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الغانم يشيد بإنجاز فريق الهوكي
استقبل رئ�ي��س مجلس األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ف��ري��ق املنتخب الكويتي
لهوكي الجليد وذلك بمناسبة إح��رازه خامس انتصار على التوالي دون
أي خسارة وتتويجه بلقب بطولة كأس التحدي اآلسيوي لهوكي الجليد.
وأشاد الرئيس الغانم خالل اللقاء بمنتخب الهوكي وإنجازهم املتميز
م �ش��ددا ع�ل��ى أن تحقيق االن �ت �ص��ارات ال ي��أت��ي إال ب�ب��ذل ال�ج�ه��د وامل�ث��اب��رة
واالستمرار في العمل الجاد والتدريب.
تفاصيل (ص)03

إنجازها جاء بجهود السلطتين من خالل سلسلة خطوات بدأت باستبيان وانتهت بقانون اإلسكان الجديد

 ٪20من إجمالي توزيعات اإلسكان
تمت في عهد المجلس الحالي
لـغـة األرق�ـ��ام وحدها تكـشـف
ح� �ج ��م اإلن � � �ج� � ��از ال � � � ��ذي ح �ق �ق��ه
مجلس األم ��ة وال�ح�ك��وم��ة عـلى
صعيد حـل القـضـية اإلسكانية
ال � �ت � ��ي ت� �ـ� �ع� �ـ ��ان ��ي م� �ـ� �ن� �ه ��ا دول � �ـ� ��ة
ال�ـ�ـ�ك�ـ�ـ��وي��ت م �ن��ذ  6ع�ق�ـ�ـ��ود حيث
ب �ل��غ م� �ع ��دل ت� ��وزي� ��ع ال� ��وح� ��دات
ال�س�ك�ن�ي��ة ف��ي  2014و 2015ما
ن�ـ�س�ـ�ب�ت�ـ��ه  ٪ 20.4م��ن إج�م�ـ��ال��ي
توزيعات  60سـنـة مـنـذ الـعـام
 1956والـبالغة  121624وحدة
سكنية.
وي � � � ��رى م � ��راق� � �ب � ��ون أن ه� ��ذه
النسبة ت��ؤك��د أن مجلس األم��ة
الحالي والحكومة حققا إنجازا
فريدا من شأنه أن يسرع بحل
األزم� � � � ��ة اإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة ب� �ص ��ورة
ن �ه��ائ �ي��ة ف ��ي غ� �ض ��ون س� �ن ��وات.
وت �س �ل �م��ت ال �ل �ج �ن��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
ج � ��دوال م ��ن م��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة

السكنية موضحا فيه املوقفني
ال�ح��ال��ي واملستقبلي للطلبات
اإلسكانية وتوزيعات الوحدات
ال �س �ك �ن �ي��ة ب �ح �س��ب ال� �س� �ن ��وات
املالية من سنة  1956ال��ى سنة
.2015
وبالنظر ف��ي ال �ج��دول يتبني
أن ت��وزي �ع��ات ال �ع��ام�ين امل��اض��ي
وال �ح��ال��ي ك��ان��ت األع �ل��ى وأك�ث��ر
سنتني وزع��ت فيهما مؤسسة
الرعاية وحدات سكنية بتوزيع
 12735وح ��دة سكنية ف��ي ع��ام
 2014وم��ن امل�ق��رر حسب املعلن
ت��وزي��ع  12أل�ف��ا ف��ي ال�ع��ام 2015
حتى نهاية مارس .2016
واخ�ت��ار مجلس االم��ة العمل
ب�ص�م��ت وه � ��دوء وأن يستبدل
العمل خلف منصات الخطابة
وامل� � �ن� � �ت � ��دي � ��ات ال� �ج� �م ��اه� �ي ��ري ��ة
ب��ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ل �ج��ان وق ��اع ��ات

  121624وحدة موزرعة في  60عاما  96871من  1956إلى 2013 24753 -في  2014و2015

البحث وورش العمل ،وتدارس
امل �ج �ل��س ال �ق �ض �ي��ة االس �ك��ان �ي��ة
م� ��ن ك ��اف ��ة اب � �ع� ��اده� ��ا ك�م�ش�ك�ل��ة
م��ال �ي��ة وت �م��وي �ل �ي��ة وه �ن��دس �ي��ة
وج� �ي ��ول ��وج� �ي ��ة وب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا
م �س��أل��ة ع �م��ال��ة وت �ن �ف �ي��ذ وب�ن��ى
تحتية وكهرباء وماء ومشكلة
خدمات ومدارس ومستشفيات
وط� � � � ��رق وت� �خ� �ط� �ي ��ط وأح� � �م � ��ال
وم ��رور ول�ي�س��ت مشكلة اراض
وأم � � � � � ��وال ف � �ق� ��ط ال � � ��ى ان ن �ج��ح
امل �ج �ل��س ف��ي ال �ت �ص��دي ملشكلة
االســـكــان بكــل ابـعـــادها وصوال
ب� ��االن � �ـ � �ج� ��از ال � �ت� ��اري � �خ� ��ي وه ��و
ت��وزي��ع  12ال ��ف وح ��دة سكنية
سنويا.
وي� � � � ��رى م � ��راق� � �ب � ��ون أن ه� ��ذا
اإلن � �ج� ��از ال� �ف ��ري ��د ج � ��اء ن�ت�ي�ج��ة
جهود مجلس األمة والحكومة
م� �م� �ـ� �ث� �ل�ي�ن ب ��رئ� �ـ� �ي ��س امل �ـ �ج �ل��س
م��رزوق الغانم ورئيس مجلس
ال � � � � ��وزراء س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
امل � �ب� ��ارك وال �ل �ج �ن��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
البرملانية والتعاون املثمر بني
السلطتني.

تفاصيل (ص)13-10

المداولة الثانية للتأمينات وقوة
الشرطة ومرسوم البلدي بجلسة اليوم
ي�ع�ق��د م�ج�ل��س األم ��ة جلسته
ال� �ع ��ادي ��ة ال� �ي ��وم وع� �ل ��ى ج ��دول
أع� � �م � ��ال � ��ه امل � � � ��داول � � � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة
ل �ت �ع��دي�لات ق ��ان ��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ب � �ش � ��أن ح � ��االت
امل �ت �ق��اع��دي��ن وي �ت �ض �م��ن ج ��دول
األع� � � �م � � ��ال أي� � �ض � ��ا  15ت� �ق ��ري ��را
ج��دي��دا ع��ن ال �ل �ج��ان ال�ب��رمل��ان�ي��ة
م � ��ن أب � ��رزه � ��ا م � �ش � ��روع ق ��ان ��ون
ت� �ن� �ظ� �ي ��م وت� ��رك � �ي� ��ب ك� ��ام � �ي� ��رات

امل��راق�ب��ة األمنية وتعديل نظام
ق��وة الشرطة وم��رس��وم تشكيل
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وت� �ن ��درج في
ب�ن��د ك�ش��ف األوراق وال��رس��ائ��ل
الواردة للمجلس أربع رسائل.
أم � ��ا ف� ��ي ش� � ��أن االق � �ت� ��راح� ��ات
وم� � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون امل �ت �ع �ل��ق
بتعديل امل ��ادة  83م��ن ال�ق��ان��ون
رق � � ��م  23ل� �س� �ن ��ة  1968ب �ش ��أن
نظام ق��وة الشرطة فتهدف إلى

اح �ت �ف ��اظ ع �ض��و ق� ��وة ال �ش��رط��ة
بكامل رصيد إج��ازات��ه الدورية
ال� �ت ��ي ل� ��م ي �ح �ص��ل ع �ل �ي �ه��ا ول ��م
ي� �ت� �ق ��اض ب ��دل� �ه ��ا ن � �ق� ��دا أث� �ن ��اء
خ ��دم� �ت ��ه ال �ف �ع �ل �ي��ة وي � �ج� ��وز ل��ه
االن �ت �ف��اع ب��ه ب�م��ا ال ي��زي��د على
 90يوما في السنة الواحدة إذا
سمحت ظروف العمل بذلك.

األمير يشارك بالقمة
الخليجية بالرياض اليوم

مركز حقوقي
دولي :الكويت
بلد الحريات
ق� ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ل �م��رك��ز ال �ع��رب��ي
األوروب� � ��ي ل �ح �ق��وق االن �س ��ان وال �ق��ان��ون
ال ��دول ��ي إي �ه��ان ج ��اف إن دول ��ة ال�ك��وي��ت
ب �ق �ي ��ادت �ه ��ا ال �ح �ك �ي �م��ة ت� ��راع� ��ي ح �ق��وق
اإلنسان وحرية التعبير والرأي واصفا
دولة الكويت بأنها بلد الحريات.
وأض��اف جاف في بيان أن الصحافة
ووس ��ائ ��ل اإلع �ل��ام ف��ي ال �ك��وي��ت ت�ت�ح��رك
داخ�ل�ي��ا وخ��ارج �ي��ا ب�لا ق�ي��ود م��ا يجعل
من حرية الرأي والتعبير واقعا معيشا
يميز الوطن واملواطن مضيفا أنه إذا كان
النقد البناء سمة من سمات حرية الرأي
ف��إن��ه ك��ذل��ك ان �ع �ك��اس إي �ج��اب��ي للتفاعل
الحي بني فئات وقطاعات املجتمع.
تفاصيل (ص)15

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

تفاصيل (ص)02

الطريجي :تجاوزات الموانئ
تكبد المال العام  120مليونا
دع ��ت ل�ج�ن��ة ح �م��اي��ة األم� ��وال
العامة دي��وان املحاسبة واملدير
ال�ع��ام ملؤسسة امل��وان��ىء الشيخ
يوسف العبدالله ال��ى تزويدها
ب � ��إج � ��راءات م�ل�اح �ق��ة امل��وظ �ف�ين
امل �ت��ورط�ين داخ ��ل امل��ؤس �س��ة في
ال �ت �ج��اوز ع �ل��ى االم � ��وال ال�ع��ام��ة
ع �ل��ى أن ي �ح ��ال ال �ت �ق��ري��ر خ�ل�ال
شهر.
وق� � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ال � �ل � �ج � �ن ��ة د.
ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي إن م��دي��ر
املؤسسة ابدى تعاونا ونحييه

على موقفه الوطني والرجولي
ف � ��ي م� ��واج � �ه� ��ة ال � �ف � �س� ��اد داخ � ��ل
امل� ��ؤس � �س� ��ة .وأف � � � ��اد ال �ط��ري �ج��ي
ب��أن أرض��ا واح ��دة ف��ي الشعيبة
م�س��اح�ت�ه��ا ن �ص��ف م �ل �ي��ون متر
مربع تم منحها إلى الشركة بال
مقابل منذ م��دة طويلة ما أفقد
خزينة الدولة  120مليون دينار.

تفاصيل (ص)04

المالية :تحفظ
إماراتي عماني على
العملة الموحدة
ناقشت لجنة ال �ش��ؤون االقتصادية
واملالية البرملانية أمس ووف��د الشورى
ال�ق�ط��ري امل�ش�ت��رك التكامل االق�ت�ص��ادي
الخليجي ومعوقاته السيما التوحيد
الجمركي .وق��ال رئيس اللجنة النائب
فيصل الشايع عقب االجتماع إنه تمت
مناقشة املعوقات التشريعية للتكامل
االقتصادي.
وذك � ��ر أن� ��ه ت �م��ت م �ن��اق �ش��ة م��وض��وع
ال� �ع� �م� �ل ��ة امل� � ��وح� � ��دة ب �ي��ن دول م �ج �ل��س
ال �ت �ع��اون ق��ائ�لا إن ال� ��دول ال �ت��ي واف�ق��ت
على توحيد العملة هي الكويت وقطر
وال �س �ع ��ودي ��ة وال �ب �ح��ري��ن أم� ��ا س�ل�ط�ن��ة
عمان واالمارات فلديهما تحفظا مشيرا
إل��ى أن البنك امل��رك��زي للعملة امل��وح��دة
سيكون في الرياض.
تفاصيل (ص)04
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يعقد في ظروف بالغة الدقة ويمثل أول قمة خليجية يشارك فيها الملك سلمان

األمير يترأس اليوم وفد الكويت
في اللقاء الخليجي التشاوري بالرياض

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

ب �ح �ف��ظ ال � �ل ��ه ورع� ��اي � �ت� ��ه ي� �غ ��ادر
ح� � �ض � ��رة ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و أم� �ي ��ر
ال� � �ب �ل��اد ال � �ش � �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح � �م ��د
وال ��وف ��د ال��رس �م��ي امل ��راف ��ق ل�س�م��وه
ال � � �ي � � ��وم م � �ت� ��وج � �ه� ��ا إل � � � ��ى امل� �م� �ل� �ك ��ة
العربية السعودية الشقيقة وذل��ك
ل � �ت� ��رؤس وف � ��د دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
ال �ل �ق��اء ال �ت �ش��اوري ال �خ��ام��س عشر
ألص �ح ��اب ال �جل��ال��ة وال �س �م��و ق ��ادة
دول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية واملزمع عقده في العاصمة
الرياض.
وتستضيف العاصمة السعودية
ال ��ري ��اض ال �ي��وم ال �ل �ق��اء ال �ت �ش��اوري
الخليجي ال�س�ن��وي ب��رئ��اس��ة خ��ادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز وب�م�ش��ارك��ة سمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد وبقية
قادة دول املجلس في ظروف بالغة

وسموه مستقبال رئيس وزراء رومانيا

ال��دق��ة السيما على صعيد قضايا
األمن اإلقليمي لدول املجلس.
وت �ع ��د ه� ��ذه أول ق �م��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة
ي� � �ش � ��ارك ف �ي �ه ��ا امل � �ل� ��ك س� �ل� �م ��ان ب��ن
ع �ب��دال �ع��زي��ز م �ن��ذ ت �س �ل �م��ه م�ق��ال�ي��د
ال � �ح � �ك � ��م ف � � ��ي امل � �م � �ل � �ك� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ف � ��ي ي� �ن ��اي ��ر امل ��اض ��ي
خ�ل�ف��ا ل�ل�م�ل��ك ال ��راح ��ل ع �ب��دال �ل��ه بن
عبدالعزيز.
وي� � �ت � ��اب � ��ع أص� � � �ح � � ��اب ال � �ج �ل�ال� ��ة
والسمو خالل اللقاء مسيرة العمل
امل � �ش � �ت� ��رك ب� �ج ��وان� �ب ��ه ال �س �ي��اس �ي��ة
واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة واألم � �ن � �ي� ��ة س�ع�ي��ا
لتحقيق املزيد من طموحات أبناء
امل �ج �ل��س م ��ن ال� �ت�ل�اح ��م وال� �ت� �ع ��اون
وال � �ت � �ق� ��دم وس �ي �س �ت �ع ��رض ال� �ق ��ادة
ف ��ي ل �ق��ائ �ه��م امل �س �ت �ج��دات ال�ع��رب�ي��ة
واإلقليمية والدولية ذات االهتمام
املشترك.

ودأب قادة دول مجلس التعاون
ع �ل ��ى ع �ق ��د ل� �ق ��اء ت � �ش� ��اوري ن�ص��ف
سنوي منذ إقراره في قمة أبوظبي
ال �ع��ام  1998وه��و ل �ق��اء ي �ه��دف إل��ى
ت �ق �ي �ي��م م �س �ي��رة ال �ع �م��ل ال�خ�ل�ي�ج��ي
امل �ش �ت��رك ب�ين ال�ق�م�ت�ين الرسميتني
ال�س��اب�ق��ة وال�لاح �ق��ة ال �ت��ي ع ��ادة ما
ت �ع �ق��د ف� ��ي دي �س �م �ب��ر م� ��ن ك� ��ل ع ��ام
ب ��ال� �ت� �ن ��اوب ف� ��ي اح� � ��دى ال �ع ��واص ��م
الخليجية.
وكان املجلس الوزاري الخليجي
ع �ق��د اج �ت �م��اع��ا ت �ح �ض �ي��ري��ا ل �ه��ذه
ال�ق�م��ة ف��ي ق��اع��دة ال��ري��اض الجوية
الخميس املاضي بمشاركة النائب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وأع� � �ل � ��ن األم� �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام مل �ج �ل��س
ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف
ال ��زي ��ان ��ي ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح ف� ��ي خ �ت��ام

اج � �ت � �م� ��اع امل � �ج � �ل ��س ال � � � � � � ��وزاري أن
ن�ت��ائ�ج��ه س�ت��رف��ع ل�ي�ت��دارس�ه��ا ق��ادة
دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ف ��ي ال �ل �ق��اء
ال �ت �ش ��اوري ف�ي�م��ا ت �ص ��درت األزم ��ة
ال�ي�م�ن�ي��ة أج �ن��دة اج �ت �م��اع امل�ج�ل��س
ال� ��وزاري األخ �ي��ر إض��اف��ة إل��ى امللف
ال� � � �ن � � ��ووي اإلي� � � ��ران� � � ��ي وت � � �ط� � ��ورات
األوض � � � ��اع ف� ��ي س� ��وري� ��ا وال �ق �ض �ي��ة
الفلسطينية وعدد من املوضوعات
الحيوية ملسيرة مجلس التعاون.
وتعقد القمة ال�ت�ش��اوري��ة نصف
ال � �س � �ن� ��وي� ��ة ل � � �ق� � ��ادة دول م �ج �ل��س
التعاون الخليجي مل��دة ي��وم واح��د
وم��ن دون ج ��دول أع �م��ال م�ح��دد أو
بيان ختامي.

ولي العهد
يستقبل الغانم ووزراء
اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي ��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د ب�ق�ص��ر
ال� �س� �ي ��ف أم � ��س رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م .واستقبل
س� �م ��وه ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال �خ��ال��د ون��ائ��ب

رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد
ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر
الدفاع الشيخ خالد الجراح.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل س � �م ��وه وزي� ��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
الشيخ محمد العبد الله ووزير

ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح والشيخ
د .محمد الصباح.

سمو ولي العهد مستقبال رئيس مجلس األمة

 ..وسموه يستقبل ولي
العهد ورئيس وزراء رومانيا
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
السيف أمس سمو ولي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح� � �م � ��د .ك�م��ا
اس �ت �ق �ب ��ل س� �م ��و أم � �ي ��ر ال� �ب�ل�اد
الشيخ د.محمد الصباح.
واس � � �ت � � �ق � � �ب� � ��ل س � � �م� � ��و أم � �ي� ��ر
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
وب �ح �ض��ور س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح � �م� ��د س�م��و
ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل� �ب ��ارك رئ�ي��س
مجلس ال��وزراء ورئيس وزراء
ج�م�ه��وري��ة روم��ان �ي��ا الصديقة
فيكتور بونتا وال��وف��د املرافق

وذل� � � � � ��ك ب � �م � �ن� ��اس � �ب� ��ة زي� � ��ارت� � ��ه
الرسمية للبالد.
وحضر املقابلة رئيس بعثة
ال� � �ش � ��رف امل� ��راف � �ق� ��ة امل �س �ت �ش��ار
ب ��دي ��وان س �م��و رئ �ي��س مجلس
ال� � � � � � � ��وزراء ال � �ش � �ي � �خ ��ة د .رش� ��ا
الحمود.
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استقبل رئيس وزراء رومانيا وعضوي مجلس الشورى القطري والسفير العراقي

الغانم :يشيد بانتصارات الهوكي

الغانم مستقبال رئيس وزراء رومانيا

اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه أم ��س
رئ �ي��س وزراء ج �م �ه��وري��ة روم��ان �ي��ا
ف�ي�ك�ت��ور ب��ون �ت��ا وال ��وف ��د امل ��راف ��ق له
وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي ��ارت ��ه ال��رس�م�ي��ة
للبالد .وج��رى خ�لال اللقاء التأكيد
ع �ل��ى ح ��رص ال �ب �ل��دي��ن ع �ل��ى تنمية
ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة وب �ن��اء ع�لاق��ات
ت� � �ع � ��اون م � �ت � �ط� ��ورة ت � �ع� ��زز ج� �س ��ور
التواصل االقتصادي والثقافي بني
البلدين الصديقني والتي من شأنها
أن تسهم ف��ي دع��م مسيرة التعاون
الثنائي إلى آفاق أوسع.

ومستقبال فريق املنتخب الكويتي لهوكي الجليد

وت� � � � � �ط � � � � ��رق ال � � � �ج� � � ��ان � � � �ب� � � ��ان إل � � ��ى
اس �ت �ع��راض آل �ي��ات تنمية وت�ط��وي��ر
ال �ع�ل�اق��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة وال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة
ل�ت��وس�ي��ع ال �ش��راك��ات االس�ت�ث�م��اري��ة
املختلفة .كما تبادل الجانبان خالل
ال�ل�ق��اء وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ح��ول مجمل
امل �س �ت �ج��دات اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال��دول �ي��ة
وت� � �ط � ��ورات األح � � � ��داث ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
إض��اف��ة إل��ى ع��دد م��ن املواضيع ذات
االهتمام املشترك.وحضر اللقاء كل
م��ن النائب راك��ان النصف والنائب
ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع وال � �ن� ��ائ� ��ب أح �م��د

ال �ق �ض �ي �ب��ي وس �ف �ي��ر دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ل � ��دى ج �م �ه��وري��ة روم ��ان� �ي ��ا م �ب��ارك
السهيجان.
ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ال ��رئ� �ي ��س ال �غ��ان��م
ع�ض��وي مجلس ال �ش��ورى ف��ي دول��ة
ق� �ط ��ر ال �ش �ق �ي �ق��ة م �ح �م��د ال �ك �ب �ي �س��ي
وإب ��راه �ي ��م امل �س �ن��د وال ��وف ��د امل��راف��ق
ل �ه �م��ا وذل � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة زي��ارت �ه �م��ا
الرسمية للبالد.
وج ��رى خ�ل�ال اللقاء بحث سبل
ت� �ط ��وي ��ر ال � �ع �ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ين
البلدين الشقيقني خاصة في املجال
البرملاني إضافة إلى بحث القضايا

ذات االهتمام املشترك .وحضر اللقاء
رئيس بعثة الشرف املرافقة النائب
ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع وال � �ن� ��ائ� ��ب أح �م��د
القضيبي والنائب محمد الجبري
وال �ن ��ائ ��ب س �ع��د ال �خ �ن �ف��ور واألم �ي�ن
العام املساعد للشؤون التشريعية
والقانونية في األمانة العامة لدول
مجلس التعاون الخليجي السفير
حمد بن راشد املري.
واس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة
س�ف�ي��ر ال �ج �م �ه��وري��ة ال �ع��راق �ي��ة ل��دى
دولة الكويت محمد بحر العلوم.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب ��ل ف� ��ري� ��ق امل �ن �ت �خ��ب

ال �ك ��وي �ت ��ي ل �ه ��وك ��ي ال �ج �ل �ي��د وذل� ��ك
بمناسبة إح� ��رازه خ��ام��س انتصار
ع� �ل ��ى ال � �ت� ��وال� ��ي دون أي خ� �س ��ارة
وت � �ت� ��وي � �ج� ��ه ب� �ل� �ق ��ب ب � �ط� ��ول� ��ة ك� ��أس
التحدي اآلس�ي��وي لهوكي الجليد.
وأش��اد الرئيس الغانم خ�لال اللقاء
ب �م �ن �ت �خ ��ب ال � �ه� ��وك� ��ي وإن � �ج� ��ازه� ��م
امل �ت �م �ي��ز م � �ش ��ددا ع �ل��ى أن ت�ح�ق�ي��ق
االنتصارات ال يأتي إال ببذل الجهد
وامل� �ث ��اب ��رة واالس� �ت� �م ��رار ف ��ي ال�ع�م��ل
ال�ج��اد وال�ت��دري��ب والسعي ال��دؤوب
للمحافظة على املستوى املتميز.
وأع � � � � ��رب ال � �غ� ��ان� ��م ع � ��ن اع� � �ت � ��زازه

وف �خ��ره ب�ه��ذا اإلن �ج��از متمنيا لهم
ال�ن�ج��اح والتوفيق وتحقيق املزيد
م � ��ن ال � �ع � �ط� ��اء ل� �ح� �ص ��د ال � �ب � �ط ��والت
واالن �ت �ص��ارات ال��ري��اض �ي��ة .وح�ض��ر
اللقاء كل من النائب راك��ان النصف
وال�ن��واب د .يوسف الزلزلة ومبارك
الحريص وسيف العازمي.
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المالية ناقشت ووفد الشورى القطري التكامل االقتصادي الخليجي

تحفظ اإلمارات وعمان على العملة الخليجية الموحدة
اجتمعت ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ام ��س ووف ��د
مجلس ال �ش��ورى ق�ط��ري ب��االض��اف��ة الى
وفد من االمانة العامة ملجلس التعاون
ل� ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة مل�ن��اق�ش��ة سير
ال �ع �م ��ل امل� �ش� �ت ��رك ف� ��ي م� �ج ��ال ال �ت �ك��ام��ل
االقتصادي بني دول املجلس.
وق ��ال رئ�ي��س اللجنة ال�ن��ائ��ب فيصل
الشايع في تصريح للصحافيني انه تم
مناقشة سير عمل التكامل االقتصادي
بني دول الخليج وماهي املعوقات التي
تواجهه مثل التوحيد الجمركي والربط

امل��ائ��ي والنقل سكك القطار مشيرا الى
ان اغلب الدول الخليجية من املتوقع ان
تنتهي من مشاريع النقل بالقطار عام
.2018
واض � ��اف ان ��ه ت��م م�ن��اق�ش��ة امل �ع��وق��ات
التشريعية للتكامل االقتصادي الن هذا
االم��ر يختلف م��ن دول��ة ال��ى اخ��رى فتم
وض��ع  3س�ن��وات لتقريب ه��ذه القوانني
التشريعية بني دول املجلس لحل كافة
املعوقات.
وذكر انه تم مناقشة موضوع العملة
املوحدة بني دول مجلس التعاون قائال

ان ال � � ��دول ال� �ت ��ي واف� �ق ��ت ع �ل��ى ت��وح�ي��د
العملة ه��ي الكويت وقطر والسعودية
والبحرين أما سلطنة عمان واالم��ارات
ف �ل��دي �ه��م ت �ح �ف��ظ م �ش �ي��را ال ��ى ان ال�ب�ن��ك
امل ��رك ��زي ل�ل�ع�م�ل��ة امل ��وح ��دة س�ي�ك��ون في
الرياض.
ي ��ذك ��ر ان وف � ��دا ق �ط��ري��ا م ��ن م�ج�ل��س
ال� � � �ش � � ��ورى ي � �ض� ��م م� �ح� �م ��د ال �ك �ب �ي �س ��ي
وابراهيم املسند قد وصال امس للبالد
ملناقشة سير العمل املشترك في مجال
ال�ت�ك��ام��ل االق �ت �ص��ادي ب�ين دول مجلس
التعاون الخليجي.

الميزانيات :إيرادات صندوق التنمية
 149مليون دينار

عبدالصمد مترئسا اجتماع لجنة امليزانيات

اج � �ت � �م � �ع� ��ت ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
والحساب ملناقشة ميزانية الصندوق
الكويتي للتنمية االقتصادية العربية
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  ،2016 /2015وت�ب�ين
للجنة من خالل املناقشة ما يلي:
ق� ��درت إي� � ��رادات ال �ص �ن��دوق للسنة
امل��ال�ي��ة  2016 /2015ب �ـ 148.922.000
د ،ك ،في حني تم تقدير املصروفات بـ
 27.070.000د .ك.
وأم � � ��ا م �ت ��اب �ع ��ة ال �ل �ج �ن ��ة ل �ت �س��وي��ة
م�ل�اح� �ظ ��ات دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع�ل��ى
الصندوق ،فقد اف��اد دي��وان املحاسبة
اث� �ن ��اء االج �ت �م ��اع ب��أن��ه ق ��د ت �س �ل��م من
ال�ص�ن��دوق ردا على مالحظاته وج��ار
دراسته لتقييمه.
وت��اب�ع��ت اللجنة م��ا اث��ارت��ه سابقا
من مالحظات مستمرة على الصندوق
ومنها ضرورة وجود مكاتب اشرافية
ل�ل�ص�ن��دوق ل �ل��دول ال �ت��ي ت�م�ن��ح منحا
م�ل�ي��اري��ة ك��امل�م�ل�ك��ة امل�غ��رب�ي��ة واململكة
االردن�ي��ة الهاشمية ومملكة البحرين
وس �ل �ط �ن��ة ع �م��ان ل �ل �ت��أك��د م ��ن ان ه��ذه
االم� ��وال ت �ص��رف ف�ع�لا ع�ل��ى االغ ��راض
املخصصة للمنحة ،خاصة أن بعض
امل � �ن ��ح ت ��وج ��ه خ �ل�اف ��ا ل � �ه ��دف امل �ن �ح��ة
االساسي كدعم البنوك املركزية لتلك

الدول بدال من تنفيذ مشاريع تنموية
محددة ،واستشهدت اللجنة بتجربة
ال�ص�ن��دوق ف��ي ل�ب�ن��ان وال �ت��ي ك��ان لها
الكثير م��ن ال�ف��وائ��د ف��ي عملية حسن
إدارة ال�ق��رض املمنوح لها م��ع وج��ود
متابعة اداري��ة ومالية للمشاريع ،اال
ان الصندوق مازال يبرر بعدم حاجته
لوجود مثل تلك املكاتب في تلك الدول
الرتباطها بتكاليف ادارية غير مبررة.
وردت ال�ل�ج�ن��ة م�ث��ل ه ��ذه امل �ب��ررات
غير املقنعة خاصة وأن تقارير ديوان
املحاسبة تكشف مثل هذه السلبيات
ال� �ت ��ي ت� �ش ��وب امل� �ن ��ح وال� � �ق � ��روض م��ع
ض � ��رورة ت�ك�ث�ي��ف ال ��زي ��ارات امل�ي��دان�ي��ة
ل� �ت� �ل ��ك ال� � � � ��دول ل �ل �ت �ح �ق��ق م � ��ن وج � ��ود
املشاريع ومتابعة تنفيذها.
وف� � � �ي� � � �م � � ��ا ي� � �ت� � �ع� � �ل � ��ق ب � ��امل� � �ح � ��اف � ��ظ
االس� � � �ت � � �ش � � ��اري � � ��ة الح� � � �ظ � � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ارت �ف��اع ال��رس��وم امل�ص��رف�ي��ة واالت �ع��اب
االس �ت �ث �م��اري��ة ف ��ي م �ق��اب��ل ان �خ �ف��اض
ال �ع��وائ��د ال �ت��ي تحققها ت�ل��ك امل�ح��اف��ظ
خ�ل�اف ��ا ل �ت��وص �ي �ت �ه��ا ال �س��اب �ق��ة ،ح�ي��ث
قدرت تلك الرسوم بـ  4.287.000دينار
وبزيادة  ٪ 6عن السنة املالية السابقة
في حني انخفض معدل العائد املتوقع
لالستثمار من  ٪ 3.8الى .٪ 3.7

واما التوظيف ،فقد تبني للجنة ان
هناك  22وظيفة شاغرة للكويتيني لم
يشغلها الصندوق منذ السنة املالية
ال�س��اب�ق��ة ،واوص� ��ت ال�ل�ج�ن��ة ب �ض��رورة
االس ��راع ف��ي شغل ه��ذه ال��وظ��ائ��ف من
خ�ل�ال االع�ل�ان ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية
والصحف اليومية حفاظا على مبدأ
ت�ك��اف��ؤ ال �ف��رص وال �ع��دال��ة وامل� �س ��اواة،
وع ��دم ت �ك��رار ب�ع��ض امل�لاح �ظ��ات التي
ش��اب��ت ال�ت��وظ�ي��ف ل��دى ال�ص�ن��دوق في
آخ��ر ح�س��اب خ�ت��ام��ي ح�ي��ث ت��م تعيني
 10اشخاص دون االعالن.
ك�م��ا اك ��دت اللجنة ع�ل��ى اهتمامها
ب�ق�ض�ي��ة ت��دري��ب وت��أه �ي��ل امل�ه�ن��دس�ين
ال�ك��وي�ت�ي�ين ح��دي�ث��ي ال�ت�خ��رج م��ن غير
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت��ي
م��ع التخفيف م��ن ش ��روط ال�ق�ب��ول في
ال�ب��رن��ام��ج الت��اح��ة ال�ف��رص��ة ام ��ام اكبر
ق ��در م�م�ك��ن م��ن ال��راغ �ب�ي�ن ب��االل�ت�ح��اق
ب� �ه ��ذا ال� �ب ��رن ��ام ��ج ،وان ل � ��دى ال�ل�ج�ن��ة
توجها اع�لام�ي��ا ع��ن قضايا التدريب
ل� �ل� �ص� �ن ��دوق وغ � �ي ��ره ��ا م � ��ن ال �ج �ه ��ات
الحكومية ف��ي قناة املجلس وجريدة
الدستور ايمانا منها بأهمية التدريب
في تنمية الكوادر الوطنية.

جانب من اجتماع اللجنة املالية بحضور وفد الشورى القطري

الموارد البشرية
تدعو الصالح
وجهات أخرى
الجتماعها
ناقشت لجنة تنمية املوارد
ال�ب�ش��ري��ة ال��وط�ن�ي��ة البرملانية
أم��س م �ش��روع ق��ان��ون ال�ب��دي��ل
االستراتيجي لسلم الرواتب.
وقال رئيس اللجنة النائب
د .خليل عبدالله في تصريح
ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة
ناقشت مشروع قانون البديل
االس� � �ت � ��رات� � �ي� � �ج � ��ي ب� �ح� �ض ��ور
مجموعة من النقابات املهنية
وبعض جمعيات النفع العام
م��ن مختلف ال�ج�ه��ات مشيرا
الى ان اللجنة اعطت فكرة عن
القانون وكيفية تطبيقه.
واكد ان املوظف الحالي لن
تمس مكتسباته وان اللجنة
قررت ان تجتمع هي وجهات
اخرى لم تجتمع بها امس.
واش � � � � � � � � ��ار ال� � � � � ��ى ض� � � � � ��رورة
االس� � �ت� � �م � ��اع ال� � � ��ى رأي ف �ن��ي
واس� � �ت� � �ش � ��اري ف� �ي� �م ��ا ي �خ��ص
القانون.
وذك � ��ر ان ال �ل �ج �ن��ة س�ت�ق��دم
الدعوة إلى وزي��ر املالية انس
ال � �ص� ��ال� ��ح وت� �ن� �ق ��ل ل � ��ه م� � ��ادار
ف � ��ي اج � �ت � �م� ��اع أم � � ��س اض ��اف ��ة
ال ��ى استفسارات ال �ن �ق��اب��ات
بشأن القانون لنستمع لرأي
الحكومة بشأنه.
واكد انه يجب عدم املساس
ب ��روات ��ب امل��وظ �ف�ين ال�ح��ال�ي�ين
ون�ت�ط�ل��ع ان ت��رت �ف��ع ال ��روات ��ب
امل � �ت� ��دن � �ي� ��ة ك � ��ذل � ��ك ل� � ��ن ت �م��س
ال� � ��روات� � ��ب ال� �ت� �ق ��اع ��دي ��ة ح�ت��ى
نضمن حياة كريمة للجميع
مشيرا ال��ى ان حقوق املوظف
محفوظة.

حماية األموال 120 :مليون
خسائر الموانئ بسبب فساد
دعت لجنة حماية االموال العامة
دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة وامل � ��دي � ��ر ال� �ع ��ام
مل��ؤس �س��ة امل � ��وان � ��ىء ال � ��ى ت��زوي��ده��ا
ب� � � � ��اج� � � � ��راءات م �ل��اح � �ق � ��ة امل� ��وظ � �ف �ي�ن
امل � �ت � ��ورط �ي��ن داخ � � � ��ل امل� ��ؤس � �س� ��ة ف��ي
ال�ت�ج��اوز على االم ��وال ال�ع��ام��ة ،على
ان يحال التقرير خالل شهر.
واوض � ��ح رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب
د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي ان ال�ل�ج�ن��ة
اجتمعت أمس واملدير العام ملؤسسة
امل��وان ��ىء ال�ش�ي��خ ي��وس��ف ال�ع�ب��دال�ل��ه
ملناقشته في التجاوزات املسجلة في
امل��ؤس�س��ة خ�ل�ال ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة،
مشيرا ال��ى ان مدير املؤسسة اب��دى
تعاونا ونحييه على موقفه الوطني
والرجولي في مواجهة الفساد داخل
املؤسسة.
وافاد الطريجي بوجود تجاوزات
ح� �ي ��ث ت � ��م م� �ن ��ح اح� � � ��دى ال� �ش ��رك ��ات
اراض � � � ��ي ب�ل��ا ع � �ق� ��ود رس� �م� �ي ��ة وب�ل�ا

رس��وم وه��ذه سرقة الراض��ي الدولة،
كما تبني للجنة ان موظفني داخ��ل
امل��ؤس �س��ة ك��ان��وا ي �ق��وم��ون بتحويل
اي ��رادات �ه ��ا ال ��ى ال �ش��رك��ة خ��اص��ة أن
ه� ��ؤالء امل��وظ �ف�ين ب�م�ث��اب��ة م�ن��دوب�ين
للشركة.
واش� ��ار ال ��ى ان ارض ��ا واح� ��دة في
الشعيبة مساحتها ن�ص��ف مليون
م�ت��ر م��رب��ع ت��م م�ن�ح�ه��ا ال ��ى ال�ش��رك��ة
بال مقابل منذ م��دة طويلة ،ما افقد
خزينة الدولة  120مليون د.ك.
وق � � � ��ال :ت� �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة م � ��ن خ�ل�ال
ال� �ت ��دق� �ي ��ق ع� �ل ��ى ال � �ع � �ق� ��ود امل� �ب ��رم ��ة
ان ال� �ش ��رك ��ة امل� �ش ��ار ال �ي �ه��ا ه ��ي م��ن
ك� � ��ان ي� ��دي ��ر امل � ��وان � ��ئ ب ��ال� �ك ��ام ��ل ف��ي
ع �ق��ود ال�ع�م��ال��ة وامل �ن��اول��ة واآلل �ي��ات
والتخزين ،حتى نجحت بما لديها
م��ن ن�ف��وذ ف��ي االس�ت�ح��واذ على هذه
العقود بتواطؤ من االدارة السابقة
للموانئ.

تأجيل البت في الصحيفة
الجنائية للمقبلين على الزواج
ع � � �ق� � ��دت ل � �ج � �ن� ��ة ش � � � � ��ؤون امل � � � ��رأة
واالس��رة البرملانية اجتماعها امس
ملناقشة االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بإضافة
م ��واد ج��دي��دة ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م 31
لسنة  2008ب�ش��أن الفحص الطبي
ل� �ل ��راغ� �ب�ي�ن ب � ��ال � ��زواج ق� �ب ��ل ات �م��ام��ه
وت�ت�ع�ل��ق ب ��إل ��زام ال ��زوج�ي�ن ب�ت�ق��دي��م
ال �ص �ح �ي �ف ��ة ال� �ج� �ن ��ائ� �ي ��ة ل� �ل� �م ��أذون
الشرعي عند عقد القران.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
ص � � ��ال � � ��ح ع� � � ��اش� � � ��ور ف� � � ��ي ت � �ص ��ري ��ح
للصحافيني ع�ق��ب االج �ت �م��اع ال��ذي
ش��ارك ب��ه ممثلون ع��ن وزارة العدل
وال �ج �م �ع �ي ��ة ال �ث �ق ��اف �ي ��ة ال �ن �س��ائ �ي��ة

ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة وب� � �ع � ��ض ال� �ن ��اش� �ط�ي�ن
وال�ن��اش�ط��ات بقضايا ح�ق��وق امل��رأة
ان وزارة ال � �ع� ��دل أب� � ��دت ت��أي �ي��ده��ا
ل �ع �م��ل دورات ت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ل�ل�م�ق�ب�ل�ين
ع�ل��ى ال� ��زواج ح��ول اس��س ال�ع�لاق��ات
ال��زوج �ي��ة ال�س�ل�ي�م��ة ف�ي�م��ا تحفظت
ع� �ل ��ى م� �ق� �ت ��رح ت� �ق ��دي ��م ال �ص �ح �ي �ف��ة
الجنائية العتقادهم بوجود شبهة
دستورية.
واض� � � ��اف ع� ��اش� ��ور ان ال �ل �ج �ن��ة
قررت تأجيل البت في املقترح حتى
اجتماع اخ��ر لحني ورود رد وزارة
العدل بشأن اسباب تحفظها.
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الخرينج يجري محادثات
مع السفير اإليراني

الخرينج مستقبال السفير اإليراني

استقبل ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
األم ��ة م �ب��ارك بنيه ال�خ��ري�ن��ج في
م �ك �ت �ب��ه أم� ��س س �ف �ي��ر ج �م �ه��وري��ة
إي� � � � ��ران اإلس �ل��ام � �ي � ��ة ل � � ��دى دول � ��ة
ال � �ك ��وي ��ت ع� �ل ��ي رض� � ��ا ع �ن��اي �ت��ي.
وج� � � � � ��رى خ� � �ل� ��ال ال � � �ل � � �ق� � ��اء ب �ح��ث

ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين
وس � �ب� ��ل ت� �ع ��زي ��زه ��ا وت �ط ��وي ��ره ��ا
إل ��ى ج��ان��ب اس �ت �ع��راض ع ��دد من
امل � ��وض � ��وع � ��ات وال� �ق� �ض ��اي ��ا ذات
االهتمام املشترك.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل الخرينج فريق

امل � �ن � �ت � �خ� ��ب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ل� �ه ��وك ��ي
الجليد وذلك ب �م �ن��اس �ب��ة ف ��وزه
ب� �ل� �ق ��ب ب� �ط ��ول ��ة ك� � ��اس ال� �ت� �ح ��دي
االسيوي لهوكي الجليد .

األمين العام يبحث تعزيز التعاون
مع كلية العلوم االجتماعية

األمني العام عالم الكندري مستقبال وفد كلية العلوم االجتماعية

استقبل أم�ين ع��ام مجلس األم��ة
ع�لام ال�ك�ن��دري عميد كلية العلوم
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب �ج ��ام �ع ��ة ال �ك��وي��ت
أ.د .ع �ب��د ال ��رض ��ا أس� �ي ��ري ي��راف �ق��ه
ك ��ل م ��ن ال �ع �م �ي��د امل �س��اع��د ل �ش��ؤون
االس �ت �ش��ارات وال �ت��دري��ب د .ح��ام��د
العبد الله وعضو هيئة التدريس

ف� ��ي ق �س ��م ال� �ع� �ل ��وم ال �س �ي��اس �ي��ة د.
سحر العلي ومدير مكتب التدريب
واالستشارات د .ريهام العيسى.
وت� � �ط � ��رق ال � �ل � �ق� ��اء إل� � ��ى زي� � ��ادة
ال � �ت � �ع� ��اون ب�ي��ن األم � ��ان � ��ة ال �ع��ام��ة
ملجلس األمة وجامعة الكويت في
مجال التدريب فيما حضر اللقاء

األم�ي��ن ال �ع��ام امل �س��اع��د ل�ل�ش��ؤون
امل��ال�ي��ة د .ف��ال��ح ال�ع��ازم��ي وم��دي��ر
إدارة التدريب مهدي املطيرات.

برلمان
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نواب يطالبون بدراسة متأنية
للبديل اإلستراتيجي

حمدان العازمي

عبدالله العدواني

د.منصور الظفيرى

العازمي:
تطبيق البديل
االستراتيجي يضر
بالقطاع النفطي

العدواني:
نؤيد العدالة
في سلم الرواتب
للمهن المختلفة

الظفيري:
معالجة االختالالت
الوظيفية ينبغي
أن تتم وفق
منهجية علمية

طالب ن��واب الحكومة بالتأني
ف��ي دراس��ة البديل اإلستراتيجي
ل �س��د ج �م �ي��ع ال� �ث� �غ ��رات ال� �ت ��ي م��ن
امل� �م� �ك ��ن أن ت � �ب� ��رز ع � ��ن ال� �ق ��ان ��ون
م�س�ت�ق�ب�لا ول �ض �م��ان ق��درت��ه على
م �ع��ال �ج��ة االخ � �ت �ل�االت ال��وظ�ي�ف�ي��ة
من خالل صياغته وفق منهجية
علمية مدروسة.
فمن جانبه اشاد النائب حمدان
ال �ع��ازم��ي ب � ��دور ال �ل �ج��ان امل�ع�ن�ي��ة
ب�م�ن��اق�ش��ة ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
ل �ل��روات��ب م��ؤك��دا ان ه��ذا ال�ق��ان��ون
ي�ع��د اح ��د ال �ح �ل��ول ال�ع�ل�م�ي��ة التي
تمثل نهجا موضوعيا للوصول
الى التوازن املنشود في الجوانب
املالية الخاصة بموظفي الدولة،
م��ن خ�ل�ال وض��ع ن�ظ��ام م��ال��ي ع��ام
لهيكل االج ��ور وامل��رت�ب��ات بحيث
ي �ك��ون ع� ��ادال وش��ام�ل�ا وم�ت�ك��ام�لا
وي� �س� �ت� �ن ��د ل� �ع� �م� �ل� �ي ��ات ت��وص �ي��ف
وتقييم وظ��ائ��ف ال�خ��دم��ة املدنية
بالجهات الحكومية وفقا للوائح
معتمدة ونظم متطورة.
واض��اف ال�ع��ازم��ي ف��ي تصريح
صحفي امس :نعم ندعم اقرار هذا
البديل االستراتيجي اال اننا نؤكد
ان تطبيقه على موظفي القطاع
النفطي سيكون له تداعيات وآثار
سلبية ستضر بالتأكيد باملصدر
الوحيد للدخل بالكويت مشددا
ع �ل��ى ض� � ��رورة اس �ت �ث �ن��اء ال �ق �ط��اع
النفطي م��ن ه��ذا ال�ق��ان��ون البديل
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ن � �ظ� ��را ل�ط�ب�ي�ع��ة
عمل هذا القطاع الحيوي والهام
وحساسية العمل فيه.
ب� � ��دوره دع� ��ا ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
ال �ع��دوان��ي ال�ح�ك��وم��ة ال ��ى ال�ت��أن��ي
ف��ي ط ��رح ال �ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي
مل� ��وظ � �ف� ��ي ال � � ��دول � � ��ة ح � �ت� ��ى ي ��أت ��ي
م� �ت� �ك ��ام�ل�ا ل �ل �ج �م �ي��ع والي� �ه� �ض ��م
ح� �ق ��وق ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي ق �ط��اع��ات

الدولة املختلفة سواء ذات الطابع
الفني او االداري.
وق � ��ال ال� �ع ��دوان ��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ان �ن��ا ن��ؤي��د ال �ع��دال��ة في
س �ل��م ال� ��روات� ��ب ل�ل�م �ه��ن امل�خ�ت�ل�ف��ه
ب� �ح� �س ��ب ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات ب �ح �ي��ث
يكون هناك عدالة للعاملني بنفس
التخصص ف��ي وزارات وهيئات
الدولة وتالفى التفاوت الحاصل
اآلن م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان ه � �ن ��اك م��ن
امل �ه��ن وال�ت�خ�ص�ص��ات م��ا يحتاج
إل��ى تميزها دون غيرها بحسب
طبيعة عمل العاملني فيها.
واض ��اف ال �ع��دوان��ي ان مجلس
االم ��ة وال�ح�ك��وم��ة ي��درك��ان اهمية
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي مل��وظ�ف��ي
ال ��دول ��ة وي �ع �م�ل�ان ع �ل��ى تحقيقه
اال ان��ه م��ازال هناك بعض االم��ور
ال�ع��ال�ق��ة ال �ت��ي ت�س�ت��دع��ي عالجها
قبل اق��راره بصورة رسمية الفتا
ان النواب لديهم بعض التعديالت
على املقترح الحكومي تصب في
صالح املوظفني.
وش ��دد ال �ع��دوان��ي ع�ل��ى أهمية
حفظ حقوق املوظفني في مسألة
ال� � �ع �ل��اوات ال � ��دوري � ��ة وال �س �ن��وي��ة
وامل�م�ي��زات التي تؤمن لهم زي��ادة
روات �ب �ه��م ب �ص��ورة دوري� ��ة لتكون
ع��ون��ا ل �ه��م ع �ل��ى م��واج �ه��ة أع �ب��اء
الحياة.
وش� � � � ��دد ال � �ن � ��ائ � ��ب د.م � �ن � �ص� ��ور
ال �ظ �ف �ي ��رى ع �ل ��ى أه �م �ي ��ة ال �ب��دي��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي داع �ي��ا ف��ي ال��وق��ت
نفسه إل��ى ان تكون هناك دارس��ة
م �س �ت �ف �ي �ض��ة مل� � �ش � ��روع ال� �ق ��ان ��ون
واالس � �ت � �م� ��اع م� ��ن خ �ل��ال ح �ل �ق��ات
ن � �ق ��اش � �ي ��ة م� ��وس � �ع� ��ة ل� �ل� �ن� �ق ��اب ��ات
وال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات وامل� �خ� �ت� �ص�ي�ن م��ن
الخبراء واالستشاريني للوصول
ال � � ��ى ص � �ي ��غ ت� ��واف � �ق � �ي� ��ة واض � �ح� ��ة
غ�ي��ر مبهمة التفاصيل لتتحقق

ال� �غ ��اي ��ة امل � ��رج � ��وة م� ��ن ال� �ق ��ان ��ون.
وق � � � ��ال ال � �ظ � �ف � �ي ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي :ان لجنة تنمية امل��وارد
البشرية تبذل جهودا حثيثة من
أج� ��ل ال� ��وص� ��ول مل �ع��اج �ل��ة ش��ام�ل��ة
ل �ق �ض��اي��ا االخ � �ت �ل�االت ال��وظ�ي�ف�ي��ة
غ�ي��ر ان امل�ع��ال�ج��ة ينبغي ان تتم
وف � ��ق م �ن �ه �ج �ي��ة ع �ل �م �ي��ة ت�س�ت�ن��د
ألعلى املعايير املطبقة في الدول
االكثر تقدما بما يضمن تحقيق
امل �س��اواة وال�ع��دال��ة وف�ق��ا لطبيعة
العمل والجهد املبذول بما يخلق
ن� ��وع م ��ن ال �ت �ن��اف �س �ي��ة اإلي �ج��اب �ي��ة
التي من شأنها تحقيق تطلعاتنا
ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة
وب � �م ��ا ي� �س ��اه ��م ف� ��ي خ� �ل ��ق ف ��رص
العمل للكوادر الوطنية.
وش ��دد ال �ن��ائ��ب ال�ظ�ف�ي��ري على
ضرورة مرافقة هذا املشروع املهم
حلقات نقاشية في مجلس األمة
وتحضيرات جدية وعلى مستوى
عال من اإلعداد والترتيب ودعوة
املعنيني واملهتمني واالستماع الى
مختلف الرؤى واألفكار،مؤكدا أن
املجلس والحكومة يدركان اهمية
ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي مل��وظ�ف��ي
الدولة ويعمالن على تحقيقه اال
ان ��ه م � ��ازال ه �ن��اك ب �ع��ض ال �ن �ق��اط.
ي �س �ت��دع��ي ع�ل�اج �ه��ا ق �ب��ل اق� � ��راره
بصورة رسمية حيث من األهمية
ب �م �ك��ان ال� �خ ��روج ب �ق��ان��ون ش��ام��ل
ي �ح �ف��ظ ل�ل�ج�م�ي��ع ح �ق��وق �ه��م وف��ق
م �ع��اي �ي��ر ع ��ادل ��ة وش �ف��اف��ة ت��راع��ي
واقع العمل وطبيعته.
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وزعت على جدول أعمال جلسة اليوم

 9تقارير للجنة الميزانيات عن الحسابات
رفعت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية
برئاسة النائب عدنان عبدالصمد  9تقارير بشأن
اعتماد الحسابات الختامية وربط ميزانية  8جهات
وأدرجت التقارير على جدول أعمال جلسة الثالثاء
لتكون باكورة مناقشة ميزانية 2016 - 2015
على أن تتوالى تقارير اللجنة عن باقي الجهات
الحكومية.
وتضمنت تقارير اللجنة المدرجة على جدول األعمال
العديد من المالحظات العامة والتوصيات بشأن
الجهات التي تمت دراسة ميزانياتها للسنة المالية
الجديدة

القوى العاملة:
مراجعة الرسوم
وإعادة هيكلة
سوق العمل
هيكلة سوق
العمل من خالل
التقليل من
العمالة الهامشية
عدنان عبدالصمد

القوى العاملة
ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال � � �خ� � ��ام� � ��س ل �ل �ج �ن ��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون
بربط ميزانية الهيئة العامة للقوى
العاملة للسنة املالية 2015/2014
وم �ش��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
الهيئة للسنة امل��ال�ي��ة 2016/2015
وقد قدرت االيرادات بـ  4154000د.ك
واملصروفات بـ  50985000د.ك.
وت �ق ��در زي � ��ادة امل �ص ��روف ��ات عن
االيرادات بمبلغ وقدره 46.831.000
د.ك (س � �ت � ��ة وارب� � � �ع � � ��ون م �ل �ي��ون��ا
وثمانمائة وواح ��د وث�لاث��ون الف
دينار ال غير).
التوصيات
وق� ��د ت �ض �م��ن ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة 4
توصيات هي:
 -1اش��راف الهيئة مباشرة على
سرعة عملية نقل وتجهير قاعدة
ال �ب �ي��ان��ات م��ن ال �ش��رك��ة ال �ت��ي ت��دي��ر
مشروع امليكنة لتكون ملكا للهيئة
خالل مدة العقد املبرم بني الطرفني
ووض � � ��ع آل � �ي� ��ات ج� ��دي� ��دة ل �ت �ف��ادي
ال ��دخ ��ول ال� ��ى ال �ن �ظ��ام اآلل � ��ي لغير
املصرح لهم من موظفي الهيئة.
 -2العمل على مراجعة الرسوم
التي تحصلها الهيئة من تصاريح
ال�ع�م��ل وغ�ي��ره��ا ب�م��ا ال ي��ؤث��ر على
س��وق العمل للحفاظ على حقوق
اصحاب العمل والعمال.
 -3ات � �خ� ��اذ ال �ه �ي �ئ��ة ل �ل �خ �ط��وات
ال �ل ��ازم� � ��ة ل �ه �ي �ك �ل��ة س � � ��وق ال �ع �م��ل
ال� �ح ��ال ��ي م� ��ن خ �ل��ال ت �ق �ل �ي��ل ن�س��ب
ال�ع�م��ال��ة ال�ه��ام�ش�ي��ة ل�ل�ح�ف��اظ على
التركيبة السكانية.
 -4ات� �خ ��اذ االج� � � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة
ل� �ت� �س� �ك�ي�ن امل � ��وظ� � �ف �ي��ن امل� �ن� �ت ��دب�ي�ن
ل� ��دى ال �ه �ي �ئ��ة م ��ن وزارة ال �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل.

الشراكة بين العام والخاص
ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال � � � �س� � � ��ادس ل �ل �ج �ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س ��اب ال�خ�ت��ام��ي
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ب��رب��ط م �ي��زان �ي��ة ه�ي�ئ��ة م �ش��روع��ات
ال � �ش� ��راك� ��ة ب �ي��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� �ع ��ام
والخاص للسنة املالية 2015/2014
وم �ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
الهيئة للسنة املالية 2016/2015
وق ��درت االي � ��رادات ب �ـ  110.000د.ك
واملصروفات بـ  4.407.000د.ك.
وت� �ق ��در زي � ��ادة امل� �ص ��روف ��ات عن
االي��رادات بمبلغ وق��دره 4.297.000
د.ك (أرب � � �ع� � ��ة م �ل��اي �ي��ن وم ��ائ � �ت ��ان
وس �ب �ع��ة وت �س �ع��ون ال� ��ف دي� �ن ��ار ال
غير) وتغطى من ميزانية الوزارات
واالدارات الحكومية  -وزارة املالية
ال�ح�س��اب��ات ال �ع��ام��ة للسنة امل��ال�ي��ة
.2015/2014
وتضمن تقرير اللجنة توصيات
هي:
 -1م � �ت ��اب � �ع ��ة اق� � � � � ��رار ال�ل�ائ� �ح ��ة
التنفيذية لقانون الهيئة م��ن قبل
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ل �ت �ح �ق��ق ال�ه�ي�ئ��ة
الغرض من انشائها.
 -2ال�ع�م��ل ع�ل��ى ش�غ��ل ال��وظ��ائ��ف
الشاغرة لدى الهيئة وفق القوانني
واللوائح املنظمة لذلك.
 -3اعطاء االولوية ملعهد الكويت
ل�ل�اب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ف �ي �م��ا ي�خ��ص
االبحاث والدراسات واالستشارات
التي تنوي الهيئة القيام بها.
 -4ال�ع�م��ل ع�ل��ى ت�ن�م�ي��ة اي� ��رادات
ال��دول��ة م��ن م �ش��اري��ع ال �ش��راك��ة بني
القطاعني العام وال�خ��اص بأفضل
ال� �ش ��روط ال �ت �ع��اق��دي��ة ب �م��ا ال يخل
بمصلحة طرفي التعاقد.
 -5وض��ع خطط قابلة للتطبيق
مل�ش��اري��ع ال�ق�ط��اع��ات ذات االول��وي��ة
والتي تقوم الهيئة على دراستها
تمهيدا لطرحها.

المشروعات الصغيرة
ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال � � �س� � ��اب� � ��ع ل� �ل� �ج� �ن ��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ش��روع ال �ق��ان��ون
بربط ميزانية الصندوق الوطني
ل � ��رع � ��اي � ��ة وت� �ن� �م� �ي ��ة امل � �ش � ��روع � ��ات
الصغيرة واملتوسطة للسنة املالية
 2016/2015حيث بلغت االيرادات
 1000د،ك واملصروفات 7.363.000
د.ك ،واالرباح الصافية.
وي� �ق ��در ال �ت �م��وي��ل م ��ن م �ي��زان �ي��ة
ال � � � ��وزارات واالدارات ال�ح�ك��وم �ي��ة
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة 2016/2015
وزارة امل��ال �ي��ة ال �ح �س��اب��ات ال�ع��ام��ة
للصندوق الوطني لرعاية وتنمية
املشروعات الصغيرة واملتوسطة
للسنة املالية  2016/2015بمبلغ
7.362.000د.ك فقط سبعة ماليني
وث�لاث �م��ائ��ة واث� �ن ��ان وس �ت��ون ال��ف
دينار كويتي ال غير وتقوم وزارة
املالية بسداده.
وت � �ض � �م� ��ن ت � �ق� ��ري� ��ر ال � �ل � �ج � �ن� ��ة 4
توصيات هي:
 -1ض � � � � � ��رورة ال � �ت � �ن � �س � �ي ��ق ب�ي�ن
الجهات ذات الطابع االستثماري
ل �ل �ح��د م ��ن ال �ت �ش��اب��ك او ال �ت��داخ��ل
ف��ي االخ�ت�ص��اص��ات ،وال�ع�م��ل على
تحقيق التكامل االم�ث��ل م��ن خالل
استراتيجية متكاملة بهدف خلق
ف� � ��رص ع� �م ��ل ل �ل �ش �ب ��اب ال �ك��وي �ت��ي
وتنويع مصادر الدخل.
 -2دع � � ��م امل � �ن � �ت � �ج� ��ات امل �ح �ل �ي��ة
وتشجيع االبتكار وحقوق امللكية
الفكرية.
 -3ت�ط��وي��ر امل �ن��اه��ج التعليمية
بالتعاون مع وزارة التربية لنشر
ال��وع��ي بمزايا العمل ال�خ��اص في
تنمية االقتصاد الوطني لتأهيل
وت�ن�م�ي��ة ال �ش �ب��اب ع�ل��ى ت�ق�ب��ل ه��ذه
االف�ك��ار والتوجهات االستثمارية
وتشجيعها على االبتكار.

 -4ت �ق��دي��م م �ش��اري��ع ودراس � ��ات
ميدانية على ارض الواقع الجتذاب
الشباب وتشجيعهم على خوض
التجربة االستثمارية.
مكافحة الفساد
التقرير الثامن للجنة امليزانيات
والحساب الختامي باملوافقة على
مشروع القانون باعتماد الحساب
الختامي للهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة
الفساد للسنة املالية 2014/2013
وم �ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
الهيئة للسنة املالية 2016/2015
وق� � � ��د ب� �ل� �غ ��ت االي� � � � � � � � ��رادات ص� �ف ��را
وامل�ص��روف��ات  1.903.470.823د.ك
وال ت��وج��د ارب� � ��اح ،وورد ب�ت�ق��ري��ر
اللجنة توصية واحدة مفادها:
ضرورة اعادة النظر في مسألة
ت��وزي��ع ن�س��ب م�ع��اي�ي��ر ال�ق�ب��ول في
ال� �ت ��وظ� �ي ��ف وخ � �ص� ��وص� ��ا ع �ن �ص��ر
امل� �ق ��اب� �ل ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة ح� �ي ��ث ان ��ه
يستحوذ على  ٪ 50ف��ي املئة من
اجمالي معايير القبول ،حيث انه
كلما قلت نسبة املقابلة الشخصية
الى باقي العناصر كلما قلت معها
ال �ش �خ �ص��ان �ي��ة ف ��ي م �س��أل��ة ق �ب��ول
امل �ت �ق��دم�ي�ن ،وه� ��و م ��ا ي �س��اع��د ف��ي
ان�ه��اء مسألة اللغط التي ق��د تثار
ف��ي القبول ف��ي الهيئة مما يحقق
العدالة واملساواة وتكافؤ الفرص.
هيئة االعاقة
ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال � � �ت� � ��اس� � ��ع ل� �ل� �ج� �ن ��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م �ش��روع ال�ق��ان��ون
باعتماد الحساب الختامي للهيئة
العامة لشؤون ذوي االعاقة للسنة
امل ��ال� �ي ��ة  2014/2013وم � �ش� ��روع
ق� ��ان� ��ون ب ��رب ��ط م� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2016/2015وق��د
بلغت االي��رادات  119.014.881د.ك

وامل� �ص ��روف ��ات 131.010.403.618
د.ك.
وت � � � � � ��م ت� � �غ� � �ط� � �ي � ��ة ال� � � � �ف � � � ��رق ب�ي�ن
امل �ص��روف��ات واالي� � � ��رادات وال �ب��ال��غ
ق��دره  130.891.388.737د.ك(ف�ق��ط
مائة وثالثون مليونا وثمانمائة
وواح ��د وت�س�ع��ون ال�ف��ا وثالثمائة
وث � �م� ��ان� ��ون دي � � �ن � ��ارا وس �ب �ع �م��ائ��ة
وس�ب�ع��ة وث�ل�اث��ون ف�ل�س��ا) خصما
على الباب الخامس  -املصروفات
املختلفة وامل��دف��وع��ات التحويلية
ب �م �ي��زان �ي��ة ال� � � � � ��وزارات واالدارات
الحكومية.
التوصيات
وت�ض�م��ن ال�ت�ق��ري��ر  8ت��وص�ي��ات
هي:
 -1التعاون مع الجهات الرقابية
وال سيما مع ديوان املحاسبة في
توفير البيانات واملستندات التي
يطلبها وفي املدد املحددة قانونا.
 -2ق � � �ي� � ��ام ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ب� ��ات � �خ� ��اذ
االج � � � � � � � � � ��راءات ال� �ل� ��ازم� � � ��ة ل� �ت�ل�اف ��ي
م �ل��اح� � �ظ � ��ات دي� � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
وخاصة املستمرة منها.
 -3ض� � � ��رورة ان� �ع� �ق ��اد امل �ج �ل��س
االع�ل��ى للمعاقني واالل �ت��زام بعدد
االجتماعات حسب قانون انشائه،
وذلك العتماد خطة سنوية لعمل
الهيئة باالضافة الى تقديم تقرير
سنوي ع��ن اعمالها ملجلس االم��ة
ومجلس ال��وزراء كما نص قانون
انشائها.
 -4قيام الهيئة بإصدار اللوائح
املنظمة لتنفيذ ال�ت��زام��ات ال��دول��ة
ب �ش��أن رع��اي��ة ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة كما نص قانون انشائها.
 -5قيام الهيئة بشغل ما لديها

التتمة ص07

الشراكة بين العام
والخاص :تنمية
إيرادات الدولة
ووضع خطط قابلة
للتخطيط
مكافحة الفساد:
إعادة النظر في
معايير التوظيف
وخصوصا المقابلة
الشخصية
هيئة اإلعاقة:
معاونة
الجهات الرقابية
ال سيما ديوان
المحاسبة
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الختامية وربط ميزانية  8جهات
تتمة المنشور ص06
م��ن ش��واغ��ر وظيفية والبالغة 55
درج� ��ة وظ �ي �ف �ي��ة ،وع� ��دم اس�ت�غ�لال
اعتمادات ه��ذه ال��درج��ات للصرف
على املكافآت.
 -6م��راج �ع��ة وت �ح��دي��ث امل�ل�ف��ات
وال � �ب � �ي� ��ان� ��ات ال �ط �ب �ي ��ة ل �ل �م �ع��اق�ين
بصورة دورية.
 -7م� �ت ��اب� �ع ��ة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة مل� �ش ��روع
مبناها الجديد مع لجنة البيوت
االس�ت�ش��اري��ة وخ��اص��ة ان��ه معتمد
م �ن��ذ ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة 2013/2012
والعمل على سرعة انجازه.
 -8ع� � ��دم ق � �ي� ��ام ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ب��دع��م
ج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام مل ��ا ل��ذل��ك
م� ��ن ت� ��داخ� ��ل ف� ��ي االخ �ت �ص ��اص ��ات
م��ع ال�ج�ه��ات ذات ال�ص�ل��ة ،خاصة
وان وزارة امل��ال �ي��ة ل ��م ت��رص��د اي
اعتمادات مالية لهذا الغرض في
ميزانيتها.
علوم القرآن
التقرير العاشر للجنة امليزانيات
وال � �ح � �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ب��امل��واف �ق��ة
ع �ل��ى م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب��اع �ت �م��اد
ال�ح�س��اب الختامي للهيئة العامة
ل �ل �ع �ن��اي��ة ب �ط �ب��اع��ة ون� �ش ��ر ال� �ق ��رآن
الكريم والسنة النبوية وعلومهما
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2014/2013وع��ن
م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة
ال �ه �ي �ئ��ة امل��ال �ي��ة  2016/2015وق��د
ق ��درت االي � ��رادات ب �ـ  1.970.000د.ك
واملصروفات بـ  2.156.121.222د.ك.
وت � � � � � � ��م ت � � �غ � � �ط � � �ي � ��ة ال� � � � � �ف � � � � ��رق ب �ي�ن
املصروفات وااليرادات والبالغ قدره
 2.154.151.222د.ك (ف�ق��ط مليونان
واربعة وخمسون الفا ومائة وواحد
وخ�م�س��ون دي �ن��ارا وم��ائ�ت��ان واث�ن��ان
وعشرون فلسا) خصما على الباب
ال �خ ��ام ��س  -امل� �ص ��روف ��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة
وامل��دف��وع��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة ب�م�ي��زان�ي��ة
الوزارات واالدرات الحكومية.
وت�ض�م��ن ال�ت�ق��ري��ر  4ت��وص�ي��ات
هي:
 -1ق �ي��ام م�ج�ل��س ادارة ال�ه�ي�ئ��ة
ع �ل��ى وض ��ع ب��رن��ام��ج ع�م�ل��ي ق��اب��ل
للتطبيق ل�ت�ف�ع�ي��ل اخ�ت�ص��اص��ات
الهيئة الواردة في قانون انشائها.
 -2تكريس كل الجهود لتصميم
وان� �ش ��اء م�ط�ب�ع��ة ال�ه�ي�ئ��ة لطباعة
امل� �ص� �ح ��ف ال � �ش� ��ري� ��ف ب ��اع� �ت� �ب ��اره
اه � � ��م اخ � �ت � �ص� ��اص ل �ل �ه �ي �ئ��ة وف ��ق
ق ��ان ��ون ان �ش��ائ �ه��ا خ��اص��ة أن ه��ذا
امل�ش��روع م��درج منذ السنة املالية
 2013/2012وترصد له اعتمادات
م��ال �ي��ة س �ن��وي��ا وال ي �ت��م ال �ص��رف
عليها.
 -3قيام الهيئة بشغل شواغرها
الوظيفية للحد من االعتماد على
بند املكافآت.

لقطة من إحدى الجلسات

 -4ض � ��رورة ال�ت�ن�س�ي��ق االداري
وامل��ال��ي ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ب�ي�ن ادارات �ه��ا
امل �خ �ت �ل �ف��ة وت �ع ��اون �ه ��ا وال �ج �ه��ات
الرقابية وااللتزام بتعاميم وزارة
امل��ال �ي��ة امل�ن�ظ�م��ة ل �ل �ش��ؤون امل��ال�ي��ة
واالدارية واملخزنية واملركبات.
بنك االئتمان
ال�ت�ق��ري��ر ال �ح��ادي ع�ش��ر للجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م �ش��روع ال�ق��ان��ون
باعتماد الحساب الختامي لبنك
االئ�ت�م��ان ال�ك��وي�ت��ي للسنة املالية
 2014/2013وم� �ش ��روع ال �ق��ان��ون
بربط ميزانية البنك للسنة املالية
 2016/2015وق��د ق��درت االي��رادات
بـ  78.203.085.335د.ك واملــصروفات
بـ  22.577.070.177د.ك.
وب � � � � � �ل � � � � � ��غ ص � � � � � ��اف � � � � � ��ي ال� � � � ��رب� � � � ��ح
 55.626.015.158د.ك (خ �م �س��ة
وخمسون مليونا وستمائة وستة
وعشرون الفا وخمسة عشر دينارا
وم��ائ��ة وثمانية وخمسون فلسا)
وي� �ض ��اف ال� ��ى االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام
للبنك.
وق � � ��د ت� �ض� �م ��ن ت� �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة
توصيات هي:
 -1العمل على توفير بيئة عمل
مناسبة للجهات الرقابية لتتمكن
من أداء اعمالها.
 -2العمل على تذليل املعوقات
ال �ت��ي ت �ح��ول دون ت�ف�ع�ي��ل اح �ك��ام
امل ��رس ��وم رق� ��م  324ل �س �ن��ة 12011
ال�خ��اص بمنح ال�ق��رض االسكاني
ل �ل �م��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة وخ��اص��ة ال�ب��اب
ال �ث��ال��ث امل �ت �ع �ل��ق ب �ت��وف �ي��ر ال�س�ك��ن
امل �ل ��ائ� � ��م ل � �ه� ��ا ب� �ق� �ي� �م ��ة اي � �ج� ��اري� ��ة
منخفضة.
 -3ض � � � ��رورة اع � �ت � �م ��اد ال �ه �ي �ك��ل
التنظيمي للبنك ودل�ي��ل الوصف
الوظيفي من قبل مجلس الخدمة

املدنية.
 -4إدراج االع � �ت � �م ��ادات امل��ال �ي��ة
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ل� �ل� �م ��وق ��ف ال �ت �ن �ف �ي��ذي
مل� �ش ��روع م �ب �ن��ى ال �ب �ن��ك ال��رئ �ي �س��ي
ح �ت��ى ال ي �ت��م ت �ض �خ �ي��م امل �ي��زان �ي��ة
باعتمادات ال يتم تحقيق الغرض
منها.
 -5ت � �ط � ��وي� ��ر اآلل� � � �ي � � ��ة امل� �ت� �ب� �ع ��ة
للتيسير االئتماني لتحقيق افضل
السبل املمكنة في عملية التيسير
االئ �ت �م��ان��ي ح �س��ب اخ �ت �ص��اص��ات
البنك.
البنك المركزي
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث ��ان ��ي ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ش��روع ال �ق��ان��ون
باعتماد الحساب الختامي لبنك
ال �ك ��وي ��ت امل� ��رك� ��زي ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2014/2013وم � �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ب ��رب ��ط م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ب� �ن ��ك امل ��رك ��زي
للسنة املالية .2016/2015
تقدر االي��رادات االجمالية بمبلغ
 72.544.000د.ك (اث �ن��ان وس�ب�ع��ون
م � �ل � �ي� ��ون� ��ا وخ � �م � �س � �م� ��ائ� ��ة وارب� � �ع � ��ة
وارب �ع ��ون ال ��ف دي �ن��ار ف�ق��ط ال غير)
وتقدر املصروفات االجمالية بمبلغ
 63.154.000د.ك (ث�ل�اث ��ة وس �ت��ون
م�ل�ي��ون��ا وم��ائ��ة وارب �ع ��ة وخ�م�س��ون
الف دينار فقط ال غير).
ي�ق��در ص��اف��ي ال��رب��ح ال�ن��ات��ج من
زي� ��ادة االي� � ��رادات ع��ن امل �ص��روف��ات
ب �م �ب �ل��غ  9.390.000د.ك ـ(ت �س �ع��ة
م�لاي�ين وث�لاث�م��ائ��ة وت�س�ع��ون ال��ف
دي �ن��ار ف�ق��ط ال غ�ي��ر) وي �ض��اف ال��ى
االحتياطي العام للدولة.
وأبدت اللجنة بعض املالحظات
وهي:
 -1ق � ��در ح �ج ��م االم � � � ��وال امل �ق ��در
ايداعها بالعمالت االجنبية للسنة
املالية  2016/2015ما يقارب 8.259

م �ل �ي��ون دي �ن ��ار (ث �م��ان �ي��ة م �ل �ي��ارات
ومئتان وتسعة وخمسون مليون
دينار) وبمتوسط عائد على تلك
االموال يقدر بـ .٪ 0.854
 -2بلغت ال�ش��واغ��ر ف��ي ميزانية
ال �ب �ن��ك  157وظ �ي �ف��ة وق � ��د اوض ��ح
ال �ب �ن��ك ان ه � ��ذه ال� �ش ��واغ ��ر ال ي�ت��م
شغلها كماهو مقترح في امليزانية
ن �ت �ي �ج��ة ل� �ك� �ث ��رة االس � �ت � �ق� ��االت م��ن
م ��وظ � �ف ��ي ال � �ب � �ن ��ك ل �ل�ان � �ت � �ق ��ال ال ��ى
الهيئات الجديدة.
 -3س �ي �ت��م اص � � ��دار ق� � ��رار ي�ت�ي��ح
لالفراد باستبدال االص��دار القديم
ب � ��االص � ��دار ال� �ج ��دي ��د م� ��ن ال �ب �ن��وك
م �ب��اش��رة مل ��دة ع ��ام واح� ��د واي �ض��ا
س �ي �ك��ون ب �م �ق ��دور االف � � ��راد ال��ذي��ن
ل��م ي�س�ت�ب��دل��وا االص � ��دار ال�خ��ام��س
ب ��االص ��دار ال� �س ��ادس ب��االس �ت �ب��دال
عن طريق البنك امل��رك��زي مباشرة
حتى سنة .2025
 -4اس�ت�م�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ال ��ى ش��رح
موجز حول مشاريع البنك املركزي
ف � ��ي م � �ج � ��ال ال � �س � �ي ��اس ��ة ال� �ن� �ق ��دي ��ة
ال �ت��ي م ��ن ش��أن �ه��ا ت �ك��ري��س دع��ائ��م
االس �ت �ق��رار ال �ن �ق��دي ف��ي االق�ت�ص��اد
الوطني وكذلك مشاريع البنك في
م �ج��ال االش � ��راف وال��رق��اب��ة ومنها
تبني وتطبيق معايير الحوكمة
السليمة م��ن قبل وح ��دات الجهاز
املصرفي واملالي وتنفيذ توجيهات
البنك املركزي للبنوك في اجراءات
اخ �ت �ب��ارات ال�ض�غ��ط امل��ال��ي لتقييم
ك �ف��اي��ة رأس امل� � ��ال ل��دي �ه��ا ب�ص�ف��ة
ن �ص��ف س �ن��وي��ة وم��واص �ل��ة ج�ه��ود
ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ل�ت�ط�ب�ي��ق امل�ع��اي�ي��ر
الرقابية ال �ص��ادرة ع��ن لجنة ب��ازل
( )3بشأن تعزيز قدرة البنوك على
م �ق��اوم��ة ال �ص��دم��ات واي� �ج ��اد نظم
مصرفية ق��وي��ة ومستقرة لتقوية
متطلبات رأس املال والرقابة على
مخاطر السيولة.

 -5اس �ت �م �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ال� ��ى رأي
البنك املركزي حول تمويل العجز
في امليزانية العامة للدولة في ظل
ان �خ �ف��اض اس �ع��ار ال�ن�ف��ط ف�ق��د بني
البنك ان��ه ف��ي ح��ال ك��ان��ت معدالت
العائد التي تحققها الهيئة العامة
لالستثمار على االحتياطي العام
ل�ل��دول��ة اع�ل��ى م��ن كلفة االق �ت��راض
 ك�ل�ف��ة االق� �ت ��راض م�ت��دن�ي��ة حاليا ف��ان��ه م��ن االف�ض��ل تمويل العجزع� ��ن ط ��ري ��ق االق � � �ت � ��راض ،ك �م��ا ب�ين
ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ان ق � ��درة ال �ب �ن��وك
على تمويل عجز امليزانية يعتمد
ب��امل �ق��ام االول ع�ل��ى ح�ج��م ال�ع�ج��ز،
خاصة وان تمويل العجز ال بد ان
يرتبط بمعدالت حسابية معينة
حفاظا على االحتياطيات النقدية
للدولة من العمالت االجنبية.
 -6أم��ا السياسة النقدية والتي
ي��دي��ره��ا ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ف �ق��د بني
البنك ان��ه ي�ق��وم ب ��دوره ف��ي سحب
السيولة الفائضة من البنوك وفق
االدوات املتاحة لديه وان املشكلة
ال ت�ك�م��ن ف ��ي (ع� ��رض ال �ن �ق��ود) بل
في (طلب النقود) حيث ان البنوك
ت �ت��وف��ر ل��دي �ه��ا ال �س �ي��ول��ة ال�ل�ازم ��ة
لتمويل املشاريع شريطة ان تكون
ذات مالءة مالية.
 -7ب�ي�ن ب �ن��ك ال �ك ��وي ��ت امل ��رك ��زي
ان مبناه ال�ج��دي��د ق��د ش��ارف على
االنتهاء تقريبا وجار االنتقال اليه
في السنة املالية الحالية.
التوصيات
وتضمن تقرير لجنة امليزانيات
توصيتني هماـ
 -1ب �ح��ث ام �ك��ان �ي��ة زي� � ��ادة ع��دد
املستفيدين من برنامج الخريجني
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ال� � �ج � ��دد ل �ل �ع �م��ل ف��ي
ال� �ق� �ط ��اع امل� �ص ��رف ��ي وغ� �ي ��ره ��ا م��ن
البرامج التدريبية مما يثري سوق
العمل س��واء ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ع��ام أو
الخاص.
 - 2تنسيق بنك الكويت املركزي
وال�ج�ه��ات الحكومية ذات الصلة
لرسم سياسة استثمارية مشجعة
ل �ت��وظ �ي��ف االم� � � ��وال امل� ��ودع� ��ة ل��دى
البنوك في مشاريع خطة التنمية
م��ا ي�س��اه��م ف��ي التقليل م��ن تكلفة
السياسة النقدية ال�ت��ي تتحملها
الخزانة العامة للدولة والبالغة 60
مليون دينار.

علوم القرآن:
تكريس الجهود
لتصميم وإنشاء
مطبعة للمصحف
الشريف
بنك اإلئتمان:
تذليل معوقات
القرض اإلسكاني
للمرأة
البنك المركزي:
زيادة المستفيدين
من برنامج
الخريجين
الكويتيين الجدد
تمويل العجز الناتج
عن انخفاض أسعار
النفط عن طريق
االقتراض
اللجنة ناقشت
سبل دعم
السياسة النقدية
لالقتصاد الوطني
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إدراج تقريرها الرابع على جدول أعمال جلسة اليوم عن السنتين الماليتين 2013 / 2012 - 2012 /2011

الميزانيات توافق على  26حسابا ختاميا:
واف � � � �ق � � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال�ح�س��اب الختامي ف��ي تقريرها
ال ��راب ��ع ع �ل��ى  26ح �س��اب��ا خ�ت��ام�ي��ا
بترجح الكفة ال�ت��ي فيها الرئيس
وادرج التقرير على ج��دول اعمال
جلسة اليوم الثالثاء.
وال �ت �ق ��ري ��ر س �ي �ت �ع �ل��ق ب��اع �ت �م��اد
ال �ح �س��اب��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة ل� �ل ��وزارات
واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ج �ه��ات
امل �ل �ح �ق��ة وامل �س �ت �ق �ل��ة ع ��ن ال�س�ن�ت�ين
امل��ال �ي �ت�ين  2012 /2011و/ 2012
 2013باالضافة ال��ى السنة املالية
 2011 / 2010ال� �خ ��اص ب��ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لشؤون ذوي االعاقة.
وت� � ��وض� � ��ح ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
والحساب الختامي ان الحسابات
ال�خ�ت��ام�ي��ة م��وض��وع ال �ت �ق��ري��ر هي
ح � �س� ��اب� ��ات خ� �ت ��ام� �ي ��ة ق ��دي� �م ��ة ع��ن
س� �ن ��وات س��اب �ق��ة ت �خ��ص ال�س�ن�ت�ين
امل��ال �ي �ت�ين  2012 /2011و/2012
 2013باستثناء الحساب الختامي
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� � �ش � ��ؤون ذوي
االع ��اق ��ة ،ح�ي��ث ورد ل�ل�ج�ن��ة اح��ال��ة
م �ش��روع اول ح �س��اب خ�ت��ام��ي لها
عن السنة املالية  2011 /2010مع
السنة املالية  2012 /2011كونها
جهة حديثة االنشاء.
وأب� ��دت ال�ل�ج�ن��ة رغ�ب�ت�ه��ا ب��اق��رار
ه� ��ذه ال �ح �س��اب��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة ك�م��ا
وردت ل �ل �ج �ن��ة ،وان ي �ت��م ال�ت�ع��ام��ل
م� �ع� �ه ��ا ب� �ن� �ف ��س اآلل � � �ي� � ��ة ال� � �ت � ��ي ت��م
ال �ت �ع��ام��ل ب �ه��ا الق� � ��رار ال �ح �س��اب��ات
ال �خ �ت��ام �ي��ة ال �ق��دي �م��ة ( 82ح�س��اب��ا

اللجنة عقدت
اجتماعا نوعيا
بحضور رؤساء
األمة والوزراء
والمحاسبة
لتفعيل دورها
الرقابي

ختاميا) في دور االنعقاد السابق
ح � �ت� ��ى ت � � � ��ؤول االرب � � � � � ��اح امل �ح �ق �ق��ة
ف� ��ي ب� �ع ��ض ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
لصالح الخزانة العامة للدولة او
ح�س��ب ق��وان�ين ان�ش��ائ�ه��ا ،ح�ي��ث ان
املالحظات واملخالفات ال��واردة في
ت�ل��ك ال�ح�س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة وال�ت��ي
ل��م يتم تسويتهامن قبل الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ا زال ��ت م�س�ت�م��رة في
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للسنة املالية
.2014 /2013
وق��د عقدت اللجنة  29اجتماعا
مل �ن��اق �ش��ة ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة
ل� � �ل � ��وزارات واالدارات ال �ح�ك��وم �ي��ة
ومالحظات ديوان املحاسبة.

وق � ��ال � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ان االس � �ب� ��اب
االساسية للمالحظات التي وردت
ب�ت�ق��اري��ر دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة تنقسم
الى اآلتي:
 ن� �ت� �ج ��ت ب � �ع� ��ض امل �ل�اح � �ظ� ��اتن� �ت� �ي� �ج ��ة ل � �ق � �ص� ��ور ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات
والتعليمات املالية او لقدم بعضها
وعدم مواكبتها متطلبات العصر.
 ن� �ت� �ج ��ت ب � �ع� ��ض امل �ل�اح � �ظ� ��اتنتيجة لقصور الجهات الحكومية
في القيام باملهام املناطة بها.
 ن� �ت� �ج ��ت ب � �ع� ��ض امل �ل�اح � �ظ� ��اتنتيجة لخالف في الرأي بني ديوان
املحاسبة والجهات املعنية.

تفعيل الدور الرقابي
ات� �خ ��ذت ال �ل �ج �ن��ة م �ج �م��وع��ة م��ن
االج��راءات لتفعيل دوره��ا الرقابي
ومنها:
 ف��ي ت��اري��خ  15ديسمبر ،2013ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة اج �ت �م��اع��ا م��وس�ع��ا
ب� �ح� �ض ��ور رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � ��ة
وس� �م ��و رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ورئ �ي��س
دي��وان املحاسبة واعضاء املجلس
وذل� ��ك مل�ن��اق�ش��ة م�لاح �ظ��ات دي ��وان
امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة ع� � �ل � ��ى ال � �ح � �س� ��اب� ��ات
الختامية.
 اجتماع اللجنة وجهاز متابعةاالداء الحكومي للوقوف على دور
ال �ج �ه��از ف ��ي م ��ا ورد ف ��ي ال�ت�ق��ري��ر

السنوي لديوان املحاسبة.
 الجلسة ال�ع��ام��ة ملجلس االم��ةمل�ن��اق�ش��ة ت�ق��اري��ر دي ��وان املحاسبة
وابرز مالحظات الديوان في تاريخ
 12فبراير .2015
 ال � �ج � �ل � �س� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة مل �ج �ل��ساالم� ��ة ل�لاس �ت �م��اع ل � ��ردود ال�ج�ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ع �ل��ى ت� �ق ��اري ��ر دي � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي ت ��اري ��خ  12م ��ارس
.2015
 م �ت��اب �ع��ة ال �ل �ج �ن��ة مل ��دى تنفيذال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة لتوصياتها

التتمة ص09

مشروعات الحسابات الختامية
السنة المالية 2012/2011
باالضافة الى 2011/2010
 -1م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب��اع �ت �م ��اد
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل�ل��ادارة امل��ال�ي��ة
للدولة عن السنة .2012/2011
 -2م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتماد
ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية عن
السنة املالية .2012/2011
 -3م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتماد
ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية عن السنة
املالية .2012/2011
 -4م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب��اع �ت �م ��اد
ال � �ح � �س� ��اب� ��ات ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ل �ب �ع��ض
امل ��ؤس� �س ��ات امل �س �ت �ق �ل��ة ع� ��ن ال �س �ن��ة
املالية .2012/2011
 -5م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب��اع �ت �م ��اد
ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �ص �ن��دوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة ع� � � ��ن ال� � �س� � �ن � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة

.2012/2011
 -6م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتماد
ال�ح�س��اب الختامي لبنك التسليف
واالدخ� � � � � � � � ��ار ع � � ��ن ال � �س � �ن � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
.2012/2011
 -7م � � � �ش� � � ��روع ق� � � ��ان� � � ��ون ب � �ش� ��أن
اع �ت �م��اد ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي لبنك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ع��ن ال�س�ن��ة املالية
.2012/2011
 -8م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتماد
ال � �ح � �س� ��اب� ��ات ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ل �ب �ع��ض
ال�ج�ه��ات امللحقة ع��ن ال�س�ن��ة املالية
.2012/2011
 -9م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتماد
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة العامة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ع � ��ن ال � �س � �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
.2012/2011
 -10مشروع قانون بشأن اعتماد
الحساب الختامي لبلدية الكويت
عن السنة املالية .2012/2011
 -11مشروع قانون بشأن اعتماد
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة العامة

ل� �ش ��ؤون ذوي االع� ��اق� ��ة ع ��ن ال�س�ن��ة
املالية .2011/2010
 -12مشروع قانون بشأن اعتماد
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة العامة
ل� �ش ��ؤون ذوي االع� ��اق� ��ة ع ��ن ال�س�ن��ة
املالية .2012/2011
 -13مشروع قانون بشأن اعتماد
الحساب الختامي ملؤسسة البترول
ال�ك��وي�ت�ي��ة وش��رك��ات �ه��ا ال�ت��اب�ع��ة عن
السنة املالية .2012/2011
السنة المالية 2013/2012
 -1م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب��اع �ت �م ��اد
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل�ل��ادارة امل��ال�ي��ة
للدولة عن السنة املالية 2013/2012
 -2م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتماد
ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
العامة للتأمينات االجتماعية عن
السنة املالية .2013/2012
 -3م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتماد
ال�ح�س��اب الختامي لبنك التسليف
واالدخ� � � � � � � � ��ار ع � � ��ن ال � �س � �ن � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة

2013/2012
 -4م � � � �ش� � � ��روع ق� � � ��ان� � � ��ون ب � �ش� ��أن
اع �ت �م��اد ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي لبنك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي ع��ن ال�س�ن��ة املالية
2013/2012
 -5م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتماد
ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
العامة للرعاية السكنية عن السنة
املالية 2013/2012
 -6م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب��اع �ت �م ��اد
ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �ص �ن��دوق
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة ع� � � ��ن ال� � �س� � �ن � ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة
2013/2012
 -7م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتماد
الحساب الختامي لبلدية الكويت
عن السنة املالية 2013/2012
 -8م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتماد
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة العامة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ع � ��ن ال � �س � �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
2013/2012
 -9م�ش��روع ق��ان��ون بشأن اعتماد

ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة العامة
ل �ل �ع �ن��اي��ة ب �ط �ب��اع��ة ون� �ش ��ر ال� �ق ��رآن
الكريم والسنة النبوية وعلومهما
للسنة املالية 2013/2012
 -10مشروع قانون بشأن اعتماد
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي للهيئة العامة
ل� �ش ��ؤون ذوي االع� ��اق� ��ة ع ��ن ال�س�ن��ة
املالية 2013/2012
 -11م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب��اع �ت �م��اد
ال � �ح � �س� ��اب� ��ات ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ل �ب �ع��ض
املؤسسات املقبلة عن السنة املالية
2013/2012
 -12مشروع قانون بشأن اعتماد
ال � �ح � �س� ��اب� ��ات ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ل �ب �ع��ض
ال�ج�ه��ات امللحقة ع��ن ال�س�ن��ة املالية
2013/2012
 -13مشروع قانون بشأن اعتماد
الحساب الختامي ملؤسسة البترول
ال�ك��وي�ت�ي��ة وش��رك��ات �ه��ا ال�ت��اب�ع��ة عن
السنة املالية 2013/2012

اللجنة تابعت
المالحظات
والمخالفات
مع الجهات
والمحاسبة
واألداء الحكومي
األرباح المحققة
في بعض الجهات
تؤول إلى الخزانة
العامة
اللجنة الحظت
عدم جدية
الحكومة
في تنمية إيراداتها
غير النفطية

aldostoor
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اإليرادات غير النفطية  ٪ 6من الدخل
تتمة المنشور ص08
ال �ت��ي ت�ض�م�ن�ت�ه��ا ت �ق��اري��ره��ا ح��ول
م� �ي ��زان� �ي ��ات ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وال �ت ��ي ت ��م اع �ت �م��اده��ا م ��ن مجلس
االمة.
 ت �ح��وي��ل ب �ع��ض امل��وض��وع��اتوامل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي تتضمن شبهة
اع �ت��داء ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام ال��ى لجنة
ح �م��اي��ة االم� � ��وال ال �ع��ام��ة بمجلس
االمة لدراستها واتخاذ االجراءات
الالزمة بشأنها.
المالحظات العامة
ع��دم جدية الحكومة ف��ي تنمية
ايراداتها غير النفطية:
تبني للجنة عدم جدية الجهات
الحكومية في تنمية ايراداتها غير
النفطية ،حيث م��ا زال��ت االي ��رادات
غ� �ي ��ر ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة ت� �ش� �ك ��ل  ٪ 6م��ن
اجمالي ايرادات الدولة.
املبالغ املستحقة للحكومة:
تبني للجنة عدم جدية الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي تحصيل مبالغها
املستحقة لها ،وال�ت��ي بلغت حتى
اخ��ر ح�س��اب ختامي 2013 /2012
مبلغ  1.780.000.000دينار (مليار
وسبعمئة وثمانني مليون دينار).
ع��دم ج��دي��ة ال�ج�ه��ات الحكومية
في حل مشكلة البطالة:
تبني للجنة عدم جدية الجهات
الحكومية في حل مشكلة البطالة،
ح� � �ي � ��ث ي� � �ت � ��م اس� � �ت� � �غ �ل��ال امل � �ب� ��ال� ��غ
امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �ت��وظ �ي��ف ل �ل �ص��رف
على امل�ك��اف��آت ،علما ب��أن��ه ف��ي اخر
حساب ختامي  2013 /2012بلغت
ال��وظ��ائ��ف ال�ش��اغ��رة  7155وظيفة،
ه ��ذا ب �خ�ل�اف ال �ش��واغ��ر ال��وظ�ي�ف�ي��ة
في الجهات امللحقة واملستقلة بما
فيها القطاع النفطي.
أبحاث ودراسات واستشارات:
تبني للجنة ان تكلفة بند ابحاث
ودراس � ��ات واس �ت �ش��ارات ق��د بلغت
حتى اخ��ر ح�س��اب ختامي /2012
 2013ما جملته  130مليون دينار.
وب �ل �غ��ت ح �ص��ة م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
ل� �ل��اب � � �ح� � ��اث ال � �ع � �ل � �م � �ي� ��ة م � � ��ن ت �ل ��ك
الدراسات واالستشارات  ٪ 3فقط.
المشاريع اإلنشائية
ت� �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ت� ��أخ� ��ر ال� �ج� �ه ��ات
ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة ف� � ��ي ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ب �ع��ض
مشاريعها ،وت��دن��ي نسب االنجاز
ف��ي ال�ب�ع��ض اآلخ� ��ر ،ك�م��ا ان اآلل�ي��ة
امل � �ت � �ب � �ع� ��ة ح � ��ال � �ي � ��ا م � � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات
الحكومية مع املكاتب االستشارية
ف� ��ي ت �ق��دي��ر ت �ك��ال �ي��ف م �ش��اري �ع �ه��ا
الجديدة تشوبها العديد من املآخذ
خ��اص��ة وأن ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ت��أخ��ذ بتوصية تلك املكاتب كأمر
مسلم به.

اإلدارة المالية
للدولة 2013/2012

اإلدارة المالية
للدولة 2012/2011

17%
50%

االيرادات

7%

5%

28%
المصروفات

ال� � �ت � ��دري � ��ب وت� � �ط � ��وي � ��ر امل� � � � ��وارد
البشرية:
ت � �ب �ي�ن ل� �ل� �ج� �ن ��ة ع � � ��دم اس� �ت� �غ�ل�ال
ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ل �ل �م �ب��ال��غ
املرصودة لتدريب موظفيها ،حيث
ت� ��م ت �خ �ص �ي��ص ن� �ح ��و  23م �ل �ي��ون
دي � �ن� ��ار ل �ل �ت��دري��ب ل �ك��ن امل �ن �ص��رف
منها لم يتجاوز  14مليون دينار،
وه��و م��ا يعني ان تكلفة ال�ت��دري��ب
ل�ل�م��وظ��ف ف��ي ال � ��وزارات واالدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال ت �ت �ج��اوز  77دي �ن��ارا
في السنة ،كما الحظت اللجنة انه
ي �ت��م اس �ت �غ�لال امل �ب��ال��غ املخصصة
للتدريب للصرف على بنود اخرى
اب��رزه��ا ب�ن��د «م �ه �م��ات رس�م�ي��ة في
الخارج».

احتياطي االجيال القادمة

ال توجد إجراءات
فعلية لحل
مشكلة البطالة
وتحصيل األموال
المستحقة

الفائض

التوصيات
ت � �ض � �م� ��ن ت� � �ق � ��ري � ��ر ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة 9
توصيات هي:
 وض� � ��ع اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ق��اب �ل��ةللتطبيق العملي لتنمية االيرادات
غير النفطية.
 ات � �خ� ��اذ االج � � � � � ��راءات ال �ل�ازم� ��ةمل�ع��ال�ج��ة امل�ل�اح �ظ��ات ف��ي ال�ج�ه��ات
الحكومية التي تعمل على حرمان
ال� �خ ��زي� �ن ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة م � ��ن اي� � � � ��رادات
مستحقة لها.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت �ه �ي �ئ��ة ال �ب �ي �ئ��ةاالس�ت�ث�م��اري��ة ع��ن ط��ري��ق الهيئات
امل �ع �ن �ي��ة ب �ه��ذا ال� �ش ��أن الس�ت�ق�ط��اب
رؤوس األموال األجنبية.

50%
االيرادات

المصروفات

 ال�ع�م��ل ع�ل��ى دع ��م امل �ش��روع��اتال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة الج �ت��ذاب
ال� �ش� �ب ��اب م� ��ن خ� �ل��ال م �ش��اري �ع �ه��م
الخاصة ملا له من األث��ر الكبير في
التقليل من االعتماد على التوظيف
ال� �ح �ك ��وم ��ي واالرت � � �ف� � ��اع امل �ت �ن��ام��ي
ف � ��ي ال � �ب � ��اب األول ل �ل �م �ص��روف��ات
(الرواتب).
 ض��رورة االس��راع ف��ي تحصيلامل� � �ب � ��ال � ��غ امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة
وخ��اص��ة امل �ع��رض��ة م�ن�ه��ا ل�ل�ت�ق��ادم
حفاظا على املال العام.
ض � � � � � � � ��رورة ش � � �غ� � ��ل ال� � ��وظ� � ��ائ� � ��ف
ال�ش��اغ��رة ف��ي ال�ج�ه��ات الحكومية،
والعمل على وضع برامج لتدريب
الكويتيني الحاللهم محل العمالة

13%

 130مليون دينار
تكلفة االستشارات
في 2013 / 2012

30%
احتياطي االجيال القادمة

الفائض

االج� �ن� �ب� �ي ��ة امل� �ع� �ي� �ن ��ة ع� �ل ��ى ع �ق ��ود
ال �خ��دم��ات وخ��اص��ة ف��ي ال��وظ��ائ��ف
التي ال تتطلب خبرات متخصصة
ويمكن استبدالها بكويتيني.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ه �ي �ك �ل��ة م �ع �ه��دالكويت لالبحاث العلمية وجعله
متخصصا في املجال البحثي فقط
الداء دوره ك��اس�ت�ش��اري للحكومة
وفقا لقانون انشاءه ،وذلك لتلبية
احتياجات الدولة من االستشارات
العلمية بدال من قيام جهات الدولة
من االستعانة بمكاتب استشارية
خ��ارج �ي��ة ت�خ�ف�ي�ف��ا ع �ل��ى ال �خ��زان��ة
العامة للدولة.
ق�ي��ام وزارة امل��ال�ي��ة ب��ال�ت��أك��د من
م � ��دى ص� �ح ��ة ال� �ت� �ق ��دي ��رات امل��ال �ي��ة
ال�ت��ي تقدمها ال�ج�ه��ات الحكومية
املتعاقدة مع املكاتب االستشارية
ل � �ت � �ق ��دي ��ر ت � �ك ��ال � �ي ��ف م� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا
االنشائية ودراستها بشكل اعمق
عما هو معمول به حاليا.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ان � �ش � ��اء ب ��رام ��جتدريبية متخصصة ف��ي الجهات
ال�ح�ك��وم�ي��ة س ��واء ل�ل�ع��ام�ل�ين بتلك
ال�ج�ه��ات او م��ن غير العاملني بها
ح �ي��ث ان ه � ��ذه ال� �ب ��رام ��ج س�ت�ع�م��ل
على رفع كفاءة املوظفني وستثري
س ��وق ال�ع�م��ل س ��واء ع�ل��ى مستوى
القطاع العام او القطاع الخاص.

كلفة تدريب
الموظف ال تتجاوز
 77دينارا في
السنة!
اللجنة توصي بوضع
استراتيجية لتنمية
اإليرادات
تنمية االيرادات
غير النفطية عبر
استراتيجيات قابلة
للتطبيق
دعم المشروعات
الصغيرة
والمتوسطة
اإلسراع في تحصيل
المبالغ المستحقة
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«اإلسكانية»...
قضية البرلمان األولى

اختار مجلس األمة الطريق الصعب وجعل القضية اإلسكانية قضيته األولى في دور االنعقاد الثاني التزامًا بما أسفر عنه استطالع أولويات
المواط��ن ال��ذي أجراه المجلس للمرة األول��ى وانتهى إلى وضع القضية اإلس��كانية في صدارة األولويات .وفي الع��ام  2014أقر المجلس
« »4تشريعات ذات عالقة بالرعاية اإلسكانية وعقد مؤتمرًا لإلسكان وخصص جلسة لمناقشة المنظور اإلسكاني.

بدأت من استبيان المواطنين إلى إقرار  4تشريعات نوعية مهدت الطريق لحل القضية

«الدستور» ترصد خطوات المجلس

إعداد سامح محمد
وعبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
ل ��م ي ��دخ ��ر م �ج �ل��س األم� � ��ة ال �ح��ال��ي
ج� �ه ��دا م �ن��ذ اف �ت �ت��اح��ه ف ��ي اغ �س �ط��س
 2013ف � ��ي وض� � ��ع ي� � ��ده ع� �ل ��ى ج � ��راح
امل ��واط� �ن�ي�ن ال س �ي �م��ا ال� �ج ��رح ال �غ��ائ��ر
وه��و قضية ال�س�ك��ن ،ف�ق��د ع�ق��د ال�ع��زم
على ال�ق�ض��اء على تلك امل�ع��ان��اة التي
يعانيها يوميا ،وبالفعل حقق انجازا
ت��اري �خ �ي��ا ف ��ي ات � �ج ��اه م �ع��ال �ج��ة ت�ل��ك
القضية ليحقق قفزة نوعية كبيرة في
مستوى توزيعات القسائم السكنية،
ف� �ف ��ي س ��اب� �ق ��ة ل � ��م ت �ش �ه ��د ال� �س� �ن ��وات
السابقة نظيرا لها سجلت السلطتان
ام ��س األول ان� �ج ��ازا ف ��ري ��دا ب��االع�ل�ان
عن توزيع  12ال��ف وح��دة سكنية في
العام  2016/2015للسنة الثانية على
التوالي وهو ما لم يتحقق في تاريخ
مؤسسة الرعاية السكنية.
وف��ي ه��ذا السياق تعد «الدستور»
م�ل�ف��ا ش��ام�لا الس �ت �ط�لاع آراء ال �ن��واب
وامل� � ��واط � � �ن� �ي��ن وامل � �ه � �ت � �م �ي�ن ب ��ال� �ش ��أن
السكني ويتضمن ك��ذل��ك التوزيعات
امل� �س� �ت� �ق� �ب� �ل� �ي ��ة ل � �ل� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
واج � ��راءات مجلس االم ��ة وآل�ي��ات��ه في
التعامل م��ع ه��ذه القضية الحساسة
منذ بدايته.
اخ� � � �ت � � ��ار م � �ج � �ل� ��س االم � � � � ��ة ال� �ع� �م ��ل
بصمت وه ��دوء وان يستبدل العمل
خلف منصات الخطابة واملنتديات
ال �ج �م��اه �ي��ري��ة ب��ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ل �ج��ان
وق� � ��اع� � ��ات ال� �ب� �ح ��ث وورش ال� �ع� �م ��ل،
وت��دارس املجلس القضية االسكانية
م ��ن ك ��اف ��ة اب� �ع ��اده ��ا ك �م �ش �ك �ل��ة م��ال�ي��ة
وت�م��وي�ل�ي��ة وه�ن��دس�ي��ة وج�ي��ول��وج�ي��ة
وب��اع �ت �ب��اره��ا م�س��أل��ة ع�م��ال��ة وتنفيذ
وبنى تحتية وكهرباء وماء ومشكلة
خ � ��دم � ��ات وم � � � � ��دارس وم �س �ت �ش �ف �ي��ات
وط� � ��رق وت �خ �ط �ي��ط وأح � �م� ��ال وم � ��رور
ول�ي�س��ت م�ش�ك�ل��ة اراض وام � ��وال فقط
ال ��ى ان ن �ج��ح امل �ج �ل��س ف ��ي ال�ت�ص��دي
ملشكلة االسكان بكل ابعادها وصوال
ب��االن�ج��از ال�ت��اري�خ��ي وه��و ت��وزي��ع 12
الف وحدة سكنية سنويا.
استبيان االولويات
وف� � ��ي س �ب �ي ��ل ه� � ��ذا ال � �ن � �ج ��اح ف�ق��د
اتخذ املجلس العديد من االج��راءات
واآلليات منها اتخاذ مكتب املجلس
برئاسة رئيس مجلس االمة قرارا في
 18اغسطس  2013ب��اج��راء استبيان
ملعرفة اولويات املواطنني والذي قال

ع�ن��ه ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ان��ه االستبيان
االك�ب��ر ف��ي ت��اري��خ ال�ح�ي��اة البرملانية
وسيعاد ت�ك��راره ف��ي ك��ل دور انعقاد
ح � �ت� ��ى ت� � �ك � ��ون اول� � � ��وي� � � ��ات امل� �ج� �ل ��س
وال �ح �ك��وم��ة ق��ري �ب��ة ج� ��دا او ت�لام��س
احتياجات وهموم املواطنني.
االسكان القضية األولى
وف � ��ي  16س �ب �ت �م �ب��ر  2013ع��رض
ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ال�ن�ت��ائ��ج الرئيسية
ل�لاس�ت�ط�لاع ال �ت��ي ق��ام��ت ب��ه األم��ان��ة
العامة بمجلس األم��ة بالتعاون مع
ال �ش��رك��ات امل�ت�خ�ص�ص��ة وال� ��ذي ح��دد
ث �ل ��اث ق� �ض ��اي ��ا رئ� �ي� �س� �ي ��ة ه � ��ى ع �ل��ى
التوالي اإلسكان والصحة والتعليم.
وف � � ��ي  13ن ��وف� �م� �ب ��ر  2013ش �ك��ل
امل �ج �ل��س ب��االن �ت �خ��اب ل �ج �ن��ة م��ؤق�ت��ة
ل � � �ش� � ��ؤون االس� � � �ك � � ��ان وان � �ت � �خ � ��ب ف��ي
عضويتها ال�ن��واب فيصل الكندري،
محمد ال�ج�ب��ري ،م�ن�ص��ور الظفيري،
أحمد مطيع ،راكان النصف ،سلطان
ال �ش �م��ري ،ج �م��ال ال �ع �م��ر أع �ض��اء في
اللجنة االسكانية.
طلب مناقشة و 16توصية
وف � ��ي  12دي �س �م �ب��ر  2013ن��اق��ش
امل �ج �ل��س ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة م �ق��دم��ا م��ن
مجموعة من األعضاء للوقوف على
م��دى اس �ت �ع��دادات ال�ح�ك��وم��ة إلي�ج��اد
ل� �ح ��ل ال �ق �ض �ي ��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة وامل� � ��دة
الزمنية لإلنجاز وما قد يرى املجلس
أو ال �ح �ك ��وم ��ة ات � �خ� ��اذه م� ��ن ق� � ��رارات
ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع ه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ال �ت��ي
الم �س��ت امل�ص��ال��ح ال�ع��ام��ة وال�خ��اص��ة
واستعراض االستراتيجيات العملية
ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا أو ت��زم��ع ال�ح�ك��وم��ة
اتخاذها في هذا الشأن ،واستعرض
الوزير السابق األذينة بداية املشكلة
اإلس�ك��ان�ي��ة وامل �ش��اري��ع ال�ت��ي تقيمها
ال ��وزارة وال�ع��وائ��ق والتحديات التي
ت��واج �ه �ه��ا ال� � � ��وزارة وت� �ح ��دث بعض
ال � �ن ��واب م �ب��دي��ن م�لاح �ظ��ات �ه��م ح��ول
ال�ق�ض�ي��ة امل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي ض� ��رورة ب�ن��اء
م ��دن اس �ك��ان �ي��ة ذك �ي��ة وال �ت��وج��ه ال��ى
ال� �ب� �ن ��اء ال� �ع� �م ��ودي ال � ��ى ح �ي�ن ت�س�ل��م
القسائم ،وتحرير األراض��ي السكنية
الخالية من العوائق ،وكسر احتكار
األراض � � � ��ي ل �خ �ف��ض ق �ي �م��ة األراض� � ��ي
والعقارات.
وواف� ��ق امل�ج�ل��س (م��واف �ق��ة ع��ام��ة )
على التوصيات التالية:
 - 1التزام الوزير التقيد بالجدول
ال ��زم� �ن ��ي إلع � � ��داد وت� ��وزي� ��ع ال �ب ��دائ ��ل
السكنية التي عرضها.
 - 2ت�ف�ع�ي��ل ق ��رار ت��وزي��ع ال�ق�س��ائ��م

ال يجاوز ثالثني الف دينار.
 - 3ال �ح��اص��ل ع �ل��ى ق ��رض ل �ش��راء
س �ك ��ن ف� ��ي ح ��ال ��ة ح ��اج �ت ��ه ل �ل �ت��رم �ي��م
ي� �خ � �ص ��ص ل� � ��ه رص� � �ي � ��د م� � ��ن امل� � � ��واد
امل��دع��وم��ة ب�ق�ي�م��ة ال ت �ج��اوز 30.000
دينار ،وذل��ك باالستثناء من شروط
بنك التسليف واالدخار.
 - 4ت �ع �ط��ى األف� �ض� �ل� �ي ��ة ل�ل�م�ن�ت��ج
الوطني عند تحديد امل��واد املدعومة
بنسبة ال تزيد على  % 5من أسعار
املواد املماثلة من املنتج األجنبي.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

على الخرائط بمجرد إتمام إعدادها.
 - 3تأكيد التقيد بتنفيذ القوانني
ال �ح��ال �ي��ة إلن �ش ��اء ش ��رك ��ات م�س��اه�م��ة
لتنفيذ املدن اإلسكانية وفق القانون
الجاري إدراجه على جدول األعمال.
 - 4ق �ي��ام وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
ب �ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��اري ��ع ال� �ك� �ه ��رب ��اء وف �ق��ا
للقانون رقم 2010/39م.
 - 5ق �ي ��ام وزارة ال ��دف ��اع ووزارة
ال �ن �ف��ط ب �ت �ح��ري��ر أراض � � ��ي امل �ش��اري��ع
اإلسكانية.
 - 6ت�ع��اون ال ��وزارات ذات السلطة
ف � ��ي إزال � � � � ��ة م � ��ا ي � ��وج � ��د ب � ��األراض � ��ي
املخصصة ل�لإس�ك��ان م��ن ع��وائ��ق في
أوق ��ات متزامنة م��ع تنفيذ املشاريع
تقييدا بقوانني الرعاية السكنية في
ذلك.
 - 7دراسة االقتراحات ذات الصلة
باستخدام الطاقة املتجددة والطاقة
ال�ش�م�س�ي��ة ف ��ي ت��ول �ي��د ال �ط��اق��ة ال�ت��ي
تحتاج املشاريع إليها.
 - 8إج� � � ��راء ال� � ��دراس� � ��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة
ل � �ص�ل��اح � �ي� ��ة األراض � � � � � � � ��ي مل � �ش� ��اري� ��ع
املؤسسة في وقتها وقبل الطرح.
 - 9ت �ق �ل �ي��ص ال � � ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة
للمشاريع بالتعاون مع الجهات ذات
الصلة.
 - 10االل� �ت ��زام ب��ال�ع�م��ل ب��ال�ق��وان�ين
ال � �ق� ��ائ � �م� ��ة وامل � �ت � �ع � �ل � �ق� ��ة ب ��ال �ق �ض �ي ��ة
االسكانية وتفعيلها.
 - 11االلتزام بالرقابة املسبقة.
 - 12ت �ع �ه��د ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ق�ل�ي��ص
الدورة املستندية وتسهيل اإلجراءات
املتعلقة باملشاريع الخاصة بالرعاية
السكنية بما ال يتجاوز شهرا.
 - 13ت�ك��ات��ف األج �ه��زة الحكومية
املختلفة ملعالجة القضية اإلسكانية

وتوفير مستلزماتها.
 - 14ع��دم التمييز ض��د امل ��رأة في
حقها بالرعاية السكنية عمال بنص
املادة  29من الدستور.
 - 15تحرير األراض ��ي وتوفيرها
ألصحاب الطلبات.
 - 16إع��ادة دراس��ة مشروع توزيع
أراضي خيطان الجنوبية وتجنيبها
ال�ب�ن��اء ال�ع�م��ودي وم��راع��اة الجوانب
املتعلقة باملرور والبنية التحتية.
منحة الـ  30ألف دينار
وفي  22يناير  2014وافق املجلس
على امل��داول��ة الثانية للقانون بدعم
املواد اإلنشائية بمقدار  30ألف دينار
وأحال املجلس القانون إلى الحكومة
ونص القانون على اآلتي:
م ��ادة أول ��ى :ت�ض��اف م ��ادة ج��دي��دة
برقم ( 28م�ك��ررا د) ال��ى القانون رقم
 47لسنة  1993امل�ش��ار ال�ي��ه ونصها
كاآلتي:
 - 1ي �م �ن��ح ال �ح��اص��ل ع �ل��ى ق��رض
ل �ل �ب �ن��اء م� ��واد ب �ن��اء م��دع��وم��ة تشمل
جميع امل�س�ت�ل��زم��ات ال�ت��ي يحتاجها
البناء بقيمة ال تتجاوز  20ألف دينار،
باإلضافة الى القرض ،ويصدر قرار
م��ن وزي ��ر ال�ت�ج��ارة ي�ح��دد ف�ي��ه امل��واد
التي يشملها الدعم وكمياتها.
 - 2ت �ش �ك��ل ل �ج �ن��ة م �ش �ت ��رك ��ة م��ن
وزارة ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن ��اع ��ة وب �ن��ك
التسليف واالدخار لفحص الطلبات
امل�ق��دم��ة م��ن الحاصلني على ق��روض
ب�ن��اء وال��ذي��ن ب��اش��روا البناء بالفعل
ق�ب��ل ص ��دور ه��ذا ال �ق��ان��ون ،وم��ازال��وا
ف ��ي م��راح �ل��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة ول ��م يصلهم
ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ،وذل� ��ك ل�ت�ح��دي��د
احتياجاتهم من املواد املدعومة بما

مؤتمر الكويت لإلسكان
وف��ي  9م��ارس  2014وف��ي م�ب��ادرة
غ �ي ��ر م �س �ب��وق��ة مل �ج �ل��س األم � � ��ة ع�ق��د
م � ��ؤت� � �م� � �رًا ل � ��وض � ��ع ح� � �ل � ��ول مل �ش �ك �ل��ة
اإلس� �ك ��ان ب �ع �ن��وان «ف �ل �س �ف��ة ج��دي��دة
وخارطة طريق» تحت رعاية صاحب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح وح �ض��ور
نائب األمير سمو ولي العهد الشيخ
ن� � � ��واف األح� � �م � ��د ال � �ج� ��اب� ��ر ال� �ص� �ب ��اح
وش��ارك ف��ي تنظيم املؤتمر صحيفة
ال �ق �ب��س وات � �ح� ��اد ال� �ع� �ق ��اري�ي�ن ،وق ��ال
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم إن
رعاية سمو األمير حفظه الله ورعاه
ه � ��ذا امل ��ؤت �م ��ر وح� �ض ��ور س �م��و ول��ي
العهد هو رسالة سياسية مفادها أن
القيادة السياسية تولي أهمية كبرى
مل �ل��ف اإلس� �ك ��ان ،وخ� ��رج ع ��ن امل��ؤت�م��ر
وجلساته الحوارية وثيقة تضمنت
عدة توصيات.
أفضلية المنتج الوطني
وف ��ي  20م��اي��و  2014أق ��ر مجلس
األم � � � ��ة امل � � ��داول � � ��ة ال � �ث ��ان � �ي ��ة ل� �ق ��ان ��ون
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م
( )47ل�س�ن��ة  1993ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية بما يمنح أفضلية للمنتج
املحلي عند تحديد امل��واد اإلنشائية
امل��دع��وم��ة وأح � ��ال امل �ج �ل��س ال �ق��ان��ون
على الحكومة والذي يقضي بتعديل
ح ��ول امل� ��واد امل��دع��وم��ة ب�ح�ي��ث تمنح
املنتجات الكويتية أفضلية بنسبة
 10في املئة على املنتجات االجنبية
وب �ن �س �ب��ة ال ت ��زي ��د ع �ل��ى  5ف ��ي امل �ئ��ة
م��ن أس �ع��ار م�ث�ي�لات�ه��ا م��ن امل�ن�ت�ج��ات
الخليجية ذات املنشأ الوطني بعد أن
كانت تلك النسبة التي أقرها مجلس
االمة ال تزيد على  5في املئة.
وي� �ه ��دف ك��ذل��ك ال� ��ى ت �ق��دي��م م ��واد
مدعومة بقيمة ال تجاوز ثالثني ألف

التتمة ص 11
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اختار مجلس األمة الطريق الصعب وجعل القضية اإلسكانية قضيته األولى في دور االنعقاد الثاني التزامًا بما أسفر عنه استطالع أولويات
المواط��ن ال��ذي أجراه المجلس للمرة األول��ى وانتهى إلى وضع القضية اإلس��كانية في صدارة األولويات .وفي الع��ام  2014أقر المجلس
« »4تشريعات ذات عالقة بالرعاية اإلسكانية وعقد مؤتمرًا لإلسكان وخصص جلسة لمناقشة المنظور اإلسكاني.

الحالي لمعالجة األزمة اإلسكانية
تتمة المنشور ص 10
دي�ن��ار للحاصلني على ق��رض البناء
إلق ��ام ��ة م �س��اك��ن أو ت��رم �ي �م �ه��ا حيث
أض � ��اف ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون ن �ص��ًا يقضي
ب��إع �ط��اء أف�ض�ل�ي��ة ع �ن��د ت �ح��دي��د ه��ذه
املواد للمنتج الوطني ال تزيد على 5
في املئة من أسعار املواد املماثلة من
املنتج األجنبي.
«من باع بيته»
وفي  10يونيو  2014أقر املجلس
قانونًا بشأن إض��اف��ة م��ادة جديدة
ب��رق��م ( )29م�ك��ررًا ال��ى ال�ق��ان��ون رقم
( )47لسنة  1993في ش��أن الرعاية
السكنية ويقضي االقتراح بأنه إذا
حصل رب األسرة من بنك االئتمان
الكويتي على ق��رض لبناء مسكن
أو ل �ش��رائ��ه ث��م ت �ص��رف ف��ي ال�ع�ق��ار
بالبيع ورد مبلغ القرض إلى البنك
كان له طلب إع��ادة قيده كمستحق
ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ل ��دى امل��ؤس�س��ة
وأح� � � � ��ال امل� �ج� �ل ��س ال � �ق� ��ان� ��ون ع �ل��ى
الحكومة.

إسهام القطاع الخاص
في تعمير األرض الفضاء
وفي  25يونيو  2014أقر املجلس
ال � �ق� ��ان� ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )47ل�س�ن��ة  1993في
شأن الرعاية السكنية والقانون رقم
( )27ل�س�ن��ة  1995ف ��ي ش ��أن اس �ه��ام
القطاع الخاص في تعمير االراض��ي
ال �ف �ض��اء امل �م �ل��وك��ة ل �ل��دول��ة الغ ��راض
الرعاية السكنية وذلك في مداولتيه
االول� � ��ى وال �ث��ان �ي��ة م ��ع اح��ال �ت��ه ع�ل��ى
الحكومة.
ونص القانون على ان تقوم بلدية
ال�ك��وي��ت بتجهيز وت�ن�ظ�ي��م وتسليم
االراضي املخصصة الغراض السكن
ال� �خ ��اص ح �س��ب امل �خ �ط��ط ال�ه�ي�ك�ل��ي
ل �ل ��دول ��ة واالل� � �ت � ��زام ب�ت�س�ل�ي�م�ه��ا ال��ى
امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة السكنية
خ��ال�ي��ة م��ن ال �ع��وائ��ق خ�ل�ال س�ن��ة من
ت��اري��خ العمل بهذا ال�ق��ان��ون ,على ان
ت �ك��ون امل�س��اح��ة ال �ت��ي ي�ت��م تسليمها
ك��دف�ع��ة اول ��ى ك��اف�ي��ة الن �ش��اء  50ال��ف
وحدة سكنية.
وتعديل القانون املادة الثالثة بند

خطوات المجلس لحل األزمة
قام املجلس بجهود غير مسبوقة
م��ن أج��ل تحقيق ت�ق��دم حقيقي في
القضية االس�ك��ان�ي��ة ،وك��ان��ت بداية
ذلك االهتمام بإجراء استطالع رأي
امل��واط��ن مل�ع��رف��ة أول��وي��ات��ه وج��اءت
هذه القضية كأولوية قصوى.
وخ � � �ص� � ��ص امل� � �ج� � �ل � ��س ج �ل �س��ة
ملناقشة القضية االسكانية في 12
ديسمبر  2013ونتج عنها توصيات
بتحرير االراض��ي ،والتزام حكومي
بتوزيع الوحدات االسكانية ضمن
جدول زمني محدد.
وتال ذلك اقامة املؤتمر االسكاني
االول في  10-9فبراير  ،12014حيث
ط��رح��ت فيه رؤى وح�ل��ول متنوعة
للقضية االس �ك��ان �ي��ة ،ش��ارك��ت فيه
جهات محلية ودولية متخصصة
ب ��االس� �ك ��ان ،اض ��اف ��ة ال� ��ى م �ش��ارك��ة
ج �م��اع��ات ش�ع�ب�ي��ة ك�ح�م�ل��ة (ن��اط��ر
بيت) ،وخلص الى وثيقة تضمنت
رؤى وحلول تم االستفادة منها في
التشريعات.
وعلى خط مواز أصدرت اللجنة
االسكانية العديد م��ن االقتراحات

الخاصة بتحرير االراضي ،واشراك
القطاع الخاص ،وتسهيل القروض
االسكانية ،ودراس ��ة ح��االت بعض
ال � �ش� ��رائ� ��ح االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة إلي� �ج ��اد
حلول ملتطلباتها االسكانية وعلى
رأس �ه��ا امل � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ،وت�ع��دي��ل
قانون الـ « »B.O.Tبهدف خلق بيئة
تشريعية تسهل عملية حل القضية
االس � �ك ��ان � �ي ��ة ،وت� �س ��اه ��م ف� ��ي رف� ��اه
املواطن كهدف أساسي.
بلغ معدل التوزيعات االسكانية
خالل السنوات العشر املاضية أقل
م��ن  3.000وح ��دة سكنية سنويًا،
بينما س�ي�ت��م ت��وزي��ع  12.700ه��ذا
العام املالي فقط.
 ت ��م ت �ق��دي��م اق �ت ��راح ��ات اللجنةاإلسكانية ملعالجة األزمة.
 ُعقدت جلسة ملناقشة القضيةاإلسكانية في  12ديسمبر .2013
 أقيم املؤتمر اإلسكاني األول في 10-9فبراير .2014
 نتج عن املؤتمر اإلسكاني األولوثيقة رؤى وحلول عملية للقضية
اإلسكانية.

جانب من اجتماع سابق للجنة االسكانية

 8امل�ت�ع�ل��ق ب�ح�ص�ي�ل��ة ب �ي��ع االراض� ��ي
وال�ع�ق��ارات املخصصة لغير اغ��راض
الرعاية السكنية باملزاد العلني وفقا
ل�ل�ش��روط وال�ض��واب��ط ال�ت��ي تحددها
الالئحة التنفيذية لهذا القانون فيما
ت �ض �م��ن ت �ع��دي��ل ال �ب �ن��د  9م ��ا يتصل

ب�ع��ائ��دات ومقابل حقوق االستغالل
واالن� �ت� �ف ��اع واالي � �ج� ��ار واالس �ت �ث �م��ار
ل�ل�ق�ط��اع��ات غ�ي��ر امل�خ�ص�ص��ة للسكن
الخاص او مشاريع الرعاية السكنية
وذل � � ��ك ب� �م ��ا ي� �ت ��واف ��ق م� ��ع ال� �ق ��وان�ي�ن
النافذة في هذا الشان.

ون��ص البند  10م��ن امل ��ادة  3على
«انشاء لجنة فنية متخصصة للعمل
ع� �ل ��ى ت ��وف� �ي ��ر ال � �ب� ��دائ� ��ل امل �خ �ص �ص��ة
لجذب االستثمار املحلي واالجنبي
وت � �ط ��وي ��ر آل � �ي ��ات ��ه وان� � �م � ��اط ال �ع �م��ل
امل�خ�ص�ص��ة ل�ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ال�ت��ي

ت �ق��وم ع�ل�ي�ه��ا وف ��ق اف �ض��ل ال �ت �ج��ارب
وبما يتطلبه من سبل للدعم وتقديم
التسهيالت املختلفة للقطاع الخاص
او ب��امل �ش��ارك��ة م�ع��ه ووض ��ع وتنفيذ
ال� �س� �ي ��اس ��ات وال � �خ � �ط ��ط وال � �ب ��رام ��ج
ال �ل��ازم � ��ة الن � �ش � ��اء وادارة وت �ن �م �ي��ة
واس �ت �ث �م ��ار م ��راف ��ق وخ� ��دم� ��ات ه��ذه
املشاريع ,كما نص البند نفسه على
ان «ي� �ص ��در ب �ت�ش �ك �ي��ل ه� ��ذه ال�ل�ج�ن��ة
ال�ف�ن�ي��ة وش� ��روط ع�ض��وي�ت�ه��ا ون�ظ��ام
ال� �ع� �م ��ل ب� �ه ��ا وق� � ��واع� � ��د واج� � � � � ��راءات
ج�ل�س��ات�ه��ا وال �ل �ج��ان امل�ت�ف��رع��ة عنها
ق ��رار م��ن ال��وزي��ر امل�خ�ت��ص ب�ن��اء على
م ��واف� �ق ��ة م �ج �ل��س ادارة امل ��ؤس� �س ��ة,
وت�ح��دد الالئحة التنفيذية للقانون
سائر ضوابط العمل باللجنة».
ونصت املادة  5على ان «للمؤسسة
في سبيل تحقيق اغراضها ان تجري
جميع االعمال والتصرفات التي من
شأنها تحقيق البرامج واالول��وي��ات
امل �خ �ص �ص��ة الن � �ج� ��از اع �م ��ال �ه ��ا ب�م��ا
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اختار مجلس األمة الطريق الصعب وجعل القضية اإلسكانية قضيته األولى في دور االنعقاد الثاني التزامًا بما أسفر عنه استطالع أولويات
المواط��ن ال��ذي أجراه المجلس للمرة األول��ى وانتهى إلى وضع القضية اإلس��كانية في صدارة األولويات .وفي الع��ام  2014أقر المجلس
« »4تشريعات ذات عالقة بالرعاية اإلسكانية وعقد مؤتمرًا لإلسكان وخصص جلسة لمناقشة المنظور اإلسكاني.

المطالع الركيزة األساسية لحل المشكلة اإلسكانية

توزيع  1500وحدة سكنية شهريا اعتبارا
من أغسطس القادم إلى مارس 2016
 15اقتراحا بقوانين في الفصل الحالي

تتمة المنشور ص 11
ف � ��ي ذل� � ��ك ت� �ق ��ري ��ر ن� �م ��ط اس� �ت� �خ ��دام
امل �س��اح��ات امل�خ�ص�ص��ة مل�ش��اري�ع�ه��ا
وت�ح��دي��د نسب االس�ت�خ��دام ونوعه
من قسائم غير مخصصة للرعاية
السكنية ول�ه��ا بيعها او تأجيرها
او تقرير حق االنتفاع بها ولها في
سبيل ذلك ابرام عقود تنفيذ بنظام
البناء والتشغيل والتحويل والنظم
املشابهة.
ف �ي �م��ا ن� �ص ��ت امل � � � ��ادة  6ع� �ل ��ى ان
«للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
ان تؤسس بمفردها او ت�ش��ارك في
تأسيس شركات تتصل باغراضها
او تساعد على تحقيقها او تساهم
في رأسمالها» في حني منحت املادة
 7امل��ؤس�س��ة ح��ري��ة «ال�ق�ي��ام بتمويل
الشركات اململوكة لها او للدولة او
الحدى الهيئات واملؤسسات العامة
م �ل �ك �ي��ة ك ��ام� �ل ��ة وك� ��ذل� ��ك ال� �ش ��رك ��ات
امل� �س ��اه� �م ��ة ذات االك � �ت � �ت� ��اب ال� �ع ��ام
ال �ت��ي ي��دخ��ل ال �ن �ش��اط ال �ع �ق��اري في
اغراضها وذل��ك للقيام بمشروعات
ال��رع��اي��ة السكنية للمواطنني وفقا
الحكام هذا القانون».
ون �ص��ت امل� ��ادة  9ع�ل��ى ان «تعلن
امل��ؤس�س��ة ع��ن بيع القسائم وتكون
األولوية ملستحقي الرعاية السكنية
وال يجوز البيع لغير املستحقني إال
للقسائم الزائدة او تلك التي لم يتم
بيعها على النحو السابق».
واجازت املادة  27مكرر للمؤسسة
«تسليم اراض ب�م�س��اح��ات مالئمة
وخ��ال�ي��ة م��ن ال�ع��وائ��ق ف��ي االراض ��ي
ال� �ت ��ي ت �خ �ص��ص ل �ه��ا ال � ��ى ش��رك��ات
ال � �ق � �ط� ��اع ال� � �خ � ��اص ذات ال� �ن� �ش ��اط
ال� � �ع� � �ق � ��اري واالس� � �ت� � �ث� � �م � ��اري وف� �ق ��ا
ل �ل �ش��روط واالوض � � ��اع واالج � � ��راءات
التي يضعها مجلس ادارة املؤسسة
لتنفيذ وح��دات سكنية بمساحات
مختلفة على اال تقل مساحة االرض
عن  400متر مربع وبيعها بمعرفة
الشركة ملستحقي الرعاية السكنية
امل��درج��ة طلباتهم باملؤسسة وذل��ك
ب��أس �ع��ار ت �ش �م��ل ال �ت �ك �ل �ف��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة
ل� �ل ��وح ��دة ال �س �ك �ن �ي��ة وم � ��ا ي�خ�ص�ه��ا
م� ��ن ث �م��ن االرض ون� �ف� �ق ��ات ان �ش��اء
ال �ب �ن �ي��ة االس ��اس �ي ��ة ب ��االض ��اف ��ة ال��ى
ه � ��ام � ��ش رب � � ��ح ت� � �ح � ��دده امل ��ؤس� �س ��ة
وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد

وزير االسكان ياسر أبل

واللوائح والشروط املتطلبة لذلك.
وفي  28أكتوبر  2014وفي كلمته
ف��ي اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد ال �ع��ادي
ال � �ث ��ال ��ث م � ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر ق � ��ال رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م :نجح مجلس
األم ��ة ف��ي دور ان�ع�ق��اده ال�ث��ان��ي ب��أن
ي� �ت� �ص ��دى مل �ش �ك �ل��ة اإلس � � �ك � ��ان ب �ك��ل
أبعادها ،والوصول إلى توزيع أكثر
م��ن اث �ن��ي ع�ش��ر أل��ف وح ��دة سكنية
سنويًا بعد أن ك��ان معدل التوزيع
في الخمس عشرة سنة املاضية ال
يتجاوز ثالثة آالف وحدة سكنية.
توزيع  12ألف وحدة سكنية
وأم��س االول في  3مايو ق��ال وزير
الدولة لشؤون االسكان ياسر ابل انه
س�ي�ت��م خ�ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ح��ال�ي��ة
ت��وزي��ع  12ال ��ف وح� ��دة س�ك�ن�ي��ة على
املخطط ف��ي م�ش��روع مدينة امل�ط�لاع،
الذي يعد اضخم املشاريع في املنطقة.
وأك � ��د اب � ��ل ،ف ��ي م��ؤت �م��ر ص�ح��اف��ي
ب��امل �ج �ل��س ب� �ع ��د ح � �ض� ��وره اج �ت �م��اع
ال �ل �ج �ن��ة االس� �ك ��ان� �ي ��ة أم � � ��س ،ان ه ��ذا
املشروع سيساهم في القضاء على ما
يسمى «االزمة االسكانية» حيث يضم
 30ال��ف وح��دة ،مشيرا ال��ى ان��ه سيتم
توقيع عقد تنفيذ بنيته التحتية في
الربع االول من العام املقبل.
واوض� � � � � � ��ح ان امل � ��رح� � �ل � ��ة االول � � � ��ى
ل�ت��وزي�ع��ات م �ش��روع امل �ط�لاع ستكون
ف ��ي اغ �س �ط��س امل �ق �ب��ل ،وت �ض ��م 1500
وح��دة سكنية ،مبينا ان التوزيعات

ستستكمل شهريا بواقع  1500وحدة
ح�ت��ى م ��ارس  ،2016ل�ي�ص��ل مجموع
الوحدات املوزعة خالل العام الحالي
الى  12الف وحدة.
وت��وق��ع اب ��ل ان يستهلك امل �ش��روع
نحو خمسة آالف ميغاواط بما يعادل
ثلث طاقة الكهرباء في البالد ،مشيرا
الى ان هذا املشروع سيتبعه مشروعا
ج � �ن � ��وب م �ن �ط �ق ��ة س � �ع ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه
وال �خ �ي ��ران ،ف��ي ظ��ل س �ع��ي ال�ح�ك��وم��ة
وم� �ج� �ل ��س االم � � ��ة ال� � ��ى ح � ��ل ال �ق �ض �ي��ة
بواقعية.
م� � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اك� � � ��د م� � �ق � ��رر ال �ل �ج �ن��ة
االس�ك��ان�ي��ة ال�ن��ائ��ب راك ��ان النصف ان
اللجنة تبحث كل ما له صلة بالقضية
االس � �ك ��ان � �ي ��ة م � ��ن اراض ص �ن��اع �ي��ة،
وق ��ان ��ون ل�ت�ن�ظ�ي��م ال �ع �ق��ار ،ف�ض�لا عن
ق��ان��ون ات�ح��اد امل�لاك ال��ذي نسعى الى
اقراره بدور االنعقاد الحالي او املقبل.
و ق ��ال ال �ن �ص��ف خ�ل�ال امل��ؤت �م��ر ان
ت��وزي��ع  12ال ��ف وح ��دة ع�ل��ى املخطط
انجاز يحسب للعاملني في املؤسسة
العامة للرعاية السكنية لفت ال��ى ان
ع ��ام  2015/2014ش �ه��د اع �ل��ى نسبة
ت��وزي��ع ل�ل��وح��دات االس�ك��ان�ي��ة بتاريخ
الكويت ،مشيرا الى ان وزير االسكان
اب �ل��غ ال�ل�ج�ن��ة ان ��ه س�ي�ت��م ت��وق�ي��ع عقد
البنية التحتية ملدينة غ��رب عبدالله
املبارك في يوليو املقبل.

 15اق �ت ��راح ��ا ب �ق��وان�ي�ن ادرج� ��ت
ع � �ل � ��ى ج � � � � ��دول أع� � � �م � � ��ال ال� �ل� �ج� �ن ��ة
اإلس �ك��ان �ي��ة ق��دم�ه��ا  9ن ��واب وه��م:
محمد الجبري ،عسكر العنزي ،د.
عبدالله الطريجي ،نبيل الفضل،
سعود الحريجي ،د .عبدالحميد
دش�ت��ي ،د .عبدالرحمن ال�ج�ي��ران،
محمد البراك وعبدالله العدواني.
وج��اءت تلك االق�ت��راح��ات على
النحو التالي:
• في شأن تعديل بعض احكام
ال �ق��ان��ون رق� ��م  47ل �س��ة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
• في شأن اضافة فقرة جديدة
ال� ��ى امل� � ��ادة  19م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق��م
 47لسنة  1993ف��ي ش��أن الرعاية
السكنية.
• في شأن اضافة فقرة جديدة
ال� ��ى امل� � ��ادة  14م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق��م
 47لسنة  1993ف��ي ش��أن الرعاية
السكنية.

• في شأن اضافة مادة جديدة
ب��رق��م  19م �ك��ررًا ل�ل�ق��ان��ون رق ��م 47
ل �س �ن��ة  1993ف� ��ي ش � ��أن ال ��رع ��اي ��ة
السكنية.
• ب � ��اض � ��اف � ��ة م� � � � � ��ادة ج � ��دي � ��دة
ل�ل�ق��ان��ون رق��م  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
• تعديل امل��ادة  14من القانون
رق� � ��م  47ل �س �ن ��ة  1993ف � ��ي ش ��أن
الرعاية السكنية.
• ت �ع��دي��ل ال �ف �ق��رة ال��راب �ع ��ة من
املادة  14من القانون رقم  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
• اضافة مادة جديدة برقم 29
م�ك��ررًا ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
• في شأن تعديل املادة  32من
ال �ق��ان��ون رق ��م  47ل�س�ن��ة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
• اس �ت �ب��دال ن��ص امل ��ادة  19من
ال �ق��ان��ون رق ��م  47ل�س�ن��ة  1993في

شأن الرعاية السكنية.
• ت �ع��دي��ل ال� �ف� �ق ��رة االول � � ��ى م��ن
املادة  32من القانون رقم  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
• تعديل امل��ادة  30من القانون
رق� � ��م  47ل �س �ن ��ة  1993ف � ��ي ش ��أن
الرعاية السكنية.
• تعديل بعض احكام القانون
رق� � ��م  47ل �س �ن ��ة  1993ف � ��ي ش ��أن
الرعاية السكنية.
• اضافة مادة جديدة برقم 29
م�ك��ررًا ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
• اضافة مادة جديدة برقم 27
م�ك��ررًا ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.

 ...و 15اقتراحًا برغبة
و 15اق �ت��راح��ًا ب��رغ �ب��ة م��درج��ة
ع � �ل� ��ى ج� � � � ��دول أع � � �م� � ��ال ال �ل �ج �ن ��ة
اإلسكانية قدمها  10ن��واب وهم:
ي� �ع� �ق ��وب ال � �ص� ��ان� ��ع ود .م �ح �م��د
الحويلة ود .أحمد مطيع ومحمد
ط � �ن ��ا ود .م � �ن � �ص ��ور ال� �ظ� �ف� �ي ��ري
ود .ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي وع �ب��دال �ل��ه
ال �ت �م �ي �م��ي وس � �ع� ��ود ال �ح��ري �ج��ي
وم �ح �م��د ال � �ب� ��راك وأح� �م ��د الري،
وجاءت االقتراحات كما يلي:
• ب�ش��أن إن�ش��اء اب ��راج سكنية
ي� � �ق � ��در ع � � ��دد وح � ��دات� � �ه � ��ا ب �ن �ح��و
عشرين ألف وحدة سكنية كاملة
امل��راف��ق يتم تأجيرها ملستحقي
الرعاية السكنية.
• ف� � ��ي ش� � � ��أن إع � � � � ��ادة إح � �ي� ��اء
م � �ش� ��روع غ � ��رب ه ��دي ��ة ال �س �ك �ن��ي
بأسرع وقت.
• ف��ي ش��أن تثبيت قسط بنك
التسليف واالدخ� ��ار ليكون 100
دينار على جميع املقترضني.
• في ش��أن منح مبلغ القرض

اإلس�ك��ان��ي وق ��دره  70أل��ف دينار
كويتي لكل مواطن.
• ف � ��ي ش � � ��أن ت� �ح ��وي ��ل ع �ق ��ود
االي � � � �ج� � � ��ار ال � � � ��ى ع� � �ق � ��ود ت �م �ل �ي��ك
ل �ل �ك��وي �ت �ي��ات ال � �ح� ��اص �ل�ات ع�ل��ى
بيوت حكومية في مناطق مثل:
نسيم و عيون وعارضية .
• ف � ��ي ش � � ��أن ص � � ��رف ق � ��روض
ت � ��رم� � �ي � ��م ألص � � � �ح� � � ��اب ال � �ب � �ي � ��وت
ال� � �ح� � �ك � ��وم� � �ي � ��ة ب� � �م � ��دي� � �ن � ��ة س� �ع ��د
العبدالله .
• ف� � ��ي ش � � ��أن ب� � �ن � ��اء وإن� � �ش � ��اء
م� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات وج � ��ام� � �ع � ��ات ف��ي
امل � �ن� ��اط� ��ق امل � ��أه � ��ول � ��ة ب ��ال� �س� �ك ��ان
والخارجة عن التنظيم السكني.
• ف � � ��ي ش � � � ��أن أن ي � �ت � ��م م �ن��ح
ذي االع� ��اق� ��ة ال� �ش ��دي ��دة أول ��وي ��ة
الحصول على ال��وح��دة السكنية
اثناء وص��ول دوره دون الدخول
ف ��ي ن� �ظ ��ام ال� �ق ��رع ��ة ،وان ي�ع�ط��ى
ح��ري��ة اخ�ت�ي��ار ال��وح��دة السكنية
قبل اآلخرين في الدفعة.

• ت �خ �ص �ي��ص ارض م�ن�ط�ق��ة
أمغرة ومدينة الحجاج واملواقع
االسكانية في تيماء والصليبية
ل� �ل� �م ��ؤس� �س ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة ل �ت �ه �ي �ئ �ت �ه��ا ل �ل �س �ك��ن
وتوزيعها على املستحقني .
• ت �خ �ص �ي��ص ق �ط �ع��ة االرض
ال ��واق �ع ��ة غ� ��رب وج� �ن ��وب منطقة
ال � �ع � �ي� ��ون امل� ��وض � �ح� ��ة ب��امل �خ �ط��ط
املرفق.
• اس� � � � � �ت� � � � � �ح � � � � ��داث م � �ن � �ط � �ق� ��ة
اس � �ت � �ث � �م ��اري ��ة ج � ��دي � ��دة ل �ك �ث��اف��ة
س �ك��ان �ي��ة ق �ل �ي �ل��ة ن �س �ب �ت �ه��ا (170
 )٪وذل � � ��ك ب �ت �خ �ص �ي��ص ال� �ج ��زء
الواقع بني البحر وشارع الدوحة
الساحلي مقابل منطقة غرناطة
حسب املخطط الجوي .
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«اإلسكانية»...
قضية البرلمان األولى

متابعات
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اختار مجلس األمة الطريق الصعب وجعل القضية اإلسكانية قضيته األولى في دور االنعقاد الثاني التزامًا بما أسفر عنه استطالع أولويات
المواط��ن ال��ذي أجراه المجلس للمرة األول��ى وانتهى إلى وضع القضية اإلس��كانية في صدارة األولويات .وفي الع��ام  2014أقر المجلس
« »4تشريعات ذات عالقة بالرعاية اإلسكانية وعقد مؤتمرًا لإلسكان وخصص جلسة لمناقشة المنظور اإلسكاني.

إنجازها جاء بجهود مجلس األمة مع الحكومة من خالل سلسلة خطوات بدأت باستبيان وانتهت بقانون اإلسكان الجديد

 ٪ 20.4من التوزيعات السكنية
في  60سنة تمت خالل عامين
 121624وحدة سكنية إجمالي الموزع من 1956
منهم  24753في 2014و2015

لقطة من احدى جلسات املجلس

تسلمت اللجنة االسكانية جدوال
م � ��ن م ��ؤس� �س ��ة ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
م ��وض� �ح ��ا ف� �ي ��ه امل� ��وق � �ف �ي�ن ال� �ح ��ال ��ي
وامل �س �ت �ق �ب �ل��ي ل �ل �ط �ل �ب��ات االس �ك��ان �ي��ة
وت � ��وزي� � �ع � ��ات ال� � ��وح� � ��دات ال �س �ك �ن �ي��ة
ب�ح�س��ب ال �س �ن��وات امل��ال �ي��ة م ��ن سنة
 1956ال� � ��ى س� �ن ��ة  2015وب��ال �ن �ظ��ر
ف� ��ي ال � �ج� ��دول ي �ت �ب�ي�ن ان ت ��وزي �ع ��ات
العامني املاضي والحالي كانت اكثر
السنوات التي وزع��ت فيها مؤسسة
الرعاية وحدات سكنية حيث وزعت

 12735ال ��ف وح ��دة سكنية ف��ي ع��ام
 2014وم� � ��ن امل � �ق � ��رر ح� �س ��ب امل �ع �ل��ن
توزيع  12الفًا في العام  2015حتى
نهاية مارس  2016وهو مايشكل ما
نسبته  ٪ 20.4من اجمالي الوحدات
املوزعة خالل  60عاما منذ عام 1956
وعددها  121624وحدة سكنية.
وي ��رى م��راق �ب��ون ان ه ��ذا االن �ج��از
ال �ف��ري��د ج ��اء ن�ت�ي�ج��ة ج �ه��ود مجلس
األم � ��ة وال �ح �ك��وم��ة م�م�ث�ل�ين ب��رئ�ي��س
امل �ج �ل ��س م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ورئ �ي ��س

آليات تعامل المجلس لحل المشكلة
• استبيان أولويات
المواطنين.
• نتائج االستبيان:
القضية اإلسكانية
األولى.
• جلسة خاصة في
.2013/12/12
• إقرار قانون الـ «»30
ألف دينار.
• إقرار قانون «من باع
بيته».

• مؤتمر الكويت
لإلسكان في  9و 10
مارس .2014
• إقرار قانون «أفضلية
المنتج الوطني».
• إقرار قانون «إسهام
القطاع الخاص في
تعمير األراضي الفضاء
المملوكة للدولة».

م � �ج � �ل ��س ال � � � � � � � ��وزراء س � �م� ��و ال� �ش� �ي ��خ
ج��اب��ر امل �ب��ارك وال �ت �ع��اون امل�ث�م��ر بني
السلطتني.
كما ان االهتمام النيابي بالقضية
ال�ش�ع�ب�ي��ة االول� ��ى دف ��ع ال�ج�م�ي��ع ال��ى
ال �ج ��دي ��ة ف ��ي ات� �خ ��اذ ق � ��رار م�ع��ال�ج��ة
ال�ق�ض�ي��ة وان �ه��اء م �ع��ان��اة امل��واط�ن�ين
اقر منها  4تشريعات نوعية مهدت
الطريق لحل القضية فضال عن عقد
م��ؤت �م��ر ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ل�لاس �ك��ان
ال��ذي خ��رج بوثيقة تضمنت العديد
من التوصيات في هذا الشأن.
وب��ال �ع��ودة ال ��ى ال �ج ��دول امل �ق��ارن
نجد ان هذا التوزيع ال��ذي تم العام
امل ��اض ��ي وامل �س �ت �م��ر ب � ��ذات ال�ن�س�ب��ة
ف��ي ال�ع��ام ال�ح��ال��ي يعد ان �ج��ازا بكل
امل �ق��اي �ي��س ول ��م ي�ت�ح�ق��ق ف��ي أي من
املجالس السابقة حيث انه في العام
 2013وزع��ت  327وح��دة وف��ي العام
 2012وزع��ت  693وح��دة وف��ي العام
 2011وزع� ��ت  1888وح� ��دة سكنية
وفي العام  2010وزعت  9345وحدة
س �ك �ن �ي��ة وف� ��ي ال� �ع ��ام  2009وزع ��ت
 2456وحدة سكنية أما في العامني
 1991و  1963فلم ت��وزع أي وحدات
سكنية.

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

عدد الوحدات
السكنية

السنة

عدد الوحدات
السكنية

السنة

عدد الوحدات
السكنية

1956

1.150

1976

940

1996

1.579

1957

282

1977

1.050

1997

514

1958

333

1978

0

1998

1.386

1959

1.033

1979

2.719

1999

308

1960

349

1980

1.967

2000

2.173

1961

128

1981

4.146

2001

4.446

1962

57

1982

827

2002

3.829

1963

0

1983

1.204

2003

2.936

1964

303

1984

3.849

2004

2.401

1965

1.010

1985

1.290

2005

1.069

1966

3.187

1986

1.890

2006

749

1967

781

1987

2.671

2007

1.343

1968

640

1988

3.687

2008

2.631

1969

2.480

1989

5.105

2009

2.456

1970

911

1990

888

2010

9.345

1971

764

1991

0

2011

1.888

1972

1.662

1992

1.200

2012

693

1973

118

1993

1.991

2013

327

1974

742

1994

2.021

2014

12.753

1975

943

1995

2.480

2015

12.000

إجمالي الوحدات السكنية الموزعة في  60عامًا121624 :

14

أخبار
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المبارك عقد مباحثات مع رئيس وزراء جمهورية رومانيا

رعى حفل التخرج السنوي للجمعية األمريكية للمهندسين

الكويت ورومانيا توقعان اتفاقا
إلنشاء لجنة للتعاون المشترك

المحمد :الكويت تستحق أن نقدم
لها كل ما لدينا من عزيمة وجهد

املبارك ورئيس وزراء رومانيا يجريان مباحثات

املحمد مكرما إحدى الخريجات وإلى جواره الوزير الصانع

ع�ق��د س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ج �ل �س��ة
مباحثات رسمية م��ع رئ�ي��س وزراء
جمهورية رومانيا الصديقة فيكتور
بونتا جرت في أج��واء ودي��ة عكست
ع �م��ق ال �ع�ل�اق��ات امل �ت �ي �ن��ة وامل �ت �م �ي��زة
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين وت�ط��رق��ت
ل�ب�ح��ث س �ب��ل ت �ع��زي��ز آف� ��اق ال �ت �ع��اون
ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ال �ت��ي ت�خ��دم
مصالح البلدين وتحقق طموحات
ال �ش �ع �ب�ي�ن ال �ص��دي �ق�ي�ن إض ��اف ��ة إل��ى
م� ��واق� ��ف ال �ب �ل ��دي ��ن ت� �ج ��اه ال �ق �ض��اي��ا
اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول �ي��ة ذات االه�ت�م��ام
املشترك.
وعقب املباحثات وبحضور سمو
رئيس مجلس الوزراء ورئيس وزراء
ج �م �ه��وري��ة روم ��ان� �ي ��ا ت ��م االح �ت �ف��ال

ب��ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ع ��دد م��ن ات�ف��اق�ي��ات
ال �ت �ع ��اون ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين
حيث تم التوقيع على مذكرة تفاهم
ح ��ول ال �ت �ع��اون ف��ي امل �ج��ال الصحي
وق�ع�ه��ا ع��ن ال�ج��ان��ب ال�ك��وي�ت��ي وزي��ر
الصحة د .علي سعد العبيدي وعن
ال �ج��ان��ب ال ��روم ��ان ��ي وزي � ��ر ال�ص�ح��ة
نيكوالي بانيشويو.
ك �م��ا ت ��م ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة
ب�ش��أن االع �ف��اء م��ن ال�ت��أش�ي��رات على
ح �م �ل��ة ال � � �ج � � ��وازات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
وال� �خ ��اص ��ة وال� �خ ��دم ��ة إض ��اف ��ة إل��ى
م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م ل �ل �ت �ع��اون امل �ش �ت��رك
ف ��ي م �ج��ال األن �ش �ط��ة امل �ت �ب��ادل��ة بني
م �ع �ه��د س � �ع� ��ود ال � �ن ��اص ��ر ال �ص �ب ��اح
الدبلوماسي ب��وزارة خارجية دولة
الكويت واملعهد الدبلوماسي لوزارة

خارجية جمهورية روم��ان�ي��ا .ووق��ع
االتفاقية عن الجانب الكويتي وكيل
وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة خ ��ال ��د س�ل�ي�م��ان
ال�ج��ار ال�ل��ه وع��ن ال�ج��ان��ب ال��روم��ان��ي
وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م واألب� �ح ��اث ال�ع�ل�م�ي��ة
سورين ميهاي كمبيانو.
ووقع الجانبان على اتفاق النشاء
لجنة للتعاون املشترك بني البلدين
وقعها عن دولة الكويت وكيل وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة خ ��ال ��د س �ل �ي �م��ان ال �ج��ار
ال �ل��ه وع ��ن ال �ج��ان��ب ال��روم��ان��ي وزي��ر
االق� �ت� �ص ��اد وال � �ت � �ج� ��ارة وال �س �ي��اح��ة
م�ي�ه��اي ت��ودوس��ي .ه��ذا وأق ��ام سمو
الشيخ جابر املبارك مأدبة غداء على
شرف رئيس وزراء رومانيا فيكتور
ب ��ون� �ت ��ا وال � ��وف � ��د امل � ��راف � ��ق ل� ��ه وذل� ��ك
بمناسبة زيارته للبالد.

برعاية وحضور سمو الشيخ
ن��اص��ر امل �ح �م��د أق �ي��م ال�ل�ي�ل��ة قبل
امل��اض�ي��ة حفل ال�ت�خ��رج والتفوق
ال �س �ن ��وي ل�ل�ج�م�ع�ي��ة األم��ري �ك �ي��ة
ل�ل�م�ه�ن��دس�ين امل��دن �ي�ين ب�ح�ض��ور
وزي � � � ��ر ال� � �ع � ��دل وزي � � � ��ر األوق � � � ��اف
وال � � �ش� � ��ؤون اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ووزي� � ��ر
ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي
ب��اإلن��اب��ة يعقوب ال�ص��ان��ع وع��دد
من الشيوخ واملسؤولني ومديرة
ال�ج��ام�ع��ة ب��اإلن��اب��ة وع�م�ي��د كلية
الهندسة والبترول.
وأك��د املحمد في كلمة وجهها
ل�ل�خ��ري�ج�ين أن «ال �ك��وي��ت وطننا
الغالي ينتظر منكم الكثير اليوم
وال أق � ��ول إن ط��ري �ق �ك��م س�ي�ك��ون
مفروشا بالورد بل على العكس

 25ألف دينار لشركات المساهمة العامة و 10آالف للمقفلة وألف للبسيطة

الصالح :خفض الحد األدنى لرؤوس أموال
تأسيس الشركات
أصدر وزير املالية وزير التجارة
والصناعة بالوكالة أن��س الصالح
قرارا باستبدال املادة  23من الالئحة
التنفيذية لقانون الشركات بهدف
اس �ت �ك �م��ال م �س��ار ت�ل�ب�ي��ة م�ت�ط�ل�ب��ات
تحسني بيئة األعمال.
وق ��ال ال ��وزي ��ر ال �ص��ال��ح ف��ي ب�ي��ان
أمس إنه تحقيقا ملتطلبات تحسني
بيئة األعمال الكويتية أص��در قرارا
وزاريا يحمل الرقم  234لسنة 2015
يحدد الحد األدنى لرؤوس األموال
الالزمة لتأسيس الشركات ويقلص
وي �خ �ف ��ض م� ��ن م �ت �ط �ل �ب��ات ال � � ��دورة
املستندية.
وأض� � � ��اف أن ه � ��ذا ال� � �ق � ��رار ي��أت��ي
ت � ��رج� � �م � ��ة ل � �ل � �ت� ��وج � �ي� ��ه ال � �ح � �ك ��وم ��ي
ب� �ت� �ح� �س�ي�ن ب� �ي� �ئ ��ة األع� � � �م � � ��ال ح �ي��ث

ت �ض �م ��ن ال � � �ق � ��رار ت �خ �ف �ي �ض��ا ل �ل �ح��د
األدن� ��ى ال�ل��ازم ل�ت��أس�ي��س ال�ش��رك��ات
امل� �س ��اه� �م ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة إل � � ��ى  25أل ��ف
دي�ن��ار وال�ش��رك��ات املساهمة املقفلة
إل ��ى  10آالف وش ��رك ��ات ال�ت�ض��ام��ن
وال �ت��وص �ي��ة ال�ب�س�ي�ط��ة وال �ت��وص �ي��ة
باألسهم وشركات الشخص الواحد
والشركة ذات املسؤولية امل�ح��دودة
واملؤسسات الفردية إلى ألف دينار.
وأك��د أن ه��ذا ال�ق��رار يأتي نتيجة
م� �ب ��اش ��رة ل� �ل� �ح ��وار امل� �ف� �ت ��وح ال� ��ذي
تقوم ب��ه وزارة التجارة والصناعة
واإلدارات وال �ج �ه��ات ال �ت��اب �ع��ة لها
وامل ��ؤس �س ��ات وال �ش ��رك ��ات واألف � ��راد
ال��ذي��ن ي��رت�ب��ط ع�م�ل�ه��م واه�ت�م��ام�ه��م
بمؤشرات سهولة ممارسة أنشطة
األع� �م ��ال ف��ي ال �ك��وي��ت ال� ��ذي ي�ص��در

أنس الصالح

ض� �م ��ن ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �س� �ن ��وي ل �ل �ب �ن��ك
الدولي.
من جهتها أعلنت وزارة التجارة

وال �ص �ن��اع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ق �ط��اع ال��رق��اب��ة
التجارية وحماية املستهلك لديها
 11ق� � ��رارا وزاري � � ��ا ب ��إغ�ل�اق م �ح�لات
تجارية ملخالفتها قانون قمع الغش
ال � �ت � �ج� ��اري وإض � � ��راره � � ��ا ب��ال �ص �ح��ة
العامة.
وقالت الوزارة في بيان صحافي
خ �ص��ت ب ��ه ك ��ون ��ا إن وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
وزي��ر التجارة والصناعة بالوكالة
أن ��س ال �ص��ال��ح أص ��در ق � ��رارات بهذا
ال �خ �ص ��وص ب �ع��د ال �ت��وص �ي��ة ال �ت��ي
رفعتها إليه لجنة املحاضر بإغالق
هذه املحالت التي ثبت لديها القيام
ب� �م� �خ ��ال� �ف ��ات ت� �ض ��ر ب��امل �س �ت �ه �ل �ك�ين
وحقوقهم.

أمامكم الكثير من التحديات لكن
ما يميز االنسان صاحب العزيمة
وامل �ك��اف��ح ق ��درت ��ه ع �ل��ى م��واج �ه��ة
التحديات والبد أن يكون اإليمان
بالله غامرا قلبك وتصبر وتتعلم
التسامح وتعرف اتخاذ القرارات
ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ال� �ع� �ق ��ل ال ال �ع��اط �ف��ة
وب�ه�م�ت�ك��م وع��زي�م �ت �ك��م وب�ح�ب�ك��م
لبلدكم تقدمون كل ما لديكم ألن
الكويت تستحق».
ودع��ا إل��ى استكمال ب�ن��اء هذا
الوطن الذي أعطانا الكثير فيما
ت�ق��دم��ت م��دي��رة ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
ب��اإلن��اب��ة د .ح�ي��اة الحجي ببالغ
ال�ش�ك��ر وع�ظ�ي��م االم �ت �ن��ان لسمو
الشيخ ناصر املحمد على رعايته
حفل التكريم.

وط� ��ال � �ب� ��ت ال� �ط� �ل� �ب ��ة امل� �ك ��رم�ي�ن
بوضع ما تعلموه في دراستهم
ف ��ي خ��دم��ة ب �ل��ده��م م�ت�م�ن�ي��ة لهم
دوام التوفيق.
وعقب تكريم الخريجني قامت
الوكيل املساعد في جهاز متابعة
األداء ال �ح �ك��وم��ي امل �ه �ن��دس��ة رن��ا
ال � � �ف� � ��ارس ب� ��إل � �ق� ��اء ال� �ق� �س ��م ع �ل��ى
الخريجني املهندسني.

«الكهرباء» توقع
اتفاقية مع اليابان لتوسيع
الشبكات في البالد
وق�ع��ت وزارة الكهرباء وامل��اء
ف��ي م�ق��ره��ا أم��س م��ذك��رة ت�ع��اون
م��ع وزارة االق �ت �ص��اد وال�ت�ج��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ال �ي��اب��ان �ي��ة ب�م�ج��ال
ت��وس �ي��ع ش �ب �ك��ات ال �ك �ه��رب��اء في
ال� � �ب �ل��اد .وق � � ��ال 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 ع �ل��ى ه��ام��ش
ال �ت��وق �ي��ع إن ع�ل�اق ��ات ال �ت �ع��اون
م��ع ال�ي��اب��ان ف��ي م�ج��ال الكهرباء
ل� �ي� �س ��ت ج � ��دي � ��دة م � ��ؤك � ��دا ع �م��ق
العالقات بني البلدين اقتصاديا
وأنها دائما في تطور مستمر.
وأض � ��اف ال �ج �س��ار أن ت��وق�ي��ع
امل ��ذك ��رة ي�ش�ك��ل إض��اف��ة ل�ت�ع��زي��ز
وت�ط��وي��ر ال �ت �ع��اون ب�ين البلدين
ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ف��ائ��دة أك �ب��ر في
م� �ج ��ال ال� �ك� �ه ��رب ��اء وخ �ص��وص��ا
ح� � � � � ��ول ت� � ��وس � � �ي� � ��ع ال� � �ش� � �ب� � �ك � ��ات

الكهربائية التي تسعى ال��وزارة
إل � ��ى ت��وف �ي��ره��ا ل �ت �ق��دي��م أف �ض��ل
الخدمات في هذا املجال.
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه أع� � � � � ��رب وزي � � ��ر
ال� ��دول� ��ة ل�ل�اق �ت �ص��اد وال� �ت� �ج ��ارة
ال �ي��اب��ان��ي داي �ش �ي��رو ي��ام��اج�ي��وا
عن سعادته بمستوى العالقات
االقتصادية بني البلدين ومنها
توقيع م��ذك��رة ت�ع��اون م��ع وزارة
الكهرباء واملاء الكويتية مضيفا
أن ه ��ذه ال �ع�لاق��ة ت�ش�ه��د ت �ط��ورا
م�س�ت�م��را ون �ح��ن ن�ت�م�ن��ى ل��دول��ة
الكويت التوفيق في انجازاتها
وم �ش��اري �ع �ه��ا وخ� �ص ��وص ��ا ف��ي
امل �ج��ال ال �خ��دم��ي ال� ��ذي ت�ح��رص
ال �ك��وي��ت ع�ل��ى ت��وف �ي��ره لشعبها
وفق أحدث الوسائل.
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تراعي حقوق اإلنسان وحرية التعبير والرأي

مركز حقوقي دولي :الكويت بلد الحريات
قال األم�ين العام للمركز العربي
األوروبي لحقوق االنسان والقانون
الدولي إيهان جاف إن دولة الكويت
بقيادتها الحكيمة ت��راع��ي حقوق
اإلن���س���ان وح���ري���ة ال��ت��ع��ب��ي��ر وال����رأي
واص���ف���ا دول�����ة ال���ك���وي���ت ب��أن��ه��ا بلد
الحريات.
وأض�������اف ج�����اف ف����ي ب���ي���ان ع��ق��ب
زي����ارة ق���ام ب��ه��ا وف���د م��ن امل��رك��ز إل��ى
دول������ة ال���ك���وي���ت ت��ل��ب��ي��ة ل����دع����وة م��ن

وزارة اإلعالم أنه نظرا ملا يتمتع به
املجتمع الكويتي من وسائل إعالم
رس��م��ي��ة وش��ع��ب��ي��ة تتميز بالتنوع
وال���ق���درة ع��ل��ى ال��ت��أك��ي��د واالن��ت��ش��ار
فإننا نتيقن حقيقة أن الكويت هي
بلد الحريات.
وأوض���ح أن الصحافة ووس��ائ��ل
اإلع�لام في الكويت تتحرك داخليا
وخ�����ارج�����ي�����ا ب��ل��ا ق����ي����ود م�����ا ي��ج��ع��ل
م���ن ح��ري��ة ال�����رأي وال��ت��ع��ب��ي��ر واق��ع��ا

معاشا يميز الوطن واملواطن داعيا
امل���س���ؤول�ي�ن ف���ي ال���دول���ة ف���ي ال��وق��ت
نفسه إلى عقد الندوات واملؤتمرات
للتوعية بمجاالت حقوق االنسان.
وذك����ر أن���ه إذا ك���ان ال��ن��ق��د ال��ب��ن��اء
س��م��ة م��ن س��م��ات ح��ري��ة ال����رأي فإنه
ك���ذل���ك ان��ع��ك��اس إي��ج��اب��ي ل��ل��ت��ف��اع��ل
الحي بني فئات وقطاعات املجتمع
إذ ي���ض���ع ال���ق���ض���اي���ا ال���ع���ام���ة ت��ح��ت
مجهر ال��ع��رض والتقييم ويكشف

فيها الجوانب السلبية واإليجابية
وي�����ح�����دد ف�����ي ت�����واص�����ل ب����ن����اء س��ب��ل
تالفي األخطاء وتنمية العطاء.
وشدد جاف على أن هذا الجوهر
البناء ه��و جوهر الجهد اإلعالمي
ال������ه������ادف إل������ى ت���ح���ق���ي���ق امل��ص��ل��ح��ة
العامة في ظل حرية الرأي والتعبير
م��وض��ح��ا أن����ه ع��ن��دم��ا ي���ك���ون ال��ن��ق��د
صادرا عن حسابات أخرى فإنه في
ه��ذه الحالة يخرج من دائ��رة النقد

 4مليارات دينار تداوالت عقارية
بالبالد سنويا
ق����������ال وك�������ي�������ل وزارة ال�����ت�����ج�����ارة
والصناعة املساعد لشؤون املنظمات
الدولية والتجارة الخارجية الشيخ
ن����م����ر ال����ص����ب����اح إن إج����م����ال����ي ق��ي��م��ة
ال�������ت�������داوالت ال����ع����ق����اري����ة ف�����ي ال���س���وق
الكويتي ال تقل ع��ن أرب��ع��ة مليارات
دينار سنويا.
وأض��������اف ال���ش���ي���خ ن���م���ر ف����ي ك��ل��م��ة
ألقاها خالل افتتاح معرض ومؤتمر
النخبة العقاري أمس أن هذه القيمة
ال���ض���خ���م���ة م�����ن ال������ت������داول ت��س��ت��دع��ي
املزيد من االهتمام للقطاع العقاري
وت�����ط�����وي�����ره ب����م����ا ي���ت���م���اش���ى وح���ج���م
التداوالت املليارية التي يستوعبها
ك���ل ع����ام م���ؤك���دا أن وزارة ال��ت��ج��ارة
والصناعة ال تدخر جهدا في سبيل
دع���م وتنشيط ال��ح��رك��ة االق��ت��ص��ادي��ة
ب��ش��ك��ل ع�����ام م����ن خ��ل��ال ت���ذل���ي���ل ك��اف��ة
امل���ع���وق���ات وامل���ش���اك���ل ال���ت���ي ت��ق��ف في
وجهها.
وأوض��ح أن الكويت شهدت خالل
ال���س���ن���وات ال��ق��ل��ي��ل��ة امل���اض���ي���ة ت��ع��دي��ل

الشيخ نمر الصباح خالل افتتاح معرض ومؤتمر النخبة العقاري

العديد من القوانني التجارية والتي
ك����ان ع��ل��ى رأس���ه���ا ق���ان���ون ال��ش��رك��ات
التجارية رقم  25لسنة  2012والذي
ت������م ت����ع����دي����ل����ه ل�����ي�����واك�����ب ال�����ت�����ط�����ورات
ال��ع��امل��ي��ة ف��ي ه���ذا امل��ج��ال م��ش��ي��را إل��ى
أن ال���ت���ج���ارة أول�����ت اه��ت��م��ام��ا ك��ب��ي��را
ب��ال��ق��ط��اع ال���ع���ق���اري ح��ي��ث وف�����رت له

البيئة الخصبة للتطور ك��م��ا تدعم
بشكل مباشر وغير مباشر املعارض
ال���ع���ق���اري���ة ال����ت����ي ت��ن��ظ��م��ه��ا م��خ��ت��ل��ف
ال����ش����رك����ات امل���ح���ل���ي���ة ب����ه����دف ض��م��ان
ت��ن��ش��ي��ط ه����ذا ال���ق���ط���اع ال�����ذي يحظى
بأهمية كبرى لدى املواطن.
وذك���������ر أن ال��������������وزارة ت���ع���م���ل ب��ك��ل

طاقاتها وإمكاناتها من أجل تحقيق
رؤية سمو أمير البالد بتحويل دولة
ال��ك��وي��ت إل��ى م��رك��ز م��ال��ي األم���ر ال��ذي
ل���ن ي��ت��ح��ق��ق م���ا ل���م ت��ت��ض��اف��ر ج��ه��ود
الجميع ف��ي تطوير ك��اف��ة القطاعات
السيما قطاع العقار.

الوهيب :تعديل أوضاع  6656مقيما
بصورة غير قانونية حتى نهاية أبريل
أع��ل��ن ال��ج��ه��از امل���رك���زي ملعالجة
أوض���������اع امل���ق���ي���م�ي�ن ب�����ص�����ورة غ��ي��ر
ق���ان���ون���ي���ة أن  6656ف�������ردا ع���دل���وا
أوضاعهم خ�لال الفترة بني مطلع
العام  2011حتى نهاية شهر أبريل
امل�����اض�����ي م���ن���ه���م  331ف��������ردا خ�ل�ال
األشهر األربعة األولى من .2015
وق������������ال م������دي������ر إدارة ت����ع����دي����ل
األوضاع في الجهاز العقيد محمد
ال����وه����ي����ب ل���ك���ون���ا إن  4721ف�����ردا

م���ن ه�����ؤالء األش���خ���اص ت���م ت��ع��دي��ل
أوضاعهم إلى الجنسية السعودية
ف�����ي ح��ي��ن ج�������رى ت����ع����دي����ل أوض�������اع
 738ف���ردا إل���ى الجنسية العراقية
فيما ع��دل  700ف��رد أوضاعهم إلى
الجنسية السورية مقابل  77فردا
ع���دل���وا أوض���اع���ه���م إل����ى ال��ج��ن��س��ي��ة
اإلي������ران������ي������ة و 46إل�������ى ال���ج���ن���س���ي���ة
األردنية إلى جانب  374فردا جرى
ت��ع��دي��ل أوض���اع���ه���م إل����ى جنسيات

أخرى .وأوضح أن االمتيازات التي
يحصل عليها جميع األش��خ��اص
ال������ذي������ن ي����ت����م ت����ع����دي����ل أوض����اع����ه����م
ت���ت���ض���م���ن م���ن���ح���ه���م إق�����ام�����ة ف���وري���ة
مجانية لجميع أف���راد األس���رة ملدة
خمس سنوات وفق املادة - 24كفيل
نفسه -قابلة للتجديد إل��ى جانب
خدمات التعليم والصحة املجانية
وال����ح����ص����ول ع���ل���ى ب���ط���اق���ة ت��م��وي��ن
لألسرة.

وذك������ر أن ال����دول����ة ت��م��ن��ح ه����ؤالء
األشخاص أيضا أولوية التوظيف
ل�������دى ال����ج����ه����ات ال���ح���ك���وم���ي���ة ب��ع��د
الكويتيني كما تعفيهم م��ن شرط
ال�����رات�����ب ل������دى اس����ت����خ����راج رخ��ص��ة
ال�����ق�����ي�����ادة ع�����ل����اوة ع����ل����ى ع��������دد م��ن
االمتيازات واإلعفاءات األخرى.

البناء إلى دائرة تصفية الحسابات
ومن ميدان العمل من أجل املصلحة
إل��ى ميدان العمل من أج��ل مصالح
ذاتية محدودة.
وأع�������رب ج�����اف ف����ي ه�����ذا ال���ص���دد
ع���ن ش���ك���ره وت���ق���دي���ره ل��ل��م��س��ؤول�ين
ال��ك��وي��ت��ي�ين ع��م��ا ب���ذل���وه م���ن ج��ه��ود
م����ض����ن����ي����ة م�������ع وف���������د امل�������رك�������ز وع�����ن
اس�����ت�����ع�����داد امل������رك������ز ل���ع���ق���د ن�������دوات
وم��ؤت��م��رات م��ع ال�����وزارات املختلفة

ل���ل���ت���ث���ق���ي���ف وال�����ت�����وع�����ي�����ة ب���م���ج���ال
ال��ع��ل��وم االن��س��ان��ي��ة ك���اف���ة وم��راق��ب��ة
االنتخابات.
يذكر أن املركز العربي األوروبي
لحقوق االن��س��ان وال��ق��ان��ون الدولي
ه���و م��ن��ظ��م��ة دول���ي���ة م��ق��ره��ا أوس��ل��و
ومسجلة بمملكة النرويج واململكة
امل����ت����ح����دة وق�����اع�����دة ب����ي����ان����ات األم�����م
امل����ت����ح����دة وال���ش���ف���اف���ي���ة األوروب�����ي�����ة
التابعة لالتحاد األوروبي.

المبارك :االستثمار الرياضي
يأتي تنفيذا لرغبة سامية
ق����������ال ن������ائ������ب امل��������دي��������ر ال�����ع�����ام
لالنشاءات والصيانة في الهيئة
العامة للشباب والرياضة الشيخ
حمود املبارك إن قرار الهيئة رقم
 143لسنة  2015بشأن ضوابط
االستثمار الرياضي في األندية
ال��ري��اض��ي��ة ج����اء ت��ن��ف��ي��ذا ل��رغ��ب��ة
سامية من سمو أمير البالد في
دع���م ال��ش��ب��اب ال��ري��اض��ي ف���ي كل
املجاالت.
وأض����������������اف ال������ش������ي������خ ح����م����ود
ف����ي ك��ل��م��ت��ه ب����ن����دوة االس���ت���ث���م���ار
ال��ري��اض��ي األول���ى ال��ت��ي نظمتها
ال�����ه�����ي�����ئ�����ة ال�������ع�������ام�������ة ل����ل����ش����ب����اب
وال���ري���اض���ة أم���س أن ه���ذا ال��دع��م
وال�����ح�����رص ل���ي���س ب���غ���ري���ب ع��ل��ى
ص��اح��ب ال��س��م��و ال��ش��ي��خ ص��ب��اح
األح���م���د ال����ذي ع���ودن���ا ع��ل��ى دع��م
أبنائه الرياضيني بكل الوسائل
وفي مختلف القطاعات.
وع����ل����ى ص���ع���ي���د ال������ق������رار ل��ف��ت
ال�����ش�����ي�����خ ح������م������ود إل���������ى أن���������ه ت���م
اس��ت��ط�لاع رأي األن���دي���ة جميعا

للوصول إلى الالئحة املعروضة
مشيدا في هذا السياق بالتعاون
الكبير الذي ملسه من قبل الجميع
في سبيل اقرار الالئحة املطلوبة.
وأوض�����������ح أن ال����ه����ي����ئ����ة ال���ع���ام���ة
للشباب والرياضة ال تتدخل في
تصاميم املنشآت االستثمارية
التي تقيمها األندية مضيفا أن
للهيئة الرياضية كامل الحرية
ف�����ي اخ����ت����ي����ار ت���ص���م���ي���م امل���ن���ش���أة
االس�����ت�����ث�����م�����اري�����ة ب�����م�����ا ي���ن���اس���ب
ن���ش���اط���ه���ا م�����ع ات�����ب�����اع ال���ق���واع���د
الحكومية املتبعة.
وأك�����������د ت����ن����س����ي����ق ال�����ع�����م�����ل م���ع
م��خ��ت��ل��ف ال����ج����ه����ات ال��ح��ك��وم��ي��ة
املعنية م��ن أج���ل تطبيق ق��ان��ون
االستثمار وتفعيله على أرض
الواقع بالصورة املطلوبة مشيرا
إل���ى أن ال��ع��م��ل ات��س��م ب��ال��ت��ع��اون
وكنا نعمل كفريق واحد إلى أن
تم انجاز القانون.

مسؤول كويتي
يشيد بتطور العالقات
الخليجية األوروبية
أش������اد م���دي���ر إدارة امل���ف���اوض���ات
االقتصادية في وزارة املالية عدنان
الكندري بتطور العالقات الثنائية
ب�ين مجلس التعاون ل��دول الخليج
ال��ع��رب��ي��ة واالت����ح����اد األوروب��������ي في
مختلف املجاالت.
وق������ال ف����ي ت���ص���ري���ح ل���ك���ون���ا ع��ل��ى
هامش أعمال االجتماع الـ 26للجنة
ال����ت����ع����اون امل���ش���ت���رك���ة ب��ي��ن م��ج��ل��س
ال�����ت�����ع�����اون ال���خ���ل���ي���ج���ي واالت������ح������اد
األوروب������ي أم���س إن ال��ل��ج��ن��ة بحثت
س���ب���ل ت���ع���زي���ز ال���ع���م���ل امل���ش���ت���رك ب�ين
الجانبني لتعزيز التعاون الثنائي

ف����ي س���ي���اق ات���ف���اق���ي���ة ال���ت���ع���اون ب�ين
مجلس التعاون واالتحاد األوروبي.
وأك���د ال��ك��ن��دري ال���ذي ي���رأس وف��د
ال�����ك�����وي�����ت إل�������ى االج�����ت�����م�����اع ح����رص
ال���ج���ان���ب�ي�ن ع���ل���ى ت���ع���زي���ز ال���ت���ع���اون
امل����ش����ت����رك ف�����ي م���خ���ت���ل���ف ال���ج���وان���ب
والس����ي����م����ا ف�����ي م�����ج�����االت ال���ت���ج���ارة
واالس���ت���ث���م���ار وال����ط����اق����ة وال��ت��ع��ل��ي��م
ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل
ومكافحة اإلرهاب وغسل األموال.
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جميع الكويتيين على متن
طائرة «العربية للطيران» بخير
أك��د ال�ق�ن�ص��ل ال �ع��ام للقنصلية
ال �ع��ام��ة ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ف��ي إم ��ارة
دب ��ي واإلم � � ��ارات ال�ش�م��ال�ي��ة ذي��اب
ال��رش�ي��دي أن جميع رك��اب طائرة
ال �ش��رك��ة ال �ع��رب �ي��ة ل �ل �ط �ي��ران ال�ت��ي
ه �ب �ط��ت ب� �ق ��اع ��دة ف ��ي إم � � ��ارة دب��ي
الليلة قبل املاضية بخير بعد أن
زعم أحد الركاب وجود قنبلة على
متنها.
وقال الرشيدي لكونا إن جميع
رك � � ��اب ال � �ط ��ائ ��رة م� ��ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
وغ � �ي ��ره ��م ب �خ �ي ��ر «ول � �ل � ��ه ال �ح �م��د
وامل� �ن ��ة» م�ض�ي�ف��ا أن ال �ب�ل�اغ ح��ول
وجود قنبلة على منت الطائرة غير
ص�ح�ي��ح وأن ال�س�ل�ط��ات ف��ي دول��ة
اإلمارات العربية املتحدة الشقيقة
اتخذت االج��راءات االحترازية في
مثل هذه الظروف وتم نقل جميع
الركاب إلى مطار الشارقة.
وأش� � � � � ��ار إل� � � ��ى أن ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة
ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي � ��ة ق � � ��ام � � ��ت ب� �م� �ت ��اب� �ع ��ة
االج � � ��راءات ال��رس �م �ي��ة ك��اف��ة لحني

القنصل العام ذياب الرشيدي

وص��ول جميع ال��رك��اب الكويتيني
لوجهاتهم حتى صبيحة األمس.
وك��ان��ت ط��ائ��رة ت��اب�ع��ة للشركة
ال�ع��رب�ي��ة ل�ل�ط�ي��ران ن �ف��ذت هبوطا
اض � �ط� ��راري� ��ا ف� ��ي ق� ��اع� ��دة امل �ن �ه��اد
باإلمارات الليلة قبل املاضية بعد
ق �ي��ام أح� ��د ال ��رك ��اب ب ��اإلب�ل�اغ ب��أن
الطائرة ستنفجر.

فرقة الكويت تلهب
الجناح القطري في
«اكسبو ميالنو» موسيقى
استمتع الجمهور الزائر لجناح
دول � � ��ة ق� �ط ��ر ف� ��ي م� �ع ��رض اك �س �ب��و
ميالنو  2015الليلة قبل املاضية
ب� �م ��ا ق ��دم� �ت ��ه ال� �ف ��رق ��ة امل��وس �ي �ق �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن وص� �ل��ات غ �ن��ائ �ي��ة
خليجية متميزة.
وت��أت��ي امل �ش��ارك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
الجناح القطري في إطار التعاون
الخليجي ف��ي ك��ل م��ا م��ن شأنه أن
يعزز صورة دول مجلس التعاون
في جميع املحافل الدولية.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ف �ي �م��ا ي�خ��ص
ج � ��ان � ��ب ال� �ت� �غ� �ط� �ي ��ات اإلع �ل�ام � �ي� ��ة

ال �ع ��امل �ي ��ة ق ��ام ��ت ال� �ق� �ن ��اة ال �ث��ان �ي��ة
اإلي� �ط ��ال� �ي ��ة ب��ال �ن �ق��ل ع �ل��ى ال� �ه ��واء
م� � �ب � ��اش � ��رة م� � ��ن ج� � �ن � ��اح ال� �ك ��وي ��ت
ف � ��ي امل� � �ع � ��رض ب � ��وج � ��ود ال �ف �ن ��ان ��ة
االستعراضية اإليطالية فاليريا
ماريني.
وأثنت ماريني على ما شاهدته
في الجناح الكويتي فيما يخص
م ��وض ��وع ��ات امل� �ي ��اه واالس � �ت� ��زراع
واص � �ف� ��ة دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب��ال �ب �ل��د
الكبير بإنجازاته.

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

03:36
05:03
11:45

صورة وتعليق

العصر
املغرب
العشاء

03:21
06:26
07:51

لقطة تجمع حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ جابر األحمد الصباح ورئيس مجلس األمة جاسم الخرافي والنائب األول لرئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح األحمد الصباح ونائب رئيس مجلس األمة مشاري العنجري والنائب عبدالله الرومي  ،قبل افتتاح احد أدوار
( إعداد إدارة اإلعالم)
									
انعقاد مجلس األمة التاسع.

الشيخ مالك الحمود :تطور الفت
ألندية كرة الطاولة هذا الموسم

جانب من حفل ختام املوسم الرياضي لالتحاد الكويتي لكرة الطاولة`

أك� � ��د رئ � �ي� ��س االت� � �ح � ��اد ال �ك��وي �ت��ي
ل�ك��رة ال�ط��اول��ة ال�ش�ي��خ م��ال��ك الحمود
أن امل �س �ت��وى ال�ف�ن��ي ل�لاع�ب��ي االن��دي��ة
املحلية في هذه اللعبة يشهد تطورا
الفتا هذا املوسم في مختلف الفئات.
وق � ��ال ال �ش �ي��خ م��ال��ك ال �ح �م��ود ف��ي
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ع�ق��ب ح�ف��ل خ�ت��ام
املوسم الرياضي ملسابقاته للموسم
الرياضي  2015/2014أقيم الليلة قبل
امل��اض�ي��ة إن ه ��ذا امل��وس��م أب ��رز أيضا
م��واه��ب م�م�ي��زة ف��ي ع��دد م��ن األن��دي��ة
السيما الفئات السنية الصغرى.
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وأض��اف أن مجلس إدارة االتحاد
وض � � � ��ع خ � �ط� ��ة ط � �م� ��وح� ��ة ل�ل��ارت � �ق� ��اء
بالعبيه الدوليني في جميع املراحل
السنية م��ن خ�لال إش��راك�ه��م ف��ي عدد
م ��ن ال �ب �ط��والت اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال �ق��اري��ة
وال��دول�ي��ة وإق��ام��ة معسكرين داخلي
وخارجي لهم.
ون � � � ��وه ب � �ج � �ه� ��ود ودع � � � ��م ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة لجميع
أنشطة االت �ح��اد م��ا أس�ه��م ف��ي نجاح
ف�ع��ال�ي��ات��ه آم�ل�ا م��واف �ق��ة ال�ه�ي�ئ��ة على
إن �ش��اء ص��ال��ة خ��اص��ة الت �ح��اد اللعبة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

إلقامة مسابقاته املحلية واستضافة
ال �ب �ط��والت ال �خ��ارج �ي��ة أس� ��وة ب�ب��اق��ي
االتحادات الفردية.
وثمن الشيخ مالك الحمود رعاية
م �ح��اف��ظ ال �ف ��روان �ي ��ة ال �ش �ي��خ ف�ي�ص��ل
ال�ح�م��ود امل��ال��ك ال�ص�ب��اح لحفل ختام
املوسم الرياضي لالتحاد ال��ذي أقيم
ف ��ي ص��ال��ة م��رك��ز ش �ب��اب ال �ع��ارض �ي��ة
مهنئا ال�لاع�ب�ين وال �ف��رق ال�ف��ائ��زة في
البطوالت املحلية.
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