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الكندري يثمن توجيهات األمير وجهود الغانم والمبارك لحل قضية المواطن األولى

توزيع  24ألف وحدة سكنية خالل عامين
للمرة األولى بتاريخ الكويت

أبل :مشروع المطالع يساهم في حل األزمة اإلسكانية النصف :تحتوي على  156مرفقا تعليميا و 24صحيا
س�ج�ل��ت ال�س�ل�ط�ت��ان ان �ج ��ازا ف��ري��دا
ب ��اإلع�ل�ان ع��ن ت��وزي��ع  12أل ��ف وح��دة
سكنية في العام  2016/2015وللسنة
ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال� �ت ��وال ��ي وه � ��و م ��ا ل��م
يتحقق ف��ي ت��اري��خ م��ؤس�س��ة ال��رع��اي��ة
السكنية التي وص��ل أكبر توزيع لها
حسب املخطط  9345وحدة في 2010
ولم يوزع فعليا سوى  652وحدة.
واس �ت �ع��رض��ت ال�ل�ج�ن��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
ال � �ب ��رمل ��ان � �ي ��ة ف � ��ي اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا أم ��س
بحضور وزير الدولة لإلسكان ياسر
أب ��ل وق� �ي ��ادات امل��ؤس �س��ة ال �ت��وزي �ع��ات
اإلس�ك��ان�ي��ة للعام ال�ج��دي��د وتفاصيل
مشروع جنوب املطالع السكني.
وأكد أبل أن مشروع مدينة املطالع
السكني يساهم ف��ي القضاء على ما
يسمى باألزمة اإلسكانية مشيرا إلى
م��واص�ل��ة التنسيق م��ع ك��اف��ة وزارات
الدولة ال سيما وزارة الكهرباء حيث
أن م �ش��روع امل �ط�لاع سيستهلك ثلث

فيصل الكندري

راكان النصف

ياسر أبل

طاقة الكهرباء في البالد ورفع رئيس
اللجنة فيصل ال�ك�ن��دري أس�م��ى آي��ات
الشكر إل��ى سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص �ب ��اح األح� �م ��د ال � ��ذي وج� ��ه ب�س��رع��ة
ح ��ل ال �ق �ض �ي��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة األول � ��ى ل��دى
امل��واط �ن�ين م�ع��رب��ا ع��ن ال�ت�ق��دي��ر ل��دور
رئيسي السلطتني التشريعية مرزوق

الغانم والتنفيذية سمو الشيخ جابر
امل �ب��ارك ال�ل��ذي��ن أب��دي��ا اه�ت�م��ام��ا الفتا
لسرعة حل هذه القضية.
وذك� � � ��ر أن ال� �ل� �ج� �ن ��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة
ستوجه دعوة لوزير األشغال العامة
ووزير الكهرباء واملاء أحمد الجسار
إل��ى اجتماعها املقبل ل�لاط�لاع على

ج��اه��زي��ة وزارة ال �ك �ه��رب��اء ل�ت��وف�ي��ر
ال�ط��اق��ة الكهربائية مل�ش��روع جنوب
امل� � �ط �ل��اع وال � � �ط� � ��رق امل� � ��ؤدي� � ��ة ل �ه ��ذه
املنطقة.
وأك ��د م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب راك ��ان
النصف أن الفضل في ذلك يعود الى
الجنود املجهولني باملؤسسة العامة

ل �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ول� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة
االسكانية وحدها.
وك � �ش � ��ف ال � �ن � �ص ��ف ع � ��ن أن وزي � ��ر
اإلسكان أبلغ اللجنة خالل االجتماع
ب� ��ان� ��ه س� �ي� �ت ��م ت ��وق� �ي ��ع ع� �ق ��د ال �ب �ن �ي��ة
التحتية ملدينة غ��رب عبدالله املبارك
في يوليو املقبل وتوقيع عقد البنية
التحتية ملدينة املطالع في الربع األول
من عام .2016
وأوضح النصف أن مدينة املطالع
ت �ح �ت��وي ع �ل��ى  156م��رف �ق��ا تعليميا
و 24مرفقا صحيا و 179حرفيا و36
حكوميا و 147ترفيهيا ال فتا إلى أنه
بموجب توزيعة الوحدات االسكانية
التي تم تسليمها للصحافة منذ عام
 56إلى اليوم تبني أن عام 2015/2014
ه � ��و أع � �ل� ��ى ن� �س� �ب ��ة ت � ��وزي � ��ع وح � � ��دات
إسكانية في تاريخ الكويت.
تفاصيل (ص)05-04
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الحريص:
االتفاقية األمنية
قيد الدراسة وال
نخضع لإلمالءات
لن أوافق نهائيا على رفع الدعم أو فرض
الضرائب والرسوم
استقالل القضاء واألحداث أهم من تغيير
قانون االنتخابات
تفاصيل (ص)09-08
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األموال العامة تناقش
مخالفات الموانىء اليوم
أع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة األم� � � ��وال
العامة النائب عبدالله الطريجي
أن اللجنة واملدير العام للمؤسسة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل � �م� ��وان� ��ىء ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
الشيخ يوسف العبدالله الصباح
س �ي �ن��اق �ش��ان ال � �ي� ��وم ال� �ع ��دي ��د م��ن
امل��وض��وع��ات واب ��رزه ��ا م��ا اث��ارت��ه
إح� ��دى ال �ص �ح��ف ب �ش��أن اس�ت�ث�ن��اء
إح ��دى ال�ش��رك��ات اللوجستية من
إج � � ��راءات ال �ط ��رح ب �م��زاي��دة ع��ام��ة
وال� �ت� �ع ��اق ��د الس� �ت� �غ�ل�ال ال�ق�س�ي�م��ة
بشكل مباشر.
وق � ��ال ال �ط��ري �ج��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح

للصحافيني ان اللجنة ستناقش
ما اثير عن السماح لهذه الشركة
بتعديل اسمها في تعاقد االنتفاع
م � ��ع امل ��ؤس � �س ��ة ل �ص��ال �ح �ه��ا ع �ل��ى
أساس أنها شركة تابعة واملوافقة
على ه��ذا اإلج��راء وإب��رام املوانىء
والشركة عقدا جديدا.
وق��ال الطريجي سنتطرق إلى
جميع امللفات التي تثير الشبهة
وس �ن �ع �ت �م��د ع �ل��ى ت �ق��اري��ر دي� ��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة وال� �ج� �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة
بخصوص املساحات املخصصة
لبعض الشركات في املوانىء.

749

9345 2631

الموارد البشرية تدعو النقابات
لمناقشة البديل االستراتيجي
اس�ت�م��رارا للنهج ال��ذي يقوم
ب��ه م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي اس�ت��دع��اء
امل� �ه� �ن� �ي�ي�ن مل� �ن ��اق� �ش ��ة ال �ق �ض��اي��ا
ال �ت��ي ت �ه��م م�ص�ل�ح��ة امل��واط �ن�ين
دع � � ��ت ل� �ج� �ن ��ة ت� �ن� �م� �ي ��ة امل � � � ��وارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ج �م �ي��ع
ال �ن �ق��اب��ات ال�ع�م��ال�ي��ة ف��ي ال�ب�لاد
ملناقشة مشروع قانون البديل
االستراتيجي الحكومي.
وق� ��ال م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ال�ن��ائ��ب
أح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي إن ال �ل �ج �ن��ة
ن ��اق �ش ��ت ب� �ن ��دا واح � � ��دا م��درج ��ا
ع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال�ه��ا واملتعلق

ب��اق �ت��راح ت�ع��دي��ل ق��ان��ون نهاية
الخدمة والقاضي بإلزام الدولة
ب�س��داد  ٪ ١.٥ع��ن امل��ؤم��ن عليه
وي �ل��زم امل�ت�ق��اع��د ب �ـ  ٪ ١مشيرًا
ال��ى ان اللجنة استمتعت لرأي
امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية التي اكدت بدورها
ان ال��رأي النهائي بهذا املقترح
يعود لوزارة املالية .
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سموه استقبل الغانم والمبارك والخالد

األمير يستقبل رئيس وزراء كندا
ووزيري خارجية السودان وليبيا

سمو أمير البالد مستقبال الغانم

اس��ت��ق��ب��ل س��م��و أم���ي���ر ال��ب�لاد
ال��ش��ي��خ ص��ب��اح األح���م���د بقصر
بيان أمس رئيس مجلس األمة
م������رزوق ال���غ���ان���م .ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل
س�����م�����وه س����م����و ال����ش����ي����خ ج���اب���ر
امل��ب��ارك رئ��ي��س مجلس ال���وزراء
والنائب األول لرئيس مجلس
ال��وزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد.
واس�������ت�������ق�������ب�������ل س�������م�������و أم�����ي�����ر
ال���ب�ل�اد ال��ش��ي��خ ص���ب���اح األح��م��د
رئ����ي����س وزراء ك����ن����دا س��ت��ي��ف��ن
ه����ارب����ر وال����وف����د امل����راف����ق وذل����ك
ب���م���ن���اس���ب���ة زي�����ارت�����ه ال���رس���م���ي���ة
ل��ل��ب�لاد .واستقبل سمو األمير
ال��ن��ائ��ب األول ل��رئ��ي��س مجلس

سمو األمير مستقبال رئيس وزراء كندا

وسموه مستقبال املبارك

ال��وزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد ووزي��ر خارجية
ج��م��ه��وري��ة ال����س����ودان الشقيقة
علي أحمد كرتي والوفد املرافق
حيث سلم سموه رسالة خطية
م��ن أخ��ي��ه فخامة ال��رئ��ي��س عمر
ح���س���ن أح����م����د ال���ب���ش���ي���ر رئ��ي��س
ج��م��ه��وري��ة ال����س����ودان الشقيقة
تتعلق بالعالقات الثنائية بني
البلدين والشعبني الشقيقني.
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل س��م��وه ال��ن��ائ��ب
األول ل���رئ���ي���س ال����������وزراء وزي����ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
ووزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة وال���ت���ع���اون
الدولي في ليبيا محمد الهادي
ال���داي���ري وال���وف���د امل���راف���ق وذل��ك

بمناسبة زيارته للبالد.
م�����ن ج���ه���ت���ه اس���ت���ق���ب���ل س��م��و
ال���ش���ي���خ ج���اب���ر امل����ب����ارك رئ��ي��س
م���ج���ل���س ال��������������وزراء وب���ح���ض���ور
ال���ش���ي���خ ص���ب���اح ال���خ���ال���د وزي����ر
ال��خ��ارج��ي��ة وال���ت���ع���اون ال��دول��ي
ف�������ي ل����ي����ب����ي����ا م����ح����م����د ال������ه������ادي
ال������داي������ري وال�����وف�����د امل�����راف�����ق ل��ه
وذل��ك بمناسبة زي��ارت��ه للبالد.
وح���ض���ر امل���ق���اب���ل���ة س��ف��ي��ر دول����ة
ال����ك����وي����ت ل�������دى ل���ي���ب���ي���ا م����ب����ارك
العدواني.

 ..ويهنئ رئيس جمهورية بولندا
ب��ع��ث س��م��و أم��ي��ر ال��ب�لاد الشيخ
ص����ب����اح األح�����م�����د ب���ب���رق���ي���ة ت��ه��ن��ئ��ة
ال���ى ف��خ��ام��ة ال��رئ��ي��س برونيسالف
ك��وم��وروف��س��ك��ي رئ��ي��س جمهورية
بولندا الصديقة عبر فيها سموه

عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
ال��وط��ن��ي ل��ب�لاده متمنيا لفخامته
م��وف��ور ال��ص��ح��ة وال��ع��اف��ي��ة وللبلد
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ

نواف األحمد وسمو الشيخ جابر
امل�����ب�����ارك رئ����ي����س م���ج���ل���س ال��������وزراء
ببرقيتي تهنئة مماثلتني.

الغانم يهنئ نظيريه في بولندا بالعيد الوطني
ب��ع��ث رئ��ي��س م��ج��ل��س األم��ة
مرزوق الغانم برقيتي تهنئة
أمس إلى كل من رئيس مجلس

وسموه مستقبال وزير خارجية ليبيا

ال��ن��واب في جمهورية بولندا
رادوس�������ل������او س���ي���ك���وري���س���ك���ي
ورئ������ي������س م���ج���ل���س ال���ش���ي���وخ

بوغدان بروسوايز بمناسبة
العيد الوطني لبلدهما.
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برلمان

03

اإليرادات بلغت  9.124دينارا

الميزانيات 108 :ماليين دينار مصروفات
معهد األبحاث
اجتمعت لجنة امليزانيات والحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي مل �ن ��اق �ش ��ة م� �ي ��زان� �ي ��ة م�ع�ه��د
الكويت لألبحاث العلمية للسنة املالية
 2016/2015وقال رئيس اللجنة النائب
عدنان عبدالصمد في تصريح صحافي
ان م �ص��روف��ات امل�ع�ه��د ب �ـ 107.863.000
د.ك ف ��ي ح�ي�ن ت ��م ت �ق��دي��ر االي� � � � ��رادات ب�ـ
 9.124.000د.ك واوض��ح عبدالصمد انه
واستكماال ملتابعة اللجنة ملعرفة مدى
جدية الجهات الحكومية في تسوية ما
عليها م��ن م�لاح�ظ��ات ،ف�ق��د اف ��اد دي��وان
املحاسبة ن املعهد قد ارسل ردوده اليه
وجار تقييمها.
واض � ��اف :ت��اب�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة م��ا اث��ارت��ه
س��اب �ق��ا م ��ن م�ل�اح �ظ��ات م �س �ت �م��رة ع�ل��ى
املعهد ومنها ان مجلس امناء املعهد ال
يلتزم بعدد االجتماعات املقررة قانونا
ف��ي ك��ل س�ن��ة وامل� �ق ��درة ب �ـ  4اج�ت�م��اع��ات
ع �ل��ى االق � � ��ل ،وه� �ن ��اك اج �ت �م ��اع ��ات ع��دة
ات �خ ��ذت ق ��رارات �ه ��ا ب��ال �ت �م��ري��ر الع �ت �م��اد
م �ي��زان �ي��ة امل �ع �ه��د وح �س��اب �ه��ا ال�خ�ت��ام��ي
وت �ق��ري��ر م��راق��ب ال �ح �س��اب��ات ال�خ��ارج��ي
ومحاضر اجتماعات دراسة امليزانيات
ب�م��ا فيها م�ي��زان�ي��ة ه��ذه ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة،
بحجة تسليم امليزانيات في مواعيدها
الدستورية.
ومنها على سبيل املثال اجتماعات
م�ج�ل��س االم �ن��اء ف��ي س�ن��ة  ،2013حيث
اج �ت �م��ع امل �ج �ل��س  3اج �ت �م��اع��ات م�ن�ه��ا
اجتماعان بالتمرير واجتماع ال يوجد
له محضر رسمي ،ورغم ذلك يتم صرف
مكافأة اعضاء مجلس االمناء بالكامل!

إدارة المعهد
ال تلتزم موافقة
ديوان الخدمة على
المميزات المالية

من اجتماع لجنة امليزانيات

واوض ��ح ع�ب��دال�ص�م��د ان ق� ��رارات امل��زاي��ا
املالية الصادرة من مجلس امناء املعهد
ت �ش �ت��رط ح �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى م ��واف �ق ��ة م��ن
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ق �ب��ل ص��رف�ه��ا
للمستحقني اال ان ادارة املعهد ال تلتزم
ذل��ك ،م��ا نتج عنه مالحظات ع��دة بهذا
ال �ش ��أن رص ��ده ��ا دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة في
تقريره.
ك � �م � ��ا ل � � ��م ي � � � � ��زود امل � �ع � �ه � ��د ال� �ل� �ج� �ن ��ة
بالبيانات املطلوبة التي طلبتها سابقا
ح��ول اب ��رام املعهد لعقد اس�ت�ش��اري مع
اح��د الكويتيني امل�ت�ق��اع��دي��ن م��ن املعهد
ب �م �ك��اف��أة ش �ه��ري��ة م �ق��داره��ا  4500د.ك
باملخالفة لقرار مجلس ال ��وزراء وال��ذي
ح� ��دد س �ق��ف ق �ي��م امل �ك ��اف ��أة ال �ش �ه��ري��ة بـ
 2000دي � �ن � ��ار ،وارس� � � ��ل ع ��وض ��ا ع�ن�ه��ا
بيانات اخرى لم تطلبها اللجنة .وبعد

فحص ه��ذه املستندات ،تبني ان املعهد
استعان باملستشار املتقاعد قبل صدور
املوافقة عليه من ديوان الخدمة املدنية
وب �م �ك��اف��أة ش�ه��ري��ة ت �ق��در ب �ـ  4500د.ك،
وم��ا ان ص��درت م��واف�ق��ة دي ��وان الخدمة
املدنية على االستعانة به ولكن بمكافأة
شهرية مقدارها  2000د.ك كما نص قرار
مجلس الوزراء ،تم تجزئة قيمة املكافأة
ال�ش�ه��ري��ة للمستشار ع�ل��ى ش�ك��ل رات��ب
ش�ه��ري وال�ب��اق��ي ت�ح��ت ع �ن��وان (دف�ع��ات
م��ال�ي��ة م�ق��اب��ل تنفيذ اع �م��ال) ،م�م��ا نتج
عنه صرف مبالغ دون وجه حق بلغ ما
امكن حصره منها  15الف دينار وذلك
حسب تقرير ديوان املحاسبة ،والبد من
تصويبها.
وأم � ��ا امل �ي��زان �ي��ة ف �ق��د ات �ض��ح للجنة
ان امل�ع�ه��د ال ي�ل�ت��زم ت��وص�ي��ات�ه��ا ب�ش��أن

زي��ادة ايراداته لتناسب مع مصروفاته
امل�ت�ن��ام�ي��ة س�ن��وي��ا خ��اص��ة أن ��ه مصنف
على ان��ه ميزانية مستقلة ،كما الحظت
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ان � �خ � �ف� ��اض ق� �ي� �م ��ة االب � �ح � ��اث
الحكومية التي يبرمها املعهد والجهات
الحكومية املستفيدة خالفا مل��ا اوص��ت
ال �ل �ج �ن��ة ب ��ه س��اب �ق��ا م ��ن ض � � ��رورة ق �ي��ام
امل�ع�ه��د ع�ل��ى ال�ع�م��ل لتلبية احتياجات
الدولة من االستشارات العلمية بدال من
قيامها باالستعانة بجهات استشارية
خارجية لتقليل التكلفة على املال العام.
تجدر االش��ارة ال��ى ان اجمالي بند
األب�ح��اث واالس�ت�ش��ارات يكلف الدولة
س�ن��وي��ا م�ب��ال��غ ت�ص��ل ال��ى  100مليون
د.ك وح �ص��ة امل�ع�ه��د م�ن�ه��ا  % 1ف�ق��ط،
ف��ي ح�ي�ن ان ت�ك�ل�ف��ة االس� �ت� �ش ��ارات في
القطاع النفطي تقدر بـ  70مليون د.ك

الموارد البشرية تدعو النقابات
لمناقشة البديل االستراتيجي
ق � ��ررت ل �ج �ن��ة ت �ن �م �ي��ة امل � ��وارد
ال� �ب� �ش ��ري ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ت��وج �ي��ه
ال � � ��دع � � ��وة ل� �ج� �م� �ي ��ع ال � �ن � �ق� ��اب� ��ات
العمالية ف��ي ال�ب�لاد ملناقشتهم
ف � ��ي م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ال� �ب ��دي ��ل
االستراتيجي الحكومي واملقدم
الى اللجنة .
وق � ��ال م �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
أح �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص � �ح � �ف� ��ي أم� � � � ��س ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ن ��اق� �ش ��ت ب� �ن ��دا واح� � � ��دا م ��درج ��ا
ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا واملتعلق
ب��اق �ت��راح ت �ع��دي��ل ق��ان��ون ن�ه��اي��ة

الخدمة والقاضي بإلزام الدولة
ب �س��داد  ٪ ١.٥ع��ن امل��ؤم��ن عليه
وي �ل��زم امل �ت �ق��اع��د ب �ـ  ٪ ١م�ش�ي�رًا
ال��ى ان اللجنة استمتعت ل��رأي
امل ��ؤس� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات
االجتماعية التي اكدت بدورها
ان ال��رأي النهائي بهذا املقترح
يعود لوزارة املالية .
وم � � � � � ��ن ج � � �ه� � ��ة اخ� � � � � � � ��رى ن� � ��وه
ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ال � � � ��ى ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ن��اق �ش��ت اي �ض��ا ب �ن��د م��اي�س�ت�ج��د
م� � ��ن اع � � �م� � ��ال م � � �ش� � ��روع ق� ��ان� ��ون
ال� �ب ��دي ��ل االس �ت ��رات �ي �ج ��ي امل �ق��دم

م ��ن ال �ح �ك��وم��ة وال� �ق ��اض ��ي ف�ق��ط
بتعديل ق��ان��ون دي ��وان الخدمة
املدنية دون اي تفاصيل .
واوضح القضيبي أن ما نشر
ف��ي الصحف دراس ��ات حكومية
ب �ش��أن ال �ب��دي��ل ول �ي��س م �ش��روع
ال� �ق ��ان ��ون ال �ح �ك��وم��ي م �ب �ي �ن��ا ان
ال� �ل� �ج� �ن ��ة س� �ت� �س� �ت ��دع ��ي ج �م �ي��ع
ال� �ن� �ق ��اب ��ات الج �ت �م��اع �ه��ا امل �ق �ب��ل
ملناقشتها في مشروع القانون.
أحمد القضيبي

وح�ص��ة املعهد منها  % 4ف�ق��ط .وام��ا
التوظيف ،فقد تبني للجنة ان للمعهد
 49درج��ة وظيفية ال يتم شغلها منذ
س � �ن ��وات ع � ��دة وان م �س �ت��وى اش �غ��ال
ال��وظ��ائ��ف ال �ش��اغ��رة ل�غ�ي��ر الكويتيني
ل��وظ �ي �ف��ة ب ��اح ��ث واخ � �ص ��ائ ��ي اس� ��رع
م ��ن ت��وظ �ي��ف ال �ك��وي �ت �ي�ين ،واوض �ح��ت
ال�ل�ج�ن��ة ب �ض ��رورة اإلس � ��راع ف��ي شغل
ه��ذه ال��وظ��ائ��ف م��ن خ�ل�ال االع�ل�ان في
الجريدة الرسمية والصحف اليومية
ح �ف ��اظ ��ا ع �ل ��ى م� �ب ��دأ ت �ك ��اف ��ؤ ال �ف ��رص
والعدالة واملساواة ،وعدم تكرار بعض
املالحظات التي شابت التوظيف لدى
املعهد سابقا.
وأم � ��ا امل �ش ��اري ��ع االن �ش��ائ �ي��ة ،وت�ب�ين
للجنة ان للمعهد  15مشروعا انشائيا
وه� �ن ��اك ال �ع��دي��د م ��ن امل �ش ��اري ��ع ل ��م ي�ت��م

الصرف عليها نهائيا رغم انها معتمدة
منذ السنة املالية . 2011/2010
أم��ا م�ش��روع تصميم وان�ش��اء مرافق
م�ح�ط��ة ت��ول�ي��د ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة من
م � �ص � ��ادر م � �ت � �ع ��ددة ب �س �ع ��ة 100 - 75
م�ي�ج��اوات فقد اتضح للجنة ان املعهد
ي �ض ��ع اع � �ت � �م ��ادات م ��ال �ي ��ة ك �ب �ي ��رة ج ��دا
وال ي�ت�م�ك��ن م��ن ت�ن�ف�ي��ذه��ا م �م��ا يضخم
م�ي��زان�ي��ة امل�ع�ه��د دون م �ب��رر ،ح�ي��ث إن��ه
خ�ل�ال ال �ـ  4س �ن��وات امل��ال�ي��ة ال�س��اب�ق��ة تم
اعتماد مبلغ  82مليون د.ك ولم يصرف
منها اال مليونا د.ك فقط.
كما ان اللجنة اب��دت مالحظات عدة
على ه��ذا امل�ش��روع سابقا ،منها ارتفاع
تكلفة امل �ش��روع م��ن  98م�ل�ي��ون د.ك ال��ى
 176مليون د.ك باالضافة الى ان طبيعة
ه��ذا امل �ش��روع تنفيذية وليست بحثية
وه��و م��ن م�ج��ال وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
ول �ي��س امل �ع �ه��د ،وي�س �ت�ط�ي��ع امل �ع �ه��د ان
يساهم في تنفيذه من خ�لال ما يقدمه
من االبحاث والخدمات االستشارية.
من جانب آخر اوضح عبدالصمد ردا
على س��ؤال ان��ه اذا رف��ض مجلس االم��ة
اي ميزانية يتم اعادتها ال��ى الحكومة
لتعدل عليها طبقا ملالحظات ال�ن��واب،
وبعد احالتها الى املجلس مجددا يجب
ان تحصل على عدد معني من االصوات،
واذا لم يتوافر هذا العدد فان ذلك يعني
رفض امليزانية ما يوجب على الحكومة
تقديم مرسوم جديد باملوازنة الجديدة.

النصاب يحول دون مناقشة
المرافق هيئة االتصاالت
حال اكتمال النصاب دون انعقاد
اج�ت�م��اع لجنة امل��راف��ق ال�ع��ام��ة أمس
ول� ��م ي� ��دل رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة أو امل �ق��رر
ب ��أي ت�ص��ري��ح  .وك ��ان م��ن امل�ف�ت��رض
أن تناقش اللجنة إنشاء هيئة عامة
مستقلة تسمى هيئة تنظيم قطاع
االتصاالت وتقنية املعلومات ونص
مقترح القانون على أن يشرف على
ال �ه �ي �ئ��ة ال� ��وزي� ��ر امل �خ �ت��ص وت�ت�م�ت��ع
ب� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة اع � �ت � �ب � ��اري � ��ة م �س �ت �ق �ل��ة
وباالستقالل املالي االداري.
وت �ت��ول��ى ال�ه�ي�ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م ق�ط��اع��ي
االت� � � �ص � � ��االت وت� �ق� �ن� �ي ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات
واالش � ��راف عليها ورق��اب�ت�ه��ا بهدف
االرتقاء بالقطاعني في دولة الكويت
وحماية مصالح املستخدمني ولها
في سبيل ذلك:
 -تنظيم خ��دم��ات ش�ب�ك��ات جميع

االت� �ص ��االت وت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات في
دول��ة الكويت وفقا للسياسة العامة
امل � � �ق � � ��ررة ل � �ض � �م� ��ان ت � �ط� ��وي� ��ر ون� �ش ��ر
ت �ل��ك ال� �خ ��دم ��ات ب�م�خ�ت�ل��ف ان��واع �ه��ا
وت �ق��دي �م �ه��ا ل�ل�م�س�ت�خ��دم�ين ب �ك �ف��اءة
واس�ع��ار مناسبة وبما يحقق األداء
االم�ث��ل لقطاعي االت �ص��االت وتقنية
املعلومات وبيان مدلوالتها املعتمدة
في دولة الكويت ونشر هذه الالئحة
ومداومة تحديثها.
ك�م��ا ت�ت��ول��ى وض ��ع ل��وائ��ح تنظيم
قطاعي االتصاالت وتقنية املعلومات
ب� �م ��ا ي �ت �ف��ق م� ��ع ال� �س� �ي ��اس ��ة ال �ع��ام��ة
امل � �ق� ��ررة ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ش� ��أن ،وي �ض �م��ن
ت�ق��دي��م خ��دم��ات االت� �ص ��االت وتقنية
امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي تتطلبها التنمية
الشاملة ف��ي دول��ة الكويت وم��داوم��ة
تحديث تلك اللوائح.
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االثنين  15رجب  04 . 1436مايو 2015

على  8مراحل بدءا من أغسطس  2015وحتى مارس 2016

توزيع  12ألف وحدة في المطالع العام الحالي
ق ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة االس�ك��ان�ي��ة
ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن ��دري ان� ��ه تم
ت� �ن� �ف� �ي ��ذ م � ��ا وع � ��دن � ��ا ب � ��ه ال �ش �ع��ب
ال�ك��وي�ت��ي ب�ت��وزي��ع  12أل��ف وح��دة
س� �ك� �ن� �ي ��ة خ � �ل ��ال ال � �س � �ن� ��ة امل ��ال� �ي ��ة
املاضية.
واض � � � � � ��اف ف � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح ال� ��ى
الصحافيني عقب اجتماع اللجنة
ان وزير االسكان ياسر ابل عرض
ع �ل��ى ال �ل �ج �ن��ة ت �ف��اص �ي��ل م �ش��روع
جنوب املطالع السكني واملتضمن
 12أل��ف وح��دة سكنية ،معربا عن
شكره وتقديره للتعاون الحكومي
م ��ع امل �ج �ل��س ف ��ي وض� ��ع ال �ل �ب �ن��ات
االول ��ى ال�ت��ي ي�ت��م االس�ت�ن��اد اليها
في حل املشكلة االسكانية.
وت� �ق ��دم ال �ك �ن��دري ب��ال �ش �ك��ر ال��ى
م�ق��ام ص��اح��ب السمو أم�ي��ر البالد
الشيخ صباح االحمد والذي وجه
ال��ى س��رع��ة ح��ل القضية الشعبية
االول ��ى ل��دى امل��واط �ن�ين ك�م��ا اش��اد
ب��دور رئيس مجلس االم��ة مرزوق
ال� �غ ��ان ��م وس� �م ��و رئ� �ي ��س ال� � � ��وزراء
اللذين ابديا اهتماما الفتا بسرعة
ح��ل ه��ذه القضية وال�ت��ي تراكمت
خالل السنوات السابقة فازدادت
الطلبات الى رقم كبير دون حراك
جدي من مجالس االمة السابقة.
وت � �س� ��اءل ال � �ك � �ن� ��دري :م� ��ا ال� ��ذي
ك ��ان ��ت ت � �ق ��وم ب� ��ه م� �ج ��ال ��س االم� ��ة
ال� �س ��اب� �ق ��ة وال � �ل � �ج� ��ان االس �ك ��ان �ي ��ة
السابقة لحل هذه القضية؟!
واوض ��ح ان اللجنة االسكانية
ستوجه الدعوة الى وزير االشغال
ال� �ع ��ام ��ة وزي � � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء اح �م��د
ال � �ج � �س� ��ار ل� �ح� �ض ��ور اج �ت �م��اع �ه��ا
االس� � �ب � ��وع امل� �ق� �ب ��ل ل�ل��اط�ل��اع ع�ل��ى
ج��اه��زي��ة وزارة ال�ك�ه��رب��اء لتوفير
الطاقة الكهربائية ملشروع جنوب
امل�ط�لاع وال�ط��رق امل��ؤدي��ة ال��ى هذه
املنطقة.
واض � � ��اف أن ال� �ق� �ط ��اع ال �خ��اص
س� �ي� �ش ��ارك ب ��ان� �ج ��از  20ف ��ي امل �ئ��ة
من البنية التحتية لهذا املشروع
الجديد.
وق � � ��ال :س �ن �ك��ون واض� �ح�ي�ن م��ع
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ك�م��ا ك�ن��ا دائ�م��ا،
واذا ت �ب�ين ل �ن��ا ع� ��دم ال� �ق ��درة على
ان �ج��از ش ��يء م��ا س�ن�ط�ل��ع الشعب
على ذلك وعلى كل املعوقات التي
كانت سببا في ذلك.
واكد مقرر اللجنة النائب راكان
ال �ن �ص��ف ان� ��ه س �ي �ت��م ت ��وزي ��ع ال��ف
وح� ��دة س�ك�ن�ي��ة ع �ل��ى امل �خ �ط��ط في
مدينة املطالع خالل العام الحالي،
مشيرا الى ان الفضل في ذلك يعود
الى الجنود املجهولني باملؤسسة
العامة للرعاية السكنية بتوزيع
 12أل � � ��ف وح � � � ��دة س� �ك� �ن� �ي ��ة وك� �ن ��ا
ح ��ري� �ص�ي�ن ع� �ل ��ى ال� �ش� �ف ��اف� �ي ��ة ف��ي
ال �ح��دي��ث إل ��ى امل��واط �ن�ي�ن ع �ل��ى ان
ه� �ن ��اك ت ��وزي� �ع ��ا ف �ع �ل �ي��ا م� ��ن ه ��ذه

جانب من اجتماع اللجنة اإلسكانية أمس بحضور الوزير ياسر أبل

ال� � ��وح� � ��دات واخ � � ��ر ع� �ل ��ى امل �خ �ط��ط
وال � �ي� ��وم ب �ع��د ان� �ت� �ه ��اء االج �ت �م��اع
اللجنة االسكانية بحضور وزير
االس�ك��ان وفريق املؤسسة فقد تم
خالله اطالعنا على توزيعة العام
الحالي».
وبني النصف انه سيتم توزيع
 12ال� � ��ف وح� � � ��دة ب ��امل � �ط �ل�اع ع �ل��ى
امل�خ�ط��ط ال �ت��ي ت�س��ع ال ��ى ن�ح��و 30
أل ��ف وح ��دة خ�ل�ال ال �ع��ام ال�ح��ال��ي،
وتم فتح باب التخصيصني بهذه
امل �ي �ن��ة ق �ب��ل س �ت��ة أي � � ��ام ،ام � ��ا ب��اب
التوزيع فيها فسيتم على ثماني
م��راح��ل ب��داي��ة م��ن اغسطس 2015

ح�ت��ى م� ��ارس  2016ب�ح�ي��ث ت��وزع
 1500قسيمة على املخطط شهريا
خالل هذه املدة.
وك �ش��ف ال �ن �ص��ف ع ��ن ان وزي ��ر
االس� � � �ك � � ��ان اب� � �ل � ��غ ال� �ل� �ج� �ن ��ة خ �ل�ال
االج � �ت � �م� ��اع ب� ��ان� ��ه س �ي �ت��م ت��وق �ي��ع
عقد البنية التحتية ملدينة غرب
عبدالله امل�ب��ارك في يوليو املقبل،
وت ��وق� �ي ��ع ع �ق ��د ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة
ملدينة املطالع في الربع االول من
ع� ��ام .2016واوض� � � � � ��ح ال �ن �ص��ف ان
مدينة امل�ط�لاع تحتوي على 156
مرفقا تعليميا و 24مرفقا صحيا
و 179م ��رف ��ق ح ��رف ��ي و 36م��رف�ق��ا

ح�ك��وم�ي��ا و 147م��رف �ق��ا ت��رف�ي�ه�ي��ا،
ال ف �ت��ا ال ��ى ان ��ه ب �م��وج��ب ت��وزي�ع��ة
ال � ��وح � ��دات االس� �ك ��ان� �ي ��ة ال � �ت ��ي ت��م
تسليمها للصحافة منذ ع��ام 56
الى اليوم تبني ان عام 2015/2014
ه ��و اع �ل��ى ن�س�ب��ة ت ��وزي ��ع وح ��دات
اسكانية بتاريخ الكويت.
وق � ��ال ال �ن �ص��ف ان ال �ف �ض��ل ف��ي
ال��وص ��ول ل �ه��ذا ال �ع��دد م��ن ت��وزي��ع
ال� ��وح� ��دات الي �ن �س��ب ال� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
االس� �ك ��ان� �ي ��ة ،وان � �م� ��ا ي �ن �س��ب ال ��ى
ال�ج�ن��ود امل�ج�ه��ول�ين ف��ي املؤسسة
ال � �ع� ��ام � �ل� ��ة ل � �ل� ��رع� ��اي� ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة،
وع�ن��دم��ا يتعرض اع�ض��اء اللجنة

برنامج مساحات االستعماالت لمشروع جنوب المطالع االسكاني
م

االستعمال

العدد إجمالي املساحة (هكتار)

إجمالي املساحة (2م)

 1ضواحي سكنية (سكن خاص)

12

4485

44.850.000

 2مراكز حي District center

2

195

1.950.000

 3منطقة وزارات

6

293

2.930.000

 4منطقة تجارية استثمارية ()mixed use

10

519

5.190.000

 5منطقة جامعات

3

171

1.710.000

 6منطقة صحية

1

69

690.000

 7منطقة معارض

2

308

3.080.000

 8منطقة صناعات خفيفة

2

496

4.960.000

 9مركز مالي إداري ()business park

1

167

1.670.000

 10مدينة شباب

1

42

420.000

 11نادي رياضي

2

122

1.220.000

 12حدائق ومناطق ترفيهية ومناطق مفتوحة

2

883

8.830.000

 13الحزام األخضر

1

377

3.770.000

االسكانية لالنتقادات فنرحب بها
بحكم عملها ،لكن ما ال اقبله هو
ال�ت�ش�ك�ي��ك م��ن ق�ب��ل ب�ع��ض ال �ن��واب
ال� �س ��اب� �ق�ي�ن وع � � ��دم اع� �ت� �ب ��اره ��م ان
التوزيع على املخطط انجاز.
وت��اب��ع ال �ن �ص��ف ن �ح��ن تحدثنا
ف��ي اللجنة االس�ك��ان�ي��ة ع��ن واج��ب
وط �ن��ي ق�م�ن��ا ب��ه ول ��م ن�ت�ح��دث عن
انجازات او باالحرى ما قام بهذا
الواجب هم فريق املؤسسة العامة
ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ون �ح �ي �ي �ه��م
بدورنا على جهدهم االستثنائي،
واق��ول مل��ن ال يعتبر ان ت��وزي��ع 12
الف وحدة على املخطط انجاز انه
انجاز.
واضاف النصف ما ال افهمه هو
ع��دم حيث اي��ا م��ن ه��ؤالء ع��ن هذه
ال �ت��وزي �ع��ات امل ��وج ��ودة م �ن��ذ عهد
وزي ��رة االس �ك��ان السابقة موضي
الحمود في عام  2009وتم توزيع
 9آالف وح� ��دة س�ك�ن�ي��ة ف��ي ع��ام��ي
 2010و 2011ع �ل��ى امل �خ �ط��ط وم��ا
س�ل��م منها فعليا ه��و  652وح��دة
ف ��ام ��ا ان ه � ��ذا ال� �ن ��ائ ��ب ي�س�ت�غ�ف��ل
الناس او هو مغفل بعدم معرفته
ل �ل �ت��وزي �ع��ات ال �ت��ي ت �م��ت ف ��ي ه��ذا
اليوم ،مشيرا الى ان رده عليه جاء
ب�س�ب��ب ت�ش�ك�ي�ك��ه وت��وج �ي��ه ك�لام��ه
ال � ��ى م ��وظ� �ف ��ي امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
للرعاية السكنية
ورف � � ��ض ال� �ن� �ص ��ف االس � �ت � �ه ��زاء
بموظفي املؤسسة العامة للرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة ت �ح��ت اي ذري �ع��ة وك��ان
اول� ��ى ب �ه��ذا ال �ن��ائ��ب ان ي �ق��ول ب��ان
ال �ق �ض �ي��ة االس �ك��ان �ي��ة ل ��م ت �ك��ن في
اهتماماته وقتها.
وتابع النصف «اقول ملن انتقدوا
ت��وزي��ع ال��وح��دات االس�ك��ان�ي��ة على
امل �خ �ط ��ط ال � �ن� ��واب ال �س ��اب �ق�ي�ن م��ن
م �ج �ل��س  2009ح �ت��ى ق �ب��ل ع��ام�ين
اسمحوا لي انتم الذين لم تتابعوا
ال �ق �ض �ي��ة االس� �ك ��ان� �ي ��ة ب �ج �ه��دك��م،
ومجلسنا الحالي وض��ع القضية
االسكانية على رأس اولوياته قبل
ع ��ام ،وامل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة للرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة أح��اط��ت ال�ق�ي��ادي�ين بها
ق�ب��ل ع ��ام ،وم ��ا ق��ام��وا ب��ه مجهود
يشكرون عليه ونرفع لهم التحية
ب��اس��م اللجنة االس�ك��ان�ي��ة ،واشكر
ال ��وزي ��ر ع �ل��ى ت �ع��اون��ه ط�ي�ل��ة ه��ذه
الفترة.
وف� � � ��ي خ� � �ت � ��ام ت � �ص ��ري � �ح ��ه ق� ��ال
ال�ن�ص��ف ن�ح��ن نبحث ف��ي اللجنة
ب��ال�ق�ض�ي��ة االس �ك��ان �ي��ة م ��ن اراض
صناعية وق��ان��ون لتنظيم العقار
وقانون التحاد املالك الذي نسعى
الق��راره ب��دور االنعقاد الحالي او
املقبل.

الكندري :حققنا
وعودنا بفضل
توجيهات صاحب
السمو ونشكر
جهود الغانم
والمبارك
النصف1500 :
وحدة شهريا
على مدار  8أشهر
المطالع تشمل
 156مرفقا
تعليميا و 24صحيا
و 179حكوميا
و 147ترفيهيا
توقيع عقد البنى
التحتية لغرب
عبداهلل المبارك
يوليو المقبل
القطاع الخاص
ينجز ٪ 20
من البنية التحتية
للمشروع
اللجنة االسكانية
تدعو وزير
الكهرباء لحضور
اجتماعها االسبوع
المقبل

aldostoor
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المرحلة األولى من أغسطس وتضم  1500وحدة

أبل :المشروع يقضي على األزمة اإلسكانية
ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ

ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻌﺔ

ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺴﺎﺩﺳﺔ

ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﳋﺎﻣﺴﺔ

ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺮﺍﺑﻌﺔ

ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ

ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ

ﺍﳌﺮﺣﻠﺔ ﺍﻷﻭﻟﻰ

م

1500
1000
500

ﻣﺎﺭﺱ 2015

ﻓﺒﺮﺍﻳﺮ 2015

ﻳﻨﺎﻳﺮ 2015

ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 2015

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 2015

ﺍﻛﺘﻮﺑﺮ 2015

ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2015

ط��رح��ت ب��ال�ف�ع��ل وس�ي�ت��م ت��وق�ي�ع�ه��ا في
يوليو القادم.
وح � � ��ول ن� �ت ��ائ ��ج ت� ��وزي � �ع� ��ات خ �ط��ة
ال ��وزارة لعام  2015 / 2014ق��ال الوزير
ابل ان الحكومة تعهدت بتوزيع 12.735
وح � � ��دة س �ك �ن �ي��ة وت � ��م ب��ال �ف �ع��ل ت ��وزي ��ع
 12ال �ف��ا و 30وح� ��دة س�ك�ن�ي��ة ح �ت��ى 31
م � � ��ارس امل� ��اض� ��ي وخ �ل ��ال ش �ه ��ر اب ��ري ��ل
اكملت املؤسسة توزيع باقي الوحدات
بالكامل.
ولفت الى ان التنسيق بني املؤسسة
العامة للرعاية السكنية وكافة وزارات
الدولة قائم ومستمر ال سيما مع وزارة
ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء م �ض �ي �ف��ا ان م �ش��روع
امل �ط�ل�اع م��ن امل �ت��وق��ع ان ي�س�ت�ه�ل��ك ثلث
ط ��اق ��ة ال �ك �ه ��رب ��اء ف ��ي ال � �ب �ل�اد اي ن�ح��و
خمسة االف ميغاوات وعليه تم تعديل
ال �ق��ان��ون رق ��م  39ل�س�ن��ة  2010ف��ي ش��أن
ت��أس �ي��س ش ��رك ��ات ك��وي �ت �ي��ة م �س��اه �م��ة

0

ﺍﻏﺴﻄﺲ 2015

اك ��د وزي ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون االس �ك��ان
ي��اس��ر اب ��ل ان م �ش��روع م��دي �ن��ة امل �ط�لاع
السكني سوف يساهم بالقضاء على ما
يسمى «باالزمة االسكانية» حيث يضم
 30ال ��ف وح� ��دة س�ك�ن�ي��ه ع �ل��ى ان ت ��وزع
 12ال��ف وح��دة كدفعة اول��ى خ�لال العام
 2016 / 2015ويوقع عقد تنفيذ البنية
التحتية في الربع االول من العام املقبل.
واوض � � � � � � � � ��ح اب � � � � � ��ل ف � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
للصحافيني بمجلس االم��ة أم��س عقب
مشاركته في اجتماع اللجنة االسكانية
البرملانية ان املرحلة االول��ى لتوزيعات
م�ش��روع امل�ط�لاع س�ت�ك��ون ف��ي اغسطس
 2015وت � �ض ��م  1500وح � � ��دة س�ك�ن�ي��ة
ع�ل��ى ان ت�س�ت�ك�م��ل ال �ت��وزي �ع��ات ش�ه��ري��ا
ب��واق��ع  1500وح ��دة ح�ت��ى م ��ارس 2016
بمجموع  12الف وح��دة سكنية مشيرا
الى ان املؤسسة العامة للرعاية السكنية
فتحت باب التخصيص ملشروع املطالع
في  26ابريل املاضي.
واك��د ان املشروع يعتبر من اضخم
املشاريع على مستوى املنطقة ويعتبر
اول مشاريع الوزارة حسب برنامج عمل
الحكومة على ان يتبعه مشروع جنوب
منطقة سعد العبدالله والخيران مشددا
على سعي الحكومة ومجلس االمة لحل
القضية «بواقعية».
واض� � ��اف ان ه �ن ��اك م ��ن ي �ع �ت �ق��د ان
توزيع الوحدات على املخطط «امر غير
حقيقي ولكني أؤكد ان هذه التوزيعات
على املخطط ليست بشيء جديد حيث
س �ب��ق ل�ل�م��ؤس�س��ة ان ق��ام��ت ب��ذل��ك وت��م
تسليم الوحدات».
واوضح ان اغ�ل��ب ال�ت��وزي�ع��ات التي
ت�م��ت خ�ل�ال ع��ام  2015 / 2014طرحت
مناقصاتها حيث يعمل املقاولون االن
ف��ي تلك امل�ش��اري��ع ال�ت��ي تخص توسعة
الوفرة ومنطقة ابوحليفة مشيرا الى ان
مناقصة مشروع غ��رب عبدالله املبارك

برنامج مكونات مشروع جنوب المطالع االسكاني

ت �ت��ول��ى ب �ن��اء وت�ن�ف�ي��ذ م �ح �ط��ات ال �ق��وى
الكهربائية وتحلية املياه حتى يساعد
وزارة ال �ك �ه��رب��اء ف ��ي ان� �ش ��اء م�ح�ط��ات
ق ��وى ك�ه��رب��ائ�ي��ة ت�ت�ج��اوز ط��اق�ت�ه��ا 500
ميغاوات.
وب� �ش ��أن اع �ل��ان م��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة
السكنية تسجيل طلبات (من باع بيته)
ف��ي ال�ع��اش��ر م��ن م��اي��و ال �ج��اري ق��ال اب��ل
ان��ه بحسب القانون يجب ان توفر تلك
ال ��وح ��دات خ�ل�ال ث�ل�اث س �ن��وات وع�ل�ي��ه
ت��م فتح ب��اب استقبال الطلبات لحصر
اعداد الحاالت ووضع الحل املناسب لها
من خالل املشاريع القادمة للمؤسسة.
وح ��ول ال�ت�ع��ام��ل م��ع ح ��االت رف��ض
ال�ت�خ�ص�ي��ص وت��أج�ي�ل��ه اوض ��ح ال��وزي��ر
اب��ل ان «ه �ن��اك ت �ص��ورات ف��ي املستقبل
مل�ع��ال�ج��ة اش �ت��راط��ات ال��رع��اي��ة السكنية
وه��و ام��ر مستقبلي سنبحث فيه على
خط مواز آخر».

االستعمال

العدد

االجمالي

48

156

1

روضة أطفال

2

مدرسة ابتدائي

3

مدرسة ثانوي

4

مركز اسعاف رئيسي

5

مركز صحي تخصصي

6

مسجد محلي

7

مسجد جامع

9

بيت زكاة

10

مجمع حكومي

11

مخفر وخدمة مواطن

12

12

نادي االطفال

12

13

مركز شباب  /فتيات

14

صالة افراح (رجال ،سيدات)

15

حدائق عامة ورئيسية

99

16

مركز ضاحية

12

17

مجموعة محالت

18

بنوك

19

محطة بنزين

تعليمي

48
24

36
24

صحي

179

12
12

ديني

36

167
12
12

حكومي

147

12

ترفيهي

24

-

48

تجاري

36
24

12.753

الموقف الحالي والمستقبلي للطلبات اإلسكانية

14.000

توزيعات الوحدات السكنية بحسب السنوات المالية من سنة  1956إلى سنة 2014

12.000

9.345

10.000

1.888

2.456

2.631

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986
1984

1982

0

327

749

693

1.343

1.069

2.401

2.173

3.829

514

888

308

1.386

2.021

2.480
1.579

1.200

1.991

1.1.890

2.671
1.290

2.936

4.446

3.687

3.849
1.204
827

1.967

1980

1978

0

1976

1974

2.719

940

1.050

742

1972

118

1970

1968

1966

1964

943

764

911

640

1.662

2.480
781

303

1962

0
57

1960

128

349

1958

1956

282

333

1.033

1.010

3.187

6.000
1.150

5.105

4.146

8.000
4.000
2.000
0
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الطريجي :الكويت فشلت
في الفوز بمنصب المدير العام
للمنظمة العربية للتنمية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
اسئلة وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
الوزراء الشيخ محمد العبدالله حول
اخ �ت �ي��ار م�ن�ص��ب م��دي��ر ع ��ام املنظمة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل �ل �ت �ن �م �ي��ة اإلداري � � � � ��ة وه ��ي
إحدى املنظمات املتخصصة التابعة
لجامعة ال��دول العربية والتي تعني
في معالجة قضايا التنمية اإلداري��ة
للدول األعضاء ومقرها القاهرة .
وأوض � � ��ح ال �ط��ري �ج��ي ان ال �ك��وي��ت
ك� ��ان� ��ت ق � ��د ت� �ق ��دم ��ت ب� �ت ��رش� �ي ��ح أح ��د
أبنائها األك�ف��اء وه��و أستاذ جامعي
أكاديمي متميز لهذا املنصب والذي
ل��م ي�س�ب��ق ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ال�ح�ص��ول
ع�ل�ي��ه م �ن��ذ إن �ش ��اء ه ��ذه امل �ن �ظ �م��ة في
ع��ام  1961علمًا ب��أن الكويت تساهم
بميزانيتها ب�م��ا ي �ع��ادل  % 14تدفع
سنويًا .
واوضح أن املنظمة ل��دي�ه��ا نظام
أساسي يحدد آلية عملها وإجراءات
اخ�ت�ي��ار م��دي��ر ع��ام ون��ائ�ب��ه مل��دة أرب��ع
س�ن��وات ق��اب�ل��ة للتجديد م��رة واح��دة
من بني الدول األعضاء باملنظمة وفقًا
لقاعدة التداول لهذين املنصبني بني
ال��دول األع�ض��اء وف�ق��ًا للمادة ( )9من
الئحة النظام األساسي للمنظمة.
وبناء على ما تقدم وبما أن دولة
ال �ك��وي��ت ت �ق��دم��ت ب �ت��رش �ي��ح ممثلها
مل�ن�ص��ب امل��دي��ر ال �ع��ام وال� ��ذي تنطبق
ع �ل �ي��ه ش � ��روط ال �ت ��رش ��ح وك � ��ان ل��دي��ه
فرصة كبيرة لنيل ه��ذا املنصب لوال
تقاعس الوفد الكويتي بأداء واجبه
س��واء م��ن حيث مستوى التمثيل أو
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م��ن ح�ي��ث ال �ق��درة ع�ل��ى ب��ذل املساعي
امل �ط �ل��وب��ة مل� �ح ��اول ��ة ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
ه� ��ذا امل �ن �ص��ب وال � � ��ذي ي �ع��د ت�ش��ري�ف��ا
لدولة الكويت في املنظمات الدولية
واإلقليمية وك��ان��ت أوج ��ه ال�ق�ص��ور
على النحو التالي :
أوال :درجة مستوى التمثيل لوفد
دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت امل � �ش� ��ارك ف ��ي ع�م�ل�ي��ة
اخ � �ت � �ي ��ار م �ن �ص ��ب امل � ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام ل��م
ت�ك��ن ب��امل�س�ت��وى امل�ط�ل��وب ح�ي��ث مثل
ال�ك��وي��ت ب�ه��ذه الفعالية وك�ل�اء وزارة
مساعدون ب��دال من وزي��ر التنمية أو
رئيس ديوان الخدمة املدنية أو وكيل
دي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وق��د انعكس
ذلك على فقدان الكويت لهذا املنصب
ل �ع��دم ف��اع�ل�ي��ة ال��وف��د ال�ك��وي�ت��ي وع��دم
احتجاجه على كثير م��ن اإلج ��راءات
غ�ي��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة ال �ت��ي ش��اب��ت عملية
االختيار .
ث��ان�ي��ا :ل��م ي �ح��اول ال��وف��د الكويتي

االس� �ت� �ف ��ادة ق� ��در اإلم� �ك ��ان م ��ن ال��دع��م
ال�س�ي��اس��ي ال ��ذي وف��رت��ه ل��ه م�ش�ك��ورة
وزارة ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة خ � �ل ��ال ع �م �ل �ي��ة
االخ � �ت � �ي� ��ار ب �ع �ك ��س ب� �ع ��ض ال� ��وف� ��ود
األخرى والتي وفرت لهم حكوماتهم
كافة الفرص للفوز بمثل هذا املنصب
الهام ف �ق��د ض �ي��ع ال ��وف ��د ال �ك��وي �ت��ي
ف��رص��ة ثمينة ب�ع��دم اح�ت�ج��اج��ه على
ت ��رش � �ي ��ح ب � �ع ��ض ال � � � � ��دول ألف � ��راده � ��ا
باملخالفة لالئحة ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي
للمنظمة وت�ح��دي��دا امل��ادة ( )9والتي
تعطي األفضلية ملرشحي الدول التي
سبق لها الحصول على أح��د هذين
املنصبني الترشح لهما مرة أخرى.
واستفسر الطريجي من العبدالله
ع��ن اإلج � ��راءات ال�ت��ي ق��ام ب�ه��ا ال��وزي��ر
ل�ل�س�ع��ي ال �ج��اد ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى ه��ذا
امل �ن �ص ��ب؟ ومل� � ��اذا ك� ��ان ت �م �ث �ي��ل دول ��ة
الوفد الكويتي دون املستوى املطلوب
مل �ن �ص��ب ب �ه ��ذه األه �م �ي ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
والوظيفية لدولة الكويت؟
اض ��اف :ه��ل ك��ان ت �ع��اون وتنسيق
بني كل من الخارجية ووزارة التنمية
لخلق ف��رص��ة ك�ب�ي��رة ل�ل�ح�ص��ول على
ه� ��ذا امل �ن �ص��ب خ ��اص ��ة وأن ال �ك��وي��ت
تساهم بما يعادل  % 14من ميزانية
هذه املنظمة دون محاولة االستفادة
من هذه املساهمة في الحصول على
م�ن�ص��ب ب �ه��ذا امل �س �ت��وى م��ع اإلش ��ارة
إل��ى أن ال�ك��وي��ت ل��م ت�ح�ص��ل ق��ط على
هذا املنصب منذ إنشاء املنظمة منذ
ما يقارب  54عاما؟

التميمي يسأل الصالح عن توزيع
 600قسيمة
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه التميمي
ب� ��أس � �ئ � �ل� ��ة إل � � � ��ى وزي� � � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ب��االن��اب��ة وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
أنس الصالح حول االعداد لتوزيع
قسائم ص �ن��اع �ي��ة ب��إج �م��ال��ي ٦٠٠
قسيمه تقريبا في مناطق مختلفه.
وت �س��اءل ال�ت�م�ي�م��ي ع��ن ص�ح��ة ه��ذه
امل� �ع� �ل ��وم ��ات واالس� � � ��س ال �ق��ان��ون �ي��ة
واإلداري� � ��ة ال �ت��ي س�ي�ت��م ع�ل��ى إث��ره��ا
ال�ق�ي��ام بتلك ال�ت��وزي�ع��ات وف��ي ح��ال
االج � ��اب � ��ة ب� �ن �ع ��م ط� ��ال� ��ب ال �ت �م �ي �م��ي
تزويده
ب � �ع � ��دد ال � �ق � �س� ��ائ� ��م ال � �ت � ��ي س �ي �ت��م
توزيعها واملناطق التي ستتم فيها
ال� �ت ��وزي� �ع ��ات م �ش �ف��وع��ة ب��األس �ب��اب
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وامل� �ب ��ررات ال�ق��ان��ون�ي��ة الت �خ��اذ مثل
هذا القرار.
اض� � � � � � ��اف :ه � � ��ل س � �ي � �ت� ��م االع � �ل� ��ان
ل� �ل ��راغ� �ب�ي�ن ب ��ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى ه ��ذه

ال � �ق � �س� ��ائ� ��م وم � � � ��ا ال � � � �ش� � � ��روط ال� �ت ��ي
وض� �ع� �ت� �ه ��ا ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ل � �ل� ��دخ� ��ول ف��ي
املنافسة للمستفيدين؟ .كما تساءل
عن صحة املعلومات التي تفيد بأنه
سيتم القيام بتلك التوزيعات بهدف
ت��وس �ع��ة ال �ق �س��ائ��م ال �ق��ائ �م��ة لبعض
اص �ح��اب ال �ن �ف��وذ؟ وم ��ا ه��ي ال�ج�ه��ة
املسؤولة عن اتخاذ القرار املذكور؟
وهل لديها الصالحية للقيام بذلك؟

عاشور:
هل قاضت
الخارجية
من أساءوا
للكويت؟

صالح عاشور

ق � � � � ��دم ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ص� ��ال� ��ح
ع��اش��ور اس�ئ�ل��ة إل ��ى ال�ن��ائ��ب
األول ل � ��رئ � � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س
ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد حول
رف��ع وزارت� ��ي ال�خ��ارج�ي��ة في
اململكة ال�ع��رب�ي��ة السعودية
ومملكة البحرين عن طريق
س �ف��ارات �ه��م ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت
ق� � �ض � ��اي � ��ا ع� � �ل � ��ى م� �ج� �م ��وع ��ة
م � ��ن امل � �غ� ��ردي� ��ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
ي � �ت � �ه � �م ��ون � �ه ��م ب ��ال � �ت � �ع ��رض
ل� � � ��رم� � � ��وزه� � � ��م وال � � �ت � � �ع� � ��رض
لشؤونهم الداخلية وغيرها
من التهم الكيدية .على حد
وصفه.
وقال عاشور اننا الحظنا
أن وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ب��دول��ة
ال �ك��وي��ت ل��م ت�ق��م ب ��أي إج ��راء
ت� �ج ��اه م �غ ��ردي ��ن س �ع��ودي�ين
وب�ح��ري�ن�ي�ين أس� ��اؤوا ل��دول��ة
الكويت وحكامها ورموزها
وت� �س ��اءل :ه ��ل ق��ام��ت وزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ب� ��رف� ��ع ق �ض��اي��ا
ع� �ل ��ى م � �غ ��ردي ��ن س �ع��ودي�ي�ن
أو ب �ح��ري �ن �ي�ي�ن أو غ �ي��ره��م
أس � � � � � ��اؤوا ل� � ��دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
وح �ك��ام �ن��ا ورم � ��وزن � ��ا؟ وإذا
ك��ان��ت اإلج ��اب ��ة ب�ن�ع��م ط��ال��ب
ع ��اش ��ور ب �ت ��زوي ��ده ب �ص��ورة
م ��ن ال �ت �غ��ري��دة وص � ��ورة من
ال�ش�ك��وى وت��اري��خ تقديمها
وما اإلجراء الذي تم اتخاذه
ت� �ج ��اه امل� �غ ��رد امل� �س ��يء وإذا
ك � ��ان � ��ت اإلج� � � ��اب� � � ��ة ب ��ال� �ن� �ف ��ي
فيرجى تزويدي باألسباب.
اض � � ��اف :ه ��ل ل � ��دى وزارة
الخارجية قسم يتولى رفع
م� �ث ��ل ه� � ��ذه ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال �ت��ي
ان� �ت� �ش ��رت ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ف��ي
اآلون��ة األخ�ي��رة ؟ وإذا كانت
اإلجابة بنعم طالب عاشور
ب� �ت ��زوي ��ده ب �ك��اف��ة م ��ا ي�ث�ب��ت
ذلك.

الري يستفسر من الكندري
عن االستغالل التجاري
ألحد الفنادق
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب أح�م��د الري ب�س��ؤال
ال ��ى وزي ��ر امل ��واص�ل�ات وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون البلدية عيسى الكندري عن
ال�ف�ن��دق ال�ك��ائ��ن ف��ي منطقة الساملية
قطعة  13قسيمة  37تساءل فيه عن
كيفية ت�ح��وي��ل ال�ع�ق��ار االس�ت�ث�م��اري
ل�ف�ن��دق م��ع ه ��دم ج ��زء م�ن��ه واالب �ق��اء
ع � �ل ��ى م� �ب� �ن ��ى م� �ص� �م ��م اس� �ت� �ث� �م ��اري
بالكامل؟
وكيف يتم تحويل العقار لفندق
م��ع وج��ود استغالل ت�ج��اري بالدور
االول يسمح به العقار االستثماري
وال يسمح به بالفندق؟
اض � ��اف :ه��ل ت��م م�خ��اط�ب��ة االدارة
القانونية ف��ي البلدية لالستيضاح
ع��ن ج ��واز اي �ص��ال او ت�ق��وي��ة ال�ت�ي��ار
الكهربائي للعقار؟
وطالب الري تزويده بصورة من
رد االدارة القانونية؟
وهل تم ايصال التيار الكهربائي
او تقويته للعقار بعد البناء؟
وت�س��اءل هل كتاب ايصال التيار
ال�ك�ه��رب��ائ��ي او ت�ق��وي�ت��ه ص ��ادر برقم
س �ج��ل م�ع�ت�م��د ل� ��دى ال �ب �ل��دي��ة؟ ف ��اذا
الجواب بنعم ارجو تزويدي بنسخة
منه؟
وه ��ل ت �م��ت ازال � ��ة امل �خ��ال �ف��ات قبل

أحمد الري

ايصال التيار الكهربائي؟
وهل املبنى االستثماري ال��ذي لم
ي�ه��دم ت��م تحويله الجنحة فندقية؟
ام ما زال على وضعه السابق كشقق
استثمارية؟
وهل اصدار ترخيص بناء لفندق
ي �ع �ن��ي ال � �غ� ��اء ال� ��رخ� ��ص ال �ت �ج��اري ��ة
السابقة وعقود االيجار؟
وه ��ل ت��م ح�س��م ال�ق�ض��اي��ا القائمة
على العقار واملرفوعة من املستأجر
والبلدية خصم فيها؟

الحمدان :تحويل النظام
التعليمي إلى التكاملي
قدم النائب حمود الحمدان اسئلة
ال� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى ح��ول نظام
ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت وق��ال
الحمدان في معرض سؤاله:
يسعى الجميع لالرتقاء بالعملية
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة وامل � � �ح� � ��ور االس � ��اس � ��ي
ل�ل�ارت �ق ��اء ه ��و امل �ع �ل��م ،ول ��ذل ��ك يجب
ال � �ح� ��رص ع� �ل ��ى ان ي � �ك ��ون م�ت�م�ك�ن��ا
م ��ن امل � ��ادة ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ي��درس �ه��ا،
وم� �ت� �م� �ي ��زا ب � ��امل� � �ه � ��ارات االس ��اس� �ي ��ة
ل � �ل � �ت ��دري ��س واس� ��ال � �ي � �ب� ��ه ال �ح ��دي �ث ��ة
ووس � ��ائ � �ل � ��ه ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ة ،وف ��ي
تصريح صحفي ق��ال وزي��ر التربية
ان «رخصة املعلم جزء من الحل».
ل � � ��ذا ارج� � � ��و اف� � ��ادت� � ��ي وت � ��زوي � ��دي
باآلتي:
 مل� ��اذا ال ت�ت�ج��ه ج��ام �ع��ة ال�ك��وي��تلجعل نظام التعليم في كلية التربية
ن � �ظ� ��ام ت� �ت ��اب� �ع ��ي ب� � ��دال م � ��ن ال �ن �ظ ��ام
التكاملي املعمول به حاليا؟
 مل � ��اذا ال ت �ت �ج��ه ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ةللتعليم التطبيقي والتدريب لجعل
ن� �ظ ��ام ال �ت �ع �ل �ي��م ف� ��ي ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي��ة
االس��اس�ي��ة ن�ظ��ام��ا تتابعيا ب��دال من
النظام التكاملي املعمول به حاليا؟

حمود الحمدان

 ما العوائق دون تطبيق رخصةالتعليم على املعلمني الجدد؟
 ه � ��ل ت � ��وج � ��د دراس � � � � � ��ات ق ��دم ��تلتحويل الكليات التربوية الى كليات
ت �ت��اب �ع �ي��ة ،ب �ح �ي��ث ي� � ��درس ال �ط��ال��ب
ال�ج��ام�ع��ي ف��ي ال�ك�ل�ي��ة العلمية التي
يريدها ،وبعد تخرجه منها يدرس
ف ��ي ال �ك �ل �ي��ات ال �ت��رب��وي��ة مل ��دة ع��ام�ين
يضمنان التدريب امليداني ليحصل
بعدها على رخصة التعليم مثال؟
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حماد لوزيرة الشؤون :إنصاف ذوي
اإلعاقة ومنحهم االمتيازات المالية
طالب النائب سعدون العتيبي
وزي � � � � ��رة ال � � �ش � � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وال� �ع� �م ��ل وزي � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
ب � � ��أن ت �ت �ح �م��ل م� �س ��ؤول� �ي� �ت� �ه ��ا ف��ي
تطبيق قانون املعاقني وان تبادر
بسرعة إن�ص��اف األش �خ��اص ذوي
اإلع��اق��ة ورف��ع امل�ع��ان��اة عنهم وعن
اول �ي��اء أم��وره��م وتطبيق الحقوق
وامل��زاي��ا واالع �ف ��اءات س ��واء املالية
او االج�ت�م��اع�ي��ة ال�ت��ي منحها لهم
القانون رقم  8لسنة  2010في شأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
واك � � � ��د ح� � �م � ��اد ض � � � � ��رورة ف �ص��ل
م� �ل� �ف ��ات االب� � �ن � ��اء امل� �ع ��اق�ي�ن داخ� ��ل
االس��رة الواحدة وتطبيق الحقوق
وامل ��زاي ��ا واالع � �ف� ��اءات ال �ت��ي اق��ره��ا
القانون لكل طفل معاق على حدة

سعدون حماد

وعدم الجمع بني الحاالت من نفس
االس��رة واالك�ت�ف��اء بتطبيقها على
طفل واح��د  ،حيث إن القانون اقر
ت�ل��ك ال �ح �ق��وق ل�ج�م�ي��ع االش �خ��اص

م ��ن ذوي اإلع� ��اق� ��ة ول� ��م ي�ق�ص��ره��ا
على عدد معني داخل افراد االسرة
الواحده ل ��ذا ي�ج��ب ف�ص��ل ملفات
االب� � �ن � ��اء امل� �ع ��اق�ي�ن داخ � � ��ل االس � ��رة
الواحدة وصرف مستحقاتهم بأثر
رجعي.
وأضاف حماد :لقد منحت املادة
 45من القانون رق��م  8لسنة 2010
مقابال ماديا لذوي االعاقة الذين
ً
ت �س �ت��وج��ب ح��ال �ت �ه��م االس �ت �ع��ان��ة
بسائق أو خادم إال ان الكثير من
ت �ل��ك ال� �ح ��االت ل ��م ي �ت��م ص ��رف ه��ذا
امل�ق��اب��ل ل�ه��ا ح�ت��ى اآلن ل��ذا نطالب
وزي � � ��رة ال � �ش� ��ؤون س ��رع ��ة ال �ت��دخ��ل
النصافهم بصرف تلك املستحقات
لهم بأثر رجعي.
وط ��ال ��ب ح� �م ��اد ب � �ض� ��رورة ض��م
امل �ع��اق�ين امل�ت�ق��اع��دي��ن وم ��ن تقاعد

ل ��رع ��اي �ت �ه ��م إل� � ��ى ق� ��ان� ��ون م �ك��اف��أة
نهاية ال�خ��دم��ة حيث ان ه�ن��اك من
ي�ت�ق��اع��د م��ن امل �ع��اق�ين وال يحصل
على مكافأة نهاية الخدمة ،وكذلك
ه �ن ��اك م ��ن ي �ع ��ول م �ع��اق��ا وت �ق��اع��د
م� ��ن ع �م �ل��ه ل ��رع ��اي �ت ��ه وال ي�ح�ص��ل
على م�ك��اف��أة نهاية الخدمة .وزاد
ح�م��اد ان��ه سيتبنى مقترحا بهذا
الشأن للمطالبة بإعادة النظر في
تلك الحاالت االنسانية واستثناء
ض�م�ه��ا ال ��ى ق��ان��ون م�ك��اف��أة نهاية
ال� �خ ��دم ��ة ك �م��ا اك � ��د ح� �م ��اد أه �م �ي��ة
إن �ص ��اف ه ��ذه ال �ف �ئ��ة م ��ن أب�ن��ائ�ن��ا،
ف �ه��م ي �ح �ت��اج��ون م �ن��ا ال � ��ى امل��زي��د
م��ن االه �ت �م��ام وال��رع��اي��ة وال�ت�ق��دي��ر
ل�ي�ت�م�ت�ع��وا ب �ح �ي��اة ك��ري �م��ة تحقق
ل �ه��م امل �ش��ارك��ة ال �ف��اع �ل��ة ب�ي�ن أف ��راد
املجتمع.

الكندري :سياسة اإلحالل في األوقاف
تقلص البطالة
رح� � ��ب ال � �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص ��ل ال� �ك� �ن ��دري
ب �ت �ص ��ري �ح ��ات وزي� � � ��ر ال � �ع � ��دل ووزي� � ��ر
األوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية يعقوب
الصانع بشأن سعيه لتطبيق سياسة
اإلح � �ل� ��ال ف� ��ي وزارة األوق� � � � ��اف وق� ��ال
الكندري إن تصريحات الصانع بهذا
ال �خ �ص��وص ت �ص��ب ف ��ي س �ي��اس��ة دع��م
امل��واط��ن وه��ي ت�ص��ري�ح��ات م��ن شأنها
ت�ق�ل�ي��ص ن�س�ب��ة ال �ب �ط��ال��ة ف��ي امل�ج�ت�م��ع
وق ��ال ال �ك �ن��دري إن ال �ص��ان��ع ال ��ذي أك��د
ال�ي��وم سعيه بنفسه لتطبيق سياسة
اإلحالل لم يعلن رفضه باملطلق تعيني
ال��واف��دي��ن ف��ي األوق� ��اف ول�ك�ن��ه ق��ال إن��ه

يسعى ألن يكون الوافد الذي يستعني
ب��ه م��رف��وع ال� ��رأس ول �ي��س ك�م��ال��ة ع��دد
وه � ��ذا ه ��و امل �ط �ل ��وب ت �ط �ب �ي �ق��ه ف ��ي ك��ل
وزارات الدولة.
وق� � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري إن ت �ص��ري �ح��ات
حكومية كهذه تستدعي منا اإلش��ادة
ف ��ال ��وزي ��ر ال� �ص ��ان ��ع أك � ��د ط �ي �ل��ة ف �ت��رة
عمله في ال��وزارت�ين أن��ه أه��ل للمنصب
ال� �ح� �ك ��وم ��ي وال ي �س �ع �ن��ا ه� �ن ��ا إال أن
نستذكر خ �ط��وات ال��وزي��ر اإلص�لاح�ي��ة
ال�ت��ي ب ��دأت م��ع ي��وم��ه األول ف��ي وزارة
ال� � �ع � ��دل ح� �ي ��ث أع � �ل� ��ن ح �ي �ن �ه��ا س �ع �ي��ه
ل �ت �ن �ظ �ي��م ال� �ق� �ض ��اء وم �ع ��ال �ج ��ة ق�ض�ي��ة

ال��دورة املستندية وادخ��ال التعديالت
عل قانون املرافعات بما يخص االعالن
والجوانب االدارية االخرى ذات الشأن.
وأك � � ��د ال � �ك � �ن ��دري ان وع � � ��ود ال �ص��ان��ع
تحولت شيئا فشيئا إل��ى واق��ع عملي
ملموس انعكس إيجابا على املحراب
القضائي املتعطش لتشريعات كهذه.
وختم الكندري تصريحه بشكر الوزير
يعقوب الصانع داعيا وزراء الحكومة
أج�م�ع�ين إل ��ى ات �ب��اع س�ي��اس��ة ال�ص��ان��ع
وانتهاج نهجه اإلصالحي وهو النهج
امل ��أم ��ول وامل� �ع ��ول ع�ل�ي��ه م��ن ك��ل وزراء
الحكومة.

أو شفقة وإن�م��ا واج��ب على املجتمع
وال�ت��زام من الدولة فقد ص��در القانون
رق��م ( )8لسنة  2010ف��ي ش��أن حقوق
االشخاص ذوي االعاقة ال��ذي تضمن
ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال � �خ � ��دم � ��ات وال� �ح� �ق ��وق
ال�ط�ب�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
واإلنسانية باإلضافة ملزايا وإعفاءات
ورع��اي��ة اجتماعية وتأهيل وان��دم��اج
في املجتمع كما اشتمل القانون على
اس�ت�ث�ن��اءات م��ن اح�ك��ام ق��ان��ون ونظام
الخدمة املدنية فيما يتعلق باإلجازة
ال �خ��اص��ة وال �ط �ب �ي��ة وس ��اع ��ات ال�ع�م��ل
واملعاش .
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الحويلة :البديل االستراتيجي
يضر القطاع النفطي
قال النائب د .محمد الحويلة
ان تطبيق البديل االستراتيجي
على موظفي النفط دون النظر
إل� ��ى ع��واق �ب��ه ي �ض��ر ب��ال�ص�ن��اع��ة
ال �ن �ف �ط �ي��ة ال � �ت ��ي ه� ��ي ال� �ش ��ري ��ان
الرئيسي واملورد الوحيد للدخل
ب ��ال� �ك ��وي ��ت ك� �م ��ا أن � ��ه س �ي �س��اه��م
ف ��ي اب � �ع ��اد ال� �خ� �ب ��رات وال �ع �م��ال
وس� �ي� �ف ��رغ ال� �ق� �ط ��اع م ��ن خ �ب��رات
أب� �ن ��اء ال �ك��وي��ت ف �ي��ه وس�ي�ع��ان��ي
ل �س �ن��وات م ��ن ت �س��رب ال �ك �ف��اءات
ال �ت��ي ت ��م ت�ج�ه�ي��زه��ا وت��دري �ب �ه��ا
لتصل إلى ما هي عليه االن.
واش ��ار ال�ح��وي�ل��ة ف��ي تصريح
صحافي إلى أن القطاع النفطي
ع� ��ان� ��ى م � ��ن ت � �س� ��رب ال � �ك � �ف� ��اءات
الوظيفية ف��ي فترة قريبة وك��ان
ط � ��اردا ل� ��وال ال� ��زي� ��ادات األخ �ي��رة
ال �ت��ي ح �ف��زت ال �ك �ف��اءات ل�ل�ع��ودة
وال � �ع � �م� ��ل ب ��ال� �ق� �ط ��اع م �ب �ي �ن��ا أن
ه ��ذا ال �ق �ط��اع ي�ن�ب�غ��ي أن يحظى
ب� � ��ام � � �ت � � �ي� � ��ازات أك � � �ث� � ��ر م � � ��ن ت �ل��ك
امل ��وج ��ودة ن �ظ��را ل�لأخ �ط��ار التي
يالقونها في مقار عملهم.
وأش � � � � � ��ار ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة ال� � � ��ى ان
ف � �ك� ��رة ال � �ب ��دي ��ل االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي
ت �ص �ل��ح ف� ��ي وزارات وه �ي �ئ��ات
ال��دول��ة ول�ك��ن بعيدا ع��ن القطاع
ال �ن �ف �ط��ي ل ��وج ��ود ن �ظ��م ول��وائ��ح
وخطط استراتيجية داخ��ل هذا

د .محمد الحويلة

ال�ق�ط��اع تضمن ج��ذب ال�ك�ف��اءات
وامل �ت �م �ي ��زي ��ن وت �ض �م ��ن ت�ح�ف�ي��ز
العاملني ملزيد من االنجاز فإذا
م��ا ط�ب��ق ال �ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
ع �ل��ى ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي ف �ل �م��اذا
ي�ع�م��ل ال�ش�ب��اب ف��ي ب�ي�ئ��ة خطرة
ونظم ولوائح صارمة؟ واملقابل
واحد مع جهات أقل عناء وجهدا
وأقل مسؤولية فال بد من وجود
م � �ق� ��اب� ��ل ي � �ن� ��اس� ��ب ه� � � ��ذه امل � �ه� ��ام
والصعاب.

 5لجان برلمانية
تجتمع اليوم
فيصل الكندري

الهاجري إلعفاء المعاقين
من بصمة الدوام
ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ه��اج��ري
باقتراح برغبة يقضي بإعفاء موظفي
ال ��دول ��ة م ��ن امل �ع��اق�ي�ن إع ��اق ��ة ش��دي��دة
م��ن البصمة عند ب��دء ون�ه��اي��ة ال��دوام
اليومي وذل� � ��ك دون م� �س ��اس ب�ح��ق
ال��وزارات والجهات العامة في الدولة
في االستعاضة عن البصمة بتدابير
بديلة تتناسب مع ظروف املعاقني
وأوض� � � ��ح ال � �ه ��اج ��ري ف� ��ي م �ع��رض
م �ق �ت��رح��ه ان � ��ه ان� �ط�ل�اق ��ا م� ��ن امل �ف �ه��وم
االس �ل ��ام � � ��ي ال � �ق� ��ائ� ��م ع � �ل ��ى ال� �ت �ك ��اف ��ل
وال � �ت � �ض� ��ام� ��ن واع� � �ت� � �ب � ��ار أن رع� ��اي� ��ة
االش �خ��اص ذوي االع��اق��ة ليست منة

برلمان

ون � �س � �ب� ��ة ل� � �ل� � �ظ � ��روف اإلن � �س ��ان � �ي ��ة
الخاصة باملعاق إعاقة شديدة يتعني
إع �ف��اء امل��وظ��ف أو امل��وظ�ف��ة امل �ع��اق من
اش �ت ��راط ال�ب�ص�م��ة ع�ن��د ب��داي��ة العمل
ون �ه��اي �ت��ه وذل � ��ك دون م �س ��اس ب�ح��ق
الوزارة
وال � � � �ج � � � �ه � � � ��ات ال � � �ح � � �ك� � ��وم � � �ي� � ��ة ف ��ي
االس � �ت � �ع ��اض ��ة ع � ��ن اج� � � � ��راء ال �ب �ص �م��ة
ب��أي ت��داب�ي��ر ب��دي�ل��ة لضبط وم��واظ�ب��ة
املوظفنيفياألوقاتاملحددةرسميًا    .
ماضي الهاجري

ت � �ن� ��اق� ��ش ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال � � �ح � � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ال � �ي� ��وم
االثنني ميزانية املؤسسة العامة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة للسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2016/2015ب�ح�ض�ـ�ـ��ور
ممثلني عن وزارة املالية ودي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة وامل� ��ؤس � �س� ��ة ال �ع ��ام ��ة
ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ف�ي�م��ا
تنظر لجنة شؤون املرأة واألسرة
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادة
جديدة برقم  2مكررا إلى القانون
رقم  31لسنة  2008بشأن الفحص
ال�ط�ب��ي ل�ل��راغ�ب�ين ف��ي ال ��زواج قبل
إتمام الزواج .
وت �ن �ظ��ر ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات ما
ي �خ��ص وزارة ال ��دف ��اع ب�ب��رن��ام��ج
ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ب�ح�ض�ـ�ـ��ور ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي� ��ر
ال � ��دف � ��اع وم �م �ث �ل�ي�ن ع� ��ن امل �ج �ل��س
األع � � � �ل� � � ��ى ل � �ل � �ت � �خ � �ط � �ي ��ط  ،ف �ي �م ��ا
ت�س�ت�ق�ب��ل ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال�ي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة وف��دا قطريا ووف��د
األم��ان��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ل� ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ملناقشة
س �ي��ر ال �ع �م��ل امل �ش �ت��رك ف ��ي م�ج��ال
ال �ت �ك��ام��ل االق� �ت� �ص ��ادي ب�ي�ن دول ��ة
مجلس التعاون.

وتبحث لجنة حماية األم��وال
ال �ع��ام��ة ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
عن األموال املستثمرة للفترة من
 2013/1/1م إل��ى 2014/6/30م
ال � � � �ج� � � ��زء ال � � � �خ� � � ��اص ب� �م ��ؤس� �س ��ة
امل��وان��ئ الكويتية بحضـور وزي��ر
املواصالت ووزي��ر الدولة لشؤون
ال� �ب� �ل ��دي ��ة وم� �م� �ث� �ل�ي�ن ع � ��ن دي� � ��وان
املحاسبة واملختصني بمؤسسة
املوانئ الكويتية .
وتستكمل لجنة تنمية امل��وارد
ال �ب �ش��ري��ة ال��وط �ن �ي��ة م �ن��اق �ش��ة م��ا
ت ��م ال �ت��وص��ل إل �ي��ه ب �ش��أن ال�ب��دي��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ب�ي�ن�م��ا تستكمل
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ت � �ج� ��اوزات
ه�ي�ئ��ة ال ��زراع ��ة أع �م��ال �ه��ا ف ��ي ه��ذا
ال�ص��دد تنظر اللجنة اإلسكانية
تنفيذ م�ح�ط��ات ال�ك�ه��رب��اء للمدن
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة وال � �ط ��رق
اإلق �ل �ي �م �ي��ة ل �ل �م �ن��اط��ق ال�ش�م��ال�ي��ة
ب�ح�ض�ـ��ور وزي ��ر األش �غ��ال ال�ع��ام��ة
وزير الكهرباء واملاء.
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غير منصف اإللحاح في سرعة إقرارها بعد تأخرها  30عاما

الحريص لـ «الدستور» :االتفاقية األمنية

لن أوافق نهائيا على رفع الدعم أو فرض الضرائب والرسوم
أكد رئيس اللجنة
التشريعية النائب مبارك
الحريص أن االتفاقية
األمنية قيد الدراسة وال
نخضع لإلمالءات وقال
الحريص في حوار أجرته
معه الدستور إن انجازات
المجلس الحالي رسخت
الطمأنينة في نفوس
المواطنين واليعنينا
ترديد البعض مقولة أن
المجلس الحالي اليمثلنا
مؤكدا أننا حققنا ارقاما
مميزة في نسبة تنفيذ
المشروعات أبرزها جسر
جابر لكنه في الوقت
نفسه كشف ان األداء
الحكومي أقل من
المتوقع وال يرقى إلى
طموح نواب األمة.
وتطرق الحريص إلى
الحديث عن بعض القرارات
الحكومية وقال إنه لن
يوافق نهائيا على رفع
الدعم او فرض الضرائب
والرسوم  ،الفتا إلى أن
اللجنة التشريعية انجزت
 380اقتراحا بقانون من
أصل  427في هذا الدور
والكثير من الموضوعات
المثارة على الساحة تطرق
إليها الحريص في السطور
التالية:

 ك �ي��ف ت �ق �ي��م امل �ش �ه��د ال �س �ي��اس��يالحالي للبالد؟
• االم � ��ور ب ��دأت ت��أخ��ذ م�ج��راه��ا
ن� � �ح � ��و االس� � � �ت� � � �ق � � ��رار ال � �س � �ي� ��اس� ��ي
واالج � � �ت� � � �م � � ��اع � � ��ي الس� � �ي� � �م � ��ا ب� �ع ��د
التصعيد وال�خ�لاف وال �ص��دام في
ال �س �ن��وات ال� �ث�ل�اث امل��اض �ي��ة حيث
ك� � ��ان ه � �ن� ��اك م� ��ن ي� ��رف� ��ض ال �ق �ب��ول
بالديمقراطية األمر الذي أدى إلى
ال�ت��أزي��م وال �ص��دام وع ��دم اس�ت�ق��رار
ال �س �ل �ط��ات ال� �ث�ل�اث ك �م��ا أدى إل��ى
ح��ل واب �ط��ال م�ج�ل��س االم ��ة مرتني
ف� �ض�ل�ا ع � ��ن اس� �ت� �ق ��ال ��ة ال �ح �ك��وم��ة
م� ��ا أدى إل � ��ى ت ��وق ��ف ال �ك �ث �ي��ر م��ن
امل �ش��روع��ات خ�ص��وص��ا التنموية
منها إال أننا منذ انطالقة املجلس
الحإلى استطعنا ان نعيد دوران
عجلة ه��ذه امل�ش��روع��ات وبشهادة
الجميع.
باألمس القريب وخالل اجتماع
ل �ج �ن��ة االول� ��وي� ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة مع
وزي � � � ��ر االش � � �غ � � ��ال ال � �ع� ��ام� ��ة وزي � ��ر
ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء م.أح �م��د ال�ج�س��ار
ان�ب�ه��ر أع �ض��اء اللجنة م��ن حجم
امل�ش��روع��ات التي تنفذ على ارض
ال � ��واق � ��ع وال � �ت� ��ي أوض� �ح� �ه ��ا ش ��رح
الوزير.
ه�ن��اك تنفيذ مل�ش��روع��ات كثيرة
ك��ان��ت م�ت��وق�ف��ة م�ن��ذ زم ��ن وبشكل
عام حققنا ارقاما مميزة في نسبة
ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��روع��ات أب��رزه��ا جسر
ج��اب��ر وامل �ب �ن��ى ال �ج��دي��د الع �ض��اء
مجلس األم ��ة وال ��ذي ك��ان متوقفا
م �ن��ذ  4س �ن ��وات ح �ي��ث ان ��ه ش ��ارف
على االكتمال .وجميع املشروعات
املشار إليها سابقا لم تكن تتحقق
دون سيل االن �ج��ازات التشريعية
ال�ت��ي أق��ره��ا املجلس وبلغت نحو
 35قانونا.
 ه �ن��اك ت �خ��وف ل ��دى رج ��ل ال �ش��ارعواح� �س ��اس ب� �ح ��دوث ش� ��يء ف ��ي االي� ��ام
القليلة املقبلة.
• ال أل��وم رج��ل ال �ش��ارع ال�ع��ادي
اذا ت ��وق ��ع ك� ��ل خ �م �س��ة ش� �ه ��ور ان
هناك حال ملجلس االمة واستقالة
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ألن� � �ن � ��ا ت � �ع � ��ودن � ��ا ف��ي
السنوات الثالث االخيرة على مثل
هذه االمور التي ترسخت في ذهن
املواطنني.
ل � ��ذا ف �م��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي ان ي �ك��ون
ه �ن��اك ت �خ��وف ل��دي �ه��م اث ��ر ح ��االت
ال �ت ��أزي ��م ال �ت��ي ع��اي �ش��وه��ا .اع�ت�ق��د
ان ��ه وب �ع��د م� ��رور ع��ام�ي�ن م ��ن عمر
امل � �ج � �ل� ��س ال � �ح � ��ال � ��ي ف � �ق� ��د ت ��رس ��خ
ن� ��وع م ��ن ال �ط �م��أن �ي �ن��ة ف ��ي ن �ف��وس
املواطنني.
امر حل املجلس من عدمه في يد
حضرة صاحب السمو امير البالد

مبارك الحريض

ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د ح �ي��ث ان
س�م��وه ص��اح��ب ال�ح��ق ال��دس�ت��وري
األصيل في تنفيذ ه��ذا األم��ر متى
م� ��ا وج � ��د س� �م ��وه اس� �ب ��اب ��ا ت��دع��و
إل ��ى ال �ح��ل الس�ي�م��ا ب�ع��د ان قضت
امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة ف ��ي ال�ط�ع��ن
ال � �ه ��ذي ��ل امل� �ت� �ع� �ل ��ق ب ��اس� �ت� �م ��راري ��ة
املجلس وال ��ذي ل��م يحو اي ارك��ان
قانونية إلسقاط سلطة.
 هناك من يعيب عدم تنفيذ بعضالقوانني على ارض الواقع بل وال يعترف
ب ��امل �ج �ل ��س وي� �ط ��ال ��ب ب �ح �ل��ه وب��رح �ي��ل
الحكومة؟
• ع��دم تنفيذ القوانني ه��ذا امر
ك ��ان ق �ب��ل ع �ق��د ال �ج �ل �س��ة ال�خ��اص��ة
ب��ال��زام ال�ح�ك��وم��ة إص� ��دار ال�ل��وائ��ح
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ل� �ل� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال �ت��ي
اقرها املجلس وه��ذه الجلسة أتت
ثمارها وخير دليل اصدار الالئحة
التنفيذية لهيئة مكافحة الفساد
وك ��ذل ��ك ق ��ان ��ون ش ��رك ��ة ال �خ �ط��وط
الجوية الكويتية و قانون الـ B.O.T
وغ �ي��ره��ا م��ن ال �ق��وان�ي�ن .ال�ح�ك��وم��ة
ت �ح �ت��اج إل ��ى م��ا ي��زي��د ع �ل��ى ث�لاث��ة
أشهر إلص��دار الالئحة التنفيذية
للقانون ام��ا ان تمتد ه��ذه الفترة
لنحو ع��ام ف�ه��و ام��ر م��رف��وض وال
نقبل ب��ه الن ال�ق��ان��ون ال يعمل من
غير اقرار الالئحة التنفيذية.
بخصوص عدم اعتراف البعض
ب��امل �ج�ل��س ف�ل�س�ن��ا ف ��ي ح��اج��ة إل��ى

اع� �ت ��راف� �ه ��م .م� ��ا ي �ع �ن �ي �ن��ا اع� �ت ��راف
الشعب الكويتي الذي صوت على
اختيار ممثليه .ام��ا م��ن لديه رأي
سياسي وينتقد املجلس فهذا حق
مباح ودستوري.
م��ن ي��ردد مقولة ان -امل�ج�ل��س ال
يمثلني -فالرد هو أن هذا املجلس
ي �م �ث��ل ال �ك��وي �ت �ي�ين ج �م �ي �ع��ا س ��واء
م��ن ان�ت�خ��ب أم م��ن ل��م ينتخب الن
ق ��رار اغ�ل�ب�ي��ة ال�ش�ع��ب ه��و ال�س��ائ��د.
هناك من يقول انا ال اعترف بهذا
املجلس كونه اليضم في عضويته
أس �م ��اء ب�ع�ي�ن�ه��ا ف�م�ع�ن��ى ذل ��ك أن��ه
الي�ع �ت��رف ب ��رأي ال�ش�ع��ب الكويتي
ال ��ذي اخ �ت��ار ممثلي االم ��ة .بشكل
ع� ��ام ه� ��ذا ك �ل�ام غ �ي��ر م�ن�ط�ق��ي لكن
ح��ق االن�ت�ق��اد م�ك�ف��ول للجميع بل
نحث عليه ونطلبه لكن التجريح
واالس �ف��اف ف��ي الحديث وتصوير
االم� ��ر وك��أن ��ه خ �ص��وم��ة شخصية
ف �ه��و أم� ��ر م ��رف ��وض ودخ� �ي ��ل على
ع � ��ادات ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي وي�م�ث��ل
حالة خ��ارج��ة ع��ن نطاق الدستور
وال يمكن القبول بها او التعامل
معها.
 كيف تقيم اداء الحكومة؟• األداء ال� �ح� �ك ��وم ��ي أق� � ��ل م��ن
املتوقع وال يرقى إلى طموح نواب
االم� � � ��ة .وم � ��ع ت �ع �ط��ل امل� �ش ��روع ��ات
ال �ت �ن �م��وي��ة م �ن��ذ س� �ن ��وات ف��أص�ب��ح
ل ��زام ��ا ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة أن ت�س�ع��ى

ل�ل�إن� �ج ��از وأن ي� �ك ��ون م �ج �ه��وده��ا
م �ض��اع �ف��ا ح �ت��ى ن �ع��وض خ�س��ائ��ر
ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة ج ��راء تعطل ه��ذه
املشروعات.
رغ � ��م ذل � ��ك ف �ق��د ق �ط �ع �ن��ا ش��وط��ا
ك�ب�ي��را ف��ي ت�ف�ك�ي��ك امل �ش �ك�لات ال�ت��ي
ك � ��ان � ��ت م � � ��وج � � ��ودة ف� � ��ي ال� �س ��اب ��ق
خ� � � �ص � � ��وص � � ��ا داخ� � � � � � � � ��ل ال � � �ل � � �ج� � ��ان
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة وال� ��دل � �ي� ��ل ان ل �ج �ن��ة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة
أمامها نحو  427اقتراحا بقانون
وم �ش��روع��ا تعطلت ع�ش��ر س�ن��وات
ومع ذلك انجزنا من هذه املشاريع
ما يقارب ال�ـ  380اقتراحا بقانون
وم � ��ا ي �ت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج� � ��دول اع �م��ال
اللجنة يبلغ  65اقتراحا .اإلنجاز
لم يقتصر على اللجنة التشريعية
ف �ح �س��ب ب� ��ل ه� �ن ��اك ل� �ج ��ان أخ� ��رى
ق �ط �ع��ت ش ��وط ��ا ك �ب �ي ��را ف� ��ي اق � ��رار
العديد من املوضوعات املوجودة
على طاولته.
ل�ل��أس� ��ف ه � �ن� ��اك ك � ��م ك� �ب� �ي ��ر م��ن
ال � �ق� ��وان �ي�ن وم� ��راس � �ي� ��م ال � �ض � ��رورة
معلقة ومضى عليها ما يزيد على
أربعة اع��وام وعرضت في املجلس
الحالي بالرغم ان ذلك يمثل وضعا
دس� �ت ��وري ��ا غ �ي��ر ص �ح �ي��ح الن �ت �ف��اء
اهمية الضرورة من اصدار بعض
املراسيم .نحن مجلس استثنائي
جئنا بعد مشكالت وع�ن��اء لكننا
اس �ت �ط �ع �ن ��ا ت� � �ج � ��اوز ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
هذه املشكالت.
ك �ن��ت ات �م �ن��ى م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ان
ت �ك��ون ع�ل��ى ن�ف��س وت �ي��رة املجلس
ال �ح��ال��ي وال� � ��ذي ت �ف��وق ف ��ي األداء
عليها وه��ذا دليل واض��ح على ان
ع�م��ل ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة يسبق
التنفيذية بخطوات كثيرة وترجم
ذل ��ك ب��اس�ت�ق��ال��ة  5وزراء ق�ب��ل ع��ام
ون �ص��ف ال� �ع ��ام واخ� �ي ��را اس�ت�ق��ال��ة
وزيرين.
 ك�ي��ف تفسر اس�ت�ق��ال��ة ن��ائ��ب رئيسمجلس ال��وزراء وزي��ر التجــــــارة الســــابق
د .عبد املحسن املدعج؟
• استقالة الوزير عبد املحسن
املدعج لم تكن بسبب االستجواب
الذي قدم له وانما جاءت بسبب ما
حدث في جلسة مجلس االمة أثناء
م �ن��اق �ش��ة ت �ع��دي�ل�ات ق ��ان ��ون هيئة
اس� � ��واق امل � ��ال ح �ي��ث ل ��م ي �ك��ن ل��دى
امل��دع��ج ال��دع��م ال �ح �ك��وم��ي ال�ك��اف��ي
السيما بعد ان ارتبكت الحكومة
داخ ��ل ق��اع��ة ع�ب��د ال�ل��ه ال�س��ال��م ول��م
تكن تدري ان تصوت على املداولة
األول� ��ى ل�ل�ق��ان��ون أم ت��رف��ض وك��ان
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قيد الدراسة وال نخضع لإلمالءات

الوزير الجسار أبهر أعضاء لجنة األولويات بحجم اإلنجازات
تتمة المنشور ص08
عليها ات�خ��اذ خ�ط��وة ال��رف��ض إلى
ان تأتي التعديالت أثناء املداولة
الثانية وم��ن ثم تقوم بالتصويت
عليها.
ال � ��وزي � ��ر ال� �س ��اب ��ق امل� ��دع� ��ج ك ��ان
ي �ص ��رح ب� ��أن ال �ح �ك��وم��ة م�ت�ح�ف�ظ��ة
لذلك واعتقد ان ما ح��دث في هذه
ال �ج �ل �س��ة ك� ��ان ال �س �ب��ب االس ��اس ��ي
الستقالته وقد اورد في استقالته
عدم استطاعته العمل في مثل هذه
االج��واء التي لم ير فيها التعاون
الحكومي .يحسب للمدعج أنه قدم
استقالته وه��ذه شجاعة منه النه
لم يتشبث باملنصب.
 االت �ف��اق �ي��ة االم �ن �ي��ة ت�م�ث��ل هاجساك �ب �ي��را ل ��دى ال�ك�ث�ي��ر ك �ي��ف ت��راه��ا وه��ل
توافق الرأي القائل انها املسمار االخير
في نعش املجلس الحالي؟
• االت�ف��اق�ي��ة االم�ن�ي��ة م��وج��ودة
م� �ن ��ذ س � �ن� ��وات ف� ��ي م �ج �ل��س االم� ��ة
وت � ��م ت �ع��دي �ل �ه��ا وت �خ �ل �ل �ت �ه��ا ام ��ور
ك �ث �ي��رة وب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن اآلراء
ال �ت��ي ت��ؤي��ده��ا أو امل �ع��ارض��ة فقد
ق��رر املجلس احالتها إل��ى اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ل �ل �م��زي��د
م � ��ن ال � � ��دراس � � ��ة وم � � � ��دى ت ��واف� �ق� �ه ��ا
م��ع ال��دس �ت��ور وال� �ق ��ان ��ون .ال�ل�ج�ن��ة
التشريعية ت�ق��وم ح��ال�ي��ا ب��دراس��ة
هذه االتفاقية وليس من االنصاف
ان تظل في الحكومات واملجالس
السابقة ما يقارب  30عاما وتأتي
اآلن وتطلب من اللجنة التشريعية
االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ف � ��ي إب � � � � ��داء ال � � ��رأي
بشأنها.
ن� �ح ��ن ل� ��م ن �ط �ل��ب م � ��دة م �م��اث �ل��ة
ك��ال�ت��ي استغرقتها االت�ف��اق�ي��ة في
ال �ح �ك��وم��ات وامل� �ج ��ال ��س ال�س��اب �ق��ة
وان� � � �م � � ��ا ن � �ط � �ل� ��ب م � � � ��دة م� �ع� �ق ��ول ��ة.
ح��ال�ي��ا ن�ع�م��ل ب�ج��د ع�ل��ى مضمون
االتفاقية واذا ما تبني دستوريتها
ف � �س � �ن� ��واف� ��ق ع� �ل� �ي� �ه ��ا دون ت� � ��ردد
ونحيلها إل��ى مجلس االم ��ة على
الفور ونكون مرفوعي الرأس واذا
اتضح وجود شبهات دستورية أو
أنها تتعارض مع قوانني الكويت
فسنرفضها ولن نجامل بها احدا
وه � ��ذا م��وق �ف��ي ال �ش �خ �ص��ي أي �ض��ا
دون أدن ��ى م �س��اوم��ة او ح�س��اب��ات
س �ي��اس �ي��ة .ن �ح��ن ك� �ن ��واب ال ن�ق�ب��ل
اإلم � �ل� ��اءات م ��ن اح� ��د ف ��ي اي ق ��رار
نتخذه السيما أن�ن��ا جئنا ب��إرادة
الشعب.
وأؤك � � ��د أن االت� �ف ��اق� �ي ��ة االم �ن �ي��ة
تدرس بكل حيادية واألمر بحاجة
إل� � � ��ى م � �س � �ت � �ش ��اري ��ن دس � �ت� ��وري �ي�ن
وج �ن��ائ �ي�ي�ن ف �ي �م��ا ي �خ��ص ق��وان�ي�ن

الحكومة لديها
الكثير من الهدر
وعليها تطبيق
الترشيد
الجلسة الخاصة
باللوائح التنفيذية
أتت ثمارها
الطعن في
دستورية المجلس
الحالي جاء هزيال

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

ال� �ج ��زاء واالج � � � ��راءات وم ��ا يتعلق
ب ��ال� �ق ��اء ال �ق �ب��ض ودخ � � ��ول ال ��دول ��ة
وال � � �خ� � ��روج م �ن �ه ��ا وم � �ن� ��ع ال �س �ف��ر
وت� �س� �ل� �ي ��م امل� �ت� �ه� �م�ي�ن .وب �ص �ف �ت��ي
رئ�ي�س��ا ل�ل�ج�ن��ة ال اري ��د ان اتحمل
ت ��أخ� �ي ��ر غ � �ي� ��ري ول � �س� ��ت م �ط��ال �ب��ا
ب��ال�س��رع��ة وي�ن�ب�غ��ي ان آخ��ذ وقتي
كامال.
 ل �ك��ن ف ��ي ظ ��ل ال � �ظ� ��روف امل�ح�ي�ط��ةبالكويت اال تعتقد بأن االتفاقية االمنية
حاجة ملحة ومهمة؟
• اذا م� � � � � ��ا ن � � � �ظ� � � ��رن� � � ��ا إل� � � ��ى
االت� �ف ��اق� �ي ��ة ك ��ون �ه ��ا ت �ح �م��ي ال �ب �ل��د
وت � ��دخ� � �ل� � �ن � ��ا ض� � �م � ��ن امل � �ج � �م ��وع ��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ف �ه ��ذا ام� ��ر ج �ي��د لكنه
ك�ل�ام ام �ن��ي وس �ي��اس��ي وم ��ا ن�ق��وم
ع �ل �ي��ه ح ��ال� �ي ��ا ه� ��و دراس � �ت � �ه� ��ا م��ن
الشقني الدستوري والقانوني النه
اليمكننا ال�ج��زم حاليا ليس انها
دستورية او غير ذلك.
 وزير املالية أنس الصالح أكد مراراض ��رورة رف��ع ال��دع��م وف��رض الضرائب
والرسوم كيف ترى هذا األمر؟
• ل ��ن اواف � ��ق ن �ه��ائ �ي��ا ع �ل��ى رف��ع
الدعم او فرض الضرائب والرسوم
فنحن مع اي قرار يرفع االعباء عن
كاهل املواطن خاصة الطبقة ذات
ال��دخ��ول امل �ح��دودة وال �ت��ي ه��ي في
ح��اج��ة إل��ى ال��دع��وم ام��ا م��ا يتعلق
بانخفاض اسعار النفط والظروف
االق�ت�ص��ادي��ة ف��ان الحكومة لديها
الكثير من الهدر في جوانب كثيرة
بامليزانية العامة يفترض ان تبدأ
اوال ب �ن �ف �س �ه��ا ب �ت �ط �ب �ي��ق س �ي��اس��ة
ال�ت��رش�ي��د وال �ح��د م��ن امل �ص��روف��ات
غ� �ي ��ر ال� � �ض � ��روري � ��ة .ك� �ل ��ي ث� �ق ��ة ف��ي

ان دخ� ��ل ال �ن �ف��ط و االس �ت �ث �م��ارات
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة س �ي �غ �ط �ي��ان ح��اج��ات
امل��واط �ن�ي�ن ب��ال��دع��وم وي �ج��ب على
الحكومة أال تتسرع في رفع الدعم
عن اي سلعة ومن ثم تتراجع كما
حصل في موضوع الديزل.
وم ��ا رأي ��ك ف��ي امل�ق�ت��رح��ات النيابيةاملقدمة بشأن تعديل النظام االنتخابي
الحالي؟
• ش � ��ارك � ��ت ف � ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات
وفق آلية الصوت الواحد بعد ان
اص �ب��ح دس �ت��وري��ا وه� ��ذا ال يعني
انني اؤي��ده او اعارضه .ما ارجوه
ه��و وج��ود ن�ظ��ام متكامل وم��ن َ
ير
ان ي�ك��ون ه�ن��اك ص��وت ف��ي ال��دائ��رة
واخر خارجها فهذا امر غير عملي
باملرة.
م��ن خ�ل�ال ال �ل �ق��اءات باملواطنني
وزي��ارة الديوانيات ملست التعامل
م ��ع م �ث��ل ه� ��ذه امل �ق �ت��رح��ات ب�ش��يء
م��ن ال�س�خ��ري��ة ل��ذا ف�لاب��د م��ن ط��رح
م� �ق� �ت ��رح ��ات اك� �ث ��ر ج ��دي ��ة رغ � ��م ان
ق� ��ان� ��ون االن � �ت � �خ ��اب ��ات ال ي�ت�ط�ل��ب
صفة استعجال في تغييره فهناك
ق ��وان�ي�ن اه� ��م ك��اس �ت �ق�ل�ال ال �ق �ض��اء
واالحداث وغيرهما.
االن� �ت� �خ ��اب ��ات س� �ت� �ج ��رى ال� �ع ��ام
 2017إال أن ه � �ن� ��اك م � ��ن ي ��ري ��د
خ� ��وض � �ه� ��ا الن� � � ��ه ت � �ع� ��ب وم� � � ��ل م��ن
الجلوس خارج املجلس وال يعقل
ب�ع��د ان اخ �ط��أ وع ��زل ن�ف�س��ه ي��أت��ي
ويملي شروطه.
من ي � ��رد خ � ��وض االن �ت �خ��اب��ات
فعليه ان يقبل ب��ال�ص��وت ال��واح��د
الذي اقترحه صاحب السمو امير
البالد واقرته املحكمة الدستورية

واذا ما ارت��أت الحكومة ان تغيير
النظام الحالي اولوية وترغب في
دخول ناس وخروج اخرين عليها
ان ت� �ق ��دم م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب�ص�ف��ة
االستعجال إلى مجلس االمة.
 م � ��اذا ع ��ن اخ� ��ر م ��ا ت��وص �ل��ت إل�ي��هاللجنة التشريعية في قانون استقالل
القضاء؟
• ه � � ��ذا ال� � �ق � ��ان � ��ون دل � �ي� ��ل ع �ل��ى
ال � �ت� ��رك� ��ة ال � �ك � �ب � �ي ��رة ال � �ت� ��ي ورث � �ه ��ا
امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي الن ال�ح�ك��وم��ات
وامل� �ج ��ال ��س ال �س��اب �ق��ة ل ��م ي �ك��ون��وا
ج� � ��ادي� � ��ن ف� � ��ي م � �س� ��أل� ��ة اس� �ت� �ق�ل�ال
القضاء وانما ك��ان تقديم مشروع
ال �ق��ان��ون واالق� �ت ��راح ��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة
بشأنه صورة شكلية.
ب�ص�ف�ت��ي رج� ��ل ق ��ان ��ون وع�م�ل��ت
س� �ن ��وات ع� ��دة ف ��ي ه �ي �ئ��ة ال �ف �ت��وى
وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع وك � � � ��ان ل � ��ي ال � �ش� ��رف
كرئيس لجمعية املحامني وحاليا
كممثل ع��ن األم��ة اؤك��د ان املجلس
ال �ح��ال��ي ي��ري��د ان� �ج ��ازا ب�م��وض��وع
استقالل القضاء بشكل تام.
ام ��ا ان ي �ك��ون اس �ت �ق�لاال شكليا
فاعلنها م��ن اآلن ل��ن اواف ��ق عليه.
في اللجنة التشريعية نقوم حاليا
بالعمل على االقتراحات النيابية
امل � �ق� ��دم ب� �ش ��أن اس� �ت� �ق�ل�ال ال �ق �ض��اء
ح� �ت ��ى ن � �خ� ��رج ب� �ت� �ش ��ري ��ع ي �ض �م��ن
االستقاللية التامة كما في ال��دول
امل�ت�ط��ورة واملتقدمة ون�ح��اول قدر
االم�ك��ان االنتهاء م��ن ه��ذا القانون
في دور االنعقاد الحالي.
 ك�ي��ف ت ��رى م �ش��ارك��ة ال �ك��وي��ت فيعاصفة الحزم؟
• دول الخليج ارت ��أت ان هناك

ت� ��دخ �ل�ات م� ��ن ق �ب ��ل دول اج �ن �ب �ي��ة
ف ��ي خ ��اص ��رة ال �خ �ل �ي��ج وب��ال �ت��ال��ي
م� � ��ن ال� �ط� �ب� �ي� �ع ��ي ان ي � �ت� ��م ات � �خ� ��اذ
اج� � ��راء ع �س �ك��ري ب �ع��د ان ح��اول��ت
دول ال�خ�ل�ي��ج م� ��رارا وت� �ك ��رارا عبر
اج� � � � ��راءات س �ي��اس �ي��ة وم � �ح� ��اوالت
ص �ل��ح ورأب ال � �ص� ��دع ف� ��ي ال �ي �م��ن
خصوصا ان ه�ن��اك دول��ة اجنبية
اس�ت�غ�ل��ت اح � ��داث ال��رب �ي��ع ال�ع��رب��ي
وح��اول��ت تغيير امل�ع��ادل��ة اليمنية
لذا كان القرار الخليجي بالتدخل
ال �ع �س �ك��ري ص��ائ �ب��ا ون� �ح ��ن ن��ؤي��د
ع��اص �ف��ة ال � �ح ��زم م� ��ادام� ��ت ج� ��اءت
ل �ح �م��اي��ة دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون
الخليجي.
من ي� َ�ر ان ه��ذه العملية شكلت
اع� �ت ��داء ع �ل��ى دول� ��ة م� �ج ��اورة فهو
مخطئ الن ه�ن��اك م��ن انقلب على
ال�ش��رع�ي��ة .االن �قل��اب ال ��ذي شهدته
ال�ي�م��ن ك ��ان ال �ه��دف م�ن��ه التوسع
ح� �ي ��ث ب � � � ��دأت االع� � � � �ت � � � ��داءات ع �ل��ى
ال � � �ح� � ��دود ال� �ج� �ن ��وب� �ي ��ة ل �ل �م �م �ل �ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة إال ان ��ه على
ال �ف��ور ات �خ��ذت دول ال�خ�ل�ي��ج ق��رار
ال� ��دف� ��اع ع ��ن ن �ف �س �ه��ا وأؤك � � ��د م��رة
أخرى ان قرار املشاركة في عاصفة
الحزم دستوريا مئة باملئة.

مقترح صوت
انتخابي في دائرة
وآخر خارجها غير
عملي
استقالل القضاء
واألحداث أهم
من تغيير قانون
االنتخابات
الجلوس خارج
المجلس أتعب
البعض وبدأوا في
امالء الشروط
لن أوافق على
قانون استقالل
القضاء ان لم يكن
متكامال
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منها  16للحويلة و 4لدشتي و 3لكل من الطريجي والنصف

 42سؤاال جديدا من  17نائبا
األسئلة المدرجة
في جلسة  5مايو

أدرج على ج��دول اع�م��ال جلسة 5
مايو الجاري  42سؤاال جديدا من 17
نائبا الى  13وزي��را وتصدر النواب
م �ق��دم��ي االس �ئ �ل ��ة ال �ن ��ائ ��ب د.م �ح �م��د
ال�ح��وي�ل��ة ب �ـ  16س ��ؤاال ال��ى  13وزي��را
وي�ل�ي��ه ال �ن��ائ��ب ع�ب��د ال�ح�م�ي��د دش�ت��ي
ب �ـ اس�ئ�ل��ة وج ��اء ف��ي ال�ت��رت�ي��ب الثالث
النائبان د.عبد الله الطريجي وراكان
النصف ولكل منهما  3اسئلة.
الوظائف الشاغرة
وجه النائب د.محمد الحويلة 16
س��ؤاال ال��ى  13وزي��را منها  4اسئلة
ال��ى وزي��ر التربية والتعليم العالي
عن آلية تمكني الشباب الكويتي من
ال��وظ��ائ��ف ال�ش��اغ��رة ف��ي االع�ت�م��ادات
املالية لألعوام املالية ،2011/2010
 2013/2012وت� �خ� �ف� �ي ��ض ن �س �ب��ة
ال �ع �م��ال��ة األج �ن �ب �ي��ة وأس �ب ��اب ت��أخ��ر
ال ��وزارة ف��ي ش��راء ع�ق��ارات للمكاتب
الثقافية في الخارج وعدم االستفادة
م��ن االع �ت �م��ادات امل��درج��ة بميزانية
ال � � � � ��وزارة خ �ل��ال ال � �س � �ن ��وات امل��ال �ي��ة
 2011 / 2010ح�ت��ى 2014 / 2013
وال �ب��ال��غ قيمتها  16م�ل�ي��ون دي�ن��ار
وأسباب تأخير ووق��ف األعمال في
م�ب�ن��ى ث��ان��وي��ة ع�ل��ي ص �ب��اح ال�س��ال��م
ل� �ل� �ب� �ن ��ات ( ام ال� �ه� �ي� �م ��ان ) ووج � ��ه
 3اس �ئ �ل ��ة ل� ��وزي� ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش ��ؤون
االسكان عن الرؤية اإلستراتيجية
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
ف� � ��ي إم � � �ك� � ��ان ت � �ك� ��وي� ��ت ال� ��وظ� ��ائ� ��ف
وتخفيض نسبة العمالة األجنبية
ل��دي �ه��ا وع � ��دم ت �ف �ع �ي��ل س �ك��ن م�لائ��م
ب�ق�ي�م��ة إي �ج��اري��ة منخفضة ل�ل�م��رأة
ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ع ال �ت��زوي��د ب��امل�ع��وق��ات
ال �ت��ي ت �ح��ول دون ت�ط�ب�ي�ق��ه وإع ��داد
ت �ص �م �ي��م إلن � �ش� ��اء ف � ��رع ل �ل �ب �ن��ك ف��ي
منطقة العقيلة بمحافظة األحمدي
ونسبة االن �ج��از ف��ي م�ش��روع البنك
ال� �ج ��دي ��د ف� ��ي ج � �ن� ��وب ال � �س� ��رة ك�م��ا
وج��ه سؤالني ال��ى وزي��ر الصحة عن
اس �ت �غ�ل�ال م ��واق ��ع ال � � ��وزارة م ��ن قبل
ال �غ �ي��ر دون إب� � ��رام ع �ق ��ود ل�ت�ح��دي��د
ض��واب��ط واش� �ت ��راط ��ات اس�ت�غ�لال�ه��ا
وال � ��رؤي � ��ة اإلس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل� � ��وزارة
الصحة في إمكان تكويت الوظائف
وتخفيض نسبة العمالة األجنبية
ل��دي �ه��ا ووج� ��ه س��ؤال�ي�ن ال ��ي ك ��ل من
وزراء النفط وش��ؤون االمة و العدل
واالوق � � ��اف وال� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
وال �ع �م��ل ع ��ن آل �ي��ة ت�م�ك�ين ال�ش�ب��اب
الكويتي من الوظائف الشاغرة في
االع �ت �م��ادات امل��ال�ي��ة ل�لأع��وام املالية
 2013/2012 ،2011/2010وال��رؤي��ة
اإلستراتيجية للوزارات.

هيئة االستثمار
وجه النائب د.عبدالله الطريجي
 3اسئلة منها سؤاالن لوزير املالية
وال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ه ب��ال��وك��ال��ة
ع��ن ض�ب��ط م��واط��ن ق��ام بجلب مائة
كيلو من الحشيش ومائة ألف حبة
كبتاجون امل�خ��درة بتاريخ  7ابريل
االضي بعد قدومه من العراق وقيام
اح��د رؤس ��اء ال�ش��رك��ات ال�ت��ي تمتلك
هيئة االستثمار حصة من أسهمها
ب ��االس �ت �ي�ل�اء ع �ل��ى ع� ��دد  7خ �ط��وط
ه��ات �ف �ي��ة ،ووج � ��ه س � ��ؤاال ال� ��ى وزي ��ر
ال �خ ��ارج �ي ��ة ع ��ن إع �ل��ان ال �ص �ن��دوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
العربية دع��وة املقاولني الكويتيني
ل �ب �ن��اء  228وح � ��دة س �ك �ن �ي��ة وأرب� ��ع
م� � � � ��دارس وم� �س� �ج ��د وم �س �ت ��وص ��ف
وم � ��رك � ��ز ش� ��رط� ��ة وس � � � ��وق ت � �ج ��اري
ب��اإلض��اف��ة إل��ى البنية التحتية في
مدينة أم قصر في العراق تعويضًا
ل �ه��م ل �ل �ض��رر ال� ��واق� ��ع ع �ل �ي �ه��م ع�ن��د
ترسيم الحدود الكويتية العراقية .

لجان التحقيق
وجه النائب د.عبدالحميد دشتي
 4اس �ئ �ل��ة م�ن�ه��ا س � ��ؤاالن ال ��ى وزي ��ر
امل� ��واص �ل�ات وال �ب �ل��دي��ة ع ��ن ال �ب�لاغ

الحفل الغنائي
وج� � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب راك� � � � ��ان ال �ن �ص��ف
 3اس�ئ�ل��ة ال ��ى  3وزراء ف �س��أل وزي��ر
االع �ل�ام وال �ش �ب��اب ع��ن أس �ب��اب منع

د.محمد الحويلة

عبد الحميد دشتي

د.عبد الله الطريجي

راكان النصف

املقدم للنائب العام من قبل موظفة
تعمل ب��إح��دى ال �ش��رك��ات امل�ت�ع��اق��دة
مع املؤسسة العامة للمواني تتهم
م�لاك�ه��ا بغسيل األم� ��وال والتخابر
لصالح دول أجنبية وتقليص عدد
ف ��ري ��ق امل��وظ �ف�ي�ن امل �ك �ل �ف�ين م ��ن ق�ب��ل
دي��وان املحاسبة لفحص مستندات
ودف��ات��ر ذات ال�ش��رك��ة امل�ت�ع��اق��دة مع
امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�م��وان��ي وكشف
بعدد لجان التحقيق الداخلية التي
ت��م تشكيلها ف��ي امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
للموانئ لبحث أي ت �ج��اوزات تمت
ض �م��ن ق �ط��اع��ات امل ��ؤس �س ��ة ،وس ��أل
وزي��ر امل��ال�ي��ة وال�ت�ج��ارة والصناعه
ب � ��ال � ��وك � ��ال � ��ة ع � � ��ن ك � �ش� ��ف ب ��أس � �م ��اء
مؤسسي ش��رك��ة امل��دي�ن��ة اإلع�لام�ي��ة،
كما سأل وزير االعالم والشباب عن
ت�س�ه�ي�لات م��ن ق�ب��ل ال � ��وزارة لشركة
املدينة اإلعالمية .

ت � ��داول ال �ك �ت��ب وامل �ص �ن �ف��ات ال�ف�ن�ي��ة
ل �ل �ك �ت��اب ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وس� � ��أل وزي ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ع��ن أس �ب��اب م �ن��ع ال�ح�ف��ل
الغنائي التوعوي (أنا أحب الحياة)
م��ن قبل ال ��وزارة رغ��م حصوله على
جميع املوافقات الحكومية الالزمة
إلقامته .

امل � �ح� ��ذرة ال� �ت ��ي ص� � ��درت ع ��ن ن �ق��اب��ة
األط� � �ب � ��اء وال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� ��ي ج��ام �ع��ة
الكويت من استمرار التلوث البيئي
عبر انتشار مادة ( الفورم الدهايد )
الكيماوية بأرجاء كلية الطب .

امل �س �ت �ح �ق��ة م� �ق ��اب ��ل ف� �ح ��ص ودم� ��غ
امل �ش �غ��والت وال �س �ب��ائ��ك البالتينية
والذهبية والفضية ،وسأل الجيران
وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ع ��ن ع��دد
ال �ط �ل �ب��ة ال ��ذي ��ن ت ��م ف �ص �ل �ه��م وس ��أل
ال��دوي �س��ان وزي� ��ر ال �ع��دل واالوق� ��اف
ع��ن ترحيل أرص ��دة م��ن ال��زك��اة إلى
السنوات املقبلة وأرص��دة السنوات
الالحقة والتي وردت بتقرير ديوان
املحاسبة ،وسأل الري وزير االشغال
والكهرباء وامل��اء ع��ن اس��م املهندس
امل�ش��رف على عقد أع�م��ال التشغيل
وال�ص�ي��ان��ة ملبنى وزارت ��ي األش�غ��ال
وال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ،وس ��أل امل�ع�ي��وف
وزي��ر النفط وش ��ؤون مجلس االم��ة
عن وق��وع الهيئة العامة للبيئة في
مخالفة قانونية وإداري��ة في تعيني
م��دي��ر إدارة ال� �ش ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة،
وس � � � ��أل ال � �ف � �ض� ��ل وزي � � � ��ر االش� � �غ � ��ال
وال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل � � � ��اء ع� ��ن م �ن��اق �ص��ة
مبنى الركاب الجديد ملطار الكويت
ال��دول��ي ،وس��أل طنا وزي��ر ال�ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وال�ت�خ�ط�ي��ط
ت� � ��أخ � � �ي� � ��ر ص� � � � � ��رف روات � � � � � � � ��ب ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة وال �ت��أخ �ي��ر
ف��ي اف�ت�ت��اح مبنى ذوي اإلع��اق��ة في
محافظة ال�ج�ه��راء ،وس��أل الحمدان
وزي��ر النفط وش ��ؤون مجلس االم��ة
ع��ن تفعيل ال�ت��وص�ي��ة ال �ص��ادرة من
مجلس األم ��ة وال �ت��ي ت�خ��ص أه��ال��ي
م��دي �ن��ة ص �ب��اح األح� �م ��د ج� ��اء فيها
إعطاء سكان مدينة صباح األحمد
س� ��والرا م��دع��وم��ا إل ��ى ح�ين وص��ول
ال �ك �ه��رب��اء ف��ي ش�ه��ر م ��ارس ،وس��أل
الكندري وزير الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل و ال �ت �خ �ط �ي��ط ع ��ن إص� ��دار
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات إل � � ��ى ق � �ط � ��اع ال �ت �ن �م �ي��ة
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ب� � � �ض � � ��رورة إي � �ق� ��اف
ملفات املساعدات االجتماعية التي
تصرف للكويتيات امل�ت��زوج��ات من
غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين اع �ت �ب��ارا م��ن مطلع
شهر مايو املقبل ،وس��أل اللغيصم
وزي��ر االع�ل�ام وال�ش�ب��اب ع��ن أسباب
ع��دم إنشاء أندية ومراكز لألنشطة
ال��ري��اض�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة والترفيهية
لذوي اإلعاقة في جميع املحافظات.

التواصل االجتماعي
وج � � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب ج� � �م � ��ال ال� �ع� �م ��ر
س��ؤال�ي�ن ،س ��ؤاال م�ن�ه�م��ا ال ��ى وزي��ر
ال �ص �ح��ة ع ��ن ص �ح��ة م ��ا ت ��م ت��داول ��ه
ع�ل��ى م��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
م ��ن أخ� �ب ��ار و ت �س �ج �ي�لات ص��وت�ي��ة
ح��ول ت��زاي��د وان�ت�ش��ار ف�ي��روس ( h1
 ) n 1املتسبب في اإلصابة بمرض
أن�ف�ل��ون��زا ال�خ�ن��ازي��ر وس ��ؤاال ل��وزي��ر
الداخلية عن حريق الحاسب اآللي
لنظم املعلومات بوزارة الداخلية.
التلوث البيئي
وج ��ه ال �ن��ائ��ب س �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي
س ��ؤال�ي�ن ،س� ��ؤاال م�ن�ه�م��ا ال ��ى ن��ائ��ب
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ووزي� � ��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ع� ��ن ك� ��ام � �ي� ��رات م��راق �ب��ة
ال� �س ��رع ��ة امل� � ��وج� � ��ودة ع� �ل ��ى ال� �ط ��رق
ال �س��ري �ع��ة وس � ��ؤاال ل ��وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م ع��ن ص�ح��ة ال�ت�ص��ري�ح��ات

النقابات المرخصة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ه��اج��ري
س��ؤال�ين ،س��ؤاال منهخما ال��ى وزي��ر
ال � � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع � �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل
وال �ت �خ �ط �ي��ط ع ��ن ج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع
العام والنقابات املرخصة مع بيان
أسمائها ون��وع الترخيص الصادر
لها ،وسؤاال لوزير املالية والتجارة
وال �ص �ن ��اع ��ة ع ��ن ض ��واب ��ط اخ �ت �ي��ار
أع �ض ��اء م �ج��ال��س إدارات ال�ه�ي�ئ��ات
واملؤسسات التابعة لوزارة املالية.
المساعدات االجتماعية
وج��ه ال�ن��واب عدنان عبد الصمد
ود.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران وفيصل
ال� ��دوي � �س� ��ان واح � �م� ��د الري ون �ب �ي��ل
ال�ف�ض��ل وح �م��ود ال �ح �م��دان ومحمد
ط �ن��ا وف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري وع �ب��دال �ل��ه
املعيوف وسلطان اللغيصم سؤاال
واحدا لكل منهم ،فسأل عبدالصمد
وزي ��ر امل��ال�ي��ة وال �ت �ج��ارة والصناعة
ب � ��ال � ��وك � ��ال � ��ة ع� � ��ن زي� � � � � ��ادة ال � ��رس � ��وم

 29جوابا جديدا لـ  9وزراء

 % 83.3معدل أجوبة الوزراء

ادرج ف � ��ي ك � �ش� ��ف االج � ��وب � ��ة
ال� � ��وارد ف ��ي ب �ن��د االح� � ��االت على
ج ��دول األع �م��ال ج�ل�س��ة ب�ع��د غ� ٍ�د
ال �ث�لاث��اء  29ج��واب��ا ج��دي��دا ل �ـ 9
وزراء منها  13جوابا من وزارة
ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي و3
اج��وب��ة ل�ك��ل م��ن وزراء االش�غ��ال
وال � �ك � �ه ��رب ��اء وامل � � � ��اء وال � �ش� ��ؤون
االجتماعية والعمل والتخطيط
وج��واب��ان ل�ك��ل م��ن وزراء النفط

وش � � � � � � ��ؤون االم � � � � � ��ة واالس � � � �ك� � � ��ان
واالع�ل�ام والشباب وامل��واص�لات
وال �ب �ل ��دي ��ة وج � � ��واب واح� � ��د ل�ك��ل
م ��ن وزي � � ��ري امل ��ال �ي ��ة وال �ت �ج ��ارة
والصناعة وبـ  29جوابا الواردة
ف ��ي ج � ��دول االع� �م ��ال ي �ب �ل��غ ع��دد
اجوبة ال��وزراء  1604اجوبة من
اج �م��ال��ي االس �ئ �ل��ة  1926س��ؤاال
بمعدل .% 83.3

النائب

عدد االسئلة

د .محمد الحويلة

16

د .عبدالحميد دشتي

4

د .عبدالله الطريجي

3

راكان النصف

3

جمال العمر

2

سعود الحريجي

2

ماضي الهاجري

2

عدنان عبدالصمد

1

د .عبدالرحمن
الجيران

1

فيصل الدويسان

1

أحمد الري

1

نبيل الفضل

1

حمود الحمدان

1

محمد طنا

1

فيصل الكندري

1

عبدالله املعيوف

1

سلطان اللغيصم

1

اإلجمالي

42

األجوبة المدرجة
في جلسة  21ابريل
الوزارة

عدد االسئلة

التربية والتعليم

13

األشغال والكهرباء
واملاء

3

الشؤون االجتماعية
والتخطيط

3

النفط وشؤون األمة

2

االسكان

2

اإلعالم والشباب

2

املواصالت والبلدية

2

التجارة والصناعة

1

املالية

1

اإلجمالي

29

aldostoor
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برلمان

11

منها  13للحويلة و 4لعاشور واثنان لكل من الحمدان والطريجي والفضل

 31رغبة لـ  13نائبا
مدرجة على جدول أعمال جلسة الغد
 31اقتراحا برغبة قدمها  13نائبا
ادرج � ��ت ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال جلسة
ال �غ��د ت�ض�م�ن��ت االوض � ��اع ال�ص�ح�ي��ة
والتعليمية وال��ري��اض�ي��ة والثقافية
وال�ب�ي�ئ�ي��ة وغ �ي��ره��ا ،واح �ت��ل ال�ن��ائ��ب
د .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة ص� ��دارة ال �ن��واب
مقدمي هذه املقترحات بـ  13اقتراحا
ت �ل��اه ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور ب � �ـ 4
اقتراحات وال�ن��واب حمود الحمدان
ود .عبدالله الطريجي ونبيل الفضل
ب��اق�ت��راح�ين اث�ن�ين لكل منهم وفيما
يلي تلك االقتراحات بالتفصيل:
 ق� ��دم ال �ن��ائ��ب د .م �ح �م��د ال�ح��وي�ل��ة 13اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ف��ي ش ��أن ال�ت�ع��اق��د
لصالح كل منطقة سكنية على حدة مع
شركة متخصصة في اعمال الصيانة
واصالح االعطال في كل عناصر البنية
التحتية وكل اعمال النظافة والصرف
الصحي للمنطقة السكنية مع تفعيل
دور االه ��ال ��ي ف��ي ت�ق��دي��م م�لاح�ظ��ات�ه��م
مل �خ �ت��ار امل�ن�ط�ق��ة ح ��ول اخ�ل��ال ال�ش��رك��ة
ف ��ي االن� �ج ��از وم �ن��ح االخ �ي ��ر ص�لاح�ي��ة
ض �ب��ط امل �خ��ال �ف��ات وت �ق��دي��ر ال �غ��رام��ات
ع�ل��ى ال�ش��رك��ة ال�ت��ي ت�ت�ب��اط��أ ف��ي اع�م��ال
الصيانة واالصالحات واعمال النظافة
والصرف الصحي بشكل عام.
والحاق ادارة الشؤون القانونية في
كل الوزارات مباشرة تحت ادارة مكتب
كل وزي��ر والسماح لكل العاملني فيها
م��ن املختصني بمراقبة ع�ق��ود ال ��وزارة
املبرمة مع القطاع الخاص وغيره على
ان ال �ت��واص��ل م��ع ال��وزي��ر م �ب��اش��رة في
ش��أن اي مالحظة او ت�ج��اوز اداري او
مالي في العقود املبرمة.
فضال عن دراسة القاعدة النورانية
م��ن س��ن  4س �ن��وات ف��ي م��رح�ل��ة ري��اض
االطفال واملرحلة االبتدائية.
وان � � �ش� � ��اء م � ��رك � ��ز ن � �ظ ��م م �ع �ل ��وم ��ات
اح � �ت � �ي ��اط ��ي م � � �ت � ��واز م � ��ع م � ��رك � ��ز ن �ظ��م
املعلومات الحالي لوزارة الداخلية.
واستخدام نظام (disaster recovery
 ،)serviceب �ح �ي��ث اذا ح ��دث ��ت ك��ارث��ة
لالنظمة كالحريق يوجد مركز خدمة
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات آخ ��ر ب �م �ك��ان آخ ��ر يغطي
ال��رئ�ي�س��ي وت�ط�ب�ي��ق ه ��ذا ال �ن �ظ��ام على
جميع الوزارات.
وان ت �ق��وم وزارة االع �ل��ام ب�ت��وث�ي��ق
ك ��اف ��ة امل � �س� ��اع� ��دات وامل � �ن� ��ح واالع � �م� ��ال
الخيرية واالنسانية التي قدمتها دولة
الكويت لدول العالم وشعوبه وترجمة
ذل ��ك ال �ت��وث �ي��ق ال ��ى ال �ل �غ��ة االن�ج�ل�ي��زي��ة
وترويجه من خالل املعارض وسفارات
دول ��ة ال�ك��وي��ت وامل�ك��ات��ب اإلع�لام�ي��ة في
ال � �خ� ��ارج ح �ت ��ى ي �ت��م ت ��أك �ي ��د وت �خ �ل �ي��د
ه � � ��ذا االن � � �ج� � ��از ال� �ك� �ب� �ي ��ر ل �س �م ��و ام �ي��ر
ال�ب�لاد ول��دول��ة ال�ك��وي��ت .وان�ش��اء موقع
الكتروني لكل م��درس��ة بحيث يتسنى

د .محمد الحويلة

صالح عاشور

حمود الحمدان

د .عبدالله الطريجي

نبيل الفضل

لكل طالب الرجوع الى املوقع الخاص
ب��امل��درس��ة واالس �ت �ف��ادة م�م��ا يتضمنه
امل��وق��ع م��ن اس�ئ�ل��ة واخ �ت �ب��ارات سابقة
وم��واع�ي��د االخ �ت �ب��ارات وك��ل م��ا يتعلق
بأنشطة املدرسة ولوائحها وانظمتها.
وفي شأن الغاء قرار ديوان الخدمة
امل ��دن �ي ��ة ال � �ص� ��ادر ف ��ي  8ي �ن��اي��ر 2015
ب� �ش ��أن ت �ع��دي��ل آل� �ي ��ة ص � ��رف ال ��روات ��ب
بتعديل صرف الدينار مقابل العمالت
االج �ن �ب �ي��ة ح �ي��ث ان ه ��ذا ال� �ق ��رار ي��رب��ك
مبعوثي ال��دي��وان وي��ره��ق التزاماتهم
املالية.
وص � � � ��رف م� �خ� �ص� �ص ��ات (ل� �ل� �م� �ج ��از
اج� � � ��ازة دراس � �ي � ��ة خ ��ارج� �ي ��ة م� ��ع رات� ��ب
ك��ام��ل) ومخصصات للزوجة واالب�ن��اء
للمبعوث واملجاز للخارج براتب طلبة
البكالوريوس والدراسات العليا.
وص��رف ب��دل تذاكر للمجاز دراسيا
للخارج من راتب وللمبعوث واملرافقني
وم�ك��اف��أة التفوق وص��رف ب��دل مالبس
ومعدات اكاديمية في اول سنة دراسية
اكاديمية.
وي�ت�ح�م��ل ال ��دي ��وان رس ��وم ال��دراس��ة
لطلبة املاجستير وال��دك �ت��وراه م��ن هم
مبعوثني اسوة بموظفي وزارة الصحة
كاالطباء والطب املساعد املبعوثني عن
طريق ديوان الخدمة املدنية.
وتوظيف حملة الشهادات العلمية
والفنية من فئة غير محددي الجنسية
(ال � �ب ��دون) ف��ي ال � � ��وزارات وامل��ؤس �س��ات
الحكومية والجهات التابعة لها وذلك
ح �س��ب امل ��ؤه ��ل ال � ��دراس � ��ي وال �خ �ب ��رات
ال��وظ�ي�ف�ي��ة وم�ن�ح�ه��م ك��اف��ة االم �ت �ي��ازات
ال��وظ �ي �ف �ي��ة واالداري � � � � ��ة ال� �ت ��ي ي�ح�ص��ل
عليها ال��واف��دون ف��ي تلك ال�ج�ه��ات وال
يتم االستغناء ع��ن خدماتهم اال وفقا
لشروط وضوابط عادلة.
واع�ط��اء األول��وي��ة النجاز املعامالت
ل� �ك� �ب ��ار ال � �س� ��ن وذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة واص�ح��اب ال�ظ��روف الخاصة
من املرضى وانشاء مكتب او اكثر في
اجهزة الدولة املختلفة لخدمة الفئات
امل ��ذك ��ورة .وت�ق�ل�ي��ص امل ��دة ال � ��واردة في
ال�ق��رار ال�خ��اص بانشاء محفظة مالية

ل ��دى ب�ن��ك االئ �ت �م��ان ال�ك��وي�ت��ي لتمويل
توسعة وترميم السكن الخاص الى 10
اعوام بدال من  15عاما.
وزي � � � � � � � ��ادة امل� � �خ� � �ص� � �ص � ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة
للطلبة ال��دارس�ين ف��ي اململكة املتحدة
وج �م �ه��وري��ة اي ��رل� �ن ��دا واع � � ��ادة ال�ن�ظ��ر
بالزيادة االخيرة ملخصصات مبتعثي
التعليم العالي بجمهورية ايرلندا.
واق � ��رار ن �ظ��ام ال�ب�ع�ث��ات امل �م �ي��زة في
جمهورية اي��رل�ن��دا وم �س��اواة مبتعثي
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وم �ب �ت �ع �ث��ي ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ت�ط�ب�ي�ق��ا
ل�ق��رار مجلس الخدمة املدنية الصادر
ف��ي  21ي��ون�ي��و  2006وص ��رف امل�ك��اف��أة
االك�ل�ي�ن�ي�ك�ي��ة ل�ط�ل�ب��ة ال �ط��ب واق ��راره ��ا
ل �ط �ل �ب��ة ال �ص �ي ��دل ��ة ب��ال �س �ن��ة االخ� �ي ��رة
مساواة بزمالئهم طلبة كلية الصيدلة
بجامعة الكويت .والعمل على تكويت
امل �ل�اح ��ق ال �ث �ق��اف �ي��ة ف ��ي ل� �ن ��دن ودب �ل��ن
وزي� � ��ادة اع � ��داد ال �ع��ام �ل�ين ف�ي�ه��ا تلبية
لالعداد الكبيرة للطالب.
وت�ط��وي��ر ج��زي��رة فيلكا وتحويلها
ال � � ��ى واج� � �ه � ��ة ح � �ض� ��اري� ��ة وس �ي ��اح �ي ��ة
حديثة وراق�ي��ة ذات امل��راف��ق السياحية
وال �ت��رف �ي �ه �ي��ة امل �ت �م �ي��زة م �ث��ل ال �ف �ن��ادق
واملتنزهات واملنتجعات العالجية.
وفي شأن التعاقد لصالح كل منطقة
سكنية على حدة مع شركة متخصصة
ف��ي اع�م��ال الصيانة واص�ل�اح االع�ط��ال
ف��ي ك��ل ع�ن��اص��ر ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة وك��ل
اع � �م ��ال ال �ن �ظ��اف��ة وال � �ص� ��رف ال �ص �ح��ي
ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ال �س �ك �ن �ي��ة م ��ع ت �ف �ع �ي��ل دور
االهالي في تقديم مالحظاتهم ملختار
املنطقة ح��ول اخ�ل�ال ال�ش��رك��ة امل��ذك��ورة
ف ��ي االن� �ج ��از وم �ن��ح االخ �ي ��ر ص�لاح�ي��ة
ض �ب��ط امل �خ��ال �ف��ات وت �ق��دي��ر ال �غ��رام��ات
ع�ل��ى ال�ش��رك��ة ال�ت��ي ت�ت�ب��اط��أ ف��ي اع�م��ال
الصيانة واالصالحات واعمال النظافة
والصرف الصحي بشكل عام.
وق � � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور 4
اقتراحات برغبة في شأن اعادة رصف
شارع ناصر املبارك بمنطقة الرميثية
ح �ت��ى ال ي �ت �ض��رر اه ��ال ��ي امل �ن �ط �ق��ة م��ن
رداءته .واطالق اسماء اعضاء املجلس

ال� �ت ��أس� �ي� �س ��ي ع � �ل ��ى ش � � � � ��وارع ال � ��دول � ��ة
ال��رئ �ي �س �ي��ة ن �ظ��را ل ��دوره ��م ال� �ب ��ارز في
تأسيس الحياة الديمقراطية في دولة
الكويت.
واط�لاق اسم االم��ام الحسن بن علي
بن ابي طالب عليه السالم واسم االمام
ال�ح�س�ين ب��ن ع�ل��ي ب��ن اب��ي ط��ال��ب عليه
ال �س�لام ع�ل��ى اح��د ال �ش��وارع الرئيسية
بالبالد بدال من مكانهم الحالي حيث
ان الشوارع الحالية فرعية وصغيرة ال
تليق بمكانتهما الرفيعة.
واط � �ل � ��اق االس � � �م� � ��اء ال� �ت ��ال� �ي ��ة ع �ل��ى
ب �ع��ض ال � �ش� ��وارع ال��رئ �ي �س �ي��ة وامل ��راك ��ز
ال�ف�ك��ري��ة وامل �س��اج��د ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت
وه��م :اإلم��ام علي بن الحسني السجاد
ع�ل�ي��ه ال �س�لام واالم � ��ام م�ح�م��د ب��ن علي
الباقر عليه ال�س�لام واالم ��ام جعفر بن
محمد ال �ص��ادق عليه ال �س�لام (اس�ت��اذ
اب��و حنيفة ال�ن�ع�م��ان وم��ال��ك ب��ن ان��س)
واالم��ام موسى بن جعفر الكاظم عليه
السالم واالم��ام علي بن موسى الرضا
ع�ل�ي��ه ال �س�لام واالم � ��ام م�ح�م��د ب��ن علي
ال �ج��واد عليه ال�س�لام واالم ��ام علي بن
م�ح�م��د ال �ه ��ادي ع�ل�ي��ه ال �س�ل�ام واالم� ��ام
الحسن بن علي العسكري عليه السالم
واالمام محمد بن الحسن املهدي عليه
السالم.
وق� � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ح � �م� ��ود ال� �ح� �م ��دان
اق� �ت ��راح�ي�ن ب��رغ �ب��ة ف� ��ي ش � ��أن اع �ت �م��اد
م ��رض ال��زه��اي �م��ر (خ ��وف ال�ش�ي�خ��وخ��ة
امل �ب �ك ��ر) ( )alzheimersم � ��رض اع��اق��ة
ذه�ن�ي��ة ش��دي��د ب �ن��اء ع�ل��ى ت�ق��ري��ر طبي
معتمد من الجهات املعنية واملختصة
ب��ال��دول��ة لجميع فئة االع �م��ار .وان�ش��اء
م��داخ��ل وم �خ��ارج للجسر ال ��ذي يربط
بني منطقتي الفنطاس والعقيلة على
طريق امللك عبدالعزيز.
وق��دم ال�ن��ائ��ب د .عبدالله الطريجي
اق�ت��راح�ين ب��رغ�ب��ة ب��إط�لاق اس��م الفنان
الراحل احمد الصالح على احد املرافق
الثقافية بدولة الكويت.
وزيادة بدل االيجار الشهري ملقدمي
طلبات الحصول على الرعاية السكنية
من مائة وخمسني دي�ن��ارا كويتيا الى

ثالثمائة وخمسني دي�ن��ارا كويتيا اذا
مضت خمس سنوات على تقديم طلب
الحصول على السكن وزيادته بنسبة
 ٪ 100اذا انقضت عشر س�ن��وات دون
الحصول على سكن ويضاعف البدل
ك��ل خمس س�ن��وات تالية حتى تاريخ
شمول مقدم الطلب بالرعاية السكنية.
وقدم النائب نبيل الفضل اقتراحني
برغبة بإنشاء جسر للمشاة يربط بني
م�ن�ط�ق�ت��ي ال �ف��روان �ي��ة وخ �ي �ط��ان مقابل
مطافئ الفروانية.
وان � �ش� ��اء ج �س��ر م� �ش ��اة م �س �ق��ف ذي
س�ل�ال��م ك �ه��رب��ائ �ي��ة ي �خ��دم ك �ب��ار ال�س��ن
تكون ميسرة لهم وللمراجعني يربط
بني مواقف مجلس األمة وقصر العدل
عن طريق الدائري االول.
وقدم النائب د .أحمد مطيع اقتراحا
ب��ال �غ��اء ق ��رار م�ن��ع ت �ص��رف مستفيدي
م �ش ��روع ��ي ال �ص �ب��اح �ي��ة واب � ��و ح�ل�ي�ف��ة
(ب��ال �ت �ن��ازل او ال�ب�ي��ع او ال �ت �ب��ادل) قبل
م��رور عشر س�ن��وات كما يلغى تحديد
السعر الرمزي للقسيمة بـ 15الف دينار
ك��وي �ت��ي وي �س �ت �م��ر ال �ع �م��ل ب��ال �ض��واب��ط
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ن��ازل او ال�ب�ي��ع او ال�ت�ب��ادل
امل �ع �ت �م��دة م ��ن ق �ب��ل امل ��ؤس �س ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ل �ج �م �ي��ع ال �ق �س��ائ��م
السكنية املخصصة.
وق��دم النائب ج�م��ال العمر اقتراحا
ب��إط�لاق اس��م امل��رح��وم ب��إذن ال�ل��ه سالم
ال�ع��ازم��ي عضو مجلس االم��ة السابق
على احدى املدارس او احد الشوارع في
دولة الكويت تخليدا لذكراه العطرة.
وق� � � ��دم ال � �ن ��ائ ��ب ح� �م ��د ال �ه ��رش ��ان ��ي
اقتراحا بأن يكون الحد االدنى لرسوم
ال �ق �ض��اي��ا  500دي � �ن ��ار ك��وي �ت��ي ت��دف��ع
ل�ل�خ��زان��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة ق�ب��ل تسجيل
اي ق �ض �ي��ة وح �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى رق� ��م ف��ي
االدارة ال�ع��ام��ة للتحقيقات او النيابة
العامة او املحكمة ودفع تعويض عادل
لتكتمل الديمقراطية والحرية ولحفظ
كرامة املواطن واملواطنة على أال يكون
ه�ن��اك ح��د اع�ل��ى للتعويض مل��ن يدعي
ك��ذب��ا وب�ه�ت��ان��ا ع�ل��ى االخ��ري��ن ب�م��ا في
ذلك ما ينشر في الوسائل االلكترونية

وخ � � ��دم � � ��ات ال� � �ت � ��واص � ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي
واملدونات والنشر االلكتروني.
وق � � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ه ��اح ��ري
اق�ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ب�ق�ي��ام دي ��وان الخدمة
امل��دن �ي��ة ب��اس �ت �ح��داث وت��وف �ي��ر وظ��ائ��ف
ملترجمي لغة االش��ارة لالشخاص من
ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة وخ��اص��ة
الصم والبكم في كل الوزارات واملصالح
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة وت � �س � �ك�ي��ن االش� � �خ � ��اص
اص� �ح ��اب ال �خ �ب��رة وال � ��دراي � ��ة ف ��ي ه��ذه
ال ��وظ ��ائ ��ف ح �ت ��ى ي �ت �س �ن��ى ألص �ح ��اب
االح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات ال � �خ � ��اص � ��ة ال� �ت� �ع ��ام ��ل
والتواصل مع مجتمعاتهم.
وق � � ��دم ال � �ن ��ائ ��ب م � �ب � ��ارك ال �خ��ري �ن��ج
اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ب��إط�لاق اس ��م امل�غ�ف��ور
ل��ه ب ��إذن ال�ل��ه ت�ع��ال��ى االدي ��ب وال�ش��اع��ر
س�ل�ي�م��ان ال �ج��ارال �ل��ه ع�ل��ى اح ��د م��راف��ق
دولة الكويت الثقافية.
وق ��دم ال�ن��ائ��ب محمد ن��اص��ر ال�ب��راك
اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ب�ق�ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل� �ش ��ؤون ال� ��زراع� ��ة وال � �ث� ��روة ال�س�م�ك�ي��ة
ب �ص��رف دع ��م ن �ق��دي ش �ه��ري��ا ل�ل�م��رب�ين
بمقدار اربعة دنانير كويتية لكل رأس
من االبل ودينارين لكل رأس من الغنم
او املاعز.
وق ��دم ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ط�ن��ا اق�ت��راح��ا
برغبة ف��ي ش��أن ق�ي��ام مجلس الخدمة
امل � ��دن � �ي � ��ة ب � �ت � �ع ��دي ��ل ش� � � � ��روط ال� �ت� �ق ��دم
للوظائف ال�ش��اغ��رة م��ن امل��واط�ن�ين بما
ال يقل عن  21عاما ليدرج اسم املتقدم
ف��ي ك�ش��وف امل�ت�ق��دم�ين ل�ل�ح�ص��ول على
وظيفة.
وقدم النائب ماجد موسى اقتراحا
ب��رغ�ب��ة ف��ي ش��أن تسمية ش ��ارع امل�ط��ار
الواقع بني منطقتي خيطان والعمرية
باسم غنام الجمهور حيث ان ديوانه
يقع على امتداده.
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 16نائبا قدموا  13اقتراحا بقانون و 14قدموا  36رغبة مدرجة على جدول أعمال لجنة ذوي االحتياجات الخاصة

حقوق ومطالب المعاقين أولوية نيابية
ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن ال � �ن� ��واب ي �ب��دي
اه �ت �م��ام��ا خ��اص��ة ب � ��ذوي اإلع��اق��ة
ح �ي��ث ق ��دم  16ن��ائ �ب��ًا  13اق �ت��راح��ا
ب� � �ق � ��ان � ��ون وق� � � � ��دم  14ن� ��ائ � �ب� ��ا 36
اق�ت��راح��ا برغبة  ،وأدرج ��ت جميع
االق� �ت ��راح ��ات ع �ل��ى ج � ��دول أع �م��ال
لجنة ذوي االحتياجات الخاصة
ال� �ت ��ي ي �ت��رأس �ه��ا ال� �ن ��ائ ��ب م��اض��ي
ال� �ه ��اج ��ري وم� �ق ��رره ��ا ال� �ن ��ائ ��ب د.
م � �ح � �م� ��د ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة وت� � �ض � ��م ف��ي
عضويتها النواب د .أحمد مطيع
وجمال العمر وسعود الحريجي.
ويأتي االهتمام النيابي الواسع
بحقوق األش �خ��اص ذوي اإلع��اق��ة
ان� �ط�ل�اق ��ا م ��ن امل� �ف� �ه ��وم اإلن �س��ان��ي
ال �ق��ائ��م ع�ل��ى ال�ت�ك��اف��ل وال�ت�ض��ام��ن
وإع� �م ��اال مل �ق �ت �ض �ي��ات ح �ك��م امل� ��ادة
ال �ع��اش��رة م ��ن ال ��دس� �ت ��ور وت�ن��ص
ع�ل��ى أن  :ت��رع��ى ال ��دول ��ة ال �ن��شء ،
وت�ح�م�ي��ه م��ن االس �ت �غ�لال  ،وتقيه
اإله� � �م � ��ال األدب � � � ��ي وال �ج �س �م��ان��ي
وال��روح��ي وامل ��ادة ال�ح��ادي��ة عشرة
م��ن ال��دس�ت��ور وت�ق�ض��ي ب��أن تكفل
ال� ��دول� ��ة امل �ع��ون��ة ل �ل �م��واط �ن�ين ف��ي
ح��ال��ة ال �ش �ي �خ��وخ��ة أو امل � ��رض أو
ال� �ع� �ج ��ز ع� ��ن ال� �ع� �م ��ل  ،ك� �م ��ا ت��وف��ر
لهم خ��دم��ات ال�ت��أم�ين االجتماعي
وامل �ع��ون��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وال��رع��اي��ة
الصحية.
وقد ترجم املشرع تلك الحقوق
ف ��ي ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  8ل �س �ن��ة 2010
ف � � ��ي ش � � � ��أن ح � � �ق � ��وق األش � � �خ � ��اص
ذوي اإلع� ��اق� ��ة  ،وق � ��د ات� �ض ��ح م��ن
تطبيق ال�ق��ان��ون أن ه�ن��اك ح��االت
إع��اق��ة ش��دي��دة تحتاج إل��ى رعاية
وت�س�ه�ي�لات أخ ��رى خ�ل�اف امل�ق��ررة
في القانون وهو ما سعى النواب
إلى املطالبة به سواء في اقتراحات
بقانون أو في اقتراحات برغبة.
االقتراحات بقانون
وت �ت �ن��اول االق �ت��راح��ات بقانون
اك � �ث� ��ر م � ��ن م � ��وض � ��وع ي� �ه ��م ذوي
االحتياجات الخاصة وهي :
 5اق � �ت� ��راح� ��ات ل �ل �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر
العنزي بشأن ان يستحق املؤمن
عليه أو املستفيد املكلف قانونا
ب��رع��اي��ة م �ع��اق م �ع��اش��ا ت�ق��اع��دي��ا
يعادل  % 100من املرتب اذا بلغت
مدة الخدمة املحسوبة في املعاش
 20سنة للذكور وم��ن ي��رع��ى احد
الوالدين أو ول��دا أو زوج��ا معاقا
اعاقة شديدة دائمة حق التقاعد
املباشر وبراتب كامل ويستحق
امل��ؤم��ن عليه أو املستفيد املكلف
ق ��ان ��ون ��ا ب ��رع ��اي ��ة م� �ع ��اق م �ع��اش��ا
تقاعديا يعادل  % 100من املرتب
دون ال� �ن� �ظ ��ر ل � �س � �ن� ��وات خ��دم �ت��ه
والتمتع بالرعاية السكنية بناء
على تقرير اللجنة.
اق� � � � � �ت � � � � ��راح ل� � �ل� � �ن � ��ائ � ��ب س � �ع� ��ود
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الحريجي بشأن استبدال مسمى
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� � � ��ذوي ش � ��ؤون
االعاقة الى مسمى الهيئة العامة
لذوي االحتياجات الخاصة.
اق � �ت� ��راح ل �ل �ن��ائ��ب ن �ب �ي��ل ن ��وري
ال� �ف� �ض ��ل ب � �ش� ��أن اق � ��ام � ��ة م� �ش ��روع
ش � � � � ��اط � � � � ��ئ ي� � � �خ� � � �ص � � ��ص ل � � � � � ��ذوي
االحتياجات الخاصة.
اق �ت��راح للنائب ع��ادل الخرافي
ب � �ش � ��أن م � �ن� ��ح االش � � �خ� � ��اص ذوي
االعاقة التمتع بالرعاية السكنية
ب �ن��اء ع�ل��ى ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة الفنية
اق ��دم � �ي ��ة اع� �ت� �ب ��اري ��ة ال ت �ت �ج ��اوز
خمس سنوات وفقا لنوع ودرجة
االعاقة.
اق � � � �ت� � � ��راح ل � �ل � �ن� ��ائ� ��ب د.م � �ح � �م� ��د
ال�ح��وي�ل��ة ب�ش��أن ال�ت�ق��اع��د املباشر
وب�م��رت��ب ك��ام��ل مل��ن ي��رع��ى معاقا
من اصحاب االعاقات الشديدة .
اق� � � � �ت � � � ��راح م� � �ش� � �ت � ��رك ل � �ل � �ن� ��واب
د.ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران ود .علي
العمير ( قبل توزيره) ود.منصور
الظفيري وطالل السهلي وحمود
الحمدان بشأن ان تعمل الحكومة
على ابتعاث عشرين مبعوثا على
االق� ��ل ل�ت��أه�ل�ي�ه��م ع��امل�ي��ا وخ��اص��ة
في املجاالت النادرة وانشاء سلم
تعليمي على غرار ما هو معمول
به في مدارس وزارة التربية.
اق �ت��راح مشترك للنواب خليل
ال� �ص ��ال ��ح ود.خ � �ل � �ي� ��ل ع� �ب ��دال� �ل ��ه و
د.م � �ح � �م� ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة وع� �ب ��دال� �ل ��ه
التميمي بشأن ص��رف مخصص
شهري للشخص ذي اإلعاقة مدى
حياته.
اقتراح مشترك للنواب د.خليل
ع �ب��دال �ل��ه وع� ��دن� ��ان ع �ب��د ال �ص �م��د
ود.عودة الرويعي وطالل السهلي
وف � �ي � �ص� ��ل ال� � �ك� � �ن � ��دري ب� � �ش � ��أن ان
يستحق املؤمن عليه أو املستفيد
امل� �ك� �ل ��ف ق ��ان ��ون ��ا ب ��رع ��اي ��ة م �ع��اق
م �ع��اش��ا ت �ق��اع��دي��ا ي� �ع ��ادل 100%
من املرتب اذا بلغت م��دة الخدمة
امل �ح �س��وب��ة ف ��ي امل� �ع ��اش  15سنة
للذكور و 10سنوات لالناث.

االقتراحات برغبة
بالنسبة ل �ـ  37اق�ت��راح��ا برغبة
حيث قدم النائب د.محمد الحويلة
 8اقتراحات بشأن استمرار العمل
ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي
اإلع ��اق ��ة ف �ت��رة م�س��ائ�ي��ة وت�س�ه�ي��ل
اإلج � � � ��راءات ع �ل��ى امل �ع��اق�ي�ن ال��ذي��ن
ي� �س ��اف ��رون ب �س �ي��ارات �ه��م وان� �ش ��اء
م ��راك ��ز ت��أه �ي��ل ل �ل �م �ع��اق�ين ذه�ن�ي��ا
ي�ت��م ت��دري�ب�ه��م فيها ع�ل��ى م�ه��ن او
ه� �ي� �ئ ��ات ت �ت �ن��اس��ب م� ��ع ق ��درات� �ه ��م
وإن �ش��اء مستشفى خ��اص لعالج
ذوي اإلع��اق��ة ال��ذه�ن�ي��ة والحركية
واس �ت �ح��داث ق �س��م ي�خ�ت��ص ب��رف��ع
وع��ي املجتمع وبأهمية دم��ج فئة
ذوي االعاقة في املجتمع وتحقيق
تطلعاتهم ورغ�ب��ات�ه��م واه��داف�ه��م
وان � � � � �ش� � � � ��اء م � �س � �ت � �ش � �ف� ��ى ح� ��دي� ��ث
وم�ت�خ�ص��ص ل ��ذوي االح�ت�ي��اج��ات
ال � �خ ��اص ��ة ل � �ع �ل�اج ج �م �ي ��ع أن� � ��واع
االع � ��اق � ��ات وت ��وف� �ي ��ر ق �س��م خ ��اص
م ��ن امل ��وظ �ف�ي�ن امل �خ �ت �ص�ين ب ��ذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ ��اص��ة ب �ع �م��ادة
شؤون الطلبة في جامعة الكويت
وإن �ش��اء م��راك��ز ت��أه�ي��ل للمعاقني
ذه �ن �ي��ًا ي �ت��م ت��دري �ب �ه��م ف�ي�ه��ا على
م� �ه ��ن أو ه � ��واي � ��ات ت �ت �ن��اس��ب م��ع
قدراتهم.
 7اق � �ت � ��راح � ��ات ب ��رغ� �ب ��ة ق��دم �ه��ا
ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي ب �ش��أن
سرعة إنجاز املبنى الجديد لذوي
اإلعاقة و تجهيزه و اختيار مركز
ب �ك ��ل م �ح��اف �ظ��ة ل �خ ��دم ��ة امل ��واط ��ن
وت �خ �ص �ي��ص ج ��ائ ��زة س �ن��وي��ة في
اليوم العاملي للمعاقني للمتميزين
و امل� �ب ��دع�ي�ن وأن ت �س �م��ح وزارة
ال��دف��اع بمرافق ث��ان للمعاق ال��ذي
بلغ سن الخامسة عشرة فما فوق
في حالة ابتعاثه للعالج بالخارج
وت �خ �ص �ي��ص ال �ش��ري��ط ال�س��اح�ل��ي
في منطقة العقيلة إلقامة مشروع
ش��اط��ئ ي�خ�ص��ص ل� ��ذوي اإلع��اق��ة
وعائالتهم وتسمية هذا املشروع
ش��اط��ئ ص �ب��اح األح �م ��د ال�ص�ب��اح
لذوي االعاقة وتخفيض االقساط

امل�س�ت�ح�ق��ة ع�ل��ى امل �ع��اق املستحق
للرعاية السكنية بأنواعها بنسبة
 % 50م��ن ال�ق�س��ط املستحق عليه
وم� �ن ��ح امل � �ع ��اق امل �ت �ق��اع��د م �ك��اف��أة
ن �ه ��اي ��ة ال� �خ ��دم ��ة و ت �ش �م��ل ك��ذل��ك
ك��ل م��ن ي�ع��ول معاقًا و تقاعد عن
العمل لرعايته.
وق � ��دم ال �ن��ائ��ب ال �ن��ائ��ب س �ع��ود
ال �ح��ري �ج��ي  3اق� �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة
بشأن انشاء فرع للنادي الكويتي
الرياضي للمعاقني في محافظتي
الجهراء والفروانية وزيادة الراتب
املخصص االم امل �ع��اق او ال��زوج��ة
الى ستمائة دينار كحد ادنى على
ان تتم مراجعته كل ثالث سنوات
وتزويد مركزين من مراكز خدمة
املواطن بكل محافظة بممثلني من
الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة
ل�ت�ق��دي��م ال �خ��دم��ات و التسهيالت
للمعاقني.
ق��دم ال�ن��ائ��ب ال�ن��ائ��ب د.م�ن�ص��ور
الظفيري  3اقتراحات برغبة بشأن
إن �ش��اء م��درس��ة للتربية الخاصة
تهتم بذوي االحتياجات الخاصة
بمحافظة ال�ج�ه��راء وي�ك��ون ل��ذوي
اإلع� � ��اق� � ��ة ن� �ص� �ي ��ب م � ��ن ال �ب �ع �ث ��ات
ال �خ��ارج �ي��ة الس �ت �ك �م��ال دراس �ت �ه��م
ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة وص � � ��رف امل �خ �ص��ص
الشهري للمعاقني للذين يدرسون
بالجامعة حتى سن .26
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال � � �ج � � �ي � � ��ران اق � � �ت � � ��راح �ي ��ن ب ��رغ� �ب ��ة
ع � ��ن ال� �ت� �ع ��اق ��د م � ��ع ش� ��رك� ��ة إع �ل��ان
م�ت�خ�ص�ص��ة ت �ت �ع��اون م ��ع ال�ه�ي�ئ��ة
ال � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �م� �ع� �ل ��وم ��ات امل ��دن� �ي ��ة
ل�ل��وص��ول إل��ى ال�ع�ن��وان الصحيح
ل� �ص ��اح ��ب ال� �ع�ل�اق ��ة وإن � �ش � ��اء ن ��اد
ري��اض��ي ل��ذوي اإلع��اق��ات الذهنية
م � ��زود ب �ك��ل اإلم� �ك ��ان ��ات و ش��ام��ل
ل� �ج� �م� �ي ��ع األن� � �ش� � �ط � ��ة و األل� � �ع � ��اب
التأهيلية و التكميلية.
ق��دم ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه التميمي
اق�ت��راح�ين برغبة ب�ش��أن أن تتكفل
ال ��دول ��ة ب�ت�ع�ل�ي��م وت ��دري ��ب وإق��ام��ة
الدورات ألولياء أمور ذوي اإلعاقة

ويتم منح ذوي االع��اق��ة الشديدة
أول ��وي ��ة ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ال��وح��دة
السكنية.
وقدم النائب عبدالله العدواني
اق �ت��راح�ين ب��رغ�ب��ة ب �ش��أن أن ت�ق��وم
الهيئة العامة للشباب والرياضة
بإنشاء ان��دي��ة رياضية للمعاقني
ف��ي ك��ل محافظة و ان�ش��اء م��دارس
م� �ج � �ه ��زة ب� ��ال� ��وس� ��ائ� ��ل ال� �ح ��دي� �ث ��ة
وب � ��ال� � �ك � ��وادر ال� �ب� �ش ��ري ��ة امل ��ؤه� �ل ��ة
ل �ل�اش � �خ� ��اص ذوي االع� � ��اق� � ��ة ف��ي
محافظتي الجهراء والفروانية.
وق � � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ال� �ن ��ائ ��ب ط�ل�ال
السهلي اقتراحا برغبة عن اعفاء
ك��ل م��ن ي�ح�م��ل ب�ط��اق��ة م��ن الهيئة
ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي االع��اق��ة من
ال� ��رس� ��وم ال �ح �ك��وم �ي��ة ف� ��ي ج�م�ي��ع
الوزارات والهيئات .
وق��دم النائب ماضي الهاجري
اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ع��ن رع��اي��ة دول��ة
ال�ك��وي��ت ل��ذوي اإلع��اق��ة خصوصًا
في الصعيد الرياضي.
وقدم النائب عدنان عبدالصمد
اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ب� �ش ��أن م�ع��ام�ل��ة
ال �ط�لاب ذوي اإلع��اق��ة م��ن ال�ب��دون
أو ال��واف��دي��ن ال��ذي��ن أكملوا الصف
ال �ـ  12ب �م��دارس ال�ت��رب�ي��ة الخاصة
بالكويت معاملة الكويتي.
وق � ��دم ال �ن��ائ��ب د.أح � �م� ��د م�ط�ي��ع
اقتراحا برغبة بشأن زيادة عالوة
األوالد التي تمنح لوالد املعاق أو
من يرعاه إلى  150دينارًا شهريًا .
وق� ��دم ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه
اقتراحا برغبة بشأن توفير قسم
م��ن املوظفني املتخصصني ب��ذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ ��اص��ة ب �ع �م��ادة
شؤون الطلبة في جامعة الكويت .
وق� � � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب اح� � �م � ��د الري
اقتراحا برغبة بشأن منح مكافأة
ن�ه��اي��ة ال�خ��دم��ة ل�لأش�خ��اص ذوي
اإلعاقة.
وي� ��ذك� ��ر أن ال� �ن ��ائ ��ب امل �س �ت �ق �ي��ل
ع �ل��ي ال� ��راش� ��د ق � ��دم  3اق� �ت ��راح ��ات
برغبة ب�ش��أن إن�ش��اء ن��اد رياضي
خ ��اص ل �ح��االت اإلع ��اق ��ة ال��ذه�ن�ي��ة
وت ��وظ� �ي ��ف أح� � ��د امل �خ �ت �ص�ي�ن ف��ي
ل�غ��ة اإلش � ��ارة ل �ل��وج��ود ال��دائ��م في
ك��ل وزارات ملساعدة ذوي اإلعاقة
السمعية ل��دى مراجعتهم أقسام
ال��وزارة واعتبار نادي املعاقني و
ن��ادي ال�ف�ت��اة م��ن األن��دي��ة الشاملة
ب ��دال م��ن اع �ت �ب��اره �م��ا م��ن األن��دي��ة
املتخصصة.

مطالبات نيابية
بشاطئ خاص لذوي
اإلعاقة
اقتراح بالتقاعد
المباشر وبمرتب
كامل لمن يرعى
معاقًا
مخصص شهري
وراتب تقاعدي
يعادل  % 100من
الراتب لهم
سرعة إنجاز المبنى
الجديد لذوي
اإلعاقة
تخصيص جائزة
سنوية للمبدعين
في اليوم العالمي
للمعاقين
إنشاء ناد رياضي
ومدرسة خاصة.
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ممثلو الوزارات والمؤسسات المشاركة وقفوا على صورته المشرفة

جناح الكويت في اكسبو ميالنو
 ..اعتزاز بنجاح البالد في تحدي الطبيعة
لم تستسلم لشح المياه ولجأت إلى وسائل الزراعة البديلة ما أثار إعجاب آالف الزوار
أع� � � � � � ��رب م � �م � �ث � �ل� ��و ال� � � � � � � � � ��وزارات
وامل��ؤس �س��ات وال�ج�ه��ات الكويتية
امل�ش��ارك��ة ف��ي جناح دول��ة الكويت
ع��ن اع �ت��زازه��م ب��ال �ص��ورة املشرفة
للجناح الذي افتتحه ممثل رئيس
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
امل�ب��ارك وزي��ر اإلع�لام وزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
الحمود أمس األول.
وأكــــدت وكــــيــــلة وزارة األشغال
م .عواطف الغنيم لكونا أن محتوى
ال �ج �ن��اح أب� ��رز ري� ��ادة ال �ك��وي��ت ال�ت��ي
ت �ع��ان��ي ش �ح��ا ش ��دي ��دا ف ��ي امل� � ��وارد
امل ��ائ� �ي ��ة وال � �ت� ��ي ك ��ان ��ت س �ب ��اق ��ة ف��ي
اس �ت �ح��داث ال �ب��دائ��ل امل�ث�ل��ى لتوفير
املياه الصالحة للري والزراعة.
وذك � ��رت أن ال �ك��وي��ت م ��ن خ�لال
وزارة األش � � � �غ� � � ��ال ال � � �ت � ��ي ت� �ق ��وم
م �ن��ذ ث �م��ان �ي �ن �ي��ات ال� �ق ��رن امل��اض��ي
ب� �م� �ع ��ال� �ج ��ة م � �ي� ��اه ال� � �ص � ��رف ل ��ري

ال� ��زراع� ��ات ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة وج��وان��ب
ال� �ط ��رق وال� �ب� �ح� �ي ��رات ال �ص �ن��اع �ي��ة
ب��دأت في  2004بإنتاج أكبر كمية
م��ن امل �ي��اه امل�ع��ال�ج��ة رب��اع�ي��ا حتى
ن �س �ب��ة  % 80م ��ن إج� �م ��ال ��ي م �ي��اه
الصرف في الدولة.
م ��ن ج �ه �ت��ه أش � ��ار وك �ي ��ل وزارة
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء محمد بوشهري
إلى دور الوزارة التي قدمت الفكرة
األساسية التي تدور حول مسألة
املياه التي تعد العنصر األساسي
في التنمية الزراعية وإنتاج الغذاء
ال� � ��ذي ي �ت �ن ��اول ��ه ع � �ن� ��وان اك �س �ب��و:
تغذية العالم  -طاقة للحياة.
وقال بوشهري إن دولة الكويت
ال� �ت ��ي ت �ع��ان��ي م� ��ن ش ��ح امل � �ي ��اه ل��م
تستسلم لهذا الواقع وعملت على
ت� �ح ��دي ال �ط �ب �ي �ع��ة ال� � ��ذي ات �خ��ذت��ه
عنوانا ملشاركتها في هذا املعرض
العاملي الضخم .ب��دوره ق��ال مدير

جانب من جناح الكويت في اكسبو ميالنو

إدارة اإلرش � ��اد ال ��زراع ��ي بالهيئة
ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة
السمكية غ��ان��م ال�س�ن��د إن الهيئة
ش��ارك��ت م�ن��ذ امل ��راح ��ل األول� ��ى في
اك �س �ب��و ف��ي ص �ي��اغ��ة ف �ك��رة ج�ن��اح

الصحة تنظم حملة توعية وطنية
إحياء لليوم العالمي لنظافة األيدي
نظمت وزارة الصحة الحملة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال� �ت ��وع ��وي ��ة ل �ن �ظ��اف��ة
األي� ��دي ب��رع��اي��ة ال��وزي��ر د .علي
ال �ع �ب �ي��دي ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال�ص�ب��اح
ال �ص �ح �ي��ة أم � ��س ب ��ال �ت ��زام ��ن م��ع
إح� �ي ��اء ال� �ي ��وم ال �ع��امل��ي ل�ن�ظ��اف��ة
األيدي.
وق � ��ال � ��ت م � ��دي� ��رة إدارة م �ن��ع
ال �ع��دوى والتعقيم فــي ال ��وزارة
د .ه�ي�ف��اء امل��وس��ى ف��ي تصريح
بهذه املناسبة إن الحملة التي
ت �ن �ظ��م س �ن��وي��ا ب �ت��وص �ي��ات من
منظمة الصحة العاملية والتي
ت�ع�ت�ب��ر ن �ظ��اف��ة األي � ��دي م��ن أه��م
ال �ب��رام��ج وال �ت �ح��دي��ات املتعلقة
ب �س�ل�ام��ة امل ��رض ��ى ك��ون �ه��ا أه��م
وسيلة لنقل العدوى.
وأض ��اف ��ت امل��وس��ى أن نظافة
األي� � ��دي ت �ق �ط��ع س�ل�س�ل��ة ان �ت �ق��ال
ال� �ع ��دوى وت �ح �م��ي امل ��رض ��ى من
م �خ��اط��ر ت �ف �ش �ي �ه��ا ع �ل��اوة ع�ل��ى
أن� � �ه � ��ا ت � �س� ��اه� ��م ف� � ��ي ت �خ �ف �ي��ض
التكلفة على ال��وزارة وتقلل من
م �ك��وث امل��رض��ى ف��ي املستشفى

وم ��ن م�ع��ان��ات�ه��م واس�ت�خ��دام�ه��م
األدوية واملضادات الحيوية.
وأوضحت أن الكويت نظمت
ه � � ��ذه ال� �ح� �م� �ل ��ة ب� ��ال � �ت� ��زام� ��ن م��ع
احتفال منظمة الصحة العاملية
ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي لنظافة األي��دي
ال � � ��ذي ي � �ص� ��ادف ال� �خ ��ام ��س م��ن
مايو كل عام الفتة إلى أن شعار
ه��ذه ال�س�ن��ة ه��و :ن�ظ��اف��ة األي��دي
مفتاح الصحة.
وذك��رت أنه تم بهذه املناسبة
ع �م��ل ب ��وس �ت ��رات وإع � � ��داد م ��واد
ت� ��وع� ��وي� ��ة ل �ل �ت ��رك �ي ��ز ع� �ل ��ى ه ��ذا
املوضوع ويتم خالل الفعاليات
ت� � �ق� � �ي� � �ي � ��م ال� � � �ط � � ��اق � � ��م ال � �ص � �ح� ��ي
ب�ن�ظ��اف��ة األي � ��دي س� ��واء األط �ب��اء
أو امل � � �م� � ��رض� � ��ون أوال � �ف � �ن � �ي� ��ون
ب��اس �ت �خ��دام ن �م��اذج وتعليمات
منظمة الصحة العاملية.
وب�ي�ن��ت أن م��ن أه��م امل�ك��ون��ات
الرئيسية ال�ت��ي تستخدم فيها
نماذج منظمة الصحة العاملية
وي �ل �ت ��زم ب �ه��ا ال �ط ��اق ��م ال�ص�ح��ي
ه��ي ن �ظ��اف��ة األي � ��دي واس �ت �ع��داد

امل �س �ت �ش �ف��ى ل ��ذل ��ك م �ش �ي��رة إل��ى
أن ال� �غ ��رف ��ة ال� �ت ��ي ي ��وج ��د ف�ي�ه��ا
أرب �ع��ة م��رض��ى ي�ج��ب أن يتوافر
ف� �ي� �ه ��ا ح � � ��وض ل� �غ� �س ��ل األي � � ��دي
ويكون مزودا بالصابون وورق
ال�ت�ج�ف�ي��ف إض��اف��ة ال ��ى ال�س��ائ��ل
الكحولي.
ون� � � �ب� � � �ه � � ��ت امل� � � � ��وس� � � � ��ى مل � � ��دى
استخدام الكحول إذ يتم قياس
اس �ت �خ��دام��ه ف ��ي ن� �م ��وذج م�ع�ين
يعطي دالل��ة على م��دى االل�ت��زام
ب� �ن� �ظ ��اف ��ة األي� � � � ��دي م �ض �ي �ف��ة أن
م�ن�ظ�م��ة ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة ت�ق��وم
بالتقييم ع�ل��ى أس ��اس االل �ت��زام
بهذه املكونات.
وأف � � ��ادت ب� ��أن ن �ت �ي �ج��ة ت�ق�ي�ي��م
امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��امل �ي��ة ل � �ل ��وزارة هي
 410م � ��ن  500وه� � ��و م �س �ت��وى
م �م �ت��از ج� ��دا م �ع��رب��ة ع ��ن األم ��ل
ف��ي أن ت�ت��م امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ه��ذا
املستوى والعمل على تطويره.

الكويت وصياغة ورقة العمل بما
ي �ت �م��اش��ى م ��ع م ��وض ��وع امل �ع��رض
ال� ��دول� ��ي وه � ��و ال �ت �غ��ذي��ة وم � ��ن ث��م
الزراعة واإلنتاج الغذائي.
وأوضح السند أن الجناح أبرز

دور ال �ك��وي��ت ال ��رائ ��د ف ��ي ال�ل�ج��وء
إل��ى وس��ائ��ل ال��زراع��ة البديلة مثل
اس�ت�خ��دام م�ي��اه ال �ص��رف الصحي
امل � �ع� ��ال � �ج� ��ة ث�ل��اث � �ي� ��ا أو رب ��اع� �ي ��ا
ف ��ي االن � �ت� ��اج ال � ��زراع � ��ي وال� ��زراع� ��ة
التجميلية محققة ان�ج��ازا عامليا
كبيرا وكذلك استخدام الزراعة من
دون تربة التي تغطي سقف جناح
ال� �ك ��وي ��ت ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى رع ��اي ��ة
الثروة السمكية وتنميتها.
من جانبه أشار املدير التنفيذي
ملركز أبحاث املياه بمعهد الكويت
ل�لأب�ح��اث العلمية د .محمد فهد
ال� ��راش� ��د إل � ��ى ال � �ص� ��ورة ال �ج ��ذاب ��ة
والفعالة التي ظهر عليها الجناح
وت � �م � �ي � ��زه ب� �ي��ن ب � ��اق � ��ي األج� �ن� �ح ��ة
ف �ي �م��ا أك� ��د األم �ي��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د
لقطاع الفنون باملجلس الوطني
للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب محمد
ال �ع �س �ع��وس��ي دور امل� �ج� �ل ��س ف��ي

ت�ش�غ�ي��ل ال �ج �ن��اح ب�ت�ق��دي��م ال�ع��دي��د
من م�ف��ردات العمل الثقافي سواء
ف� ��ي م� �ج ��ال ال� �ف� �ن ��ون ال �ت �ش �ك �ي �ل �ي��ة
واملوسيقى والكتاب بهدف إب��راز
الرسالة الحضارية بما يتناسب
مع العمقني التاريخي والحضاري
لدولة الكويت.
وأع � � ��رب وك� �ي ��ل وزارة اإلع �ل��ام
طارق املزرم من جهته عن سعادته
ال �ك �ب �ي��رة ب��ال �ن �ج��اح ال� � ��ذي أح ��اط
افتتاح جناح الكويت مشيرا إلى
م�لام��ح اإلع �ج��اب ال��واض �ح��ة على
وج��وه آالف ال��زوار الذين توافدوا
ع � �ل� ��ى ال � �ج � �ن� ��اح وت � �ل � �ق� ��ي رس� ��ال� ��ة
ال �ك��وي��ت اإلع�ل�ام �ي��ة وال �ح �ض��اري��ة
ب�ش�ك��ل ف �ع��ال ب�م��ا ي �ع��زز مكانتها
على الساحة الدولية.

ملست :للروبوت مردود إيجابي
على الطلبة واألنظمة التعليمية
أك��د املكتب اإلقليمي ل�ق��ارة آسيا
للمنظمة العاملية الستثمار أوق��ات
ال� � �ف � ��راغ ب ��ال �ع �ل ��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
«ملست» أهمية الروبوت في األنظمة
التعليمية وم ��ردوده اإليجابي على
الطلبة في املراحل الدراسية كافة.
وق� � � ��ال امل� �ك� �ت ��ب ال� � � ��ذي ي �ت �خ ��ذ م��ن
ال �ك��وي��ت م �ق��را ل��ه ف��ي ب �ي��ان خ��ص به
ك��ون��ا إن��ه وم��ن منطلق ح��رص��ه على
الطلبة نظم ورش��ة عمل حول أهمية
ال� ��روب� ��وت ف ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ت �ع��ري��ف
بأوملبياد الروبوت العاملي بالتعاون
مع قطاع التنمية التربوية واألنشطة
ف� ��ي وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة ح �ي ��ث ش �ه��دت
م� �ش ��ارك ��ة رؤس � � ��اء أن ��دي ��ة ال ��روب ��وت
بالوزارة وعددها  47ناديا بواقع 50
م�ش��ارك��ا ت�ع��رف��وا على أهمية إش��راك
الروبوت في األنظمة التعليمية.
وأوض � ��ح أن ال ��ورش ��ة رك� ��زت على
ض � ��رورة ام �ت�ل�اك ال�ط�ل�ب��ة وامل�ع�ل�م�ين
امل � �ه� ��ارات ال�ل�ازم ��ة ل ��دخ ��ول م �ج��االت
التكنولوجيا الحديثة والتي أصبح

جانب من ورشة عمل املكتب اإلقليمي مللست

الكمبيوتر مفتاحا ضروريا للولوج
إل�ي�ه��ا م�ش�ي��را إل��ى أن وف ��دا إم��ارات�ي��ا
م�ت�خ�ص�ص��ا ق� ��دم ورش � ��ة ع �م��ل ح��ول
ان�ت�ق��ال التعليم م��ن النمط املتمركز
حول املعلم إلى النمط املتمركز حول
الطالب وكيفية قيام الطلبة بالتعلم
م � ��ن خ� �ل ��ال األن � �ش � �ط� ��ة وال� �ت� �ج ��ري ��ب
والبحث واالستقصاء واألم��ر نفسه
بالنسبة للمعلم الذي تغير دوره من
م �ص��در ي�ت�م��رك��ز ح��ول��ه ال�ت�ع�ل�ي��م إل��ى

موجه للطلبة داخل الصف.
وذك � � ��ر م �ك �ت��ب م �ل �س��ت أن ورش� ��ة
العمل قدمت الروبوت كأحد املجاالت
ال� �ح ��دي� �ث ��ة ال � �ت� ��ي ت �ح �ق ��ق االن� �ت� �ش ��ار
ال � �س ��ري ��ع وال� � ��واس� � ��ع ف � ��ي األوس � � ��اط
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ح ��ول ال �ع��ال��م م�ب�ي�ن��ا أن
الروبوت أداة لتنفيذ املهمات ويمأل
زواي � ��ا ال �ح �ي��اة وي �ق��وم ب��أع �م��ال ع��دة
ي�م�ك��ن أن ي �ك��ون ب�ع�ض�ه��ا مستحيال
عند اإلنسان.

14

أخبار

aldostoor

االثنين  15رجب  04 . 1436مايو 2015

افتتح معرض قطاع الهندسة بوزارة األشغال

الجسار:مليار ونصف مشاريع طرق
تحدث نقلة نوعية بالكويت

الحصان :األشغال تقدمت بمشروع ميزانية للعام المقبل بقيمة  375مليونا

أك ��د وزي� ��ر األش �غ ��ال ال �ع��ام��ة وزي��ر
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء م .أح�م��د ال�ج�س��ار أن
ه �ن��اك ال �ع��دي��د م ��ن م �ش��اري��ع ال �ط��رق
ال �ه��ام��ة ال �ت ��ي ي �ت��م ت �ن �ف �ي��ذه��ا ح��ال�ي��ا
م �ش �ي��را ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي على
ه � ��ام � ��ش اف � �ت � �ت ��اح ��ه م � �ع � ��رض ق �ط ��اع
هندسة الطرق ب��وزارة األشغال أمس
إل� ��ى أن ق �ي �م��ة ه� ��ذه امل� �ش ��اري ��ع ت �ق��در
بقرابة مليار ونصف ومن شأنها نقل
شبكة الطرق في الكويت نقلة نوعية
في الربط بني جميع املناطق .
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ك� �ش ��ف وك� �ي ��ل وزارة

األش� �غ ��ال امل �س��اع��د ل �ق �ط��اع ال �ط��رق م.
أحمد الحصان ع��ن ص��رف م��ا يعادل
 240م� �ل� �ي ��ون دي � �ن� ��ار م� ��ن امل �ي ��زان �ي ��ة
امل� �خ� �ص� �ص ��ة ل� �ق� �ط ��اع ال� � �ط � ��رق خ�ل�ال
العام املاضي محققا نسبة  % 97من
امل�خ�ص�ص��ات ال�ت��ي ت��م اع�ت�م��اده��ا من
امل�ي��زان�ي��ة امل�خ�ص�ص��ة ل�ل�ع��ام / 2014
 2015ب�م��ا ي�ف��وق  % 14ع��ن السنتني
املاليتني السابقتني.
وأض ��اف ال�ح�ص��ان أن هذه املبالغ
املصروفة تم إنفاقها ف��ي مواعيدها
ووف� �ق ��ا ل� �ج ��داول م� �ح ��ددة م ��ا يعكس

ح��رص ال ��وزارة على االل�ت��زام بإنجاز
املشاريع الخاصة بها الفتا إل��ى أنه
تمت دراس��ة ميزانية السنة الحالية
 2016 / 2015وت� �ق ��دم ��ت ال � � � ��وزارة
بمشروع ميزانية بقيمة  375مليون
دي�ن��ار ب��زي��ادة ت�ق��در بنحو  % 50عن
امليزانية السابقة.
وأوضح أنه تم مبدئيا اعتماد 354
مليون دينار منها وال ��وزارة بصدد
ع��رض �ه��ا ع �ل��ى م �ج �ل��س األم � ��ة خالل
ال �ش �ه��ر امل �ق �ب��ل م ��ن أج � ��ل اع �ت �م��اده��ا
اعتمادا نهائيا مشيرا إلى أن ميزانية

ال �س �ن��وات ال �ق��ادم��ة ال �خ��اص��ة ب�ق�ط��اع
ال � �ط ��رق س �ت��زي��د م ��ن ن �س��ب ال �ص��رف
وطلب اعتماد السنوات القادمة بما
ي �ع��ادل ق��راب��ة  700م�ل�ي��ون دي �ن��ار أو
أكثر .
وق� � � � ��ال إن ل� � � ��دى ال � �ق � �ط � ��اع خطة
طموحة لتنفيذ العديد من مشاريع
الطرق الهامة في البالد التي تنتهي
خالل العام  2021الفتا إلى أن من أبرز
التحديات أمام تلك املشاريع الحفاظ
على نسب صرف عالية في امليزانيات
امل � ��رص � ��ودة وال� �ت ��أك ��د م ��ن أن ج�م�ي��ع

العيسى لطلبتنا بكندا :تسلحوا بالعلم وعودوا
لتساهموا في تنمية الكويت
ح��ث وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى ط�ل�ب��ة دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت ال� ��ذي� ��ن ي �ت �ل �ق��ون ت�ع�ل�ي�م�ه��م
ف��ي ك �ن��دا ح��ال�ي��ا ع�ل��ى االس �ت �ف��ادة من
امل � �س � �ت ��وى امل �ت �م �ي ��ز ل � �ل� ��دراس� ��ة ف�ي �ه��ا
للمساهمة ف��ي ع�م�ل�ي��ات التنمية في
الكويت في املستقبل.
وق��ال العيسى ف��ي اف�ت�ت��اح املؤتمر
ال��وط �ن��ي ال �ث��ان��ي ل�ط�ل�ب��ة ال �ك��وي��ت في
ك �ن��دا ب�م��دي�ن��ة م��ون �ت��ري��ال إن م��ن أه��م
م� �م� �ي ��زات ال � ��دراس � ��ة ف ��ي ك� �ن ��دا ج ��ودة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي وارت � �ف� ��اع م�س�ت��وى
ال�ج��ام�ع��ات ال�ك�ن��دي��ة مضيفا أن ه��ذه
امل � �م � �ي ��زات اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ت �م �ث��ل ح ��اف ��زا
ل�ن��ا ي��دف�ع�ن��ا ل�لاس�ت�ف��ادة م�ن�ه��ا حاليا
ونقلها مستقبليا لتطبيقها عمليا
ف��ي ب�ل��دن��ا ال�ح�ب�ي��ب ال�ك��وي��ت لنساهم

جميعا في تنمية وتطوير القطاعات
كافة كل حسب تخصصه.
وأض � ��اف ف ��ي امل��ؤت �م��ر ال � ��ذي يعقد
تحت عنوان :سفراء لالنسانية احتفاء
ب �ت �ك��ري��م األم � ��م امل �ت �ح��دة ل �س �م��و أم�ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد وإط�لاق
لقب قائد للعمل اإلنساني على سموه:
أنتم فخرنا وسفراؤنا بالخارج وأنا
على يقني أنكم ستعودون قريبا إلى
وط�ن�ك��م م�ت�س�ل�ح�ين ب��ال�ع�ل��م وال�ث�ق��اف��ة
مع العمل ال��دؤوب لتواصلوا مسيرة
ال �ت �ش �ي �ي��د وال �ب �ن ��اء ل��وط �ن �ن��ا .وأش� ��اد
ال �ع �ي �س��ى ب��ال �ت �ص �م �ي��م ال � ��ذي ي�ظ�ه��ره
الطلبة للدراسة في كندا رغم الصعاب
والعقبات ومنها عبء الغربة والبعد
ع��ن األه ��ل وال �ظ ��روف امل�ن��اخ�ي��ة ق��ائ�لا
لهم :إنكم أظهرتم إصرارا على املثابرة

د .بدر العيسى

وال �ن �ج ��اح وال �ت �م �ي��ز ف �ب��رزت��م واث �ب �ت��م
وجودكم لتحجزوا لكم مكانا مرموقا
على الساحة الثقافية في كندا.
وأع ��رب ع��ن تمنياته ف��ي أن يكون

امل� ��ؤت � �م� ��ر ال� ��وط � �ن� ��ي ال � �ث� ��ان� ��ي ل �ط �ل �ب��ة
الكويت ف��ي ك�ن��دا خ�ط��وة نحو تعزيز
ال �ع�ل�اق��ات ال�ط�لاب�ي��ة وت�م�ك�ين الطلبة
من التقاء بعضهم ببعض من ناحية
وم �س��ؤول��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ووزارة
ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب م ��ن ن��اح�ي��ة
أخ��رى وذل��ك من أجل تعزيز التواصل
وطرح االحتياجات والصعوبات التي
تواجه الطلبة.
ع �ل��ى ج ��ان ��ب آخ � ��ر أع �ل �ن��ت ال�ه�ي�ئ��ة
اإلدارية الحالية التحاد طلبة الكويت
ف��ي ك �ن��دا اس�ت�ق��ال�ت�ه��ا اث �ن��اء اج�ت�م��اع
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة ل�لات �ح��اد ال��ذي
شهد تزكية قائمة ال�ت��راب��ط الطالبي
لتولي إدارة الهيئة اإلداري ��ة القادمة
وذلك لعدم وجود قائمة منافسة.

دبلوماسية سلوفينية :تقوية العالقات مع الكويت
ق��ال��ت س�ك��رت�ي��ر أول ون��ائ��ب رئ�ي��س
بعثة السفارة سلوفينيا لدى القاهرة
نتاليا املنصور أن بالدها تسعى إلى
إع � ��ادة ت �ق��وي��ة ال �ع�ل�اق��ات االق �ت �ص��ادي��ة
ب��ال �ك��وي��ت إل � ��ى س ��اب ��ق ع �ه��ده��ا ب ��دءا
ب�ق�ط��اع��ي ال�ص�ح��ة وال �س�ي��اح��ة ب�ع��د أن
شهدت هذه العالقات فترة ازده��ار في
سبعينيات وثمانينيات القرن املاضي.
وأض � ��اف� ��ت امل� �ن� �ص ��ور ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ل��ى ه ��ام ��ش ت��رؤس �ه��ا

وفدا استثماريا سلوفينيا متخصصا
بقطاع السياحة والفنادق واملنتجعات
زار مقر غرفة تجارة وصناعة الكويت
أم� � ��س إن ع� � ��دد ال� �س� �ي ��اح ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
ال��ذي��ن زاروا ب�ل�اده��ا ب �ل��غ ن �ح��و 1000
س��ائ��ح ع��ام  2013وت��راج��ع ه��ذا ال�ع��دد
ق� �ل� �ي�ل�ا ال� � �ع � ��ام امل� � ��اض� � ��ي .وذك � � � � ��رت أن
ال �ه��دف م��ن ه ��ذه ال �ل �ق��اءات ي�ت�م�ث��ل في
ت�ش�ج�ي��ع ال �س��ائ �ح�ين ال �ك��وي�ت �ي�ين على
زي ��ارة ب�لاده��ا واالس�ت�م�ت��اع باملميزات

السياحية التي تقدمها خصوصا أنها
تمتلك موقعا جغرافيا مميزا في قلب
ال�ق��ارة األوروب �ي��ة ويحيط بها العديد
م��ن ال� ��دول ال �ت��ي ت�ح�ظ��ى ب��إق �ب��ال كبير
م ��ن ال �س��ائ �ح�ين ال�ك��وي �ت �ي�ين ك��إي�ط��ال�ي��ا
والنمسا.
وأوض� �ح ��ت أن ��ه ب� ��دءا م��ن  18م��اي��و
ال � �ج� ��اري س �ي �ت��م إص � � ��دار ال �ت��أش �ي��رات
مباشرة م��ن ال�س�ف��ارة السلوفينية في
ال �ق��اه��رة ع ��ن ط��ري��ق إح� ��دى ال �ش��رك��ات

ال�خ��اص��ة ال�ع��ام�ل��ة ف��ي ال�ك��وي��ت ب�ع��د أن
ك� ��ان م �ن��ح ه� ��ذه ال �ت ��أش �ي ��رات ي �ت��م ع��ن
طريق السفارة النمساوية في الكويت
ب �غ �ي ��ة ت �س �ه �ي��ل وت � �س ��ري ��ع إج � � � ��راءات
السياح الكويتيني الراغبني في زي��ارة
سلوفينيا مشيرة إل��ى أن زي ��ادة عدد
ال�س��ائ�ح�ين الكويتيني إل��ى سلوفينيا
س �ي �س��اه��م ف ��ي اف �ت �ت��اح رح �ل ��ة ط �ي��ران
م�ب��اش��رة ودائ �م��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن عوضا
عن الرحلة املوسمية الحالية.

املخصصات التي تقر من قبل وزارة
املالية ومجلس األمة ليتم صرفها في
وقتها حتى ال تتأخر عجلة املشاريع.
وأعلن وكيل قطاع الطرق عن إتمام
إنجاز طريق الجهراء وطريق جمال
عبدالناصر في العام املقبل ،وافتتاح
ج �م �ي��ع م��راح �ل �ه �م��ا خ �ل��ال  2016م��ا
ع��دا ال�ج��زء ال�خ��اص بوصلة الغزالي
الرت �ب��اط �ه��ا ب �ط��ري��ق م� �ش ��روع ج�س��ر
الشيخ جابر والتي سيتم افتتاحها
مع افتتاح جسر الشيخ جابر.

أحمد الجسار

قوة كويتية تغادر
إلى األردن للمشاركة
بتمرين األسد المتأهب

القوة الكويتية قبيل مغادرتها إلى االردن

غ � � � � � ��ادرت ال � � �ق� � ��وة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي ت� �م ��ري ��ن (األس� � ��د
امل �ت��أه��ب  )2015وال� ��ذي سيعقد
في مملكة األردن الشقيقة خالل
ال�ف�ت��رة م��ن  5إل��ى  19م��ن الشهر
الجاري.
وق � ��ال � ��ت م� ��دي� ��ري� ��ة ال� �ت ��وج� �ي ��ه
امل � �ع � �ن� ��وي وال� � �ع �ل��اق � ��ات ال� �ع ��ام ��ة
بوزارة الدفاع في بيان صحافي
أم� ��س أن ه� ��ذه ال �ت �م��اري��ن ت�ع�ق��د
دوريا حسب جداول زمنية معدة
مسبقا من قبل األشقاء األردنيني
وال� �ت ��ي ت� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا ع� ��دة دول
م ��ن م�خ�ت�ل��ف ص �ن��وف األس �ل �ح��ة

والهدف منها ايجاد روح العمل
الجماعي لكسب الخبرة وتبادل
امل�ع�ل��وم��ات مما يساعد ف��ي رفع
ال �ك �ف��اءة ال�ق�ت��ال�ي��ة ل ��دى ال �ق��وات.
واوضح البيان ان رئيس األركان
ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�ي��ش ال �ف��ري��ق خ��ال��د
محمد الخضر نقل تحيات نائب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
ال� ��دف� ��اع ال �ش �ي��خ خ ��ال ��د ال� �ج ��راح
ال �ص �ب ��اح ل �ل �ق��وة امل� �ش ��ارك ��ة ق�ب��ل
م �غ��ادرت �ه��ا م �ش��ددا ع �ل��ى تمثيل
الكويت خير تمثيل واالستفادة
من هذه التمارين املشتركة.
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تطلق اليوم حواراتها الهاتفية الشهرية مع المواطنين

البلدية بعد لقاء فريق البنك الدولي:
إقرار كودات البناء ضروري
أعلن املدير العام لبلدية الكويت
م .أح �م��د ال �ص �ب �ي��ح إط�ل��اق ال�ب�ل��دي��ة
ع �ص��ر ال� �ي ��وم ال� � �ح � ��وارات ال �ش �ه��ري��ة
عبرالهاتف مع املواطنني بمشاركة
ك �ب��ار امل �س��ؤول�ين ف�ي�ه��ا م�ض�ي�ف��ا في
تصريح صحافي أن هذه الحوارات
ت � �ه� ��دف إل � � ��ى ال� �ت ��أك� �ي ��د ع� �ل ��ى م �ب��دأ
الشفافية وس�ي��ادة ال�ق��ان��ون ووض��ع
املسؤولني أمام مسؤولياتهم إضافة
إلى كونها إحدى أدوات قياس األداء.
ولفت إلى إج��راء ح��وارات مماثلة
خ�ل�ال األس �ب��وع األول م��ن ك��ل شهر
مل �ن��اق �ش��ة أح � ��د امل� ��وض� ��وع� ��ات ال �ت��ي
ت �ع �ن��ى ب� �ه ��ا ال� �ب �ل ��دي ��ة م ��وض� �ح ��ا أن
اس�ت�ق�ب��ال امل �ك��امل��ات ي �ب��دأ ال �ي��وم من
ال �س��اع��ة ال��راب �ع��ة وال �ن �ص��ف وح�ت��ى
ال�س��اع��ة ال�خ��ام�س��ة وال�ن�ص��ف مساء
على ال��رق��م  22454525وسيتمحور
حول موضوع البناء عموما السيما

ف��ي م�ح��اف�ظ�ت��ي ال �ع��اص �م��ة وم �ب��ارك
الكبير.
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى أك� � � ��دت ب �ل��دي��ة
ال �ك��وي��ت أن ال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن م �ش��روع
البرنامج اإللكتروني الذكي للدورة
امل �س �ت �ن��دي��ة ل �ل �م �ش��اري��ع ال�ح�ك��وم�ي��ة
وك� � � � � ��ودات ال � �ب � �ن� ��اء ي� ��دع� ��م ال� �ت� �ط ��ور
العمراني في البالد في ظل الخطة
التنموية والعمل على تطبيق الكود
الوطني املوحد.
وق � � � � ��ال رئ � � �ي � ��س ق � � �ط � ��اع ال� ��رق� ��اب� ��ة
وال �ت �ف �ت �ي ��ش ف� ��ي ال� �ب� �ل ��دي ��ة ورئ� �ي ��س
ال �ل �ج �ن ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة إلع � � � ��داد ك� � ��ودات
ال� �ب� �ن ��اء م .ع �ب ��دال �ك ��ري ��م ال� ��زي� ��د ع�ق��ب
اجتماعه ورئيس فريق البنك الدولي
امل �ك �ل��ف ب ��دراس ��ة ال� � ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة
للمشاريع في البالد د .ماجد البياع
إن ت��وج�ي�ه��ات وزي ��ر ال�ب�ل��دي��ة عيسى
ال � �ك � �ن� ��دري ت ��ؤك ��د أه� �م� �ي ��ة اس �ت �ث �م��ار

الزيد :تكامل
المشروع اإللكتروني
وكودات البناء
يدعم التطور
العمراني
م .أحمد الصبيح

ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
س �ي �س ��اع ��د ع� �ل ��ى ت �ق �ل �ي��ص ال � � ��دورة
املستندية والزمنية ملشاريع الدولة
من خ�لال اعتماد البيانات املوحدة
للمشاريع ضمن آلية عمل ومنظومة

ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا وت �س �خ �ي��ره��ا ل�خ��دم��ة
املواطنني وتقليص الدورة املستندية
في اجراءات البلدية.
وأض � � ��اف أن ت �ط �ب �ي��ق ال �ب��رن��ام��ج
ال � ��ذك � ��ي وت ��وح � �ي ��د ك � � � ��ودات ال �ب �ن ��اء

تنظم ورشة لـ 40قياديا حول صناعة القرار اإلستراتيجي

التقدم العلمي :حريصون على تشجيع
قيم التنافس في القطاع الخاص
أك � � ��دت م ��ؤس �س ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �ت �ق��دم
ال�ع�ل�م��ي ح��رص�ه��ا ع�ل��ى تشجيع القيم
التنافسية ال�ت��ي ي�ق��وم عليها القطاع
ال� � �خ � ��اص ف � ��ي ال� � �ب �ل��اد ب� �غ� �ي ��ة ت �ع��زي��ز
وض �م ��ان ك �ف��اء ت��ه .وق� ��ال امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل �ل �م��ؤس �س��ة د .ع ��دن ��ان ش �ه ��اب ال��دي��ن
خ �ل ��ال اج � �ت � �م ��اع م �ت �خ �ص��ص ع �ق��دت��ه
املؤسسة أمس إن التقدم العلمي وفي
إط � ��ار ات �ف��اق �ي��ة ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ج��ام�ع��ة
هارفرد تنظم قريبا ورشة عمل يشرف
عليها برنامج الكويت ل��دى الجامعة

بعنوان :صناعة ال�ق��رار االستراتيجي
في ظل املخاطر والغموض لـ 40قياديا
وق �ي��ادي��ة م��ن ال�ت�ن�ف�ي��ذي�ين م��ن ال�ق�ط��اع
الخاص الكويتي.
وأوض � � � ��ح ش � �ه� ��اب ال � ��دي � ��ن أن ه ��ذه
ال ��ورش��ة ه��ي ال � �ـ 21م��ن ن��وع�ه��ا وت��أت��ي
ض �م��ن س�ل�س�ل��ة م�ن�ت�ظ�م��ة م ��ن ال� ��ورش
التنفيذية التي نظمتها املؤسسة على
ام �ت��داد  15ع��ام��ا ف��ي إط ��ار االت�ف��اق�ي��ات
الدولية مع عدد من الجامعات العاملية
املتميزة.

وذكر أن الورشة ستعقد في مدينة
كيمبردج ماساتشوستس األمريكية
خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ب�ين  17و 22ش�ه��ر مايو
الجاري وتعنى بآليات اتخاذ القرارات
االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة ف� ��ي ظ� ��ل امل �ت �غ �ي��رات
ال� �ن ��ات� �ج ��ة ع � ��ن ال� �ت� �ن ��اف ��س وغ� �م ��وض
الظروف املحيطة بصاحب القرار.
وأض� � � ��اف أن امل �ن �ه ��ج ال� �ج ��دي ��د ف��ي
اختيار املشاركني في البرامج الدولية
ي �ض �م��ن ال �ش �ف��اف �ي��ة وت� �ك ��اف ��ؤ ال �ف��رص
لجميع الشركات املساهم ذلك أن لجنة

االختيار تنظر في تنافسية املتقدمني
دون ال �ن �ظ��ر ف ��ي أس �م��ائ �ه��م أو أس �م��اء
شركاتهم مؤكدا حرص املؤسسة هذا
ال� �ع ��ام ع �ل��ى ف �ت��ح امل� �ج ��ال أم � ��ام ج�م�ي��ع
ال �ش��رك��ات امل �س��اه �م��ة ف�ي�ه��ا ل�ل�ت�ن��اف��س
على  40مقعدا في الورشة وتم اختيار
ش��اغ �ل �ي �ه��ا م� ��ن ق� �ب ��ل ل �ج �ن��ة م �ح��اي��دة
ش��ارك فيها ممثلني عن غرفة التجارة
والجمعية االقتصادية الكويتية.

نزع الملكية 512 :ألف دينار قيمة
المعامالت المنجزة في أبريل
ق� ��ال� ��ت إدارة ن � � ��زع امل� �ل� �ك� �ي ��ة ف��ي
وزارة امل��ال �ي��ة إن ق �ي �م��ة امل �ع��ام�لات
ال �ت��ي أن �ج��زت �ه��ا خ �ل�ال ش �ه��ر أب��ري��ل
املاضي بلغت نحو  512ألف دينار.
وذك��ر مدير اإلدارة فهد الشعلة في
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي أم ��س أن اإلدارة
أص��درت التقرير االح�ص��ائ��ي لشهر

اب��ري��ل امل��اض��ي متضمنا امل�ع��ام�لات
امل �ن �ج��زة وع ��دد اج�ت�م��اع��ات ال�ل�ج��ان
العاملة باإلدارة.
وأض ��اف ال�ش�ع�ل��ة أن ن��زع امللكية
أص � � � ��درت ال� �ش� �ه ��ر امل� ��اض� ��ي ك �ت��اب��ي
تثمني وك�ت��اب�ين لتحديد ال�ع�ق��ارات
املستملكة و 1681ش �ه��ادة ص��ادرة

ل�ل�أف ��راد وامل ��ؤس �س ��ات و 200ك�ت��اب
ص � � � � � ��ادر ل� � � � � �ل � � � � ��وزارات وال � �ه � �ي � �ئ� ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة م��وض �ح��ا أن إج �م��ال��ي
امل �ع��ام�لات ال �ص ��ادرة وال� � ��واردة بلغ
خ�ل��ال ال �ش �ه��ر ذات � ��ه  2037م�ع��ام�ل��ة
ح� �ي ��ث ع � �ق� ��دت ل �ج �ن��ة ن� � ��زع امل �ل �ك �ي��ة
اجتماعا واحدا نظرت خالله في 10

معامالت كما عقدت لجنة التثمني
اج�ت�م��اع��ا واح� ��دا ن �ظ��رت خ�لال��ه في
م �ع��ام �ل��ة واح � ��دة ك �م��ا ع �ق��دت لجنة
االعتراضات اجتماعا واحدا نظرت
خ�ل�ال ��ه ف� ��ي م �ع��ام �ل��ة واح� � � ��دة ب �ه��ذا
الشأن.

متكاملة في جميع مراحل البناء.
وأوض� ��ح أن ك� ��ودات ال�ب�ن��اء وه��ي
م �ت �ط �ل �ب��ات واش � �ت� ��راط� ��ات ال �ج �ه��ات
الحكومية ف��ي ال�ب�ن��اء ت�ع��د ض��رورة
م �ل �ح��ة ألي م �ج �ت �م��ع ل �ل �ح �ف��اظ ع�ل��ى
ال �ص �ح��ة وس�ل�ام ��ة اإلن� �س ��ان إض��اف��ة
إل��ى أن�ه��ا تحقق مستوى عاليا في
ن��وع �ي��ة امل �ب��ان��ي وت ��رف ��ع م ��ن أدائ �ه��ا
وك� �ف ��اءة اس �ت �خ��دام��ات �ه��ا وت �ح��رص
على ترشيد الطاقة وال�ح�ف��اظ على
البيئة وغيرها مشددا على أن إقرار
ك� ��ودات وط�ن�ي��ة ف��ي ج�م�ي��ع م�ج��االت
البناء بات ضرورة قصوى.
وأش��ار ال��زي��د إل��ى أن��ه ق��دم عرضا
م��رئ �ي��ا ب �م �ق��ر وزارة امل��ال �ي��ة ل�ف��ري��ق
البنك الدولي املكلف بدراسة الدورة
امل �س �ت �ن ��دي ��ة ل �ل �م �ش ��اري ��ع ف� ��ي دول� ��ة
الكويت والفريق الكويتي املشكل من
وزارة املالية مضيفا أن اللقاء ناقش

البرنامج االلكتروني الذكي للدورة
املستندية للمشاريع االنشائية ملدة
ت ��زي ��د ع ��ن ث�ل��اث س ��اع ��ات م�س�ت�م��رة
بهدف التعريف باملشروع وما حققه
م��ن ن�ت��ائ��ج إي�ج��اب�ي��ة مرتفعة بشأن
تقليص الدورة املستندية للمشاريع
اإلنشائية الحكومية.
من جانبه قال رئيس فريق البنك
ال��دول��ي د .ماجد البياع إن مشروع
البرنامج االلكتروني الذكي للدورة
املستندية للمشاريع الحكومية يعد
األول من نوعه حيث سيساهم بشكل
ف �ع��ال ب�ت�ق�ل�ي��ص ال � ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة
م��ن خ�لال ال��رب��ط اآلل��ي ب�ين الجهات
ك��اف��ة وس�ي�س�ه��ل إت �خ��اذ اإلج � ��راءات
وامل �ت �ط �ل �ب��ات امل �ع �ت �م��دة وم�ي�ك�ن�ت�ه��ا
للقضاء على عملية التأخير التي
تستغرقها ه��ذه اإلج ��راءات م��ن قبل
املوظفني املختصني.

العون :بدء نظام
نوبات مراقبة الصيانة
لمحطات الكهرباء
أع �ل ��ن ال��وك �ي��ل امل �س ��اع��د ل�ت�ش�غ�ي��ل
وصيانة محطات ال�ق��وى الكهربائية
وت �ق �ط �ي��ر امل� �ي ��اه م .ف � ��ؤاد ال� �ع ��ون ب��دء
ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ع� �م ��ل ب� �ن� �ظ ��ام ال� �ن ��وب ��ات
ب � �م� ��راق � �ب� ��ات ال � �ص � �ي ��ان ��ة ف � ��ي ج �م �ي��ع
املحطات الكهربائية اعتبارا من أمس.
وق��ال العون في تصريح صحافي إن
العمل ب�ه��ذا ال�ن�ظ��ام يضمن استمرار
العمل على مدار الساعة بكفاءة تمكن
العاملني من إصالح أي عطل مفاجئ
ب� �ع ��د أن ك � ��ان ال� �ع� �م ��ل خ �ل��ال ال �ف �ت��رة
املاضية يقتصر على ثماني ساعات
فقط .وأض��اف أن أول��وي��ة العمل بهذا
النظام ستكون للعاملني الكويتيني
الذين انتقلوا من قسم التشغيل إلى
قسم الصيانة وف��ق مسمياتهم الفتا
إل��ى أن��ه ت��م أخ��ذ جميع امل��واف�ق��ات من
الجهات املعنية للبدء في هذا النظام.
وذك��ر أن ال�ق�ط��اع يسير ف��ي أعمال
صيانة الوحدات وفق الجدول الزمني
امل�ت�ف��ق ع�ل�ي��ه م�ت��وق�ع��ا أن ي�ت��م إدخ ��ال
م�ع�ظ�م�ه��ا ل�ل�خ��دم��ة ف��ي م�ط�ل��ع الشهر
امل �ق �ب ��ل ل� �ت ��زوي ��د ش �ب �ك �ت��ي ال �ك �ه��رب��اء
وامل� ��اء ب��اح�ت�ي��اج��ات�ه�م��ا خ�ل�ال م��وس��م
الذروة .وتوقع العون أن يبلغ إجمالي
إن �ت��اج ال �ك �ه��رب��اء خ�ل�ال ه ��ذا ال�ص�ي��ف
 15560م�ي�غ��اواط وأال يتجاوز معدل

م .فؤاد العون

االستهالك  13650ميغاواط.
وع � ��ن اس� �ت� �ه�ل�اك امل � �ي� ��اه ت ��وق ��ع أن
ي�ص��ل إج�م��ال��ي إن �ت��اج امل �ي��اه ال��ى 484
م �ل �ي��ون غ ��ال ��ون وأال ي �ت �ج��اوز م�ع��دل
االستهالك  450مليون غالون مشيرا
ال ��ى أن ال � ��وزارة س�ي�ك��ون ل��دي�ه��ا ب�ن��اء
ع �ل ��ى ذل � ��ك ف ��ائ ��ض ف� ��ي امل � �ي� ��اه ي�ص��ل
تقريبا إل��ى  35م�ل�ي��ون غ��ال��ون .ودع��ا
ج�م�ي��ع املستهلكني ال��ى ال �ت �ع��اون مع
وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء ف��ي م��وض��وع
ترشيد االستهالك وتجنب اإلس��راف
غير املبرر واالمتناع عن هدر الطاقة
الكهربائية واملاء.
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إحياء التراث توزع مساعدات
عاجلة في ماالوي

صورة وتعليق

		
عملية التصويت في انتخابات لجان مجلس األمة التاسع 1999

( إعداد إدارة اإلعالم)

د .سناء العصفور سفيرة للنوايا الحسنة
اخ � �ت � ��ارت م �ن �ظ �م��ة ال � �س�ل��ام ال ��دول ��ي
والتنمية د .سناء العصفور من الكويت
سفيرة للنوايا الحسنة تقديرا لعطائها
وع �م �ل �ه��ا االج �ت �م��اع��ي وال �ت �ط��وع��ي ف��ي
سبيل دعم قضايا املرأة.
وقالت العصفور التي تشغل منصب
رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل� ��رأة ف��ي االت �ح ��اد ال�ع��ام
ل�ع�م��ال ال �ك��وي��ت ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ك��ون��ا إن
اخ�ت�ي��اره��ا م��ن قبل املنظمة ج��اء ضمن
ع��دة ترشيحات لعدد م��ن الشخصيات
ال�ن�س��ائ�ي��ة ال �ب ��ارزة ف��ي ال�ك��وي��ت م��ؤك��دة
أن �ه��ا ستعمل ج��اه��دة ع�ل��ى ب ��ذل امل��زي��د
م ��ن ال �ع �ط ��اء اإلن� �س ��ان ��ي ب �م��ا ي�ت�ن��اس��ب
م��ع ه��وي�ت�ه��ا ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ت��ي ت�ع�ت��ز بها
م �ق �ت��دي��ة ف ��ي ذل� ��ك ب �س �م��و أم �ي ��ر ال �ب�ل�اد

د .سناء العصفور

الشيخ صباح األحمد الذي أضحى رمزا
للعمل الخيري وقائدا للعمل اإلنساني.
وأض ��اف ��ت أن دول � ��ة ال �ك��وي ��ت ل�ع�ب��ت

دورا مهما وبارزا في العمل االجتماعي
وال� �خ� �ي ��ري خ �ص��وص��ا إث � ��ر ت�س�م�ي�ت�ه��ا
م ��ن ق �ب��ل األم � ��م امل �ت �ح��دة م ��رك ��زا للعمل
اإلن� � �س � ��ان � ��ي مل � ��ا ق ��دم � �ت ��ه م � ��ن خ ��دم ��ات
اجتماعية ومساعدات خيرية لشعوب
العالم ك��اف��ة .وثمنت ال��دور االجتماعي
واإلنساني الذي تقوم به سفيرة النوايا
ال �ح �س �ن��ة ع ��ن ال �ش ��رق األوس � ��ط ملنظمة
السالم الدولي والتنمية الشيخة فريحة
األح �م��د .وأع��رب��ت ع��ن ال�ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر
لرئيس منظمة السالم الدولي والتنمية
د.ع �م��اد ع�ل��ي الخ�ت�ي��اره��ا ل�ه��ذا املنصب
وإلى رئيسة البعثة د .مايسة الهاشمي
ص��اح�ب��ة األث ��ر ال��واض��ح ف��ي إب� ��راز دور
هذه املنظمة.

مكتب الشهيد يقيم صرحا لشهداء
البترول والتربية
يعتزم مكتب الشهيد بالتعاون مع
شركة البترول الوطنية ووزارة التربية
إق ��ام ��ة ص � ��رح ت� ��ذك� ��اري ي �ح �م��ل أس �م��اء
ش � �ه� ��داء ه ��ات�ي�ن ال �ج �ه �ت�ي�ن امل �ع �ت �م��دي��ن
ل ��دى امل�ك�ت��ب ت�خ�ل�ي��دا ل��ذك��راه��م ال�ع�ط��رة

وتضحياتهم من أجل تحرير الوطن.
وقال مدير إدارة التخليد في املكتب
أح�م��د ال�ع��وض��ي ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
إن ص��رح الشهيد يعد ت��أك�ي��دا للوحدة
الوطنية وتماسك الكويتيني وتمسكهم

ب ��أرض �ه ��م وال �ت �ف��اف �ه��م ح� ��ول ق �ي��ادت �ه��م
وش��رع �ي �ت �ه��م ك �م��ا ي �ض �ي��ف إل � ��ى ب�ل��دن��ا
الحبيب معلما آخ��ر مهما ورم��زا للقيم
الوطنية السامية في تجسيد حضاري
وفني.
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بدأت لجنة القارة األفريقية التابعة
لجمعية احياء التراث اإلسالمي توزيع
الدفعة الثانية من املساعدات العاجلة
ل�س�ك��ان إق�ل�ي��م ش�ي�ك��واوا ف��ي جمهورية
م� � ��االوي .وق� ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ج��اس��م
العيناتي لكونا إن اللجنة بدأت بتوزيع
الدفعة الثانية من املساعدات العاجلة
ل�لأق��ال�ي��م ال �ت��ي ل��م ت�ص�ل�ه��ا امل �س��اع��دات
وإنه تم توزيع  14طنا من الدقيق لـ700
أس ��رة ف��ي إق�ل�ي��م ش �ي �ك��واوا ال ��ذي يبعد
ع ��ن ال �ع��اص �م��ة ال �ت �ج��اري��ة ب�لان �ت �ي��ر 80
ك�ي�ل��وم�ت��را .وأوض ��ح ال�ع�ي�ن��ات��ي أن ه��ذا
اإلقليم يسكنه ع��دد كبير من املسلمني
وغ �ي��ره��م وه ��م ف��ي أم ��س ال �ح��اج��ة إل��ى
املساعدة وتقديم العون بسبب تداعيات
كارثة الفيضانات التي اجتاحت معظم
األق��ال�ي��م وامل ��دن الرئيسية ف��ي م��االوي
ال�ت��ي تعرضت ف��ي الفترة املاضية إلى

بدء فعاليات
مؤتمر تحوالت
الثقافة
العالمية
ب � � ��دأ م ��ؤت � �م ��ر ت � �ح ��والت
الثقافة العاملية الذي يقيمه
امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي للثقافة
والفنون واآلداب جلساته
أم��س ويستمر ث�لاث��ة أي��ام
يبحث خ�لال�ه��ا ال�ت�ح��والت
ال �ث �ق��اف �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ال �ت��ي
يشهدها ال�ع��ال��م م��ن خالل
خمسة محاور هي العوملة
وال �ث �ق��اف��ة وث �ق��اف��ة ال �ش��رق
اآلس � � � �ي� � � ��وي وال � �ت � �ع � ��ددي � ��ة
الثقافية والثقافة العربية
وآثار التحوالت الثقافية.
وق � � � ��ال م� �س� �ت� �ش ��ار ق �س��م
الثقافة العاملية في املجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة والفنون
د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ج �س �م��ي إن
ال �ع��ال��م ش �ه��د ف ��ي ال �ع �ق��ود
ال �ث�لاث��ة األخ �ي��رة ت �ط��ورات
ع � ��دة م �ض �ي �ف��ا أن م��ؤت �م��ر
ت� � �ح � ��والت ي� �ل� �ق ��ي ال � �ض� ��وء
ع �ل��ى ال �ث �ق��اف��ة وت�ح��والت�ه��ا
ال�ت��ي ت�ج�ت��اح ال�ع��ال��م بقوة
وتتراوح بني املفيد الراقي
والصاخب البراق.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

جانب من توزيع املساعدات في ماالوي

فيضانات كبيرة جدا لم تشهدها منذ
 50عاما أدت إلى مقتل عدد من السكان
وج��رح اآلالف وتشريد  200أل��ف نسمة

وتدمير البيوت واملحاصيل الزراعية
ون � �ف ��وق م ��ا ي � �ق ��ارب م �ل �ي��ون رأس م��ن
املاشية.
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