aldostoor

غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

األربعاء
 09شعبان 1436
 27مايو 2015
العدد 674

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

05

07

15

التشريعية :قانون
مكافحة الجرائم
اإللكترونية ال يخالف
أحكام الدستور

 3اقتراحات لعسكر
لتخليد ذكرى اسم
الخرافي

وزير الداخلية:
ال مساءلة قانونية
لمن يسلم األسلحة
بالفترة المحددة

قدرت بـ  12مليار دينار منها  % 88عوائد النفط على أساس  45دوالرا للبرميل

عبدالصمد :إيرادات الدولة تقلصت %66
تقلصت إي � ��رادات ال��دول��ة % 66
قياسا بالسنة املالية السابقة حيث
قدرت اإلي��رادات بـ 12.052.075.000
دي� �ن ��ار وب �ن �ق��ص ق� � ��دره  % 66ع��ن
ال �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة ال� �س ��اب� �ق ��ة وت �م �ث��ل
اإلي � � � � � � ��رادات ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة  % 88م��ن
ج �م �ل ��ة اإلي� � � � � � ��رادات امل � � �ق� � ��درة ،وق ��د
ناقشت لجنة امليزانيات تقديرات
اإلي � � � � � � � ��رادات مل � �ي ��زان � �ي ��ة ال � � � � � ��وزارات
واإلدارات الحكومية للسنة املالية
 2016/2015بحضور نائب رئيس
الوزراء وزير املالية أنس الصالح.
وق � � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
عدنان عبد الصمد في تصريحات
أم � ��س إن � ��ه ت �م ��ت م �ن ��اق �ش ��ة أس ��س
ت �ق��دي��ر اإلي � � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة وال �ت��ي
ان� �ب� �ن ��ت ع� �ل ��ى أس� � � ��اس  45دوالرا
للبرميل وبسعر ص��رف  290فلسا
ل �ل��دوالر موضحا أن العجز املقدر
في امليزانية سيتقلص مع التحسن
واالرت �ف��اع النسبيني ل�س�ع��ري بيع

ال �ن �ف��ط ال �ك��وي �ت��ي وص� ��رف ال��دي �ن��ار
مقابل ال ��دوالر لكن العجز سيظل
موجودا طاملا كانت أسعار النفط
أقل من نقطة التعادل في امليزانية
وامل� �ق ��درة ب �ـ  77دوالرا وذل� ��ك بعد
استقطاع نسبة احتياطي األجيال
القادمة.
ودع� � ��ت ال �ل �ج �ن��ة إل � ��ى اس �ت �ي �ف��اء
ال� � ��رس� � ��وم امل �س �ت �ح �ق ��ة ع� �ل ��ى م�ل�اك
األراض� � ��ي ال �ف �ض��اء وإع� � ��ادة ال�ن�ظ��ر
في القيم اإليجارية ألم�لاك الدولة
وك��ذل��ك ب��ذل امل��زي��د م��ن الجهود في
تنمية إيرادات اإلعالنات التجارية
ال �ت ��ي ي �ن �ح�ص��ر س��وق �ه��ا ف ��ي ش�ه��ر
رم� �ض ��ان امل � �ب� ��ارك فقط رغم ك �ث��رة
امل �ط �ب��وع��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �ب��رام��ج
التلفزيونية واإلذاع �ي��ة وضخامة
امليزانية املرصودة لوزارة اإلعالم.
تفاصيل (ص)04

الحكومة تعتمد نظاما جديدا
لتقييم القياديين
أك � � ��دت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف � ��ي م ��ذك ��رة
أح�ي�ل��ت إل ��ى ل�ج�ن��ة تنمية امل ��وارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ردا ع� �ل ��ى م �ق �ت��رح��ات
ت�ع�ي�ين ال �ق �ي��ادي�ين أن �ه��ا اع�ت�م��دت
ن�ظ��ام��ا ل�ت�ق�ي�ي��م ك �ف��اءة ال�ق�ي��ادي�ين
ي�ح��دد ق��واع��د شغلهم للمناصب
القيادية.
وج��اء ف��ي م��ذك��رة الحكومة أنه
صدر مرسوم في  12أبريل املاضي
ي �ن��ص ع �ل��ى أن ال ��وزي ��ر امل�خ�ت��ص

ي ��رش ��ح ث�ل�اث ��ة ع �ل��ى األق � ��ل ل�ش�غ��ل
ال��وظ �ي �ف��ة ال �ق �ي��ادي��ة م ��ع ض� ��رورة
ت��واف��ر ش ��روط ع ��دة م�ن�ه��ا امل��ؤه��ل
ال �ج��ام �ع��ي ال �ت �خ �ص �ص��ي وت��وف��ر
ال �خ �ب��رة وت �ق��ري��ر ك �ف��اءة وت �ص��ور
ب�ت�ط��وي��ر ال �ع �م��ل ووج � ��ود وظ�ي�ف��ة
شاغرة في الهيكل التنظيمي.
تفاصيل (ص)06

الكندري يشارك باجتماع
األمناء العامين الخليجيين
غ��ادر م�س��اء أم��س األم�ي�ن العام
مل� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ع� �ل ��ام ال � �ك � �ن� ��دري
متوجها إل��ى ال�ع��اص�م��ة القطرية
ال � ��دوح � ��ة ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي أع �م ��ال
االج �ت �م��اع ال �س�ن��وي ال�ث��ام��ن عشر
لألمناء العامني ملجلس الشورى
وال��وط �ن��ي واألم� ��ة وال �ن��واب وذل��ك
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  27إل ��ى  28من
الشهر الجاري.

وي��راف �ق��ه ك ��ل م ��ن األم �ي��ن ال �ع��ام
امل �س��اع��د ل�ل�م�ع�ل��وم��ات وال �ت��دري��ب
س�ل�ي�م��ان السبيعي وم��دي��ر إدارة
امل��راس��م وال�ع�لاق��ات ال�ع��ام��ة جمال
الدغيشم ومدير االدارة القانونية
ع�ص��ام العصيمي وال �ب��اح��ث أول
قانوني حنان الدغيشم.

األمير استقبل الغانم مع رئيسة برلمان نيكاراغوا

سمو األمير مستقبال رئيسة برملان نيكاراغوا باإلنابة بحضور الغانم

العبداهلل:
زيادة الرواتب
تضر باالقتصاد
ق� ��ال وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
مجلس ال��وزراء الشيخ محمد
العبد الله في رده على سؤال
وج� ��ه ل ��ه خ �ل�ال م �ش��ارك �ت��ه في
ندوة كتلة الوحدة الدستورية
«ك � � ��ود» ع� ��ن ص �ح��ة م �س��اه �م��ة
ال � �ب� ��دي� ��ل اإلس � �ت ��رات � �ي � �ج ��ي ف��ي
زي� ��ادة روات� ��ب ن�ص��ف موظفي
ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي إن زي� ��ادة
ال� ��روات� ��ب  ٪٥٠م ��ن امل��وظ �ف�ين
سيحدث تضخما غير طبيعي
م� � ��ا س� �ي� �ن� �ع� �ك ��س س� �ل� �ب ��ا ع �ل��ى
االقتصاد املحلي.
وم� � � � � � � � ��ن ج � � � � ��ان� � � � � �ب � � � � ��ه ذك � � � ��ر
ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب أح� � � �م � � ��د الري أن
ال �ج��ان��ب ال �ت �ش��ري �ع��ي ل�ل�ب��دي��ل
االستراتيجي يتعلق بتعديل
 5م� � ��واد م� ��ن ق� ��ان� ��ون ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة م� ��ؤك� ��دا وج� � ��ود خ�ل��ل
واض� � ��ح ف ��ي م �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة
وال�ت��ي تعاني عجزا م�ق��داره 8
م �ل �ي��ارات دوالر وت �ح �ت��اج إل��ى
وصول سعر برميل النفط إلى
 80دوالرا لتغطيته.
تفاصيل (ص)08

اللجنة اعتمدت تخصيص ساعتين لتأبين الخرافي

كاميرات المراقبة ضمن
أولويات الجلسة المقبلة
اع � �ت � �م� ��دت ل� �ج� �ن ��ة األول� � ��وي� � ��ات
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ب � ��رئ � ��اس � ��ة ال� �ن ��ائ ��ب
د.يوسف الزلزلة أولويات جلسة
 2و 3يونيو املقبل وذلك بحضور
وزيرة التنمية هند الصبيح.
وأقرت اللجنة األولويات خالل
اجتماعها أم��س املقترح النيابي
املتعلق بتخصيص ساعتني في
جلسة مجلس األمة املقرر عقدها
ف� ��ي ال� �ث ��ان ��ي م� ��ن ي ��ون� �ي ��و امل �ق �ب��ل

لتأبني املغفور له بإذن الله رئيس
م �ج �ل��س األم � � ��ة ال� �س ��اب ��ق ج��اس��م
محمد الخرافي.
وأوض� � � ��ح أن ال �ل �ج �ن��ة ان �ت �ه��ت
إل� ��ى ت �ح��دي��د أول� ��وي� ��ات ج�ل�س�ت��ي
م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي  2و 3ي��ون�ي��و
امل� �ق� �ب ��ل م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى أن ج �ل �س��ة
 2ي ��ون� �ي ��و س �ت �ت �ض �م��ن م �ن��اق �ش��ة
تقارير اللجان في شأن كاميرات
املراقبة األمنية والتنظيم اإلداري

وال �ت �ف��وي��ض وال��رع��اي��ة الصحية
ل��رج ��ل اإلط� �ف ��اء وت �ع��دي��ل ق��ان��ون
مكافأة نهاية الخدمة.
وأض � � ��اف ال ��زل ��زل ��ة أن ال�ل�ج�ن��ة
خصصت جلسة  3يونيو ملناقشة
امل�ي��زات�ي��ات ع�ل��ى أن تستكمل في
جلسة أخرى تعقد في الرابع من
يونيو إذا تطلب األمر ذلك.
تفاصيل (ص)04

ملف «الدستور» :التركيبة السكانية

نواب :تراخ حكومي في تطبيق القوانين لمعالجة المشكلة
مطالب بالتصدي للعمالة الهامشية وتجار اإلقامات
 3اقتراحات لمعالجة تفاقم أعداد الوافدين
تفاصيل (ص)14-09
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التقى رئيسة برلمان نيكاراغوا باإلنابة وهنأ رئيس جورجيا

األمير يستقبل الغانم والمحمد

سمو األمير مستقبال الغانم

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ب� �ق� �ص ��ر ب �ي��ان
ص� �ب ��اح األم � ��س رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األمة مرزوق الغانم .كما استقبل
س� � �م � ��وه س � �م� ��و ال � �ش � �ي� ��خ ن ��اص ��ر
املحمد.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح� �م ��د رئ �ي��س
م �ج �ل��س األم� � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
ورئ � �ي � �س � ��ة ب� � ��رمل� � ��ان ج� �م� �ه ��وري ��ة
ن � � �ي � � �ك� � ��اراغ� � ��وا ب� � ��اإلن� � ��اب� � ��ة ارس
م��ون �ت �ي �ن �غ �ي��رو وال� ��وف� ��د امل ��راف ��ق
وذلك بمناسبة زيارتها الرسمية
للبالد.
وح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة ن��ائ��ب وزي��ر
ش��ؤون ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ
ع �ل��ي ج� � ��راح ال� �ص� �ب ��اح ورئ �ي��س
ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ص � ��داق � ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة

وسموه مستقبال املحمد

الكويتية النيكاراغوية النائب
جمال حسني العمر واألمني العام
ملجلس األمة عالم الكندري.
م��ن جهة أخ��رى بعث صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد ببرقية تهنئة إلى فخامة
ال��رئ �ي��س ج �ي��ورج��ي م��اراغ �ف �ي�لا
ش � �ف � �ي � �ل ��ي رئ � � �ي� � ��س ج � �م � �ه ��وري ��ة
ج��ورج �ي��ا ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر فيها
س� � �م � ��وه ع� � ��ن خ � ��ال � ��ص ت �ه ��ان �ي ��ه
بمناسبة العيد الوطني لبالده
متمنيا لفخامته موفور الصحة
والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وب� � �ع � ��ث س � �م� ��و ول� � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د وس �م��و
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء ببرقيتي تهنئة
مماثلتني.

إل��ى ذل��ك تفتتح ت�ح��ت رع��اي��ة
وحضور حضرة صاحب السمو
أم � �ي � ��ر ال� � �ب �ل��اد ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
األح �م��د ص �ب��اح ال �ي��وم األرب �ع��اء
 9شعبان  1436هجرية املوافق
 27م��اي��و  2015م �ي�لادي��ة أع�م��ال
الدورة الثانية واألربعني ملجلس
وزراء الخارجية ملنظمة التعاون
اإلس� �ل� ��ام� � � ��ي وذل� � � � � ��ك ف � � ��ي ق ��اع ��ة
التحرير بقصر بيان.

وسموه مستقبال رئيسة برملان جمهورية نيكاراغوا باإلنابة

ولي العهد يستقبل المحمد
ومدير معهد األبحاث
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 س�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر
املحمد .كما استقبل سموه وزير
التربية وزي��ر التعليم العالي د.
ب ��در ال�ع�ي�س��ى ي��راف �ق��ه م��دي��ر ع��ام
معهد الكويت لألبحاث العلمية
د .ناجي املطيري وأعضاء املعهد
وذلك بمناسبة الرعاية السامية

لحفل تكريم العاملني املتميزين
ف � ��ي م �ع �ه ��د ال � �ك ��وي ��ت ل�ل�أب �ح ��اث
ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة ال � � � � � � ��دورة ال � �س� ��ادس� ��ة
ل�ل�ع��ام  2015/2014ح�ي��ث ق��دم��وا
ل �س �م��وه ش ��رح ��ا أله� ��م ن �ش��اط��ات
امل�ع�ه��د وخ�ط�ط��ه االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
وم �ش��اري �ع��ه ال�ب�ح�ث�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة
املستقبلية ل�خ��دم��ة التنمية في
مختلف قطاعات الدولة.

وق � � ��د أش� � � ��اد س � �م� ��وه ب �ج �ه��ود
القائمني على املعهد وع�ل��ى جل
اهتمامهم وعطائهم مشيرا إلى
ض��رورة تنمية ال�ق��درات العلمية
وامل� �ه� �ن� �ي ��ة وال �ت �ق �ن �ي ��ة ال �ح��دي �ث��ة
وم ��ؤك ��دا س �م��وه ض � ��رورة ت�ع��زي��ز
األم� � � � ��ن ال� � �غ � ��ذائ � ��ي وع� � �ل � ��ى وج� ��ه
ال� �خ� �ص ��وص ال� � �ث � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة
وح �م��اي �ت �ه��ا وت �ن �م �ي �ت �ه��ا وال �ت��ي

المبارك يستقبل رئيسة
برلمان نيكاراغوا باإلنابة
ت� �م� �ث ��ل أح � � ��د م� � �ح � ��اور ال �ت �ن �م �ي��ة
االق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد متمنيا
سموه لهم التوفيق والسداد.
وق � ��د ق� ��دم� ��وا ه ��دي ��ة ت ��ذك ��اري ��ة
ل� �س� �م ��وه ب� �ه ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة ف�ي�م��ا
ح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة رئ �ي ��س امل ��راس ��م
والتشريفات ب��دي��وان سمو ولي
العهد الشيخ مبارك الصباح.

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
أم� ��س رئ �ي �س��ة ال� �ب ��رمل ��ان ب��اإلن��اب��ة
بجمهورية ن�ي�ك��اراغ��وا الصديقة
أرس مونتينغيرو والوفد املرافق
ل� �ه ��ا وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة زي ��ارت� �ه ��ا
للبالد.
وح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة رئ �ي��س لجنة
ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
النيكاراغوية وعضو بعثة الشرف

امل� ��راف � �ق� ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ج � �م ��ال ال �ع �م��ر
واألم�ي�ن ال�ع��ام ملجلس األم��ة عالم
ال �ك �ن��دري وس �ف �ي��ر دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ل��دى جمهورية نيكاراغوا املحال
م��ن ال��والي��ات املكسيكية املتحدة
س�م�ي��ح ج��وه��ر ح �ي��ات .واس�ت�ق�ب��ل
امل�ب��ارك رئيس وأع�ض��اء الجمعية
الكويتية لتقنية املعلومات.
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هنأ نظيره في جمهورية جورجيا بالعيد الوطني

الغانم بحث ورئيسة برلمان نيكاراغوا
تعزيز أواصر التعاون المشترك

مونتينغيرو شكرت سمو األمير ورئيس مجلس األمة على حفاوة الترحيب

الغانم يجري مباحثات مع رئيسة برملان نيكاراغوا باإلنابة

اج �ت �م��ع رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
مرزوق الغانم في مكتبه أمس مع
رئيسة برملان نيكاراغوا باإلنابة
أرس مونتينغيرو والوفد املرافق
لها وذلك بمناسبة زيارتها البالد.
واس � � �ت � � �ع� � ��رض ال� � �غ � ��ان � ��م خ�ل��ال
االج�ت�م��اع ال�ع�لاق��ات الثنائية بني
البلدين وأهمية الدفع بتنميتها
وتعزيز أواص��ر التعاون املشترك
ف� ��ي ش� �ت ��ى امل� � �ج � ��االت ب� �م ��ا ي �خ��دم
م � �ص� ��ال� ��ح ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن وال� �ش� �ع� �ب�ي�ن
ال�ص��دي�ق�ين إض��اف��ة إل��ى التنسيق

صورة جماعية في ختام املباحثات بني الغانم و رئيسة برملان نيكاراغوا باإلنابة

بني البرملانني في املحافل الدولية.
ك�م��ا ت�ط��رق االج�ت�م��اع إل��ى ع��دد
م ��ن امل ��وض ��وع ��ات ذات االه �ت �م��ام
امل �ش �ت��رك وآخ� ��ر امل �س �ت �ج��دات على
امل � �س � �ت ��وى اإلق� �ل� �ي� �م ��ي وال � ��دول � ��ي.
وح �ض��ر االج �ت �م��اع رئ �ي��س لجنة
ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
النيكاراغوية النائب جمال العمر
وسفير دولة الكويت لدى املكسيك
وامل� �ح ��ال إل� ��ى ن �ي �ك��اراغ��وا سميح
جوهر حيات.
ف ��ي س� �ي ��اق آخ� � ��ر ب �ع��ث رئ �ي��س

م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة م� � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
برقية تهنئة إل��ى رئ�ي��س البرملان
ف ��ي ج �م �ه��وري��ة ج��ورج �ي��ا دي�ف�ي��د
أوس��وب��اش�ف�ي�ل��ي وذل ��ك بمناسبة
العيد الوطني لبلده.
إل ��ى ذل� ��ك ق��ال��ت رئ �ي �س��ة ب��رمل��ان
ن� � � �ي� � � �ك � � ��اراغ � � ��وا ب � � ��اإلن � � ��اب � � ��ة أرس
مونتينغيرو إن امل�ب��اح�ث��ات التي
ع�ق��دت�ه��ا م��ع ك �ب��ار امل �س��ؤول�ين في
الكويت تناولت تعزيز العالقات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة وت� �ط ��وي ��ره ��ا ف� ��ي ك��اف��ة
امل �ج��االت ب�م��ا ي �ع��ود ب��ال�ن�ف��ع على

البلدين الصديقني.
وأض � ��اف � ��ت م��ون �ت �ن �ي �غ �ي��رو ف��ي
تصريح للصحافيني عقب لقائها
رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م � � ��رزوق
ال� �غ ��ان ��م أن امل �ب ��اح �ث ��ات ت�ض�م�ن��ت
أهمية تعزيز أواص��ر التعاون في
ال �ع�ل�اق��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب �م��ا ي�خ��دم
م �ص��ال��ح ال ��دول� �ت�ي�ن وش�ع�ب�ي�ه�م��ا
الصديقني.
ووصفت اللقاءات التي أجرتها
ب��امل�ث�م��رة وال�ن��اج�ح��ة م�ش�ي��رة إل��ى
أن ل �ق��اء ال �ب��رمل��ان �ي�ين م��ن ال�ك��وي��ت

ونيكاراغوا أثمر عن التوصل إلى
عدد من النقاط اإليجابية التي من
شأنها تحفيز وتطوير العالقات
الثنائية بني البلدين.
وأع� � ��رب� � ��ت م ��ون� �ت� �ن� �ي� �غ� �ي ��رو ع��ن
ش�ك��ره��ا مل��ا ح�ظ��ي ب��ه وف��د ب�لاده��ا
من ترحيب وحسن ضيافة خالل
ل�ق��ائ��ه ب�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد الشيخ
صباح األحمد ومن رئيس مجلس
األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م وم ��ن سمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال� ��وزراء مضيفة أن ذل��ك سيسهم

ف��ي تطوير وت�ق��وي��ة ال�ع�لاق��ات مع
كافة الجهات في دولة الكويت.
وح� �ض ��ر امل� �ب ��اح� �ث ��ات ب�م�ج�ل��س
األم � � � ��ة رئ � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة ال � �ص ��داق ��ة
البرملانية الكويتية النيكاراغوية
النائب جمال العمر وسفير دولة
الكويت لدى املكسيك واملحال إلى
نيكاراغوا سميح جوهر حيات.
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الزلزلة :اللجنة خصصت جلسة  3يونيو لمناقشة الميزانيات

األولويات :تأبين الخرافي وكاميرات المراقبة
والتأمين الصحي لإلطفاء الجلسة المقبلة
أق � � � � � ��رت ل � �ج � �ن� ��ة األول � � � ��وي � � � ��ات
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة خ �ل ��ال اج �ت �م��اع �ه��ا
(أم��س) املقترح النيابي املتعلق
بتخصيص ساعتني في جلسة
م�ج�ل��س األم ��ة امل �ق��رر ع�ق��ده��ا في
الثامن م��ن يونيو املقبل لتأبني
امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ب � � ��إذن ال� �ل ��ه رئ �ي��س
م �ج �ل��س األم� � ��ة ال� �س ��اب ��ق ج��اس��م
محمد الخرافي.
وذك ��ر رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب
د.ي � ��وس � ��ف ال ��زل ��زل ��ة ان ال �ل �ج �ن��ة

واف � � �ق� � ��ت ب � ��إج� � �م � ��اع أع� �ض ��ائ� �ه ��ا
ع �ل��ى م �ق �ت��رح ال� �ت ��أب�ي�ن ،م �ن��وه��ة
ب��إن �ج��ازات ال��راح��ل ال�خ��راف��ي في
خدمة الكويت.
وأوض � � ��ح ان ال �ل �ج �ن��ة ان �ت �ه��ت
ال ��ى ت �ح��دي��د اول ��وي ��ات جلستي
م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي  2و  3يونيو
امل� �ق� �ب ��ل ،م �ش �ي��را ال � ��ى ان ج�ل�س��ة
 2ي��ون �ي��و س �ت �ت �ض �م��ن م�ن��اق�ش��ة
تقارير اللجان في شأن كاميرات
امل � ��راق� � �ب � ��ة األم � �ن � �ي� ��ة وال �ت �ن �ظ �ي��م

االداري وال �ت �ف��وي��ض وال �ت��أم�ين
الصحي لرجال اإلطفاء وتعديل
قانون مكافأة نهاية الخدمة.
وأض��اف ان اللجنة خصصت
ج � �ل � �س� ��ة  3ي � ��ون� � �ي � ��و مل� �ن ��اق� �ش ��ة
امليزانيات على ان تستكمل في
جلسة اخرى تعقد في الرابع من
يونيو اذا تطلب االمر ذلك.

الزلزلة مترئسا اجتماع لجنة األولويات وبجواره الشايع والحويلة وبحضور وزيرة التنمية هند الصبيح

الميزانيات تنظر
تقديرات الباب
الرابع بميزانية
الحكومة
ت � �ن � �ظ� ��ر ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ت �ق��دي��رات
ال�ب��اب ال��راب��ع واملتعلقة املشاريع
اإلنشائية واالستمالكات العامة
ب �م �ي��زان �ي��ة ال� � � � ��وزارات واإلدارات
ال � �ح � �ك � ��وم � �ي � ��ة ل � �ل � �س � �ن� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
 2016/2015بحضور ممثلني عن
وزارات ال��دف��اع واألش �غ��ال العامة
واملالية
ودي � � � � � � ��وان ال� � �خ � ��دم � ��ة امل ��دن � �ي ��ة
وامل � �ج � �ل� ��س األع� � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة وج� �ه ��از ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
امل� �ع� �ل ��وم ��ات ودي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ول� �ج� �ن ��ة ال � �ب � �ي ��وت االس� �ت� �ش ��اري ��ة
وتبحث لجنة الشباب والرياضة
م�ش��روع ال�ق��ان��ون ف��ي ش��أن إنشاء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة وآخ ��ر
ف ��ي ش ��أن إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ش�ب��اب ب �ح�ض��ور وزي� ��ر اإلع�ل�ام
ووزي� ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب.
وت �س �ت �ك �م��ل ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
ت �ج��اوزات هيئة ال��زراع��ة مناقشة
م �س��ودة ال�ت�ق��ري��ر ال�ن�ه��ائ��ي للجنة
وت � ��واص � ��ل ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
أوض � � � � � � ��اع م � �ك � �ت� ��ب االس � �ت � �ث � �م� ��ار
الكويتي بلندن واملكاتب األخرى
حول العالم بحثها حول ما اثير
ح��ول تلك املكاتب ومتابعة ردود
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار على
اس� �ت� �ف� �س ��ارات ال �ل �ج �ن��ة ب �ح �ض��ور
ال��رئ�ي��س وامل��دي��ر ال�ع��ام التنفيذي
مل� �ك� �ت ��ب االس � �ت � �ث � �م � ��ار ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ف ��ي ل �ن ��دن س��اب �ق��ا ع �ي��د ع �ب��دال �ل��ه
الرشيدي.

قدرت بـ 12مليار دينار تساهم اإليرادات النفطية بـ 88بالمئة منها

عبدالصمد % 66 :عجز في تقديرات إيرادات
الدولة للسنة المالية 2016/2015
ن��اق�ش��ت ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ت�ق��دي��رات
اإلي� ��رادات مليزانية ال� ��وزارات واإلدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة للسنة امل��ال�ي��ة 2016/2015
بحضور ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وزي��ر املالية أن��س الصالح حيث ق��درت
اإلي� � � ��رادات ب �ـ  12,052,075,000دي �ن��ار
وبنقص ق��دره  % 66ع��ن السنة املالية
السابقة وتمثل اإليرادات النفطية % 88
من جملة اإليرادات املقدرة.
وق ��ال رئ�ي��س اللجنة ال�ن��ائ��ب ع��دن��ان
ع� �ب ��د ال� �ص� �م ��د ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل � ��ه ع �ق��ب
االج�ت�م��اع ان��ه ت��م مناقشة أس��س تقدير
اإلي � ��رادات النفطية وال �ت��ي ان�ب�ن��ت على
أس� � ��اس  45دوالرا ل �ل �ب��رم �ي��ل وب �س �ع��ر
ص��رف  290فلسا للدوالر وتبلغ حصة
ال� �ك ��وي ��ت امل � �ق� ��ررة ف� ��ي م �ن �ظ �م��ة األوب � ��ك
 2,700,000برميل يوميا.
وأوضح عبد الصمد أن العجز املقدر
ف��ي امل �ي��زان �ي��ة س�ي�ت�ق�ل��ص م��ع ال�ت�ح�س��ن
واالرتفاع النسبيني لسعري بيع النفط
الكويتي وصرف الدينار مقابل الدوالر
لكن العجز سيظل موجودا طاملا كانت
أسعار النفط أقل من نقطة التعادل في
امل �ي��زان �ي��ة وامل� �ق ��درة ب �ـ  77دوالرا وذل��ك
بعد استقطاع نسبة احتياطي األجيال
ال�ق��ادم��ة وأم��ا تكاليف اإلن�ت��اج فشددت
ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى أن ي �ك��ون ل� � ��وزارة امل��ال�ي��ة
دور ف ��ي ال �ت��أك��د م ��ن م ��دى ص �ح��ة ه��ذه
التقديرات ودراستها دراسة أعمق مما
هو معمول به حاليا.

وأضاف عبد الصمد انه وعلى الرغم
من أن تقديرات اإلي��رادات غير النفطية
قد زادت بمقدار  % 15عن السنة املالية
لتصل إلى  1,263,300,000دينار إال أن
ال�ل�ج�ن��ة ق ��د ت�ح�ف�ظ��ت ع �ل��ى ب �ع��ض ه��ذه
ال�ت�ق��دي��رات ف��ي أك�ث��ر م��ن م��وض��ع ومنها
الضرائب على صافي الدخل واألرب��اح
حيث أوضحت اللجنة أن هناك فجوات
في تقدير هذا اإليراد خاصة أن لديوان
امل�ح��اس�ب��ة م�لاح�ظ��ة ب �ه��ذا ال �ش��أن منها
عدم تحصيل وزارة املالية ملا يقارب 546
مليون دي�ن��ار تمثل قيمة مستحقاتها
من ضريبة الدخل إضافة إلى أن % 25
فقط من تلك الديون هي املقيدة رسميا
ف��ي س�ج�لات ال� ��وزارة وم��ع ه��ذا ال تقوم
بتحصيلها منذ س�ن��وات ع��دة والباقي
م��ا زال ف��ي مرحلة الطعون أو منظورة
أمام القضاء.
وعليه فإن اللجنة تالحظ تنامي هذا
اإلي��راد من الناحية النظرية سنويا إال
أن تحصيله عمليا تعتريه الكثير من
امل��آخ��ذ وس�ت�ب�ح��ث ال�ل�ج�ن��ة ف��ي اج�ت�م��اع
الح��ق وامل�خ�ت�ص��ون م��ن إدارة ال�ش��ؤون
الضريبة بوزارة املالية األسس التي تم
اعتمادها في تقدير هذا اإليراد.
وأوض��ح أن تحصيل بعض إي��رادات
ه��ذا ال �ب��اب ق��د ت�ك��ون م�خ��ال�ف��ة للقانون
رق ��م  79ل�س�ن��ة  1995ف��ي ش ��أن ال��رس��وم
وال �ت �ك��ال �ي��ف امل ��ال� �ي ��ة م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اع
ب��امل��راف��ق وال�خ��دم��ات ال�ع��ام��ة خ��اص��ة ما

عدنان عبدالصمد

ي�ت�ع�ل��ق ب��رس��وم دم ��غ امل �ع ��ادن الثمينة
وه � � ��ذا م� ��ا ت �ك �ش �ف��ه ب� �ي ��ان ��ات ال �ح �س��اب
ال�خ�ت��ام��ي م��ن ارت �ف��اع امل�ح�ص��ل م��ن ه��ذا
البند بـ  5أضعاف ما هو مقدر له.
وأك� � ��د ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة ال �ل �ج �ن��ة ل �ه��ذه
امل�لاح �ظ��ة ل�ي�ك��ون ت�ق��دي��ر اإلي� � ��رادات في
ه ��ذا ال �ب��اب وت�ح�ص�ي�ل�ه��ا وف �ق��ا ألح�ك��ام
القانون خاصة وأنه من غير املقبول أن
تعمد الجهات الحكومية بزيادة بعض
رسومها دون مسوغ قانوني.
كما دع��ت اللجنة إل��ى ب��ذل املزيد من
ال�ج�ه��ود ف��ي تنمية إي� ��رادات اإلع�لان��ات
التجارية التي تقدمها الحكومة للغير
خ��اص��ة أن �ه��ا م�ت��واض�ع��ة ج ��دا وت �ق��در بـ
 1,000,000دي �ن ��ار وي�ن�ح�ص��ر س��وق�ه��ا
ف ��ي ش �ه��ر رم� �ض ��ان امل � �ب ��ارك فقط رغ��م

ك�ث��رة امل�ط�ب��وع��ات الحكومية وال�ب��رام��ج
ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة واإلذاع � � �ي� � ��ة وض �خ��ام��ة
امل �ي��زان �ي��ات امل ��رص ��ودة ل � ��وزارة اإلع�ل�ام
ويجب أن يكون هناك نوع من املنافسة
م ��ا ب �ي�ن ال �ق �ط ��اع ال � �ع ��ام وال � �خ� ��اص ف��ي
ه��ذا امل�ج��ال خ��اص��ة أن س��وق اإلع�لان��ات
ال � �ت � �ج � ��اري � ��ة م� � ��ن األس� � � � � � ��واق ال� � ��واع� � ��دة
اقتصاديا.
ك�م��ا ت�ب�ين للجنة أن��ه ت��م ت�ق��دي��ر 241
مليون دينار نظير اإلي��رادات املحصلة
م��ن خ��دم��ات ال�ك�ه��رب��اء واملاء والح�ظ��ت
ال�ل�ج�ن��ة ت�ح�س��ن م�س�ت��وي��ات التحصيل
ع �ل �ي �ه �م��ا ح �ي��ث ب �ل �غ��ت  % 80ف ��ي آخ��ر
ح �س��اب خ�ت��ام��ي وش� ��ددت ال�ل�ج�ن��ة على
ضرورة متابعة التحصيل أوال بأول.
وأش� � ��ار ع �ب��د ال �ص �م��د إل� ��ى م�لاح�ظ��ة
ال� �ل� �ج� �ن ��ة أن � � ��ه وب� �س� �ب ��ب س� �ع ��ي ب �ع��ض
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة إلس �ن��اد أع�م��ال�ه��ا
إلى شركات لتقوم بدال عنها بأعبائها
خالفا ل �ق��ان��ون إن �ش��ائ �ه��ا ف �ق��د تسبب
ذلك في حرمان خزينة الدولة إلي��رادات
مستحقة منذ سنوات عدة ومنها على
س�ب�ي��ل امل �ث��ال ال�ع�ق��د امل��وق��ع م��ن اإلدارة
ال�ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك م��ع إح ��دى ال�ش��رك��ات
لتشغيل الخدمات الجمركية ومل��دة 25
س �ن��ة ن�ظ�ي��ر اس �ت �ح �ق��اق س �ن��وي بقيمة
 12مليون دينار إال أنه وبسبب ثغرات
ص �ي ��اغ ��ة ال �ع �ق ��د امل� ��وق� ��ع ب �ي�ن ال �ط��رف�ي�ن
أصبحت تلك الشركة محتكرة لألعمال
ال�ج�م��رك�ي��ة ول��م ت ��ورد للخزينة ال�ع��ام��ة

امل�ب��ال��غ املتفق عليها ب��ل ق��ام��ت الشركة
ب ��رف ��ع دع � � ��وى ق �ض ��ائ �ي ��ة ض� ��د اإلدارة
مل�ط��ال�ب�ت�ه��ا ب�ت�ع��وي�ض��ات ق��د ت�ص��ل إل��ى
 342مليون دينار في حال صدور الحكم
ل�ص��ال�ح�ه��ا وأص �ب �ح��ت خ��زي �ن��ة ال��دول��ة
حاليا تحصل على  21,000دينار فقط
نظير ال�خ��دم��ات الجمركية بسبب هذا
العقد.
وتابع ان اللجنة دع��ت إل��ى ض��رورة
إع��ادة النظر في القيم االيجارية التي
ُت��وق��ع ع�ق��وده��ا م��ن ج��ان��ب إدارة أم�لاك
ال� ��دول� ��ة م� ��ع ال �غ �ي ��ر خ ��اص ��ة أن ه �ن��اك
ت �ف��اوت��ا واض �ح��ا ف��ي ال�ق�ي��م االي �ج��اري��ة
امل� �ح� �ص� �ل ��ة م � ��ن ال � �ب � �ن ��وك ال � �ت� ��ي ت��وق��ع
عقودها مع إدارة أم�لاك الدولة والقيم
االي� �ج ��اري ��ة ال �ت ��ي ت ��وق ��ع ع �ق ��وده ��ا م��ن
قبل الجمعيات التعاونية وستبحث
ال �ل �ج �ن��ة الح �ق ��ا ع� ��دة ق �ض��اي��ا م�ت�ص�ل��ة
بأمالك الدولة إضافة إلى ذلك فقد دعت
اللجنة إل��ى ض��رورة استيفاء الرسوم
املستحقة على مالك األراض��ي الفضاء
تنفيذا للقانون الصادر بهذا الشأن ملا
لهذا القانون م��ن أهمية ف��ي املساهمة
ف� ��ي خ� �ف ��ض ق �ي ��م األراض� � � � ��ي امل��رت �ف �ع��ة
خاصة أنه ووفقا آلخر حساب ختامي
ف�ق��د ب�ل��غ امل�ح�ص��ل ع�ل��ى ه ��ذا ال�ب�ن��د 40
مليون دي�ن��ار وستوجه اللجنة كتابا
ب�ه��ذا ال�ش��أن ملعرفة م��ا إذا ك��ان اإلي��راد
املحصل من هذا البند ناتج عن تطبيق
القانون أم ال؟
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أرجأت التصويت على طلب برفع الحصانة عن دشتي ومناقشة قانون األحداث

التشريعية :قانون مكافحة الجرائم اإللكترونية
ال يخالف أحكام الدستور
ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ف��ي
اجتماعها أم��س م��ن مناقشة قانون
م� �ك ��اف� �ح ��ة ال� � �ج � ��رائ � ��م االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة
وال��ذي ستصوت عليه في االجتماع
امل�ق�ب��ل فيما ارج ��أت ق��ان��ون االح ��داث
باالضافة الى طلب رفع الحصانة عن
النائب عبدالحميد دشتي الى جانب
قانون االدارة العامة للتحقيقات الى
االجتماع الالحق.
واك � � � � ��د م� � �ق � ��رر ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ن ��ائ ��ب
د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
للصحافيني اننا انتهينا من مناقشة
الجرائم االلكترونية ومكافحة جرائم
تقنية امل�ع�ل��وم��ات وال ��ذي سيصوت
عليه ف��ي اجتماع مقبل ل�ي��درج على
جلسة  16يونيو املقبل.
وق��ال دشتي بان هناك  3بنود تم
ارجاؤها الى اجتماع الحق واملتعلقة
ب�ق��ان��ون االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات
اضافة الى قانون االحداث الى جانب
طلب رفع الحصانة املقدم بحقي.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق � � ��ال وزي � � � ��ر ال � �ع� ��دل
والشؤون االسالمية يعقوب الصانع
ان م� � �ش � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون امل� � �ق � ��دم م��ن
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش ��أن م�ك��اف�ح��ة ج��رائ��م
ت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ي �ه ��دف ال� ��ى ام��ن
املواطن والدولة معا دون انتهاك اية
خ �ص��وص �ي��ات ل�ل�اف ��راد م �ش �ي��را عقب
مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
أم��س إل��ى أن ال�ق��ان��ون س��وف يساعد
ال �ق �ض��اء ع �ل��ى اص� � ��دار ع �ق��وب��ات ف��ي
جرائم االنترنت وغيرها من الجرائم
االلكترونية وسيساهم في سد ثغرة
هامة في التشريع الجنائي.
واوض� � � � ��ح ان ال � �ق� ��ان� ��ون امل� �ق� �ت ��رح
وال � ��ذي م ��ن امل� �ق ��رر ال �ت �ص��وي��ت عليه
ف��ي اللجنة التشريعية االح��د املقبل
س � �ي � �ك� ��ون رادع � � � � ��ا ألي ش � �خ� ��ص ق��د
ي �ق��وم ب��أي اخ �ت��راق��ات ال�ك�ت��رون�ي��ة او
ي�س��اع��د ع�ل��ى وق ��وع أع �م��ال اره��اب�ي��ة
او جرائم االتجار باملخدرات والبشر
واالع �ض��اء البشرية كما سيتصدى
ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د ل�ل�ت��روي��ج ل�لأف�ك��ار
امل� �ت� �ط ��رف ��ة ع� �ل ��ى م � ��واق � ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي وباملثل للقرصنة وكل ما
يتعلق باالرهاب بجميع أشكاله.
وش� ��دد ع �ل��ى ح ��رص امل �ش��رع على
ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى خ�ص��وص�ي��ات االف ��راد
وح�م��اي�ت�ه��ا ف��ي ظ��ل ان�ت�ش��ار وس��ائ��ل
التقنية الحديثة «وه��و م��ا يتوخاه
امل �ش��رع ف��ي ك��اف��ة م �ق��اص��ده تنظيما
ل�ل�ح�ي��اة ع�م��وم��ا وب��األخ��ص مناحي
ال�ح�ي��اة ال�خ��اص��ة وال �ت��ي ي�ف�ت��رض ان
يكون كل فرد أمن عليها حيث حرص
امل �ش ��روع ع�ل��ى ت �ش��دي��د ال �ع �ق��وب��ة في
حالة تعلق الجريمة بمعلومات عن
الحياة الخاصة.

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية خالل مناقشة قانون الجرائم االلكترونية

واض��اف ان القانون املقترح اهتم
ك ��ذل ��ك ب �ح �م��اي��ة االداب ال �ع ��ام ��ة ف��ي
املجتمع حفاظا على املبادئ والقيم
االس�ل�ام �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة االص �ي �ل��ة من
العبث وحفاظا على طهارة املجتمع
وسمو اخ�لاق��ه وحفاظا على أبنائه
م��ن ال �ع ��ادات ال��دخ�ي�ل��ة ال �ت��ي تصرف
ال � �ع � �ق� ��ول وال� � �ط � ��اق � ��ات ع � ��ن االب � � � ��داع
والعطاء املفيد الى الخنوع والجري
وراء الشهوات وامللذات الفانية.
وب�ي��ن ان ل �ظ �ه��ور وس ��ائ ��ل ت�ق�ن�ي��ة
امل�ع�ل��وم��ات ال�ح��دي�ث��ة وش �ي��وع شبكة
االنترنت وكسرها لحواجر الحدود
ب�ي�ن ال � � ��دول وت �س �ل �ل �ه��ا ال � ��ى م �خ��ادع
الصغار والكبار أثرا كبيرا في شيوع
جرائم االخ�لال ب��االداب العامة حيث
وج ��دت ع�ص��اب��ات ال �ت��روي��ج للجنس
املبتذل والفجور وإفساد االخالق في
ه��ذه األج�ه��زة الحديثة بيئة خصبة
ل �ل �ت��روي��ج ألن �ش �ط �ت �ه��ا وب �ض��اع �ت �ه��ا
الفاسدة.
وأكد ان هذا القانون أصبح مطلبا
م�ل�ح��ا ف ��ي ظ ��ل ال �ت �ط��ور ال �س��ري��ع في
م �ج��ال ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات وال �ح��اج��ة
إل�ي��ه م��ن االم ��ور ال�ض��روري��ة والهامة
في ظل الطفرة التكنولوجية الهامة
ال� �ت ��ي ت� �غ ��زو ال �ع ��ال ��م ح �ي��ث ح��رص��ت
وزارة العدل على االس��راع في إحالة
ه� � ��ذا امل � � �ش � ��روع ال� � ��ى م �ج �ل ��س االم � ��ة
تمهيدا ملتابعة استصداره في أقرب
وقت ممكن.
وذك � � ��ر ان ات �ف��اق �ي �ت��ي ب ��وداب �س ��ت
امل � ��وق � �ع � ��ة ف� � ��ي  23ن ��وف� �م� �ب ��ر 2001
وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ج��رائ��م االل �ك �ت��رون �ي��ة
وامل �ع �ل��وم��ات �ي��ة واالت �ف��اق �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
ملكافحة جرائم تقنية املعلومات قد
مهدتا ال�ط��ري��ق ل��دول��ة ال�ك��وي��ت نحو
وض� � ��ع وص � �ي ��اغ ��ة م� � �ش � ��روع ق ��ان ��ون
م �ك��اف �ح��ة ج ��رائ ��م ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات
وذلك لدرء اخطار هذه الجرائم سعيا
للحفاظ على امن الدولة ومصالحها

وسالمة مجتمعها وأفرادها.
واض � ��اف ان دول� ��ة ال �ك��وي��ت ت��ؤك��د
وه� ��ي ب �ص��دد اص� � ��دار ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
حرصها على تعزيز التعاون الدولي
مل �ك��اف �ح��ة ال �ج��ري �م��ة امل �ن �ظ �م��ة ع��اب��رة
ال� �ح ��دود وس �ع �ي �ه��ا ال ��ى ت �ع��زي��ز اط��ر
تعاونها مع املنظمات الدولية فيما
يتعلق باملساعدة التقنية موضحا
ان ال�ق��ان��ون ال�ح��ال��ي ي��أت��ي ف��ي سياق
دع ��م ال �ت��وص �ي��ات ال��دول �ي��ة ال�خ��اص��ة
ب� �م� �ك ��اف� �ح ��ة ك � ��اف � ��ة االس � �ت � �خ� ��دام� ��ات
االلكترونية غير املشروعة.
الرأي القانوني
وق��د أرف ��ق رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة النائب
دش�ت��ي م��ع تصريحه م��ذك��رة ب��ال��رأي
ال�ق��ان��ون��ي للجنة التشريعية بشأن
قانون مكافحة الجرائم االلكترونية
وقد جاء فيها ما يلي :نرى ان الفكرة
ال� �ت ��ي ق � ��ام ع �ل �ي �ه��ا ك ��ل م ��ن امل� �ش ��روع
بالقانون واالق�ت��راح بقانون السابق
االش � ��ارة امل �ش��ار ال�ي�ه�م��ا ف �ك��رة جيدة
وما جاء بكل منها احكام ال تخالف
ال� ��دس � �ت� ��ور ول� �ك� �ن� �ن ��ا ن �ف �ض ��ل االخ � ��ذ
ب �م ��ا ج � ��اء ب� �م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون الن ��ه
ي�ج��ب وي�ت�ض�م��ن م��ا ج ��اء ب��االق �ت��راح
ه��دف��ا وم��وض��وع��ا ب��االض��اف��ة ان��ه في
معظمه االحكم في الصياغة واالدق
ف��ي التعبير وص��وال ال��ى ال�ه��دف من
اصدار ذلك القانون:
 ان مشروع القانون اختصر املوادالتي صاغها لتحقيق هذا الهدف في
اثنتني وعشرين م��ادة ب��دال م��ن ارب��ع
وارب �ع�ي�ن م� ��ادة ه��ي م �ك��ون االق �ت��راح
بقانون وه��ذا ما كنا في الغاللب قد
انتهينا ال�ي��ه ف��ي دراس�ت�ن��ا لالقتراح
بقانون قبل ان يصل املشروع للجنة
امل� ��وق� ��رة دون خ �ل��ل ب ��ال� �ه ��داف ال ��ذي
ابتغاه االقتراح سالف الذكر.
 ان م� � �ش � ��روع ال � �ق � ��ان � ��ون امل ��اث ��لتناول الجرائم الخاصة باملعامالت

االلكترونية باحكام خاصة واراد ان
يكون لها القانون الخاص بها بدال
من ان يكون بابا او فصال من قانون
اخ� ��ر وذل � ��ك اله �م �ي �ت �ه��ا وخ �ط��ورت �ه��ا
سواء على مستوى الفرد او الجماعة
او االمن القومي للبالد ومن ثم يكون
ق ��د س ��د ن�ق�ص��ا ت�ش��ري�ع�ي��ا مستحقا
تجاه مثل هذا النوع من الجرائم.
 ان م�ش��روع ال�ق��ان��ون امل�ش��ار اليهتناول امورا وأفعاال وصورا اجرامية
ك�ث�ي��رة وج�ع�ل�ه��ا م��ؤث�م��ة بنصوصه
ل� ��م ي �ت �ن��اول �ه��ا ال �ف �ص ��ل ال� �ث ��ام ��ن م��ن
القانون رقم  20لسنة  2014في شأن
املعامالت االلكترونية والذي كان قد
تناول القدر اليسير منها ومن ثم ال
يفي بالغرض وال يحقق الهدف من
مواجهة اخطار تلك التقنية الحديثة
واس� �ت� �غ�ل�ال ال �ب �ع��ض ل �ه��ا اس �ت �غ�لاال
ي �ض ��ر ب ��ال� �ف ��رد وامل �ج �ت �م ��ع ب � ��دال م��ن
االنتفاع بها وتعظيم دورها.
وم��ن ث��م فإننا م��ع األخ��ذ بما جاء
ب �ه��ذا امل �ش��روع ب��ال�ق��ان��ون ع�ل��ى نحو
ما جاء بالجدول املقارن املرفق أخذا
في االعتبار رأينا حذفه او إضافته
او ت� �ع ��دي ��ل ف� ��ي ال� �ص� �ي ��اغ ��ة ل�ب�ع��ض
م��واده وك��ان ذل��ك في أضيق الحدود
ول �ل �م �ب��ررات ال �ت��ي ج ��اءت ف��ي س�ي��اق
خ��ان��ة امل�لاح�ظ��ات ال� ��واردة ب��ال�ج��دول
س � � ��واء ت ��أي� �ي ��دا مل� ��ا ج � ��اء ب ��امل� �ش ��روع
ب��ال �ق��ان��ون أو م ��ا رأي� �ن ��ا اض��اف �ت��ه او
دمجه او حذفه.
وقد أوردت الحكومة مذكرة بشأن
م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ف ��ي ش� ��ان م�ك��اف�ح��ة
جرائم تقنية املعلومات قالت فيها:
ت ��ؤك ��د دول� � ��ة ال �ك ��وي ��ت وه � ��ي ب �ص��دد
اصدار قانون يتعلق بمكافحة جرائم
تقنية املعلومات حرصها على تعزيز
ال �ت �ع��اون ال��دول��ي مل�ك��اف�ح��ة الجريمة
املنظمة عابرة الحدود ،ومن ثم فمنذ
ان ق��ام��ت دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب��امل�ص��ادق��ة
ع � �ل� ��ى ات � �ف� ��اق � �ي� ��ات وب� � ��روت� � ��وك� � ��والت

االم � ��م امل �ت �ح��دة ال �خ��اص��ة ب�م�ك��اف�ح��ة
ال� �ج ��رائ ��م امل �ن �ظ �م��ة ع ��اب ��رة ال� �ح ��دود
وال � �ف � �س� ��اد ،وك� ��ذل� ��ك م� �ن ��ذ ان ق��ام��ت
بابرارم االتفاقيات الثنائية الخاصة
ب ��ال� �ت� �ع ��اون ال �ق �ض ��ائ ��ي وال �ق ��ان ��ون ��ي
ف� ��ان � �ه� ��ا ت� �س� �ع ��ى ال� � � ��ى ت � �ع� ��زي� ��ز اط� ��ر
تعاونها مع املنظمات الدولية فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب��امل�س��اع��دة ال�ت�ق�ن�ي��ة ،وي��أت��ي
م�ش��روع ال�ق��ان��ون ال�ح��ال��ي ف��ي سياق
دع ��م ال �ت��وص �ي��ات ال��دول �ي��ة ال�خ��اص��ة
ب� �م� �ك ��اف� �ح ��ة ك � ��اف � ��ة االس � �ت � �خ� ��دام� ��ات
االلكترونية غير املشروعة.
وب� ��االض� ��اف� ��ة ال� � ��ى م� ��ا ت � �ق ��دم ف ��ان
ال�ق��ان��ون امل�ق�ت��رح ل��ن ي�ك��ون االول من
ن ��وع ��ه ف� ��ي ه � ��ذا امل� � �ج � ��ال ،اذ ح ��رص
م� �ج� �ل ��س اوروب � � � � � ��ا ع � �ل� ��ى ال� �ت� �ص ��دي
لالستخدام غير املشروع للحسابات
وش �ب �ك��ات امل �ع �ل��وم��ات وت �ج �ل��ى ذل��ك
ف � ��ي ات� �ف ��اق� �ي ��ة ب� ��وداب � �س� ��ت امل ��وق� �ع ��ة
ب� �ت ��اري ��خ  2001/11/23وامل �ت �ع �ل �ق��ة
باالجرام االلكتروني بمعنى االجرام
املعلوماتي او الجرائم املعلوماتية،
اي �م��ان��ا م��ن ال� ��دول االع �ض��اء ف��ي ه��ذا
امل �ج �ل��س وال� � � ��دول االخ � � ��رى امل��وق �ع��ة
ع� �ل ��ى ه� � ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ة ب��ال �ت �غ �ي��رات
العميقة التي ط��رأت بسبب الرقمية
وال� �ت� �ق ��ارب وال� �ع ��ومل ��ة امل �س �ت �م��رة ،اذ
ان ��ه م��ن خ�ل�ال االت� �ص ��االت ب�خ��دم��ات
االت � �ص� ��االت وامل �ع �ل��وم��ات يستطيع
املستخدمون اصطناع فضاء جديد
يسمى «ال�ف�ض��اء امل�ع�ل��وم��ات��ي» ال��ذي
يستعمل اساسا الغ��راض مشروعة،
ول � �ك� ��ن ي �م �ك ��ن م � ��ع ذل� � ��ك ان ي�خ�ض��ع
ل �س��وء االس� �ت� �خ ��دام ف �ه �ن��اك اح �ت �م��ال
ق��ائ��م الس�ت�خ��دام ش�ب�ك��ات ال�ح��واس��ب
واملعلومات االلكترونية في ارتكاب
اع �م��ال إج��رام �ي��ة وم��ن ث��م ي�ج��ب على
ال �ق��ان��ون ال �ج��زائ��ي ان ي �ك��ون م��واك�ب��ا
ل�ه��ذه ال�ت�ط��ورات التكنولوجية التي
تقدم فرصا واسعة الساءة استخدام
ام� �ك ��ان� �ي ��ات ال� �ف� �ض ��اء امل �ع �ل ��وم ��ات ��ي،
وان ي �ع �م��ل ع �ل��ى ردع ه� ��ذه االف �ع��ال
االج ��رام � �ي ��ة ،م ��ع ت �ط �ب �ي��ق ال �س �ل �ط��ات
القسرية املقررة في بيئة تكنولوجيا
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات .وت � �ت � �ك� ��ون االت� �ف ��اق� �ي ��ة
املذكورة من  48مادة ،من بينها املواد
م��ن  1ال��ى  35وال�ت��ي يمكن اعتبارها
ك� �ن� �م ��وذج ي �ح �ت��ذى ب ��ه ف ��ي ص �ي��اغ��ة
مشروع القانون الحالي.
وي � �ه ��دف ال� �ق ��ان ��ون امل � �ط� ��روح ال��ى
حماية امن املواطن والدولة معا دون
ان �ت �ه��اك اي خ �ص��وص �ي��ات ل�ل�اف ��راد،
ويجدر بالذكر انه الول مرة سيكون
ام��ام القضاة ق��ان��ون يساعدهم على
اص��دار عقوبات في جرائم االنترنت
وغ �ي��ره��ا م��ن ال �ج��رائ��م االل�ك�ت��رون�ي��ة،
ومن ثم فانه سيساهم في سد ثغرة
هامة في التشريع الجنائي.

ك�م��ا ان ال �ق��ان��ون امل�ق�ت��رح سيكون
رادع � � ��ا ألي ش �خ��ص ق ��د ي� �ق ��وم ب��أي
اختراقات الكترونية او يساعد على
وق��وع اعمال ارهابية او بها مساس
او ازدراء باالديان ،وكذلك سيتصدى
ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د ل�ل�ت��روي��ج ل�لاف�ك��ار
امل� �ت� �ط ��رف ��ة ع� �ل ��ى م � ��واق � ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االج �ت �م��اع��ي ،وب��امل �ث��ل ل�ل�ق��رص�ن��ة او
الترويج ملعلومات غير دقيقة ونشر
الشائعات ،وكل ما يتعلق باالرهاب
بجميع اشكاله.
وف � �ض �ل�ا ع� �م ��ا ت � �ق � ��دم ،ف� �ق ��د اه �ت��م
ال� �ق ��ان ��ون امل� �ق� �ت ��رح ب �ح �م��اي��ة االداب
ال �ع ��ام ��ة ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ح �ف��اظ��ا ع�ل��ى
امل�ب��ادئ والقيم االسالمية والعربية
االص �ي �ل��ة م��ن ال �ع �ب��ث ،وح �ف��اظ��ا على
ط � �ه� ��ارة امل �ج �ت �م��ع وس � �م ��و اخ �ل�اق ��ه،
وح �ف��اظ��ا ع �ل��ى اب �ن��ائ��ه م ��ن ال �ع ��ادات
ال ��دخ � �ي � �ل ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ص� ��رف ال� �ع� �ق ��ول
والطاقات عن االبداع والعطاء املفيد
الى الخنوع والجري وراء الشهوات
وامللذات الفانية ،بل الضارة بالبدن
والعقل.
وغ �ن��ى ع ��ن ال �ب �ي��ان ان ال ��دول ��ة قد
شهدت في السنوات االخ�ي��رة بعض
ن� � �م � ��اذج ل � �ج� ��رائ� ��م م� �خ� �ل ��ة ب� � � ��اآلداب
ال �ع��ام��ة ،م �ث��ل ت �ص��وي��ر ف �ت �ي��ات وب��ث
ص��وره��ن ع �ل��ى ش�ب�ك��ة االن �ت��رن��ت ،او
س��رق��ة ص ��ور م �خ��زن��ة ف ��ي ح �س��اب��ات
شخصية ،واعادة بثها بعد التالعب
ب�ه��ا ووض�ع�ه��ا ف��ي م��واق��ع ب��ث ص��ور
اباحية ،فضال عن استخدام الهواتف
املتحركة املزودة بكاميرات لتصوير
االشخاص من دون رضاهم او دون
علمهم وبثها على امل�لأ ،ول��ذل��ك فقد
ت �ص��دى ال �ق��ان��ون امل �ق �ت��رح مل �ث��ل ه��ذه
الجرائم وغيرها ووضع لها عقوبات
رادع� � � � ��ة ك �ف �ي �ل��ة ب� �ح� �م ��اي ��ة امل �ج �ت �م��ع
والحفاظ عليه من كل ما يهدد السلم
االجتماعي واالخالق العامة.
خ�ل�اص��ة ال� �ق ��ول ان ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
اصبح مطلبا ملحا ف��ي ظ��ل التطور
السريع في مجال تقنية املعلومات،
وال� � �ح � ��اج � ��ة ال� � �ي � ��ه ه� � ��ي م� � ��ن االم� � � ��ور
ال �ض��روري��ة وال�ه��ام��ة ف��ي ظ��ل الطفرة
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ال �ه��ام��ة ال �ت ��ي ت �غ��زو
ال �ع��ال��م ،وق ��د ح��رص��ت وزارة ال �ع��دل
على االس��راع في احالة هذا املشروع
ال ��ى م�ج�ل��س االم� ��ة ت �م �ه �ي��دا مل�ت��اب�ع��ة
استصداره في اقرب وقت ممكن.
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عبداهلل :الحكومة أبلغتنا بأن مرسوم تعيين القياديين كاف وال حاجة القتراح بقانون

الموارد :استثناء المعاقين والموظفين البالغين
 65عاما من شروط مكافأة نهاية الخدمة
ع � �ق� ��دت ل� �ج� �ن ��ة ت �ن �م �ي ��ة امل � � � ��وارد
البشرية اجتماعها (أم��س) وال��ذي
ن � ��اق � �ش � ��ت خ �ل��ال � ��ه م � �ج � �م� ��وع� ��ة م��ن
ال�ق�ض��اي��ا اب��رزه��ا ت�ع��دي�لات ق��ان��ون
ن�ه��اي��ة م �ك��اف��أة ال �خ��دم��ة واالق �ت ��راح
ب �ق��ان��ون ب �ش ��أن ت �ع �ي�ين ال �ق �ي��ادي�ين
وامل��رس��وم ب�ق��ان��ون ب�ش��أن املناصب
القيادية.
وق � ��ال رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة د .خ�ل�ي��ل
ع�ب��دال�ل��ه إن��ه ت��م االن �ت �ه��اء م��ن اق��رار
ت� �ع ��دي�ل�ات ق� ��ان� ��ون م� �ك ��اف ��أة ن �ه��اي��ة
الخدمة وال��ذي سيدرج على جدول
اع�م��ال الجلسة املقبلة ،مشيرا الى
ان ال �ت �ع��دي�لات ت�ض�م�ن��ت اس�ت�ث�ن��اء
املوظفني الذين بلغوا سن الـ  65من
ش ��رط ال �ـ  24ش �ه��را ل�لاس�ت�ف��ادة من
املكافأة بالكامل.
وتابع عبدالله كذلك تم استثناء
املوظفني من ذوي االعاقة الشديدة
م��ن ش��رط ال�ع��ام�ين ل�ل�ح�ص��ول على
م �ك��اف��أة ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة ب��ال �ك��ام��ل،
الفتا الى ان القانون بشكله الجديد
سيطبق بأثر رجعي لهذه الشرائح
املستثناة.
واضاف عبدالله اما فيما يخص
مناقشة م��رس��وم تعيني القياديني
فقد اطلعتنا الحكومة على املذكرة
القانونية املتضمنة لهذا القانون
ب� ��أن ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ي �ك �ف��ي وي� ��ؤدي
ال�غ��رض وال ح��اج��ة الق��رار االق�ت��راح
ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت�ع�ي�ين ال �ق �ي��ادي�ين،
م��ؤك��دا ب��أن اع �ض��اء اللجنة الزال ��وا
م � �ص� ��ري� ��ن ع � �ل� ��ى وض � � � ��ع ض� ��واب� ��ط
م � �ح ��ددة آلل� �ي ��ة اخ� �ت� �ي ��ار ال �ق �ي��ادي��ن
وم�ن�ه��ا ق �ي��ام ل�ج�ن��ة دي ��وان ال�خ��دم��ة
امل�خ�ت�ص��ة ب�ت��رش�ي��ح خمسة اس�م��اء
ي ��رش ��ح ال� ��وزي� ��ر ث�ل�اث ��ة اس � �م ��اء م��ن
بينها لعرضها على مجلس الوزراء
ليختار احد هذه االسماء.
وبني عبدالله بأن اللجنة ستوجه
ال��دع��وة للوزير املختص ملناقشته
ح��ول االق�ت��راح النيابي بخصوص
اخ�ت�ي��ار ال�ق�ي��ادي��ن م��ؤك��دا أن هناك
اخ� �ت�ل�اف ��ا م� ��ع ال� �ج ��ان ��ب ال �ح �ك��وم��ي
وال ن��ري��د االس�ت�ع�ج��ال ب��رف��ع تقرير
بهذا الشأن حتى نصل الى صيغة
متوافق عليها مع الحكومة.
وذكر عبدالله بأن اللجنة ناقشت
مشروع البديل االستراتيجي الذي
الي ��زال يحتاج امل��زي��د م��ن ال��دراس��ة،
مشيرا الى ان اللجنة حريصة على
وضع ضوابط في القانون لضمان
ال �ت �ن �ف �ي��ذ ال �س �ل �ي ��م وع � �ل� ��ى رأس� �ه ��ا
ع� ��دم امل� �س ��اس ب��ال �ح �ق��وق ال �ح��ال�ي��ة
للموظفني.
واش � � ��ار ع �ب��دال �ل��ه ال � ��ى ان ه �ن��اك
ج � ��ان� � �ب �ي��ن ي � �ت � �ع � �ل � �ق� ��ان ب� ��ال � �ب� ��دي� ��ل
االستراتيجي االول تشريعي الذي

عبدالله مترئسا اجتماع لجنة تنمية املوارد

يمكن الحكومة من البدء في تنفيذه
«ال �ب��دي��ل» وه��و الزال م�ح��ل دراس��ة
وب � �ح� ��ث م � ��ع ال � �ج� ��ان� ��ب ال �ح �ك��وم��ي
خ ��اص ��ة وأن � �ن� ��ا م �خ �ت �ل �ف��ون ح��ول��ه
واه� �م� �ي ��ة وض � ��ع ض� ��واب� ��ط م �ح��ددة
داخل القانون.
وزاد ع� �ب ��دال� �ل ��ه ام� � ��ا م� ��ا ي�خ��ص
ال�ج��ان��ب ال�ف�ن��ي امل�ت�ع�ل��ق ب��ال�ج��داول
الفنية فهناك رأي العضاء اللجنة
ب��أن ه��ذه ال�ج��داول ال يتم تطبيقها
اال بعد عرضها على مجلس االمة
وأخ� � ��ذ امل ��واف� �ق ��ة ب �ش��أن �ه��ا ،م �ش �ي��را
ال��ى ان ه�ن��اك ع��ددا م��ن االق�ت��راح��ات
النيابية التي تتعلق بهذا الجانب
ستبحثها اللجنة في االجتماعات
الالحقة.
وكشف عبدالله عن اقتراح نيابي
م� ��درج ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال ال�ل�ج�ن��ة
ح � ��ول ال �ت �ق��اع��د امل �ب �ك��ر س�ت�ن��اق�ش��ه
ال�ل�ج�ن��ة ف��ي اج�ت�م��اع م�ق�ب��ل ،م��ؤك��دا
بأن هذا االقتراح فيه حل للكثير من
املشاكل.
واوردت الحكومة م��ذك��رة بشأن
م �ق �ت��رح ق ��ان ��ون ال �ق �ي��ادي�ي�ن وزع �ه��ا
رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة د .خ �ل �ي��ل ع�ب��دال�ل��ه
ب �ش��ان امل �ق �ت��رح امل� �ق ��دم م ��ن مجلس
االمة بشأن اصدار قانون للقياديني
ت �ض �م �ن��ت اآلت � � � ��ي :ب� ��ان� ��ه ق � ��د ص ��در
مرسوم رقم  111لسنة  2015بتاريخ
 2015/4/12بتعديل بعض احكام
املرسوم الصادر في  1979/4/4في
شأن الخدمة املدنية متضمنا ثالث
مواد.
ح � �ي� ��ث ت� � ��م ف� � ��ي امل � � � � � ��ادة االول� � � ��ى
استبدال نص املادة  14من املرسوم
ال � �ص� ��ادر ف ��ي ش� ��أن ن� �ظ ��ام ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة ب �ن��ص ج ��دي ��د روع� � ��ي ف�ي��ه
وض��ع نظام خ��اص يتضمن قواعد
واس��س واج ��راءات ومواعيد تقييم
ك �ف��اءة ال�ق�ي��ادي�ين واالث � ��ار املترتبة
ع�ل��ى ه��ذا التقييم وي�ت��ول��ى ال��وزي��ر

املختص وض��ع تقرير تقييم االداء
بالنسبة لكل منهم.
واما بالنسبة للمادة الثانية من
امل��رس��وم فقد اض��اف��ت ال��ى امل��رس��وم
ال�ص��ادر في  1979/4/4املشار اليه
اعاله املواد التالية :مادة  30مكررا،
 30م�ك��ررا أ  30م�ك��ررا ب 30 ،مكررا
ج ،وانتهت الى ان الوزير املختص
ي ��رش ��ح ع � ��دد  3ع �ل��ى االق� � ��ل ل�ش�غ��ل
الوظيفة القيادية على ان يشترط
لشغلها توافر الشروط التالية:
 وج� � � ��ود وظ� �ي� �ف ��ة ش � ��اغ � ��رة ف��يالهيكل التنظيمي املعتمد للجهة.
 ال�ح�ص��ول على م��ؤه��ل جامعيتخصصي.
 ت ��واف ��ر ال� �خ� �ب ��رة ال �ت��ال �ي��ة ع�ل��ىامل��ؤه��ل ال ��دراس ��ي وف �ق��ا مل��ا ي�ل��ي 22
سنة للتعيني بالدرجة املمتازة 20
سنة للتعيني بدرجة وكيل وزارة -
 16سنة لتعيني بدرجة وكيل وزارة
مساعد.
 ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ت �ق��ري��رك �ف��اءةبتقدير االم �ت �ي��از او ال�ت�ق��دي��ر ال��ذي
يضعه مجلس الخدمة املدنية في
كل من السنتني االخيرتني.
 ان ي � �ق� ��دم ت� � �ص � ��ورا ب �ت �ط��وي��رالعمل م��ع االمل��ام بقدر ك��اف باللغة
االن�ج�ل�ي��زي��ة وال�ح��اس��ب اآلل ��ي وك��ذا
اختبار الدورات التدريبية الخاصة
بالتأهيل لشغل الوظيفة القيادية
املحددة.
 وق ��د ت�ض�م�ن��ت االض ��اف ��ة اي�ض��اان تكون االول��وي��ة في االختيار في
ح ��ال ت �س��اوي امل��رش �ح�ين ان ت�ك��ون
للمرشح من ذات الجهة ثم من جهة
حكومية اخ��رى ث��م م��ن ج�ه��ات غير
حكومية.
 واس� �ت� �ث� �ن ��ى امل � ��رس � ��وم ك�ل��ا م��نوظ��ائ��ف ال��دي��وان األم �ي��ري ودي ��وان
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ودي� � � ��وان س�م��و
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء واالم ��ان ��ة

ال�ع��ام��ة ملجلس ال � ��وزراء م��ن ق��واع��د
وض � � � ��واب � � � ��ط وش � � � � � � ��روط ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن
والتجديد فيها.
 واصدر مجلس الخدمة املدنيةق� � ��راره رق� ��م  21ل �س �ن��ة  2015ب�ش��أن
ن � �ظ ��ام ت �ق �ي �ي��م ش ��اغ� �ل ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف
ال�ق�ي��ادي��ة واث ��ار ه��ذا التقييم حيث
تضمن ال �ق��رار م ��واد ح ��ددت االول��ى
منها الخاضعني ل�ه��ذا ال �ق��رار وهم
شاغلو الوظائف القيادية بجدول
املرتبات العام.
 ك �م��ا ت �ض �م �ن��ت امل � � ��ادة ال �ث��ان �ي��ةأن ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص ي �ض��ع ت�ق��ري��را
بتقييم اداء ال �ق �ي��ادي ع��ن ك��ل سنة
م � �ي �ل�ادي� ��ة وذل� � � ��ك ب � ��اح � ��دى م ��رات ��ب
التقييم (ك��فء  -متوسط  -اق��ل من
املتوسط) على ان يتضمن التقييم
االس � �ب� ��اب ال� �ت ��ي خ �ل��ص م �ن �ه��ا ال��ى
تقرير اداء القيادي على ان ينتهي
وض � ��ع ال �ت �ق �ي �ي��م ق �ب��ل ن �ه��اي��ة ش�ه��ر
ف �ب��راي��ر ع�ل��ى ان ي��راع��ى ع�ن��د وض��ع
التقرير االهداف واالنجازات الت تم
تحقيقها ف��ي ال��وح��دات التنظيمية
التابعة للقيادي  -تطوير اساليب
العمل ،متابعة تنفيذ خطة التنمية
ونسبة االنجاز  -تالفي املالحظات
النهائية للجهات الرقابية ويحق
للقيادي أن يتظلم من التقرير الذي
يضعه الوزير.
 وب�ي�ن��ت امل� ��واد م��ن ال�ث��ان�ي��ة ال��ىال� �س ��ادس ��ة إج � � � ��راءات ه � ��ذا ال �ن �ظ��ام
ب �ح �ي��ث ي �ت �ض �م��ن ان ي �ب �ل��غ ال ��وزي ��ر
امل �خ �ت��ص ال� �ق� �ي ��ادي ب �ت �ق��ري��ر ادائ � ��ه
واالس �ب ��اب ال �ت��ي ب�ن��ى عليها وذل��ك
خ�لال خمسة عشر يوما من تاريخ
االن �ت �ه��اء م��ن وض ��ع ال�ت�ق��ري��ر وعلى
ال�ق�ي��ادي ال ��ذي يحصل ع�ل��ى تقرير
اداء بدرجة اقل من املتوسط ان يحرم
من اول عالوة دورية تستحق له في
حال ان يكون من املشمولني بنظام
ال �ع�لاوات ال��دوري��ة وي�ظ��ل الحرمان

ق��ائ �م��ا ال ��ى ان ي�ح�ص��ل ع �ل��ى ت�ق��ري��ر
اداء ب��درج��ة (م �ت��وس��ط) ع�ل��ى االق��ل
كما يحرم ايضا من املكافأة املالية
ال �س �ن��وي��ة ع ��ن ال� �خ ��دم ��ات امل �م �ت��ازة
وي�ح��رم م��ن نصفها اذا حصل على
تقييم اداء بدرجة (متوسط).
وقد انتهى القرار الى ان يعمل به
اعتبارا من سنة التقييم التي تبدأ
من .2015/1/1
ون�خ�ل��ص م�م��ا ت �ق��دم ان امل��رس��وم
امل � �ش� ��ار ال � �ي� ��ه اع� �ل ��اه ب� �م ��ا ت�ض�م�ن��ه
م ��ن م � ��واد س� � ��واء ت ��م اض��اف �ت �ه��ا او
استبدالها للمرسوم رق��م  15لسنة
 1979ق� ��د ش �م �ل��ت ك� ��ل م� ��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب ��ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن م � ��ن ح� �ي ��ث ال �ت �ع �ي�ي�ن
وشروطه ،وك��ذا التجديد ومبرراته
ب��االض��اف��ة ال��ى وض��ع ن�ظ��ام لتقييم
اداء ال�ق�ي��ادي�ين ص��در ن�ف��اذا ل��ه ق��رار
م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م 21
ل�س�ن��ة  2015م�ب�ي�ن��ا ك ��ل م ��ا يتعلق
بتقييم االداء واج ��راءات ��ه والتظلم
م�ن��ه ب��اع�ت�ب��ار ان ت�ق��ري��ر ال��وزي��ر عن
ال �ق �ي��ادي ن �ه��ائ��ي وب ��ذل ��ك ي �ك��ون تم
تحقيق ال�ه��دف وال �غ��رض ال��ذي من
اجله تم االقتراح بالقانون املقدم من
مجلس االمة.
ي��ذك��ر ان االق �ت��راح ب�ق��ان��ون محل
ال� �ن� �ق ��اش ك � ��ان م �ق��دم��ا م� ��ن ال �ن��ائ��ب
ج� �م ��ال ال �ع �م��ر ون � ��ص ف ��ي م��ذك��رت��ه
االيضاحية على اآلتي :نظرا الهمية
الوظائف القيادية وما تقوم به من
دور ف��ي ت�ط��وي��ر االداء ف��ي ال�ق�ط��اع
ال� �ع ��ام ،اع ��د ه ��ذا االق � �ت ��راح ب�ق��ان��ون
الذي نص في مادته الثانية على ان
تشكل لجنة تلحق بمجلس الوزراء
ت� �س� �م ��ى ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت ��رش� �ي ��ح ل �ش �غ��ل
الوظائف القيادية ويعلن عن هذه
الوظائف وفقا الحكام هذا القانون
والئحته التنفيذية ،وحدد االقتراح
ب�ق��ان��ون اخ�ت�ص��اص��ات ه��ذه اللجنة
وم��ن بينها اع ��داد ب��رام��ج تأهيلية
للمرشحني للتعيني ف��ي ال��وظ��ائ��ف
ال �ق �ي ��ادي ��ة ع �ل��ى أن ي� �ك ��ون اج �ت �ي��از
هذه البرامج شرطا اساسيا لشغل
تلك ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة ،ون��ص في
م ��ادت ��ه ال��راب �ع��ة ع �ل��ى ان� ��ه ال ي�ج��وز
انعقاد اللجنة اال بحضور اغلبية
اعضائها وعلى ان يكون من بينهم
الرئيس ،وتتخذ قراراتها باغلبية
اعضائها كما حدد االقتراح معايير
امل� �ف ��اض� �ل ��ة ب�ي��ن امل� �ت� �ق ��دم�ي�ن ل�ش�غ��ل
الوظائف القيادية ومدة شغل هذه
الوظائف وحدود تجديد شغلها.

دعوة الوزير
المختص لمناقشة
المقترح النيابي
الختيار القياديين
البديل االستراتيجي
بحاجة لمزيد من
الدراسة
اللجنة تدرس
التقاعد المبكر
االجتماع المقبل
الموارد البشرية
تجدد التأكيد
على عدم المساس
بحقوق موظفي
الدولة
إقرار تعديالت
قانون نهاية
الخدمة إلدراجه
على جدول أعمال
الجلسة المقبلة
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انتقدا تصريحات وزير التربية حول إعادة االختالط في الجامعة

الحريجي ومطيع :سنتصدى لمحاوالت
المساس بقانون منع االختالط
وص� ��ف ال �ن��ائ��ب س �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي
تصريحات وزير التربية وزير التعليم
ال �ع ��ال ��ي د.ب � � ��در ال �ع �ي �س��ى ب��ال �ص��ادم��ة
للرأي العام والخاصة برفضه لقانون
منع االخ�ت�لاط وآخ��ره��ا إع�لان��ه ع��ن أن
إع ��ادة االخ�ت�لاط ف��ي الجامعة سيوفر
ع�ل��ى ال��دول��ة  750م�ل�ي��ون دي �ن��ار وأك��د
الحريجي رفضه املساس بقانون منع
االختالط الذي اقره مجلس االمة ليعبر
عن قيم وتقاليد املجتمع الكويتي وال
يمكن أن يسمح نواب االمة بتجاوزها.
وق� � � � ��ال ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي :إن امل� � �س � ��اس ب ��ال� �ث ��واب ��ت
االس �ل��ام� � �ي � ��ة وال � �ت � �ق ��ال � �ي ��د ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
م��رف��وض ول ��ن ن�ق�ب��ل االن �ت �ق��اص منها
م�ش�ي��را إل ��ى أن ال �ك��وي��ت ال ت�ع��ان��ي من
ن �ق��ص االم � � ��وال ب ��ل ه ��ي دول � ��ة ن�ف�ط�ي��ة
غنية لديها فائض بمليارات الدنانير
سنويا وبالتالي لسنا بحاجة لتوفير
مبلغ الـ  750مليون دينار بإلغاء منع
االختالط وفق تصريح الوزير العيسى
الننا دولة غنية بل نحن بحاجة ماسة
ل�ص�ي��ان��ة ال�ف�ض�ي�ل��ة وم �ح��ارب��ة ال��رذي�ل��ة
ولو أنفقنا عليه مليارات الدنانير.
وت � �س � ��اءل ال� �ح ��ري� �ج ��ي :مل � � ��اذا ي�ص��ر
ال� ��وزي� ��ر ال �ع �ي �س��ى ع �ل��ى ف � ��رض أف �ك��ار
تياره السياسي على التعليم الكويتي
حتى لو كانت تلك االفكار تتضمن ما
ي�ع��ارض الشريعة االسالمية وتقاليد

الفضل :منسق
لمعامالت
القيادات
المتقاعدة

نبيل الفضل

ت �ق ��دم ال �ن��ائ��ب ن �ب �ي��ل ال�ف�ض��ل
ب � ��اق� � �ت � ��راح ب ��رغ � �ب ��ة ط � ��ال � ��ب ف �ي��ه
بتعيني منسق ف��ي مكتب وزي��ر
الصحة خاصة وجميع الوزارات
األخرى عامة يكون دوره تيسير
وإن� � � �ج � � ��از م � �ع � ��ام �ل��ات ال � ��وك �ل��اء
والوكالء املساعدين املتقاعدين،
وذل ��ك إي�م��ان��ا م�ن��ا ب��ال��دور ال��ذي
قدموه .

سعود الحريجي

أحمد مطيع

املجتمع الكويتي؟ ومل��اذا يصر الوزير
ال�ع�ي�س��ى ع�ل��ى ان ي�س�ت�ه��دف ب�ين وق��ت
وآخ� � � ��ر م� �ن ��ع االخ� � �ت �ل��اط ب �ي��ن ال �ط �ل �ب��ة
وال � �ط� ��ال � �ب� ��ات؟ م �ض �ي �ف��ا ان ال �ت �ع �ل �ي��م
وإصالح منظومته ال يخضعان لآلراء
ال �ش �خ �ص �ي��ة واالج � �ت � �ه � ��ادات ال �ف��ردي��ة
ب ��ل ي �خ �ض �ع��ان ل �ل �ق��ان��ون ال � ��ذي ي�م�ن��ع
االختالط.
وال� ��دس � �ت� ��ور ال � � ��ذي ي �ن ��ص ع �ل ��ى ان
الشريعة االسالمية هي مصدر رئيسي
للتشريع.
وتابع الحريجي متسائال :ما قيمة
امل�لاي�ين ال�ت��ي سيتم ت��وف�ي��ره��ا بالغاء
م�ن��ع االخ �ت�لاط اذا ك��ان��ت ع�ل��ى حساب
الدين واألخالق والقيم والعفة؟ مؤكدا
ف ��ي ه ��ذا ال �ص ��دد أن أف �ض��ل اس�ت�ث�م��ار

ل� ��دول� ��ة ن �ف �ط �ي��ة غ �ن �ي��ة م� �ث ��ل ال �ك��وي��ت
ه��و االس �ت �ث �م��ار ف��ي ال �ب �ش��ر واالرت� �ق ��اء
ب �م �س �ت��وى ال �ت �ع �ل �ي��م ق� �ب ��ل ال �ج��ام �ع��ي
وال �ج��ام �ع��ي وض� �م ��ان ج � ��ودة وم �ت��ان��ة
التحصيل العلمي للطالب والطالبات
ب��دال م��ن إث��ارة قضايا ت��ؤج��ج الخالف
وتثير الشقاق وتعارض قيم وتقاليد
املجتمع الكويتي املحافظ.
من جانبه استنكر النائب د.أحمد
م �ط �ي��ع ال� �ع ��ازم ��ي ت �ص ��ري �ح ��ات وزي ��ر
ال �ت ��رب �ي ��ة امل � �ت � �ك ��ررة ع� ��ن ق� ��ان� ��ون م�ن��ع
االختالط واستغرب من قيادة الوزير
لحملة ض��د ه��ذا ال�ق��ان��ون ال��ذي يصب
ف��ي ال�ص��ال��ح ال �ع��ام وي��ؤس��س ل�ق��واع��د
الفضيلة ويعمل على تنمية الطالب
وزيادة مهاراتهم العلمية واألكاديمية

وت��وج �ي��ه ط��اق��ات �ه��م ال �ش �ب��اب �ي��ة ن�ح��و
اإلب��داع بعيدا عن االنشغال باملراهقة
ودواع �ي �ه��ا ال�ف�ك��ري��ة وال�س�ل��وك�ي��ة غير
املحمودة
ورفض مطيع ذريعة وزير التربية
واح �ت �ج��اج��ه ب�ت��وف�ي��ر امل �ي��زان �ي��ة ق��ائ�لا
ف��ي ت �غ��ري��دة ل��ه ع�ل��ى م��وق��ع ال�ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي ت��وي �ت��ر" :ن��رف��ض ت��روي��ج
وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة للمساس ب�ق��ان��ون منع
االختالط
ونستنكر دع ��واه امل��زع��وم��ة توفير
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة ألن االخ � � �ت �ل ��اط ي �خ ��ال ��ف
الشريعة اإلسالمية.
وع �ق��ب م �ط �ي��ع ق ��ائ�ل�ا :إن امل�ج�ت�م��ع
ال �ك��وي �ت��ي ت � � ��وارث ال � �ع � ��ادات ال�ن�ب�ي�ل��ة
وال�ت�ق��ال�ي��د الطيبة اآلب ��اء ع��ن األج��داد
وال ي � ��زال امل �ج �ت �م��ع م �ح��اف �ظ��ا وي��دع��و
ل �ل �ق �ي��م اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �س��ام �ي��ة وأن أي
اف�ت�ي��ات أو ت �ج��اوز ت �ج��اه ق��ان��ون منع
االخ � �ت �ل��اط ي ��ؤث ��ر س �ل �ب��ا ع �ل ��ى ال �ق �ي��م
ال��راق�ي��ة وال �ع��ادات النقية ال�ت��ي نشأت
ع�ل�ي�ه��ا األج �ي ��ال وت��وارث �ت �ه��ا ال�ق�ب��ائ��ل
وال �ع��وائ��ل وخ��اص��ة أن �ه��ا ت�ن�ب�ث��ق من
تعاليم الشريعة اإلس�لام�ي��ة السمحة
الطاهرة املطهرة التي دعت إلى غض
البصر للمؤمنني واملؤمنات ورسخت
ف ��ي ال �ن �ف��وس االب �ت �ع ��اد ع ��ن ك ��ل س�ب��ل
الرذيلة والفاحشة ومقدماتها.

الرويعي يسأل عن عقود الحكومة
االستثمارية مع شركة جلوبل
وج� � � � ��ه ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د .ع � � ��ودة
ال� ��روي � �ع� ��ي س � � ��ؤاال ال� � ��ى ن��ائ��ب
رئ �ي��س م �ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي��ر
امل��ال �ي��ة ق ��ال ف �ي��ه :ت��دي��ر ش��رك��ة
بيت االستثمار العاملي جلوبل
م�ج�م��وع��ة م��ن أص ��ول امل�ح��اف��ظ
وال � �ص � �ن� ��ادي� ��ق االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة
وت�خ�ت�ل��ف ت�ل��ك االص ��ول حسب
ن � � � ��وع االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ار وت� �ش� �م ��ل
ص �ن��ادي��ق االس �ه��م وص �ن��ادي��ق
امل�ل�ك�ي��ات ال�خ��اص��ة وص�ن��ادي��ق
ال � �ع � �ق� ��ار اض� � ��اف� � ��ة ل� �ص� �ن ��ادي ��ق
اخ� � � ��رى ،وق� � ��د م �ن �ي ��ت ال �ش ��رك ��ة
خ � �ل ��ال االزم � � � � ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
ال� � �ع � ��امل� � �ي � ��ة ب � � � ��أزم � � � ��ات م ��ال � �ي ��ة
اج�ب��رت�ه��ا ع�ل��ى االن �س �ح��اب من
س��وق ال�ك��وي��ت ل�ل�أوراق املالية
وذل � � ��ك ب� �ه ��دف اع� � � ��ادة ج ��دول ��ة
دي��ون�ه��ا وع��دم ال�ت�ع��رض ملزيد
من الخسائر.

د .عودة الرويعي

وعليه طلب الرويعي افادته
ع� � ��ن ق� � �ي � ��ام ج� � �ه � ��ات ح �ك ��وم �ي ��ة
م �س �ت �ق �ل��ة او م �ل �ح �ق��ة ب� ��اب� ��رام
ع� �ق ��ود م �ه �م��ا ك� ��ان ن��وع �ه��ا م��ع
شركة جلوبل وت��زوي��ده بنص
االت� �ف ��اق� �ي ��ة ون ��وع� �ه ��ا واذا م��ا
ك ��ان ��ت ع� �ب ��ارة ع ��ن م �ح��اف��ظ او
ودائع او اي صيغة اخرى وهل

ق� ��ام� ��ت م ��ؤس � �س ��ات ال �ح �ك��وم��ة
ب � ��اق � ��راض او اي � � � ��داع م �ح��اف��ظ
م��ال�ي��ة او ع�ق��اري��ة او صناديق
اس � �ه� ��م ل� � ��دى ش� ��رك� ��ة ج� �ل ��وب ��ل،
م � � ��ع ت � � � ��زوي � � � ��ده ب � � � �ص � � ��ورة م ��ن
ت �ل��ك ال �ع �ق��ود وم ��ا ال �ض �م��ان��ات
ال �ت��ي ق��دم�ت�ه��ا ال �ش��رك��ة للجهة
ال�ح�ك��وم�ي��ة وم ��ن امل �س��ؤول عن
اب��رام�ه��ا وم��ا ال��وج��ه القانوني
ل �ت �ل��ك االت� �ف ��اق� �ي ��ة ان وج � ��دت؟
واذا كان هناك عقود حكومية
م��ع ج�ل��وب��ل ف�ك��م قيمتها؟ وم��ا
ال� �ف ��ائ ��دة ال� �ت ��ي ف��رض �ت �ه��ا ت�ل��ك
الجهة الحكومية على الشركة
وه� � � ��ل ه� � �ن � ��اك ف� � �ت � ��رة م � �ح� ��ددة
السترجاع االموال؟

برلمان
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عسكر يقترح تخليد
اسم جاسم الخرافي
ت � � � �ق � � � ��دم ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب ع � �س � �ك ��ر
ال � �ع � �ن� ��زي ب� �ث�ل�اث ��ة اق � �ت� ��راح� ��ات
ب��رغ �ب��ة ت �خ �ل �ي��دا الس� ��م رئ �ي��س
م�ج�ل��س األم ��ة ال�س��اب��ق ال��راح��ل
ج ��اس ��م ال� �خ ��راف ��ي وط ��ال ��ب ف��ي
اق �ت��راح��ه األول ب�ت�س�م�ي��ة ق��اع��ة
االحتفاالت الكبرى في مجلس
االم��ة او املبنى الجديد ملكاتب
النواب باسم املغفور له رئيس
املجلس السابق املرحوم جاسم
م�ح�م��د ع�ب��دامل�ح�س��ن ال �خ��راف��ي،
تقديرا للفقيد وتخليدا لذكراه
ال �ع �ط��رة وم��واق �ف��ه ال�ت��اري�خ�ي��ة
وس � �ج � �ل� ��ه ال� � �ح � ��اف � ��ل ب ��ال� �ع� �م ��ل
الوطني املشرف.
وط��ال��ب ف��ي اق�ت��راح��ه الثاني
بتسمية ط��ري��ق ال��دائ��ري االول
ب� ��اس� ��م رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ال� � �س � ��اب � ��ق ج � ��اس � ��م ال � �خ� ��راف� ��ي
ت � �خ � �ل � �ي� ��دا ل � � ��ذك � � ��راه وت � �ق� ��دي� ��را
ل�ت��اري�خ��ه ال��وط �ن��ي ،ك�م��ا طالب
ف��ي اق �ت��راح��ه ال �ث��ال��ث بتسمية
مشروع مدينة املطالع السكني
او م� � � �ش � � ��روع م � �ن � �ط � �ق� ��ة غ � ��رب
عبدالله املبارك السكنية باسم
املرحوم جاسم الخرافي.
وق � � � � � � � ��ال ع � � �س � � �ك� � ��ر ش � � ��ارح � � ��ا
اق�ت��راح��ات��ه ب��أن ال�ك��وي��ت فقدت
ب��رح �ي��ل رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
ال�س��اب��ق ال�ع��م ج��اس��م ال�خ��راف��ي
اح ��د رج��االت �ه��ا ال �ق�لائ��ل ال��ذي��ن
اج� � �ت� � �م� � �ع � ��ت ف � �ي � �ه� ��م ال� �ح� �ك� �م ��ة
وال� � �ص � ��دق وال� �خ� �ي ��ر واالم� ��ان� ��ة
والتواضع وحب الوطن،

عسكر العنزي

وك � � ��ان ل �ل �ف �ق �ي��د رح � �م ��ه ال �ل��ه
دور ك�ب�ي��ر ف��ي ت��اري��خ مجلس
االم��ة س��واء م��ن خ�لال عضوية
املجلس منذ  1975او من خالل
رئ��اس �ت��ه ل �ل �م �ج �ل��س م ��ن 1999
وحتى  ،2009وك��ان لزاما على
م�ج�ل��س االم ��ة ان ي�خ�ل��د ذك��رى
رئيسه ال�س��اب��ق ن�ظ��را للمكانة
ال� �ك� �ب� �ي ��رة ل � �ل ��راح ��ل ف� ��ي ق �ل��وب
ال� �ن ��واب ال �س��اب �ق�ين وال�ح��ال�ي�ين
وك��ذل��ك مل�ك��ان�ت��ه ف��ي ق�ل��وب اه��ل
الكويت.

الحويلة يبارك للبرغش
عودة جنسيته
قال النائب د .محمد الحويلة
نحمد الله على عودة جنسية آل
برغش ال�ك��رام ون�ب��ارك لهم بعد
أن حكمت ل�ه��م املحكمة بإلغاء
ق � � ��رار س� �ح ��ب ج� �ن ��اس ��ي ج �م �ي��ع
أف � � ��راد ع��ائ �ل��ة ال� �ب ��رغ ��ش ،وذل ��ك
ب� �ع ��د س� �ح ��ب ج� �ن ��اس ��ي ج �م �ي��ع
أف��راد العائلة في شهر رمضان
امل ��اض ��ي ،ف �ق��د ت �ع��رض��وا ل�ض��رر
نفسي ومادي لسنة كاملة فكان
ال� �ل ��ه ف ��ي ع��ون �ه��م وال� �ح� �م ��د ل�ل��ه
الذي أعاد إليهم حقهم.
وت� � � ��اب� � � ��ع م� � ��وج � � �ه� � ��ا ال � �ش � �ك� ��ر
ل�ل�ق�ض��اء ال �ش��ام��خ ال �ن��زي��ه ال��ذي
أع � � � ��اد ال � �ح� ��ق ألص � �ح� ��اب� ��ه ف �ه��و
م�ل�ج��أ وم �ل�اذ ل �ك��ل م �ظ �ل��وم بعد
ال �ل��ه ع ��ز وج � ��ل ،وال � ��ذي ل ��م ي�ك��ن
يوما محل شك فنحن في دولة
املؤسسات الحقوق ترجع عبر
القنوات القانونية ،هذا وحفظ
ال �ل��ه ال �ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا ف��ي ظل

د .محمد الحويلة

ق� �ي ��ادة ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي��ر
وول � ��ي ع �ه ��ده األم �ي��ن ح�ف�ظ�ه�م��ا
الله ورعاهما.
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«كود» نظمت ندوة عن البديل االستراتيجي

العبداهلل :زيادة رواتب ٪ 50
من الموظفين يضر باالقتصاد الوطني
أق ��ام ��ت ك�ت�ل��ة ال ��وح ��دة ال��دس �ت��وري��ة
(ك� ��ود) ح�ل�ق��ة ن�ق��اش�ي��ة ب �ش��أن م�ش��روع
البديل االستراتيجي تحت عنوان «هل
البديل االستراتيجي ناجح وشامل»
م � �س ��اء ام� � ��س االول ت � �ح ��دث خ�ل�ال �ه��ا
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه وع �ض��و
لجنة تنمية امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة النائب
اح�م��د الري اض��اف��ة ال��ى رئ�ي��س نقابة
ال �ع��ام �ل�ين ب �ش��رك��ة ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة
م �ح �م��د ال �ه �م�ل�ان وب �ع ��ض امل�خ�ت�ص�ين
القائمني على ال��دراس��ة ب�ش��أن البديل
االستراتيجي.
وف� � ��ي ك �ل �م �ت��ه اك� � ��د ال� �ش� �ي ��خ م�ح�م��د
العبدالله ان الشركة املختصة بدراسة
البديل االستراتيجي ليس لها دور في
لغة األرقام الواردة اليها لعمل الدراسة
م� ��ؤك� ��دا ان ال� �خ� �ط ��أ وارد ف� ��ي ب�ع��ض
امل �ع �ل��وم��ات ال��رق �م �ي��ة ب �ع��دد امل��وظ�ف�ين
بالدراسة املقدمة للبديل االستراتيجي
م�ش�ي��را ال ��ى ان خ�ل��ل ب�ع��ض ال�ب�ي��ان��ات
س�ب�ب��ه ع ��دم م ��واف ��اة ك��ل ج�ه��ة ب�ت��زوي��د
ت�ل��ك امل �ع �ل��وم��ات واألرق� � ��ام الصحيحة
وط ��ال ��ب ال �ع �ب��دال �ل��ه ب �ع��دم ال �ط �ع��ن في
دراس� � � ��ة ال� �ش ��رك ��ة ح �ي ��ث ان� �ه ��م ق ��دم ��وا
ال ��دراس ��ة ح �س��ب ال �ب �ي��ان��ات امل �ت��واف��رة
لديهم واليتحملون مسؤولية تداخل
األرق � ��ام واخ �ت�لاف �ه��ا م��ع ال ��واق ��ع ال��ذي
يلمسه بعض موظفي الدولة موضحا
ان الشركة طلبت توفير كافة األرقام اال
ان ال�ق�ص��ور ال تتحمله ال�ش��رك��ة حيث
ان �ه��ا ق��دم��ت دراس �ت �ه��ا ح�س��ب امل�ت��وف��ر
ل��دي �ه��ا ف �خ��رج��ت ه� ��ذه ال� ��دراس� ��ة وف��ق
أسس علمية.
وش��دد العبد الله على أن الحكومة
ف ��ي دراس �ت �ه ��ا ل �ل �ب��دي��ل الت �ح �ت��اج ال��ى
ق ��ان ��ون الن ه �ن��اك ت��وص �ي��ات م ��ن قبل
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ف��ي ذل ��ك وال
تحتاج إلى الرجوع ملجلس االم��ة لكن
م��ن ب� ��اب ال�ش�ف��اف�ي��ة ارت � ��أت ال�ح�ك��وم��ة
ان ت� �ش ��رك ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ف��ي
ه� ��ذا ال �ب ��دي ��ل م ��ن اج� ��ل ال� ��وق� ��وف ع�ل��ى
أرض صلبة م��ن أج��ل ال�ع�م��ل ملصلحة
الشعب مؤكدا ان الحكومة تطبق مبدأ
ال�ع��دال��ة بكافة ق��رارات�ه��ا وال ت�ف��رق بني
م��وظ�ف��ي ق �ط��اع��ات ال ��دول ��ة وان بعض
ال��درج��ات الوظيفية ستكون صريحة
ب �ع��د اق� ��راره� ��ا ح �س��ب دراس� � ��ة ال �ب��دي��ل
االستراتيجي.
وأك��د العبدالله على ان الحكومة ال
ت�س�ع��ى ل�ت�ك��ري��س ال�ب�ط��ال��ة امل�ق�ن�ع��ة في
إق� ��رار ال �ب��دي��ل ب��ل ت�س�ع��ى وت�ب�ح��ث من
خالله ان تجد تماثال ما بني املعاشات
االساسية ف��ي الجهات الحكومية من
اج��ل ال�ع��دل وامل �س��اواة مشيرا ف��ي هذا
ال �ص��دد ال��ى ان ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
ل�ي��س اخ �ت��راع��ا اب�ت�ك��رت��ه ال�ح�ك��وم��ة بل

الري :ال إقصاء ألي
طرف من نقاش
البديل االستراتيجي
الهمالن :فكرة
البديل االستراتيجي
مستقاة من تجربة
مطبقة في بريطانيا
العبدالله متحدثا خالل الندوة

ان ه �ن��اك دراس � ��ات ق�ب��ل ارب ��ع س�ن��وات
أوض � � �ح� � ��ت ان اإلن� � � �ف � � ��اق ال� �ح� �ك ��وم ��ي
ي�ح�ت��اج ال ��ى ت�ق�ن�ين ل��ذل��ك ك ��ان ال�ب��دي��ل
االستراتيجي هو املخرج الذي نسعى
من خالله الى التوفير بطريقة متوازية
ومرضية والبديل نظام عاملي متكامل
م �ط ��ال �ب ��ا ال� ��راف � �ض�ي��ن ل� �ف� �ك ��رة ال �ب��دي��ل
ب��ال�ت��أن��ي ل�ح�ين االن �ت �ه��اء م��ن ال��دراس��ة
ومناقشة مجلس االمة ومن ثم اطالع
الكل على التوصيات التي ستخرج.
واك� ��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ان ق�ض�ي��ة ال�ب��دي��ل
االس�ت��رات�ي�ج��ي قضية اخ ��ذت اك�ث��ر من
ح �ج �م �ه��ا اع�ل�ام �ي ��ا وه� ��ي ال� ��ى اآلن ل��م
ت ��زل دراس� ��ة ل��م ت�ك�ت�م��ل وان ال�ح�ك��وم��ة
ل ��ن ت �ق��ر ش �ي �ئ��ا اال ب �ع��د ت ��واف ��ر ك��اف��ة
األرق ��ام الحقيقية م��ن اج��ل ان تتضح
ال � �ص� ��ورة اك� �ث ��ر وب� �ع ��د ذل � ��ك س �ت �ط��رح
االلية التي سيقر فيها البديل بشكله
ال�ن�ه��ائ��ي وال ��ذي ي�ض�م��ن ل�ك��ل ذي حق
ح�ق��ه وب��ال�ش�ك��ل ال�ص�ح�ي��ح وأف� ��اد ب��أن
الحكومة درس��ت ربط القطاع النفطي
وإدراج� � � ��ه ف ��ي ال �ب��دي��ل وان امل� � ��داوالت

جانب من الحضور في الندوة

 ..والري يناقش البديل االستراتيجي

م ��ازال ��ت ج��اري��ة وس �ي �ت��م ال �ن �ظ��ر ال�ي�ه��ا
م��ن جميع امل�س��ؤول�ين ال��ذي��ن يتابعون
ال �ب ��دي ��ل االس �ت ��رات �ي �ج ��ي ف ��ي م��راح �ل��ه
املتتالية وم��ن ث��م سيطرح املمكن في
الدراسة.
وف� ��ي رده ع �ل��ى س � ��ؤال ب�خ�ص��وص
نسبة املوظفني الذين ستزيد رواتبهم
ب �ع��د ت�ط�ب�ي��ق ال �ب��دي��ل ق� ��ال ال �ع �ب��دال �ل��ه
ان ��ه اذا ت �م��ت زي � ��ادة روات � ��ب  ٪٥٠من
امل� ��وظ � �ف �ي�ن س� �ي� �ح ��دث ت �ض �خ �م��ا غ �ي��ر
طبيعي مما سينعكس بشكل سلبي
ع� �ل ��ى االق � �ت � �ص� ��اد امل� �ح� �ل ��ي م� ��ؤك� ��دا ان
ال �ح �ك��وم��ة ح��ال �ي��ا ت �س�ع��ى ال ��ى إي �ق��اف
ه��ذا التضخم غير الطبيعي من خالل
البديل االستراتيجي.
وع��ن تحقيق البديل االستراتيجي
ملبدأ العداله اذا تم تطبيقه في القطاع
النفطي أف��اد العبدالله ب��أن الحكومة
ل� � ��م ت � �ت� ��وص� ��ل إل� � � ��ى ق � �ن� ��اع� ��ة م �ب��دئ �ي��ة
ح � ��ول م��اس �ي �ت��م ت �ط �ب �ي �ق��ه ف ��ي ال �ب��دي��ل
االستراتيجي خاصة في ربط القطاع
النفطي او استثناءه م��ؤك��دا ان هناك

روات� ��ب أس��اس �ي��ة ف��ي ال �ق �ط��اع النفطي
اق��ل م��ن بعض ال��روات��ب االس��اس�ي��ة في
القطاع العام.
ولفت ال��ى ان هناك  ١٢ال��ف وظيفة
تحتاج ال��ى تدقيق واض��ح خ��اص��ة ان
ال��دراس��ة ل�ه��ا م��ا ي �ق��ارب أرب ��ع س�ن��وات
ومازلنا نتدارسها الى اآلن مؤكدا أن
ال�ش��رك��ة القائمة عليها م��ن الشركات
املشهود لها بالكفاءة وأن�ه��ا تتعامل
مع البديل وفق قاعدة بيانات ستكون
صحيحة وف��ق املعطيات التي تتوافر
لها.
معالجة الخلل
ومن جهته قال النائب أحمد الري
ان مشروع البديل االستراتيجي جزء
م �ن��ه ي �خ �ت��ص ف �ي��ه م �ج �ل��س األم � ��ة م��ن
ال �ج��ان��ب ال�ت�ش��ري�ع��ي م��ن خ�ل�ال امل ��ادة
االول��ى وال�ت��ي تتضمن تعديالت على
خمس مواد من قانون الخدمة املدنية
ه��ي ٩و١٢و١٣و١٤و١٦م � �ش � �ي� ��را إل��ى ان
الخطوة التي تتخذها الحكومة االن

ك��ان ي�ج��ب ان ت�ق��وم ب�ه��ا ق�ب��ل اك�ث��ر من
عشرين سنة وعلق على ذلك قائال :ان
تأتي متأخرا خير من اال تأتي.
ول�ف��ت الري إل��ى ان موظفي النفط
ل��دي �ه��م م��ا ي �ب��رر م��وق�ف�ه��م م��ن ال�ب��دي��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي وه� �ن ��اك خ �ل��ل وي �ج��ب
ع �ل �ي �ن��ا ج �م �ي �ع��ا ان ن �س �ع��ى مل �ع��ال �ج��ة
ه��ذا ال�خ�ل��ل م��وض�ح��ا ن�ح��ن ام ��ام عجز
حقيقي بامليزانية ح��وال��ي  ٨مليارات
وامليزانية مقدمة على  ٤٥دوالرا لسنة
 ٢٠١٦/٢٠١٥ون� �ح� �ت ��اج إل � ��ى وص ��ول
س �ع��ر ال �ب��رم �ي��ل إل ��ى  ٧٥او  ٨٠دوالرا
ح �ت��ى ن �خ��رج م ��ن ه� ��ذا ال �ع �ج��ز م��ؤك��دا
ان ال�ح�ك��وم��ة وم�ج�ل��س األم��ة والشعب
ف ��ي ق� ��ارب واح� ��د وي �ج��ب ع ��دم إق �ص��اء
أي ط ��رف ع ��ن م �ع��ادل��ة إي �ج ��اد ق��ان��ون
متميز ل�ل�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي م��ؤك��دا
اهتمام املجلس خاصة ان هناك ٪٥٠
م��ن امل��وظ�ف�ين سترتفع روات�ب�ه��م حيث
يستحق ه��ذا ال �ع��دد أن نسعى الق��رار
البديل مع حفظ الحقوق واالمتيازات
للموجودين ودون املساس برواتبهم
االساسية او الشاملة مشيرا إلى وجود
ن ��ص ف ��ي امل � ��ادة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ال �ق��ان��ون
يقول  :انه بجميع االح��وال اليجوز ان
يقل املرتب الشامل االساسي والبدالت
التي يستحقها املوظف عما يتقاضاه
في وظيفته التي يشغلها قبل العمل
ب�ه��ذا ال�ن�ظ��ام ف��ال��روات��ب االس��اس�ي��ة لن
تمس».
واض��اف الري ان موضوع الرواتب
في القطاع العام أصبح يشكل هاجسا
ح�ي��ث اص�ب��ح ج��اذب��ا اك�ث��ر م��ن القطاع
ال � � �خ� � ��اص وه� � � ��ي م� �ش� �ك� �ل ��ة م � ��وج � ��ودة
ال ي �ع��ال �ج �ه��ا ال �ب ��دي ��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي
م �ش �ي��را إل� ��ى ان ال �ج �ه��ود امل �ت��واص �ل��ة
ل �ل �ج �ن��ة امل � � � ��وارد م� ��ع دي� � � ��وان ال �خ��دم��ة
واالستشاريني وتم التوافق على اغلب
املواد سوى مادة واحدة هي مادة ١٤
وال �خ��اص��ة ب��ال �ع�ل�اوة ال ��دوري ��ة وال�ت��ي

جاءت بأنه يجوز ملجلس ال��وزراء بأن
يضع نظاما لصرف املكافآت السنوية
وم��ن الناحية العملية ممكن التوافق
عليها.
وت ��اب ��ع الري ان ال� �ح ��ل االس ��اس ��ي
ل �ل �ق �ط��اع ال � �خ ��اص ه ��و دوران ع�ج�ل��ة
التنمية فلدينا مشاريع خالل الخمس
س � �ن� ��وات امل �ق �ب �ل��ة ت� �ق ��در ب� �ح ��وال ��ي ٣٤
م �ل �ي��ار دي� �ن ��ار اي م ��اي �ع ��ادل اك �ث��ر م��ن
 ١٠٠م �ل �ي��ار دوالر ف��ال �ح��ل االس��اس��ي
بدء هذه املشاريع لتشغيل الكويتيني
مشيدا في هذا الصدد بجهود وزيرة
ال�ت�خ�ط�ي��ط ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح وال�ح�ك��وم��ة
ف��ي ع��رض خطة التنمية ٢٠١٧/٢٠١٦
حتى تقر قبل فض دور االنعقاد لتبدأ
الجهات الحكومية بوضع ميزانياتها
على هذا االساس إلقرارها العام املقبل.
مهام ومسؤولية
ومن جانبه قال رئيس نقابة شركة
ال�ب�ت��رول ال��وط�ن�ي��ة محمد ال�ه�م�لان إن
ف �ك��رة ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي مستقاة
م� ��ن ال �ت �ج��رب��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ف ��ي ه��ذا
امل� �ج ��ال وه� ��ي م �ط �ب �ق��ة ف ��ي ب��ري�ط��ان�ي��ا
وج��اءت حسب طلب الرئيس الحالي
ملجلس ال��وزراء البريطاني من املكتب
االس�ت�ش��اري نفسه ال��ذي كلف ب��إع��داد
ال��دراس��ة للكويت الفتا إل��ى ان الزيادة
ف��ي ال ��روات ��ب ه��ي زي� ��ادة ت�م��س م��ن ٥٠
ال ��ى  ٪ ٦٠م��ن امل��وظ �ف�ين وال ��ذي ��ن لهم
ال � �ح ��ق ب � ��ان ي � �ت � �س ��اووا م� ��ع زم�ل�ائ �ه��م
اآلخ ��ري ��ن ول �ه ��ذا ي �ح �ت��اج ه ��ذا ال�ن�ظ��ام
الجديد لتسكني كل موظف على حسب
ال��درج��ة واالم �ت �ي��ازات ال�ت��ي يستحقها
وهذا التطبيق لن يكون مباشرا ولكن
سيبدأ بتطبيقه على اح��دى الجهات
املعنية ث��م يتم التنسيق بعدها مع
جميع ادارات امل ��وارد البشرية ف��ي كل
الجهات الحكومية.
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أسباب كثيرة أدت إلى الخلل في التركيبة السكانية في الكويت أهمها عدم مراقبة الحكومة لتجار اإلقامات وعدم تفعيل سياسة اإلحالل،
وفي هذا الصدد أعدت «الدستور» ملفا كامال عن أسباب الظاهرة وسبل عالجها والحد منها قبل أن تكون قنبلة موقوتة.

 ٪ 69.3وافدون يشكلون  ٪ 80من قوة العمل ما ينذر بكارثة مستقبلية

التركيبة السكانية في الكويت
 ...مشكلة تتفاقم وحلول غائبة
اعداد :سامح محمد وعبده إبراهيم
وأيمن عبداهلل ومحمد عبد العزيز

البالد من صحة واسكان وتعليم وطرق
وتتسبب في ازمة املرور .
وي��ؤك��د امل�خ�ت�ص��ون أن أغ�ل��ب ب��رام��ج
ال �ت �ع �ل �ي��م ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ال ت � �ت � ��واءم م��ع
احتياجات سوق العمل ،وتخرج جامعة
الكويت و املعهد التطبيقي سنويا االف
ال�خ��ري�ج�ين ال��ذي��ن ي �ع��ان��ون ال�ب�ط��ال��ة او
توطينهم ف��ي وظ��ائ��ف ال ت�ت�ن��اس��ب مع
ت�ل��ك امل��ؤه�لات العلمية او الفنية التى
ح��ازوه��ا ،وأن معظم دول الخليج وفي
ال�ق�ل��ب منها ال�ك��وي��ت أص�ب�ح��ت تعتمد
ع�ل��ى ال�ع�م��ال��ة األج�ن�ب�ي��ة مل ��لء ال�ش��واغ��ر
ال�ف�ن�ي��ة ،وت�ع�ت�م��د أي �ض��ا ع�ل��ى «ال�ع�م��ال��ة
األج �ن �ب �ي��ة امل �ت��واض �ع��ة » مل� ��لء ش��واغ��ر
الوظائف التي ال يقبل املواطنون العمل
فيها.

باتت التركيبة السكانية في الكويت ظاهرة خطيرة
تهدد األمن االجتماعي ،وفي هذا السياق تعد جريدة
الدستور ملفا يتضمن احدث االحصاءات واألرقام
في هذا الشأن وكذلك األسباب التي ادت الى تفاقم
الظاهرة ،وتضمن كذلك الحلول الجذرية التي تساهم
في الحد منها.
صورة ألعداد من العمالة الوافدة في الكويت

ووف � � ��ق آخ � ��ر إح � �ص� ��اء ل �ل �س �ك��ان ف��ي
ال �ك��وي��ت ال �ب��ال��غ  4م�ل�اي�ي�ن و 195أل��ف
و 901نسمة فنجد أن منهم مليونني و
 908آالف غير كويتي أي أن نسبة غير
الكويتيني  ٪ 69.3ليصبح املواطنيـــــن
 ،٪ 30.7ف ��إن ال �س �ي��ل ق ��د وص ��ل ال��زب��ى
واألزمة الديموغرافية مرشحة للتفاقم،
الس�ي�م��ا أن اح�ص��ائ�ي��ة ال �ق��وى العاملة
ال� �ص ��ادرة ب �ت��اري��خ  13دي�س�م�ب��ر 2014
تشير ال��ى ان ع��دد الكويتيني العاملني
«ق��وة العمل الوطنية»  411أل�ف��ًا و 322
مواطنًا ومواطنة مقسمون الى  320الفًا
و 140مواطنًا يعملون في الحكومة و
 91ال �ف ��ًا و  182م��واط �ن��ًا ي�ع�م�ل��ون في
القطاع الخاص.
ف��ي ح�ين بلغت ق��وة ال�ع�م��ل ال��واف��دة
مليونني وارب�ع��ة االف يعمل منهم في
القطاع الحكومي  133الفا و  886وافدًا
وواف� � � ��دة ،ب�ي�ن�م��ا ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
ي �ع �م��ل م �ل �ي��ون و  870ال �ف ��ا و 35غير
ك��وي �ت��ي ،أي أن ق� ��وة ال �ع �م��ل األج�ن�ب�ي��ة
تشكل  % 80من حجم العمل الكلي في
الكويت ،في حني الوطنية تمثل الـ 20%
املتبقية.
ه� � ��ذه االح� � � �ص � � ��اءات ال � �ت� ��ي ي �ص �ف �ه��ا
م � ��راق� � �ب � ��ون ب� ��ال � �ص� ��ادم� ��ة ف� � ��ي ال � ��دول � ��ة
الخليجية التي تعتمد على مصدر دخل
وحيد «النفط» ،االمر الذي ينذر بكارثة
مستقبلية ان ل��م يجد االختصاصيون
وامل � �س � ��ؤول � ��ون ع�ل�اج ��ًا ن� ��اج � �زًا مل�ش�ك�ل��ة
التركيبة السكانية في الكويت.
ون �ج��د أن ال��دول��ة ب ��دأت ت�ت�ع��ام��ل مع
امل�ش�ك�ل��ة ب ��إج ��راءات أش��د ح��زم��ًا م��ن ذي

قبل ،ومعروف أن العمالة الوافدة التي
ت �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي ت��وج��د
بكثافة في  6وزارات هي على الترتيب:
وزارة ال�ت��رب�ي��ة ،ت�ل�ي�ه��ا ال�ص�ح��ة وت��أت��ي
ثالثًا وزارة الكهرباء والنفط وامل��اء ،ثم
وزارتا األوقاف والداخلية.
ال� �خ� �ل ��ل ف � ��ي ال� �ت ��رك� �ي� �ب ��ة ال �س �ك��ان �ي��ة
ب��ال �ك��وي��ت م �ش �ك �ل��ة ت �ت �ف��اق��م ي ��وم ��ا ب�ع��د
ي��وم السيما ف��ي العقد األخ�ي��ر بعد ان
زاد ع ��دد ال��واف��دي��ن ف��ي ال �ك��وي��ت بشكل
مخيف ،باتت معه مشكلة ديموغرافية
ال�ك��وي��ت أح��د ال �ه��واج��س ال �ت��ي تتصدر
ت� � �ح � ��دي � ��ات ال � �س � �ل � �ط � �ت �ي�ن ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة
وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ل�ك��ون�ه��ا م��دخ�ل ً�ا رئيسيًا
فضال عن
للتنمية البشرية املستدامة،
ً
ارتباطها الوثيق بكل القطاعات األمنية
واالقتصادية واالجتماعية والصحية
فضال
والتعليمية والثقافية وغيرها،
ً
ع��ن تسبب ذل��ك الخلل ف��ي زي��ادة نسبة
البطالة بني املواطنني .
امل �ش �ك �ل��ة وان ك��ان��ت اق �ل �ي �م �ي��ة حيث
ت �ع��ان��ي م�ن�ه��ا ك��ل دول ال�خ�ل�ي��ج اي �ض��ا،
غ �ي ��ر ان� �ه ��ا ع �ل ��ى اش� ��ده� ��ا ف� ��ي ال �ك��وي��ت
ال �ت��ي ل�ي�س��ت ب�م�ع��زل ع��ن دول الخليج
خصوصًا في تلك املشكلة .
وتعد االستعانة بالعمالة األجنبية
ظاهرة في معظم دول العالم السيما
ال ��دول ال�ص�ن��اع�ي��ة امل�ت�ق��دم��ة او النامية
منها ،لكونها تسهم في عملية التنمية
وال تشكل خ�ط�رًا ع�ل��ى ام�ن�ه��ا ال��وط�ن��ي،
لكن الكويت تمثل حالة خاصة في هذه
امل�ع��ادل��ة وف��ق اح �ص��اءات س��اب�ق��ة ،األم��ر
ال��ذي جعل الكويتيني أقلية ف��ي بلدهم

وه ��و م ��ا ي�ع�ك��س ال �ع��دي��د م ��ن امل �خ��اط��ر
ويخل بالتركيبة السكانية بشكل يمثل
خطرًا حقيقيًا على الكويت في السنوات
املقبلة.
م � ��ن ه� �ن ��ا ت � �ت� ��داع� ��ى ج �م �ي ��ع ال� �ق ��وى
وت �ت �ن��ادى ب�م�ع��ال�ج��ة ذل ��ك ال �خ �ل��ل ال��ذي
ب� ��ات ي �م �ث��ل ه��اج �س��ًا وط �ن �ي��ًا ي �ج��ب ان
يعطى األولوية من كل مؤسسات الدولة
وع �ل��ى رأس �ه ��ا ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والتنفيذية.
بعض االختصاصيني يؤكد أن ثمة
ب �ع��ض ال �ت �ن��اق �ض��ات ت �ع �ت��ري امل�ش�ك�ل��ة
ت � �ع� ��زى إل � � ��ى ال� �ت� �ن ��اح ��ر ب �ي��ن أص� �ح ��اب
املصالح م��ن املتنفذين ،وب�ين الساعني

نسبة العمالة
في دول الخليج

إلى إيجاد حل لتلك األزمة التي تتفاقم
ي��وم��ا بعد ي��وم وال ي��وج��د اى ن��وع من
ال �ح �س��م ل �ط��وف��ان ال �ع �م��ال��ة ال�ه��ام�ش�ي��ة
ال�ت��ي ي��أت��ي بها ت�ج��ار االق��ام��ات فتنخر
أخطارها في ج��دران الكويت يوما بعد
يوم.
وي��ؤك��دون أن حلحلة األزم��ة تحتاج
إل � ��ى م� �ش ��رط ج � ��راح م ��اه ��ر ل�ح�س��اس�ي��ة
امل� ��رض وص �ع��وب��ة إي �ج ��اد ع�ل�اج ن��اج��ع
متكامل لألزمة التي تربط بني السياسة
السكانية وبني التنمية املستدامة.
ول ��م ت �ل �ت��زم ال �ك��وي��ت وال شقيقاتها
م��ن دول الخليج ب �ق��رارات وزراء العمل
الخليجيني املحدد لعدد العمالة الوافدة

امل�س�م��وح ب��ه ،ب�ح�ي��ث ال ت �ت �ج��اوز 20%
م��ن إج �م��ال��ي ع ��دد ال �س �ك��ان ،فأصبحت
م �ع��دالت ن�م��و ال �س �ك��ان ف��ي ال �ك��وي��ت من
أعلى معدالت دول العالم.
واألخ �ط��ر أن ه��ذه ال��زي��ادة ت�ق��ود إلى
زي ��ادة ف��ي ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة وم��ن ث��م إل��ى
زي � ��ادة ال �ب �ط��ال��ة ،،م��ا ي� ��ؤدي إل ��ى زي ��ادة
ال �ض �غ��وط ع�ل��ى ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة وع�ل��ى
ال� �خ ��دم ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال� �ت ��ي ال ت�ن�م��و
ب�س��رع��ة ن�م��و ال�س�ك��ان ن�ف�س�ه��ا ،وه��و ما
ظهر جليًا على مطالبات من املواطنني
بفصل ال�خ��دم��ات الصحية للمواطنني
ع��ن ال��واف��دي��ن مل��ا تمثله ه��ذه الشريحة
من ضغط على كل املرافق التنموية في

تنمية البشر
وف� � ��ي ه� � ��ذا ال � �ص � ��دد ي � �ق� ��ول ال �ن ��ائ ��ب
السابق ونائب رئيس دي��وان املحاسبة
ال �ح��ال��ي ع ��ادل ال �ص��رع��اوي ف��ي دراس ��ة
ل��ه قدمها إل��ى املجلس ع��ام  2007حول
التركيبة السكانية ب��ال�ك��وي��ت :ل�ق��د ب��دأ
الخلل في التركيبة السكانية بعد عام
 2000ي�س�ي��ر ف��ي خ��ط ب�ي��ان��ي متصاعد
ف�ل�ج��أت ال�ح�ك��وم��ة ال��ى م�ح��اول��ة اح��داث
التوازن في التركيبة السكانية بصورة
ت��دري�ج�ي��ة ع��ن ط��ري��ق ت��رش�ي��د اس�ت�ق��دام
ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة الس �ي �م��ا ف ��ي ق�ط��اع��ي
املجال العائلي والعمالة الهامشية فقد
دنت أعداد الخادمات مثال من  700الف
خ��ادم��ة ،وقصر التعيني في املؤسسات
الحكومية على املواطنني بقدر االمكان
وتحديد نسبة معينة لتوظيف العمالة
ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ورفعها
ب��ال �ت��دري��ج واالرت � �ق � ��اء ب�ج�م�ي��ع ان�ظ�م��ة
التعليم والتدريب لتحقيق نقلة نوعية
ف��ي م�س�ت��وى ال�ع�م��ال��ة ال��وط�ن�ي��ة لتلبية
احتياجات س��وق العمل ودع��م مكاسب
امل � � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة واع �ط��ائ �ه��ا ال �ف��رص��ة
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال �ح �ي ��اة ال �ع ��ام ��ة وح��ل
مشكلة غير م�ح��ددي الجنسية ف��ي ظل
التطبيق العادل للقانون واستيعابهم
ف��ي خ�ط��ة التنمية وال�ت�ن�س�ي��ق املستمر
ب�ين ال�س�ي��اس��ات التعليمية والصحية
وال �ت��دري��ب لتحقيق ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ش��ري��ة
واالن� � �ت� � �ق � ��ال ن� �ح ��و م� �ف� �ه ��وم «ال �ت �ن �م �ي��ة
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أسباب كثيرة أدت إلى الخلل في التركيبة السكانية في الكويت أهمها عدم مراقبة الحكومة لتجار اإلقامات وعدم تفعيل سياسة اإلحالل،
وفي هذا الصدد أعدت «الدستور» ملفا كامال عن أسباب الظاهرة وسبل عالجها والحد منها قبل أن تكون قنبلة موقوتة.

مطالبات بتنفيذ سياسة اإلحالل
الوظيفي وتكويت الوظائف
تتمة المنشور ص09
بالبشر».
ث� ��م ت � �ن� ��اول ال � �ص� ��رع� ��اوي ال �ت��رك �ي �ب��ة
السكانية من واق��ع خطة التنمية حيث
ال �ق��ى ال� �ض ��وء ع �ل��ى م ��ؤش ��رات ال �س �ك��ان
وسوق العمل وقال ان :السياسة العامة
ل �ل��دول��ة ات�ج�ه��ت ال ��ى ت�س�ه�ي��ل اس�ت�ق��دام
ال�ع�م��ال��ة ال ��واف ��دة ن�ت�ي�ج��ة ل�ص�غ��ر حجم
امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي وال �ن �ق��ص ف��ي حجم
وهيكل العمالة الوطنية ،فنتج عن هذه
السياسة التفوق العددي للوافدين.
واضاف :كما يزداد املستوى العلمي
لقوة العمل الوطنية تزداد ايضًا نسبة
العمالة الوافدة غير املؤهلة «الهامشية»
ما يعقد املشكلة اكثر.
وي �ط ��ال ال �ص ��رع ��اوي ح��دي �ث��ه ت��أث�ي��ر
ال �خ �ل��ل ف ��ي ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة ع�ل��ى
ض� �ع ��ف ال� �ب� �ن� �ي ��ة االن � �ت ��اج � �ي ��ة ل �ل �ه �ي �ك��ل
االق � �ت � �ص ��ادي ل �ل �ك��وي��ت ف �ي �ق ��ول :ب�ل�غ��ت
ن �س �ب��ة ح �م �ل��ة امل ��ؤه �ل�ات ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة
م� ��ن اج� �م ��ال ��ي ال �ع �م ��ال ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ع ��ام
 2002ح��وال��ي  11.58ف��ي امل �ئ��ة ون�س�ب��ة
العمال الحرفيني ونصف املهرة وعمال
ال �خ��دم��ات وال ��زراع ��ة ح��وال��ي  17.74في
امل� �ئ ��ة ام � ��ا ال� �ع� �م ��ال ال � �ع ��ادي ��ون ف�ب�ل�غ��ت
نسبتهم ح��وال��ي  47.74ف��ي امل �ئ��ة وه��م
النسبة االعلى في مجال العمالة ،وهذا
مؤشر على ضعف البنية التكنولوجية
واالن�ت��اج�ي��ة للهيكل االق �ت �ص��ادي ،كما
يالحظ ان تركز قوة العمل الوطني هو
في القطاع الحكومي ،ففي منتصف عام
 1995بلغت حوالي  92.51في املئة وفي
منتصف عام  2002بلغت  91.40في املئة
ام��ا ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص فقد بلغت في
السنة نفسها  5.6في املئة فقط.
تخصصات نادرة
وك ��ان ��ت دراس � ��ة ق ��د أش � ��ارت ال� ��ى ان
التعامل مع قضية استراتيجية بحجم
التركيبة السكانية ليس باالمر السهل،
الن ذل��ك أكبر م��ن امكانية أي��ة وزارة أو
مؤسسة بمفردها ألن جميع ال��وزارات
واملؤسسات واالدارات والقطاع االهلي
تتقاطع مصالحها سواء كان ذلك سلبًا
أو اي�ج��اب��ًا م��ع ه��ذه القضية ،ليس هذا
فحسب بل ان كل أسرة وكل بيت كويتي
يتأثر بهذه القضية املركزية الن اعدادا
ال ب ��أس ب �ه��ا م��ن ه ��ذه ال �ع �م��ال��ة تعيش
معنا في كل بيت وتحت سقف واحد.
تخبط وسوء تنظيم
وق � ��ال م �س �ت �ش��ار ال �ت ��دري ��ب واالدارة
والكاتب د.عبد الله فهد العبد الجادر :
التركيبة السكانية في معظم دول العالم
تكون الغالبية للمواطنني بنسبة  85في

عادل الصرعاوي

عبدالله العبدالجادر

الوزيرة هند الصبيح

امل�ئ��ة وغ�ي��ر امل��واط�ن�ين بنسبة تصل 15
في املئة باستثناء دول الخليج العربي
الغالبية لغير امل��واط�ن�ين خ��اص��ة دول��ة
الكويت.
وأش��ار الى أنه م��ازال هنالك تخبط
ف��ي ج �ل��ب ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة ال�ه��ام�ش�ي��ة
وامل �ح �س��وب��ة ع �ل �ي �ن��ا ب��ال �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة
وه��ي عاطلة ت��راه��م ف��ي ال�ش��وارع أو في
بعض امل�ن��اط��ق ينتظرون م��ن يشغلهم
أوال وأخيرًا على وزارة
واملسؤولية تقع ً
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ووزارة
الداخلية بعدم التدقيق وال��رق��اب��ة على
ب�ع��ض ال �ش��رك��ات ال �ت��ي ت�ج�ل��ب ال�ع�م��ال��ة
ال �ه��ام �ش �ي��ة وت �س��رح �ه��م ف ��ي ال � �ش ��وارع
وه��ذه ظ��اه��رة خطيرة أدت ال��ى ح��دوث
الكثير من املشاكل االجتماعية واألمنية
واستهالك خدمات الدولة.
وللتخلص م��ن ه��ذه االع��داد الهائلة
م��ن ال�ع�م��ال��ة الهامشية ال��واف��دة وال�ب��دء
ب��ال �ت �خ �ط �ي��ط ال �س �ل �ي��م ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة
امل� �ط� �ل ��وب ��ة ح� �س ��ب اح� �ت� �ي ��اج ��ات س ��وق
العمل الكويتي الحكومي والخاص قال
العبد الجادر  :يجب تفعيل دور هيئة
القوى العاملة ،كما أن هنالك منظومة
امل ��ؤه�ل�ات امل �ه �ن �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ودوره � ��ا
ف ��ي ب �ن��اء اق �ت �ص��اد ق ��وي وم �ت�ي�ن ل��دول��ة
ال �ك��وي��ت م ��ن خ�ل�ال ت��وف �ي��ر ع �م��ال��ة ذات

ك�ف��اءة عالية ع��ن ط��ري��ق برنامج تقييم
م��دى ك�ف��اءة العمالة ال��واف��دة ب�ن��اء على
معايير خاصة بسوق العمل الكويتي
واخ� �ت� �ب ��ارات ت �ح��دد امل ��ؤه�ل�ات امل�ه�ن�ي��ة
املطلوبة ،وهذه املنظومة تأسست بقرار
من مجلس الوزراء رقم  2004/33ويجب
أن نراها عن قريب لتبدأ العمل الفعلي
ب �ت �ص �ف �ي��ة ال �ع �م��ال��ة م ��ن ه��ام �ش �ي��ة ال��ى
مهنية عاملة فاعلة في السوق الكويتي.
وط� ��ال� ��ب م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
بتفعيل ق��رار رق��م  2لسنة  1997بشأن
ت �ن �ف �ي��ذ س� �ي ��اس ��ة االح� � �ل� ��ال ال��وظ �ي �ف��ي
وت �ك��وي��ت ال ��وظ ��ائ ��ف ث ��م ال � �ق ��رار رق� ��م 2
لسنة  2002بشأن كيفية تنفيذ سياسة
االح � �ل� ��ال وث� � ��م ال� � �ق � ��رار رق� � ��م  13ل�س�ن��ة
 2007ب�ش��أن ق��واع��د واج � ��راءات تكويت
ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ح �ك��وم �ي��ة ون� � ��رى ت�ف�ع�ي��ل
االح �ل ��ال وال �ت �ك��وي��ت ول �ت �ك��ن م��دروس��ة
بوظائف يقبل الكويتيون عليها.
واق� �ت ��رح ال �ع �ب��د ال �ج ��ادر اس �ت �ح��داث
وح��دات تنظيمية ف��ي الهياكل االداري��ة
ل �ل��وزارات والهيئات الحكومية تسمى
ق� �ط ��اع ال �ت �خ �ط �ي��ط وال� � ��دراس� � ��ات ت �ق��وم
ب�ت�ح��دي��د االح�ت�ي��اج��ات الفعلية للقوى
ال �ع��ام �ل��ة امل �ط �ل��وب��ة ح �س��ب ب��رام��ج عمل
الحكومة وتحديد املسميات الوظيفية
وش��روط شغلها م��ن م��ؤه�لات وخبرات

وم�ه��ارات وترسلها ال��ى دي��وان الخدمة
املدنية الجراءات الترشيح والتعيني.
واض � � � ��اف :ل� ��زي� ��ادة ال � �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص يجب
االس��راع ف��ي اق��رار وتفعيل التشريعات
وال� � � �ق � � ��وان� �ي ��ن ال � � �ت � ��ي ت � ��دع � ��م وت� �ش� �ج ��ع
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة ب ��دون م�ع��وق��ات
ب� �ي ��روق ��راط� �ي ��ة ح �ك��وم �ي��ة وت �س �ه �ي�ل�ات
مالية وتسويق منتجاتهم وخدماتهم
ف��ي االج �ه��زة الحكومية ك�م��ا أن هنالك
دراسات واقتراحات تم بالفعل تقديمها
للسلطتني التنفيذية والتشريعية سواء
م ��ن ج �ه��ات اك��ادي �م �ي��ة أو م�س�ت�ش��اري��ن
كويتيني للمساعدة في تعديل وتطوير
م � �خ ��رج ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ع ��ال ��ي ل �ت�ل�ائ��م
اح �ت �ي��اج��ات س ��وق ال �ع �م��ل وم ��ا عليهم
إال ال� �ب ��دء ف ��ي ت�ف�ع�ي�ل�ه��ا ل �ت �ب��دأ دف �ع��ات
ال�خ��ري�ج�ين ال �ق��ادم�ين م�ط�ل��وب�ين لسوق
العمل وخاصة القطاع الخاص.
وأك� ��د ال �ع �ب��د ال� �ج ��ادر ان �ن��ا ل��و ب��دأن��ا
العمل بهذه االقتراحات لوجدنا الكويت
في السنوات املقبلة قد تغيرت تركيبتها
ال� �س� �ك ��ان� �ي ��ة وزادت ق ��وت� �ه ��ا ال �ع��ام �ل��ة
وح�ت��ى تتحقق االه� ��داف امل �ن �ش��ودة في
خ�ط��ة ال �ك��وي��ت ال�ت�ن�م��وي��ة ف�ي�م��ا يتعلق
بسياسات التنمية البشرية والتخطيط
واالدارة م��ن رف��ع نسبة الكويتيني من

جنسيات غير الكويتيين
ب �ي �ن �م��ا ي �ش �ك��ل ال �ك��وي �ت �ي��ون
 % 31م ��ن امل �ج �ت �م��ع ال �س �ك��ان��ي
ي�ش�ك��ل غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين ال�ب��اق��ي
بنسبة  %69بأغلبية آسيوية
واض � �ح� ��ة ( %62م� ��ن اج �م��ال��ي
ال � � ��واف � � ��دي � � ��ن) م � �ق� ��اب� ��ل %33.5
للجنسيات ال�ع��رب�ي��ة مجتمعة
أم ��ا األف ��ارق ��ة ف�ب�ن�س�ب��ة ()%2.8
وام��ا االوروب �ي��ون واالمريكيون
واالس � �ت� ��رال � �ي� ��ون ف �ل�ا ي �ش �ك �ل��ون

ف� ��ي م �ج �م��وع �ه��م س� � ��وى %1.7
وأم��ا فئة البدون (غير محددي
الجنسية) وع��دده��م ح��وال��ي 90
ألف نسمة فتشكل حوالي ()%3
من اجمالي غير الكويتيني ،هذا
وتشير بيانات وزارة الداخلية
ال� ��ى االع � � ��داد وال �ن �س��ب امل �ئ��وي��ة
لجنسيات ال��واف��دي��ن بالكويت
حتى .2012/6/30

التوزيع
الجغرافي
ف� � ��ي ال � �ك � ��وي � ��ت ق� � ��راب� � ��ة 125
جنسية يتوزعون سكنيًا وفق
النسب التالية على محافظات
الكويت ،كثافاتهم تتفاوت من
م�ح��اف�ظ��ة ال ��ى اخ ��رى ك��ال�ت��ال��ي:
ال � �ف � ��روان � �ي � ��ة  ،%30.5ح ��ول ��ي
 ،%24.3االح � � �م� � ��دي ،%18.3
الجهراء  ،%12.6العاصمة ،%9
مبارك الكبير .%5.4

اجمالي السكان من  47في املئة الى 53
في املئة وتقليل نسبة العمالة الهامشية
غير الكويتية بنسبة  10في املئة ورفع
نسبة القوى العاملة الكويتية ونستمر
ب�ه��ذا النهج معتمدين على التخطيط
وال��دراس��ات العلمية والعملية وجدية
ال �ح �ك��وم��ة ب �ت �ط �ب �ي��ق ج �م �ي��ع ال � �ق� ��رارات
والتشريعات املتعلقة بها.
ل �ك��ن وح �س��ب م �ش��اه��دت��ي شخصيا
ف ��ي ب �ع��ض م ��واق ��ع ال �ع �م��ل وع �ل��ى م��دى
أك �ث��ر م��ن أس �ب ��وع ،الح �ظ��ت أن ال�ع�م��ال��ة
غير الكويتية ال تعمل أكثر من ساعتني
يوميا وهنالك أسباب ومبررات سوف
اتطرق اليها الحقا واملهم مواقع العمل
ال�ت��ي ش��اه��دت�ه��ا وه��ي ال�ح��دائ��ق العامة
(ع �م��ال وف�ن�ي��ون وزراع� �ي ��ون وخ��دم��ات)
وامل � �ن� ��اط� ��ق ال �س �ك �ن �ي��ة (ع � �م � ��ال ن �ظ��اف��ة
ال �ش��وارع) واملستشفيات (ع�م��ال نظافة
وخ ��دم ��ات) وف ��ي ال� � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة (ع � �م ��ال ن �ظ��اف��ة وخ ��دم ��ات
وزراع ��ة داخ�ل�ي��ة) وق��د ش��اه��دت بنفسي
ل��دي �ه��م وق� ��ت ف � ��راغ وال ي �ع �م �ل��ون وه��و
جالسون وبعضهم نائمون وقد يؤدي
بعضهم أع �م��اال أخ ��رى ت�ف�ي��ده��م م��ادي��ا
وت�ف�ي��د امل��راج �ع�ين ل �ه��ذه األم��اك��ن وه��ذا
ط �ب �ع��ا غ �ي��ر ال �ع �م��ال��ة ال �ه��ام �ش �ي��ة ال �ت��ي
تجوب الشوارع وتنتظر على األرصفة
وت�ب�ح��ث ع��ن أي ع�م��ل ي��وم��ي س ��واء مع
مقاولي البناء أو غيرها من االعمال.
وتابع :انا لست ضد تشغيل العمالة
غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت وب��ال�ع�ك��س
ن �ح��ن ب �ح��اج��ة ل �ه��م ألن ه �ن��ال��ك أع �م��اال
ووظائف ال يستطيع وال يريد الكويتي
العمل فيها ولذلك أقترح على الحكومة
تفعيل منظومة امل��ؤه�لات املهنية التي
تقابل وتختبر العمالة غير الكويتية
قبل قدومها للكويت وتقترح من منهم
يستوفي اش�ت��راط��ات امل�ه��ن وال��وظ��ائ��ف
امل �ط �ل��وب��ة ل�ل�ع�م��ل ف��ي ال �ك��وي��ت وح�س��ب
حاجة العمل الفعلية ،كما تجب اع��ادة
النظر في إج��راءات تقييم ع��دد العمالة
الفعلية املطلوبة لكل شركة والبدء في
فلترة املوجود في الكويت ليبقى حسب
ال �ح ��اج ��ة وح� �ج ��م ال �ع �م��ل ال �ف �ع �ل��ي ل�ك��ل
مشروع أو عقد حكومي.
مقومات التنمية
وح��ول اشكالية التركيبة السكانية
في كل دول الخليج تحدث من الكويت
مدير املعهد العربي للتخطيط بالكويت
د.محمد باطويح فأكد وجوب التعامل
م��ع األزم ��ة وف �ق��ا ل�لاط��ر االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ملعرفة الحجم السكاني املطلوب ونقطة
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السياسة العامة
اتجهت الى تسهيل
استقدام العمالة
الوافدة نتيجة
للنقص في حجم
العمالة الوطنية
عبد الجادر :يجب
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معوقات
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أسباب كثيرة أدت إلى الخلل في التركيبة السكانية في الكويت أهمها عدم مراقبة الحكومة لتجار اإلقامات وعدم تفعيل سياسة اإلحالل،
وفي هذا الصدد أعدت «الدستور» ملفا كامال عن أسباب الظاهرة وسبل عالجها والحد منها قبل أن تكون قنبلة موقوتة.

القضاء على تجارة اإلقامات دليل جدية
الحكومة في معالجة خلل التركيبة السكانية
ترشيد استقدام
العمالة الوافدة
في قطاعي المجال
العائلي والعمالة
الهامشية

تتمة المنشور ص10
ال � � �ت� � ��وازن امل� �س� �ت� �ه ��دف ب�ي��ن امل ��واط� �ن�ي�ن
وال� ��واف� ��دي � ��ن واأله � � � � ��داف االق �ت �ص ��ادي ��ة
واإلنمائية واالعتبارات األمنية.
وق��ال باطويح :رغ��م أن دول الخليج
اس �ت �ث �م��رت ق� ��درًا ي�ع�ت��د ب��ه م��ن ع��ائ��دات
النفط ف��ي تنمية امل ��وارد البشرية وفي
االرت � �ق � ��اء ب �م �س �ت��وى م �ع �ي �ش��ة امل ��واط ��ن
ال�خ�ل�ي�ج��ي وذل ��ك م��ن خ�ل�ال االس�ت�ث�م��ار
امل �ك �ث��ف ف ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ت ��دري ��ب وف��ي
الصحة وغ�ي��ره��ا م��ن م�ق��وم��ات التنمية
ال �ب �ش��ري��ة م �ق��ارن��ة ب��االس �ت �ث �م��ارات في
امل� � �ش � ��اري � ��ع وال� � �ب � ��رام � ��ج االق � �ت � �ص ��ادي ��ة
واالجتماعية املختلفة ،ب��اإلض��اف��ة إلى
االن �ج��ازات ال�ت��ي حققتها دول املجلس
في ه��ذا املجال فإنها عجزت عن وضع
حلول جذرية ملشكلة الخلل في التركيبة
السكانية وفي توفير فرص عمل كافية
ل�لأع��داد امل�ت��زاي��دة م��ن العمالة الوطنية
ال��داخ �ل��ة إل ��ى أس � ��واق ال �ع �م��ل ،وه� ��ذا ما
يؤكد وجود خلل في استقطاب العمالة
ال��واف��دة وف��ي سياسات التوظيف علي
م �س �ت��وى ال �ق �ط��اع�ي�ن ال � �ع ��ام وال� �خ ��اص
الخليجي .وهذا الخلل كان نتيجة زيادة
االع �ت �م��اد غ�ي��ر امل � ��دروس ع�ل��ى ال�ع�م��ال��ة
الوافدة ،وتجاوز معدالت البطالة 14%
ف ��ي ب �ع��ض دول امل �ج �ل��س؛ األم � ��ر ال ��ذي
ي�س�ت��دع��ي إع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف��ي س�ي��اس��ات
التركيبة السكانية والتوظيف القائمة
حاليًا؛ بحيث تحقق األه ��داف املرجوة
منها في إصالح سوق العمل الخليجي
خالل الفترة املقبلة.
االنتاجية والكفائة
وح ��ول اه��م ال�ح�ل��ول وامل�ع��اي�ي��ر التى
ي �ج��ب ان ي�س�ت�ن��د ال �ي �ه��ا ح ��ل امل�ع�ض�ل��ة
ق��ال ب��اط��وي��ح  :عملية إح�ل�ال العمالة
الوطنية محل العمالة الوافدة يجب أال
تكون على حساب اإلنتاجية التي تمثل
أحد املحددات الرئيسية للنمو ومن ثم
ف ��إن اإلح �ل��ال ي �ك��ون م�ب�ن�ي��ًا ع �ل��ى أس��س
من الكفاءة؛ أي بمعنى ع��دم التضحية
بإنتاجية العامل خدمة لهدف اإلحالل
ح�ت��ى ال ي�ت�ع��رض االق�ت�ص��اد الخليجي
لخلل في معدالت النمو  .كما أن التقليل
م ��ن ال� �ح ��واف ��ز ف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ح �ك��وم��ي
ال �خ �ل �ي �ج��ي وج �ع �ل �ه��ا م �ت �ق��ارب��ة ل�ل�ع�م��ل
بالقطاع الخاص سيسهم في معالجة
الكثير من االختالالت في هذه األسواق .
دراسة برلمانية
وم � ��ن امل ��ؤك ��د أن � ��ه ب �ج��ان��ب ال �ف��وائ��د
واالي �ج ��اب �ي ��ات ال �ت��ي ت��وف��ره��ا ال�ع�م��ال��ة
األجنبية لالقتصاد واملجتمع الكويتي،
ف ��ان ��ه ت ��وج ��د ب� �ع ��ض اآلث � � � ��ار ال �س �ل �ب �ي��ة

تحديد نسبة
معينة لتوظيف
العمالة الوطنية
في القطاع الخاص
ورفعها تدريجيا
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اجتماعيًا ،واقتصاديًا ،وثقافيًا ،وأمنيًا،
وسياسيًا ن��ورد أهمها بحسب دراس��ة
صادرة عن البرملان الكويتي:
اآلثار السلبية للعمالة الوافدة:
اجتماعيًا:
ظ �ه��ور ب �ع��ض امل� �م ��ارس ��ات ال�غ��ري�ب��ة
ع� �ل ��ى م �ج �ت �م �ع �ن��ا ال� �ك ��وي� �ت ��ي امل �ح��اف��ظ
وتأثيرها السلبي ف��ي ال�ن��شء ،السيما
بني املختلطني منهم بفئة خ��دم املنازل
(وأغلبهم من اآلسيويني).
ثقافيًا:
 دخ � ��ول ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ص �ط �ل �ح��اتالغريبة على لغتنا العربية ،واختالف
أس�ل��وب التخاطب ب�ين الكويتيني عما
ك��ان ب��ال�ق��دي��م وال ��ذي ت��أث��ر ب��ال�ع��دي��د من
املفردات اللغوية ذات املصادر الهندية
وااليرانية أو حتى االنجليزية.
 ت� �ع ��ارض االع� �ت� �ق ��ادات وال �ت �ق��ال �ي��دواخ �ت�لاط �ه��ا وخ�ل�خ�ل��ة م�ن�ظ��وم��ة ال�ق�ي��م
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة األص� �ي� �ل ��ة ب�س�ب��ب
ن �ق��ل ع � ��ادات ب�ع�ض�ه��ا س �ي��ئ للمجتمع
الكويتي.
اقتصاديًا:
ع � �ل ��ى ال � ��رغ � ��م م � �م ��ا ي �ش �ك �ل ��ه ان � �ف ��اق
الوافدين لجزء كبير من دخولهم على
ال �ب �ض��ائ��ع وال �خ��دم ��ات وه ��و م ��ا يشكل
نسبة ك�ب�ي��رة م��ن ال�ط�ل��ب ال�ك�ل��ي الفعال
ف��ي ال�س��وق املحلية وي�ص��ب ف��ي صالح
التجار واصحاب العقارات ..اال ان هناك
بعض السلبيات االق�ت�ص��ادي��ة واهمها
ما يلي:
 -1ظ � �ه� ��ور م � �ع � ��دالت ل �ل �ب �ط��ال��ة ب�ين
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن (وص � �ل� ��ت ال � ��ى  %4.8ع ��ام
2012م) بسبب تفضيل القطاع الخاص

ل �ل �ع �م��ال��ة األج �ن �ب �ي��ة ل��رخ �ص �ه��ا ووف� ��رة
ان�ت��اج�ي�ت�ه��ا ن�س�ب�ي��ًا وس �ه��ول��ة ال�ت�ع��ام��ل
معها.
 -2ارت�ف��اع تكلفة ال��دع��م امل��ال��ي املقدم
م��ن ال ��دول ��ة ل �ق �ط��اع��ات ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
وامل��واص�لات والرعاية الصحية لزيادة
ال� �ض� �غ ��ط ع� �ل ��ى ت� �ل ��ك امل� � ��راف� � ��ق ،اال ان ��ه
وباملجمل ف��ان العائد االقتصادي على
البالد (وال��ذي هو السبب االول وااله��م
لالستعانة بالعمالة والخبرات الوافدة)
يبقى دائ�م��ا ايجابيا ط��امل��ا ان�ه��ا عمالة
منتجة وليست سائبة او م��ن ضحايا
االتجار باالقامات.
أمنيًا:
غالبا ما يكون هدف وج��ود العمالة
ال� ��واف� ��دة ه ��و ك �س��ب ال �ع �ي��ش ب��ال�ط��ري��ق
ال� �ح�ل�ال ول �ك ��ن  -وت �ح ��ت ض �غ��ط ت �ج��ار
االق��ام��ات وال�ظ��روف الخاصة لبعضهم
 فقد ت�ح��دث بعض السلبيات االمنيةواهمها:
اوال  :ظهور بعض الجرائم الدخيلةع �ل��ى امل �ج �ت �م��ع ال �ك��وي �ت��ي ب �س �ب��ب ك�ث��رة
العمالة الهامشية مثل :جرائم سرقات
البنية التحتية للبالد (أغطية املصارف،
أس�ل�اك ال�ك�ه��رب��اء ،ال�ش�ت�لات ب��ال�ش��وارع،
أدوات ال��ري والتنقيط ،املحابس...الخ)،
وجرائم الخطف واالغتصاب ،وصناعة
ال �خ �م��ور ،وم��روج��ي امل� �خ ��درات ،وش�ق��ق
الدعارة ،وجرائم التزوير في املعامالت
املالية ورخص القيادة وغيرها.
ثانيا  :االضرابات التي تلجأ اليهاأح� �ي ��ان ��ًا ب �ع ��ض م �ج �م ��وع ��ات ال �ع �م��ال��ة
ال � � ��واف � � ��دة ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع � �ل ��ى ح �ق��وق �ه��ا
املسلوبة واملشروعة ،ولكنها اضرابات
ت �ت �ع��ارض م ��ع ال� �ق ��ان ��ون ون �ظ ��م ال�ع�م��ل
امل�ع�م��ول ب�ه��ا ف��ي ال�ك��وي��ت ،وس��رع��ان ما

يتم التعامل معها بالصرامة وال�ش��دة
التي تجعلها نادرة الحدوث.
 ثالثا  :االزدح��ام امل��روري الشديد،وما ينتج عنه من هدر للوقت والجهد
وامل � � � � ��ال ب� �س� �ب ��ب ال� �ت� �ع� �ط ��ل وال� �ت ��أخ� �ي ��ر
والحوادث.
سياسيًا:
 ت��أث��رت الكويت سلبيًا ف��ي املحافلالدولية املهتمة بحقوق االنسان بسبب
م �ل��ف ت �ج��ار االق� ��ام� ��ات ون� �ظ ��ام ال�ك�ف�ي��ل
وال � ��ذي ت��رت��ب ع�ل�ي�ه�م��ا وج� ��ود األع� ��داد
الهائلة للعمالة الهامشية السائبة في
شوارع الكويت.
 ت ��دخ ��ل ب �ع��ض ال � � ��دول ف ��ي ال �ش��أنُّ
الداخلي للكويت بحجة حماية حقوق
رعاياهم والدعوة للمساواة االجتماعية
والسياسية في الحقوق والواجبات بني
الكويتيني ومواطنيهم من الوافدين.
واخ �ي ��را ت��ؤك��د ال ��دراس ��ة ان ال�ق�ض��اء
على تجارة االقامات هو املؤشر الوحيد
الخ�ت�ب��ار ج��دي��ة ال�ح�ك��وم��ة ف��ي التعامل
م��ع قضية اص�ل�اح الخلل ف��ي التركيبة
السكانية بالبالد.
وتختتم ال��دراس��ة البرملانية بحثها
ب��ال�ت��أك�ي��د ان ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة في
الكويت تعاني من بعض الخلل املتمثل
ل�ي��س ف�ق��ط ف��ي ع��دم ال �ت��وازن ب�ين أع��داد
كل من املواطنني وال��واف��دي��ن ( 1مواطن
م�ق��اب��ل  2.2واف ��د) ول�ك��ن أي�ض��ًا ألن ه��ذه
الزيادة في عدد الوافدين أغلبها عمالة
ه��ام�ش�ي��ة وس��ائ �ب��ة وع�ل�ي�ه��ا ال�ك�ث�ي��ر من
املالحظات األمنية واالجتماعية ،جدير
بالذكر ان الخلل في التركيبة العمالية
ه� ��و خ �ل ��ل م �ض ��اع ��ف وي �ب �ل ��غ ح ��ال �ي ��ًا 1
كويتي الى  3.3غير كويتي بعد ان كان
 1ك��وي�ت��ي ال ��ى  5.2غ�ي��ر ك��وي�ت��ي ،2010

وهو يعكس بوضوح التحسن الطفيف
في التركيبة السكانية.
وك��ان��ت وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل الكويتية ق��د ات�خ��ذت ق ��رارا في
م ��ارس  2014بتقليص أع� ��داد العمالة
الهامشية والسائبة التي طاملا شوهت
ص� ��ورة ال �ك��وي��ت أم� ��ام م�ن�ظ�م��ات ال�ع�م��ل
الدولية ،ولدى منظمات حقوق اإلنسان،
مما يستوجب تقليص أع ��داد العمالة
ال��واف��دة ب��واق��ع  100أل��ف ع��ام��ل سنويًا
وص��وال الى تخفيض العدد الى مليون
عامل خالل عشر سنوات.
تكاتف الجهود
وف��ي ال�ن�ه��اي��ة ف��إن التقرير يخلص
ال��ى ان مشكلة خلل التركيبة السكانية
في الكويت خطر داه��م يواجه املجتمع
وم��رش��ح ل�ك��ارث��ة يصبح فيها امل��واط��ن
غريبا في بيته ان لم تتكاتف كل الجهود
ال��رس�م�ي��ة وال �خ��اص��ة ل�ت�ق��دي��م املصلحة
العامة للوطن على ما دون سواها من
املصالح الضيقة ،وي��رى ان املشكلة لن
تحل م��ن خ�لال جهة واح��دة ألن اثارها
متشعبة على مختلف األصعدة ومن ثم
فالحلول الترقيعية عبر جهة او اثنتني
وت�ح�م�ي��ل وزارت� ��ي ال �ش��ؤون وال��داخ�ل�ي��ة
ج��ل املشكلة ظلم ف ��ادح ،فعلى الجميع
االضطالع بدوره نحو تخفيف آثار تلك
املشكلة ،كما أنه يجب على الحكومة ان
تضرب بيد من حديد كل من تسول له
نفسه من اصحاب املصالح واملتنفذين
م ��ن ال �ه��وام �ي��ر أن ي �ت��اج��ر ف ��ي ال�ع�م��ال��ة
الهامشية ويجلبها ال��ى الكويت طمعًا
في املال غير عابئ بآثار ذلك على وطنه.

أعداد وترتيب
الجنسيات الوافدة
الدولة

العدد

الهند

 653ألفا

مصر

 456ألفا

بنغالديش

 189ألفا

الفيليبين

 144ألفا

سورية

 131ألفا

باكستان

 119ألفا

سيالن

 110آالف

أثيوبيا

 74ألفا

األردن

 53ألفا

نيبال

 52ألفا

إيران

 42ألفا

لبنان

 41ألفا

وكشفت االحصائية عن
عدد من المعطيات حيث
احتل مواطنو الجنسيات
االخرى من المركز الثالث عشر
حتى االخير وهم العمالة
االندونيسية يليها العمالة
العراقية ثم االفغانية يليها
االميركية ثم اليمنية ثم
الكندية ثم الفلسطينية ثم
البريطانية ثم الصينية ثم
السودانية ثم الصومالية
لتكون العمالة الصومالية
بالمركز االخير بعدد ال يتجاوز
 5االف عامل.
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التركيبة السكانية

أسباب كثيرة أدت إلى الخلل في التركيبة السكانية في الكويت أهمها عدم مراقبة الحكومة لتجار اإلقامات وعدم تفعيل سياسة اإلحالل،
وفي هذا الصدد أعدت «الدستور» ملفا كامال عن أسباب الظاهرة وسبل عالجها والحد منها قبل أن تكون قنبلة موقوتة.

طالبوا وزارة التخطيط بالقيام بدور للحد من تفاقم المشكلة

نواب لـ «الدستور» :الحكومة لم تطبق

حمل نواب استطلعت
الدستور آراءهم حول
التركيبة السكانية
الحكومة مسؤولية
هذه الظاهرة متناولين
عدة أسباب لذلك الخلل
بين من رأى ان هناك
عبثا بمسألة التجنيس
لعب دوره في تغيير
التركيبة السكانية وبين
من رأى ضرورة التصدي
للعمالة الهامشية التي
تستنزف مرافق البالد
دون عائد اقتصادي
ما يحمل الدولة أعباء
كبيرة.
وأقر نواب بوجود خلل
في التخطيط في البالد
وأن الحكومة كانت
تمتلك فرصة كبيرة
وثمينة من بعد التحرير
لمعالجة التركيبة
السكانية ولم تستغلها
وأن القوانين المقرة لم
تطبق في شأن معالجة
التركيبة السكانية وإلى
التفاصيل:

تراخ حكومي
ٍ
م� � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اع � �ت � �ب� ��ر ال� �ن ��ائ ��ب
د.عبدالحميد دشتي ان التراخي
ال � �ح � �ك ��وم ��ي ه � ��و اب � � � ��رز أس � �ب� ��اب
ال � �ع � �ي� ��وب ال � �ت� ��ي ت � �ع ��ان ��ي م �ن �ه��ا
ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة ح �ي��ث أدى
ال �ع �ب��ث ال� ��ذي ت ��م ف ��ي ال�ت�ج�ن�ي��س
الس� �ي� �م ��ا م � ��زدوج � ��ي ال �ج �ن �س �ي��ة
ال� ��ى ت �غ �ي �ي��ر ج� ��زء م ��ن ال�ت��رك�ي�ب��ة
السكانية للكويت .
وأض��اف دشتي ان فتح الباب
علي مصراعيه دون خلق فرص
ع �م��ل ك��اف �ي��ة ادى ال ��ى ان أص�ب��ح
الكويتيون يصطفون في طوابير
ل �ل �ب �ح��ث ع� ��ن ف ��رص ��ة ع �م ��ل وف ��ي
املقابل تم فتح املجال الستقطاب
 3ماليني وافد دون وجود حاجة
فعلية في سوق العمل لهم.
وذك��ر ان ذلك دفع الوافد الذي
ليس لديه فرصة عمل ان يبتكر
اي ش��يء لكي يكسب عيشه بعد
ان ق��دم للكويت عن طريق تجار
االق��ام��ات وه��و م��ا ق��د يدفعه إلى
ارت�ك��اب جرائم مثل املتاجرة في
األغ��ذي��ة ال�ف��اس��دة وخ�لاف��ه ألج��ل
كسب قوت يومه وهو بذلك يضر
املستهلكني.
وعن تأخر الحكومة في تعديل
ال� �ت ��رك� �ي� �ب ��ة االس� �ك ��ان � �ي ��ة ل �ل �ب�ل�اد
ق� ��ال دش� �ت ��ي :ل�ل�أس��ف ال �ح �ك��وم��ة
أول ��وي ��ات� �ه ��ا كثيرة ومشغولة
ول� � �ي� � �س � ��ت م� � �ح � ��اط � ��ة ب� ��أج � �ه� ��زة
ومستشارين على قدر املسؤولية
ف �م �ع �ظ �م �ه��م ج � ��اء الى املناصب
ال � � �ت� � ��ي ي � �ت � �ق � �ل� ��دون � �ه� ��ا ب� � �ص � ��ورة
ت��رض �ي��ات وم ��واء م ��ات سياسية
وإال ف� ��ان امل �ع��ال �ج��ات ل�ل�ت��رك�ي�ب��ة
السكانية سهلة جدا اذا ما وجد
مختصون يملكون القرار.
وذك ��ر ان مجلس األم ��ة يشرع
ث��م ي��راق��ب ول �ي��س ل��دي��ه أي ��ة آل�ي��ة
ت �ن �ف �ي��ذي��ة ،وب ��ال� �ت ��ال ��ي ال ي�م�ك��ن
ان ي� �ب ��ادر ب �م �ع��ال �ج��ة ال �ت��رك �ي �ب��ة
االس �ك ��ان �ي ��ة الن� �ه ��ا م �خ��ول��ة ب�ي��د
ال �س �ل �ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وال �ب ��رمل ��ان
ال ي�ت��دخ��ل ف��ي اع�م��ال�ه��ا تطبيقا
لنص املادة  50من الدستور بان
ال�س�ل�ط��ات ت �ت �ع��اون فيما بينها
دون ان ت� �ط� �غ ��ى س� �ل� �ط ��ة ع �ل��ى
اختصاص األخرى.
عبء كبير
من جانبه اكد النائب عبد الله
م�ع�ي��وف ان ال�خ�ل��ل ف��ي التركيبة
السكانية سؤال البد من توجيهه
ال��ى وزي ��ر ال �ش��ؤون االجتماعية

د.عبدالحميد دشتي

عبدالله املعيوف

دشتي :عبث
التجنيس أدى إلى
تغيير التركيبة
السكانية

الحويلة :التصدي
المعيوف:
الغرامات الجزاءات للعمالة الهامشية
ليست حال لمشكلة وردع من يجلبها
التركيبة السكانية

وال� � �ع� � �م � ��ل وزي � � � � � ��رة ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح الف�ت��ا
إل��ى انها ل��م تذكر ف��ي دراساتها
بالنسبة لخطة التنمية للبالد
وف�ي�م��ا ي�خ��ص دراس� ��ة التركيبة
السكانية مواطن الخلل في هذه
التركيبة وما هي طرق عالجه.
وأض��اف املعيوف أن��ه ال يمكن

حل خلل التركيبة السكانية عن
طريق تطبيق غرامات او جزاءات
مستنكرا ان يتم ابعاد من يقود
السيارة دون رخصة قيادة او من
ي�خ��ال��ف اإلق��ام��ة م �ش��ددا ع�ل��ى ان
ه��ذا ليس ح��ل ملعالجة االختالل
ف��ي ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة ل�ل�ب�لاد
وق��ال ان وزارة التخطيط عليها

د.محمد الحويلة

عبء كبير وحمل ثقيل.
واع� � � ��رب امل� �ع� �ي ��وف ع� ��ن أس �ف��ه
الرت� � � �ب � � ��اط م � �ف � �ه� ��وم ال �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية فقط بتشييد املباني
وت�غ��اف��ل التخطيط في التنمية
واالم� � ��ن وال �ت��رك �ي �ب��ة االس �ك��ان �ي��ة
والتعليم واالقتصاد السيما في
ظل انهيار اقتصاد الكويت .

وت� ��اب� ��ع امل � �ع � �ي� ��وف م �ت �س��ائ�ل�ا:
أي � � ��ن ال � � ��دراس � � ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
امل �ن��وط��ة ف�ي�ه��ا وزارة التخطيط
الن� �ت� �ش ��ال ال ��وض ��ع االق� �ت� �ص ��ادي
وم��ا آل��ت ال�ي��ه أوض ��اع البورصة
وهجرة املستثمرين من الكويت.
وط � � ��ال � � ��ب ف � � ��ي ه � � � ��ذا ال� � �ص � ��دد
بضرورة إعادة منظومة التركيبة
السكانية للبالد وضبط العمالة
الهامشية م��ن ال��واف��دي��ن والعمل
على الحد منها ويجب ان تكون
هناك جهات معنية صاحبة قرار
تجتمع وتوجد دراسات في هذا
ال�خ�ص��وص وان يتم االستغناء
ع �ل��ى م��ن ال ي�ص�ل��ح م��ن ال�ع�م��ال��ة
ال� ��واف� ��دة وم� ��ن ي �م �ث��ل ع �ب �ئ��ا على
الدولة ويؤثر بالتالي سلبا على
امل � � ��راف � � ��ق ال� � �ع � ��ام � ��ة م� � ��ن ال � �ط� ��رق
وال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء واملستشفيات
وفي املقابل اكد املعيوف ضرورة
اإلب �ق��اء علي ال��واف��دي��ن العاملني
الذين تستفيد منهم البلد.
وب �ي ��ن امل � �ع � �ي� ��وف ان االم� � � ��ر ال
ي �ح �ت��اج ال ��ي ت �ش��ري �ع��ات ج��دي��دة
ت� �ق ��ر وان � �م� ��ا ه� ��و ي �ت �ط �ل��ب م��زي��د
م ��ن ال �ج �ه��د وال �ع �م��ل وان ي�ك��ون
ه �ن��اك م �س��ؤول��ون أص �ح��اب ق��رار
يستطيعون تفعيل القوانني التي
لديهم وتطبيقها علي الجميع
مشيرا الى ان االمر يتطلب اعداد
خ�ط��ة م��ن ق�ب��ل وزارة التخطيط
وت �ع��رض �ه��ا ع �ل��ى م �ج �ل��س األم ��ة
ومن ثم تبدأ في تطبيقها.
دراسات علمية
ب � ��دوره اك ��د ال �ن��ائ��ب د .محمد
ال� � �ح � ��وي� � �ل � ��ة وج � � � � � ��ود خ� � �ل � ��ل ف ��ي
ال �ت��رك �ي �ب��ة السكانية للكويت
مطالبا بضرورة اج��راء دراس��ات
ع� �ل ��ى أس� � ��س ع �ل �م �ي��ة ص �ح �ي �ح��ة
ل�ل�ت�ح�ق��ق م ��ن األرق� � ��ام امل ��وج ��ودة
وال� �ت ��ي ي� ��ردده� ��ا ال �ب �ع��ض وي �ت��م
ال � �ت� ��أك� ��د ان ال� �ع� �م ��ال ��ة ال � ��واف � ��دة
جميعها ت�ع�م��ل او ب�ع��ض منها
ل � �ي� ��س ل � � ��وج � � ��وده ض� � � � � ��رورة ف��ي
حاجة س��وق العمل م�ش��ددا على
ض��رورة تناسب العمالة الوافدة
م� ��ع اع� � � ��داد ال � �ك� ��وي � �ت �ي�ن وان ي�ت��م
ال�ت�ح�ق��ق م��ن م��ؤه�لات ال��واف��دي��ن
وخ � �ب� ��رات � �ه� ��م واذا ك� � � ��ان س� ��وق
العمل بحاجة اليهم والتصدي
للعمالة الهامشية وردع من
يجلبونها.

جانب من إحدى جلسات املجلس الحالي
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القوانين لمعالجة التركيبة السكانية
تتمة المنشور ص12
وذك��ر ان الحديث ع��ن العمالة
ال�ه��ام�ش�ي��ة ي�ج�ع��ل ه�ي�ئ��ة ال �ق��وى
العاملة تحت املجهر في املرحلة
امل�ق�ب�ل��ة م�ط��ال�ب��ا إي��اه��ا ب �ض��رورة
م� ��راج � �ع� ��ة ه � � ��ذا امل � �ل � ��ف واع � � � ��داد
دراس ��ة كاملة مستفيضة حوله
ل �ت��وزي��ع ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة وف�ق��ا
للتخصصات واملهارة وحاجات
س ��وق ال�ع�م��ل م �ش��ددا ف��ي ال��وق��ت
ذات ��ه ع�ل��ى أه�م�ي��ة ت��وف�ي��ر الحياة
الكريمة ل�ه��ؤالء ال�ع�م��ال وان�ش��اء
امل � � ��دن ال �ع �م��ال �ي��ة ل� �ه ��م وض� �م ��ان
حصولهم ع�ل��ى حقوقهم كاملة
دون ن� � �ق� � �ص � ��ان ب� � �م � ��ا ال ي �ض��ر
بالعامل او الجهة املستفيدة من
ع�م�ل��ه ن��اف �ي��ا ان ت �ك��ون ال �ق��وان�ين
الدولية املعنية بحقوق االنسان
ه� ��ي ال� �ت ��ي ت� �ح ��رج ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
م �ع��ال �ج��ة ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة
على أراضيها مؤكدا ان كل دولة
تخضع لقوانينها وتشريعاتها
الخاصة وهي التي تنظم كل ما
يتعلق بها داخليا السيما ان كل
بلد له طبيعته الخاصة.
مهارات متخصصة
من جانبه قال النائب د.خليل
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ان خ � �ل� ��ل ال� �ت ��رك� �ي� �ب ��ة
السكانية يكمن في وجود مليون
و 200ال � � ��ف ك ��وي� �ت ��ي ي �ق��اب �ل �ه��م
مليونان و 800الف واف��د كما ان
ال�ك�ف��اءات وامل �ه��ارات امل��رج��وة من
ه ��ؤالء ال��واف��دي��ن م�ف�ق��ودة تماما
ف �ي �م��ا ع � ��دا ق �ل ��ة ق �ل �ي �ل��ة ج � ��دا م��ن
ال��واف��دي��ن ي�ت�م�ت�ع��ون ب��امل �ه��ارات
وال�ت�خ�ص�ص��ات ال�ت��ي ج ��اءوا من
اجلها الى الكويت.
وأوض ��ح عبد ال�ل��ه ان��ه عندما
تسأل رب العمل عن العمالة فانه
ي �ش �ت �ك��ي م� ��ن ق �ل �ت �ه��ا وب��ال �ت��ال��ي
ال �س ��ؤال ال� ��ذي ي �ط��رح ن�ف�س��ه اي��ن
امل�ل�ي��ون��ان و 800ال��ف واف� ��د؟ اي��ن
ي �ع �م �ل ��ون ف� ��ي ظ� ��ل ش � �ك� ��وى ق�ل��ة
العمالة؟
مطالبا بضرورة إع��ادة النظر
ف��ي التركيبة السكانية واهمية
وج � ��ود م �ن �ظ��ور اس �ك��ان��ي سليم
نظرا الن الخلل الحالي له تبعات
وتأثيرات اجتماعية اقتصادية
س�ي��اس �ي��ة ام �ن �ي��ة ي �ج��ب ال�ت��وق��ف
امامها وإعادة املنظور االسكاني
في دولة الكويت.
وأوض� � ��ح ع �ب��د ال �ل ��ه ان� ��ه ت �ق��دم
باقتراح بشأن معالجة التركيبة

د.خليل عبدالله

محمد الهدية

عبد اهلل :أرباب
الهدية :الحكومة
العمل يشكون
كانت تمتلك
من قلة العمالة
فرصة بعد التحرير
مع وجود مليونين للمعالجة لم
و 800ألف وافد
تستغلها
ال� �س� �ك ��ان� �ي ��ة الح � � � � ��داث ن � � ��وع م��ن
املوازنة خالل  5سنوات القادمة
ح �ت��ى ي � �س ��اوي ال � ��واف � ��دون ع��دد
الكويتيني مع ض � � ��رورة االخ ��ذ
ب� � � � ��أن أي ع� � �م � ��ال � ��ة ت� �ح� �ت ��اج� �ه ��ا
ال �ب�ل�اد ت�س�ت�ق��دم ض�م��ن ض��واب��ط
وي �ت ��م ال �ت��أك��د ان �ه ��ا ع �م��ال��ة ذات
اختصاص تخدم البلد وتضيف

ل � ��ه وان � �ت � �ه� ��ى ال � �ع � �ب� ��د ال � �ل � ��ه ال� ��ى
ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى ض � ��رورة اح �ت��رام
الكويتي للعمالة
امل� �ج� �ت� �م ��ع
واعطائها حقها   .
مشكلة معقدة
واعتبر النائب محمد الهدية
ان الحكومة كانت تمتلك فرصة

هل تحتاج التركيبة السكانية تشريعات من مجلس األمة؟

خليل الصالح

الصالح :نحتاج
لمشاريع كبرى
الستيعاب النمو
السكاني
كبيرة وثمينة من بعد التحرير
ملعالجة التركيبة السكانية ولم
تستغلها خ��اص��ة ب�ع��د ان رح��ل
ج� � ��زء ك �ب �ي��ر م� ��ن ال� ��واف� ��دي� ��ن ع��ن
األراض � ��ي ال�ك��وي�ت�ي��ة اب ��ان ال�غ��زو
ال �ع ��راق ��ي ال �غ��اش��م الف �ت��ا ال� ��ى ان
امل �ش �ك �ل��ة ت �ع �ق��دت وزادت س ��وءا
ب� �س� �ب ��ب ال� �ت� �خ� �ب ��ط ف � ��ي س �ي��اس��ة

ال � ��دول � ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال� �ش ��ؤون وال��داخ �ل �ي��ة ف�ك��ل ه��ذه
ال� �ج� �ه ��ات ل ��م ي �ك��ن ل �ه��ا رؤي� � ��ة او
س� � �ي � ��اس � ��ة واض � � � �ح� � � ��ة ف� � � ��ي ه � ��ذا
الخصوص.
وأوض � ��ح ال �ه��دي��ة ان ال �ق��وان�ين
املقرة لم تطبق في شأن معالجة
ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة ب�م�س�ط��رة
واح��دة مما ادى ال��ى إيجاد خلل
ك �ب �ي��ر ح� �ت ��ى ك� �ب ��رت ك � ��رة ال �ث �ل��ج
وأصبحت الى ما هي عليه.
وع � ��ن دور م �ج �ل��س األم� � ��ة ف��ي
إي �ج��اد ح�ل��ول ل�ه��ذه املشكلة ق��ال
الهدية ان ال�ب��رمل��ان دوره مراقبة
الحكومة في تطبيق التشريعات
ال � �ت� ��ي ي � �ق ��ره ��ا م � �ش � �ي ��را ال � � ��ى ان
هناك تجاوزات واس �ت �ث �ن��اءات
تعرقل تطبيق القوانني وبالتالي
ت �ج �ع��ل ال �ح �ك��وم��ة غ �ي��ر م�ل�ت��زم��ة
وه ��و م��ا ي�ع�ن��ي ض � ��رورة تفعيل
امل� �س ��اء ل ��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة م ��ن ق�ب��ل
نواب األمة.
خدمات إضافية
وع� ��زا ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال�ص��ال��ح
ال �خ �ل��ل ف��ي ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة
الى عدة اسباب منها عدم وجود
ضرائب بالكويت او قيود معطلة
تمنع عملية اس�ت�ف��ادة الوافدين
ال � ��ذي � ��ن ال ن �ق �ل ��ل م � ��ن اه �م �ي �ت �ه��م
ألن �ه��م ي �ق��دم��ون خ��دم��ة اض��اف�ي��ة
للوطن يفتقدها امل��واط��ن ب��دوره
خ �ص��وص��ا م ��ن ي �م �ل��ك ال �خ �ب��رات
منهم والتخصصات النادرة.
واضاف :هناك عدد من الحلول
ل �ع�ل�اج ذل� ��ك ال �خ �ل��ل م �ن �ه��ا مثال
م�ش��روع النقل الجماعي وال��ذي
سيتكلل ب��وج��ود م�ش��روع مترو
االن � �ف � ��اق ل �ل �م �س��اع��دة ف� ��ي ع�ل�اج
االزدح� � � � ��ام امل � � � ��روري ف� ��ي ال �ط��رق
والشوارع ونقل جزء من الزحام
ال ��ى ت �ح��ت االرض ،واالس �ت �ف��ادة
م � ��ن ام � � � ��وال ال � �ض � �م ��ان ال �ص �ح��ي
ف��ي ت��وف�ي��ر مستشفيات ج��دي��دة
وف� ��رض ال �ض �م��ان ال�ص �ح��ي على
القادمني ب��زي��ارات مؤقتة مثلما
ي�ح��دث م��ع امل��واط�ن�ين املسافرين
للدول الغربية.

آالف الوافدين
ال توجد حاجة لهم
بسوق العمل
خطط التنمية
ركزت على التشييد
والبناء وأهملت
توازن عدد
المواطنين
إلى الوافدين
تعديل التركيبة
السكانية ال يحتاج
إلى قوانين جديدة
وإنما حسن تنفيذ
القائم منها
مطالبات بتنفيذ
وتطبيق القوانين
المقرة من مجلس
األمة
ضرورة اإلسراع
في تنفيذ مشروع
النقل الجماعي
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قدمها التميمي والفضل و 12اقتراحا بإنشاء مناطق إسكان عمالية

 3اقتراحات في المجلس الحالي لمعالجة
التركيبة السكانية
ق ��دم ن��ائ�ب��ان ف��ي امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي
 3اق �ت��راح��ات ب �ش��أن م�ع��ال�ج��ة الخلل
ف ��ي ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة م ��ن خ�ل�ال
االقتراحات بتحديد اقامة الوافدين،
حيث اقترح النائب عبدالله التميمي
اقتراحني االول يقضي بتحديد اقامة
الوافد في دولة الكويت من اصحاب
ال�ت�خ�ص�ص��ات امل�ت��دن�ي��ة وامل�ت��وس�ط��ة
ب�ع�ش��ر س �ن��وات ،وط��ال��ب ف��ي اق �ت��راح
آخر بتجديد االقامة بخمس سنوات
وال يجوز تجديدها تحت أي ظرف
على أن يرتبط ه��ذا ال�ق��ان��ون بأعداد
ج��ال �ي��ة ك ��ل ب� �ل ��د ،ب �ح �ي��ث ال ي �ت �ع��دى
ع � ��دد امل �ق �ي �م�ي�ن م� ��ن ذات ال �ج �ن �س �ي��ة
نسبة ( )٪ 10م��ن اع ��داد امل��واط�ن�ين،
واس �ت �ث �ن��ى االق � �ت� ��راح ازواج واب �ن��اء
امل ��واط �ن ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ات امل �ت��زوج��ات
م��ن غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين ،اال ان ��ه ي�س��ري
على الجنسيات العربية واالجنبية
كافة باستثناء مواطني دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي وم��واط �ن��ي دول
االتحاد االوروبي والواليات املتحدة
االم��ري�ك�ي��ة ،كما يستثنى م��ن احكام
ه��ذا ال�ق��ان��ون امل�س�ت�ش��ارون امل�ع��ارون
من القضاء واملستشارون العاملون
في الديوان االميري ومجلس الوزراء
واالط�ب��اء م��ن اص�ح��اب التخصصات
ال � � � �ن � � � ��ادرة واس � � � ��ات � � � ��ذة ال � �ج� ��ام � �ع� ��ات
وال�ح��اص�ل��ون ع�ل��ى ت�ق��اري��ر عليا من
جامعات معترف بها من قبل وزارة
التعليم العالي.

عبدالله التميمي

سعدون حماد

عسكر العنزي

نبيل الفضل

واك � � � � ��د االق� � � � �ت � � � ��راح ان � � � ��ه ال ي �ح��ق
ل� �ج� �م� �ي ��ع امل� �ق� �ي� �م�ي�ن م � ��ن ال �ج �ن �س�ي�ن
ال ��ذي ��ن ي �ح �ص �ل��ون ع �ل��ى اق ��ام ��ة مل��دة
خ �م��س س� �ن ��وات اص �ط �ح��اب اس��ره��م
او ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ت��أش �ي��رات زي ��ارة
بجميع انواعها ألسرهم وألقاربهم،
ك �م��ا ت �ل �غ��ى اق ��ام ��ة ال ��واف ��دي ��ن ال��ذي��ن
تجاوزوا املدة املذكورة وفقا للقوانني
السابقة بعد ثالثة اشهر من تطبيق
اح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون وي �ح �ظ��ر على
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وامل ��ؤس� �س ��ات
ال �خ��اص��ة وم ��ا ف ��ي ح�ك�م�ه��ا ت��وظ�ي��ف
واف� ��دي� ��ن ال ت �ن �ط �ب��ق ع �ل �ي �ه��م اح �ك��ام
القانون املذكور.
ويتم اعتماد احدث النظم االمنية
الحديثة (بصمة العني ،بصمة اليد)
ل �ل �ت �ح �ق��ق م � ��ن ش �خ �ص �ي ��ات ط��ال �ب��ي
االقامة ملنع تغيير جوازات السفر من

قبل الوافدين.
وحدد االقتراح ان تعاقب الجهات
واملؤسسات الخاصة وما في حكمها
ال��ذي��ن يخالفون اح�ك��ام ه��ذا القانون
بالحبس سنتني وال�غ��رام��ة  10آالف
دي �ن��ار او ب��اح��دى ه��ات�ين العقوبتني
ويجوز معاقبة املتسبب من الجهات
املذكورة سالفا اداريا ،على ان تتحمل
ال �ج �ه��ة او امل��ؤس �س��ة او االش �خ��اص
ال ��ذي ��ن ق ��ام ��وا ب�م�خ��ال�ف��ة اح �ك ��ام ه��ذا
ال�ق��ان��ون تكاليف اب�ع��اد ال��واف��د ال��ذي
ح �ص��ل ب� �ط ��رق غ �ي��ر م� �ش ��روع ��ة ع�ل��ى
تأشيرة الدخول او االقامة في البالد.
وف� � � � � ��ي امل� � � � ��ذك� � � � ��رة االي� � �ض � ��اح� � �ي � ��ة
لالقتراحني بقانون ان البالد تواجه
ال �ع��دي��د م ��ن امل �ع �ض�ل�ات ف ��ي ق�ض��اي��ا
توظيف الخريجني الكويتيني الذين
ب ��ات ��ت ل ��دي� �ه ��م ب� �ط ��ال ��ة ك� �ب� �ي ��رة ،ك�م��ا

ت �ت �ع��رض ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ل�ل��دول��ة
لالستخدام املفرط وابرزها الصحية
وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة واالس� �ك ��ان� �ي ��ة وال �ت ��ي
ب��ات��ت مشكلة ت ��ؤرق ال�ش�ب��اب املقبل
ع�ل��ى ال �ح �ي��اة ب�س�ب��ب ارت �ف��اع اس�ع��ار
االيجار والسكن ،وعدم قدرة الجهات
على تطوير الخدمات بشكل سريع
يناسب اعداد املقيمني وذويهم وبما
ان ال �ب�لاد ت�ح�ت��اج دائ �م��ا ال��ى االي��دي
ال�ع��ام�ل��ة م��ن م�خ�ت�ل��ف ال�ت�خ�ص�ص��ات
من الكفاءات الحاصلة على التدريب
املتطور.
وف� �ق ��ا الح � � ��دث وس� ��ائ� ��ل ال �ت �ع �ل �ي��م
ل �ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ف ��ي ك ��اف ��ة ال �ج �ه��ات
ال��رس �م �ي��ة واأله� �ل� �ي ��ة ،وب �م��ا ان منح
ت��أش �ي��رات ال��دخ��ول وق��ان��ون االق��ام��ة
للبالد يشوبهما عدم احكام الرقابة
وق � � ��دم ال� �ت �ش ��ري� �ع ��ات ال� �ت ��ي وض �ع��ت

اب �ت��داء ب�ع��د س �ن��وات ط��وي �ل��ة ،بشكل
ال ي �ن��اس��ب ال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ل�ب�لاد،
ك �م��ا ي��وج��د ال �ع��دي��د م �م��ن ت �ج��اوزت
اقامتهم ع�ش��رات السنني االم��ر ال��ذي
يشكل عبئا على االجهزة الحكومية
والخاصة وقدراتهم على التطوير.
وم��ع ت��زاي��د ع��دد ال��واف��دي��ن بشكل
غ�ي��ر ط�ب�ي�ع��ي ،ح�ي��ث بلغت اع��داده��م
ضعفي ع��دد امل��واط�ن�ين م�م��ا يساهم
ف� ��ي ال� �ع ��دي ��د م� ��ن امل� �ش ��اك ��ل االم �ن �ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ،ف�ق��د
ارت ��أي ��ت ت �ق��دي��م ه ��ذا ال �ق��ان��ون للحد
م ��ن ظ ��اه ��رة االس �ت �ي �ط��ان ال ��دائ ��م من
ق�ب��ل ال��واف��دي��ن ف��ي ال �ب�ل�اد ،وح �ت��ى ال
تكون الكويت موطنا دائما للهجرات
وق� ��د ي �ت��رت��ب ع �ل��ى ذل� ��ك ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال �ق �ض��اي��ا ال �ق��ان��ون �ي��ة وف �ق ��ا ل�ب�ع��ض
القوانني الدولية التي تتيح لالجانب

التنمية تستهدف رفع نسبة الكويتيين إلى ٪ 35
ف��ي ال��وق��ت ال��ذي هدفت فيه الخطة
اإلن �م��ائ �ي��ة ل �ل �س �ن��وات - 2016/2015
 2020/2019ال��ى رف��ع نسبة املواطنني
لتمثل  35في املئة من اجمالي السكان
ت�ش�ي��ر ال �ب �ي��ان��ات ال ��ى ارت� �ف ��اع طفيف
ب� �م� �ق ��دار  0.1ف� ��ي امل� �ئ ��ة وي � �ع� ��ود ع ��دم
تحقيق النسبة املستهدفة ال��ى جملة
من األسباب أهمها ارتفاع قوة العمل
غ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة م �ق��اب��ل اس �ت �ق��رار نمو
امل�ك��ون الكويتي للسكان ف��ي السنتني
االخيرتني.
وقد تم تعيني  13.452ف��ردا سنويا
م��ن الكويتيني ف��ي امل�ت��وس��ط بالقطاع
الحكومي خالل فترة الخطة االنمائية
االول � � ��ى وه� ��و م ��ا ي �ف ��وق م�س�ت�ه��دف��ات

س ��وق ال �ع �م��ل ب�ت�ع�ي�ين  8.000م��وظ��ف
ك��وي�ت��ي ب��ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي س�ن��وي��ا،
وبالتالي لم يتحقق مستهدف وصول
نسبة العمالة الكويتية ال��ى اجمالي
ال�ع�م��ال��ة ب��ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ال ��ى  8في
املئة حيث لم تتجاوز النسبة املتحققة
 6.7في املئة.
وي �ش �ي ��ر ت �ح �ل �ي��ل ال� ��وض� ��ع ال ��راه ��ن
ل �ل �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة ال� ��ى ان �خ �ف��اض
نسبة السكان الكويتيني الى اجمالي
السكان ويعزى ذلك الى ارتفاع معدل
نمو السكان ال��واف��دي��ن ع��ن مثيله بني
الكويتيني خالل الفترة .2014 - 2010
وم ��ن امل�س�ل��م ب��ه ان واق ��ع التركيبة
السكانية هو انعكاس لتزايد اعتماد

س � ��وق ال� �ع� �م ��ل (خ� ��اص� ��ة ف� ��ي ال �ق �ط��اع
ال � � �خ � ��اص) ع� �ل ��ى ال� �ع� �م ��ال ��ة ال � ��واف � ��دة،
ومل��واج�ه��ة ذل��ك ف��ان ال�خ�ط��ة االنمائية
 2020 / 2019 - 2016 /2015تستهدف
اع��ادة التوازن لصالح املكون الوطني
في التركيبة السكانية من خ�لال عدة
آل�ي��ات واج ��راءات نوجزها ف��ي النقاط
التالية:
 ت � �ح ��دي ��د م � �ع � ��دل ن � �م ��و ال� �س� �ك ��انال��واف��دي��ن بنسبة اق ��ل م��ن م �ع��دل نمو
ال �ك��وي �ت �ي�ين ،م ��ع م ��راع ��اة اح �ت �ي��اج��ات
املشروعات التنموية من العمالة.
 وض ��ع ح��د اق �ص��ى ل �ف �ت��رات اق��ام��ةالعمالة ال��واف��دة ،على ان ت ��زداد فترة
االق ��ام ��ة ح �س��ب امل �س �ت��وى ال�ت�ع�ل�ي�م��ي

وم ��دى ال �ح��اج��ة ل�ت�خ�ص�ص��ات معينة
وت�ن�خ�ف��ض للعمالة ال�ه��ام�ش�ي��ة وغير
املؤهلة.
 وضع قيود على استقدام العمالةاملنزلية ،وذل��ك من خ�لال ف��رض رسوم
م��ؤث��رة ت�ت��زاي��د م��ع ال�ع�م��ال��ة االض��اف�ي��ة
عن العدد املحدد مسبقا.
 معالجة قضية االتجار باالقاماتل�ل�ح��د م��ن دخ ��ول ال�ع�م��ال��ة ال�ه��ام�ش�ي��ة،
من خ�لال تشديد االج ��راءات والرقابة
ومحاسبة املتورطني في هذه القضايا.
 تشديد االجراءات املتعلقة بتقديرالعمالة الالزمة للشركات واملشروعات.

ح��ق امل�ط��ال�ب��ة بجنسية ال��دول��ة مما
ي� �ت� �ع ��ارض م � ��ع ب �ن �ي��ة ال �ت �ش��ري �ع��ات
الكويتية.
اما النائب نبيل الفضل فقد تقدم
ب ��االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ت �ع��دي��ل بعض
اح � �ك� ��ام امل� ��رس� ��وم االم � �ي� ��ري رق � ��م 17
لسنة  1959بقانون اق��ام��ة االج��ان��ب،
وال � ��ذي ي �ه��دف ال ��ى ال �ح��د م��ن زي ��ادة
اع ��داد ال��واف��دي��ن ون�ص��ت م ��واده على
ان يجب على كل اجنبي يريد االقامة
في الكويت ان يحصل من مدير عام
االدارة العامة للهجرة او من يفوضه
على ترخيص االق��ام��ة ،وي�ك��ون منح
ال �ت ��رخ �ي ��ص ب ��االق ��ام ��ة وت �ج��دي��ده��ا
وجوبيا.
كما ق��دم  15نائبا سابقا وحاليا
 12اق �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ان �ش��اء
مناطق اس�ك��ان عمالية ب�ه��دف الحد
م ��ن االزدح � � ��ام امل� � ��روري وال �خ �ل��ل في
التركيبة السكانية.
تلتزم الدولة خالل خمس سنوات
من تاريخ العمل بهذا القانون بإنشاء
مناطق اسكانية عمالية بمساحات
وق � ��درات اس�ت�ي�ع��اب�ي��ة ك��اف�ي��ة ت�ت��واف��ر
كافة الظروف الصحية واالجتماعية
والبيئية املناسبة إلسكان العاملني
الوافدين الذين يقيمون في الكويت
دون أسرهم.

توصيات اللجنة الحكومية
لمعالجة التركيبة السكانية
اوص� � � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة
مل� �ع ��ال� �ج ��ة اخ � � �ت �ل ��االت ال �ت��رك �ي �ب��ة
السكانية بوقف توظيف العمالة
ال��واف��دة ف��ي ال�ق�ط��اع الحكومي اال
ف��ي ال�ت�خ�ص�ص��ات ال� �ن ��ادرة وت�ل��ك
التي ال تتوافر في العمالة الوطنية
وت � �ط � �ب � �ي ��ق س � �ي� ��اس� ��ة ال� �ح� �ص ��ص
للجاليات ال��واف��دة (نظام الكوتا)
وال��زام عمالة املشاريع الحكومية
ب � �م � �غ� ��ادرة ال� � �ب �ل��اد ف � � ��ور ان� �ت� �ه ��اء
املشروع.
ودع� � ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال� �ت ��ي ش�ك�ل�ه��ا
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب��رئ��اس��ة وزي ��رة
ال� �ش ��ؤون وزي � ��رة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون

التخطيط والتنمية هند الصبيح
وع� �ض ��وي ��ة م �م �ث �ل�ين ع ��ن وزارت� � ��ي
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة وادارة
االح�ص��اء وام��ان��ة املجلس االعلى
للتخطيط وهيئة ال�ق��وى العاملة
وب��رن��ام��ج اع� ��ادة ال�ه�ي�ك�ل��ة وهيئة
امل� �ع� �ل ��وم ��ات امل ��دن� �ي ��ة ال � ��ى ان �ش ��اء
ش��رك��ة الع� ��ادة اس �ت �خ��دام العمالة
وم� �ع ��ال� �ج ��ة ق� �ض ��اي ��ا م �ن ��ع ال �س �ف��ر
مل��ن ان�ت�ه��ت اق��ام��ات�ه��م ل�لاب�ع��اد من
الدولة.

aldostoor

األربعاء  09شعبان  27 . 1436مايو 2015

وزير خارجية اليمن يثمن جهود الكويت في إعادة االستقرار لبالده

صباح الخالد ومدني يستعرضان
استعدادات االجتماع الوزاري اإلسالمي
ال �ت �ق ��ى ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح الخالد أم��س األمني
ال �ع��ام ملنظمة ال �ت �ع��اون اإلس�لام��ي
إي ��اد م��دن��ي ح�ي��ث ب�ح��ث ال�ج��ان�ب��ان
االس�ت�ع��دادات الجارية الستضافة
دول��ة الكويت ألع�م��ال ال ��دورة ال �ـ42
ملجلس وزراء خارجية دول منظمة
التعاون اإلسالمي التي تبدأ اليوم
وتستمر يومني.
م ��ن ج �ه��ة أخ� ��رى إل �ت �ق��ى ال�ش�ي��خ
ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د وزي � � ��رة خ��ارج �ي��ة
ج�م�ه��وي��ة غ��ام�ب�ي��ا ن�ي�ن��ي م��اك��داول
غ��اي .وج��اء اللقاء بمناسبة زي��ارة
غاي للبالد لترؤس وفد بالدها في
أع �م��ال ال ��دورة ال� �ـ 42ملجلس وزراء
خ ��ارج� �ي ��ة دول م �ن �ظ �م��ة ال �ت �ع��اون
اإلس�لام��ي .وبحث الجانبان خالل
ال� �ل� �ق ��اء س� �ب ��ل ت ��وط� �ي ��د ال� �ع�ل�اق ��ات
الثنائية بني البلدين الصديقني في
كافة املجاالت.
ف ��ي س �ي��اق م�ت�ص��ل أع� ��رب وزي ��ر
خ��ارج �ي��ة ال�ي�م��ن د .ري ��اض ياسني
عبدالله أم��س ع��ن ش�ك��ره وتقديره

الخالد خالل اجتماعه مع وزير خارجية اليمن د .رياض عبدالله

مل �س��اه �م��ات دول � ��ة ال �ك��وي ��ت ب �ش��أن
اعادة االمن واالستقرار في بالده.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ل� �ق ��اء ال �ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس الوزراء وزير
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
مع الوزير اليمني بمناسبة زيارته
للبالد لترؤس وفد بالده في أعمال
الدورة الـ 42ملجلس وزراء خارجية
دول م�ن�ظ�م��ة ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام��ي
التي تستضيفها الكويت اليوم.

وث�م��ن عبدالله ال ��دور اإلنساني
ال � � ��ذي ت� �ق ��وم ب� ��ه ال� �ك ��وي ��ت ل�ت�ل�ب�ي��ة
االح�ت�ي��اج��ات االن�س��ان�ي��ة املتفاقمة
ل�ل�ش�ع��ب ال�ي�م�ن��ي ال�ش�ق�ي��ق .وب�ح��ث
ال �ج��ان �ب��ان خ�ل�ال ال �ل �ق��اء ال �ع�لاق��ات
الثنائية بني البلدين الشقيقني في
املحاالت كافة.
وح�ض��ر االج �ت �م��اع وك�ي��ل وزارة
الخارجية خالد سليمان الجارالله
وم��دي��ر إدارة مكتب ال�ن��ائ��ب األول

ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء وزي � ��ر
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال� �س� �ف� �ي ��ر ال� �ش� �ي ��خ د.
أح�م��د ن��اص��ر املحمد ون��ائ��ب مدير
إدارة مكتب ال�ن��ائ��ب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
السفير صالح اللوغاني وعدد من
مسؤولي وزارة الخارجية.

أبن جاسم الخرافي وعزى بضحايا الهجوم اإلرهابي بالسعودية

وزير الداخلية :ال مساءلة قانونية
لمن يسلم األسلحة بالفتره المحددة
أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
أمس أن من يبادر إلى تسليم األسلحة
غ �ي ��ر امل ��رخ� �ص ��ة ل � � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
خ�لال املهلة املحددة من تاريخ نشر
ال �ق��ان��ون ف��ي ال �ج��ري��دة ال��رس�م�ي��ة لن
يواجه أي مساءلة قانونية داعيا في
كلمة خالل اللقاء املجتمعي للحملة
الوطنية لجمع األس�ل�ح��ة وال��ذخ��ائ��ر
وامل � �ف ��رق � �ع ��ات ال � � ��ذي ن �ظ �م �ت��ه إدارة
اإلع �ل�ام األم �ن��ي ب��ال��داخ�ل�ي��ة الجميع
إل��ى تسليم ال�س�لاح ف��ي امل��راك��ز التي
تم تحديدها في املخافر املوزعة في
ك��ل امل�ح��اف�ظ��ات خ�ل�ال ف�ت��رة السماح
امل �ح��ددة وذل ��ك وف�ق��ا ل�ل�ن�م��وذج املعد
للتسليم والتسلم الذي يتم التعامل
معه بكل شفافية.
وأض��اف أن رج��ال األم��ن هم الدرع
ال� � ��واق� � ��ي وال � �ح � �ص� ��ن ال� �ح� �ص�ي�ن ف��ي
مواجهة كل من تسول له نفسه النيل
م��ن أم ��ن ال��وط��ن وزع��زع��ة اس �ت �ق��راره

تستمر أربعة
أشهر تنتهي
في  22يونيو
المقبل من خالل
 38مركزا لجمع
السالح
محمد الخالد

معربا ع��ن ش�ك��ره وت�ق��دي��ره للجهود
ال � �ت� ��ي ت � �ق� ��وم ب� �ه ��ا وس � ��ائ � ��ل اإلع �ل ��ام
الرسمية والخاصة لتوعية وإرشاد
امل � ��واط� � �ن �ي��ن وامل � �ق � �ي � �م �ي�ن ب� �خ� �ط ��ورة
االح�ت�ف��اظ باألسلحة غير املرخصة
أو العبث بها حفاظا على سالمتهم.
وذك� ��ر أن ف �ت��رة ال �س �م��اح امل �ح��ددة

بأربعة أشهر وال�ت��ي تمتد حتى 22
ي��ون �ي��و امل �ق �ب��ل م ��ن خ �ل�ال  38م��رك��زا
ل� �ج� �م ��ع ال � � �س �ل��اح وال � ��ذخ � ��ائ � ��ر غ �ي��ر
املرخصة في عدد من مخافر الشرطة
التي تشمل كافة محافظات الكويت
وك ��ذل ��ك االت� �ص ��ال ب��ال �خ��ط ال �س��اخ��ن
 1888830ساهمت في تسهيل عملية

التسليم ال�ط��وع��ي ل�ل�س�لاح بموجب
ن �م��وذج م�ع�ت�م��د ل�ل�ت�س�ل�ي��م وال�ت�س�ل��م
دون أي مساءلة أو اجراءات قانونية.
في سياق آخ��ر أب��ن الشيخ محمد
الخالد رئيس مجلس األم��ة السابق
امل� ��رح� ��وم ب � ��إذن ال� �ل ��ه ج ��اس ��م م�ح�م��د
الخرافي مستذكرا ع��ددا من مواقفه
ال��وط �ن �ي��ة ال �ش �ج��اع��ة ت� �ج ��اه وط �ن��ه.
وت �ق��دم ال�ش�ي��خ محمد ال�خ��ال��د بأحر
ال � �ت � �ع� ��ازي إل� � ��ى األش� � �ق � ��اء ب��امل �م �ل �ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة م�ل�ك��ا وح�ك��وم��ة
وش �ع �ب��ا ع �ل��ى امل �ص ��اب ال �ج �ل��ل ال ��ذي
أصاب مسجد القديح مؤخرا مشيرا
إلى بيان مجلس ال��وزراء الذي صدر
أم � ��س األول وأع � �ل� ��ن دع � ��م ال �ك��وي��ت
ال��دائ��م ل�لأش�ق��اء ف��ي اململكة العربية
السعودية.

محليات
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العيسى :خطط معهد األبحاث
تتوافق مع األولويات
أك��د وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم
ال � �ع� ��ال� ��ي د .ب � � ��در ال� �ع� �ي� �س ��ى ت ��واف ��ق
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات ال �ب �ح �ث �ي��ة ط��وي�ل��ة
األمد ملعهد الكويت لألبحاث العلمية
واألول��وي��ات التنموية لدولة الكويت
داع �ي��ا إل ��ى م��واك �ب��ة ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ات
ال� � �ج � ��دي � ��دة الس � �ي � �م ��ا ف � ��ي امل � �ج � ��االت
الحديثة كالنانو تكنولوجي.
جاء ذلك في كلمة للوزير العيسى
ال� ��ذي ي �ت��ول��ى رئ��اس��ة م�ج�ل��س أم �ن��اء
م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت ل�ل�أب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة
ف��ي حفل تكريم العاملني املتميزين
ال�ف��ائ��زي��ن ب�ج��وائ��ز اإلن �ج��از والتميز
ال �ع �ل �م��ي ف� ��ي امل �ع �ه ��د ال � �ي� ��وم م�م�ث�لا
ع��ن راع� ��ي ال �ح �ف��ل س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د .وق ��ال إن ه��ذا
ال� �ح� �ف ��ل ال � � �س� � ��ادس ي� �ع ��د ت �ش �ج �ي �ع��ا
ل �ل �ع��ام �ل�ين امل �ت �م �ي��زي��ن ع �ل��ى تحقيق
مزيد من اإلنجازات البحثية املتميزة
وح��اف��زا مهما لخلق روح التنافس

العلمي ال�ش��ري��ف لتحقيق م��زي��د من
االب�ت�ك��ارات العلمية ال�ت��ي تسهم في
دع ��م ال�ت�ن�م�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة وت� ��ؤدي إل��ى
ت�ق��دم ال��وط��ن وازده� � ��اره .وأع ��رب عن
ال �ش �ك��ر واالم� �ت� �ن ��ان إل� ��ى س �م��و ول��ي
العهد لرعايته الكريمة لهذه الجائزة
ال � �ت ��ي ت� �ع ��د دل � �ي �ل�ا ج� ��دي� ��دا ع� �ل ��ى م��ا
ي�ح�ظ��ى ب��ه م�ع�ه��د ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث
ال�ع�ل�م��ة وال �ع��ام �ل��ون ف�ي��ه م��ن اه�ت�م��ام
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة وح��رص �ه��ا على
تشجيع علماء وباحثي املعهد.
وأك � ��د أن ت ��وج ��ه ال �ح �ك��وم��ة ي��وف��ر
إم �ك��ان �ي��ة امل� �ش ��ارك ��ة امل �ث �ل��ى ل�ج�م�ي��ع
األط� � � ��راف ال �ف��اع �ل��ة ف ��ي ال ��دف ��ع ق��دم��ا
باملنظومة الوطنية للبحث العلمي
واالب � �ت � �ك� ��ار ال �ت �ك �ن ��ول ��وج ��ي ل �ق �ي��ادة
قاطرة التنمية الوطنية ووضع دولة
الكويت على مسار التنمية املستدامة
مع تعزيز فعالية صنع القرار.

الجيش الكويتي يشارك في
تمرين الصقر الجارح  4بقطر
قال رئيس األرك��ان العامة للجيش
الكويتي الفريق الركن محمد الخضر
إن م �ش ��ارك ��ة ال �ج �ي��ش ال �ك��وي �ت��ي ف��ي
ت� �م ��ري ��ن ال� �ص� �ق ��ر ال� � �ج � ��ارح  4ت �ه��دف
للتعاون العسكري املشترك واكتساب
املزيد من الخبرات.
وأض� � � � ��اف ال� �خ� �ض ��ر ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ك��ون��ا ع �ل��ى ه��ام��ش ح� �ض ��وره ن ��دوة
كبار القادة لتمرين الصقر الجارح 4
أن ذلك يأتي من خالل تغطية التمرين
ج ��وان ��ب إدارة األزم � � � ��ات وال � �ك� ��وارث
وم��واج�ه��ة ال�ت�ه��دي��دات وردع األع�م��ال
العدائية واإلرهابية.
وش��دد على أهمية مواصلة العمل
م ��ن خ�ل��ال ت �ل��ك ال �ت �م��اري��ن امل �ش �ت��رك��ة
ل �ت �ق��وي��ة أواص� � � ��ر ال �ع �م ��ل ال �ع �س �ك��ري
امل� �ش� �ت ��رك وت� �ع ��زي ��ز أوج � � ��ه ال �ت �ع ��اون
العسكري وال��دف��اع املشترك والبحث
ع��ن اآلل�ي��ات ال�ت��ي م��ن شأنها تنشيط

التشاور والتنسيق.
وأوضح أن تلك املناسبة تعبر عن
ال��رغ�ب��ة امل�ش�ت��رك��ة ف��ي ب�ن��اء امل��زي��د من
م �ي��ادي��ن ال �ت �ق��ارب وم ��ن ب�ي�ن�ه��ا وض��ع
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ات م �ش �ت��رك��ة م �ت �ج��ددة
وم�ت�ن��وع��ة ي �ش��ارك ف�ي�ه��ا ال �خ �ب��راء من
ك��اف��ة االط� � ��راف امل �ش��ارك��ة ب �م��ا ي�خ��دم
امل �س��اع��ي امل �ش �ت��رك��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق االم ��ن
واالستقرار في املنطقة.
وذك� ��ر أن ه ��ذا ال �ت �م��ري��ن ي��أت��ي في
ظ��روف صعبة تمر بها املنطقة وفي
وق��ت اخ ��ذت ال�ت�ه��دي��دات وال�ت�ح��دي��ات
أب � �ع� ��ادا خ �ط �ي ��رة ع �ل ��ى أم � ��ن امل �ن �ط �ق��ة
مما يتطلب وقوفنا صفا واح��دا في
وج��ه ت�ل��ك امل�خ��اط��ر وت�ط��وي��ر ق��درات�ن��ا
للتصدي لها مضيفا أنه يأتي أيضا
س�ع�ي��ا إل ��ى ال�ع�م��ل ال � ��دؤوب لتحقيق
األمن الجماعي تفعيال لالستراتيجية
الدفاعية لدول مجلس التعاون.

المذكور :منتدى سراييفو يناقش
المظاهر الفقهية العصرية
ق ��ال رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة االس �ت �ش��اري��ة
العليا للعمل على استكمال تطبيق
أح�ك��ام الشريعة اإلس�لام�ي��ة بالكويت
د .خ��ال��د امل��ذك��ور إن امل�ن�ت��دى الفقهي
ال�س��اب��ع ال ��ذي ي�ب��دأ أع�م��ال��ه ال �ي��وم في
البوسنة والهرسك سيناقش العديد
من املظاهر العصرية التي يواجهها
العمل الفقهي.
وأوضح املذكور في تصريح لكونا
أن العشرات من علماء الفقه واالفتاء
سيشاركون ف��ي املنتدى م��ن مختلف
انحاء املنطقة والعالم مشيرا إل��ى أن
املنتدى الفقهي لهذا العام سيناقش
ث�لاث مسائل مهمة ه��ي ال��ذم��ة املالية
ف��ي ال�ع�م��ل ال��وق�ف��ي وك�ي�ف�ي��ة ال�ت�ع��ام��ل

ف�ي�ه��ا وإدارت �ه ��ا ب��اإلض��اف��ة إل��ى بحث
اإلنتاج والصناعة في العمل الفقهي
وذل ��ك ب�م��ا ي�ش�م��ل ال�ع�م��ل ال�ف�ق�ه��ي في
مجال الصناعة واالنتاج.
وأضاف أن املجتمعني سيناقشون
ك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال ��ري ��ع ال �ن��ات��ج
ع ��ن األع� �م ��ال ال��وق �ف �ي��ة وف� ��ق م�ع��اي�ي��ر
وض ��واب ��ط م �ع �ي �ن��ة .ورأى أن إش� ��راك
ال �ع ��دي ��د م ��ن ال� �خ� �ب ��راء وال �ف �ن �ي�ي�ن ف��ي
ال� �ج ��ان ��ب االق � �ت � �ص� ��ادي وال �ت ��اري �خ ��ي
وغيره سيؤدي إلى إثراء عمل املنتدى
بما يمكنه من التجاوب والتعامل مع
املعطيات التي تفرضها الحداثة في
عصرنا هذا.
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الكويت تشارك الواليات المتحدة
احتفاالتها بيوم الذكرى

صورة وتعليق

جانب من الحمالت االنتخابية النتخابات مجلس األمة للفصل التشريعي الحادي عشر وتحديدا في الدائرة
االنتخابية التاسعة (الروضة) في انتخابات مجلس األمة لعام  2006حيث تنافس على مقاعد البرملان 249
مرشحا و 27مرشحة في حني بلغ عدد الناخبني  327287ناخبا وش��ارك بعملية االقتراع  217060ناخبا
( إعداد إدارة اإلعالم)
				
		
بنسبة ٪ 66.3

السعدون :غرة رمضان
 18يونيو
ق� ��ال ال �ف �ل �ك��ي وامل � � ��ؤرخ ع ��ادل
السعدون إن غرة شهر رمضان
امل �ب��ارك س�ت�ك��ون ي��وم الخميس
امل��واف��ق  18يونيو املقبل وذل��ك
وف � �ق� ��ا ل� �ل� �ح� �س ��اب ��ات ال �ف �ل �ك �ي ��ة.
وأوض��ح السعدون في تصريح
ل� �ك ��ون ��ا أن ال� �ق� �م ��ر ي� �ق� �ت ��رن م��ع

ال�ش�م��س ظ��اه��ري��ا ي��وم ال�ث�لاث��اء
 16يونيو في الساعة  5.5مساء
ب ��ال� �ت ��وق� �ي ��ت امل � �ح � �ل� ��ي وت �غ �ي��ب
الشمس ف��ي ت�م��ام الساعة 6.50
م�س��اء أم��ا مغيب ال�ق�م��ر فيكون
ف��ي ال �س��اع��ة  6.36أي أن ال�ق�م��ر
ي �غ �ي��ب ق �ب��ل ال �ش �م��س ب �ح��وال��ي

 14دق �ي �ق��ة وي� �ك ��ون ع� �م ��ره ب�ع��د
وقت االقتران ساعة و 45دقيقة
وب �ه��ذه ال �ظ��روف ف ��إن ال �ه�ل�ال ال
يشاهد في أي بقعة في العالم.

خطة كويتية للتصدي
للعواصف الترابية والرعدية
ك� � �ش � ��ف ال� � ��وك � � �ي� � ��ل امل � �س� ��اع� ��د
لشؤون خدمات املالحة الجوية
ب��اإلدارة العامة للطيران املدني
خ ��ال ��د ال �ش �ع �ي �ب��ي أم� ��س ع ��ن أن
وف� � ��د دول � � ��ة ال � �ك ��وي ��ت امل � �ش� ��ارك
باملؤتمر العاملي الـ 17لألرصاد
ال�ج��وي��ة سيقوم بالتنسيق مع

دول مجلس التعاون الخليجي
لتنفيذ خطة من أج��ل التصدي
للعواصف ال�ت��راب�ي��ة وال��رع��دي��ة.
وق� � � � ��ال ال� �ش� �ع� �ي� �ب ��ي ل � �ك� ��ون� ��ا إن
ال�خ�ط��ة تتمثل ف��ي رب ��ط جميع
م� �ع� �ل ��وم ��ات األرص � � � ��اد ال �ج��وي��ة
والرادار لتحقيق السبل الكفيلة

ب��ال��وص��ول ل�ل�م�ع�ل��وم��ات وأخ ��ذ
االحتياطات الالزمة في حاالت
ال �ط �ق��س ال �ق��اس��ي وال �ع��واص��ف
الترابية والرعدية.
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ش � � ��ارك � � ��ت دول � � � � � ��ة ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ف��ي
احتفاالت الواليات املتحدة بمناسبة
«ي � ��وم ال ��ذك ��رى» ال � ��ذي ي �خ �ل��د ذك ��رى
ض�ح��اي��ا ال �ح��روب ال�س��اب�ق��ة السيما
حرب تحرير الكويت العام .1991
وجاءت مشاركة الكويت كعادتها
ف ��ي امل� �س� �ي ��رة ال �س �ن��وي��ة امل �ص��اح �ب��ة
ل� �ل� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ف� � ��ي ق � �ل� ��ب ال� �ع ��اص� �م ��ة
واشنطن وسط حضور اآلالف وكبار
الشخصيات ونقل تلفزيوني مباشر
إل��ى جميع أرج��اء ال��والي��ات املتحدة
والعالم لتقديم الشكر والعرفان التي
تكنه دولة الكويت للواليات املتحدة
خ �ص��وص��ا ف ��ي ع��اص �ف��ة ال �ص �ح��راء
التي تحررت من خاللها الكويت من
الغزو العراقي الغاشم.
وأك � ��د رئ �ي ��س امل �ك �ت��ب ال �ع �س �ك��ري
ل��دى واش�ن�ط��ن ال �ل��واء م ��رزوق البدر
ف��ي ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا ح ��رص س �ف��ارة
ال�ك��وي��ت وسفير دول��ة ال�ك��وي��ت لدى
ال � ��والي � ��ات امل� �ت� �ح ��دة ال �ش �ي ��خ س��ال��م

يوم المرأة
الخليجية
في إكسبو ميالنو

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال �ع �ب��دال �ل��ه ع �ل��ى م� �ش ��ارك ��ة ال �ش �ع��ب
األمريكي سنويا ف��ي ه��ذه الفعالية
واملسيرة التي تخلد ذكرى ضحايا
ال �ح ��روب ال �ت��ي خ��اض�ت�ه��ا ال��والي��ات
املتحدة وأيضا املشاركني في حرب
تحرير الكويت.

وأشار البدر إلى أن هذه املشاركة
ت�م�ث��ل رس ��ال ��ة م ��ن ال �ك��وي��ت للشعب
األم��ري�ك��ي ب��أن�ه��ا ل��ن تنسى فضلها
بتحرير الكويت مؤكدا انها تعكس
أي �ض��ا ع�م��ق ال �ع�لاق��ات ب�ين البلدين
الصديقني.

الوفيات

ن �ظ��م ج �ن��اح دول� ��ة ال �ك��وي��ت في
إك �س �ب��و م �ي�لان��و  2015ف�ع��ال�ي��ات
يوم املرأة الخليجية برعاية سفير
دولة الكويت لدى إيطاليا الشيخ
ع �ل��ي خ ��ال ��د ال� �ج ��اب ��ر وب �م �ش��ارك��ة
ع��دد م��ن زوج ��ات ال �س �ف��راء ال�ع��رب
ومسؤولني في االكسبو.
وأك��د املشاركون في الفعاليات
أه�م�ي��ة دور امل� ��رأة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة في
املجتمع الخليجي مثمنني اهتمام
اكسبو ميالنو ب��اش��راك امل��رأة في
القضايا العاملية.
وأكدت حرم سفير الكويت لدى
إيطاليا د .سارة الركيان في كلمة
أل�ق�ت�ه��ا خ�ل�ال اف �ت �ت��اح ال�ف�ع��ال�ي��ات
أه� �م� �ي ��ة دور امل � � � ��رأة وش ��راك� �ت� �ه ��ا
ف � ��ي ق� �ض ��اي ��ا ال �ت �ن �م �ي ��ة وال� � �غ � ��ذاء
والطاقة التي ه��ي محور معرض
اك�س�ب��و م�ي�لان��و ال �ع��امل��ي مستدلة
ب��إس �ه��ام��ات امل� ��رأة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة في
نهضة مجتمعاتها الكبيرة.

رئيس التحرير

موكب دولة الكويت في يوم الذكرى بالعاصمة واشنطن

• عبدالله ي��وس��ف إب��راه��ي��م ال��ق�لاف 82 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،رج��ال:
الدعية ،مسجد البحارنة ،تلفون ،65960280 :نساء :الرميثية ،ق ،4ش مالك
بن أنس ،م5
• شينة عجيل ناجي الظفيري ،أرملة :محسن دهيمان الظفيري،
 77عامًا( ،شيعت) ،رجال :الفردوس ،ق ،9ش ،1ج ،2م ،11تلفون،99821198 :
نساء :صباح الناصر ،ق ،5ش ،37م77أ ،تلفون99623794 - 50501115 :
• سعيد عبدالله أبومرزوق 80 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :القادسية ،ق،9
ش عبدالعزيز الدعيج ،م ،68دي��وان عبدالله أب��وم��رزوق ،تلفون،97688002 :
نساء :القادسية ،ق ،9ش عبدالعزيز الدعيج ،م ،66تلفون22571157 :
• محمد عبدالله عجيل العجيل 90 ،ع��ام��ًا( ،يشيع بعد صالة
عصر ال�ي��وم) ،رج��ال :ال��روض��ة ،دي��وان العجيل ،ق ،1ش��ارع دمشق ،تلفون:
 ،22560733نساء :قرطبة ،ق ،2ش ،5م ،33تلفون25328835 :
• موسى علي أحمد ح��ي��در 83 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،الساملية ،حسينية
جمدار ،خلف مستشفى الراشد ،تلفون60437915 :
• ع��ب��اس عبداللطيف ن��اص��ر ال��ق��ط��ان 80 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،رج��ال:
املنصورية ،حسينية األوح��د ،تلفون ،97975853 :نساء :الشعب ،حسينية
أبي ذر الغفاري ،ق5
• حسني أحمد زبيد 72 ،عامًا( ،يشيع التاسعة صباح اليوم)،
رجال :الخالدية ،ق ،1ش عبدالله الخلف السعيد ،م ،33مقابل مسجد التركيت،
تلفون ،99780009 :نساء :مشرف ،ق ،2ش ،2م20أ ،تلفون25378986 :
• عصام خالد سالم األنصاري 44 ،عامًا( ،يشيع بعدصالة عصر
اليوم) ،رجال :جنوب السرة ،الزهراء ،ق ،2ش ،230ديوان األنصاري ،تلفون:
 ،66099276نساء :خيطان ،ق ،10ش ،6م29

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

