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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الثالثاء
 08شعبان 1436
 26مايو 2015
العدد 673

منظمة التعاون اإلسالمي تكرم األمير
أع�ل�ن��ت منظمة ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام��ي ع��ن إق��ام��ة م��راس��م ل�ت�ك��ري��م حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بمناسبة منحه لقب قائد
للعمل اإلنساني وتسمية الكويت مركزا للعمل اإلنساني.
وذكرت املنظمة في بيان أمس أن التكريم سيتم خالل الجلسة االفتتاحية
ألعمال الدورة الـ 42ملجلس وزراء خارجية املنظمة التي تستضيفها دولة
الكويت يومي  27و 28من مايو الجاري.
التفاصيل (ص)02

لمشاركتهم في تقديم واجب العزاء بفقيد الكويت الراحل جاسم الخرافي

الغانم يشكر األمير وولي العهد
وعموم الشعب الكويتي
وجه رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم الشكر لكل من شارك بواجب
ال � �ع� ��زاء ف ��ي ف �ق �ي��د ال� �ك ��وي ��ت رئ �ي��س
مجلس االمة السابق الراحل جاسم
ال�خ��راف��ي وق��ال ال�غ��ان��م ف��ي تصريح
له نشر على حسابه الشخصي في
ت��وي�ت��ر :ج ��زى ال �ل��ه خ�ي��ر ال �ج��زاء كل
م��ن ت�ق��دم لنا ب��واج��ب ال �ع��زاء بفقيد
ال�ك��وي��ت ال�غ��ال��ي امل��رح��وم ب ��إذن الله
تعالى جاسم محمد الخرافي بدءا
م ��ن ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
البالد  -حفظه الله ورع��اه  -وسمو
ولي عهده األمني وأصحاب السمو

وك � �ب� ��ار ال� �ش� �ي ��وخ وع � �م� ��وم ال �ش �ع��ب
الكويتي الوفي نساء ورجاال.
وتابع الغانم :كما أتقدم بالشكر
إل � ��ى أص � �ح� ��اب ال� �س� �م ��و وال� �ش� �ي ��وخ
وك� ��اف� ��ة أش� �ق ��ائ� �ن ��ا م� ��ن أب � �ن� ��اء دول
مجلس التعاون الخليجي وكل من
واس��ان��ا بمصابنا م��ن أب�ن��اء الوطن
ال� �ع ��رب ��ي واإلس �ل��ام � ��ي وم � ��ن ال � ��دول
الصديقة سائال املولى جلت قدرته
أن يحفظهم من كل شر وأال يريهم
مكروها بعزيز إنه سميع مجيب.
تفاصيل (ص)03

الحكومة :الخرافي لم يبخل
على الكويت بحكمته وحنكته
أب��ن مجلس ال� ��وزراء ف��ي اجتماعه
األس � �ب � ��وع � ��ي أم � � ��س رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
األم��ة ال�س��اب��ق امل��رح��وم ج��اس��م محمد
ال� �خ ��راف ��ي وج� � ��اء ف� ��ي ك �ل �م��ة ال �ت��أب�ي�ن
لسمو الشيخ ج��اب��ر امل�ب��ارك الصباح
أن امل��رح��وم انتقل إل��ى ج��وار رب��ه بعد
رحلة حافلة بالعطاء من أجل الكويت،
مشيرا إلى أنه لم يبخل يوما بحكمته
وح�ن�ك�ت��ه ورؤي �ت��ه ال�ث��اق�ب��ة وإن ��ه ك��ان
عنيدا في الحق مخلصا في النصيحة
صادقا في املشورة ونزيها في الرأي

وعفيفا في الخصومة.
ورح � � ��ب م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ب ��وزي ��ر
ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة د.ي��وس��ف العلي
ب�م�ن��اس�ب��ة ت�ع�ي�ي�ن��ه ك �م��ا اس �ت �م��ع إل��ى
ش � � ��رح ع � ��ن س� �ي ��ر ال� �ع� �م ��ل ب� �م� �ش ��روع
م ��دي � �ن ��ة ص � �ب � ��اح ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة وإل � ��ى
التقرير الشهري ملتابعة املشروعات
االستراتيجية واملتطلبات التشريعية
للخطة السنوية.
تفاصيل (ص)04

التشريعية لمساواة تحقيقات
الداخلية بأعضاء النيابة ماليا
تناقش لجنة الشؤون التشريعية
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ال� �ي ��وم
م �ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش ��أن األح� ��داث
إضافة إلى اقتراح بقانون مقدم من
ال �ن��واب فيصل ال��دوي �س��ان وعسكر
العنزي وس�ع��دون حماد ود .أحمد
م �ط �ي ��ع ود .ع �ب ��دال �ح �م �ي ��د دش �ت��ي
بتعديل بعض أح�ك��ام القانون رقم

 12لجنة مؤقتة
عقدت  15اجتماعا
في أبريل

 53ل �س �ن��ة  2001ف ��ي ش� ��أن اإلدارة
العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
ويستهدف االقتراح التأكيد على
منح املزايا املالية والعينية املقررة
ألعضاء النيابة العامة إلى أعضاء
إدارة التحقيقات.
تفاصيل (ص)07-06

الغانم وأعضاء مكتب املجلس واألمني العام يتفقدون املبنى الجديد

مكتب المجلس تفقد المبنى الجديد
ع�ق��د مكتب امل�ج�ل��س اجتماعه
أم� � ��س االث � �ن�ي��ن ب ��رئ ��اس ��ة رئ �ي��س
م �ج �ل��س األم � � ��ة م� � � ��رزوق الغانم
وحضور أعضاء املكتب .
وق � � � � ��ال أم� �ي� ��ن س� � ��ر امل� �ج� �ل ��س

النائب عادل الجار الله الخرافي
ف��ي تصريح ل��ه إن أع�ض��اء مكتب
املجلس قاموا ب��زي��ارة إل��ى مبنى
األع �ض ��اء ال �ج��دي��د ل�ل�اط�ل�اع على
س �ي��ر ال �ع �م��ل ف �ي��ه وم �ت��اب �ع��ه آخ��ر

االس�ت�ع��دادات  .وأض��اف الخرافي
أن امل �ك �ت��ب ن��اق��ش االس �ت �ع ��دادات
املتعلقة ب �ج��دول أع�م��ال الجلسة
املقبلة .

عبدالصمد :صندوق الموانئ
االستثماري فقد رأس ماله
ق��ال رئيس لجنة امليزانيات
ال� �ن ��ائ ��ب ع� ��دن� ��ان ع �ب��دال �ص �م��د
إن امل �ع �ل ��وم ��ات امل� �ت ��واف ��رة ع��ن
م� ��ؤس � �س� ��ة امل� � ��وان� � ��ئ ت� �ف� �ي ��د أن
ص�ن��دوق امل��وان��ئ االستثماري
وال � ��ذي ت �س��اه��م ف �ي��ه امل��ؤس�س��ة
ب�م�ب�ل��غ  85م �ل �ي��ون دوالر فقد
رأسماله وال يوجد لديه حاليا
أصول.

وأش � ��ار ع�ب��دال�ص�م��د إل ��ى أن
املوضوع محال للنيابة العامة
وأن املؤسسة بانتظار نتيجة
التحقيق.
وأف � � � � � � � � ��ادت امل� � ��ؤس � � �س� � ��ة ف ��ي
اج � �ت � �م� ��اع ل� �ج� �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب��أن��ه ق��د ت��م تشكيل
ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ب �ن��اء ع�ل��ى ق��رار
صادر من وزير املواصالت في

 13أب��ري��ل امل��اض��ي م �ك��ون��ة من
ع� ��دة ج �ه ��ات وب ��رئ ��اس ��ة م�م�ث��ل
م ��ن إدارة ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
وذل � ��ك ل �ض �م��ان اس�ت�ق�لال�ي�ت�ه��ا
للتحقيق في جميع املالحظات
واملخالفات ال ��واردة ف��ي تقرير
ديوان املحاسبة.
تفاصيل (ص)05

ك �ش ��ف ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ش� �ه ��ري إلدارة
ال�ت�ن�س�ي��ق وامل �ت��اب �ع��ة ب�ق�ط��اع ال�ل�ج��ان
البرملانية ف��ي األم��ان��ة العامة ملجلس
األمة حول عمل اللجان املؤقتة خالل
أب ��ري ��ل امل ��اض ��ي أن  12ل �ج �ن��ة م��ؤق�ت��ة
ع �ق ��دت  15اج �ت �م��اع��ا اس �ت �غ��رق��ت 19
ساعة و 55دقيقة وكانت أكثر اللجان
اج �ت �م��اع��ا ه ��ي ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
اإلي��داع��ات وال�ت�ح��وي�لات املليونية بـ
 4اج�ت�م��اع��ات فيما ل��م تجتمع لجان
ال� �خ� �ط ��اب األم � �ي � ��ري وال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
استثمارات مكتب لندن .وتبقى على
ج � ��دول أع� �م ��ال ال �ل �ج��ان امل��ؤق �ت��ة 171
موضوعا منها  56في اإلسكانية و42
ف��ي ذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة و34
في امل��وارد البشرية و 22في الشباب
والرياضة منها االستثمار في األندية
والتأمني الصحي للرياضيني.
ملف «الدستور» (ص)13-10

القضيبي يسأل
عن حسابات مدير
التأمينات السابق
سأل النائب أحمد القضيبي نائب
رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة أن��س
الصالح ووزير العدل يعقوب الصانع
عن اج��راءات الحكومة في مالحقة 15
حسابا مصرفيا واألم ��وال املختلسة
املودعة لدى البنوك الدولية والشركات
الوهمية والتداوالت العقارية للمدير
العام ملؤسسة التأمينات االجتماعية
ال �س��اب��ق .وط �ل��ب ال�ق�ض�ي�ب��ي ت��زوي��ده
ب�ك��اف��ة االج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة وحصر
ج �م �ي��ع األم � � � ��وال امل �خ �ت �ل �س��ة وآل� �ي ��ات
استردادها من البنوك خارج الكويت.
تفاصيل (ص)09
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منظمة التعاون اإلسالمي تكرم سموه بمناسبة منحه لقب قائد للعمل اإلنساني

األمير يستقبل الغانم والوزير العلي
لتأدية اليمين الدستورية

سمو األمير يستقبل الوزير العلي بحضور ولي العهد

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 ال �س �ي��ف أم� ��س رئ �ي��س مجلس
األمة م��رزوق علي الغانم .كما استقبل
سموه رئيس املجلس األعلى للقضاء
رئ� �ي ��س م �ح �ك �م��ة ال �ت �م �ي �ي��ز امل �س �ت �ش��ار
فيصل امل��رش��د وال�ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد.
واس�ت�ق�ب��ل س�م��و األم �ي��ر وب�ح�ض��ور
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
س �م ��و ال �ش �ي ��خ ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك رئ �ي��س

م�ج�ل��س ال � ��وزراء ح�ي��ث ق ��دم ل�س�م��وه د.
ي ��وس ��ف م �ح �م��د ال �ع �ل��ي ألداء ال �ي �م�ين
الدستورية أمام سموه وذلك بمناسبة
تعيينه وزيرا للتجارة والصناعة.
وح �ض��ر م ��راس ��م أداء ال �ق �س��م ن��ائ��ب
وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ
ع �ل��ي ج � ��راح ال �ص �ب��اح ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس ال��وزراء الشيخ محمد
العبدالله ومدير مكتب حضرة صاحب
السمو أمير البالد أحمد الفهد ورئيس
امل��راس��م والتشريفات األم�ي��ري��ة الشيخ
خالد العبدالله واألم�ي�ن ال�ع��ام ملجلس

وسموه مستقبال الغانم

ال� � � � � ��وزراء ب� ��اإلن� ��اب� ��ة امل� �س� �ت� �ش ��ار وائ � ��ل
العسعوسي.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ب �ع��ث س �م��و أم �ي��ر
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د ببرقية
ت �ه �ن �ئ��ة إل� � ��ى ك��ري �س �ت �ي �ن��ا ف ��رن ��ان ��دي ��ز
كيرشنر رئيسة جمهورية األرجنتني
الصديقة عبر فيها سموه عن خالص
ت �ه ��ان �ي ��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال� �ع� �ي ��د ال��وط �ن��ي
ل�ب�لاده��ا متمنيا ل�ه��ا م��وف��ور 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
املبارك رئيس مجلس الوزراء ببرقيات
تهنئة مماثلة.
من جانبها أعلنت منظمة التعاون
اإلسالمي أمس عن إقامة مراسم لتكريم
ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
الشيخ صباح األحمد بمناسبة منحه
ل�ق��ب ق��ائ��د للعمل اإلن �س��ان��ي وتسمية
الكويت مركزا للعمل اإلنساني.
وذكرت املنظمة في بيان أن التكريم
سيتم خالل الجلسة االفتتاحية ألعمال
ال � ��دورة ال � �ـ 42مل�ج�ل��س وزراء خ��ارج�ي��ة

املنظمة التي تستضيفها دولة الكويت
يومي  27و 28من مايو الجاري.
وأض��اف��ت أن��ه م��ن امل�ت��وق��ع أن يشهد
ال �ي��وم األول م��ن أع �م��ال ال� � ��دورة كلمة
ل �س �م��و األم� �ي ��ر ك �م��ا س�ي�ت�س�ل��م ال �ن��ائ��ب
األول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد رئاسة
ال � � � ��دورة ال� � � �ـ 42ل �ل �م �ج �ل��س م ��ن امل�م�ل�ك��ة
العربية السعودية.
وأوض �ح��ت أن الجلسة االفتتاحية
س �ت �ت �ض �م ��ن أي � �ض � ��ا ك� �ل� �م� �ت�ي�ن ل ��وزي ��ر
خ��ارج �ي��ة امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة

ع ��ادل ال�ج�ب�ي��ر رئ�ي��س ال� ��دورة الحالية
ملجلس وزراء الخارجية واألم�ين العام
ملنظمة ال�ت�ع��اون اإلس�لام��ي إي ��اد أم�ين
مدني.
وأش � � ��ارت إل� ��ى أن ال � � ��دورة ال�ح��ال�ي��ة
ب� �ع� �ن ��وان ال � ��رؤي � ��ة امل �ش �ت ��رك ��ة ل �ت �ع��زي��ز
ال �ت �س��ام��ح ون �ب��ذ اإلره � � ��اب ت�ن�ع�ق��د في
ظل اهتمام وترقب إقليمي ودول��ي ملا
ستتمخض ع�ن��ه م��ن ن�ت��ائ��ج وق� ��رارات
ح��اس�م��ة ل�ل�ق�ض��اي��ا ال��راه �ن��ة ال �ت��ي تمر
بها املنطقة وبعض مناطق النزاع في
العالم اإلسالمي.

يرعى تكريم العاملين المتميزين في معهد األبحاث اليوم

ولي العهد يستقبل الخالد والجسار وثامر العلي

سمو ولي العهد مستقبال الخالد

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 ال �س �ي ��ف أم ��س
ال�ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء

وسموه مستقبال الجسار

وزي��ر الخارجية الشيخ صباح الخالد
ووزي��ر األش�غ��ال العامة وزي��ر الكهرباء
واملاء أحمد الجسار .كما استقبل سمو

ولي العهد رئيس جهاز األم��ن الوطني
ال �ش �ي��خ ث��ام��ر ال �ع �ل��ي .إل ��ى ذل� ��ك ،يشمل
سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد

برعايته حفل تكريم العاملني املتميزين
ف��ي معهد ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث العلمية -
الدورة السادسة .2015 - 2014

وأن ��اب س �م��وه وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال � �ع ��ال ��ي د .ب� � ��در ال �ع �ي �س��ى
لحضور حفل التكريم الساعة التاسعة

والنصف صباح اليوم في مقر معهد
الكويت لألبحاث العلمية.
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لمشاركتهم في تقديم واجب العزاء في فقيد الكويت الراحل جاسم الخرافي

الغانم يشكر األمير وولي العهد
وعموم الشعب الكويتي واألشقاء الخليجيين

الشيخ جاسم بن حمد آل ثاني يمثل والده في تقديم واجب العزاء لعائلة الخرافي وفي استقباله الغانم وناصر املحمد

وجه رئيس مجلس االمة مرزوق
الغانم الشكر لكل من شارك بواجب
ال � �ع� ��زاء ف ��ي ف �ق �ي��د ال� �ك ��وي ��ت رئ �ي��س
مجلس االمة السابق الراحل جاسم
ال�خ��راف��ي ،وق��ال الغانم ف��ي تصريح
ل ��ه ن �ش��ر ع �ل��ى ح �س��اب��ه ال�ش�خ�ص��ي
في تويتر :جزا الله خير الجزاء كل
م��ن ت�ق��دم لنا ب��واج��ب ال �ع��زاء بفقيد
ال�ك��وي��ت ال�غ��ال��ي امل��رح��وم ب ��إذن الله
ج ��اس ��م م �ح �م��د ال� �خ ��راف ��ي ب � ��دءا م��ن
حضرة صاحب السمو أمير البالد
 ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه  -وس �م��و ول��يع � �ه ��ده األم� �ي ��ن وأص� � �ح � ��اب ال �س �م��و
وك � �ب� ��ار ال� �ش� �ي ��وخ وع � �م� ��وم ال �ش �ع��ب
الكويتي الوفي نساء ورجاال.
وتابع الغانم :كما أتقدم بالشكر
إل � ��ى أص � �ح� ��اب ال� �س� �م ��و وال� �ش� �ي ��وخ
وك� ��اف� ��ة اش� �ق ��ائ� �ن ��ا م� ��ن أب � �ن� ��اء دول
مجلس التعاون الخليجي وكل من
واس��ان��ا بمصابنا م��ن أب�ن��اء الوطن
ال� �ع ��رب ��ي واإلس �ل��ام � ��ي وم � ��ن ال � ��دول
الصديقة سائال املولى جلت قدرته
ان يحفظهم من كل شر واال يريهم
مكروها بعزيز إنه سميع مجيب.
وك��ان��ت ح�ش��ود املعزين تقاطرت
على دي��وان عائلة الخرافي لتقديم
واج��ب ال�ع��زاء منذ تشييع جثمانه
يوم الجمعة املاضي وتقدم املعزين
حضرة صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الذي استذكر
م ��ا ق��دم��ه ال �ف �ق �ي��د م ��ن م��آث��ر خ��ال��دة
وأعمال جليلة بكل إخ�لاص وتفان
في خدمة الوطن العزيز تاركا بذلك
م�س�ي��رة ح��اف�ل��ة ب��ال�ع�ط��اء وت��اري�خ��ا
م �ل �ي �ئ��ا ب ��اإلس �ه ��ام ��ات واالن � �ج� ��ازات
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال امل �ن��اص��ب الرفيعة
ال �ت��ي ت �ق �ل��ده��ا م�ب�ت�ه�لا س �م��وه إل��ى

الباري عز وجل أن يتغمده بواسع
رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح
ج �ن��ات��ه وأن ي�ل�ه��م أس��رت��ه ال�ك��ري�م��ة
وذويه جميل الصبر وحسن العزاء.
ك �م��ا زار دي � ��وان أس� ��رة ال �خ��راف��ي
لتقديم واج ��ب ال �ع��زاء س�م��و رئيس
ال � �ح � ��رس ال ��وط � �ن ��ي ال� �ش� �ي ��خ س��ال��م
العلي وسمو الشيخ ناصر املحمد
وحشود من املسؤولني الخليجيني
وال�ع��رب بينهم رؤس��اء البرملان في
ك ��ل م ��ن االم � � � ��ارات وع� �م ��ان ول �ب �ن��ان
وال � � �ع� � ��راق وغ� �ي ��ره ��ا وش �خ �ص �ي��ات
س �ي��اس �ي��ة ع� ��دة م�ح�ل�ي��ة وخ�ل�ي�ج�ي��ة
وعربية.
وع � �ب ��ر رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال � �ن ��واب

ال� �ل� �ب� �ن ��ان ��ي ن� �ب� �ي ��ه ب � � ��ري ع � ��ن ت ��أث ��ر
ال �ل �ب �ن��ان �ي�ين ك��اف��ة ب ��وف ��اة ال �خ��راف��ي
فيما أع��رب رئيس مجلس الشورى
ال �ع �م��ان��ي ال �ش �ي��خ خ ��ال ��د ب ��ن ه�ل�ال
املعولي عن خالص تعازيه لجموع
أه��ل الكويت وقيادتها بوفاة فقيد
ال��وط��ن ج��اس��م ال �خ��راف��ي ال ��ذي ق��دم
للكويت الكثير خالل فترة عمله.
واستذكر املقربون مآثر وأعمال
وإن � �ج� ��ازات ال�ف�ق�ي��د رئ �ي��س مجلس
األمة السابق جاسم الخرافي ودوره
ال � ��ذي ش �ه��د ل ��ه ال �ق ��اص ��ي وال ��دان ��ي
خ � �ص� ��وص� ��ا م� � ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� �خ ��دم ��ة
ال � �ت� ��واص� ��ل وال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع ال� � ��دول
الشقيقة والصديقة .وتقدم املعزين

الشيخ محمد العبدالله ونبيل الفضل وعالم الكندري يقدمون واجب العزاء

رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري يقدم واجب العزاء

ك �ب��ار ال �ش �ي��وخ وال� � � ��وزراء وال �ن ��واب
ال �ح��ال �ي��ون وال �س��اب �ق��ون ب��اإلض��اف��ة
إلى مبعوث مملكة البحرين الشيخ
س �ل �م��ان ب��ن خ�ل�ي�ف��ة وس �م��و ال�ش�ي��خ
ج��اس��م ب��ن ح �م��د آل ث��ان��ي م��ن قطر
ون ��ائ ��ب ال��رئ �ي ��س ال� �ع ��راق ��ي أس��ام��ة
ال�ن�ج�ي�ف��ي ورئ �ي��س ال �ب��رمل��ان سليم
الجبوري.
وق� � � � ��دم األم � �ي � ��ن ال � � �ع� � ��ام ل� �ل� �ح ��زب
اإلسالمي العراقي إي��اد السامرائي
ت � �ع� ��ازي� ��ه وم � ��واس � ��ات � ��ه إل � � ��ى س �م��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد وذل� ��ك ب ��وف ��اة امل�غ�ف��ور
ل ��ه رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة ال�ك��وي�ت��ي
ال�س��اب��ق ج��اس��م ال�خ��راف��ي كما تقدم
املدير العام لبيت الزكاة د .إبراهيم

الصالح بخالص ال�ع��زاء وامل��واس��اة
آلل ال�خ��راف��ي ال�ك��رام وأب�ن��اء الشعب
الكويتي ف��ي وف��اة امل�غ�ف��ور ل��ه ب��إذن
ال �ل��ه ال �ع��م ج��اس��م م�ح�م��د ال �خ��راف��ي
رئيس مجلس األمة السابق.
وبالتوازي مع اتجاه املعزين إلى
ديوان الخرافي توالت التصريحات
والبيانات من الهيئات والجمعيات
الخيرية واإلنسانية التي تستذكر
م� �ن ��اق ��ب ال �ف �ق �ي��د وت� ��ؤك� ��د أن� � ��ه ك ��ان
راف� ��دا م��ن رواف� ��د ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي
واإلنساني مشيرين إلى أن الكويت
ف �ق��دت ب��وف��ات��ه رج�ل�ا م��ن رج��االت�ه��ا
األب � � � ��رار وع �ل �م ��ا م� ��ن أع �ل ��ام ال �خ �ي��ر
والحكمة.
وتقدمت عائلة الخرافي بجزيل
ال�ش�ك��ر وع�ظ�ي��م االم�ت�ن��ان إل��ى سمو
األمير الشيخ صباح األحمد وسمو
ول� ��ي ال �ع �ه��د األم �ي��ن ال �ش �ي��خ ن ��واف
األح� � �م � ��د وس � �م� ��و رئ � �ي� ��س ال� �ح ��رس
ال��وط�ن��ي سمو الشيخ س��ال��م العلي
وم � �ع� ��ال� ��ي ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� �ح ��رس
ال ��وط� �ن ��ي ال� �ش� �ي ��خ م �ش �ع��ل األح� �م ��د
وال� � �ش� � �ي � ��وخ وال � � � � � � � ��وزراء وأع� � �ض � ��اء
م�ج�ل�س��ي األم� ��ة وال �ب �ل��دي وأع �ض��اء
ال �ب �ع �ث��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة امل�ع�ت�م��دة
وال�ش�خ�ص�ي��ات وال ��وف ��ود ال��رس�م�ي��ة
العربية والخليجية واألجنبية التي
ح��رص��ت ع�ل��ى ت�ق��دي��م واج ��ب ال�ع��زاء
وم �خ �ت �ل��ف ال �ف �ع ��ال �ي ��ات اإلع�ل�ام �ي ��ة
وك ��ل م��ن ت�ف�ض��ل ب �م��واس��اة العائلة
ف ��ي وف � ��اة ال �ف �ق �ي��د ال �غ��ال��ي امل �غ �ف��ور
ل��ه ب ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى ج��اس��م محمد
عبداملحسن الخرافي.

 ..ويهنئ
نظراءه في
األرجنتين
واألردن بالعيد
الوطني
بعث رئيس مجلس األمة
م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ب��رق �ي �ت��ي
تهنئة إل��ى رئ �ي��س مجلس
ال� � � �ن � � ��واب ف� � ��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة
األرجنتني خوليان أندريه
دوم�ن�غ��وز ورئ�ي��س مجلس
الشيوخ أم��ادو ب��ودو وذلك
ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي
لبلدهما.
كما بعث الغانم برقيتي
تهنئة إل��ى رئ �ي��س مجلس
األعيان في اململكة األردنية
ال� �ه ��اش� �م� �ي ��ة ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة د.
ع � � �ب � � ��دال � � ��رؤوف ال � � ��رواب � � ��دة
ورئ�ي��س مجلس ال �ن��واب م.
ع ��اط ��ف ي ��وس ��ف ال �ط��راون��ة
وذل � � � ��ك ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال �ع �ي��د
الوطني لبلدهما.
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في كلمة خالل اجتماعه االسبوعي أبن فيها رئيس مجلس األمة السابق

مجلس الوزراء :جاسم الخرافي لم يبخل
على الكويت يوما بحكمته وحنكته
عقد مجلس ال �ـ��وزراء اجتماعه
األس� �ب ��وع ��ي ب �ع��د ظ �ه��ر أم� ��س ف��ي
قاعــة مجلــس ال ��وزراء ـ ف��ي قصــر
السيف برئاسة سمو الشيخ جابر
امل� �ب ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح ـ رئ�ي��س
مجلس ال ��وزراء  ،وبعد االجتماع
صـرح وزير الدولة لشئون مجلس
ال� � ��وزراء ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ع�ب��د اللـه
املبارك الصباح بما يلي :
اب��ن سمو الشيخ جابر املبارك
ال�ح�م��د ال �ص �ب��اح ـ رئ �ي��س مجلس
ال� � � � ��وزراء ف� ��ي م �س �ت �ه��ل اج �ت �م��اع��ه
 ،رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة ال �س��اب��ق
امل ��رح ��وم ج��اس��م م�ح�م��د ال�خ��راف��ي
بكلمته التالية :
بسم الله الرحمن الرحيم
ي � ��ا أي� �ت� �ه ��ا ال� �ن� �ف ��س امل �ط �م �ئ �ن��ة
أرج�ع��ي إل��ى رب��ك راض�ي��ة مرضية
ف ��ادخ � �ل ��ي ف � ��ي ع � �ب � ��ادي وادخ � �ل� ��ي
جنتي ،صدق الله العظيم .
ب� �ق� �ل ��وب م ��ؤم� �ن ��ة ب� �ق� �ض ��اء ال �ل��ه
وق ��دره تلقينا النبأ األل�ي��م بوفـاة
فقيد الكويت الكبير جاسم محمد
الخرافي طيب الله ثراه  ،وباسمي
وباسمكم ننعي بكل ح��زن واسى
املغفور له بإذن الله تعالي  ،الذي
ان �ت �ق��ل إل ��ى ج� ��وار رب ��ه ب �ع��د رح�ل��ة
ح��اف �ل��ة ب��ال �ع �ط��اء م ��ن أج� ��ل وط�ن��ه
ال�ك��وي��ت  ،لقد رح��ل فقيد الكويت
ال ��ذي ل��م ت �ف��ارق��ه اب�ت�س��ام�ت��ه حتى
في أشــد االزمات  ،ولم تبتعد عنه
ب�س��اط�ت��ه وت��واض �ع��ه ف��ي أي وق��ت
م ��ن األوق� � ��ات  ،ول� ��م ي �ب �خ��ل رح�م��ه
ال�ل��ه ع�ل��ى ال�ك��وي��ت ي��وم��ا بحكمته
وحنكـته ورؤي �ت��ه الثاقبة  ،وك��ان
ع �ن �ي �دًا ف ��ي ال� �ح ��ق  ،م �خ �ل �ص��ًا ف��ي
ال�ن�ص�ي�ح��ة  ،ص��ادق��ًا ف��ي امل �ش��ورة
 ،ن��زي �ه��ًا ف� ��ي ال � � ��رأي  ،ع �ف �ي �ق��ًا ف��ي
الخصومة  ،وع��اش ط��وال حياته
ينشـد املحبة وال��وئ��ام والتفاؤل ،
ويحرص على أن ينعم بها أبناء
ال �ك��وي��ت ج�م�ي�ع��ًا  ،ن �س��أل ال �ل��ه أن
ي�ت�غ�م��د ف�ق�ي��د ال �ك��وي��ت ب��رح�م�ت��ه ،
وي�س�ك�ن��ه ف�س�ي��ح ج �ن��ات��ه  ،وي�ل�ه��م
أس��رت��ه وم�ح�ب�ي��ه  ،وأه ��ل ال�ك��وي��ت
جميعًا الصبر والسلوان  .إنا لله
وإنا إليـه راجعون .
ه� ��ذا وق� ��د رح � ��ب س �م��و ال �ش �ي��خ
ج� ��اب� ��ر م � �ب� ��ارك ال� �ح� �م ��د ال �ص �ب��اح
رئيس مجلس ال��وزراء  ،بالدكتور
ي ��وس ��ف م �ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه ال �ع �ل��ي
بمناسبة تعيينه وزي �رًا للتجارة
وال �ص �ن��اع��ة  ،م �ع��رب��ا ع��ن ت�ق��دي��ره
ل� �ق� �ب ��ول ��ه امل� � �ش � ��ارك � ��ة ف� � ��ي ت �ح �م��ل
م� �س� �ئ ��ول� �ي ��ة ال � �ع � �م� ��ل ال� � � � � � � ��وزاري ،

المجلس رحب بوزير
التجارة الجديد
بمناسبة تعيينه
استمع إلى شرح
من وزير التربية
عن مشروع مدينة
صباح الجامعية
سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

ومتمنيا له النجاح والتوفيق في
تحقيق ك��ل م��ا م��ن شأنه مصلحة
ال� ��وط� ��ن وامل� ��واط � �ن�ي��ن ب �م �س��اع��دة
إخوانه الوزراء .
ث��م اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
الرسالة املوجهة لحضرة صاحب
ال�س�م��و األم �ي��ر حفظه ال�ل��ه ورع��اه
م ��ن م �ع��ال��ي ب� ��ان ك ��ي م� ��ون األم�ي�ن
ال � �ع� ��ام ل �ل�أم� ��م امل� �ت� �ح ��دة  ،وال� �ت ��ي
ت �ض �م �ن��ت دع� � � ��وة س � �م� ��وه ح �ف �ظ��ه
الله ورع��اه للمشاركة ف��ي الحدث
السنوي للتوقيع على املعاهدات
ل�ع��ام ( ، 2015م��ن أج��ل التصديق
ع�ل��ى أو إي ��داع ص�ك��وك التصديق
واالن� � �ض� � �م � ��ام ل� �ت� �ل ��ك امل � �ع� ��اه� ��دات
امل��ودع��ة)  ،وال�ت��ي تغطي املجاالت
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة وال � �ت � �ج� ��ارة ال ��دول� �ي ��ة
والسياحة وق��ان��ون البحار ون��زع
ال� � �س �ل��اح وال� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة واالم � �ت � �ي� ��از
وال� �ح� �ض ��ان ��ات وس�ل�ام ��ة م��وظ�ف��ي
األمم املتحدة  ،وذلك خالل الفترة
من  28سبتمبر إلى أكتوبر 2015
في مقر األمم املتحدة في نيويورك
.
كما اطلع مجلس ال ��وزراء على
الرسالة املوجهة لحضرة صاحب
ال�س�م��و األم �ي��ر حفظه ال�ل��ه ورع��اه
م��ن هيلي م��اري��ام دس��ال�ين رئيس
وزراء جمهورية أثيوبيا  ،والتي
تعلقت ب��دع��وة س�م��وه حفظه الله
ورعاه للمشاركة في مؤتمر األمم
امل� �ت� �ح ��دة ال � ��دول � ��ي ال� �ث ��ال ��ث ح ��ول
التنمية  ،والذي سيعقد في أديس
بابا وذلك خالل الفترة من  13ـ 16
يوليو . 2015
ك �م��ا اس �ت �م��ع م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
إل � ��ى ش � ��رح ق ��دم ��ه وزي� � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
ووزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ال��دك�ت��ور

ب ��در ح �م��د ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال�ع�ي�س��ى
 ،ع��ن س�ي��ر ال�ع�م��ل مل �ش��روع مدينة
ص � �ب� ��اح ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة
ال � �ش � ��دادي � ��ة  ،وف� � ��ي ه� � ��ذا ال� �ص ��دد
ق� ��دم م ��دي ��ر ال �ب��رن��ام��ج اإلن �ش��ائ��ي
بجامعة ال�ك��وي��ت ال��دك�ت��ور قتيبة
عبد ال ��رزاق رزوق ��ي  ،ع��رض��ا على
املجلس بني خالله إج��راءات سير
م � �ش� ��روع امل ��دي� �ن ��ة  ،ح� �ي ��ث أش� ��ار
ب��أن��ه ت��م إن �ش��اء ه��ذه امل��دي�ن��ة على
م�س��اح��ة أرض ت�ب�ل��غ س�ت��ة مليون
م�ت��ر م��رب��ع ف��ي ح��رم�ين منفصلني
إح � � ��داه� � � �م � � ��ا ل � � �ل � � �ط �ل��اب واآلخ � � � � ��ر
ل�ل�ط��ال�ب��ات ل�ت�س�ت��وع��ب م��ا ي �ق��ارب
 40ألف طالب وطالبة وسط بيئة
محفزة للتعلم واإلب ��داع وتتوافر
بها أح��دث الوسائل والتجهيزات
التعليمية  ،وقد أشار بأن املخطط
ال�ه�ي�ك�ل��ي ل �ل �م �ش��روع ي�ن�ق�س��م إل��ى
قسمني األول ال�ح��رم ال�ع��ام وال��ذي
ي� �ض ��م ك� �ل� �ي ��ات ج ��ام� �ع ��ة ال �ك ��وي ��ت
العلمية واإلن�س��ان�ي��ة  ،وثانيهما
الحرم الطبي والذي يضم الكليات
ال �ط �ب �ي��ة  ،وي �ع �ت �ب��ر ه� ��ذا امل �ش��روع
م��ن أه ��م ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ب �ش��ري��ة  ،وت��م
تخطيط وتصميم وتنفيذ مرافق
ه��ذا الحرم الضخم بحيث تساير
أح� ��دث م ��ا وص �ل��ت إل �ي��ه امل �ن �ش��آت
الجامعية الحديثة بالعالم .
ث � ��م اس� �ت� �م ��ع م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
إل ��ى ش ��رح ق��دم �ت��ه وزي� ��ر ال�ش�ئ��ون
االجتماعية والعمل ووزير الدولة
لشئون التخطيط والتنمية هند
صبيح براك الصبيح عن التقرير
ال � �ش � �ه� ��ري مل� �ت ��اب� �ع ��ة امل � �ش� ��روع� ��ات
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة وامل� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب��ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة
 ، 2016/2015وال �ت��ي م��ن شأنها

دع � ��م ت �ح �ق �ي��ق رؤي � � ��ة ال � ��دول � ��ة ف��ي
التحول إلى مركز مالي وتجاري ،
وأهمها مشروعات تطوير منطقة
ال�ش�م��ال وت�ط��وي��ر ج��زي��رة بوبيان
 ،وإن� �ش ��اء م��دي �ن��ة ال �ح��ري��ر  ،وف��ي
ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء م�ح�ط��ات
(ال� � � ��زور ـ ال� �خ� �ي ��ران ـ ال �ع �ب��دل �ي��ة)،
وف � ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي م �ش ��روع
الوقود البيئي  ،ومشروع مصفاة
ال ��زور وإن �ش��اء م�ص�ف��اة  ،ومجمع
للبتروكيماويات ومحطات وقود
ف��ي فيتنام  ،وك��ذل��ك إن �ش��اء مركز
ألب �ح��اث ال �ب �ت��رول ت��اب��ع مل��ؤس�س��ة
البترول الكويتية  ،وكذلك إنشاء
م � �ش � ��روع األول� �ي� �ف� �ي� �ن ��ات ال �ث ��ال ��ث
والعطريات الثاني  ،كما شرحت
ل�ل�م�ج�ل��س م� �ش ��روع ��ات ف ��ي ق�ط��اع
التنمية العمرانية وه��ي مشروع
م��دي�ن��ة ال�خ�ي��ران وم �ش��روع مدينة
املطالع وشركة املساكن منخفضة
ال�ت�ك��ال�ي��ف  ،وف ��ي ق �ط��اع التعليم
ت �ن �ف �ي��ذ م ��دي� �ن ��ة ص � �ب� ��اح ال� �س ��ال ��م
ال�ج��ام�ع�ي��ة  ،أم��ا ال�ق�ط��اع الصحي
إن �ش��اء م �ش��روع م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر
األح �م��د (ج �ن��وب ال �س��رة ) وش��رك��ة
م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال� �ض� �م ��ان ال �ص �ح��ي
وم� � �ب� � �ن � ��ى ج� � ��دي� � ��د مل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات
ال� �ع ��دان وال �ف��روان �ي ��ة وم�س�ت�ش�ف��ى
ال� �ص� �ب ��اح ال� �ج ��دي ��د  ،وف � ��ي ق �ط��اع
ال � �ن � �ق� ��ل وامل� � � � ��واص� � �ل� ��ات ت ��وس� �ع ��ة
وت �ط��وي��ر امل� �ط ��ار ال ��دول ��ي (م�ب�ن��ى
ال��رك��اب  )2وت�ط��وي��ر م ��درج امل�ط��ار
ال �ش��رق��ي وإن� �ش ��اء امل � ��درج ال �ث��ال��ث
 ،وم �ش��روع م�ي�ن��اء م �ب��ارك الكبير
وم� � �ش � ��روع ج� �س ��ر ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
األح �م��د  ،وم �ش��روع أن�ظ�م��ة النقل
السريع (امل�ت��رو) ومشروع السكك
ال�ح��دي��دي��ة  ،وف��ي ال�ق�ط��اع البيئي

معالجة النفايات البلدية الصلبة
واالس� � �ت� � �ف � ��ادة م �ن �ه��ا  ،وت��وس �ع��ة
م� �ح� �ط ��ة ال � � �ص� � ��رف ال � �ص � �ح� ��ي ف��ي
منطقة علي صباح السالم .
ثم بحث مجلس الوزراء شئون
مجلس األمة  ،واطلع بهذا الصدد
ع �ل��ى امل ��وض ��وع ��ات امل ��درج ��ة على
جدول أعمال جلسة مجلس األمة .
ك � �م ��ا ب � �ح ��ث م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ال� �ش� �ئ ��ون ال �س �ي ��اس �ي ��ة ف� ��ي ض ��وء
ال� � �ت� � �ق � ��اري � ��ر امل � �ت � �ع � �ل � �ق� ��ة ب �م �ج �م��ل
ال� �ت� �ط ��ورات ال��راه �ن��ة ف ��ي ال �س��اح��ة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ع � �ل� ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��دي ��ن
العربي وال��دول��ي  ،وب�ه��ذا الصدد
عبر مجلس الوزراء عن استنكاره
وإدان �ت��ه ال�ش��دي��دة لالنفجار ال��ذي
وق � ��ع ي � ��وم ال �ج �م �ع��ة امل� ��اض� ��ي ف��ي
مسجد اإلم��ام علي ب��ن أب��ي طالب
ب �ق��ري��ة ال �ق��دي��ح ب �م��دي �ن��ة ال�ق�ط�ي��ف
ب��امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ،
وال � � ��ذي أس� �ف ��ر ع� ��ن م �ق �ت��ل وج� ��رح
العشرات من األب��ري��اء  ،وإذ يؤكد
امل� �ج� �ل ��س م� ��وق� ��ف دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
الثابت في رف��ض وإدان��ة اإلره��اب
بكافة صورة وأشكاله  ،معربا عن
خالص ال�ت�ع��ازى وامل��واس��اة ألسر
الضحايا األب��ري��اء  ،وأن يتم على
املصابني بالشفاء والعافية  ،وأن
يحفظ اململكة العربية السعودية
الشقيقة وشعبها ال�ك��ري��م م��ن كل
مكروه .

اطلع على التقرير
الشهري لمتابعة
المشروعات
االستراتيجية
الصبيح قدمت
شرحا حول مشروع
مدينتي الخيران
والمطالع
الحكومة تدين
بشدة انفجار
القطيف في
السعودية وتؤكد
موقف الكويت
في رفض االرهاب
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تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في جميع مخالفات مؤسسة الموانئ

عبدالصمد :صندوق الموانئ
االستثماري فقد رأسماله

ناقشت لجنة امليزانيات والحساب
ال�خ�ت��ام��ي م�ي��زان�ي��ة م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة  2016/2015ح�ي��ث
ق� � � ��درت اي � ��رادات� � �ه � ��ا ب� � �ـ 71.152.000
دي�ن��ار وبنقص ق��دره  ٪ 3ع��ن السنة
امل��ال�ي��ة السابقة كما ان مصروفاتها
ق��د ن�ق�ص��ت ب �ـ  ٪5ع��ن ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
السابقة لتقدر بـ  67.862.000د.ك.
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان
عبدالصمد في تصريح له ان اللجنة
اس �ت �ك �م �ل��ت م �ت��اب �ع �ت �ه��ا مل �ع��رف��ة م��دى
جدية الجهات الحكومية في تسوية
م��ا ع�ل�ي�ه��ا م��ن م�لاح �ظ��ات ح�ي��ث اف��اد
دي��وان املحاسبة ان��ه قد تلمس جدية
م��ن االدارة ال �ج��دي��دة ل�ل�م��ؤس�س��ة في
ت� �س ��وي ��ة م�ل�اح� �ظ ��ات� �ه ��ا ع� �ل ��ى ع �ك��س
االدارات السابقة ،وتأمل اللجنة بان
ت�س�ت�م��ر امل��ؤس �س��ة ب �ه��ده ال �ج��دي��ة مع
الجهات الرقابية خاصة وان االدارة
الجديدة قد تعهدت بذلك.
وافادت املؤسسة بانه قد تم تشكيل
لجنة تحقيق ب�ن��اء ع�ل��ى ق ��رار ص��ادر
م ��ن وزي � ��ر امل� ��واص�ل��ات وزي � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون البلدية بتاريخ 2015/4/13
مكونة من عدة جهات وبرئاسة ممثل
م ��ن ادارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع وذل ��ك
ل�ض�م��ان استقالليتها للتحقيق في
جميع م�لاح�ظ��ات وم�خ��ال�ف��ات دي��وان
املحاسبة.
وف�ي�م��ا يختص ب�ص�ن��دوق امل��وان��ئ
االس � �ت � �ث � �م ��اري اوض � � ��ح ع �ب��دال �ص �م��د
ان م� ��دي� ��ر ع � � ��ام امل� ��ؤس � �س� ��ة اف � � � ��اد ان
ل ��دي ��ه م �ع �ل��وم��ات ت �ب�ي�ن ان ص �ن��دوق
امل��وان��ئ االس�ت�ث�م��اري وال ��ذي تساهم
امل��ؤس �س��ة ف�ي��ه ب� �ـ 85م�ل�ي��ون دوالر قد
ف�ق��د رأس �م��ال��ه وال ي��وج��د ل�ل�ص�ن��دوق

برلمان

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

اي اص��ول حيث ت��م مخاطبة الشركة
املديرة للصندوق ملطالبتها باملبالغ
املستثمرة باالضافة الى ارباحها بعد
انتهاء مدة عملة اال ان الشركة رفضت
تسليم اي م�ب��ال��غ او اص ��دار ب�ي��ان��ات
مالية للصندوق اال بعد بيع اصوله،
علما بأن هذا املوضوع محال للنيابة
ال �ع��ام��ة وامل��ؤس �س��ة ب��ان�ت�ظ��ار نتيجة
التحقيق.
كما بينت املؤسسة انها اوقفت كل
العقود الجديدة واملقدرة بـ 40مليون
دي �ن��ار الع ��ادة دراس ��ة ج��داوه��ا وذل��ك
بعد ان ت��م اك�ت�ش��اف ع��دد م��ن العقود
الوهمية ومنها عقدي التلوث البيئي
وص�ي��ان��ة م�ي�ن��اء ال �ش��وي��خ ،ب��االض��اف��ة
ال � ��ى ت �ش �ك �ي��ل ع � ��دة ل� �ج ��ان ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق
ف ��ي ب �ع��ض االع � �م� ��ال ال� �ت ��ي ت �م��ت ف��ي
م �ي �ن��اءي ال �ش��وي��خ وال ��دوح ��ة واف ��ادت
االدارة ال�ج��دي��دة للمؤسسة ان�ه��ا قد
غ� �ي ��رت م ��ن ال� �ي ��ة ص � ��رف م�س�ت�ح�ق��ات
ال �ع �ق��ود م ��ع ت�ف�ع�ي��ل ال��رق��اب��ة ع�ل�ي�ه��ا،
حيث ال يتم صرف اي مبلغ للمقاول
املنفذ للعقد اال بعد ان يتم مطابقة
االع�م��ال املنجرة فعليا م��ع مطالبات

عقد التنفيذ كما ذك��رت املؤسسة انه
ف��ي ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ق��د ت��م ص��رف
ما يقارب  500مليون دينار لتطوير
م �ي �ن��اء ال �ش��وي��خ ،اال ان ��ه م � ��ازال على
وضعه السيء دونما اي تغيير.
وق� ��ال ع �ب��دال �ص �م��د ان ��ه وف ��ي اط ��ار
م �ت��اب �ع��ة ال �ل �ج �ن��ة ل ��دراس� �ت� �ه ��ا ح ��ول
م � �ج� ��ال� ��س االدارات ف� � ��ي ال� �ج� �ه ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف �ق��د ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان ��ه قد
ت��م دف ��ع  10.000دي �ن��ار الح ��د مكاتب
التدقيق كأجور العمال اضافية مكلف
بها علما بان اجور مكاتب التدقيق ال
ت�ت�ج��اوز  4.000دي�ن��ار سنويا ووفقا
الف � � ��ادة دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف� ��ان ق ��رار
م�ج�ل��س ادارة امل��ؤس�س��ة لتعيني ه��ذا
املكتب كان بالتمرير.
وت � �ب�ي��ن ل �ل �ج �ن��ة ان� � ��ه ي� ��وج� ��د ل ��دى
املؤسسة لظامان ماليان ال يعلم بهما
اي من املراقب املالي لوزارة املالية وال
ديوان املحاسبة ،وقد سحب من خالل
ه ��ذي ��ن ال �ن �ظ��ام�ي�ن  20م �ل �ي��ون دي �ن��ار
م��ن اي ��رادات املؤسسة قبل تسجيلها
ك� � � ��اي� � � ��رادات ف � ��ي ال � �س � �ج�ل��ات امل ��ال� �ي ��ة
وق ��د ت �م��ت م�خ��اط�ب��ة م�ك�ت��ب ال�ت��دق�ي��ق

الخارجي للوقوف على مدى معرفته
من عدمها حيال هذا املوضوع اضافة
ال ��ى ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق لتحديد
امل�س��ؤول�ين ف��ي ه��ذه ال��واق�ع��ة تمهيدا
الحالتهم للنيابة العامة.
وأك��د عبدالصمد وج��ود تحذيرات
دائمة للجنة امليزانيات حول خطورة
ال � �ق � ��رارات ال �ت �م��ري��ري��ة ل� ��دى م�ج��ال��س
ادارات ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ت��ي
استفحلت ح�ت��ى ب��ات��ت ظ��اه��رة عامة
حيث ان غالبية هذه املجالس شكلية
وال ي �ش��ارك اع �ض��اؤه��ا ب�ف��اع�ل�ي��ة في
ادارت �ه ��ا وال ي��وج��د ح ��رص او عناية
او رق��اب��ة حقيقية على االم��ور املالية
واالداري� � � � ��ة ل �ل �ج �ه��ة ال� �ت ��ي ي�م�ث�ل��ون�ه��ا
واص� �ب� �ح ��ت ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة
وامل � � �ي � ��زان � � �ي � ��ات واخ� � �ت� � �ي � ��ار امل � ��راق � ��ب
الخارجي والتصديق على حساباته
تعتمد بالتمرير ،في حني يفترض ان
يكون عضو مجلس االدارة على علم
ودراي��ة ب��ال�ق��رارات التي يتخذها وما
يترتب عليها من آثار.
وق��د اك ��دت ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى امل��ؤس�س��ة
ضرورة االسراع بفتح باب التوظيف
لديها وامل�غ�ل��ق منذ سنة  ،2006وقد
تعهدت االدارة ال�ج��دي��دة ب��أن��ه سيتم
استقبال الطلبات الجديدة للتوظيف
ب�ع��د اع ��ادة هيكلة ق�ط��اع��ات وادارات
امل��ؤس �س��ة مل��وائ �م��ة ال �ت �ص ��ورات ال�ت��ي
وضعتها االدارة لتطوير العمل.
وع� ��رض� ��ت امل ��ؤس� �س ��ة ت �ص��ورات �ه��ا
بشأن تطوير املوانئ اال انها  -وحسب
اف ��ادة امل��ؤس�س��ة  -متوقفة ع�ل��ى م��دى
اس�ت�ع��ادة امل��ؤس�س��ة الراض ��ي املنطقة
الحرة التي اقتطعت منها.
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الجاراهلل يستقبل نائب وزير
الخارجية األرجنتيني
اس �ت �ق �ب��ل أم�ي�ن س ��ر مجلس
األم ��ة ال �ن��ائ��ب امل �ه �ن��دس ع��ادل
الجارالله الخرافي في مكتبه
أم ��س ن��ائ��ب وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ف � ��ي ج � �م � �ه� ��وري� ��ة األرج � �ن � �ت �ي�ن
إدواردو أن� �ط ��ون� �ي ��و زوب �ي��ن
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة زي � � ��ارت � � ��ه ال � �ب�ل��اد
والوفد املرافق له.
وج � � � � � � � ��رى خ � � �ل� � ��ال ال � � �ل � � �ق� � ��اء
استعراض العالقات الثنائية
بني البلدين الصديقني وسبل
ت� �ع ��زي ��زه� �م ��ا ب� �م ��ا ي� �ص ��ب ف��ي
ص ��ال ��ح ال �ش �ع �ب�ي�ن وال �ب �ل��دي��ن
ال�ص��دي�ق�ين ك�م��ا ت �ط��رق ال�ل�ق��اء
إل� � ��ى آخ� � ��ر امل� �س� �ت� �ج ��دات ع �ل��ى
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
وح� � � �ض � � ��ر ال � � �ل � � �ق� � ��اء س� �ف� �ي ��ر
ج� �م� �ه ��وري ��ة األرج � �ن � �ت �ي�ن ل ��دى

عادل الجارالله

دول� ��ة ال �ك��وي��ت خ ��ورخ ��ي عمر
أنطونيو.

تجمع النواب والوزراء
السابقين :الخرافي
تاريخ مشرف
ت�ق��دم رئ�ي��س تجمع ال�ن��واب
وال � � � � � � ��وزراء ال� �س ��اب� �ق�ي�ن غ� �ن ��ام
ال � �ج � �م � �ه ��ور ب ��اس � �م ��ه وب ��اس ��م
اخوانه اعضاء تجمع النواب
وال� � � � � ��وزراء ال� �س ��اب� �ق�ي�ن ،ب��أح��ر
ال � � �ت � � �ع � ��ازي ال� �ق� �ل� �ب� �ي ��ة ب� ��وف� ��اة
امل � ��رح � ��وم ب � � ��اذن ال � �ل� ��ه ت �ع��ال��ى
ج ��اس ��م م �ح �م��د ع �ب��دامل �ح �س��ن
الخرافي رئيس مجلس االم��ة
ال �س��اب��ق ،ق��ائ�ل�ا ل �ي��س ل �ن��ا في
ه � � ��ذا امل� � �ص � ��اب األل� � �ي � ��م اال ان
نستذكر جميعا مناقب ومآثر
امل � ��رح � ��وم وت ��اري � �خ ��ه امل� �ش ��رف
ف��ي ب�ل��ده ووط �ن��ه ال ��ذي عشقه

واف� � �ن � ��ى ج � ��ل وق � �ت� ��ه م � ��ن اج ��ل
رف� �ع ��ت ش ��أن ��ه واع �ل ��اء ه��ام �ت��ه
طوال فترة حياته.
ون � � �س� � ��أل ال� � �ل � ��ه ت � �ع� ��ال� ��ى ل��ه
امل �غ �ف��رة وال��رح �م��ة وأن يثبته
ع �ن ��د ال � �س� ��ؤال وي �ج �ع ��ل ق �ب��ره
روض� � � ��ة م � ��ن ري� � � ��اض ال� �ج� �ن ��ة،
وأله �ل��ه وأب �ن��اء وط �ن��ه الصبر
والسلوان.

الرويعي يقترح شمول مكافأة نهاية الخدمة جميع المعلمين
ت � � �ق � � ��دم ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د .ع� � � ��ودة
ال � ��روي � �ع � ��ي ب � ��اق � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون
ل�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق � ��م  28ل �س �ن��ة  2011ال �خ��اص
ب �ك��ادر امل�ع�ل�م�ين ال �ج��دي��د ب�ش��أن
اضافة بند جديدة لنص امل��ادة
ال�خ��ام�س��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 28
لسنة  2011وج��اء ف�ي��ه :يضاف
ب �ن��د ج ��دي ��د ل� �ل� �م ��ادة ال �خ��ام �س��ة
من القانون رقم  28لسنة 2011
الخاص بكادر املعلمني الجديد
ويكون نصه كالتالي:
ي� � �م� � �ن � ��ح اع� � � � �ض � � � ��اء ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة
التعليمية ال�ك��وي�ت�ي��ون م�ك��اف��أة
اس �ت �ح �ق��اق ب �م��ا ي� �ع ��ادل م��رت��ب

س �ن��ة ون� �ص ��ف ال �س �ن��ة ع ��ن اخ��ر
مرتب حصل عليه على ان يكون
قد مضى على خدمتهم  30سنة
ل�ل��ذك��ور و 25س�ن��ة ل�لان��اث ،كما
ي �س��ري ه ��ذا ال �ح �ك��م ع �ل��ى ال��ذي��ن
يحالون للتقاعد الطبي بنسبة
عجز اكثر من  ٪ 50وم��ن يعيل
م �ع��اق��ا وي �ن �ط �ب��ق ع �ل �ي��ه ق��ان��ون
امل �ع��اق�ي�ن ل �ع��ام  2010وي �ص��رف
النظر عن سنوات الخدمة.
واوض��ح الرويعي في املذكرة
االيضاحية للمقترح ان الهدف
م��ن ال�ت�ع��دي��ل ع�ل��ى ه��ذا ال�ق��ان��ون
أن ي � �ش � �م� ��ل ك � � ��ل ال � � �ف � � �ئ� � ��ات م ��ن
املعلمني دون تمييز او حرمان

 ..ويسأل :هل ألعضاء مجلس إدارة
مؤسسة البترول شركات خاصة

ل �ف �ئ��ة م ��ن امل �ع �ل �م�ين م ��ن م �ك��اف��أة
نهاية الخدمة حيث ان القانون
ال �ص��ادر اغ�ف��ل م��ن ي��رع��ى معاقا
والذي يحق له التقاعد بعد 20
س�ن��ة ل�ل��ذك��ور و 15س�ن��ة ل�لان��اث
وبالتالي تم حرمان ه��ذه الفئة
م ��ن ح �ق �ه��م ف ��ي ال �ح �ص��ول ع�ل��ى
م �ك��اف��أة ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة أس ��وة
بزمالئهم.

د .عودة الرويعي

وجه النائب د .عودة الرويعي سؤاال
الى وزير النفط وزير الدولة عن اآلثار
ال �س �ل �ب �ي��ة ل �ت �ض��ارب امل �ص��ال��ح ال �ع��ام��ة
وامل �ص��ال��ح ال �خ��اص��ة ف��ي ال �ع �م��ل حيث
استفسر فيه عن اآلتي:
 هل العضاء مجلس ادارة مؤسسةال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة وم �ج��ال��س ادارة
الشركات التابعة لها شركات تجارية
خاصة بهم؟ اذا كانت االجابة بااليجاب
يرجى تزويدي بكشف يتضمن اسماء
االع� �ض ��اء ف ��ي م�ج�ل��س ادارة م��ؤس�س��ة

ال �ب �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة واس� �م ��اء اع �ض��اء
مجالس ادارة الشركات التابعة لها مع
ذكر قرين كل اسم اسماء الشركات التي
يملكها.
 ما أثر ذلك على مصلحة العمل؟ ه ��ل ت ��وج ��د ق ��وان�ي�ن او ل ��وائ ��ح اونظم تحظر على اعضاء مجلس ادارة
م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة واع�ض��اء
م�ج��ال��س ادارة ال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة لها
م ��زاول ��ة اي ن �ش��اط ت �ج ��اري؟ اذا ك��ان��ت
االجابة بااليجاب يرجى تزويدي بها.
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 5لجان برلمانية دائمة ومؤقتة تعقد اجتماعاتها اليوم

التشريعية تناقش قانون األحداث ومساواة
الميزانيات تستكمل مناقشة ميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية
تعقد  5لجان برلمانية
اجتماعاتها اليوم
لمناقشة الموضوعات
المدرجة على جدول
أعمالها.
حيث تعقد لجنة
الميزانيات والحساب
الختامي برئاسة النائب
عدنان عبدالصمد
اجتماعا لمناقشة
تقديرات الباب الثاني
المستلزمات السلعية
والخدمات بميزانية
الوزارات واالدارات
الحكومية للسنة
المالية 2016/2015
ومناقشة تقديرات
الباب الثالث وسائل
النقل والمعدات
والتجهيزات بميزانية
الوزارات واالدارات
الحكومية للسنة
المالية 2016/2015
بحضور ممثلين عن
وزارة الدفاع ووزارة
االشغال العامة
ووزارة المالية وديوان
الخدمة المدنية
والمجلس االعلى
للتخطيط والتنمية
وجهاز تكنولوجيا
المعلومات ،وديوان
المحاسبة ولجنة البيوت
االستشارية.

العرائض
والشكاوي تدرس
الشكاوى الخاصة
بمؤسسة الرعاية
السكنية
األولويات
تستعرض أولويات
الجلسة المقبلة
النائب مبارك الحريص مترئسا احدى اجتماعات اللجنة التشريعية

قانون األحداث
وت � � �ع � � �ق� � ��د ل� � �ج� � �ن � ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
التشريعية والقانونية برئاسة
النائب مبارك الحريص اجتماعا
ل � �ه� ��ا ح � �ي� ��ث ت � �ن� ��اق� ��ش م � �ش� ��روع
ال� � �ق � ��ان � ��ون ف � ��ي ش � � ��أن االح � � � ��داث
واالقتراح بقانون بتعديل بعض
اح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  53لسنة
 2001ف ��ي ش ��أن االدارة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ب � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ب �ح �ض��ور ك ��ل م ��ن ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس الوزراء وزير الداخلية او
من ينوب عنه ووزير العدل وزير
االوق��اف والشؤون االسالمية او
م��ن ي �ن��وب ع�ن��ه ووزي� ��ر ال �ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م ��ل ووزي � ��رة
ال � � ��دول � � ��ة ل � � �ش� � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي ��ط
والتنمية او من ينوب عنها.
وت � �ع � �ق � ��د ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ع � ��رائ � ��ض
وال � �ش � �ك � ��اوى ب ��رئ ��اس ��ة ال �ن ��ائ ��ب
روض� � � ��ان ال � ��روض � ��ان اج �ت �م��اع��ا
ل� ��دراس� ��ة ال� �ش� �ك ��اوى -102-173
-151 -113 -35 -177 -182 -149
 205-202-25-166--25واملتعلقة
ب ��امل ��ؤس� �س ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل ��رع ��اي ��ة
السكنية بحضور وزي��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون االس� �ك ��ان او م��ن ي�ن��وب
عنه.
وت � �ع � �ق� ��د ل� �ج� �ن ��ة االول � � ��وي � � ��ات
برئاسة النائب الدكتور يوسف
ال � ��زل � ��زل � ��ة اج � �ت � �م� ��اع� ��ا مل �ن ��اق �ش ��ة
اول � � ��وي � � ��ات ال� �ج� �ل� �س ��ة ال � �ق� ��ادم� ��ة
واالول � ��وي � ��ات ال� �ت ��ي وص� �ل ��ت م��ن
ال �ل �ج��ان ب �ح �ض��ور ك��ل م ��ن وزي ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
وزي� � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ووزي� � � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س االم� � ��ة ووزي � ��ر

ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
ووزير الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية.
كما تعقد لجنة تنمية املوارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ب ��رئ ��اس ��ة
ال�ن��ائ��ب ال��دك�ت��ور خليل عبدالله
اجتماعا الستكمال مناقشة ما
ت��م ال�ت��وص��ل ال �ي��ه ب �ش��أن ال�ب��دي��ل
االس� � �ت � ��رات� � �ي� � �ج � ��ي واس � �ت � �ك � �م� ��ال
م �ن��اق �ش��ة ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  110ل�س�ن��ة 2014
بتقرير مكافأة مالية للخاضعني
ل�ق��ان��ون التأمينات االجتماعية
وق� ��ان� ��ون امل� �ع ��اش ��ات وم �ك ��اف ��آت
التقاعد للعسكريني عند انتهاء
االش � �ت ��راك واس �ت �ك �م��ال م�ن��اق�ش��ة
االق � � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق� ��وان �ي�ن ب �ش��أن
التعيني ف��ي ال��وظ��ائ��ف القيادية
وش��روط شغلها بحضور نائب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
املالية.وفي جدول اعمال اللجنة
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة اق� � �ت � ��راح ب �ق ��ان ��ون
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق � ��م  53ل �س �ن��ة  2001ف ��ي ش��أن
االدارة العامة للتحقيقات بوزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ق��دم��ه ال �ن ��واب فيصل
ال� ��دوي � �س� ��ان وع� �س� �ك ��ر ال� �ع� �ن ��زي،
وس � �ع� ��دون ال �ع �ت �ي �ب��ي ود.أح� �م ��د
العازمي ود .عبدالحميد عباس
دشتي.
تنظيم القضاء
وي �ن��ص ع �ل��ى اس� �ت� �ب ��دال نص
امل� � ��ادة  10م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م 53
ل�س�ن��ة  2001امل �ش��ار ال �ي��ه ال�ن��ص
اآلت��ي :ي�ص��در بمرسوم مرتبات
وبدالت وعالوات اعضاء االدارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت� �ح� �ق� �ي� �ق ��ات وامل � � ��دد

ال �ب �ي �ن �ي��ة ال �ل��ازم � ��ة ك� �ح ��د ادن � ��ى
ل�ل�ب�ق��اء ف��ي ال��درج��ة ع�ل��ى النحو
امل � �ق� ��رر ل �ن �ظ��رائ �ه��م م� ��ن اع� �ض ��اء
النيابة العامة املطبق في شأنهم
اح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  23لسنة
 1990بتنظيم ال�ق�ض��اء ويسري
عليهم م��ا يسري على نظرائهم
ب��ال �ن �ي��اب��ة ال �ع ��ام ��ة م ��ن م �ك��اف��آت
ومميزات مالية او عينية اخرى
اث�ن��اء ال�خ��دم��ة او عند انتهائها
س��واء ك��ان مصدرها القانون او
اللوائح او القرارات.
وال يجوز نقل او ندب اعضاء
االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات ال��ى
غ �ي ��ر ال ��وظ ��ائ ��ف ال� � � � ��واردة ب �ه��ذا
القانون ،واستثناء من ذلك يجوز
ب �ق��رار م��ن وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ن��دب
عضو االدارة العامة للتحقيقات
للقيام باعمال وظيفة قانونية
اخ��رى مل��دة ال تجاوز سنة قابلة
للتجديد مرة واحدة.
كما تناقش اللجنة التشريعية
م �ش��روع ق��ان��ون ب �ش��أن األح ��داث
مكونا من  70مادة.
وت � �ض � �م � �ن� ��ت امل � � � � � ��ادة االول � � � ��ى
م ��ن امل� �ش ��روع ت �ع��ري��ف ال�ك�ل�م��ات
وامل �ص �ط �ل �ح��ات امل�س�ت�خ��دم��ة في
القانون ومنها الحدث والحدث
امل�ن�ح��رف ،وامل�ع��رض لالنحراف،
وم� �ح� �ك� �م ��ة االح� � � � � � ��داث ون� �ي ��اب ��ة
االح� � � � � � ��داث وش� � ��رط� � ��ة االح� � � � ��داث
ومؤسسات الرعاية االجتماعية
ل� �ل ��اح � � ��داث ،وم � ��رك � ��ز اس� �ت �ق �ب ��ال
ودار امل�ل�اح �ظ��ة ودار ال�ض�ي��اف��ة
ودار االي � � ��داع ،وم �ك �ت��ب امل��راق �ب��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة وال��رع��اي��ة ال�لاح�ق��ة
وم �ك �ت��ب االرش � � ��اد االج �ت �م��اع��ي،
وم��راق��ب السلوك ،ولجنة رعاية

االحداث ومتولي الرعاية.
وخ �ص��ص ال �ب��اب ال �ث��ان��ي :من
ال �ق��ان��ون ل�ل�ت��داب�ي��ر واالج� � ��زاءات
ال �ع �ق��اب �ي��ة امل � �ق� ��ررة مل �ع��ال �ج��ة م��ا
يرتكبه الحدث من جرائم فميزت
بني فئتني سنيتني من االحداث
فالفئة األول��ى :ال�ح��دث ال��ذي اتم
ال �س��اب �ع��ة ول� ��م ي �ب �ل��غ ال �خ��ام �س��ة
عشرة من العمر.
محكمة األحداث
وال�ف�ئ��ة ال�ث��ان�ي��ة :ال�ح��دث ال��ذي
ب � �ل� ��غ س � �ن� ��ه ال � �خ� ��ام � �س� ��ة ع� �ش ��رة
ول� ��م ت �ت �ج��اوز ال �س��ادس��ة ع�ش��رة
وخ � �ص� ��ص ال� � �ب � ��اب ال � �ث� ��ال� ��ث م��ن
القانون ملحكمة االح��داث ،بينت
ف �ي �ه��ا امل� � ��واد  34و 35و )36من
ال � �ق� ��ان� ��ون ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا وت �ح��دي��د
اختصاصاتها والقانون املتبع
ف��ي اج ��راءات� �ه ��ا ،وح � ��ددت امل ��ادة
 37م��ا ل�ه��ا م��ن س�ل�ط��ات جزائية
ف��ي ق�ض��اي��ا االح� ��داث املنحرفني
واالح ��داث املعرضني لالنحراف
ك� � �م � ��ا ت � �خ � �ت� ��ص دون غ� �ي ��ره ��ا
ب��ال�ن�ظ��رف��ي ال �ج��رائ��م املنصوص
ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي امل � ��واد  19و 21و24
و 25و 26و.27
ك �م��ا اوض� �ح ��ت امل� � ��واد م ��ن 49
إل ��ى  51ط ��رق اس �ت �ئ �ن��اف اح �ك��ام
م� �ح� �ك� �م ��ة االح� � � � � � ��داث وت �ش �ك �ي ��ل
الدائرة االستئنافية.
وعهدت امل��ادة  55على رئيس
محكمة االح��داث بأن يتولى هو
او من ينيبه من خبراء املحكمة،
زيارة دور املالحظة ومؤسسات
ال��رع��اي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ل�لاح��داث
ومراكز ومعاهد التأهيل املهني
وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات ال�ع�لاج�ي��ة وغير

ذل� ��ك م ��ن ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة بهم
ل�ي��أم��ر ب�م��ا ي ��راه الزم ��ا ملصلحة
الحدث.
وخصص الباب الرابع لالفراج
ت �ح��ت ش� ��رط إذ ت �ن��اول��ت امل� ��واد
من  62ال��ى  65قواعد واج��راءات
االف� ��راج ت�ح��ت ش��رط ع��ن ال�ح��دث
امل�ح�ك��وم عليه بالحبس ،والتي
روع��ي فيها املبادئ الدولية في
التوسع في هذا النظام بالنسبة
للعقوبة املقيدة للحرية املحكوم
بها على االحداث وجواز التقدم
ب� �ط� �ل ��ب االف � � � � ��راج امل � � �ش � ��روط م��ن
ال �ح��دث او م�ت��ول��ي رع��اي �ت��ه بعد
ان �ق �ض��اء ن �ص��ف امل � ��دة امل �ح �ك��وم
عليها م��ع ت��وق��ع حسن سلوكه،
واذا ساء سلوكه لنيابه االحداث
اعادته الى املؤسسة العقابية.
وخ � �ص� ��ص ال � �ب � ��اب ال �خ ��ام ��س
ل�ل�اح �ك��ام ال �خ �ت��ام �ي��ة ل�ل�م�ش��روع
ح �ي��ث اع� �ف ��ت امل � � ��ادة  66ال �ح��دث
او من يمثله قانونا من اداء اي
رس��وم او مصاريف ام��ام جميع
املحاكم في الدعاوى املقامة.
وح� � � ��ددت امل� � � ��ادة  67ت�ط�ب�ي��ق
قانون الجزاء وقانون االجراءات
ال �ج��زائ �ي��ة ف�ي�م��ا ل ��م ي ��رد ب�ش��أن��ه
نص في هذا القانون.
وح� � � �ظ � � ��رت امل� � � � � � ��ادة  68ع �ل��ى
الصحف واملطبوعات ووسائل
االع� � �ل � ��ام امل � ��رئ � ��ي او امل� �س� �م ��وع
وااللكتروني نشر اي معلومات
ع ��ن ق �ض��اي��ا االح � � ��داث ت�ت�ض�م��ن
اس � �م� ��اء امل �ه �ت �م�ي�ن االح� � � � ��داث او
ص��وره��م قبل او اث�ن��اء املحاكمة
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تنمية الموارد
تستكمل مناقشة
اقتراحات التعيين
في الوظائف
القيادية

او ب� �ع ��د ص� � � ��دور ال � �ح � �ك� ��م ،ك �م��ا
حظرت نشر وقائع التحقيق او
جلسات املحاكم او ملخص عما
دار فيها ،وعاقبت مخالفة هذا
الحظر بعقوبة الغرامة واجازت
ف �ق��ط ن �ش��ر م �ل �خ��ص ع ��ن ال�ح�ك��م
دون االش��ارة الى اسم الحدث او
لقبه او صورته.
مراقبو السلوك
ك � �م� ��ا ق � � � ��ررت امل � � � � ��ادة  69ب� ��أن
يصدر الختيار مراقبي السلوك
وت � �ح� ��دي� ��د ال � � �ش � � ��روط ال � ��واج � ��ب
ت ��واف ��ره ��ا ف �ي �ه��م ق � ��رار م ��ن وزي ��ر
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
ع�ل��ى ان ي�ح�ل��ف م��راق��ب ال�س�ل��وك
ق �ب��ل م ��زاول ��ة ع �م �ل��ه ي�م�ي�ن��ا ام ��ام
م �ح �ك �م��ة االح� � � � ��داث ب� � ��أن ي� ��ؤدي
وظيفته باالمانة والصدق.
وق�ض��ت امل ��ادة  70ب��أن يتولى
وزي� � � ��ر ال � � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وال � � �ع � � �م � ��ل اص� � � � � � ��دار ال � � � �ق� � � ��رارات
امل� �ن� �ظ� �م ��ة مل� ��ؤس � �س� ��ات ال ��رع ��اي ��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة امل �ن �ص��وص عليها
في هذا القانون وتحديد مقارها
وتعيني او ندب العاملني فيها.
وامل� � �ق � ��دم م� ��ن ال� � �ن � ��واب ح �م��ود
ال� � �ح� � �م � ��دان ود .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال� � �ج� � �ي � ��ران ود .أح� � �م � ��د م �ط �ي��ع
ومحمد طنا وح �م��دان العازمي
وي� �س� �ت� �ه ��دف االق � � �ت� � ��راح ض �م��ان
االرت � � � �ق� � � ��اء ب� � � � � � ��األداء ال ��وظ� �ي� �ف ��ي
وح� � �س � ��ن ت� �ن� �ف� �ي ��ذ امل� �ق� �ت� �ض� �ي ��ات
واالخ�ت�ص��اص��ات التي يتطلبها
التنفيذ ف��ي الجهات الحكومية
ف��ان السبيل ال��ى ذل��ك ه��و حسن
اخ �ت �ي��ار ال �ق �ي��ادي�ي�ن وامل �ش��رف�ي�ن
على ذلك التنفيذ.
واوض �ح��ت امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة من
االق� �ت ��راح ان ي �ك��ون ال�ت�ع�ي�ين في
ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ق� �ي ��ادي ��ة ب �م��رس��وم
ومل � � � ��دة ارب � � � ��ع س� � �ن � ��وات وي� �ك ��ون
ال�ت�ع�ي�ين ق��اب�لا ل�ل�ت�ج��دي��د ملرتني
م�ت�ت��ال�ي�ت�ين وذل � ��ك ب �ع��د االع �ل�ان
ب �ش �ف��اف �ي��ة ت ��ام ��ة ع ��ن ال��وظ��ائ��ف
امل� ��راد ال�ت�ع�ي�ين ف�ي�ه��ا وال �ش��روط
املطلوبة لشغلها.
وج � � � � ��اء االق� � � � �ت � � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون
ب � �ت � �ش � �ك � �ي� ��ل ل� � �ج� � �ن � ��ة الخ� � �ت� � �ي � ��ار
القياديني برئاسة رئيس ديوان
الخدمة املدنية وعضوية اربعة
م��ن ذوي ال �خ �ب��رة وال �ك �ف��اءة في
االم� ��ور االداري� � ��ة والتخصصية
ل � ��وض � ��ع ش � � � ��روط ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن ف��ي
ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ق� �ي ��ادي ��ة وم �ق��اب �ل��ة

اللجنة تبحث
مكافآت الخاضعين
لقانون التأمينات
االجتماعية
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امل��رش �ح�ين وت�ق�ي��م م�ش��روع��ات�ه��م
ل�ت�ط��وي��ر االداء وت�ح�س�ن��ه وذل��ك
وف��ق م��ا ج��اء ب��امل��ادة الثالثة من
االقتراح بقانون.
كما ج��اءت امل��ادة الرابعة بأن
ي �ض��ع م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
قواعد عامة للترشيح تلتزم بها
الجهات الحكومية.
قواعد للترشيح
كما اوضحت امل��ادة الخامسة
الجهات والفئات املستثناة من
تطبيق احكام هذا القانون.
اخيرا حظرت امل��ادة السادسة
ال �ت �ج��دي��د او ان� �ه ��اء ال �خ��دم��ة او
االح ��ال ��ة ال� ��ى ال �ت �ق��اع��د او ق�ب��ول
استقالة اي قيادي اال بناء على
تقرير مفصل ومسبب من الوزير
امل� �خ� �ت ��ص وب ��اع � �ت � �م ��اد م �ج �ل��س
ال ��وزراء وب�ن��اء على توصية من
مجلس الخدمة املدنية.
وج � ��اءت امل � ��ادة ال �س��اب �ع��ة ب��أن
ي� �ت ��م ت ��وث� �ي ��ق ك ��اف ��ة االج � � � ��راءات
ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي م�ح��اض��ر
رس �م �ي��ة ت �ح��ت رق ��اب ��ة وت��دق �ي��ق
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ال � ��ذي ي�ص��در
تقريرا سنويا بشأنها.
ك� �م ��ا ت� �ن ��اق ��ش ل� �ج� �ن ��ة ت �ن �م �ي��ة
امل � � � � � � � ��وارد االق � � � � �ت� � � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون
امل � ��رف � ��ق ب � �ش� ��أن ت� �ع ��دي ��ل ب �ع��ض
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  110لسنة
 2014ب �ت �ق��ري��ر م� �ك ��اف ��أة م��ال �ي��ة
للخاضعني ل�ق��ان��ون التأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة وق��ان��ون م�ع��اش��ات
وم �ك��اف��آت ال�ت�ق��اع��د للعسكريني
عند انتهاء االشتراك واملقدم من
النواب د .خليل عبدالله واحمد
ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ود .ع �ب��دال �ح �م �ي��د

دش �ت��ي واح �م��د الري ود .ع��ودة
ال� ��روي � �ع� ��ي وج� � � ��اء ف � ��ي امل� ��ذك� ��رة
االي �ض��اح �ي��ة ل�ل�اق �ت��راح ب�ق��ان��ون
ل �ق��د ص ��در ف��ي  23ي��ول �ي��و 2014
ال �ق��ان��ون رق ��م  110ل�س�ن��ة 2014
بتقرير مكافأة مالية للخاضعني
ل�ق��ان��ون التأمينات االجتماعية
وق � ��ان � ��ون م� �ع ��اش ��ات وم� �ك ��اف ��آت
التقاعد للعسكريني عند انتهاء
االش �ت��راك بتقرير مكافأة مالية
ع�ن��د ان �ت �ه��اء االش� �ت ��راك للمؤمن
عليهم الخاضعني ألحكامه من
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ك ��اف ��ة ال �ق �ط��اع��ات
وك � ��ذل � ��ك ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ل �ح �س��اب �ه��م
ال � �خ� ��اص ،ب� �ه ��دف ال �ت �خ �ف��ف م��ن
اع�ب��اء امل��واط�ن�ين عند تقاعدهم،
وت��وف �ي��ر ال �ح �ي��اة ال �ك��ري �م��ة ل�ه��م،
وتحقيق العدالة واملساواة فيما
بينهم.
وملا كان من بني املؤمن عليهم
من يعمل خارج الكويت في دول
مجلس ال �ت �ع��اون ل ��دول الخليج
ال�ع��رب�ي��ة او ف��ي غ �ي��ره��ا ،وك��ان��ت
احكام القانون  110لسنة 2014
لم تتضمن بشكل واضح االحكام
التي تتناسب وخضوعهم له بما
يتفق مع طبيعة التأمني عليهم
وال ي �ت �ع��ارض وم� �ب ��دأ اق�ل�ي�م�ي��ة
ال �ق ��وان�ي�ن ،م �م��ا ي�ق�ت�ض��ي ال�ن��ص
صراحة على هذه االحكام.
تيسيرات للمستحقين
ك �م��ا ان� ��ه ت��وج��د ف �ئ��ات اخ ��رى
م��ن امل��ؤم��ن عليهم يتطلب األم��ر
ت �ق��ري��ر ب �ع��ض ال �ت �ي �س �ي��رات ف��ي
ش� � ��أن اس �ت �ح �ق��اق �ه��م ل �ل �م �ك��اف��أة
املالية املقررة بالقانون املذكورة
ب��اع�ت�ب��ار ان ع ��دم ت��واف��ر ش��روط

ذل��ك ي�ع��ود ألس �ب��اب خ��ارج��ة عن
ارادتهم.
فضال ع��ن ان��ه ت��وج��د م�ب��ررات
ف ��ي ب �ع��ض ال � �ح� ��االت ت�س�ت��دع��ي
ت�ق��ري��ر احقيتها ف��ي ال�ج�م��ع بني
امل� �ك ��اف ��أة امل� �ش ��ار ال �ي �ه��ا وم� ��ا ق��د
يستحق ل�ه��ا م��ن م�ك��اف��أة اخ��رى
م ��ن ق �ب��ل ص ��اح ��ب ال �ع �م��ل وف �ق��ا
لالحكام املقررة في هذا الشأن.
ل� � ��ذل� � ��ك ف � �ق � ��د اع � � � ��د االق� � � �ت � � ��راح
بقانون املرفق ،متضمنا سريان
االستثناء من الخضوع الحكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  110ل�س�ن��ة 2014
املشار اليه على العاملني داخل
الكويت ،ومن ثم يخضع الحكام
ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ال ��زام� �ي ��ا امل ��ؤم ��ن
ع�ل�ي�ه��م امل �ش �ت��رك��ون ع ��ن عملهم
في الخارج طوال مدة اشتراكهم
ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��م م � ��ن ال �خ ��اض �ع�ي�ن
ل�ق��ان��ون التأمينات االجتماعية
وف�ق��ا للبند  1م��ن الفقرة االول��ى
م � ��ن ه� � ��ذه امل � � � � ��ادة ،وه� � ��و م � ��ؤدى
التعديل الوارد في الفقرة الثالثة
م��ن امل��ادة األول ��ى ،بهذا التعديل
يزول اي لبس قد يثور في شأن
سريان القانون على ه��ذه الفئة
من املؤمن عليهم.
وع � � � � ��دم ج � � � � ��واز ال � �ج � �م� ��ع ب�ي�ن
املكافأة املالية املنصوص عليها
في القانون واي مزايا او مكافآت
مالية تمنح عند انتهاء الخدمة
او ب�س�ب�ب�ه��ا اي ��ا ك ��ان م�س�م��اه��ا،
وذل � � � � ��ك ب � �م � ��ا ي � �ح � �ق� ��ق ال � �ع � ��دال � ��ة
وامل� � � � �س � � � ��اواة ب �ي ��ن ال� �خ ��اض� �ع�ي�ن
الح � � �ك� � ��ام ال� � �ق � ��ان � ��ون امل� �ت� �م ��اث� �ل ��ة
اوضاعهم.
وال ي �س��ري ه ��ذا ال �ح �ظ��ر على
امل ��زاي ��ا وامل �ك��اف��آت ال �ت��ي يشترك

امل��ؤم��ن عليه ف��ي ت�م��وي�ل�ه��ا ،كما
ال يسري ذلك على البدل النقدي
لرصيد االج ��ازات ال��دوري��ة التي
لم ينتفع بها اثناء الخدمة ،وهو
ام ��ر م�س�ل��م ب��ه ح �ي��ث ال ي �ع��د من
قبيل امل��زاي��ا وامل�ك��اف��آت ،غير انه
رؤي النص عليه الزالة اي لبس
قد يثور في شأنه ضوء عمومية
الحكم واطالقه.
واج��از االق �ت��راح للعاملني في
ال�ق�ط��اع�ين األه �ل��ي وال�ن�ف�ط��ي في
غ�ي��ر ال �ش��رك��ات امل�م�ل��وك��ة للدولة
ب��ال �ك��ام��ل ب��ال�ج�م��ع ب�ي�ن امل �ك��اف��أة
امل��ال�ي��ة وف �ق��ا ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون واي
م��زاي��ا او م �ك��اف��آت م��ال�ي��ة اخ��رى
يقررها صاحب العمل ،وهو امر
يتفق والتوجه العام بالدولة في
تشجيع املواطنني على االتجاه
ن �ح��و ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ج �ه��ات غ�ي��ر
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،وف� ��ي ع� ��دم تحميل
ال � ��دول � ��ة ب� ��أع � �ب� ��اء م ��ال� �ي ��ة ت �م��س
بتحقيق ال�ع��دال��ة وامل �س��اواة بني
العاملني بها والجهات اململوكة
لها بالكامل.
وب� � � �غ � � ��رض ال � �ت � �ي � �س � �ي� ��ر ع �ل��ى
امل �ع��اق�ين او امل�ك�ل�ف�ين برعايتهم
الذين يتوافر في شأنهم شروط
اس �ت �ح �ق��اق امل� �ع ��اش ال �ت �ق��اع��دي
وف �ق��ا الح �ك ��ام امل ��ادت�ي�ن  41و42
م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  8ل�س�ن��ة 2010
ب �ش��أن ح �ق��وق االش� �خ ��اص ذوي
االع ��اق ��ة ،ق��د اض �ي��ف ب �ن��د ج��دي��د
ب��رق��م ج ال ��ى ال �ب �ن��د  2م��ن امل ��ادة
السادسة مع تعديل فقرات هذا
ال �ب �ن��د ت ��م ب �م �ق �ت �ض��اه اس �ت �ث �ن��اء
ح ��االت اس�ت�ح�ق��اق امل �ع��اش وفقا
للمادتني  41و 42املشار اليهما
من شرط مدة اال شتراك الالزمة

الس � �ت � �ح � �ق� ��اق امل� � �ك � ��اف � ��أة وال � �ت� ��ي
حددها القانون بـ  24شهرا.
نهاية الخدمة
ورعاية لحاالت انتهاء الخدمة
السباب خارجة عن ارادة املؤمن
عليهم بعد نشر القانون رقم 11
ل�س�ن��ة  2014ف��ي 2014 /8 /10
حتى ال�ي��وم السابق على العمل
ب��ه فقد تضمن التعديل اضافة
مادة جديدة برقم  11مكررا تقرر
اح �ق �ي��ة ح � ��االت ان �ت �ه��اء ال �خ��دم��ة
بسبب ال��وف��اة او العجز الكامل
او ع ��دم ال �ت �ج��دي��د ف ��ي ال��وظ�ي�ف��ة
ال�ق�ي��ادي��ة او ب�ل��وغ ال�س��ن امل�ق��ررة
لترك الخدمة في املكافأة املالية
م � ��ن ت � ��اري � ��خ ال� �ع� �م ��ل ب ��ال� �ق ��ان ��ون
امل��ذك��ور اذا ك��ان��ت ه��ذه ال�ح��االت
م ��ن ال �ف �ئ��ات امل �خ��اط �ب��ة ب��أح �ك��ام
بافتراض سريانه عليها ،وتضم
لها م��دة االش�ت��راك السابقة على
ال�ع�م��ل ب��ه ب��اف �ت��راض خضوعها
الح� �ك ��ام ��ه ح �ت��ى ه � ��ذا ال� �ت ��اري ��خ،
دون ان ي�ع�ن��ي ذل ��ك ح�س��ب امل��دة
م��ن ت��اري��خ انتهاء الخدمة حتى
ت��اري��خ ال �ع �م��ل ب��ال �ق��ان��ون ضمن
م ��دة االش� �ت ��راك امل�ح�س��وب��ة وف�ق��ا
الي ق� � ��ان� � ��ون ،ح� �ي ��ث ان م� �ن ��اط
ال �خ �ض��وع ل �ل �ت��أم�ين ه ��و ال�ع�م��ل،
وه� � ��و م� ��ا ل� ��م ي �ت �ح �ق��ق ف� ��ي ه ��ذه
ال � � �ح� � ��االت م � ��ن ت � ��اري � ��خ ان� �ت� �ه ��اء
خدماته.
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طالب وزير النفط بالتنازل عن األراضي الالزمة للمشروع

الحويلة يستعجل ضم غرب هدية
إلى الخريطة اإلسكانية
دعا النائب د.محمد الحويلة وزارة
ال�ن�ف��ط وش��رك��ة ن�ف��ط ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ن��ازل
ع��ن أرض غ ��رب ه��دي��ة وس��رع��ة ات�خ��اذ
االج � � � � � ��راءات ال �ل��ازم � ��ة ل �ض �م �ه��ا ض�م��ن
خريطة الرعاية السكنية علما بأن هذا
املشروع يتسع ملا يقارب  ٤االف وحدة
سكنية بمساحة  400متر ،وه��ذا الكم
من ال��وح��دات كفيل بحل مشاكل ورفع
املعاناة عن الكثير من أسر الكويتيني.
وطالب الحويلة وزير النفط وزير
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم� ��ة د.ع �ل��ي
ال�ع�م�ي��ر ب �ب��ذل امل��زي��د م��ن ال �ج �ه��ود في
ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
اإلس�ك��ان ياسر أب��ل إلزال��ة ك��ل العوائق
واملشاكل التي أدت إلى التأخر في ضم
غ ��رب ه��دي��ة إل ��ى ال�خ��ري�ط��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
وس��رع��ة تنفيذ ه��ذا امل �ش��روع السكني
بالتنسيق بني جميع الجهات املعنية،
ح�ي��ث إن ال �ع��وائ��ق امل ��وج ��ودة بسيطة

وي�م�ك��ن ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ك�م��ا ان معظم
مساحات املشروع صالحة للبناء وذلك
مع وجود التكنولوجيا الحديثة التي
بإمكانها نقل االنابيب والعوائق الى
مسارات بعيدة عن املواقع السكنية،
وأوض � ��ح ان ��ه إذا ك ��ان ل �ش��رك��ة نفط
ال �ك��وي��ت اع �ت �ب��ارات �ه��ا وه ��ي اع �ت �ب��ارات
إس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ص�ن��اع��ة
ال � �ن � �ف� ��ط ال � � � � ��ذي ه� � ��و ال � �ع � �ص� ��ب األول
ل�ل�اق� �ت� �ص ��اد ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،ف� �ف ��ي امل �ق��اب��ل
للناس الذين يعانون من هذه املشكلة
أي � �ض� ��ا اع� �ت� �ب ��ارات� �ه ��م ال � �ت� ��ي ي� �ج ��ب أن
ت��ؤخ��ذ ب �ع�ين االع �ت �ب ��ار وم� ��ن امل��ؤس��ف
أن ي�ت��وق��ف امل �ش��روع ال ��ذي ك ��ان م�ق��ررا
ل ��ه أن ي �س �ت��وع��ب أرب� �ع ��ة آالف وح ��دة
سكنية وهو ما يعنى أن هناك أكثر من
أربعة آالف أس��رة كويتية باتت تشكل
م�ش�ك�ل��ة م�ض��اف��ة إل ��ى األزم � ��ة السكنية
في البالد الفتا أن مشروع غرب هدية

د.محمد الحويلة

اإلس�ك��ان��ي تمت امل��واف�ق��ة عليه م��ن قبل
امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ف��ي م��اي��و  2006وم��ن
قبل مجلس ال ��وزراء ف��ي الشهر نفسه
كما أن الدراسات تؤكد أن  90في املئة
م��ن م��وق��ع امل�ش��روع آم��ن بيئيا وجاهز
ألغ� ��راض ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وي�ت�ش��اب��ه

م ��ع أي م �ن �ط �ق��ة س �ك �ن �ي��ة أخ� � ��رى ت�م��ت
إزال � ��ة ال �ع��وائ��ق ال �ت��ي ت�ع�ت��رض�ه��ا ،كما
كانت هناك موافقة مبدئية من شركة
نفط الكويت على امل�ش��روع ،فال توجد
عوائق إلقامة هذا املشروع اإلسكاني.
وأش � � � ��ار ال� �ح ��وي� �ل ��ة إل� � ��ى ان ح �ج��ج
ش��رك��ة ن�ف��ط ال �ك��وي��ت ل��رف��ض امل �ش��روع
غير مقنعة استنادا إل��ى أن هناك آبار
نفط ضمن نطاق املشروع وان��ه سوف
ي �ت��م ب �ن��اء وح � ��دات س�ك�ن�ي��ة ل�ل�م��دي��ري��ن
ب��ال�ش��رك��ة ول�ل�ع�م��ال ،م��ن دون أن تقدم
ح�ل�ا آخ ��ر ل �ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة م�ع�ت�ب��را ذل��ك
تخبطا واضحا في إبداء الرأي منتقدا
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ذات � � ��ه ع � ��دم دف� � � ��اع وزارة
االس � �ك � ��ان ع� ��ن ح� �ق ��وق امل ��واط � �ن �ي�ن ف��ي
السعي مع شركة نفط الكويت لحل هذا
األم��ر ال��ذي يهم شريحة كبيرة تسعى
اليجاد سكن يضمهم مع أسرهم بعد
طول انتظار يفوق العشر سنوات.

إعادتها ناقال وطنيا يعزز حظوظها في اإلنتقال للربحية

الظفيري والجبري يشيدان بنجاح الكويتية
في تقليص خسائرها
اعتبر النائب د .منصور الظفيرى
أن ت� �خ� �ف� �ي ��ض ال� � �خ� � �ط � ��وط ال � �ج ��وي ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة خ�س��ائ��ره��ا ال�س�ن��وي��ة 50 %
في سنة  2014لتبلغ  33مليون دينار
م �ق��ارن��ة ب 67م �ل �ي��ون ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2013ن�ج��اح ي�س�ج��ل مل�ج�ل��س ادارت �ه��ا
بقيادة رشا الرومي وقال ان تقليص
الخسائر بهذا املعدل موشر على سير
الكويتية بخطى ثابتة نحو االنتقال
من مرحلة الخسائر املتراكمة وصوال
الى الربحية مؤكدا ان مضاعفة حجم
اسطول الشركة من  17طائرة قديمة
ال��ى  35طائرة جديدة م��زودة باحدث
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ع ��ال ��م ال� �ط� �ي ��ران وال �ت��ي
س �ي �ك �ت �م��ل وص ��ول� �ه ��ا ف ��ي ع � ��ام 2022
حسبما مخطط له  ،نجاح آخر يسجل
ملجلس اإلدارة.
ول� �ف ��ت إل � ��ى ان م� ��ن ب�ي��ن سلسلة
االن � �ج � ��ازات مل �ج �ل��س ادارة ال �خ �ط��وط
الجوية الكويتية التوسع في شبكة
ال � �خ � �ط� ��وط ل �ت �ش �م ��ل ال �ت �ش �غ �ي ��ل ال ��ى
محطات جديدة وزيادة عدد الرحالت
ل�ب�ع��ض امل �ح �ط��ات ال �ح��ال �ي��ة وت�ط�ب�ي��ق

د .منصور الظفيرى

محمد الجبري

ف �ل �س �ف ��ة ج � ��دي � ��دة ب �ه �ي �ك �ل��ة ال� �ش ��رك ��ة
وتطبيق م �ف �ه��وم ج��دي��د ف��ي االدارة
وال�ت�ن�ظ�ي��م ل�ه�ي��اك�ل�ه��ا م��ن خ�ل�ال دم��ج
واس� �ت� �ح ��داث ق �ط��اع��ات ب� �ص ��ورة غير
مسبوقة واسناد مسؤولياتها لكوادر
مؤهلة ومبدعة اضافة الى االستعانة
ب � ��امل � ��ؤه� � �ل �ي��ن م � � ��ن ذوي ال� � �خ� � �ب � ��رات
واالخ � � �ت � � �ص � ��اص ل� �ت ��أه� �ي ��ل ال � � �ك � ��وادر
الوطنية لتسلم دفة القيادة مستقبال.
واش� ��اد ال�ظ�ف�ي��رى ف��ي ه ��ذا ال�ص��دد
ب �ت �ص��ري��ح وزي � ��ر امل� ��واص�ل��ات ع�ي�س��ى

الكندري ح��ول ع��دم ممانعة الحكومة
بعودة الكويتية كناقل وطني مؤكدا
أن � � ��ه م � ��ع اس � �ت � �م � ��رار ت� �ل ��ك ال �س �ي ��اس ��ة
الناجحة التي ينتجها مجلس االدارة
الحالي سيكون هناك اسطول متميز
لخطوط الجوية الكويتية فضال عن
توفير آالف الفرص الوظيفية ألبناء
الكويت .ومن جهته أيد النائب محمد
الجبري تعديل قانون انشاء الخطوط
الجوية الكويتية لتكون ناقال وطنيا
يكون فيها للحكومة النصيب األكبر

ب �م��ا يشكل  ٧٥ب��امل �ئ��ة وق� ��ال ال�ج�ب��ري
في تصريح صحفي كنت أحد مقدمي
امل �ق �ت��رح ال �ن �ي��اب��ي ب�ت�ح��وي��ل ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل �ت �ك��ون ن��اق�ل�ا وط �ن �ي��ا م �ش �ي��را ال� ��ى ان
ه��ذا االم��ر سيساهم في تطوير العمل
ف��ي ه��ذه امل��ؤس�س��ة وي�ض�م��ن حمايتها
ويجدد اسطولها الجوي.
واوضح الجبري قائال أن الحكومة
ستكون أمام مسؤولية كبيرة لضمان
اع� ��ادة ال� ��دور ال ��ري ��ادي ل�ل�ط��ائ��ر االزرق
ب �م��ا ي�ض�م��ن ت �ق��دم ال �ك��وي �ت �ي��ة مل�ص��اف
ال �ش��رك��ات ال��رائ��دة ف��ي م�ج��ال ال�ط�ي��ران
اقليميا وع��امل�ي��ا م�ش�ي��را إل��ى ان اع��ادة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ن��اق�لا وط�ن�ي��ا س�ي�س��اه��م في
ال�ح��د م��ن خسائرها السابقة واتضح
ذل� ��ك ج �ل �ي��ا م ��ن خ�ل��ال ج �ه ��ود م�ج�ل��س
االدارة ال �ح ��ال ��ي ال � ��ذي خ �ف��ض ن�س�ب��ة
الخسائر مل��ا دون خمسني باملئة ومع
ذل��ك ف��ان الحكومة مطالبة ب��دور أكبر
تجاه تطوير املؤسسة بكافة قطاعاتها
السيما على صعيد تحديث االسطول
ال� �ج ��وي ال � ��ذي ن �ط �م��ح ب� ��أن ي �ص��ل ال��ى
اربعني طائرة مع حلول العام املقبل.

وب�ين الحويلة أن مطالبات الفترة
ال �س��اب �ق��ة م��ن خ�ل�ال االق �ت ��راح ��ات ال�ت��ي
ت �ق��دم��ت ب �ه��ا واألس �ئ �ل ��ة ال �ت��ي وج�ه��ت
ل�ل��وزراء من أج��ل إع��ادة إحياء مشروع
غ ��رب ه��دي��ة ل ��م ت ��أت م ��ن ف � ��راغ ب ��ل الن
هذا املشروع االسكاني سيعالج جزءا
م��ن القضية االس�ك��ان�ي��ة خصوصا انه
يتمتع ب�م��وق��ع ج�غ��راف��ي م�م�ي��ز وعليه
ف ��إن ب �ن��اء ه ��ذا امل� �ش ��روع س ��وف ي�ك��ون
أسهل من بناء بعض املناطق السكنية
األخ� � ��رى وذل � ��ك ل ��وج ��ود ب �ن �ي��ة ت�ح�ت�ي��ة
وط� ��رق س��ري �ع��ة ب��ال �ق��رب م ��ن امل �ش��روع
وبالتالي م��ن السهل ربطها بشبكات
ال� �ص ��رف وامل � � ��اء وال� �ك� �ه ��رب ��اء وال� �ط ��رق
وس��وف توفر الكثير م��ن امل��ال والوقت
وت �خ ��دم ع� ��ددا ك �ب �ي��را وت �ح �ق��ق رغ �ب��ات
الكثير من املتقدمني للرعاية السكنية
ك �م��ا ي�ع�ت�ب��ر ه� ��ذا امل � �ش ��روع م ��ن ض�م��ن
أه � ��داف وم��رت �ك��زات م�ع��ال�ج��ة ال�ق�ض�ي��ة

االس �ك��ان �ي��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر م��ن أول��وي��ات
امل ��واط� �ن�ي�ن وال �س �ل �ط �ت�ي�ن ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والتنفيذية.
واخ �ت �ت ��م ال �ح��وي �ل��ة م �ن ��اش ��دا س�م��و
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
امل � �ب � ��ارك ت ��وج �ي ��ه ال � � � � ��وزراء وال �ج �ه ��ات
امل�ع�ن�ي��ة ل�ل�ع�م��ل وال �س �ع��ي إلن �ه ��اء ه��ذا
املشروع واالستعجال في ضم مشروع
غ ��رب ه��دي��ة إل ��ى ال�خ��ري�ط��ة االس�ك��ان�ي��ة
وال� �ع� �م ��ل ع �ل ��ى امل� ��زي� ��د م� ��ن ال �خ �ط ��وات
اإليجابية في امللف اإلسكاني ملعالجة
القضية اإلسكانية ال�ت��ي تربعت على
أول��وي��ات امل��واط��ن الكويتي مشيرا إلى
دعم وتأييد مجلس األمة الذي ال يألو
جهدا في سن أي تشريعات تعجل حل
هذه القضية التي عانت منها الكويت
سنوات عديدة.

دشتي ينتقد تناقض المواقف
من استجوابه لوزير الخارجية
اس�ت�غ��رب ال�ن��ائ��ب د .عبد الحميد
دشتي تناقض موقف املحامي محمد
الدالل من استجواب وزير الخارجية
ففي حني أقر بارتقاء كثير من محاور
االستجواب اعتبره من ناحية اخرى
م�س��رح��ي وت �س��اءل دش�ت��ي اال يحمل
هذا نوعا من التناقض الذي اعتدناه
من دعاة األباطيل فأنت وجماعتك
م ��ن ت �ع ��رف ��ون امل �س ��رح �ي ��ات وط��ري��ق
ال� �ف�ت�ن ال ن � �ح� ��ن .وت� ��اب� ��ع دش � �ت� ��ي :ال
احتاج لشهادة األخ الدالل على يقني
بضياع بوصلته و جماعته في شتي
رب��وع العالم العربي بعد الضربات
ال �ت��ي أف �ق��دت �ه��م ص��واب �ه��م ورش��ده��م
ج��راء م��ا اق�ت��رف��ت أي��دي�ه��م م��ن تهديد
لالمن والسلم لكن ل�ي��درك ال��دالل ان
املحور االول لالستجواب سيسطره
التاريخ للنائب عبد الحميد دشتي
بحروف من ذهب كونه دافع عن حق
دستوري يعجز عنه هو وزمرته من
اخوان األباطيل في الدفاع عنه   .
وأض � ��اف :ات �ح��دى األخ ال � ��دالل ان
ي �ق��ول ان م��رس��وم ال �ح��رب ال��دف��اع�ي��ة
ال ي�ن�ب�غ��ي ان ي �ع��رض ع �ل��ى مجلس
االم� ��ة ل�ل�ب��ت ف �ي��ه وه ��ي م ��ن ال�ح�ق��وق
الدستورية التي تتشدقون بها أليس
هو الدستور ال��ذي تنادون ِب��ه ؟ لكن
ال ري��ب ف��ي ذل��ك  ،حيث اعتدنا منكم
شرعنة م��ا يتفق م��ا ه��واك��م وم��ا عدا

د .عبد الحميد دشتي

ذلك فهو ليس من الدستور في شيء
 ،تبا لتجزئة املبادئ.
وأردف ال �ن ��ائ ��ب دش� �ت ��ي :ع�ن��دم��ا
ندافع عن مبادئ ال ننتظر من الدالل
أو زمرته االنصاف وق��ول الحق فهم
اب �ع��د م��ا ي�ك��ون��ون ع��ن ذل ��ك  ،ل�ك��ن ما
أود توضيحه للدالل انني ال أرضى
بتغييب االم��ة م��ن ح��ق االط�ل�اع على
ما جاء في محاور االستجواب  ،ولذا
اث��رت االنسحاب من الجلسة بعد ان
ن�ج�ح��ت ف ��ي ف ��رض م�ن��اق�ش��ة امل �ح��ور
االول وتثبيته وتوثيقه للتاريخ في
املضبطه بحجة مناقشة طلب سحبه
 ،وك ��ون ان بقية امل �ح��اور ستناقش
ف��ي ج�ل�س��ة س��ري��ة وس�ي�ح��رم الشعب
الكويتي من حق االطالع والتقييم.
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طالب وزيري المالية والعدل بتزويده باإلجراءات القانونية المتخذة

القضيبي يسأل عن حسابات وعقارات
مدير التأمينات السابق
وج ��ه ال �ن��ائ��ب أح �م��د القضيبي
س��ؤاال إل��ى وزي��ري املالية والعدل
ع � � ��ن اخ � � �ت �ل ��اس� � ��ات ال � �ت� ��أم � �ي � �ن� ��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ط��ال�ب��ا م��ن ال��وزي��ري��ن
إف��ادت��ه ع��ن اإلج � ��راءات القانونية
ال �ت ��ي ت ��م ات� �خ ��اذه ��ا ح �ت��ى ت��اري��خ
ال� �س ��ؤال ب �ش��أن ح �ص��ر واس� �ت ��رداد
جميع األموال التي تم اختالسها.
وق� � ��ال ال �ق �ض �ي �ب��ي ف� ��ي س ��ؤال ��ه:
باالشارة الى اختالسات مدير عام
ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ال�س��اب��ق
وق � ��رار امل �ح �ك �م��ة االول � ��ي ل�ل�ق��ان��ون
امل � ��دن � ��ي ل �ل �م �ح �ك �م��ة ال� �ف� �ي ��درال� �ي ��ة
ال�س��وي�س��ري��ة وامل�ت�ع�ل�ق��ة بالحجز
ع �ل��ى  15ح �س��اب��ا م �ص��رف �ي��ا ع�ل��ى
ع�ل�اق ��ة ب ��ال ��دع ��وى امل� �ق ��ام ��ة ض ��ده
وص � ��دور اوام � ��ر ض �ب��ط واح �ض��ار
بشأنه وحجز تحفظي ضده واقر
ب��اءة م��ن ال��درج��ة األول��ى وبالنظر
ال��ى االم��وال املختلسة باعتبارها
ج� ��زءا م��ن ام � ��وال ت �ع��ود ملكيتها
ل � ��دول � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت وت � � ��م اي ��داع� �ه ��ا
ل ��دى م��ؤس�س��ة م��ال�ي��ة اس�ت�ث�م��اري��ة
وب��ال�ت��ال��ي ف��ان االم� ��وال املختلسة
ق��د ت��م دف�ع�ه��ا م��ن ق�ب��ل م��ؤس�س��ات

أحمد القضيبي

مالية استثمارية وم��دراء محافظ
م��ال�ي��ة او اس�ت�ث�م��اري��ة ال��ى موظف
حكومي كويتي بصفته مدير عام
التأمينات االجتماعية السابق او
ل �ش��رك��ات وه�م�ي��ة ت �ع��ود ملكيتها
ل��ه او القربائه م��ن ال��درج��ة االول��ى
فهل ق��ام��ت دول��ة ال�ك��وي��ت بتفعيل
االج� � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ض ��د ه��ذه
امل � ��ؤس� � �س � ��ات وم � � � � � ��دراء امل� �ح ��اف ��ظ
لتسهيلهم اخ �ت�لاس ام� ��وال دول��ة
الكويت والتسبب بالضرر لها.

وتابع انه بالنظر الى ان االموال
املختلسة قد تم ايداعها في بنوك
دول� �ي ��ة ت �ح �ك �م �ه��ا ات �ف��اق �ي��ات ض��د
غسيل االم��وال واخ�ت�لاس االم��وال
العامة والتحقق من مصدر اموال
ال �ع �م�ل�اء واالب� �ل ��اغ ع ��ن اي ح��رك��ة
ام ��وال م�ش�ب��وه��ة وب��ال�ن�ظ��ر ال��ى ان
امل�س�ت�ف�ي��د م ��ن االم� � ��وال امل�خ�ت�ل�س��ة
ت� �ع ��ود مل ��وظ ��ف ح �ك ��وم ��ي ك��وي �ت��ي
ب �ص �ف �ت��ه م ��دي ��ر ع � ��ام ال �ت��أم �ي �ن��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�س��اب��ق او لشركات
وه� �م� �ي ��ة ت � �ع� ��ود م �ل �ك �ي �ت �ه��ا ل � ��ه او
الق��رب��ائ��ه م��ن ال��درج��ة االول ��ى فهل
قامت الكويت بتفعيل االج��راءات
ال � �ق ��ان ��ون � �ي ��ة ض � ��د ه � � ��ذه ال� �ب� �ن ��وك
لتسهيلهم اخ �ت�لاس ام� ��وال دول��ة
ال�ك��وي��ت وال�ت�س�ب��ب ب��ال�ض��رر لها؟
هل تم مراجعة السجالت العقارية
ب � � � � ��وزارة ال� � �ع � ��دل وت � �ب � �ي ��ان ح��رك��ة
ال � �ع � �ق ��ارات ال� �ت ��ي ت �م��ت ال �ت �ص��رف
ب �ه��ا م��ن ق �ب��ل م��دي��ر ع ��ام م��ؤس�س��ة
التأمينات االجتماعية السابق او
اق��رب��ائ��ه م��ن ال��درج��ة االول ��ى خالل
السنوات العشر السابقة والتحقق
ب��داي��ة م��ن كيفية االس�ت�ح��واذ على

ه��ذه العقارات واي��ن تم تسجيلها
وم� ��ن ث ��م ب �ي �ع �ه��ا وال� �ت� �ص ��رف ب�ه��ا
وان ك��ان��ت ه�ن��اك ش��رك��ات كويتية
ع �ق��اري��ة او اس�ت�ث�م��اري��ة ط ��رف في
ه ��ذه ال �ت �ع��ام�لات وع �م��ا اذا ك��ان��ت
اج ��راءات� �ه ��ا او ق� � ��رارات م��دي��روه��ا
م�ح��ل ش�ب�ه��ة ت�س�ت��دع��ي التحقيق
بها او تنطوي على جرائم يعاقب
عليها قانون الجزاء الكويتي.
واش � � � � ��ار ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ف� � ��ي ه� ��ذا
الصدد الى ان هناك سابقة دولية
ب �ه��ذا ال� �ش ��أن ت�ت�ع�ل��ق ب��امل�س�ت�ث�م��ر
االم��ري �ك��ي ب��رن��ارد م ��ادوف وال��ذي
قام باالستيالء على اموال مودعية
ح �ي��ث ق� ��ام امل ��دع ��ي ال� �ع ��ام ب��والي��ة
ن �ي��وي��ورك ب��رف��ع ق�ض�ي��ة تعويض
ع � ��ن اض� � � � ��رار ض � ��د ب� �ن ��ك ج � ��ي ب��ي
م��ورج��ان تشيس مما اجبر البنك
امل� ��ذك� ��ور ل �ل �ق �ب��ول ب �ت �س��وي��ة ع��ام��ة
لتعويض املتضررين بمبلغ يفوق
ملياري دوالر امريكي لتغاضيه
عن عالمات تحذير warning signs
لحركة االموال املودعة.

عبداهلل :ما أسباب إيقاف
عمل لجنة تعيينات بالتطبيقي؟
وج��ه ال�ن��ائ��ب د.خ�ل�ي��ل عبدالله
س� ��ؤاال إل ��ى وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي��ر
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � �ع� ��ال� ��ي ع � ��ن إي � �ق� ��اف
ع � �م� ��ل ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ات ف��ي
ق � �س ��م ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ال� �ه� �ن ��دس ��ة
املدنية بالهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب فيما يتعلق
ب ��ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ش ��اغ ��رة ألع �ض��اء
هيئة ال �ت��دري��س ل�ل�ع��ام ال��دراس��ي
 2015/2014وب�ع��د ق�ي��ام اللجنة
بإجراء بعض املقابالت وتسلمها
طلبات التوظيف بموجب اإلعالن
في الصحف املحلية.
وط� �ل ��ب ع �ب��د ال� �ل ��ه ن �س �خ��ة م��ن
ق� ��رار ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات
ف��ي ق�س��م ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال�ه�ن��دس��ة
امل��دن�ي��ة ون�س�خ��ة م��ن ق ��رار إي�ق��اف
ع �م��ل ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ب�ق�س��م
ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ه �ن��دس��ة امل��دن �ي��ة
وف��ي ح��ال ع��دم وج��ود ق��رار بهذا
ال�ش��أن فبأمر م��ن ت��م إي�ق��اف عمل
اللجنة؟

د.خليل عبدالله

وس � ��أل ع ��ن أس� �ب ��اب ودواع � ��ي
إي �ق ��اف ع �م��ل ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات
رغ� ��م ح ��اج ��ة ق �س��م ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال � � �ه � � �ن � ��دس � ��ة امل� � ��دن � � �ي � � ��ة ل� �ش� �غ ��ل
ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ال � �ش� ��اغ� ��رة ألع� �ض ��اء
هيئة التدريس؟ وهل تم تعيني
أي شخص في أي من الوظائف
الشاغرة بالقسم بعد وقف عمل

ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات؟ م��ع ت��زوي��ده
ب �ت��اري��خ ال �ت �ع �ي�ين واس � ��م عضو
ه� �ي� �ئ ��ة ال� � �ت � ��دري � ��س وش � �ه� ��ادت� ��ه
العلمية وخ�ب��رت��ه العملية واذا
م� ��ا ك � ��ان ه� �ن ��اك ت ��وج ��ه ل�ت�غ�ي�ي��ر
أع� �ض ��اء م ��ن ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات
ب �ق �س��م ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال �ه �ن��دس��ة
املدنية وإذا كانت اإلجابة بنعم
فما أسباب إج��راء هذا التغيير؟
م ��ع م ��واف ��ات ��ه ب�ن�س�خ��ة م ��ن ق ��رار
التشكيل الجديد وإرف��اق كشف
بأسماء املتقدمني من الكويتيني
وغ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين وأس� �م ��اء من
اج � � �ت � ��از امل � �ق� ��اب � �ل� ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة
واالم � � �ت � � �ح� � ��ان� � ��ات ال� �ت� �ح ��ري ��ري ��ة
بنجاح؟
وزاد م �ت �س��ائ�ل�ا ع� ��ن أس �ب ��اب
تعيني مراقب على أعمال اللجنة
واذا ما كان هذا اإلجراء يتوافق
م ��ع ال� �ل ��وائ ��ح وال� �ن� �ظ ��م امل �ع �م��ول
ب �ه��ا ق��ان��ون��ا وه� ��ل س �ب��ق أن تم
ت�ع�ي�ين م��راق��ب ع�ل��ى ع�م��ل لجنة

التعيينات؟ وهل للمراقب املعني
على أعمال اللجنة سلطة اتخاذ
قرار بشأن عمل اللجنة باملوافقة
ع�ل��ى ال�ت�ع�ي�ين أو ال��رف��ض؟ وه��ل
م� ��ن اخ� �ت� �ص ��اص امل� ��راق� ��ب وق ��ف
ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة أو اس �ت �م��راره��ا؟
وه� � ��ل ي � �ج� ��وز ل� �ل� �م ��راق ��ب امل �ع�ي�ن
االع� �ت ��راض ع�ل��ى ال� �ق ��رارات التي
ت�ت�خ��ذه��ا ال�ل�ج�ن��ة رغ��م أن��ه ليس
عضوًا وليس له حق التصويت
باللجنة؟ وه��ل يحصل امل��راق��ب
امل � �ع �ي�ن ع� �ل ��ى ع� �م ��ل ال �ل �ج �ن��ة أي
م� �ك ��اف ��أة ن �ظ �ي��ر ه � ��ذا ال �ت �ك �ل �ي��ف؟
وم��ن الجهة التي كلفته بأعمال
املراقبة؟ مع تزويده بقرار تعيني
مراقب على عمل اللجنة إن وجد.
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المعيوف :استخدام
المحاجر البيطرية للتخزين
مخالف للوائح
وجه النائب عبدالله املعيوف
س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال �ن �ف��ط وزي ��ر
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س االم ��ة
امل� � �ش � ��رف ع� �ل ��ى اع� � �م � ��ال ال �ه �ي �ئ��ة
العامة لشؤون ال��زراع��ة والثروة
ال� �س� �م� �ك� �ي ��ة ،اس� �ت� �ف� �س ��ر ف� �ي ��ه ع��ن
ق �ي��ام م��دي��ر ع ��ام ه �ي �ئ��ة ال ��زراع ��ة
بالوكالة نبيلة الخليل باملوافقة
على استخدام محاجر بيطرية
ك� ��أراض تخزينية ب�ت��اري��خ /19
 2014 /10ومل��دة تناهز ثمانية
ش �ه��ور ل �ش��رك��ة ل ��ؤل ��ؤة ال�خ�ل�ي��ج
ل � �ت � �ج ��ارة امل � ��واش � ��ي ب��امل �خ��ال �ف��ة
ال�ل��وائ��ح وتعاميم وزارة املالية
ال � �خ ��اص ��ة ب ��اس� �ت� �خ ��دام م ��راف ��ق
الدولة.
وس� � ��أل امل� �ع� �ي ��وف ع ��ن ال �س �ن��د
ال �ق��ان��ون��ي ل�ت�س�ه�ي��ل اس �ت �خ��دام
م� � �ح � ��اج � ��ر ب � �ي � �ط � ��ري � ��ة ك� � � � ��أراض
تخزينية واس�م��اء م�لاك الشركة
امل��ذك��ورة املستخدمة للمحاجر
ال� �ب� �ي� �ط ��ري ��ة ل� �ت� �خ ��زي ��ن االغ � �ن� ��ام
وم � � �ق� � ��دار ال� � ��رس� � ��وم امل �س �ت �ح �ق��ة
ال� ��واج� ��ب ت �ح �ص �ي �ل �ه��ا ف� ��ي ح ��ال
استخدام مرافق الدولة للتخزين
واس� � �م � ��اء ال � �ش� ��رك� ��ات ال �خ ��اص ��ة
االخ ��رى ال�ت��ي ق��ام��ت باستخدام

عبدالله املعيوف

امل� � �ح � ��اج � ��ر ال � �ب � �ي � �ط� ��ري� ��ة اس � � ��وة
بالشركة الحالية.
ك � �م� ��ا ط � �ل� ��ب ت � � ��زوي � � ��ده ب �ع �ق��د
ت� ��أس � �ي� ��س ال� � �ش � ��رك � ��ة امل� � ��ذك� � ��ورة
وامل � � � � � � � � ��راس� � � � �ل � � � ��ات وال � � � �ع � � � �ق� � � ��ود
والتراخيص املبرمة مع الشركة
امل��ذك��ورة وموافقة ادارة الفتوى
وال�ت�ش��ري��ع ووزارة امل��ال �ي��ة على
استخدام مرافق الدولة ك��أراض
تخزينية.

الهرشاني يقترح قناة
تعليمية لجميع المراحل
الدراسية
اقترح النائب حمد الهرشاني
إن �ش��اء ق�ن��اة تلفزيونية تعليمية
ت �ع �ن��ى ب �ت��دري��س ج �م �ي��ع امل��راح��ل
ال��دراس �ي��ة وج�م�ي��ع امل� ��واد امل �ق��ررة
وخ��اص��ة م��ن ال�ف�ص��ل ال�س��اب��ع إل��ى
ال �ف �ص��ل ال� �ث ��ان ��ي ع �ش��ر وب ��أح ��دث
طرق التدريس العاملية.
وقال في مقترحه  :من املعروف
أن األم � � � ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ت� ��راج� ��ع ف �ي �ه��ا
ح�ق�ي�ب��ة ال�ت�ع�ل�ي��م أم ��ة ي �ح��دق بها
الخطر لذا من واقع حرصنا على
ال �ن �ه��وض ب��ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ف��ي ال�ب�لاد وم�س��اع��دة أبنائنا في
جميع م��راح�ل�ه��م التعليمية ن��رى
ض � � � ��رورة ب � ��ث ق � �ن� ��اة ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة
ل�ت��دري��س جميع امل ��واد ال��دراس�ي��ة
ف��ي جميع امل��راح��ل التعليمية من
امل��رح �ل��ة االب �ت��دائ �ي��ة إل ��ى التعليم
ال �ج��ام �ع��ي م ��ع اس� �ت� �خ ��دام أح ��دث
الطرق التكنولوجية املتطورة في
ذل��ك وال�ع�م��ل ع�ل��ى االس �ت �ف��ادة من
ت �ج��ارب ب�ع��ض ال �ن �م��اذج العربية
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ول�ن�ب��دأ م��ن حيث
ما انتهى اآلخ��رون بهدف نهضة

حمد الهرشاني

تعليمية مع أهمية إيجاد جسور
م��ن ال�ت��واص��ل ب�ين امل�ع�ل��م وطلبته
ع ��ن ط��ري��ق ال �ش �ب �ك��ة ال�ع�ن�ك�ب��وت�ي��ة
إض � ��اف � ��ة إل� � ��ى ق � �ي� ��ام ت� �ل ��ك ال �ق �ن ��اة
ب��دور ح�ي��وي ف��ي م�ح��ارب��ة ظاهرة
ال��دروس الخصوصية التي باتت
ت �م �ث��ل ع �ب �ئ��ا ث �ق �ي�ل�ا ع� �ل ��ى ك��اه��ل
األسرة.

10

ملف
لجان أبريل

aldostoor

الثالثاء  08شعبان  26 . 1436مايو 2015

عقدت  12لجنة مؤقتة  15اجتماعا في شهر أبريل استغرقت  20ساعة ولم تنجز أي تقرير باستثناء لجنة التحقيق في اإليداعات
المليونية التي أنجزت تقريرها مع نهاية شهر أبريل وفي هذا الشأن تنشر «الدستور» ملفا اليوم عن عمل اللجان المؤقتة.

منها  4للتحقيق في اإليداعات والتحويالت المليونية

 15اجتماعا في أبريل للجان المؤقتة
استغرقت  20ساعة
إعداد سامح محمد وعبده إبراهيم وأيمن عبداهلل:
أصدرت إدارة التنسيق والمتابعة بقطاع اللجان البرلمانية في
األمانة العامة لمجلس األمة تقريره الشهري حول عمل
لجان المجلس المؤقتة خالل الفصل التشريعي الرابع عشر
من دور االنعقاد العادي الثالث لشهر أبريل  .2015وتبين
من التقرير أن اللجان المؤقتة وعددها  12لجنة قد عقدت
 15اجتماعا في شهر أبريل استغرقت  19ساعة و  55دقيقة
وكانت أكثر اللجان اجتماعا هي لجنة التحقيق في اإليداعات
والتحويالت المليونية بـ  4اجتماعات فيما لم تجتمع لجان
الخطاب األميري ومكتب لندن وفيما يلي التفاصيل:

مقترحات
في اإلسكانية
بتأسيس شركات
عقارية ومجلس
لإلعمار

جانب من اجتماع سابق للجنة تنمية املوارد البشرية

الخطاب األميري
ل� �ج� �ن ��ة م� � �ش � ��روع ال � � �ج � ��واب ع �ل��ى
الخطاب األميري:
ل��م تعقد ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م��اع��ات في
اب��ري��ل فقد انتهت م��ن تقريرها عن
ال �خ �ط��اب األم� �ي ��ري ال� ��ذي اف �ت �ت��ح به
دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث م ��ن ال�ف�ص��ل
التشريعي الحالي.
اللجنة اإلسكانية
اللجنة اإلسكانية عقدت اجتماعا
واح � � ��دا ف ��ي ش �ه��ر اب ��ري ��ل اس �ت �غ��رق
س��اع��ة واح � ��دة ول ��م ت �ص��در ت�ق��اري��ر
ول��م تنجز موضوعات وتبقى على
ج��دول أعمالها  56موضوعا منها
ما يلي:
االقتراحات بقوانين
 االقتراح بقانون بتعديل بعضأح�ك��ام امل ��ادة ( )15م��ن ال�ق��ان��ون رقم
( )47لسنة  1993ف��ي ش��أن الرعاية
السكنية.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أنتأسيس شركات عقارية لإلسكان.
 اق �ت��راح برغبة بتحويل القطعرقم ( )14-4-3بمنطقة الساملية الى
قطع استثمارية ،وتحويل قسائمها
الى قسائم استثمارية من اجل رفع
ال �ع��بء ع��ن امل��واط �ن�ي�ن ق��اط �ن��ي تلك
امل�ن�ط�ق��ة ،ول�ك��ي تتمكن املنطقة من
اس�ت�ك�م��ال م�ن�ش��آت�ه��ا االس�ت�ث�م��اري��ة
م��ع اع ��ادة دراس ��ة هندسة ال�ش��وارع
والطرق املرورية لهذه القطع الثالث
سواء لحركة املركبات أو املشاة وكل

م��ا يتبع ذل��ك م��ن تنظيم وإج��راءات
في البنية التحتية.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة تشكيل مجلسل �ل�إع � �م ��ار ي � �ك� ��ون ت ��اب� �ع ��ا م �ب ��اش ��رة
ملجلس ال ��وزراء يتولى وض��ع خطة
ش��ام �ل��ة ل �ح��ل ال �ق �ض �ي��ة االس �ك��ان �ي��ة
وتوفير االراض��ي الصالحة للسكن
بدفع شركة نفط الكويت ال��ى كسر
اح� �ت� �ك ��اره ��ا ألك � �ث� ��ر م � ��ن  ٪ 80م��ن
اراض� � ��ي ال� ��دول� ��ة وت� �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة
ب � �ت� ��وزي� ��ع اراض ع� �ل ��ى ال� �ن� �ق ��اب ��ات
وجمعيات النفع العام مثل االطباء
وامل�ه�ن��دس�ين وامل �ح��ام�ين واملعلمني
وغ�ي��ره��م ل�ب�ن��اء م�س��اك��ن ألعضائها
وب �ن��اء م ��دن س�ك�ن�ي��ة ج��دي��دة قريبة
م� � ��ن ال � �س� ��اح� ��ل وإش � � � � � ��راك ال� �ق� �ط ��اع
ال �خ��اص ف��ي م�ش��اري��ع االس �ك��ان من
خ�ل�ال اس �ل��وب امل �ش��اري��ع ال�ض�خ�م��ة
وت�ش�ج�ي��ع امل��واط��ن ع�ل��ى ب �ن��اء بيته
بنفسه بالتصميم وال �ح �ج��م ال��ذي
يريده كل مواطن.
 اقتراح برغبة ان تولي املؤسسةال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ع�ن��د
ت �خ �ص �ي��ص امل� �س ��اك ��ن ل �ل �م��واط �ن�ين
اه�ت�م��ام��ا خ��اص��ا ب ��امل��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة
املطلقة أو املتزوجة من غير كويتي
أو العزباء التي ال معيل لها وذل��ك
ب �ت��وف �ي��ر س �ك��ن ل �ه��ا اس� ��وة ب�غ�ي��ره��ا
وذل � ��ك ت �ق ��دي ��را ل �ل �ظ ��روف ال �خ��اص��ة
لهؤالء املواطنات.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ت�ك�ل�ي��ف ش��رك��ةن� �ف ��ط ال � �ك� ��وي� ��ت ب ��ال� �ق� �ي ��ام ب ��أع� �م ��ال
البنية التحتية للمناطق السكنية
ق �ب��ل ت�س�ل�ي�م�ه��ا ج��اه��زة للمؤسسة
ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية وإس �ن��اد

عملية الترسية والتعاقد الخاصة
ب��امل�ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة ق�ب��ل تسليمها
ج��اه��زة للمؤسسة ال�ع��ام��ة للرعاية
السكنية وإس �ن��اد عملية الترسية
وال � �ت � �ع� ��اق� ��د ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��امل� �ن ��اط ��ق
ال �س �ك �ن �ي ��ة ل� �ش ��رك ��ة ن� �ف ��ط ال �ك ��وي ��ت
بالتنسيق مع وزارة األشغال العامة
ل�لاس�ت�ف��ادة م��ن االس�ت�ث�ن��اء املمنوح
ل�ل�ش��رك��ة ب�م��وج��ب م��رس��وم األي�ل��ول��ة
املشار إليه.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ت �ح��وي��ل ع�ق��وداإليجار الى عقود تمليك للكويتيات
ال �ح ��اص�ل�ات ع �ل��ى ب �ي��وت ح�ك��وم�ي��ة
ف��ي مناطق مثل (النسيم والعيون

والعارضية والظهر وغيرها) ملا قد
ي�س��اه��م بشكل كبير ب�ح��ل ج��زء من
مشكلة امل ��رأة الكويتية ف��ي السكن
ال� �ت ��ي ت ��ري ��د االس � �ت � �ق� ��رار ألس��رت �ه��ا
خ� ��اص� ��ة ان ل ��دي� �ه ��ن ب� �ي ��وت ��ا وه ��ن
م�س�ت�ق��رات ف�ي�ه��ا ألك�ث��ر م��ن عشرين
عاما.
 اق� � �ت � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة إع � � � ��ادة إح� �ي ��اءم�ش��روع غ��رب ه��دي��ة السكني بأسرع
وقت للمساهمة في معالجة جزء من
املشكلة اإلسكانية في هذه املنطقة.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ص ��رف ق��روضترميم ألصحاب البيوت الحكومية
بمدينة سعد العبدالله بمحافظة

الجهراء والتي لحقت بها أضرار أو
خطورة واستثناؤها من شرط مدة
سنوات الثماني.
 اقتراح برغبة بناء مستشفياتج��دي��دة ف��ي امل �ن��اط��ق غ�ي��ر امل��أه��ول��ة
ب��ال�س�ك��ان وال �خ��ارج��ة ع��ن التنظيم
السكني وب�ن��اء وإن �ش��اء الجامعات
بالقرب من هذه املستشفيات بحيث
ت� �ك ��ون ال �ج��ام �ع��ات وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات
م�ك�م�ل��ة ل�ب�ع�ض�ه��ا وي �ج��ب ان ت�ك��ون
ه� � ��ذه امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وال� �ج ��ام� �ع ��ات
م�ط��اب�ق��ة اع �ل��ى م�س�ت��وي��ات املعايير

التتمة ص11
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لجان أبريل

 12لجنة مؤقتة في أبريل لم تصدر أي تقرير

التحقيق في اإليداعات والتحويالت المليونية
أنجزت تقريرها مع نهاية أبريل
تتمة المنشور ص10

والنظم املعمول بها دوليا.
 اقتراح برغبة أن يتم منح ذوياإلع��اق��ة ال�ش��دي��دة أول��وي��ة الحصول
على الوحدة السكنية اثناء وصول
دوره دون الدخول في نظام القرعة
وان ي�ع�ط��ي ح��ري��ة اخ�ت�ي��ار ال��وح��دة
السكنية ق�ب��ل االخ��ري��ن ف��ي ال��دف�ع��ة
ب �ع��د ان ي �ت��م اط�ل�اع ��ه ع �ل��ى خ��ري�ط��ة
املنطقة وحتى يختار منزله بالقرب
من خدمات املنطقة.
حقوق اإلنسان
ل� �ج� �ن ��ة ح � �ق � ��وق االن � � �س � � ��ان ع� �ق ��دت
اجتماعني في شهر ابريل استغرقا 4
ساعات و 45دقيقة ولم تصدر تقارير
ول � ��م ت �ن �ج��ز م ��واض� �ي ��ع وت �ب �ق ��ى ع�ل��ى
جدول أعمالها  5موضوعات هي:
 م �ش ��روع ق ��ان ��ون ب��إن �ش��اء دي ��وانحقوق اإلنسان.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن إن�ش��اءالديوان الوطني لحقوق اإلنسان.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إن�ش��اء دي��واناملظالم.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن إن�ش��اءالهيئة الوطنية لحقوق اإلنسان.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ�ي��س مجلساألم� ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى رس ��ال ��ة رئ�ي��س
ل �ج �ن��ة ح �ق��وق االن� �س ��ان ي �ط �ل��ب فيها
ت�ك�ل�ي��ف ال �ل �ج �ن��ة ب ��دراس ��ة م ��ا ت��وص��ل
اليه الجهاز املركزي ملعالجة اوضاع
امل�ق�ي�م�ين ب �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة من
حلول ملعالجة اوضاع هذه الفئة.
تنمية الموارد
ل �ج �ن��ة ت �ن �م �ي��ة امل� � � ��وارد ال �ب �ش��ري��ة
ع �ق��دت اج �ت �م��اع�ين ف��ي ش �ه��ر اب��ري��ل
اس� �ت� �غ ��رق ��ا  3س� ��اع� ��ات ول� � ��م ت�ن�ج��ز
تقارير وتبقى على ج��دول أعمالها
 34موضوعا منها ما يلي:
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام امل��رس��وم رق��م  15لسنة 1979
في شأن الخدمة املدنية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاحكام املرسوم بقانون رقم  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية.
االقتراحات بقوانين
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن إن�ش��اءمركز إعداد القياديني.

جانب من اجتماع سابق للجنة اإليدعات املليونية

 االقتراح بقانون بشأن التعينيفي الوظائف القيادية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��لب �ع��ض اح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ()28
ل�س�ن��ة  2011ف ��ي ش ��أن م �ن��ح ب ��دالت
ومكافآت ألعضاء الهيئة التعليمية
الكويتيني ب ��وزارة التربية ووزارة
االوقاف والشؤون االسالمية.
 االق�ت��راح بقانون بمنح مكافأةت �ق��اع��د ل �ل �م��واط �ن�ي�ن ال �ع��ام �ل�ي�ن ف��ي
جميع قطاعات الدولة.

 االقتراح بقانون في شأن بعضاالحكام الخاصة بمرتبات املوظفني
الكويتيني.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلجدول الدرجات واملرتبات الشهرية
للموظفني في الجهات الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن زيادةامل ��رت� �ب ��ات وامل� �ع ��اش ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة
وم ��راج �ع �ت �ه ��ا ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ال� ��زي� ��ادة
السنوية في معدل التضخم حسب
ال� ��رق� ��م ال� �ق� �ي ��اس ��ي ال � �ع� ��ام ب� � � ��اإلدارة

املركزية لإلحصاء.
 اق� � � �ت � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� ��أناالستعانة بالكويتيني املتقاعدين
ل �ل �ع �م��ل ك� � �ح � ��راس أم� � ��ن ب � ��امل � ��دارس
الحكومية (رسالة من لجنة شؤون
التعليم والثقافة واالرشاد).
 اق � �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب �ص ��رف رات ��بالدرجة التي تتم ترقية املوظف لها
دون ان�ت�ظ��ار لتوفير اع�ت�م��اد مالي
للوظيفة االعلى وذلك للقضاء على
مشكلة الرسوب الوظيفي.

 اق� � �ت � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة م� �ن ��ح امل� �ع ��اقامل �ت �ق��اع��د م �ك��اف��أ ة ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة
وت�ش�م��ل ك��ذل��ك ك��ل م��ن ي�ع��ول معاقا
وت �ق��اع��د ع ��ن ال �ع �م��ل ل��رع��اي �ت��ه قبل
ال�ع�م��ل ب��ال�ق��ان��ون رق ��م ( )110لسنة
 2014ب � �ت � �ق� ��ري� ��ر م� � �ك � ��اف � ��أة م ��ال� �ي ��ة
ل �ل �خ��اض �ع�ي�ن ل� �ق ��ان ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وق � ��ان � ��ون م �ع��اش��ات
ومكافآت التقاعد للعسكريني عند
انتهاء االشتراك.
 وض� � � � � � ��ع أس� � � � � � ��س اج � � ��رائ� � � �ي � � ��ةوم� ��وض� ��وع � �ي� ��ة الخ � �ت � �ي� ��ار ش��اغ �ل��ي
الوظائف القيادية والعامة بالدولة
دون استثناءات وكذا النظم الكفيلة
ب �ت �ط��وي��ر ادائ � �ه� ��م وذل� � ��ك ف ��ي ض��وء
ال��وض��ع ال �ق��ان��ون��ي ال �ح��ال��ي ب�ه��دف
ال� ��وص� ��ول ال � ��ى اص � � ��دار ت �ش��ري �ع��ات
م�ب�ن�ي��ة وف �ق��ا ل �ل �ع��دال��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
التي نص عليها الدستور.
م� �ت ��اب� �ع ��ة ال � �ج � �ه� ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ف ��ي اص ��داره ��ا ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ال�خ��اص��ة ب��امل��وارد البشرية املكملة
للقوانني التي يتعني اص��داره��ا في
حينه وتطويرها.
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مواصلة النقاش
حول الصوت
الواحد في انتخابات
األندية
التحقيق في
الحيازات مددت
عملها أسبوعين
ال اجتماعات
للجواب على
الخطاب األميري
والتحقيق في
استثمار لندن
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لجان أبريل

منها  56في اإلسكانية و 42في ذوي االحتياجات الخاصة

 171موضوعا متبقيا على جدول أعمال
اللجان المؤقتة
تتمة المنشور ص11
 ال� �ت ��أك ��د م ��ن ال � �ت� ��زام ال �ح �ك��وم��ةب��أع�م��ال ق��واع��د اإلح�ل�ال والتجديد
ل � � �ل � � �م� � ��وارد ال� � �ب� � �ش � ��ري � ��ة واخ� � �ت� � �ي � ��ار
الكفاءات لتولي الوظائف القيادية
واإلشرافية داخل كل جهة حكومية
أو أهلية.
 االستفادة من الطاقات البشريةالوطنية ذات الكفاءة في القطاعني
الخاص والحكومي.
 تعديل بشأن االق �ت��راح بقانونبتعديل بعض أح�ك��ام القانون رقم
 2014/110ب�ت�ق��ري��ر م �ك��اف��أة م��ال�ي��ة
ل �ل �خ��اض �ع�ي�ن ل� �ق ��ان ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وق � ��ان � ��ون م �ع��اش��ات
ومكافآت التقاعد للعسكريني عند
انتهاء االشتراك.
المعاقون
لجنة ذوي االحتياجات الخاصة
ع �ق��دت اج �ت �م��اع�ين ف��ي ش �ه��ر اب��ري��ل
اس� �ت� �غ ��رق ��ا  3س� ��اع� ��ات ول� � ��م ت�ن�ج��ز
تقارير وتبقى على ج��دول أعمالها
 42موضوعا منها ما يلي:
 االق �ت��راح بقانون بشأن تعديلبعض احكام القانون رقم ( )8لسنة
 2010ف��ي ش ��أن ح �ق��وق االش �خ��اص
ذوي االعاقة.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن تعديلبعض احكام القانون رقم ( )8لسنة
 2014ف��ي ش ��أن ح �ق��وق األش �خ��اص
ذوي االعاقة.
 االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إض ��اف ��ةم��ادت�ين جديدتني ال��ى ال�ق��ان��ون رقم
( )8ل �س �ن��ة  2010ف ��ي ش� ��أن ح �ق��وق
األشخاص ذوي اإلعاقة برقمي (12
مكررا و  12مكررا أ).
 االقتراح بقانون بإنشاء مجمعاألمل لذوي االحتياجات الخاصة.
 اقتراح بقانون في شأن مجمعق ��ائ ��د االن� �س ��ان� �ي ��ة ص� �ب ��اح األح �م ��د
لذوي االحتياجات الخاصة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل��ادة( )34م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )8ل�س�ن��ة
 2010بشأن حقوق األشخاص ذوي
االعاقة.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة إلع �ف ��اء ك ��ل مني �ح �م��ل ب �ط��اق��ة م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ش��ؤون ذوي االع ��اق ��ة م��ن ال��رس��وم
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف� ��ي ج �م �ي��ع ال � � � ��وزارات
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال� �ع ��ام ��ة وامل ��ؤس� �س ��ات

 االقتراح بقانون في شأن إنشاءاملجلس األعلى لألسرة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادةج��دي��دة ب��رق��م  2م�ك��ررا ال��ى القانون
رقم ( )31لسنة  2008بشأن الفحص
ال �ط �ب��ي ل �ل��راغ �ب�ين ف ��ي ال � � ��زواج قبل
اتمام الزواج.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ب��إع��داد وتنفيذب ��رام ��ج ت��وع �ي��ة ل �ش �ب��اب �ن��ا وب�ن��ات�ن��ا
امل �ق �ب �ل�ي�ن ع �ل��ى ال � � � ��زواج ع� ��ن ط��ري��ق
م ��ؤس� �س ��ات اج �ت �م ��اع� �ي ��ة م�خ�ت�ص��ة
ب �ت �ح �ض �ي��ر وادارة دورات ت��أه�ي��ل
ل� �ل� �ش� �ب ��اب امل � �ق ��دم �ي�ن ع� �ل ��ى ال� � � ��زواج
يشرف عليها مختصون وأصحاب
ت �ج��ارب وت �ت �ن��اول مختلف ج��وان��ب
الحياة الزوجية.

جانب من اجتماع سابق للجنة االسكانية

ال �ع��ام��ة وف ��وات �ي ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
والهواتف األرضية.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة إلن� �ش ��اء م��راك��زت� ��أه � �ي� ��ل ل� �ل� �م� �ع ��اق�ي�ن ذه � �ن � �ي� ��ا ي �ت��م
تدريبهم فيها على مهن او هوايات
تتناسب وقدراتهم واستعداداتهم
وذلك على ايدي خبراء متخصصني
في هذا النوع من التدريب.
 اقتراح برغبة بااللتزام من قبلالجهات املعنية بنسبة االستقطاع

ال � �ع� ��ام� ��ة ل� � �ش � ��ؤون ذوي اإلع� ��اق� ��ة
ل �ت �ق��دي��م ال �خ��دم��ات وال�ت�س�ه�ي�لات
للمعاقني.

امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ال� �ق ��ان ��ون
وزيادة الراتب املخصص ألم املعاق
أو زوجته ال��ى ستمائة دينار كحد
أدن � ��ى وع �ل��ى ان ت �ت��م م��راج �ع��ة ه��ذا
ال��رات��ب ك��ل ث�لاث س�ن��وات وليواكب
ال��زي��ادات الكبيرة في أسعار السلع
وغالء املعيشة.
 اقتراح برغبة بتزويد مركزينم� ��ن م� ��راك� ��ز خ ��دم ��ة امل� ��واط� ��ن ب�ك��ل
م �ح��اف �ظ��ة ب �م �م �ث �ل�ين م� ��ن ال �ه �ي �ئ��ة

المرأة واألسرة
لجنة شؤون املرأة واألسرة عقدت
اجتماعني في شهر فبراير استغرقا
 3ساعات ونصف الساعة ولم تنجز
تقارير وتبقى على ج��دول أعمالها
 3موضوعات هي:

المشتركة
بين التشريعية والمالية
ال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ت ��رك ��ة م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة
التشريعية واللجنة املالية لم تعقد
اج� �ت� �م ��اع ��ات ف ��ي ش �ه��ر اب ��ري ��ل ول��م
ت�ن�ج��ز ت �ق��اري��ر وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج��دول
اعمالها  3مواصيع هي:
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن منعتضارب املصالح.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن منعتضارب املصالح.
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5
0

 اق�ت��راح بقانون ب�ش��أن تعارضاملصالح وقواعد السلوك العام.
المشتركة من الخارجية
والتشريعية
ال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ت ��رك ��ة م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة
ال�خ��ارج�ي��ة واللجنة التشريعية لم
تعقد اجتماعات في شهر ابريل ولم
ت�ن�ج��ز ت �ق��اري��ر وم�ت�ب��ق ع�ل��ى ج��دول
أعمالها موضوع واحد وهو:
 م �ش��روع ق��ان��ون ب �ش��أن إص ��دارال�ق��ان��ون (امل��وح��د) ملكافحة االغ��راق
وال�ت��داب�ي��ر التعويضية وال��وق��ائ�ي��ة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية (املعدل) وذلك إلب��داء الرأي
ف�ي�م��ا إذا ك ��ان ه ��ذا ال �ن �ظ��ام يعتبر
ات �ف��اق �ي��ة ت �خ �ت��ص ب �ن �ظ��ره��ا ل�ج�ن��ة
الشؤون الخارجية من عدمه.
اإليداعات والتحويالت
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي اإلي� ��داع� ��ات
وال� � �ت� � �ح � ��وي �ل��ات امل� �ل� �ي ��ون� �ي ��ة ع� �ق ��دت
 4اج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات ف� � ��ي ش � �ه� ��ر اب� ��ري� ��ل
واس �ت �غ��رق��ت  5س ��اع ��ات ول� ��م ت�ن�ج��ز
تقارير إال ان اللجنة انجزت تقريرها
في شهر مايو عن التحقق بما يسمى
اإلي� ��داع� ��ات امل�ل�ي��ون�ي��ة وال �ت �ح��وي�لات
امل� �ل� �ي ��ون� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت� �م ��ت ع � ��ن ط��ري��ق
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة لبعض ال�س�ف��ارات
ب��ال �خ��ارج ورف �ع��ت ت�ق��ري��ره��ا ف��ي أول
م��اي��و ال��ي مجلس األم��ة وأدرج على
جدول اعمال جلسة  19مايو املاضي.

60

40

الحيازات الزراعية
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ت� �ج ��اوزات
هيئة الزراعة عقدت اجتماعا واحدا
ف � ��ي ش� �ه ��ر اب � ��ري � ��ل اس � �ت � �غ ��رق ع �ش��ر
دق ��ائ ��ق ول ��م ت �ن �ج��ز ت �ق��ري��ره��ا ح��ول
ال�ت�ح�ق�ي��ق ب �ش��أن ت� �ج ��اوزات ش��اب��ت
ع �م �ل �ي��ة ت� ��وزي� ��ع ح� � �ي � ��ازات زراع � �ي ��ة
بمنطقة ال��وف��رة ولكنها ف��ي جلسة
 19مايو ارسلت رسالة الى مجلس
االم��ة بتمديد عملها ملدة اسبوعني
لالنتهاء من كتابة تقريرها ورفعه
الى مجلس األمة وقد وافق املجلس.
مكتب لندن
ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ح �ق �ي ��ق ف � ��ي أوض� � ��اع10
مكتب االس�ت�ث�م��ار ال�ك��وي�ت��ي بلندن
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عقدت  12لجنة مؤقتة  15اجتماعا في شهر أبريل استغرقت  20ساعة ولم تنجز أي تقرير باستثناء لجنة التحقيق في اإليداعات
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لجان أبريل

 22موضوعا في الشباب والرياضة منها االستثمار في األندية وتأمين صحي للرياضيين

مكافآت للمتقاعدين وضوابط تعيين
القياديين في الموارد البشرية
60

الموارد البشرية الوطنية :الموضوعات المدرجة
34
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المشروعات بقوانين
 م � � � �ش� � � ��روع ب � � �ق � � ��ان � � ��ون ب � �ش� ��أنت��واف��ق ق��وان�ين ال��ري��اض��ة الكويتية
م � ��ع امل � �ي � �ث ��اق وال � �ن � �ظ� ��م األس ��اس� �ي ��ة

(التقرير40
العشرون للجنة الشؤون

30

وامل �ك��ات��ب األخ� ��رى ح ��ول ال �ع��ال��م لم
تعقد اجتماعات في ابريل وتبقى
على جدول اعمالها موضوع واحد
وهو:
 ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي أوض� � ��اع م�ك�ت��باالستثمار الكويتي بلندن واملكاتب
االخرى حول العالم وكيفية ادارتها
وآلية اتخاذ قراراتها وكل ما يتعلق
بها.
الشباب والرياضة
لجنة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة عقدت
اج �ت �م��اع��ا واح� � ��دا ف ��ي ش �ه��ر اب��ري��ل
استغرق نصف ساعة وتبقى على
جدول اعمالها  22موضوعا منها:
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 مشروع قانون في ش��أن إنشاءالهيئة العامة للشباب.
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م � � ��ادت� �ي ��ن ج � ��دي � ��دت �ي��ن ب� � ��رق� � ��م ()1
م �ك��ررا و ( 1م �ك��ررا أ) ال��ى امل��رس��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )42ل �س �ن��ة 1978
ف � ��ي ش � � ��أن ال � �ه � �ي � �ئ ��ات ال ��ري ��اض� �ي ��ة
(رس � ��ال � ��ة م� ��ن ال �ل �ج �ن ��ة ال �ص �ح �ي��ة)

 مشروع قانون في ش��أن إنشاءالهيئة العامة للرياضة.
االقتراحات بقوانين
 -االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب��إض��اف ��ة

ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة) (ت �م��ت
اع ��ادت ��ه ل �ل �ج �ن��ة) ب�ج�ل�س��ة امل�ج�ل��س
(.)2014/3/12
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أناالستثمار في القطاع الرياضي.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاحكام املرسوم بالقانون رقم ()42
ل �س �ن��ة  1978ف� ��ي ش � ��أن ال �ه �ي �ئ��ات
الرياضية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إن� �ش ��اءصندوق تأمني صحي للرياضيني.
10
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم ( )5لسنة 2007
بشأن تنظيم بعض اوجه العمل في
ك��ل م��ن اللجنة األومل�ب�ي��ة الكويتية
واالتحادات واألندية الرياضية.
 اق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش� ��أناالستثمار في القطاع الرياضي.
 اق�ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة( )3من القانون رق��م  5لسنة 2007
بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في

ك��ل م��ن اللجنة األومل�ب�ي��ة الكويتية
واالتحادات واالندية الرياضية.
الموضوعات األخرى
 رسالة واردة من رئيس مجلساألم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ط�ل��ب العضو
رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
بتكليف ال�ل�ج�ن��ة دراس� ��ة امل�ش�ك�لات
وال � �ع� ��وائ� ��ق ال� �ت ��ي ت� ��واج� ��ه االن ��دي ��ة
الرياضية الشاملة واملتخصصة.
 رسالة واردة من رئيس مجلساألم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ط�ل��ب امل�ق��دم
من بعض االعضاء بتكليف اللجنة
التحقيق ف��ي ق��رار اي�ق��اف االع�لام��ي
نادر كرم مقدم برنامج (الديوانية)
والوقوف على اسبابه بعد ان ابدى
رأي� � ��ه ف� ��ي ال� �ب ��رن ��ام ��ج ع �ل ��ى اح � ��داث
اخفاق املنتخب الكويتي لكرة القدم
في بطولة (خليجي  )22التي اقيمت
اخيرا بالرياض.

تقرير حول عمل لجان المجلس المؤقتة
بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

منجز

منجز

منجز

منجز

متبق

منجز

متبق

عدد
االجتماعات

متبق

متبق

منجز

متبق

متبق

منجز

متبق

أخرى

عدد ساعات
االجتماعات

مرسوم بقانون

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

شكوى وعريضة
والتماسات

املجموع

عدد التقارير

اسم اللجنة

اجمالي
املتبقي
من الشهر
السابق

املحال
خالل
الشهر
الحالي

اجمالي
املدرج

االجتماعات
والتقارير

الجواب على الخطاب األميري

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اإلسكانية

53

3

56

-

-

-

-

-

42

-

14

-

-

-

-

-

56

1

1

-

حقوق اإلنسان

4

1

5

-

-

-

1

-

3

-

-

-

-

-

-

-

5

2

4٫45

-

املوارد البشرية

33

1

34

-

-

-

2

-

25

-

2

-

-

-

5

-

34

2

3

-

ذوو االحتياجات الخاصة

41

1

42

-

-

-

-

-

14

-

28

-

-

-

-

-

42

2

3

-

املرأة واألسرة

2

1

3

-

-

-

-

-

2

-

1

-

-

-

-

-

3

2

2٫30

-

املشتركة «التشريعية والقانونية
واالقتصادية»

3

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

املشتركة «الخارجية والتشريعية والقانونية»

1

-

1

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

اإليداعات

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

4

5

-

تجاوزات هيئة الزراعة

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

1

0٫10

-

التحقيق في أوضاع مكتب االستثمار
في لندن وحول العالم

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

الشباب والرياضة

18

4

22

-

-

-

3

-

12

-

5

-

-

-

2

-

22

1

0٫30

-

املجموع

160

11

171

-

-

-

7

-

101

-

50

-

-

-

13

-

171

15

19٫55

-

14

أخبار
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العيسى :التربية تحرص على توفير
األجواء المناسبة الختبارات الطلبة
أك��د وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال� �ع ��ال ��ي د .ب � ��در ال �ع �ي �س��ى ح��رص
وزارة التربية بكل قطاعاتها على
ب� ��ذل ك ��ل ال �ج �ه��ود ل �ت��وف �ي��ر أف �ض��ل
األج � ��واء ل�ل�ط�لاب وال �ط��ال �ب��ات لكي
يؤدوا اختباراتهم على أكمل وجه.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحافي
ل � �ل� ��وزي� ��ر ال� �ع� �ي� �س ��ى خ� �ل ��ال ج ��ول ��ة
ت� �ف� �ق ��دي ��ة ال� � �ي � ��وم ش �م �ل ��ت ث ��ان ��وي ��ة
سعاد الصباح للبنات في منطقة
املنصورية وث��ان��وي��ة أح�م��د البشر
ال��روم��ي للبنني ف��ي منطقة الدعية
ل�لاط�م�ئ�ن��ان ع�ل��ى س�ي��ر اخ �ت �ب��ارات
نهاية العام الدراسي.
وقال العيسى إن الفترة الحالية
تحتاج إلى تكاتف الجهود لتواكب
ن �ه��اي��ة ال� �ع ��ام ال� ��دراس� ��ي وت�ع�ك��س

املستوى العلمي الذي حصل عليه
ال �ط ��ال ��ب ط � ��وال ال� �ع ��ام م �ع��رب��ا ع��ن
ارتياحه للتجاوب الكبير من قبل
الطلبة مع االمتحانات وحرصهم
ع�ل��ى ح��ل ج�م�ي��ع األس�ئ�ل��ة ومثمنا
الدور الكبير الذي تقوم به اإلدارات
املدرسية واللجان العاملة إلنجاح
سير عملية االختبارات.
على صعيد متصل أكدت املدير
العام ملنطقة الفروانية التعليمية
ب � ��دري � ��ة ال� � �خ � ��ال � ��دي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي خ�ل��ال ج ��ول ��ة ع �ل��ى ع��دد
م ��ن م� � ��دارس امل �ن �ط �ق��ة إي �ل��اء إدارة
املنطقة سالمة الطلبة والطالبات
وأهمية توفير الجو املالئم لضمان
أدائهم االختبارات النهائية أولوية
خاصة باعتبار الطلبة والطالبات

د .بدر العيسى

األم � ��ن ف ��ي م �ح �ي��ط امل � � ��دارس س ��واء
في تسهيل وصول وخروج الطلبة
واملعلمني مروريا أو لفرض الهيبة
األم� �ن� �ي ��ة مل �ن ��ع وق� � ��وع أي ح � ��وادث
أو ت �ج �م �ع��ات ق ��د ت��ؤث��ر ع �ل��ى سير
عمل ال�ي��وم ال��دراس��ي ل�ل��دارس�ين او
للعاملني في املدارس.
وأش � � � � ��ادت ب ��ال � �ت ��واج ��د األم� �ن ��ي
الذي توفره وزارة الداخلية لحفظ
األم��ن متى م��ا دع��ت ال�ح��اج��ة لذلك
وب ��ال� �ت� �ع ��اون امل �ث �م��ر ب�ي�ن وزارت� � ��ي
الداخلية والتربية.

أمانة في أعناقنا مضيفة أن إدارة
املنطقة على اتصال دائم بالجهات
األم �ن �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق أق �ص��ى درج ��ات

أمثال األحمد تشيد بجهود البلدية
في تطوير المباركية
أش � � � ��ادت رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة ال �ع �م��ل
ال�ت�ط��وع��ي ال�ش�ي�خ��ة أم �ث��ال األح�م��د
ب� �ج� �ه ��ود أج� � �ه � ��زة ال� �ب� �ل ��دي ��ة ال �ت��ي
أس� � �ه� � �م � ��ت ف � � ��ي ت� � �ط � ��وي � ��ر م �ن �ط �ق��ة
املباركية وجعلها مقصدا سياحيا
ل��زوار ال�ب�لاد السيما ال�ق��ادم�ين من
دول مجلس التعاون الخليجي.
وق� � ��ال� � ��ت ال� �ش� �ي� �خ ��ة أم � � �ث� � ��ال ف��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ع �ق��ب ق�ي��ام�ه��ا
بجولة تفقدية ف��ي املباركية أمس
م ��ع امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ب �ل��دي��ة ال�ك��وي��ت
م .أح� �م ��د ال �ص �ب �ي��ح إن االه �ت �م��ام
بمنطقة امل�ب��ارك�ي��ة ي��أت��ي ف��ي إط��ار
ت �ط��وي��ر م�ح��اف�ظ��ة ال �ع��اص �م��ة ال�ت��ي
أصبحت معلما من معالم الكويت
السياحية.
وأض� ��اف� ��ت أن� �ه ��ا اق� �ت ��رح ��ت ب�ع��د
ت �ف �ق��د س � ��وق ال� �ح ��ري ��م ال � � ��ذي ب ��ات
خاليا اآلن م��ن النساء الكويتيات

الشيخة أمثال والصبيح أثناء الجولة التفقدية باملباركية

ال�ل��آت� ��ي ك� ��ن ي �ع �م �ل��ن ف� �ي ��ه ل�ت�ل�ب�ي��ة
متطلبات ال�ح�ي��اة ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت
أن يتم تأجير البسطات في السوق
للشباب م��ن الجنسني لالستفادة

منها في ترويج سلعهم.
ودع ��ت ال�ش�ي�خ��ة أم �ث��ال ال�ب�ل��دي��ة
إل ��ى إع � ��داد وت�ج�ه�ي��ز ن �ف��ق دروازة
ال� �ع� �ب ��دال ��رازق ل �ك��ي ي �س �ت �ف �ي��د م�ن��ه

الشباب الكويتي وذلك بعد تسلمه
من إدارة أمالك الدولة.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ة ق � ��ال ال �ص �ب �ي��ح ف��ي
تصريح مماثل إن منطقة املباركية
لها مكانة خ��اص��ة ف��ي ن�ف��وس أهل
ال� �ك ��وي ��ت ك��ون �ه��ا ج� � ��زءا م ��ن ت ��راث
ال ��دول ��ة واح �ت �ض��ان �ه��ا مل �ق��ر ال�ح�ك��م
س ��اب� �ق ��ا إض � ��اف � ��ة إل� � ��ى اح� �ت ��وائ� �ه ��ا
العديد من املؤسسات اإلقتصادية
ال �ت��ي ت�ج�ع�ل�ه��ا م�ل�ت�ق��ي ل�ك�ث�ي��ر من
األنشطة والفاعليات.
وش� ��دد ع �ل��ى ض � ��رورة اإله �ت �م��ام
باملباركية والعمل على تطويرها
وإب� ��راز شكلها ال �ح �ض��اري مشيرا
إل� ��ى ت�ش�ك�ي��ل ف��ري��ق ع �م��ل م �ي��دان��ي
م �ه �م �ت��ه رص � � ��د وت � �ح� ��دي� ��د أع� �م ��ال
ال� �ت� �ط ��وي ��ر امل �س �ت �ح �ق ��ة وم �ت��اب �ع��ة
تنفيذها في إطار اللوائح والنظم.

التنيب :المركزي السويسري مهتم
بسياسات الكويت االقتصادية
قال سفير الكويت لدى سويسرا بدر
التنيب إن البنك امل��رك��زي السويسري
مهتم باالقتصاد الكويتي وسياسات
ال �ك��وي ��ت ذات ال �ص �ل��ة وم �ش��روع��ات �ه��ا
التنموية واس�ت�ث�م��ارات�ه��ا مضيفا في
ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا ب �ع��د ل �ق��ائ��ه م�ح��اف��ظ
ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ال �س��وي �س��ري ت��وم��اس

جوردان أن اللقاء جاء في إطار حرص
الكويت على تعزيز عالقاتها بدوائر
صناعة امل��ال واالق�ت�ص��اد السويسري
ن �ظ��را مل�ك��ان�ت�ه��ا ع �ل��ى ال �س��اح��ة امل��ال�ي��ة
العاملية ولرعاية االهتمامات املشتركة
بني البلدين.
وأوض � ��ح ال�ت�ن�ي��ب أن ال �ل �ق��اء ت �ن��اول

ف��ك االرت �ب��اط ب�ين س�ع��ر ص��رف العملة
األوروبية املوحدة يورو مقابل الفرنك
ال �س��وي �س��ري ع �ل��ى االق �ت �ص��اد امل�ح�ل��ي
ووج� � �ه � ��ة ن� �ظ ��ر ال� �ب� �ن ��ك ف � ��ي ت � �ط� ��ورات
ال� �س� �ي ��اس ��ات ال �ن �ق ��دي ��ة الس �ي �م ��ا ع�ل��ى
الصعيد األوروب� ��ي وس�ي��اس��ات البنك
املركزي األوروبي املالية مشيرا إلى أن

سويسرا لديها قناعة بأن تحرير سعر
صرف اليورو مقابل الفرنك سيساعد
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي ف��ي التخلص م��ن ع��بء
التزام تحمله في مرحلة معينة كانت
واجبة إبان فترة ما بعد األزم��ة املالية
واالقتصادية العاملية.

وكيل الخارجية ودبلوماسي
أرجنتيني يبحثان العالقات الثنائية

الجارالله والدبلوماسي األرجنتيني يبحثان العالقات الثنائية

اجتمع وكيل وزارة الخارجية
خ��ال��د س �ل �ي �م��ان ال �ج��ارال �ل��ه أم��س
واألم�ين العام للشؤون الخارجية
ب � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة واألدي� � ��ان في
األرج� � �ن� � �ت �ي��ن ال� �س� �ف� �ي ��ر إدواردو
انطونيو زوين الذي يقوم بزيارة
للبالد والوفد املرافق له.
وج��رى خ�لال اللقاء بحث عدد
م��ن أوج��ه ال�ع�لاق��ات الثنائية بني
ال� �ب� �ل ��دي ��ن إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ت� �ط ��ورات
األوض� � � � � � � � � ��اع ع � � �ل� � ��ى ال � �س� ��اح � �ت�ي��ن
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال� ��دول � �ي� ��ة .ك �م��ا وق��ع
ال �ج��ارال �ل��ه وزوي� ��ن م��ذك��رة تفاهم

بني معهد سعود الناصر الصباح
ال��دب �ل��وم��اس��ي ل� � � ��وزارة خ��ارج �ي��ة
دول ��ة ال �ك��وي��ت وم�ع�ه��د ال�خ��دم��ات
الخارجية لجمهورية األرجنتني
بمقر وزارة الخارجية.
وحضر اللقاء وتوقيع االتفاقية
مدير إدارة مكتب الوكيل السفير
أي �ه��م ال �ع �م��ر ون ��ائ ��ب م��دي��ر إدارة
األم��ري �ك �ي �ت�ي�ن امل �س �ت �ش��ار ف��اض��ل
الحسن وسفير األرجنتني املعتمد
لدى دولة الكويت.

وحدة توليد الكهرباء المحترقة
بمحطة الصبية عادت للعمل
أع� �ل ��ن وك� �ي ��ل وزارة ال �ك �ه��رب��اء
امل� � �س � ��اع � ��د ل� �ت� �ش� �غ� �ي ��ل وص � �ي� ��ان� ��ة
م �ح �ط��ات ال� �ق ��وى وت �ق �ط �ي��ر امل �ي��اه
ف� ��ؤاد ال �ع ��ون ع ��ن دخ� ��ول ال��وح��دة
ال � �ب � �خ ��اري ��ة رق� � ��م  20ف � ��ي م �ح �ط��ة
الصبية إلى الخدمة على الشبكة
وإع� � � ��ادة ت�ش�غ�ي�ل�ه��ا أم� ��س ب �ق��درة
تركيبية بلغت  220ميغاواط بعد
احتراقها في  20يناير .2014
وق � � � � ��ال ال � � �ع� � ��ون ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص �ح��اف��ي إن ال ��وح ��دة ال �ب �خ��اري��ة
ت �خ �ض��ع ح��ال �ي��ا ل �ع��دة اخ �ت �ب��ارات
تجريبية ل�ل�ت��أك��د م��ن جاهزيتها
ال�ك��ام�ل��ة مبينا أن جميع وح��دات

امل�ح�ط��ة س ��واء ب �خ��اري��ة أو غ��ازي��ة
س�ت�ك��ون ج��اه��زة ب�ك��ام��ل ق��درات�ه��ا
اإلنتاجية في يونيو املقبل.
وأض � � ��اف أن ال � � � ��وزارة ات �خ��ذت
ك��ل االح �ت �ي��اط��ات ال�ل�ازم ��ة لفصل
الصيف بعد إج��راء جميع أعمال
الصيانة مشيرا إلى قيام ال��وزارة
ب� �ج ��والت م �ك �ث �ف��ة ع �ل��ى امل �ح �ط��ات
للتأكد من جاهزية الوحدات بما
فيهم العاملني واملقاولني وطواقم
الصيانة في مختلف املحطات.

نائب رئيس األركان يشيد بعمق
العالقات مع بنغالدش
أشاد نائب رئيس األركان العامة
ل �ل �ج �ي��ش ال �ف ��ري ��ق ال ��رك ��ن ع �ب��دال �ل��ه
ال �ن��واف ال�ص�ب��اح ب�ع�م��ق ال�ع�لاق��ات
الثنائية ب�ين ال�ك��وي��ت وب�ن�غ�لادش
وح� ��رص ال �ط��رف�ي�ن ع �ل��ى ت�ع��زي��زه��ا
وتطويرها في مختلف املجاالت.
وق � � ��ال � � ��ت م � ��دي � ��ري � ��ة ال � �ت ��وج � �ي ��ة
املعنوي والعالقات العامة ب��وزارة
ال��دف��اع في بيان صحافي أم��س إن

ال �ف��ري��ق ال �ن ��واف اس�ت�ق�ب��ل آم ��ر ق��وة
ال ��واج ��ب ل�ل�س�ف�ي�ن��ة ال�ب�ن�غ�لادش�ي��ة
«س ��وم ��وردا ج ��وي» ال�ع�م�ي��د ال��رك��ن
ب � �ح� ��ري ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � ��ؤم � ��ن وق ��ائ ��د
ال�س�ف�ي�ن��ة أف �ض��ل ح �س�ين ح �ي��ث تم
ب�ح��ث أه ��م األم� ��ور وال �ق �ض��اي��ا ذات
االهتمام املشترك ال سيما املتعلقة
ب� ��ال � �ج� ��وان� ��ب ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة وس �ب ��ل
تطويرها وتعزيزها.
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يومي األربعاء والخميس المقبلين في الكويت

العسعوسي :منظمة التعاون اإلسالمي
تجتمع في ظروف إقليمية معقدة
ق � � ��ال س� �ف� �ي ��ر دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ل ��دى
ماليزيا سعد العسعوسي إن ال��دورة
ال � �ـ 42مل�ج�ل��س وزراء خ��ارج �ي��ة أع�ض��اء
منظمة التعاون اإلسالمي تعقد وسط
ت� �ط ��ورات ح �س��اس��ة وم �ه �م��ة ب��امل�ن�ط�ق��ة
وع �ل ��ى رأس� �ه ��ا ال ��وض ��ع ف ��ي ف�ل�س�ط�ين
وسوريا واليمن وليبيا.
وأوض� ��ح ال�س�ف�ي��ر ال�ع�س�ع��وس��ي في
ت�ص��ري��ح ل�ك��ون��ا أن ال ��دورة ال�ت��ي تعقد
ب��ال�ك��وي��ت ي��وم��ي األرب �ع ��اء والخميس
املقبلني ب�ع�ن��وان :ال��رؤي��ة املشتركة من
أج ��ل ت�ع��زي��ز ال�ت�س��ام��ح ون �ب��ذ اإلره ��اب
تبحث ق�ض��اي��ا س�ي��اس�ي��ة واق�ت�ص��ادي��ة
واج �ت �م��اع �ي��ة وث �ق��اف �ي��ة وت�ك�ن��ول��وج�ي��ة

إض � ��اف � ��ة إل� � ��ى ال � �ن � ��زاع � ��ات ف � ��ي ال �ع ��ال ��م
اإلسالمي .وأضاف أن املبعوث الخاص
لألمني العام ملنظمة التعاون اإلسالمي
إلى ميانمار حامد البار سيشارك في
أعمال ال��دورة لبحث ت�ط��ورات أوض��اع
م �س �ل �م��ي ال��روه �ي �ن �غ��ا ف ��ي ج �م �ه��وري��ة
م� �ي ��ان� �م ��ار ك� �م ��ا س� �ت� �ش ��ارك ال �ج��ام �ع��ة
اإلسالمية العاملية بوفد يمثلها.
وك ��ان ال�س�ف�ي��ر ال�ع�س�ع��وس��ي التقى
مدير إدارة امل��راس��م ب��وزارة الخارجية
املاليزي السفير كاميالن اس في إطار
اإلعداد لزيارة وزير الخارجية املاليزي
حنيفة أمان إلى الكويت خالل األسبوع
الجاري للمشاركة في أعمال الدورة.

وم � � ��ن امل � �ت� ��وق� ��ع أن ي �ب �ح ��ث وزراء
خ ��ارج �ي ��ة ال � � ��دول األع � �ض� ��اء ب�م�ن�ظ�م��ة
ال�ت�ع��اون اإلس�لام��ي ف��ي جلسة خاصة
ع�ل��ى ه��ام��ش اج�ت�م��اع��ات�ه��م امل�ق�ب�ل��ة في
ال �ك��وي��ت وض ��ع اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ن��اج�ع��ة
مل�ك��اف�ح��ة اإلره � ��اب وال �ت �ط��رف العنيف
واإلسالموفوبيا.
وت � �ه � ��دف ال �ج �ل �س ��ة ال � �خ ��اص ��ة إل ��ى
تعزيز موقف املنظمة وإجراءاتها التي
تستهدف وضع حد لإلرهاب والتطرف
وخطاب الكراهية واإلسالموفوبيا من
خ�لال تبني م�ب��ادرات يحركها خطاب
خاص بمنظمة التعاون اإلسالمي.

سعد العسعوسي

أقام ورشة عمل في إطار مذكرة التعاون مع فرنسا في المجال

معهد األبحاث ينشئ محطة لتحلية
المياه باستخدام الطاقة الشمسية
أك��د امل��دي��ر ال�ع��ام ملعهد الكويت
ل �ل��أب� � �ح � ��اث ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة د .ن ��اج ��ي
امل �ط �ي��ري أن ت �ح �ل �ي��ة م �ي ��اه ال�ب�ح��ر
باستخدام الطاقة الشمسية تعتبر
ح�لا منطقيا ملشكلة ن�ق��ص امل�ي��اه
ال �ع��ذب��ة ،م�ض�ي�ف��ا ف��ي ك�ل�م��ة اف�ت�ت��ح
ب� �ه ��ا ورش � � ��ة ع� �م ��ل :ت �ح �ل �ي��ة امل� �ي ��اه
ب��اس �ت �خ��دام ال �ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة أن
مركز أبحاث املياه التابع للمعهد
ينظم ه��ذه ال��ورش��ة لتأكيد أهمية
تنفيذ مذكرة التفاهم التي وقعت
ح��دي�ث��ا م��ع ف��رن�س��ا ممثلة باتحاد
جامعات فرنسية ومعاهد بحثية
وذلك للتعاون في مجال استخدام
ال� �ط ��اق ��ة ال �ش �م �س �ي��ة .وأوض� � � ��ح أن
ال� � ��ورش� � ��ة ت� �ع ��د ال � �خ � �ط� ��وة األول � � ��ى
ل�ت�ف�ع�ي��ل ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن ال �ج��ان �ب�ين
الكويتي والفرنسي وت��وف��ر فرص
م �ن ��اس �ب ��ة ل� �ت� �ب ��ادل امل� �ع ��رف ��ة ح ��ول
أك�ث��ر وس��ائ��ل التكنولوجيا تقدما
والتي تحتاجها الكويت في مجال
ت �ح �ل �ي��ة م� �ي ��اه ال �ب �ح��ر ب��اس �ت �خ��دام
الطاقة املتجددة مشيرا إلى توقيع
م��ذك��رة ت �ف��اه��م أخ� ��رى م��ؤخ��را بني
املعهد وجامعة هانيانغ في كوريا
الجنوبية.
وت ��وق ��ع أن ت �س �ه��م ال ��ورش ��ة ف��ي
ب �ن��اء وت�ط��وي��ر ع�لاق��ات امل�ع�ه��د مع
ش ��رك ��ائ ��ه ال ��دول� �ي�ي�ن م� ��ن إي �ط��ال �ي��ا
وأمل� ��ان � �ي� ��ا وس � �ن � �غ� ��اف� ��ورة ف� ��ي ه ��ذا
امل� �ج ��ال ال �ح �ي ��وي امل� �ه ��م ك �م��ا أن �ه��ا
ستتيح ف��رص��ا ل�ت�ب��ادل املعلومات

المطيري :مبنى
جديدا لمركز
أبحاث المياه
يجهز في نهاية
العام الحالي
د .ناجي املطيري

واآلراء ح � � � ��ول ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا
املستخدمة إضافة إل��ى أنها تفتح
امل � �ج� ��ال مل �ن ��اق �ش ��ات م �ط ��ول ��ة ح ��ول
ال �س �ي �ن��اري��وه��ات امل �م �ك �ن��ة لتنفيذ
وت �ع �م �ي��م ن� �م ��وذج مل �ح �ط��ة ب�ح�ث�ي��ة
تجريبية.
وأشار إلى قيام املعهد بتصميم
وإن�ش��اء وتركيب وتشغيل محطة
ت �ج��ري �ب �ي��ة ل �ت �ح �ل �ي��ة م� �ي ��اه ال �ب �ح��ر
ب��اس �ت �خ��دام ال �ط��اق��ة ال�ش�م�س�ي��ة في
موقع مركز أبحاث املياه ليناسب
تشغيلها األحوال الجوية السائدة
في الكويت مبينا أن املحطة تهدف
إلى التحقق من نتائج أعمال البحث
وال� �ت� �ط ��وي ��ر وت ��وض� �ي ��ح ال� �ج ��دوى
التقنية واالق �ت �ص��ادي��ة م��ن تحلية
م �ي ��اه ال �ب �ح��ر ب��اس �ت �خ��دام ال �ط��اق��ة
ال �ش �م �س �ي��ة .وأوض� � � ��ح أن امل �ح �ط��ة

امل �ق �ت��رح��ة س �ت �ش �م��ل ع� ��دة ت�ق�ن�ي��ات
لتحلية املياه مثل التقطير متعدد
امل� � ��ؤث� � ��رات وال� �ت� �ن ��اض ��ح ال �ع �ك �س��ي
وال �ت �ق �ط �ي��ر ال �غ �ش��ائ��ي وال �ت �ح �ل �ي��ة
ب ��االم� �ت ��زاز وال �ت �ح �ل �ي��ة ب��ال�ت�ب�خ�ي��ر
وال �ت �ك �ث �ي��ف وي �ت��م ج �م��ع وت �خ��زي��ن
الطاقة الشمسية للتشغيل املستمر
باستخدام أنظمة لتخزين الطاقة.
ولفت إلى أن املعهد انشأ مبنى
ج��دي��دا مل��رك��ز أب �ح��اث امل �ي��اه يجهز
ف� ��ي ن �ه ��اي ��ة ال � �ع� ��ام ال� �ح ��ال ��ي ح�ي��ث
ي �ت��م ب � ��ذل ج� �ه ��ود ح �ث �ي �ث��ة ل�ل�ت��أك��د
م��ن ت ��زوي ��ده ب�ك��ل م��ا ي�ح�ت��اج��ه من
ب �ن �ي ��ة ت �ح �ت �ي��ة ب �ح �ث �ي��ة وم � �ع� ��دات
ل �ل�أب � �ح� ��اث وس �ت �ت �ض �م ��ن م ��راف �ق ��ه
البحثية مختبرا لتطوير األغشية
وم � � �خ � � �ت � � �ب � ��رات ل � � ��وح � � ��دة ن �م �ط �ي��ة
ت �ج��ري �ب �ي��ة ل�ل�أغ �ش �ي ��ة وال �ت �ح �ل �ي��ة

ب� � ��االم � � �ت� � ��زاز وال� �ت� �ق� �ط� �ي ��ر م �ت �ع ��دد
امل � � ��ؤث � � ��رات ووح� � � � � ��دات ل �ل �ت �ن��اض��ح
العكسي اض��اف��ة إل��ى أنظمة أخ��رى
للطاقة الشمسية.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ذك � ��ر امل� ��دي� ��ر ال �ع ��ام
مل��ؤس�س��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم العلمي
د .عدنان شهاب الدين أن املشروع
يعد أحد املشاريع النموذجية التي
تبنتها املؤسسة ضمن مبادراتها
للتعجيل ف��ي استخدامات الطاقة
ال�ش�م�س�ي��ة وال �ت��روي��ج ل�لاس�ت�ف��ادة
منها في توليد الطاقة الكهربائية
بدولة الكويت موضحا أن املشروع
ي��أت��ي استجابة لتوجيهات سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س إدارة م��ؤس �س��ة
ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم ال�ع�ل�م��ي ب��إع�ط��اء
أول� ��وي� ��ة ل�ل�اس �ت �ف ��ادة م ��ن م �ص��ادر
ال � �ط� ��اق� ��ة امل � �ت � �ج� ��ددة ف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
ت�ط�ب�ي�ق��ا ل��رؤي �ت��ه ال �س��ام �ي��ة وم�ن�ه��ا
على سبيل امل�ث��ال املنحة األميرية
الخاصة بمعهد الكويت لألبحاث
العلمية بقيمة مليون دينار لبناء
م�خ�ت�ب��ر م �ت �ك��ام��ل ألن �ظ �م��ة ال �ط��اق��ة
املتجددة لتمكني املعهد من تطوير
ق� ��درات� ��ه وال � �ب� ��دء ب� ��إع� ��داد وت�ن�ف�ي��ذ
ع ��دد م��ن امل �ش��اري��ع م�ن�ه��ا م �ش��روع
مجمع الشقايا للطاقات املتجددة
بالتعاون مع وزارة الكهرباء واملاء.
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وزيرة سودانية:
الكويت قدمت دعما كبيرا
للسودان خالل  40عاما
ق��ال��ت وزي� ��رة ال�ع�م��ل واإلص�ل�اح
اإلداري ب��ال �س��ودان إش ��راق ��ة سيد
م �ح �م��ود إن دول� ��ة ال �ك��وي��ت ق��دم��ت
خ �ل�ال ال � � �ـ 40ع��ام��ا امل��اض �ي��ة دع�م��ا
ك �ب �ي��را ل �ل �س��ودان م ��ا ك ��ان ل ��ه األث ��ر
الفعال على الشعب السوداني.
وأك � � ��دت ال � ��وزي � ��رة م �ح �م��ود ف��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ع �ق��ب ل�ق��ائ�ه��ا
سفير دول��ة الكويت ل��دى السودان
ط� �ل��ال م� �ن� �ص ��ور ال � �ه� ��اج� ��ري ع�م��ق
ال� �ع�ل�اق ��ات األزل � �ي� ��ة ب�ي�ن ال� �س ��ودان
ودولة الكويت خاصة في املجاالت
االق �ت �ص��ادي��ة وال �ه �ج��رة وال�ت�ن�م�ي��ة
املستدامة.
ولفتت إلى الجهود الكبيرة التي
بذلتها الكويت في تمويل العديد
م��ن امل �ش��روع��ات ال�ت��ي أس�ه�م��ت في

دعم االقتصاد والتنمية بالسودان.
م � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه أع � � � � ��رب ال� �س� �ف� �ي ��ر
ال �ه��اج��ري ع��ن أم �ل��ه ف��ي أن تشهد
عالقات البلدين املزيد من التعاون
ف � ��ي م� � �ج � ��االت ال� �ع� �م ��ل وال �ت �ن �م �ي��ة
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ب� �م ��ا ي� �ح� �ق ��ق م �ص��ال��ح
شعبيهما.
وس �ل��م ال �ه ��اج ��ري خ �ل�ال ال �ل �ق��اء
رس��ال��ة خطية م��ن وزي ��رة ال�ش��ؤون
االجتماعية وال�ع�م��ل وزي��ر ال��دول��ة
ل�ش��ؤون التخطيط والتنمية هند
ال �ص �ب �ي ��ح ل � �ل� ��وزي� ��رة ال� �س ��ودان� �ي ��ة
ت �ت �ع �ل��ق ب�ت�ن�ف�ي��ذ م � �ق ��ررات م��ؤت�م��ر
العمل العربي في دورته الـ 42الذي
انعقد بالكويت في أبريل املاضي.

السيف :توحيد اإلجراءات
الجمركية الخليجية
في محطات سكك الحديد
أع�ل��ن امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ل�إدارة العامة
ل �ل �ج �م��ارك ال �ك��وي �ت �ي��ة خ��ال��د ال�س�ي��ف
عن بدء دول مجلس التعاون دراسة
ت��وح�ي��د االج � ��راءات ال�ج�م��رك�ي��ة لنقل
البضائع والركاب في محطات قطار
وس�ك��ك ال�ح��دي��د ل �ل��دول األع �ض��اء في
 .2018وق� � ��ال ال �س �ي��ف ف ��ي ت �ص��ري��ح
لكونا أم��س عقب ت��رؤس��ه وف��د دول��ة
ال �ك��وي��ت إل ��ى االج �ت �م��اع ال � �ـ 11لهيئة
االت � �ح� ��اد ال �ج �م��رك��ي ل � ��دول امل�ج�ل��س
إن الهيئة طلبت م��ن األم��ان��ة العامة
ت �ق��دي��م ورق � ��ة ع �م��ل ت�ت�ع�ل��ق ب��ال�ع�م��ل
الجمركي في محطات القطار وسكك
ال �ح ��دي ��د ل �ع��رض �ه��ا ع �ل��ى االج �ت �م��اع
امل �ق �ب��ل ل�ل�ه�ي�ئ��ة .وأض � ��اف أن ال�ه�ي�ئ��ة
أوص � � ��ت ب �ت �ش �ك �ي��ل وف � � ��ود ج �م��رك �ي��ة
خ�ل�ي�ج�ي��ة م�ش�ت��رك��ة ل�ل�ق�ي��ام ب��زي��ارات
م�ي��دان�ي��ة ل�ك��ل م��ن أم��ري�ك��ا واملكسيك
وب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا واس � �ب ��ان � �ي ��ا وال� �ص�ي�ن
وأس �ت��رال �ي��ا ل�ل�اط�ل�اع ع�ل��ى خ�ب��رات�ه��ا
وآخ� � � � ��ر امل � �س � �ت � �ج � ��دات وال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ات
امل �س �ت �خ��دم��ة ب� �ش ��أن ن �ق��ل ال �ب �ض��ائ��ع
وال� � � ��رك� � � ��اب واالج� � � � � � � � � ��راءات امل �ت �ب �ع ��ة
للجمارك والجوازات وعبور الحدود.
وأوض � ��ح أن ال �ه �ي �ئ��ة م�ت�م�ث�ل��ة في
امل��دي��ري��ن ال �ع��ام�ي�ن ل �ل �ج �م��ارك تعمل
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة
وزارات ال�ن�ق��ل وامل ��واص�ل�ات وامل��ال�ي��ة
واالق �ت �ص��اد وال �ج �م��ارك وال� �ج ��وازات
وش��رك��ات ال�س�ك��ك ال�ح��دي��دي��ة لوضع
متطلبات الجمارك والجوازات لعبور
الحدود بني دول املجلس .وأشار إلى
أن االجتماع بحث عددا من املواضيع
التي مازالت معلقة ولم يتم االنتهاء
م��ن ت�ن�ف�ي��ذ اج��راءات �ه��ا ح�س��ب م��ا تم
االت�ف��اق عليه وكذلك املواضيع التي

خالد السيف

ل��م ي�ت��م االت �ف��اق ع�ل�ي�ه��ا ب�ش�ك��ل ك��ام��ل
كحماية ال��وك�ي��ل ومعاملة منتجات
امل� �ص ��ان ��ع امل� �ق ��ام ��ة ف� ��ي ال �ت �ج �م �ع��ات
االقتصادية باستثمارات خليجية.
وأوض� � � ��ح أن ال� �ك ��وي ��ت ب � � ��دأت ف��ي
م� �ط� �ل ��ع ال� � �ع � ��ام ال � � �ج� � ��اري ف � ��ي ن �ظ ��ام
التخليص على البضائع الخليجية
في املراكز البرية (النويصيب) على
أن يتبعه في الفترة املقبلة (الساملي)،
مضيفا أن ال�ن�ظ��ام يشمل البضائع
ال�ص��ادرة وال ��واردة م��ا ع��دا البضائع
األج�ن�ب�ي��ة ال �ت��ي ت�ح�ت��اج إل ��ى فحص
وإفراج من الجهات األخرى مبينا أنه
ل�ع��دم وج��وده��ا ف��ي ه��ذه امل��راك��ز يتم
تحويلها إلى إدارة الجمرك البري.
وأك � � � ��د اس� � �ت� � �ع � ��داد دول م �ج �ل��س
التعاون الستخدام مركز املعلومات
ال �ج �م��رك �ي��ة ل �ل ��دول األع� �ض ��اء ب�م�ه��ام
م��رك��ز امل�ع�ل��وم��ات ال�ج�م��رك��ي ال�ع��رب��ي
بعد االت�ف��اق على توحيد االج��راءات
واألنظمة في الدول العربية.

16

األخيرة

aldostoor

الثالثاء  08شعبان  26 . 1436مايو  -2015العدد 673

تراجع اإلصابة بالروماتويد
لدى النساء في الكويت

صورة وتعليق

ك� � �ش� � �ف � ��ت اس� � � �ت� � � �ش � � ��اري � � ��ة أم� � � � � ��راض
ال� ��روم� ��ات � �ي� ��زم ب��امل �س �ت �ش �ف��ى األم� �ي ��ري
د .أدي �ب��ة ال �ح��رز ع��ن ان �خ �ف��اض نسبة
أم ��راض ال��روم��ات��وي��د ع�ن��د ال�ن�س��اء في
الكويت مقارنة بالدول األخرى املتقدمة
بسبب انخفاض نسبة التدخني لديهن.
وقالت الحرز وهي مؤسسة السجل
الكويتي لرصد األمراض الروماتيزمية
ورئيسة فريق العمل في تصريح لكونا
أمس إن تلك النتائج جاءت ضمن أول
دراس� � ��ة ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ال� �ش ��رق األوس� ��ط
أج ��ري ��ت ع �ل��ى أل� ��ف م ��ري ��ض ب��ال�ك��وي��ت
ض �م��ن ع �م��ل ال �س �ج��ل ال �ك��وي �ت��ي ل��رص��د
األمراض الروماتيزمية بقيادتها.
وأوضحت أن نتائج الدراسة بينت
أن التدخني يسبب وجود بروتني سي
سي بي في دم املدخن وال��ذي يعد من
األس �ب��اب ال��رئ�ي�س�ي��ة ل�لإص��اب��ة بمرض
الروماتويد مؤكدة أن تلك الدراسة تعد
األول��ى م��ن نوعها ف��ي ال�ش��رق األوس��ط
ل �ب �ح��ث ع �ل�اق ��ة ال� �ت ��دخ�ي�ن ب� ��األم� ��راض

صورة تجمع حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الصباح وعددا من أعضاء مجلس األمة الحادي عشرة ويذكر ان االنتخابات
البرملانية الختيار أعضاء مجلس األمة للفصل التشريعي الحادي عشر أجريت في  29يونيو  ، 2006وشاركت فيها املرأة ألول مرة بتاريخ انتخابات
( إعداد إدارة اإلعالم)
								
مجلس األمة بدولة الكويت.

العبدالرزاق يحقق المركز الثاني
في بطولة العالم للدراجات المائية
حقق املتسابق الكويتي يوسف
ال �ع �ب��دال��رزاق امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ف��ي فئة
امل� � �ع � ��دل ل� �ك� �ب ��ار امل� �ح� �ت ��رف�ي�ن ض �م��ن
ال� �ج ��ول ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ب �ط��ول��ة ال �ع��ال��م
للدراجات املائية املقامة في مدينة
كاسترو اإليطالية.
وأع ��رب ال �ع �ب��دال��رزاق ف��ي ات�ص��ال
ه��ات �ف��ي ب �ك��ون��ا ع ��ن ب ��ال ��غ س �ع��ادت��ه
بتحقيقه ك��أس امل��رك��ز الثاني ورف��ع
ع�ل��م ال�ك��وي��ت ع�ل��ى م�ن�ص��ة التتويج
ف ��ي ه � ��ذه ال �ب �ط��ول��ة ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي
ت�ش��ارك بها نخبة املتسابقني حول
العالم مشيرا إلى أنه واجه منافسة
قوية م��ن قبل نخبة املتسابقني في
ال �ع��ال��م ل�ك�ن��ه ت�م�ك��ن م��ن م�ج��ارات�ه��م
وم �ن��اف �س �ت �ه��م ب ��ال �ص ��ورة امل�ط�ل��وب��ة
رغ��م ال��وع�ك��ة الصحية ال�ت��ي أمل��ت به
وت �م �ك��ن م��ن ال �ظ �ف��ر ب��امل��رك��ز ال�ث��ان��ي
وإث � �ب� ��ات ح �ق �ي �ق��ة امل� �س� �ت ��وى ال �ف �ن��ي
للمتسابق الكويتي في هذا املحفل
العاملي الكبير.
وأضاف أن بطولة هذا العام التي

العبدالرزاق يحقق املركز الثاني في بطولة العالم للدراجات املائية

ان �ط �ل �ق��ت أول � ��ى ج��والت �ه��ا ف ��ي شهر
مارس املاضي في العاصمة القطرية
ال ��دوح ��ة م��ؤل �ف��ة م��ن خ �م��س ج��والت
ح�ي��ث س�ت�ك��ون ال �ج��ول��ة ال�ث��ال�ث��ة في

البرتغال ف��ي شهر أغسطس املقبل
والرابعة في الصني في شهر أكتوبر
املقبل والختامية ف��ي اإلم� ��ارات في
شهر ديسمبر املقبل.
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التدخين من أكبر
عوامل اإلصابة
بأمراض القلب
والسرطان

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الروماتيزمية.
واش��ارت إلى أنه نظرا لدقة بيانات
ه� � ��ذه ال� � ��دراس� � ��ة وأله � �م � �ي ��ة ن �ت��ائ �ج �ه��ا
واالكتشاف العلمي النادر فسوف يتم
ع��رض نتائجها في املؤتمر األوروب��ي
ل�لأم��راض الروماتيزمية ف��ي روم��ا في
شهر يونيو املقبل ب��دع��وة خاصة من
األطباء املنظمني للمؤتمر.

الوفيات

دعت جمعية القلب الكويتية
املواطنني واملقيمني إلى التوقف
ع��ن ال�ت��دخ�ين وح�م��اي��ة حياتهم
وصحتهم من مخاطر التدخني
ال � � � � ��ذي ي� �ع� �ت� �ب ��ر أك� � �ب � ��ر ع� ��وام� ��ل
ال� �خ� �ط ��ورة ل�ل�إص ��اب ��ة ب ��أم ��راض
القلب والسرطان.
وق ��ال ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ف ��ي ب �ي��ان
بمناسبة اليوم العاملي ملكافحة
التدخني الذي يصادف الـ 31من
مايو كل عام إن التدخني يعتبر
ح�س��ب ت �ق��اري��ر م�ن�ظ�م��ة الصحة
ال�ع��امل�ي��ة أك�ب��ر ع��وام��ل ال�خ�ط��ورة
ل �ل��إص � ��اب � ��ة ب� � � ��أم� � � ��راض ال� �ق� �ل ��ب
والسرطان واألمراض التنفسية
املزمنة مبينة أن خطر التدخني
ال يتوقف عند املدخنني فحسب
ب��ل إن م�خ��اط��ره ت��ؤث��ر على غير
امل��دخ�ن�ين املخالطني للمدخنني
أيضا.
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