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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الخميس
 18رجب 1436
 07مايو 2015
العدد 660

األمير استقبل ولي ولي العهد السعودي
استقبل سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد أمس ولي ولي العهد
السعودي النائب الثاني لرئيس مجلس ال��وزراء وزير الدفاع صاحب
السمو امللكي األمير محمد بن سلمان الذي زار البالد.
وقد تفضل سمو األمير برعاية أوبريت «س��درة األم��ل» على مسرح
قصر بيان.
التفاصيل (ص)02

المجموعة تضم «قروب فنطاس» وسياسيين ونواب سابقين وإعالميين ومغردين

المجلس يطالب بمالحقة المتآمرين
على تقويض النظام
طالب مجلس األم��ة ف��ي جلسته
التكميلية أم��س ال�ح�ك��وم��ة بكشف
أس� � � �م � � ��اء امل � � �ت � � ��ورط �ي ��ن ك� � ��اف� � ��ة م��ن
ال �س �ي��اس �ي�ين وال � �ن� ��واب ال �س��اب �ق�ين
وس� � ��راق امل � ��ال ال� �ع ��ام واإلع�ل�ام �ي�ي�ن
وامل �غ��ردي��ن ال�ض��ال�ع�ين ف��ي م��ؤام��رة
تقويض النظام واس�ت�ه��داف األم��ن
واالس � �ت � �ق� ��رار وض� � ��رب م��ؤس �س��ات
ال��دول��ة ال��دس�ت��وري��ة واإلس� ��اءة إل��ى
ش�ي��وخ ال�ق�ض��اء وب�ي��ان دوره ��م في
التخطيط والتنفيذ لهذه املؤامرة
وواف ��ق امل�ج�ل��س ب��اإلج�م��اع على
مقترح ق��دم��ه  28نائبا ب��إح��ال��ة كل
ما من شأنه تشكيل تهمة أمن دولة
وكل من يثبت تورطه تخطيطا أو
تمويال أو تحريضا أو تنفيذا إلى
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وك �ش��ف ال�ح�ق��ائ��ق
ل �ل �ش �ع��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي الس� �ي� �م ��ا ب�ع��د
أن ت �ص��دى م�ج�ل��س األم� ��ة ل ��رؤوس
ال �ف �س��اد وان �ت �ه��ى األم � ��ر ب��اع �ت��راف
ص ��ري ��ح وت� �ق ��اري ��ر واض� �ح ��ة وأدل� ��ة
دام� �غ ��ة وق � � ��رارات ق �ض��ائ �ي��ة كشفت
زيف االدعاءات وتدليس املدعني.

تمرير  22توصية

الغانم مترئسا الجلسة فيما عبدالصمد يقدم شرحا عن تقارير لجنة امليزانيات

ول � �ف ��ت امل� �ج� �ل ��س إل� � ��ى امل � �ت� ��داول
إعالميا من إلقاء القبض على أحد
املواطنني بساحة اإلرادة والعثور
ب �ح��وزت��ه ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات خ�ط�ي��رة
ومنها ما سمي بـ«قروب فنطاس»
وال �ت ��ي ت�ك�ش��ف ت�ف��اص�ي��ل امل ��ؤام ��رة
وأسماء املتورطني فيها.

الخالد يشكر المجلس
إلقرار البدل النقدي للشرطة
أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء
م �ج �ل��س األم� � ��ة ول ��رئ� �ي ��س وأع� �ض ��اء
ل�ج�ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع لتبنيهم
باإلجماع إقرار البدل النقدي لرصيد

إج � ��ازات ال �ش��رط��ة .وق ��ال ال �خ��ال��د في
ب�ي��ان إلدارة اإلع�ل�ام األم �ن��ي ب ��وزارة
الداخلية أمس إن إقرار البدل النقدي
لرصيد إج��ازات الشرطة يعد ب��ادرة
طيبة تعكس مدى التقدير واالعتزاز
بجهود رجال األمن.

النصف يستنكر عدم اإلفصاح
عن أسباب سحب الجناسي
استغرب النائب راكان النصف
ت �ج��اه��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ط�ل�ب��ات
امل� �ح� �ك� �م ��ة ل � �ت� ��زوي� ��ده� ��ا ب ��أس� �ب ��اب
س� �ح ��ب ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة ع � ��ن ال� �ن ��ائ ��ب
ال�س��اب��ق عبدالله ال�ب��رغ��ش مؤكدا
أن ه��ذا ال�ت�ص��رف إذا م��ا ق��ام��ت به

ال��وزارة وإدارة الفتوى والتشريع
يمثل انتهاكا لحقوق املدعي في
ق�ض�ي�ت��ه وض ��رب ط�ل�ب��ات ال�ق�ض��اء
بعرض الحائط.
تفاصيل (ص)13

إل��ى ذل��ك واف��ق املجلس بأغلبية
 32ع �ض��وا ورف � ��ض  5أع� �ض ��اء في
ج �ل �س �ت��ه ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة أم� � ��س ع �ل��ى
اع � �ت � �م� ��اد  26ح� �س ��اب ��ا 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
املاليتني 2013/2012 - 2012/2011

باإلضافة إلى  2011/2010بالنسبة
لهيئة ذوي اإلع��اق��ة وت��وص�ي��ات�ه��ا
وأحالها إلى الحكومة.
كما وافق املجلس بربط ميزانية
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة
وه �ي �ئ��ة م� �ش ��روع ��ات ال� �ش ��راك ��ة ب�ين
القطاعني العام والخاص للسنتني

املاليتني  2015/2014و2016/2015
ورب��ط ميزانية الصندوق الوطني
ل � ��رع � ��اي � ��ة وت � �ن � �م � �ي ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات
الصغيرة واملتوسطة للسنة املالية
.2016/2015
المضبطة (ص)11-03

النواب يحذرون من خطر
التركيبة السكانية
انتقد عدد من ن��واب املجلس
أم��س ع��دم ق�ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل �ل �ق ��وى ال �ع ��ام �ل ��ة ب� ��دوره� ��ا ف��ي
م �ع��ال �ج��ة ال �خ �ل��ل ف ��ي ال�ت��رك�ي�ب��ة
ال�س�ك��ان�ي��ة م�ض�ي�ف�ين أن وزي ��رة

ال �ش��ؤون ل��م ت�ع��ط ال�ص�لاح�ي��ات
ملدير الهيئة.
وق � � � ��ال � � � ��وا خ� � �ل � ��ال م� �ن ��اق� �ش ��ة
امل �ي��زان �ي��ات إن ع� ��دد ال��واف��دي��ن
اصبحوا أكثر من املواطنني وإن

العمير% 80 :
من موظفي
النفط كويتيون

أغلبهم م��ن ال�ع�م��ال��ة الهامشية
وتضر بالتركيبة السكانية في
البالد.

المناقصات وتحقيق الداو اليوم
ت �س �ت �ك �م��ل ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات
اليوم الخميس مناقشة برنامج
ال �ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ي ف �ي �م��ا ي�خ��ص
وزارت� � � ��ي ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال �ع �م��ل وال �ت �خ �ط �ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة
بحضـور ال��وزي��رة هند الصبيح

ف �ي �م��ا ت �س �ت��أن��ف ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
مشروع قانون املناقصات العامة.
وتباشر لجنة حماية األموال
ال � �ع ��ام� ��ة ال �ت �ح �ق �ي ��ق ف � ��ي ظ � ��روف
ومالبسات صفقة الداو كيميكال
بينما ت�ن�ظ��ر ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ذوي

واف � � � � � � � � ��ق امل � � � �ج � � � �ل � � ��س خ � �ل ��ال
م � �ن ��اق � �ش � �ت ��ه ل � �ت � �ق� ��اري� ��ر ل �ج �ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي
ع �ل��ى  22ت��وص �ي��ة وردت ف��ي 4
ت�ق��اري��ر منها  9ع��ن  26حسابا
خ� �ت ��ام� �ي ��ا و 4ب � �ش� ��أن ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة منها
ض� � ��رورة ه �ي �ك �ل��ة س� ��وق ال�ع�م��ل
ال� �ح ��ال ��ي و 5ت ��وص� �ي ��ات ح ��ول
م � �ي ��زان � �ي ��ة ه� �ي� �ئ ��ة م � �ش ��روع ��ات
ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام
وال � � � �خ� � � ��اص وم� � �ن� � �ه � ��ا ال� �ع� �م ��ل
ع �ل��ى ت �ن �م �ي��ة إي � � � ��رادات ال ��دول ��ة
و 4ت��وص �ي��ات ب �ش��أن م�ي��زان�ي��ة
ال � �ص � �ن� ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل��رع��اي��ة
وتنمية امل�ش��روع��ات الصغيرة
وامل � � �ت� � ��وس � � �ط� � ��ة وم� � �ن� � �ه � ��ا دع � ��م
امل� �ن� �ت� �ج ��ات امل �ح �ل �ي��ة وت �ط��وي��ر
امل�ن��اه��ج التعليمية ب��ال�ت�ع��اون
مع وزارة التربية لنشر الوعي
بمزايا العمل الخاص.

االحتياجات الخاصة  5اقتراحات
ب �ق��وان�ي�ن ف ��ي ش� ��أن ح �ق ��وق ذوي
اإلع� ��اق� ��ة ب �ح �ض��ور امل ��دي ��ر ال �ع��ام
لهيئة شؤون ذوي اإلعاقة.
تفاصيل (ص)13

قال وزير النفط د.علي العمير
في تعليق له خالل جلسة مجلس
األم � � � ��ة أم � � ��س إن ع � � ��دد م��وظ �ف��ي
ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ي�ب�ل��غ ن �ح��و 20
أل � ��ف م��وظ �ف��ا ن �س �ب��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين
م�ن�ه��م ن �ح��و  80ف ��ي امل �ئ��ة م��ؤك��دا
ال �ح ��رص ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ك��وي��ت
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي وأن ي�ك��ون
ل�ل�ع�ن�ص��ر ال��وط �ن��ي األول ��وي ��ة في
التوظيف في املشاريع الحيوية
املقبلة للقطاع.
م� � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ق � ��ال � ��ت وزي � � � ��رة
ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ه� �ن ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح ف��ي
ت �ع �ل �ي��ق ل �ه ��ا خ �ل��ال ال �ج �ل �س��ة إن
ال�ص�لاح�ي��ات ك��اف��ة م�ن�ح��ت مل��دي��ر
الهيئة العامة للقوى العاملة منذ
اليوم األول إلنشاء الهيئة.
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سموه استقبل محمد بن سلمان و رئيسة البرلمان الصربي

األمير يستقبل ولي العهد ورئيس مجلس األمة

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

اس�ت�ق�ب��ل س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ب �ق �ص ��ر ب � �ي� ��ان أم ��س
سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
ورئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م.
كما استقبل سمو األمير رئيس مجلس
األمة ورئيسة برملان جمهورية صربيا
م ��اي ��ا غ��وي �ك��وف �ي �ت��ش وال� ��وف� ��د امل ��راف ��ق
لها وذل��ك بمناسبة زي��ارت�ه��ا الرسمية

وسموه مستقبال رئيس مجلس األمة

ل�ل�ب�لاد .كما استقبل سمو أم�ي��ر البالد
الشيخ صباح األح�م��د أم��س وبحضور
سمو ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
صاحب السمو امللكي األمير محمد بن
سلمان ولي ولي العهد والنائب الثاني
ل��رئ�ي��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��دف��اع ورئ�ي��س
مجلس الشؤون االقتصادية والتنمية
باململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة الشقيقة

وال��وف��د امل��راف��ق وذل��ك بمناسبة زي��ارت��ه
األخوية للبالد.
ه ��ذا وت ��م ت �ب��ادل األح ��ادي ��ث ال�ط�ي�ب��ة
ال �ت��ي ج �س��دت ع�م��ق ال �ع�لاق��ات األخ��وي��ة
ب�ي�ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت وامل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة وال � �ع � �م ��ل ع�ل��ى
ت � �ع� ��زي ��زه� ��ا وت � �ط� ��وي� ��ره� ��ا ب � �م� ��ا ي� �خ ��دم
م �ص��ال �ح �ه �م��ا امل �ش �ت ��رك ��ة ف ��ي إط� � ��ار م��ا

صاحب السمو مستقبال ولي ولي العهد السعودي

يجمع دول مجلس التعاون الخليجي
من عالقات تاريخية لتحقيق طموحات
وتطلعات شعوبها كما تم استعراض
مسيرة التعاون ل��دول الخليج العربية
والعمل الخليجي املشترك.
وأق��ام سمو أمير ال�ب�لاد م��أدب��ة غ��داء
على شرف أخيه صاحب السمو امللكي
األمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز

 ...ومستقبال رئيسة البرملان الصربي

 ..وسموه يرعى احتفالية
مركز السدرة لمرضى السرطان
ت�ح��ت رع��اي��ة وح �ض��ور س�م��و أم�ي��ر
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د أقيمت
أم��س احتفالية مركز السدرة للرعاية
النفسية مل��رض��ى ال�س��رط��ان «أوب��ري��ت
س��درة األم��ل» وذل��ك على مسرح قصر
بيان.
وش �ه ��د ال �ح �ف��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ ن��واف األحمد ورئيس مجلس
األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م ورئ�ي��س مجلس
األم��ة ال�س��اب��ق ج��اس��م ال�خ��راف��ي وكبار
الشيوخ وسمو الشيخ ناصر املحمد
وس �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل� �ب ��ارك رئ�ي��س
ال��وزراء والنائب األول لرئيس ال��وزراء

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
ون��ائ��ب وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان األميري
الشيخ علي ج��راح ال�ص�ب��اح وال ��وزراء
واملحافظون وكبار املسؤولني بالدولة
وك � �ب ��ار ال � �ق� ��ادة ب��ال �ج �ي��ش وال �ش��رط��ة
والحرس الوطني.
ورح� � �ب � ��ت رئ� �ي� �س ��ة م �ج �ل ��س إدارة
ج �م �ع �ي��ة ال � �س� ��درة ل �ل��رع��اي��ة ال�ن�ف�س�ي��ة
ملرضى السرطان الشيخة ع��زة العلي
ب�س�م��و األم �ي��ر وال �ض �ي��وف م��ؤك��دة أن
ح� �ض ��ور س� �م ��وه دع � ��م ل� �ه ��ذا امل� �ش ��روع
االنساني ال��ذي يبعث األم��ل والتفاؤل
وي �م��د ي��د ال �ع��ون مل��ري�ض��ات ال�س��رط��ان

خالل فترة العالج والتشافي بإذن الله
مواطنات ومقيمات على حد السواء.
وأوض � � �ح� � ��ت أن � � ��ه ت � ��م ان� � �ش � ��اء ه ��ذا
امل��رك��ز ب�ف�ض��ل ال �ت��وج �ي �ه��ات ال�س��ام�ي��ة
لسمو األمير ودعمه امل��ادي واملعنوي
السخي.
ثم تفضل سمو أمير البالد بتكريم
ج�م�ي��ع ال�ج�ه��ات امل �ش��ارك��ة وامل�س��اه�م��ة
ف��ي رع��اي��ة امل��رك��ز .كما ت��م تقديم هدية
تذكارية لسموه بهذه املناسبة بعدها
ب ��دأ أوب ��ري ��ت س� ��درة األم� ��ل وق ��د غ ��ادر
سموه مكان الحفل بمثل م��ا استقبل
به من حفاوة وترحيب.

سمو أمير البالد اثناء أوبريت سدرة األمل

وذلك بمناسبة زيارته األخوية للبالد.
وك ��ان األم �ي��ر م�ح�م��د ب��ن س�ل�م��ان قد
وصل إلى البالد أمس في زيارة أخوية
ق �ص �ي��رة .وك� ��ان ف��ي م �ق��دم��ة مستقبليه
ع�ل��ى أرض امل �ط��ار س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس ال��وزراء والنائب
األول لرئيس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د وع ��دد م��ن كبار

املسؤولني بالدولة وديوان سمو رئيس
الوزراء وسفيرا البلدين.
ثم غادر صاحب السمو امللكي األمير
محمد بن سلمان البالد.
من جهته استقبل سمو ول��ي العهد
ال �ش �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ محمد
الخالد.
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أعضاء رفضوا آلية الحكومة في اختيار الوكالء والوكالء المساعدين

المجلس يشرع في مناقشة الميزانيات
وانتقادات لزيادة رسوم المدارس الخاصة

متابعة سامح محمد
وعبده إبراهيم
وأيمن عبداهلل
أقر مجلس األمة 26
مشروعا بقانون باعتماد
الحسابات الختامية
للوزارات واإلدارات
الحكومية والجهات
الملحقة والمستقلة
عن السنتين الماليتين
2013/2012 - 2012 /2011
كما أقر  3مشروعات
بقوانين باعتماد
الحسابات الختامية
والميزانيات للصندوق
الوطني لرعاية وتنمية
المشروعات الصغيرة
والمتوسطة والهيئة
العامة للقوى العاملة
وهيئة مشروعات
الشراكة بين القطاعين
العام والخاص للسنتين
الماليتين - 2015/2014
.2016/2015
كما وافق على طلب
مقدم من  28نائبا بإحالة
كل ما من شأنه تشكيل
تهمة أمن دولة وكل
من يثبت تورطه تخطيطا
أو تمويال أو تحريضا أو
تنفيذا إلى النيابة العامة،
وإلى تفاصيل المضبطة:

القضيبي:
نحن نراقب
أداء الحكومة
في ترشيد اإلنفاق
وحث الجهات
المعنية على العمل

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجواره الوزير الصانع وراكان النصف

اف� �ت� �ت ��ح رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م��رزوق الغانم الجلسة التكميلية
العلنية الساعة التاسعة والنصف
بعد ان ك��ان ق��د رفعها مل��دة نصف
ساعة لعدم اكتمال النصاب وتال
األم� �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام اس� � �م � ��اء االع � �ض� ��اء
الحاضرين واملعتذرين والغائبني
عن الجلسة دون اذن او اخطار.
األسئلة
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال� � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ب�ن��د االس�ئ�ل��ة امل��درج��ة ع�ل��ى ج��دول
األعمال
س ��ؤال ال�ن��ائ��ب اح�م��د القضيبي
لوزير العدل الفادته عما اذا كانت
ال � � � ��وزارة ق ��د ق ��ام ��ت ب�ت �ف �ع �ي��ل ق ��رار
مجلس الوزراء بترشيد االنفاق.
 اح�م��د القضيبي :نحن نراقباداء الحكومة فيما يتعلق بترشيد
االنفاق ،وحث الجهات املعنية على
ال �ع �م��ل واس�ئ�ل�ت�ن��ا ل��وض��ع ال�ن�ق��اط
ع �ل��ى ال� �ح ��روف وت��وض �ي��ح م�ك��ام��ن
الخلل ألخذها في عني االعتبار.
سؤال النائب احمد الري لوزير
االع�ل�ام الف��ادت��ه ع��ن ق�ي��ام املجلس
الوطني للثقافة حول تكليف احد
املقاولني النشاء القرية التراثية.
 أح� �م ��د الري :م �ن �ط �ق��ة ال �ق��ري��ةمنطقة مهمة وبها القرية التراثية
امل �ت��وق �ف��ة م �ن��ذ  15ع ��ام ��ا وامل� �ك ��ون
ال�ث��ان��ي امل�س��اج��د ول�ك��ن م�ن��ذ 2004
تعطلت املنطقة بسبب الحفريات
وان �ق �ط��ع ال� �ن ��اس ع ��ن ال� �ص�ل�اة ف��ي
ه� � ��ذه امل � �س� ��اج� ��د ،وس� � � ��وف ن �ع �ط��ي
م�ه�ل��ة ل�ل�م�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ل��دراس��ة
هذه الحفريات وعمل الطرق لهذه
امل�س��اج��د ،وثالثا كانت هناك آث��ار

اسالمية ول��م يتم املحافظة عليها
وه��ي تعتبر ث��روة وطنية ونشكر
وزير االعالم على رده على السؤال
لكن لدينا مشكلة في املحافظة على
اآلثار سواء في هذه املنطقة او في
منطقة كاظمة وهناك  1500موقع
اث � � ��ري ه� �ن ��اك ت �ض ��م م �س �ت��وط �ن��ات
وقطعا اثرية ،ويعود بعضها الى
 16م �ل �ي��ون س �ن��ة و 8م�ل�اي�ي�ن سنة
م��ن ع�م��ر ال�ت��اري��خ وي �ع��ود بعضها
م � ��ن ال� �ع� �ص ��ر ال� �ع� �ب� �ي ��دي وم� �ق ��اب ��ر
ت � �ع ��ود إل� � ��ى  4000س� �ن ��ة ل�ل�ع�ص��ر
ال�ب��رون��زي ،وه�ن��اك مشاريع ازال��ت
ال�ك�ث�ي��ر م ��ن ه ��ذه االث� � ��ار ،وح�ف��اظ��ا
ع �ل��ى ال � �ث ��روة ال��وط �ن �ي��ة ال �ت ��ي ه��ي
ملك للبشرية ويجب ان تسجل في

أحمد الري

ال�ي��ون�س�ك��و ،وامل �ط �ل��وب تسجيلها
ف ��ي ال �ي��ون �س �ك��و واع � �ط� ��اء م �ه �ل��ة 6
اشهر للمجلس الوطني لالنتهاء
م� ��ن ال� �ح� �ف ��ر وت� �م� �ك�ي�ن ال � �ن� ��اس م��ن
ال��ذه��اب للمساجد ،واع��ادة تعمير
القرية التراثية لتعمير تلك املنطقة
لتكون معلما وطنيا.
س��ؤال للنائب سعود الحريجي
ل��وزي��ر ال �ت �ج��ارة الف��ادت��ه ع��ن خطة
ال � � � ��وزارة مل �ح ��ارب ��ة ال �ف �س ��اد امل��ال��ي
واالداري.
 سعود الحريجي :فساد اداريوم ��ال ��ي ف ��ي ال� � � ��وزارة ،ورد ال��وزي��ر
ع �ب��ارة ع��ن دي�ب��اج��ة غ�ي��ر واض�ح��ة،
ال ي �خ �ف��ى ع �ل��ى ع ��اق ��ل م ��ا ي�ع��ان�ي��ه
امل��واط��ن ف��ي تكوين حرفة تجارية

رغم ان الدولة اقرت القوانني ،ولكن
املشكلة تكمن ف��ي التنفيذ خاصة
اذا اوكلت الدولة مهامها الى بعض
ال �ش��رك��ات ،م��ا ي�ع��ان�ي��ه امل��واط �ن��ون
ال�ح��رف�ي��ون وي��ري��دون ان يعتمدوا
على انفسهم وه��ذا ما تبحث عنه
ال ��دول ��ة ،ال��دول��ة ق��د ه �ي��أت مناطق
في الجهراء والصليبية واالحمدي
وه � ��ذه م �ن��اط��ق ل �ل �ح��رف �ي�ين ب�س�ع��ر
رم��زي ولكن الشركة املوكلة اليها
املهام من وزارة التجارة جعلت من
السعر الرمزي سعرا خياليا.
ادارة امل� � �ش � ��روع ت� �ف ��رض ق�ي�م��ة
اي �ج��اري��ة خ�ي��ال�ي��ة وزي� ��ادة شهرية
خيالية عند تعديله على القسيمة
بـ  ٪ 15عن القيمة االيجارية.
وامل�ف�ت��رض على وزارة التجارة
اال ت�ج�ع��ل امل��واط �ن�ين ت�ح��ت رح�م��ة
هذه الشركة ،فإلى متى هذه الشركة
تستمر في اغتصاب اراضي الدولة
واضطهاد الحرفيني ،ويفترض ان
ي �ك��ون ه �ن��اك دور ل��وزي��ر ال�ت�ج��ارة
للحد م��ن ه��ذه املخالفة وان تكون
ع�لاق��ة امل ��واط ��ن م �ب��اش��رة بالهيئة
العامة للصناعة وليس للشركات
الخاصة.
 وزي � � � � ��ر امل � ��ال� � �ي � ��ة وال� � �ت� � �ج � ��ارةوالصناعة أن��س ال�ص��ال��ح :السؤال
ك � ��ان ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ف �س��اد وت �ط �ب �ي��ق
ال� �ق ��ان ��ون ع �ل ��ى م �خ��ال �ف �ت��ه وف �ي �م��ا
ي�ت�ع�ل��ق بتكليف اح ��دى ال�ش��رك��ات
الس �ت �ص�لاح االراض � ��ي وت��وزي�ع�ه��ا
ل � �ل � �ح ��رف وه� � �ن � ��اك ع � �ق � ��ود ك �ث �ي��رة
ت ��م س �ح �ب �ه��ا وال �ب �ع��ض ذه� ��ب ال��ى

التتمة ص04

الري :مشروع
القرية التراثية
متوقف منذ
 ١٥عاما ولدينا
مشكلة في
الحفاظ على اآلثار
الحريجي :يجب
التصدي للشركة
التي اغتصبت أراضي
الدولة واضطهدت
الحرفيين
الوزير الصالح:
هناك عقود كثيرة
لشركات مخالفة
تم سحبها
والبعض منها
أحيل للقضاء
الحمدان :أطالب
وزير التربية
بالتدخل بقوة
لمواجهة رسوم
المدارس الخاصة
المرتفعة
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إقرار  26حسابا ختاميا لوزارات وإدارات
الدولة عن السنتين الماليتين الماضيتين
تتمة المنشور ص03
ال�ق�ض��اء واخ��ذن��ا حكما ب��اس�ت��رداد
االراض� � ��ي ،وام� ��ا ف��ي ال �ع �ق��د امل �ش��ار
ال �ي��ه ف��ي ال �س��ؤال ف��أت�م�ن��ى توجيه
سؤال محدد عنه وستتخذ االجراء
املناسب في ذلك.
س ��ؤال ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال�ح�م��دان
لوزير التربية بشأن ارتفاع تكلفة
الدراسة في امل��دارس الخاصة ذات
اللغات االجنبية.
 ح�م��ود ال�ح�م��دان :س��ؤال�ن��ا هذابشأن اثقال كاهل املواطن الكويتي
وع � � � ��دم وج � � � ��ود م� �ع ��اي� �ي ��ر خ ��اص ��ة
واس � ��س ب� �ش ��أن ال� ��رس� ��وم امل � ��دارس
ال �خ��اص��ة ي�س�ت�غ�ل��ون ق��ان��ون��ا منذ
 1967وص��در ق��رار بتعديل اسعار
ال��رس��وم للمدارس الخاصة وبناء
عليه لم يرحموا املواطن في زيادة
الرسوم.
ال � �ق� ��رارات ق��دي �م��ة وغ �ي��ر مبنية
على سيطرة ال��وزارة على املدارس
الخاصة وباالخص االجنبية ،فال
يوجد ق��ان��ون ينظم ه��ذه العملية،
وال�ق�ص��ور واض ��ح م��ن ال�ت��رب�ي��ة في
تتبع رسوم املدارس الخاصة.
وف��ي ه��ذا ال�ع��ام ال يوجد قانون
ب��زي��ادة ال��رس��وم وامل��واط��ن سيجد
في بداية العام زي��ادة في الرسوم،
وف � �ض�ل��ا ع � ��ن وج� � � ��ود ق � �ص� ��ور ف��ي
املناهج ونستنهض وزارة التربية
وال � � ��وزي � � ��ر ب � � ��أن ي� �ك ��ف االذى ع��ن
كاهل امل��واط��ن طلبا وح��رص��ا على

جانب من الجلسة

التعليم النوعي ونحن مع التجارة
والربح ولكن ال يكون مؤذيا فضال
ع ��ن ض � ��رورة ال �ح��ث ع �ل��ى ال�ج��ان��ب
االس�ل�ام ��ي وال ��دي �ن ��ي ف ��ي امل �ن��اه��ج
للمدارس االجنبية ،فالبد ان نشرع
قانونا واضحا فيما يخص زيادة
الرسوم في املدارس الخاصة.
س ��ؤال ال�ن��ائ��ب ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
ل� ��وزي� ��ر االش� � �غ � ��ال ب� �ش ��أن اخ �ت �ي��ار
اح��د ال��وك�لاء املساعدين ف��ي وزارة
االشغال.
 ح� � � �م � � ��دان ال� � � �ع � � ��ازم � � ��ي :ن �ح��نمشكلتنا تكمن في اختيار الوزراء
للوكالء فبعضهم لديه اجندة في
اخ �ت �ي��ار ال ��وك�ل�اء ،ف �ه �ن��اك شخص

صار له  10سنوات تاركا املنصب
وعمل في القطاع الخاص ،واتى به
وزير الكهرباء ورده الوزير وخالل
ع��ام واح��د رق��اه ال��ى وكيل ،بالرغم
م � ��ن وج � � � ��ود ك � � �ف� � ��اءات م � ��وج � ��ودة،
التعيينات بالباراشوت مرفوضة
وظلم ال�ك�ف��اءات م��رف��وض ،اليجوز
التعيينات من خارج الوزارة ،حتى
هناك مزاجية عند مجلس الوزراء
في تعيني الوكالء.
وع �ن��دم��ا ن ��رى ب �ع��ض ال �ق �ي��ادات
ن� � �ج � ��ده ف � �ع �ل�ا م � ��رض � ��ى ن �ف �س �ي�ي�ن.
ظ �ل��م ال � �ن ��اس م� ��رف� ��وض ،ون��رف��ض
االجندات في التعيينات ،يجب ان
يتم تغيير النهج الظالم.

مالحظات وردت في تقرير اللجنة
اورد ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
ال � ��راب � ��ع ع� ��ن  26ح� �س ��اب ��ا خ �ت��ام �ي��ا
بعض املالحظات منها :عدم جدية
الحكومة في تنمية ايراداتها غير
ال�ن�ف�ط�ي��ة :ت�ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ع ��دم ج��دي��ة
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ف� ��ي ت�ن�م�ي��ة
اي��رادات �ه��ا غ�ي��ر ال�ن�ف�ط�ي��ة ،ح�ي��ث ما
زالت االي��رادات غير النفطية تشكل
 % 6من اجمالي ايرادات الدولة.
امل � �ب ��ال ��غ امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة:
ت �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ع � ��دم ج ��دي ��ة ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ت�ح�ص�ي��ل م�ب��ال�غ�ه��ا
امل�س�ت�ح�ق��ة ل �ه��ا ،وال �ت��ي ب�ل�غ��ت حتى
اخ ��ر ح �س��اب خ �ت��ام��ي 2013 /2012
مبلغ  1.780.000.000دي�ن��ار (مليار
وسبعمئة وثمانني مليون دينار).
عدم جدية الجهات الحكومية في
حل مشكلة البطالة :تبني للجنة عدم
ج��دي��ة ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي حل
مشكلة البطالة ،حيث يتم استغالل

املبالغ املخصصة للتوظيف للصرف
ع�ل��ى امل �ك��اف��آت ،ع�ل�م��ا ب��أن��ه ف��ي اخ��ر
حساب ختامي  2013 /2012بلغت
ال��وظ��ائ��ف ال �ش��اغ��رة  7155وظ�ي�ف��ة،
ه��ذا بخالف الشواغر الوظيفية في
الجهات امللحقة واملستقلة بما فيها
القطاع النفطي.
أب �ح��اث ودراس � ��ات واس �ت �ش��ارات:
ت �ب�ين ل�ل�ج�ن��ة ان ت�ك�ل�ف��ة ب �ن��د اب �ح��اث
ودراس� � � ��ات واس� �ت� �ش ��ارات ق ��د بلغت
ح �ت��ى اخ ��ر ح �س��اب خ �ت��ام��ي /2012
 2013ما جملته  130مليون دينار.
وب� �ل� �غ ��ت ح� �ص ��ة م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
لالبحاث العلمية من تلك الدراسات
واالستشارات  % 3فقط.
املشاريع اإلنشائية :تبني للجنة
تأخر الجهات الحكومية في تنفيذ
ب �ع��ض م �ش��اري �ع �ه��ا ،وت ��دن ��ي ن�س��ب
االن �ج��از 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 م��ع املكاتب االستشارية
ف � ��ي ت� �ق ��دي ��ر ت� �ك ��ال� �ي ��ف م �ش��اري �ع �ه��ا
الجديدة تشوبها العديد من املآخذ
خاصة وأن الجهات الحكومية تأخذ
بتوصية تلك املكاتب كأمر مسلم به.
التدريب وتطوير املوارد البشرية:
تبني للجنة ع��دم استغالل الجهات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ل �ل �م �ب ��ال ��غ امل � ��رص � ��ودة
ل� � �ت � ��دري � ��ب م� ��وظ � �ف � �ي � �ه� ��ا ،ح � �ي� ��ث 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 م �ن �ه��ا ل��م
ي�ت�ج��اوز  14مليون دي �ن��ار ،وه��و ما
يعني ان تكلفة ال �ت��دري��ب للموظف
في ال��وزارات واالدارات الحكومية ال
ت�ت�ج��اوز  77دي �ن��ارا ف��ي ال�س�ن��ة ،كما
الح �ظ��ت ال�ل�ج�ن��ة ان ��ه ي �ت��م اس�ت�غ�لال
املبالغ املخصصة للتدريب للصرف
ع � �ل ��ى ب � �ن � ��ود اخ � � � ��رى اب � � ��رزه� � ��ا ب �ن��د
»مهمات رسمية في الخارج«.

س��ؤال النائب د .خليل عبدالله
ل��وزي��ر امل��ال�ي��ة ح��ول م�ع�ل��وم��ات عن
ممثلي الهيئة العامة لالستثمار
ل� ��دى ال� �ش ��رك ��ات امل �م �ل��وك��ة ل �ل��دول��ة
واملعايير والضوابط.
 خ �ل �ي��ل ع� �ب ��دال� �ل ��ه :ال� �ك ��ل ي��رف��عش �ع��ار ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة ،ل �ك��ن ال
توجد حماية حقيقية تعكس هذا
ال�ش�ع��ار وع�ن��دم��ا ن��رى ال�ت�ف�ك��ك في
امل�ج�ت�م��ع ن �س��أل م��ن ف��ي ك��رة ال�ق��دم
ي� �خ ��رج  6او  5اش� �خ ��اص وق �ح�ين
وي�ه��دم��ون ك��ل ه��ذا ،املجتمع صار
سهل االختراق.
وجهت السؤال الى وزير املالية،
ألن هناك اشخاصا لديهم عضوية

ف��ي  3ش��رك��ات وألك�ث��ر م��ن  13سنة
ملاذا وما قصته وماذا حقق وماذا
ط ��ور ،اخ �ت �ي��ار م�م�ث�ل��ي ال�ه�ي�ئ��ة في
الشركات البد له من وقفة جادة.
سألت الوزير عن معايير الهيئة
في اختيار ممثليها في الشركات.
 جمال العمر :ملاذا ال يرد الوزيرع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات ال �خ �ط �ي��رة ال �ت��ي
ق��ال �ه��ا ال �ن��ائ��ب د .خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه،
ماالغرض من األسئلة اذا الوزير ال
يرد ،معلومات النائب خطيرة.
 د .عبدالرحمن الجيران :اطالببشطب كلمة وقحني.
 عدنان عبدالصمد :لالنصافانا كنت شاغل وزير املالية.
 س � �ع � ��ودن ح � �م � ��اد :مل� � � ��اذا زع ��لالنائب حمدان؟! فبإمكانه تحويل
السؤال الى استجواب.
 د .خليل عبدالله :ان��ا ل��م اسئألحد.
تقارير لجنة الميزانيات
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال� � ��ى م �ن��اق �ش��ة
تقارير لجنة امليزانيات والحساب
الختامي.
أوال :م � � �ش� � ��روع� � ��ات ال � �ق� ��وان�ي��ن
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
والجهات امللحقة واملستقلة:
 -ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال � � � ��راب � � � ��ع ل �ل �ج �ن��ة

العازمي :يجب ربط
التجديد للقياديين
بالمخالفات
الواقعة عليهم
وتغيير نهج
تعيينهم
عبداهلل :البد من
وقفة جادة في
آلية اختيار ممثلي
هيئة االستثمار
لدى الشركات
العمر :وزير المالية
ال يرد على أسئلة
تتعلق بأمور
مهمة حول
االستثمارات

التتمة ص05

 9توصيات من لجنة الميزانيات
ت�ض�م��ن ال �ت �ق��ري��ر ال ��راب ��ع للجنة
امليزانيات البرملانية عن  26حسابا
ختاميا  9توصيات هي:
 وض� � ��ع اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة ق��اب �ل��ةللتطبيق العملي لتنمية االي��رادات
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 ال�ه�ي�ئ��ات
امل �ع �ن �ي��ة ب �ه ��ذا ال� �ش ��أن الس �ت �ق �ط��اب
رؤوس األموال األجنبية.
 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 في
الباب األول للمصروفات (الرواتب).
 ض ��رورة االس ��راع ف��ي تحصيلاملبالغ املستحقة للحكومة وخاصة
املعرضة منها للتقادم حفاظا على
املال العام.
ض� � � � � � � � ��رورة ش � � �غ� � ��ل ال� � ��وظ� � ��ائ� � ��ف
ال �ش��اغ��رة ف��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة،
والعمل على وض��ع برامج لتدريب
الكويتيني الحاللهم محل العمالة
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 ،وذل��ك 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 ت�ق��دم�ه��ا ال �ج �ه��ات الحكومية
املتعاقدة م��ع املكاتب االستشارية
ل � �ت � �ق� ��دي� ��ر ت � �ك� ��ال � �ي� ��ف م� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا
االنشائية ودراس�ت�ه��ا بشكل اعمق
عما هو معمول به حاليا.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ان� � �ش � ��اء ب ��رام ��جت��دري�ب�ي��ة متخصصة ف��ي ال�ج�ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة س� ��واء ل�ل�ع��ام�ل�ين بتلك
ال�ج�ه��ات او م��ن غ�ي��ر ال�ع��ام�ل�ين بها
حيث ان هذه البرامج ستعمل على
رفع كفاءة املوظفني وستثري سوق
العمل س��واء على مستوى القطاع
العام او القطاع الخاص.

aldostoor

الخميس  18رجب  07 . 1436مايو 2015

مضبطة

05

اعتبروا أن إجراءات الحكومة قاصرة في حماية موظفي القطاع الخاص

عدد من النواب يطالبون بتشريع
يمنع تسريح الكويتيين من الشركات
عبد الصمد :أرجو
التصويت على
تقرير اللجنة بشأن
الحسابات الختامية
من دون نقاش

تتمة المنشور ص04
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س ��اب ال�خ�ت��ام��ي
ع��ن م�ش��روع��ات ال�ق��وان�ين باعتماد
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 - 2012 /2011
 2013باالضافة الى 2011 / 2010
وع � ��دده � ��ا ج �م �ي �ع��ا  26م �ش ��روع ��ا
بقانون.
ث ��ان � �ي ��ا :م � �ش� ��روع� ��ات ال� �ق ��وان�ي�ن
ب��اع �ت �م��اد ال �ح �س��اب��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة
ورب��ط امليزانيات لبعض الجهات
املستقلة:
 ال � �ت � �ق� ��ري� ��ر ال� � �س � ��اب � ��ع ل �ل �ج �ن��ةامليزانيات والحساب الختامي عن
م �ش ��روع ال �ق��ان��ون ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
امل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة
للسنة املالية 2016 /2015م.
 ال�ت�ق��ري��ر ال �ح��ادي ع�ش��ر للجنةامليزانيات والحساب الختامي عن:
 م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب��اع �ت �م��ادالحساب الختامي لبنك االئتمان
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة /2013
.2014
 مشروع القانون بربط ميزانيةب �ن��ك االئ� �ت� �م ��ان ال �ك��وي �ت��ي ل�ل�س�ن��ة
املالية .2016 / 2015
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ع�ش��ر للجنةامليزانيات والحساب الختامي عن:
 م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب��اع �ت �م��ادال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل�ب�ن��ك ال�ك��وي��ت
املركزي للسنة املالية .2014 /2013
 مشروع القانون بربط ميزانيةبنك الكويت املركزي للسنة املالية
.2016 /2015
ث� ��ال � �ث� ��ا :م � �ش� ��روع� ��ات ال� �ق ��وان�ي�ن
ب��اع �ت �م��اد ال �ح �س��اب��ات ال �خ �ت��ام �ي��ة
ورب��ط امليزانيات لبعض الجهات
امللحقة:
أ  -ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �خ ��ام ��س ل�ل�ج�ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي عن:
 مشروع القانون بربط ميزانيةال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى ال �ع��ام �ل��ة
للسنة املالية .2015 / 2014
 مشروع القانون بربط ميزانيةالهيئة العامة لقوى العاملة للسنة
املالية .2016 /2015
ب  -ال �ت �ق��ري��ر ال � �س ��ادس ل�ل�ج�ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي عن:
 مشروع القانون بربط ميزانيةه �ي �ئ��ة م � �ش ��روع ��ات ال � �ش ��راك ��ة ب�ين
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص للسنة
املالية .2015 / 2014
 -مشروع القانون بربط ميزانية

د .علي العمير

ه� �ي� �ئ ��ة م � �ش� ��رع� ��ات ال� � �ش � ��راك � ��ة ب�ين
ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص للسنة
املالية .2016 / 2015
ج  -ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ث ��ام ��ن ل �ل �ج �ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي عن:
 م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب��اع �ت �م��ادالحساب الختامي للهيئة العامة
ملكافحة الفساد للسنة املالية 2013
.2014 /
 مشروع القانون بربط ميزانيةال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
للسنة املالية .2016 / 2015
د  -ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ت ��اس ��ع ل�ل�ج�ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي عن:
 م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب��اع �ت �م��ادالحساب الختامي للهيئة العامة
لشؤون ذوي االعاقة للسنة املالية
.2014 / 2013

د .يوسف الزلزلة

د .عودة الرويعي

 مشروع القانون بربط ميزانيةالهيئة العامة لشؤون ذوي االعاقة
للسنة املالية .2016 / 2015
ه � �ـ  -ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ع ��اش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي عن:
 م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب��اع �ت �م��ادالحساب الختامي 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 .2014 / 2013
 مشروع القانون بربط ميزانيةال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ع�ن��اي��ة ب�ط�ب��اع��ة
ون � �ش� ��ر ال� � �ق � ��رآن ال � �ك ��ري ��م وال �س �ن ��ة
النبوية وعلومهما للسنة املالية
.2016 / 2015
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :ه�ن��اك 26ح�س��اب��ا ختاميا ل�ع��ام�ين ماضيني
وادع � � ��و امل �ج �ل��س ال � ��ى ال �ت �ص��وي��ت

عليها دون نقاش الن اي مالحظات
تضمنتها س�ت��درج�ه��ا اللجنة في
ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ال�ج��دي��د ال��ذي
سيناقشه املجلس في امليزانيات.
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
على  26حسابا ختاميا للجهات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ع� ��ن ال �س �ن �ت�ي�ن 2011
 2013 / 2012 - 2012 /وك��ان��ت
النتيجة كالتالي:
ال �ح �ض��ور  37م��واف �ق��ة  32ع��دم
موافقة .5
م��واف �ق��ة وي� �ح ��ال ل �ل �ح �ك��وم��ة مع
التوصيات
وان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
م �ي ��زان �ي ��ات ه �ي �ئ��ة ال� �ق ��وى ال �ع��ام��ة
وهيئة الشراكة بني القطاعني العام
وال � �خ� ��اص وال � �ص � �ن ��دوق ال��وط �ن��ي
ل ��رع ��اي ��ة امل � �ش� ��روع� ��ات ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة،
 يوسف الزلزلة :املشروع وضعلخدمة الشباب الكويتي وان عمل
الشاب في غير تخصصه يحبطه
واملشروع لالستفادة منه للشباب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ،وامل � �ف � �ت� ��رض ان ي�ف�ت��ح
ب��اب التبني لهذا الصندوق وتتم
االس �ت �ف��ادة م�ن��ه ون �ح��ن ح�ت��ى اآلن
ن �ن �ت �ظ��ر ف ��ي ال� �ط ��اب ��ور وال �ح �ك��وم��ة
ع� � ��اج� � ��زة ع� � ��ن ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ال � �ق� ��وان�ي��ن
والشباب مل االنتظار وهناك عجز
واضح وبني لدى الحكومة.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د «م� �ق ��رر»:سلكنا طريقا جديدا وهو ان نضع
ملخصا عاما للميزانية وه��ذا في
االوراق ذات ال�ل��ون األص�ف��ر ونحن
ن�ت�ف��ق ت�م��ام��ا ع�ل��ى م��ا ط��رح��ه االخ
ال ��زل ��زل ��ة وه� �ن ��اك ت ��راك ��م ب��ال�ن�س�ب��ة
للتاريخ السابق.
 د .ي� ��وس� ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة :ل��دي �ن��امشكلة املسرحني التي ال تستطيع

الحكومة حل مشكلتهم هؤالء لهم
األول��وي��ة في التعيني ،فهم كرسوا
اع� �م ��اره ��م ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص،
ونتيجة لعدم وج��ود قانون يمنع
القطاع الخاص بتسريحهم فيجب
ان تكون لهم رعاية خاصة.
 د .عبدالحميد دش �ت��ي :نشكرل � �ج � �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات ورئ� �ي� �س� �ه ��ا
وال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن ف � �ي � �ه� ��ا ،ب �خ �ص ��وص
امل�ش��روع��ات الصغيرة واملتوسطة
فهذا امل وطموح املشرعني اليجاد
ف ��رص ع �م��ل ن�خ�ف��ف ال �ض �غ��ط على
ك��اه��ل امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة  2م�ل�ي��ارات
خ� �ص� �ص ��ت ،وف� � ��ي  2015وض �ع��ت
الالئحة التنفيذية ولكن الى اليوم
ال نرى الرعاية فهناك بنوك تضع
دع � ��اي � ��ات ل �ل �ت �م��وي��ل ،ف ��أي ��ن ادارة
ال� �ص� �ن ��دوق مل � ��اذا ال ي �ع �م �ل��ون؟ ك��ل
مواطن عليه ان يعتمد على نفسه
وي�خ�ل��ق لنفسه ف��رص��ة ع �م��ل ،فكل
بنك يأخذ مخصصات واعتمادات
وي �ب��ر رب �ع��ه ،ن �ح��ن ن��ري��د ان نعمم
ال� � �ف � ��ائ � ��دة ع � �ل� ��ى ش � �ب� ��اب � �ن� ��ا ،ح �ت��ى
ي�ك�ت�ش��ف ان ت�س�ع��ة اع� �ش ��ار ال ��رزق
في التجارة ،وحتى ينكسر حاجز
الخوف ل��دى الشباب ،يجب وضع
خطة من الصندوق ملعرفة الناس
ويرشدهم ،كفى اسلوب االستئثار
باالعتمادات واملخصصات.
ي � �ج ��ب ان ن � �ع � ��رف اي � � ��ن ذه� �ب ��ت
االعتمادات.
ال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ان� ��ا ك �م �ت��اب��ع له
ف��ال�س�ي��اس��ة امل��ال�ي��ة واالس�ت�ث�م��اري��ة
م �ت��واض �ع��ة ج � ��دا ،ال� ��ى م� �ت ��ى؟! اي��ن
خلق ف��رص عمل لتشجيع القطاع
الخاص؟

التتمة ص06

الزلزلة :صندوق
المشروعات
وضع لخدمة
الشباب الكويتي
والحكومة عاجزة
عن تنفيذ القوانين
العمير:
أؤكد أن الوزير
يمارس اإلشراف
وال يتدخل في
األعمال الدقيقة
الصبيح :صالحيات
وزير الشؤون
كافة أعطيت
لمدير هيئة القوى
العاملة منذ
إنشائها
الرويعي  :مشكلتنا
في التنفيذ
والبيروقراطية
وليس في
الميزانية
والقوانين
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نواب :القوى العاملة التقوم بدورها
في معالجة خلل التركيبة السكانية
تتمة المنشور ص05
أح� �م ��د الري :ه � ��ذه امل �ي��زان �ي��ات
ملؤسسات جديدة فوضعت لحالها
ه� �ن ��اك  3ج� �ه ��ات ن �ن��اق �ش �ه��ا م�ه�م��ة
الن ل �ه��م دخ�ل�ا ف��ي خ �ط��ة التنمية
واملواطنني.
بالنسبة للهيئة العامة للقوى
ال�ع��ام�ل��ة ن�ش�ي��د ب��ال�ق��ائ�م�ين عليها
لكن هناك مالحظات منها ضعف
االي� � � ��رادات وه� ��ي  5م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
ف � �ق ��ط ،وه � � ��ذا اي � � � ��راد غ� �ي ��ر م �ق �ب��ول
واط��ال��ب ب��ال��رس��وم ع�ل��ى تصاريح
العمل حتى توازي العمالة املنزلية
واطالب بفتح املجال للناس لجلب
العمالة املنزلية مباشرة وموضوع
امل�ي�ك�ن��ة وض � ��رورة ت�ق�ل�ي��ل ال�ع�م��ال��ة
الهامشية ول��م ن��ر تقارير حقيقية
الن ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س �ك��ان �ي��ة خ�ط�ي��رة
واص�ب�ح�ن��ا اق�ل�ي��ة ،ف��أي��ن توصيات
التركيبة السكانية؟
وبالنسبة لهيئة ال�ش��راك��ة فهي
ت��أخ��ذ م��رت �ب��ات ف�ق��ط وال ي�ق��وم��ون
ب � ��دوره � ��م ،وه � �ن� ��اك م� �ش ��اري ��ع آل ��ت
للدولة.
وبالنسبة لصندوق املشروعات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة ،رأس �م��ال��ه
م� �ل� �ي ��اران ودف �ع �ن ��ا ل �ه��م  7م�لاي�ين
رواتب وال يوجد مشروع واحد .
وات� �ص� �ل ��ت ب �م��دي��ر امل� �ش ��روع ��ات
ال �ص �غ �ي��رة وي� �ق ��ول ل ��ي ان ال�ه�ي�ك��ل
االداري في دي��وان الخدمة املدنية،
ه��ذا امل �ش��روع ب��ه م �ل �ي��اران ويخلق
 10آالف م �ش��روع وه ��ذا ي �خ��دم كل
الشباب ملاذا ال ينفذ الى اآلن؟!
 ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور :ع � ��دم ج��دي��ةال �ح �ك��وم��ة وامل �ج �ل��س ف ��ي م�ن��اق�ش��ة

دشتي :نأمل
أن يعاد النظر
في السياسة
االستثمارية
المتواضعة جدا
للبنك المركزي

سعود الحريجي

امليزانيات والحسابات الختامية
ال يوجد اهتمام من الوزراء وبهذا
االس �ل��وب ل��ن نستطيع ادارة بلد،
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
ب �ه��ا م ��زاج �ي ��ة واض� �ح ��ة ف ��ي ق �ب��ول
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب � �ه� ��ا ،واخ� � � � ��ذت م �ب �ن��ى
م� ��رص� ��ودا ل� ��ه م �ي��زان �ي��ة  600ال��ف
دينار لتأهيله فقط.
ق��اط �ع��ه رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ع��دن��ان
عبدالصمد ب��أن املجلس ل��م يصل
ملناقشة هيئة مكافحة الفساد.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ه�ي�ئ��ة ال�ق��وىالعاملة ه��ي ادارة م��ن ادارة وزارة
ال � �ش � ��ؤون االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال �ع �م ��ل،
ك��ل ش ��يء ب�ي��د ال ��وزي ��رة ،ال�ت��رك�ي�ب��ة
ال� �س� �ك ��ان� �ي ��ة ق ��ائ� �م ��ة ع� �ل ��ى ال� �ق ��وى
العاملة من االقامة واالذونات وارى
ان ن �س �ب��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين ب��ان�خ�ف��اض

د .عبدالرحمن الجيران

وليست الى زي��ادة وكذلك الى اآلن
تسكني ال�ع��ام�ل�ين ف��ي الهيئة على
ك��ادر وزارة ال �ش��ؤون ،امل�ف�ت��رض ان
ال �ه �ي �ئ��ة ل �ه��ا ك �ي��ان م �س �ت �ق��ل ،وه ��ذا
مؤشر على عدم الجدية.
وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ص�ن��دوق ال��وط�ن��ي
للمشروعات الصغيرة ،فال توجد
دراس � � � � � ��ات م � �ي ��زان � �ي� ��ة ع � �ل ��ى ارض
ال��واق��ع ،وال ي��وج��د م �ش��روع واح��د
ت��م تنفيذه ،ال�ج�ه��ات الحكومية ال
ت�ق��وم ب��دوره��ا ب �ص��ورة صحيحة،
والتنمية البشرية التي يفترض ان
تذهب الى تدريب املوظفني.
د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس األمة:
بالنسبة لفصل الصالحيات في
العمل الوزاري والهيئات ،فالوزير
يمارس االشراف فليس من املعقول

تقليل نسب العمالة
الهامشية
ص��در ال�ت�ق��ري��ر ال�خ��ام��س 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
ب ��رب ��ط م �ي ��زان �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل� �ق ��وى ال� �ع ��ام� �ل ��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014وم � �ش ��روع ال �ق��ان��ون
بربط ميزانية الهيئة للسنة املالية
 2016/2015وق��د ق��درت اإلي ��رادات
بـ  4154000دينار وامل�ص��روف��ات بـ
 50985000دي �ن��ار  ،وت �ق��در زي ��ادة
امل �ص��روف��ات ع��ن اإلي � ��رادات بمبلغ
ق��دره  46.831.000دي�ن��ار وتضمن
التقرير ال��ذي واف��ق عليه املجلس

واحاله للحكومة  4توصيات :
 - 1إشراف الهيئة مباشرة على
سرعة عملية نقل وتجهيز 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 إل ��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

ان ينفصل عن الهيئة.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ف��ي م�ي��زان�ي��ةالدولة  23مليونا لتدريب املوظفني
تم صرف مبلغ قليل منها فقط.
 هند الصبيح وزي��رة الشؤون:اؤك��د ان الصالحيات التي يملكها
وزير الشؤون قد اعطيت الى مدير
ع ��ام ال�ه�ي�ئ��ة م �ن��ذ اول ي� ��وم ،وع��دم
وض��ع املناصب االشرافية يتطلب
اق � � ��رار امل� �ي ��زان� �ي ��ة وان ي �ت��م ح�س��ب
لجنة شؤون املوظفني حتى تكون
ه �ن��اك ع��دال��ة ،اش� ��راف ال��وزي��ر ألن��ه
رئ�ي��س مجلس ادارة هيئة القوى
ال�ع��ام�ل��ة غ�ي��ر امل�س��اء ل��ة السياسية
فكل الصالحيات ملدير عام الهيئة
ولنوابه ولم يبخس منها شيء.
 ع � ��دن � ��ان ع � �ب� ��دال � �ص � �م� ��د :ه� ��ذهامل�ي��زان�ي��ة ليست مستقلة وليست

م �ل �ح �ق��ة وامل� �ل� �ح� �ق ��ة ب �ي��ن ب �ي��ن ب�ين
ال� ��وزارة وب�ي�ن الهيئة ول�ي�س��ت لها
ميزانية مستقلة.
 ص � ��ال � ��ح ع � � ��اش � � ��ور :امل� ��رك� ��زي� ��ةف ��ي ات� �خ ��اذ ال� �ق ��رار ت��زي��د ال�ض�غ��ط
وال�ل��ا م��رك��زي��ة ه��ي اح ��د االس �ب��اب
ال��رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي ن �ج��اح امل��ؤس �س��ات
حتى في قضايا العمالة وتسكني
الوظائف.
 د .ع� ��ودة ال��روي �ع��ي :بالنسبةللمشروعات الصغيرة نحن نسمع
ب�ه��ا ف�ق��ط ف��امل�ي��زان�ي��ة م �ل �ي��اران وال
ن ��رى اي م �ش��روع ت��م ت�ن�ف�ي��ذه ول��م
يقدم أي دعم للشباب الكويتي.
ل��و ك��ان��ت ن�ص��ف ه ��ذه امل�ي��زان�ي��ة

الري :أطالب بفتح
المجال للناس لجلب
العمالة المنزلية
دون دفع األتاوات
للمكاتب
عاشور :الحكومة
غير جادة في
مناقشة الميزانيات
والحسابات
الختامية وال تقوم
بدورها

التتمة ص07

الشراكة بين العام والخاص
تنمي إيرادات الدولة
أصحاب 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 اإلج � � ��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.

واف ��ق ال�ت�ق��ري��ر ال �س��ادس للجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
ع � �ل� ��ى م � � �ش � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ون ب ��رب ��ط
ميزانية هيئة مشروعات الشراكة
ب �ي�ن ال �ق �ط ��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام وال� �خ ��اص
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة 2015/2014
وم �ش��روع ال�ق��ان��ون ب��رب��ط ميزانية
الهيئة للسنة املالية 2016/2015
وقدرت اإليرادات بـ  110.000دينار
وامل�ص��روف��ات ب�ـ  4.407.000دينار،
وت � �ق � ��در زي � � � ��ادة امل � �ص � ��روف � ��ات ع��ن
اإلي� ��رادات بمبلغ ق��دره 4.297.000
دي � � �ن� � ��ار وت � �غ � �ط ��ى م � ��ن م� �ي ��زان� �ي ��ة

ال� � ��وزارات واإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة -
وزارة امل��ال �ي��ة ال �ح �س��اب��ات ال�ع��ام��ة
للسنة املالية  ،2015/2014وتضمن
التقرير ال��ذي واف��ق عليه املجلس
واحاله للحكومة  5توصيات :
 - 1م� �ت ��اب� �ع ��ة إق� � � � ��رار ال�ل�ائ� �ح ��ة
التنفيذية لقانون الهيئة من قبل
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ل �ت �ح �ق��ق ال�ه�ي�ئ��ة
الغرض من إنشائها.
 - 2العمل على شغل الوظائف
الشاغرة لدى الهيئة وفق القوانني
واللوائح املنظمة لذلك.
 - 3إع� � �ط � ��اء األول � � ��وي � � ��ة مل �ع �ه��د

ال �ك��وي��ت ل�لأب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة فيما
ي � �خ� ��ص األب� � � �ح � � ��اث وال� � � ��دراس� � � ��ات
واالس�ت�ش��ارات التي تنوي الهيئة
القيام بها.
 - 4العمل على تنمية إي ��رادات
ال��دول��ة م��ن م�ش��اري��ع ال �ش��راك��ة بني
القطاعني العام والخاص بأفضل
ال� �ش ��روط ال �ت �ع��اق��دي��ة ب �م��ا ال يخل
بمصلحة طرفي التعاقد.
 - 5وضع خطط قابلة للتطبيق
مل�ش��اري��ع ال�ق�ط��اع��ات ذات االول��وي��ة
وال� �ت ��ي ت �ق ��وم ال �ه �ي �ئ��ة ب��دراس �ت �ه��ا
تمهيدا لطرحها.
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انتقادات لعدم قيام صندوق المشروعات
الصغيرة بتنفيذ أي مشاريع شبابية
تتمة المنشور ص06
م��وج��ودة ف��ي دول��ة متقدمة ألمكن
استخدامها افضل استخدام ،هناك
عراقيل بيروقراطية نعم ميزانيتها
م �ل �ح �ق��ة ل �ك �ن �ه��ا ن �ف��س ال� �ش ��يء م��ن
ح �ي��ث األداء ال �ف �ع �ل��ي ل �ل �م �ي��زان �ي��ة
واملشكلة ليست بامليزانيات ولكن
ب��ال �ب �ي��رق��راط �ي��ة ون � ��ود م �ع��رف��ة من
هو املستفيد من هذه املشاريع في
السنتني املاضيتني.
 ع��دن��ان عبدالصمد :ارج��و مناالخ ��وة ان ي �ق��رأوا االوراق باللون
االص� � �ف � ��ر ف� �م� �ي ��زان� �ي ��ة ال � �ص � �ن ��دوق
ال � ��وط � �ن � ��ي ل � ��رع � ��اي � ��ة امل � �ش � ��روع � ��ات
ميزانية مستقلة.
 د .ع � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي :ق�ض�ي��ةامل� � �ل� � �ي � ��اري � ��ن ه� � ��ي ل � �ل � �ص� ��رف ع �ل��ى
املشاريع وليست ميزانية ادارية.
 خ �ل �ي��ل ال � �ص� ��ال� ��ح :ن� �ق ��ف ام� ��امتقييم هذه امليزانيات فهيئة القوى
العاملة ال نستطيع الحكم عليها
في هذه الفترة القصيرة ،املطلوب
ت�ق��اري��ر دق�ي�ق��ة ه��ذه الهيئة نشطة
وم ��دي ��ره ��ا م ��و م �ق �ص��ر ،ون ��أم ��ل ان
ت �ك��ون ه�ي �ئ��ة ق ��ائ ��دة ف ��ي ال �ح��د من
االخالل بالتركيبة السكانية.
ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ه �ي �ئ��ة امل� �ش ��روع ��ات
وال � �ش ��راك ��ة ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ع��ام
وال �خ��اص ،ق�ط��اع النفط مخصص
 60مليار دوالر فلو خصص منها
اي مبلغ لتوظيف الكويتيني فال
مانع لدينا ابدا ال بد ان نقفز قفزة
ل�لام��ام وت��رج �م��ة ه ��ذه االرق � ��ام ال��ى
وظائف.
ام � � ��ا ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل� �ل� �م� �ش ��روع ��ات
ال� � �ص� � �غ� � �ي � ��رة ف � � �ه� � ��ذا ح� � �ل � ��م ح �ق �ق��ه
املجلس الحالي لكنه اصبح حلما
م� � ��رة اخ � � ��رى م� ��ن ح� �ي ��ث ال �ت �ن �ف �ي��ذ،
ال �ك��وي �ت��ي ي �خ �ش��ى ان ي ��ذه ��ب ال��ى
القطاع ال�خ��اص ألن الوظيفة غير
مضمونة.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي ��ر ال�ن�ف��ط:ي�ج��ب ان ن�ه�ت��م بقضية التوظيف
وراع�ي�ن��ا ف��ي امل�ش��اري��ع ال�ق��ادم��ة ان
ي �ك��ون ال�ع�ن�ص��ر ال��وط �ن��ي اس��اس�ي��ا
في قضية التوظيف ومنها الوقود
البيئي واق�ت��رب�ن��ا م��ن  ٪ 80نسبة
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط ��اع ال�ن�ف�ط��ي
وفتحنا املجال ملن يمتلك املهارات
والخبرات.
 خ �ل �ي ��ل ال � �ص� ��ال� ��ح 60 :م �ل �ي��اردوالر نحتاج ال��ى ارق ��ام موضحة
ب � �ه� ��ا ك � � ��م م� ��وظ � �ف� ��ا ت � � ��م ت ��وظ� �ي� �ف ��ه
ن �ح��ن ف ��ي م��رح �ل��ة ج ��دي ��دة نتمنى
خ�ل�ال� �ه ��ا االح� �ص ��ائ� �ي ��ات ال��دق �ي �ق��ة
واذا ال�ح�ك��وم��ة ل��م ت�ع��ط ض�م��ان��ات
ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
فهذا شيء خطير.
 -د .عبدالله الطريجي :بالنسبة

الصالح :هيئة
القوى العاملة
ال يمكن الحكم
عليها في هذه
الفترة القصيرة

د .عبدالله الطريجي

لهيئة القوى العاملة فهي جديدة
وي��رأس �ه��ا ش �خ��ص ع �ل��ى م�س�ت��وى
امل� � �س � ��ؤول� � �ي � ��ة وه � � � ��و االخ ج� �م ��ال
ال � ��دوس � ��ري ول �ك �ن �ه��ا ت �ح �ت��اج ال ��ى
مزيد من الدعم والحظنا ان هناك
عقود تنفيع لبعض الشركات التي
تستغل ال�ع�ق��ود ك�م��ا ان الحكومة
لم تكن ج��ادة في التعامل مع هذه
الشركة.
ونتمنى م��ن وزي ��رة ال �ش��ؤون ان
نسمع شيئا بشأن تجار االقامات
فال نعرف اسماء وال رأينا عقوبات.
وه�ن��اك ف��رص��ة للقوى العاملة في
عملية تصحيح التركيبة السكانية
وب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ش��راك��ة وامل �ش��روع��ات
الصغيرة فهذا من افشل القطاعات
ب� �س� �ب ��ب س � � ��وء االدارة ف � ��ي ه� ��ذه
ال �ق �ط��اع��ات امل �ه �م��ة وس� ��وء االدارة
جاء بسبب سوء اختيار القيادات

د .خليل عبدالله

وب �س �ب��ب س� ��وء اخ �ت �ي��ار ال �ق �ي��ادات
غابت الكفاءة فغاب النجاح واجد
ان اغ�ل��ب القطاعات والهيئات من
خالل وجودنا في لجنة امليزانيات
ف �ن �ج��د ان اغ � �ل� ��ب امل � �س� ��ؤول �ي�ن «ال
ي�ع��رف��ون وي��ن ال �ل��ه ح��اط�ه��م» لذلك
ال� �ح� �ك ��وم ��ة اذا ك� ��ان� ��ت ج� � � ��ادة ف��ي
التنمية فعليها اختيار الكفاءات.
 د .خليل عبدالله :عندما تأتيكمال� �ج� �ه ��ات ف� ��ي ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
ت� � � ��رون م� �س� �ت ��وى األداء االداري
ل�ه��ذه ال�ج�ه��ات متواضعا ويفشل،
ي �ج��ب ان ن �ض��ع ض ��واب ��ط ج��دي��دة
حول ماهو التطوير االداري الذي
ح�ق�ق��ه امل ��دي ��ر الدارت� � ��ه وم ��ا ال�ن�ق�ل��ة
النوعية التي حققها املدير الدارته.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل � �ل� ��دورات ال �خ��ارج �ي��ة
ستكتشفون ان ال �س �ف��رات تتعدى
االرب �ع�ي�ن م ��رة ف��ي ال �ع��ام ،ن��ري��د ان

نصفع بعض هؤالء املسؤولني بأن
نرفض ميزانيتهم نريد ان نوقفهم
عند حدهم.
 ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د :بالنسبةل �ل �ق �ي��ادي�ي�ن امل� �ج� �ل ��س اق � ��ر ق ��ان ��ون
امل �ح��اك �م��ات ال �ت��أدي �ب �ي��ة ف��ي دي ��وان
املحاسبة ونأمل منه ان يحال اي
م� �س ��ؤول اذا خ��ال��ف ال� ��ى امل�ح�ك�م��ة
وهو قانون مهم جدا وايضا ربط
ت�ع�ي�ين ال �ق �ي��ادي�ين او اس�ت�م��راره��م
ب� �م ��دى ج��دي �ت �ه��م ف ��ي م�ع��ال�ج�ت�ه��م
ملالحظات ومخالفات ال ��واردة في
تقارير دي��وان املحاسبة وه��ذا امر
نؤكد عليه في اللجنة.
 د .خ� �ل� �ي ��ل ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه :اس� � ��ألومن يحاسب ديوان
عدنان سؤاال
َ ْ
امل �ح ��اس �ب ��ة ألن ه� �ن ��اك م� ��ن ب�ع��ض
موظفي الديوان يبتزون االدارات.
 -عدنان عبدالصمد :حتى ديوان

امل �ح��اس �ب��ة ت �ح��ت امل ��راق� �ب ��ة ف�ه�ن��اك
لجنة تشرف على ديوان املحاسبة
من ضمن اعضائها رئيسا اللجنة
امل��ال �ي��ة وال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ف��ي امل�ج�ل��س
ووزارة امل ��ال �ي ��ة ت �ع��د ت �ق ��ري ��را ع��ن
دي��وان املحاسبة وتراقبه وتسجل
عليه اي مخالفات .وحسب قانون
ديوان املحاسبة يجب وضع تقرير
وزارة املالية عن مخالفات الديوان
يجب ان يضعها في التقرير العام.
 د .خليل عبدالله :اللجنة التيت� �ح ��دث ع �ن �ه��ا ال� �س� �ي ��د ع� ��دن� ��ان ل��م
تجتمع وهي مغيبة دعونا نوقف
ميزانية ديوان املحاسبة فنريد ان
ن�ح��اس�ب�ه��م ون��ري��د ان ن�ت�ح�ق��ق من
مخالفاتهم.
 -د .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال � �ج � �ي� ��ران:

التتمة ص08

خلق فرص عمل للشباب و تنويع
مصادر الدخل

ص ��در ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع 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
بربط ميزانية الصندوق الوطني
ل � ��رع � ��اي � ��ة وت � �ن � �م � �ي ��ة امل � �ش � ��روع � ��ات
الصغيرة واملتوسطة للسنة املالية
 2016/2015حيث بلغت اإلي��رادات
 1000د،ك واملصروفات 7.363.000
دي�ن��ار ،واالرب��اح الصافية  ،ويقدر
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  2016/2015وزارة امل��ال�ي��ة

ال� �ح� �س ��اب ��ات ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��دوق
الوطني لرعاية وتنمية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة للسنة املالية
 2016/2015بمبلغ 7.362.000دينار
ف �ق ��ط س �ب �ع��ة م�ل�اي�ي�ن وث�ل�اث �م��ائ��ة
واثنان وستون ألف دينار كويتي
ال غير وتقوم وزارة املالية بسداده
وتضمن تقرير اللجنة ال��ذي وافق
عليه املجلس واح��ال��ه للحكومة 4
توصيات هي:
 - 1ض � � � � ��رورة ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب�ين
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 ال�ت�ك��ام��ل االم �ث��ل م��ن خ�لال
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 ب�م��زاي��ا ال�ع�م��ل ال�خ��اص في

تنمية االق�ت�ص��اد الوطني لتأهيل
وت�ن�م�ي��ة ال �ش �ب��اب ع�ل��ى ت�ق�ب��ل ه��ذه
االف�ك��ار وال�ت��وج�ه��ات االستثمارية
وتشجيعها على االبتكار.
  4ت�ق��دي��م م �ش��اري��ع ودراس � ��اتميدانية على ارض الواقع الجتذاب
الشباب وتشجيعهم على خوض
التجربة االستثمارية.

وزير النفط :
سيكون للعنصر
الوطني األولوية
بالقطاع النفطي
في التعيينات
القادمة
الطريجي  :هيئة
القوى العاملة
جديدة ويرأسها
شخص محترم
وبحاجة إلى الدعم
عبد اهلل  :لألسف
الهيئات التي نحن
بصدد مناقشة
ميزانياتها أداؤها
دون المستوى
عبد الصمد:
نأمل من ديوان
المحاسبة أن
يحيل القياديين
المتجاوزين للنيابة
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دعوات لتكويت الوظائف في شركات
القطاع النفطي
عبد الصمد :ديوان
المحاسبة تحت
المراقبة وهناك
لجنة تشرف عليه
عبد اهلل:
بعض موظفي
ديوان المحاسبة
يبتزون اإلدارات
والهيئات
عدنان عبدالصمد على منصة مقرر لجنة امليزانيات والحساب الختامي

تتمة المنشور ص07
بالنسبة للوزارات املختلفة عندما
ت��رس��ل م�ن��دوب�ي�ه��ا ف�ه��م م�ن��دوب��ون
ال ي � �ع� ��رف� ��ون م � ��ا امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال
ن �ع��رف ك�ي��ف ن�ع��ال��ج ه ��ذه ال�ن�ق�ط��ة.
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ي� �ج ��ب ان ت ��رت� �ق ��ي ال ��ى
ال�ق��وان�ين املنجز م��ن املجلس فهي
ث�ق�ي�ل��ة ف ��ي ح��رك �ت �ه��ا ألن �ه��ا مثقلة
بمحاصصات .فجامعة الشدادية
وطريقة الحكومة في التعامل مع
العمال فهناك تقارير تثبت حاالت
الوفاة واملتسبب فيها املقاول فأين
التعويضات واجابة وزير التربية
دل� �ي ��ل ع �ل��ى ق� �ص ��ور ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل.
وبالنسبة للشراكة ب�ين القطاعني
العام والخاص فأرجو ان يفيدني
اح ��د ب �م �ش��روع واح� ��د ت��م ت�ن�ف�ي��ذه،
ال� ��وف� ��ود ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال� �ت ��ي ت��ذه��ب
خ��ارج الكويت اين تقاريرها واين
تصحيحها للمفاهيم املغلوطة؟
النائب الفضل احمد السعدون
ك� � ��ان ل � ��ه دور ورس � ��ال � ��ة ل�ل�أس ��رى
ال�ك��وي�ت�ي�ين ون �ق �ل �ه��ا ال ��ى ال �خ��ارج
ف �م��ا ال �ق �ي��م ال �ت��ي ت�ح�م�ل�ه��ا ال��وف��ود
البرملانية؟
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ه �ن��اك 7م�ش��اري��ع وك�ي�ف��ك ارت�ف�ع��ت قيمتها
االي�ج��اري��ة م��ن  620أل��ف دي�ن��ار الى
مليون و 300الف ومن  348ألفا الى
م�ل�ي��ون و 31ال��ف دي �ن��ار وم��ن 960
ألف الى مليونني و 105االف دينار.
وم � �ج � �م� ��وع ال� �س� �ب� �ع ��ة م� �ش ��روع ��ات
اص �ب �ح��ت ق�ي�م�ت�ه��ا االي �ج��اري��ة ال��ى
 13مليونا وهذا دليل على تحسن
اي � � �ج � � ��ارات امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي ��ر ال��دول��ة:ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل� �ج ��ام� �ع ��ة ال � �ش� ��دادي� ��ة
ك�ل�ن��ا ن �ش��ارك االخ د .ع�ب��دال��رح�م��ن

الجيران همه حول تكرار الوفيات
في جامعة الشدادية.
 د .عبدالرحمن ال�ج�ي��ران :نعمك��ان س��ؤاال م�ح��ددا ل��وزي��ر التربية
ح � ��ول ت � �ك� ��رار ال� ��وف� ��اة ف� ��ي ج��ام �ع��ة
الشدادية.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي ��ر ال��دول��ة:ه�ن��اك م��دد دس�ت��وري��ة نتقيد فيها
ل�ل��اج� ��اب� ��ة ع � ��ن االس � �ئ � �ل� ��ة وه � �ن ��اك
ل �ج��ان ت�ح�ق�ي��ق ول �ب��س ب��ال �ض��رورة
تنتهي م��ن اع�م��ال�ه��ا ق�ب��ل االج��اب��ة
ع ��ن ال� �س ��ؤال ف��االج��اب��ة ت �ص��ل ول��م
تنته لجنة التحقيق ول��م تتح لنا
الفرصة إلرسالها للعضو.
 -ع�ب��دال�ل��ه امل �ع �ي��وف :ك ��ان هناك

د .أحمد مطيع

رجال افاضل ساهموا في موضوع
االسرى مثل الشيخ سالم الصباح
وال� �ش� �ي ��خ ع �ل��ي ال� �ص� �ب ��اح وت �ب �ن��وا
قضية االس��رى مع احترامنا لرأي
د .عبدالرحمن الجيران.
 د .عبدالرحمن الجيران :السؤالم ��ا دور ال � �ن� ��واب وال ��رس ��ال ��ة ال �ت��ي
يحملونها الى العالم الخارجي؟
 س� � �ع � ��دون ح� � �م � ��اد :ب��ال �ن �س �ب��ةل� �ق ��ان ��ون ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى
العاملة ،بالفعل مديرها لم يمارس
ن�ش��اط��ه ،ب��ل م��ن ي �ق��وم ب��ال��دور هو
وزيرة الشؤون وعينت نائب املدير
العام باالستخدام ،فما دور جمال
الدوسري؟!

اذا ال � ��وزي � ��رة ال ت ��ري ��ده ف �ل �م��اذا
ج�ئ�ت��م ب ��ه ،ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام هو
ال��ذي ل��ه ك��اف��ة ال�ص�لاح�ي��ات ،ول��دي
معلومات ان تضعه مديرا للهيئة.
مدير عام الهيئة مجمد ،وسوف
اط��ال��ب وزي � ��رة ال� �ش ��ؤون ب�س�ي��رت��ه،
ومن وزير الداخلية بكشف سفراته
منذ  13سنة.
وب � ��ال� � �ن� � �س� � �ب � ��ة ل � �ل � �م � �ش � ��روع� ��ات
ال� �ص� �غ� �ي ��رة ي� �ف� �ت ��رض ان امل ��واط ��ن
ال �ب �س �ي��ط ي � �ق ��در ي �س �ت �ف �ي��د م �ن �ه��ا،
ول�ك��ن ع�ن��دم��ا ي�ت�ق��دم��ون يرفضون
طلباتهم.
 عدنان عبدالصمد :نؤكد علىأن هذا الصندوق ينجز العديد من

بنك االئتمان :تطوير آلية
التيسير االئتماني
ص ��در ال �ت �ق��ري��ر ال� �ح ��ادي عشر
ل �ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س ��اب
الختامي باملوافقة على مشروع
ال� � �ق � ��ان � ��ون ب ��اع � �ت � �م ��اد ال� �ح� �س ��اب
الختامي لبنك االئتمان الكويتي
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة 2014/2013
وم � � � � �ش� � � � ��روع ال � � � �ق � � ��ان � � ��ون ب� ��رب� ��ط
م �ي��زان �ي��ة ال �ب �ن��ك ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2016/2015وقد قدرت االي��رادات
ب � � �ـ  78.203.085.335دي� � �ن � ��ارا
وامل�ص��روف��ات ب�ـ 22.577.070.177
دي� � � �ن � � ��ارا ،وب � �ل� ��غ ص� ��اف� ��ي ال ��رب ��ح
 55.626.015.158دينارا ويضاف
الى االحتياطي العام للبنك وقد
تضمن تقرير اللجنة ال��ذي وافق

عليه املجلس واحاله للحكومة 5
توصيات هي:
 - 1ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت��وف �ي��ر بيئة
ع�م��ل 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
الخاص بمنح القرض االسكاني
ل�ل�م��رأة الكويتية وخ��اص��ة الباب
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 ودليل الوصف

الوظيفي من قبل مجلس الخدمة
املدنية.
 - 4إدراج االع�ت�م��ادات املالية
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��ةل �ل �ت �ي �س �ي��ر االئ �ت �م ��ان ��ي ل�ت�ح�ق�ي��ق
اف�ض��ل السبل املمكنة ف��ي عملية
ال� �ت� �ي� �س� �ي ��ر االئ � �ت � �م � ��ان � ��ي ح �س��ب
اختصاصات البنك.

املشروعات لتحقيق الهدف.
 سعدون حماد :عندما نقرأ انس��وق ال��وط�ن�ي��ة ك��ان م��ؤج��را ب �ـ630
دي�ن��ارا االن مؤجر بمليون و 300
ألف وهذا جهد اللجنة.
 ح� � �م � ��دان ال� � �ع � ��ازم � ��ي :ن �ن��اق��شامل �ي��زان �ي��ات ف��ي غ �ي��اب ال�ك�ث�ي��ر من
ال� ��وزارات بالنسبة للهيئة العامة
للقوى العاملة فعندما ع�ين مدير
للهيئة مل ��اذا ال تعطي ال��وزي��رة له
ك��ل الصالحيات؟ ال ب��د م��ن تفعيل
ق � ��ان � ��ون امل � �ح� ��اك � �م� ��ات ال� �ت ��أدي� �ب� �ي ��ة
لديوان املحاسبة وأي قيادي عليه
ت�ج��اوز املفترض ل��ن يتم التجديد
له ،ويكون القيادي لديه مخالفات
ونفاجأ به مدير أو وكيل مساعد.
 ع� ��دن� ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :دائ� �م ��ان�ح��اول استكشاف بعض االل�ي��ات
ال � ��رق � ��اب� � �ي � ��ة ،ون� � ��أم� � ��ل ف� � ��ي ت �ف �ع �ي��ل
ادارة م ��راق� �ب ��ة االداء ال �ح �ك��وم��ي
عليها م�ع��ول كبير ف��ي تقييم اداء
املسؤولني في الحكومة.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :ال�ح�ك��وم��ة فعالن�ج�ح��ت ف��ي ان �ش��اء وت�ف�ع�ي��ل هيئة
اس�م�ه��ا ه�ي�ئ��ة امل �ش��اري��ع ،امل �ش��روع
ال��وح �ي��د ال ��ذي اق� ��روه ع �ط �ل��وه ،ألن
ال �ه �ي �ئ ��ة ف ��اش� �ل ��ة وب� �غ� �ي ��اب ل�ج�ن��ة
املناقصات ودي ��وان املحاسبة ،بل
فقط باملفاضلة والترسية املباشرة
امل �ج �ل��س ي�ن�ب�غ��ي أن ي �ح��اف��ظ على
سلطاته الرقابية في هذا املجلس
ت��م ت��وه �ي��ج ال �ع��ال��م ب��االس �ك��ان في
ح�ين ع��دم ت��واف��ر ال�ك�ه��رب��اء بسبب
ب�ل�اع�ي�ن ال� �ب� �ي ��زه ال� ��ذي� ��ن ي �ق��وم��ون
بوضع الوزراء.
ي�ج��ب ع�ل��ى رئ�ي��س ال�ح�ك��وم��ة ان
يهتم بقضية التعيينات القيادية
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وقف ميزانية
ديوان المحاسبة
والتحقق من
مخالفات بعض
موظفيه
الجيران :ما دور
الوفود البرلمانية
لمجلس األمة
وماذا تقدم وأين
تقاريرها ؟
المعيوف :هناك
رجال أفاضل قاموا
بدور فاعل في
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التأديبية على المتجاوزين
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حماد :ال صالحيات
لمدير عام هيئة
القوى العاملة
ونائبه هو من يدير
الهيئة
العمر :هيئة
المشاريع
الحكومية فاشلة
والمشروع الوحيد
الذي أقرته تعطل
عادل الخرافي مترئسا الجلسة وبجواره الروضان والرويعي

تتمة المنشور ص08
وف �ه��م ت �ع��اون ال��رئ �ي��س م��ع بعض
ال ��وزراء ك��أن��ه ت �ع��اون ،دع��ون��ا نقيم
ه��ذه الهيئات وامل��ؤس �س��ات ،هناك
ك��وت��ا ل�ك��ل ع��ام��ل ي�ج��ب ان نعترف
بالخلل.
 ع��دن��ان عبدالصمد :ك��ل عضول� ��ه ال� �ح ��ق ف� ��ي اس � �ت � �خ� ��دام ادوات � � ��ه
الدستورية ،ولكن اذا كانت هناك
م� �خ ��ال� �ف ��ات ت �ع �ت �م��د ع� �ل ��ى ت�ف�ع�ي��ل
املحاكمة من قبل ديوان املحاسبة.
 جمال العمر :عندما نرى بعضال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ف�ل�ت��رة ه ��ذه ال �ق �ي��ادات
ون �ض��ع ال �ك �ف��اءات ،ودور املجلس
ايجاد الية لتعيني القياديني.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :بالنسبة للقوىال � � �ع � ��ام � � �ل � ��ة ف � � �م � ��دي � ��ره � ��ا م� �ه� �م ��ش
وص �ل��اح � �ي � ��ات � �ه � ��ا ف � � ��ي ي � � ��د ن ��ائ ��ب
امل��دي��ر املتنفذ ،وع�ن��دن��ا ف��ي دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة ادارة م�ت��اب�ع��ة وم��راق�ب��ة
ل�ل��اداء ال�ح�ك��وم��ي ف �ل �م��اذا ال نفعل
ه� ��ذه االدارة؟! وال �ق �ط��اع ال �خ��اص
وال � � �ت � � �ج� � ��ار امل� � �ت� � �ن� � �ف � ��ذون ه � � ��م م��ن
ي� �س� �ي� �ط ��رون ع� �ل ��ى ال� �ق� �ط ��اع ال� �ع ��ام
ف �ه��م ي� ��دي� ��رون ال �ب �ل��د وأي ان �س��ان
يخالفهم يوقفون ويجمدون عمله
وال �ح �ك��وم��ة ت�ن�ف��ذ اوام ��ره ��م وه ��ذا
واقع وال يجب انكاره.
وال � � � � � � �ص � � � � � � �ن� � � � � � ��دوق ال� � � ��وط � � � �ن� � � ��ي
ل�ل�م�ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة الحكومة
ال ت��دري عنه شيئا ،هناك كفاءات
ول � � �ك� � ��ن ي� � �ص� � �ط � ��دم � ��ون ب � �ع ��راق� �ي ��ل
املتنفذين.
ت � � � �ف� � � ��اج� � � ��أن� � � ��ا ب � � � � � � ��أن ال � � �ب � � ��دي � � ��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي م ��ا ه ��و اال ضحك
على الذقون.
 س � �ع ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي :ت� �س ��اءلدائ �م��ا مل ��اذا ه ��ذا ال�ع�م��ل امل�ت�ق��اع��س

ومل� ��اذا ال ت �س��أل ال�ح �ك��وم��ة نفسها
ه��ذا التعطيل وع ��دم االن �ج��از ،فال
ي�م�ك��ن ان ت �ج��د ال �ح �ك��وم��ة مجلس
اف � �ض� ��ل م � ��ن ه � � ��ذا امل � �ج � �ل� ��س ،ف �ك��ل
ال� �ق ��وان�ي�ن اق� � ��رت اال ان ال �ح �ك��وم��ة
دون املستوى هيئة القوى العاملة
معطلة ال تسير ع�ل��ى أس��س نقدر
ل�ل��وزي��رة ج�ه��وده��ا ،ولكن م��ا هكذا
ت� � ��ورد االب� � ��ل ال� �ص� �ن ��دوق ال��وط �ن��ي
للمشروعات الصغيرة اه��داف��ه لم
ت�ت�ح�ق��ق ع �ل��ى أرض ال ��واق ��ع ،على
الحكومة ان تراجع نفسها في هذا
التقصير والتهاون في عدم تفعيل
القوانني.
 عادل الخرافي :الوزيرة تطبقال � �ق ��وان �ي�ن وامل � ��واط � ��ن ل� ��و ي �خ��ال��ف
ب�م�ن�ش��أة ن�س�ح��ب ت��رخ�ي�ص��ه ولكن
م �ن �ش��أة ت ��رخ ��ص ح �ض��ان��ة اط �ف��ال
وت �س �ت �خ��دم ادارة ل �ه �ي �ئ��ة ال �ق��وى

عبدالله املعيوف

ال �ع��ام �ل��ة وم �ه �م��ا ك ��ان ��ت ال� �ظ ��روف
فلن نقبل املخالفة والحكومة التي
ت �خ��ال��ف ون� �ح ��ن ن �ع �ل��م ان� ��ه م��ؤق��ت
ولكن ملاذا يتحمله السكان.
د .خ�ل�ي��ل ع�ب��دال�ل��ه (ن �ظ��ام :)182
على الصحافة ان تكون امينة في
ن�ق��ل ج�ل�س��ات امل �ج �ل��س ،وبصفتي
رئيس لجنة تنمية املوارد البشرية
ودع � ��ون � ��ا ع� � ��دة ن � �ق ��اب ��ات ع �م��ال �ي��ة
وك �ن��ا ن��أخ��ذ االراء ب �ش��أن ال �ب��دي��ل
االستراتيجي وحدث في االجتماع
خ�ل��ل اث �ن��اء الجلسة وق��ال��ت اح��دى
ال �ص �ح��ف ان رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ق��ام
ب� �ع� �م ��ل غ� �ي ��ر الئ� � ��ق وق � �م� ��ت ب �ط��رد
ال �ض �ي��ف ول � ��م ي� �ح ��دث وذل� � ��ك غ�ي��ر
صحيح.
 م � ��رزوق ال �غ��ان��م :م ��ن ح �ق��ك انتكتب االمانة ردا على الصحيفة.
 -أح�م��د م�ط�ي��ع :ق��دم��ت اق�ت��راح��ا

ب � �ت � �ج ��ري ��م ال � �س � �ح� ��ر وال� � �ش� � �ع � ��وذة
وتفاجأت ب��أن اللجنة التشريعية
رف � �ض� ��ت ه � � ��ذا امل� � �ق� � �ت � ��رح ،ف ��أرج ��و
االنتباه بأن السحر كفر وال يفلح
الساحر حيث اتى.
وق � ��دم � ��ت ط� �ل� �ب ��ا ب��اس �ت �ع �ج��ال��ه
وال�ت�ص��وي��ت عليه اآلن ف��ي جلسة
اليوم.
د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :ق��ان��ون
ال�ج��زاء مغط ه��ذا املقترح وتحقق
ال �غ��رض وامل� �ف ��روض ت�ف�ع�ي��ل م��واد
قانون الجزاء.
 م � � � � � � ��رزوق ال � � �غ � � ��ان � � ��م :ي � �ج� ��ريالتصويت على التقارير الخامس
والسادس والسابع.
وت �ل ��ا رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع ��دن ��ان
عبدالصمد م��واد الهيئات الثالث
وامل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات ال � �خ � �م� ��س وج � ��رى
التصويت على امليزانيات الخمس

مكافحة الفساد :إعادة النظر
في نسب معايير القبول
أي ��د ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ام��ن للجنة
امليزانيات والحساب الختامي
م � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب��اع �ت �م��اد
ال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة
العامة ملكافحة الفساد للسنة
امل��ال�ي��ة  2014/2013وم �ش��روع
القانون بربط ميزانية الهيئة
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة 2016/2015
وق � ��د ب �ل �غ��ت االي� � � � ��رادات ص �ف��را
وامل �ص��روف��ات 1.903.470.823

دينارا وال توجد ارباح.
وورد ب�ت�ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال ��ذي
واف� � � ��ق ع� �ل� �ي ��ه امل� �ج� �ل ��س واح� ��ال� ��ه
للحكومة توصية واح��دة أف��ادت
بضرورة اع��ادة النظر في مسألة
ت��وزي��ع نسب معايير القبول 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
ي �س �ت �ح��وذ ع �ل��ى  ٪ 50ف ��ي امل �ئ��ة
م� ��ن اج� �م ��ال ��ي م �ع��اي �ي��ر ال �ق �ب ��ول،

حيث انه كلما قلت نسبة املقابلة
ال�ش�خ�ص�ي��ة ال ��ى ب��اق��ي ال�ع�ن��اص��ر
ق� �ل ��ت م �ع �ه ��ا 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 م �س��أل��ة
ال�ل�غ��ط ال�ت��ي ق��د ت�ث��ار ف��ي القبول
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة م �م��ا ي�ح�ق��ق ال �ع��دال��ة
واملساواة وتكافؤ الفرص.

الواردة في التقارير الثالثة وكانت
ال�ن�ت�ي�ج��ة ك��ال �ت��ال��ي ،ال �ح �ض��ور 36
موافقة  32عدم وافقة 4
م� � ��واف � � �ق� � ��ة ع� � �ل � ��ى امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
والتوصيات وتحال الى الحكومة.
وت�ل�ا األم�ي�ن ال �ع��ام ط�ل�ب��ا ب�ش��أن
املساس برموز القضاء وامل��ؤام��رة
ال� �ت ��ي ك� ��ان م �ن �ه��ا ن � ��واب س��اب �ق��ون
وتوصيته باحالة ما يشكل تهمة
ام � ��ن دول � � ��ة ال � ��ى ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال �ع��ام��ة
التخاذ كافة االجراءات القانونية،
وكشف اسماء املتورطني من نواب
سابقني واعالميني وكشف اسماء
ودور ك��ل ال �ن��اش �ط�ين ف��ي وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي الذين كانت
لهم يد في املؤامرة.
(موافقة عامة)
ميزانية الهيئة العامة ملكافحة
ال� �ف� �س ��اد ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة / 2013
 2014وللسنة املالية 2016 / 2015
وال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون االع��اق��ة
وه� �ي� �ئ ��ة ال � � �ق � ��رآن ال � �ك� ��ري� ��م وت �ت �ل��و
االئ�ت�م��ان ال�ك��وي�ت��ي وب�ن��ك الكويت
املركزي.
 ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :م� ��ن خ�ل�الم��ا اط�ل�ق��ت ع�ل�ي��ه ،ي�ج��ب ان تنتبه
ال�ح�ك��وم��ة ع�ن��دم��ا ت�ك�ل��ف اح ��دا في
م �ن �ص��ب ق� �ي ��ادي ان ي �ك ��ون ل��دي�ه��ا
فكرة كاملة عن شهادته وخبراته
وحتى تغريداته ،بعض القياديني
ي �ع��رق��ل م �ش��اري��ع ال� ��دول� ��ة ي�ت�ع�م��د
ح � �ت� ��ى ي� �ج� �ع ��ل ص� � � � ��ورة ال� �ك ��وي ��ت
مشوهة امام العالم والناس.
وارج��و من لجنة تنمية امل��وارد
ان يكون لها دور وق��ان��ون لوضع
آلية معينة ،ولو طبقنا هذه اآللية

التتمة ص10

طنا :لماذا ال تفعل
إدارة متابعة
ومراقبة األداء
الحكومي في
ديوان المحاسبة؟
الخرافي :هناك
مكان مرخص
كحضانة بالشامية
و«الشؤون»
تستخدمه كإدارة
حكومية

10

مضبطة

aldostoor

الخميس  18رجب  07 . 1436مايو 2015

المجلس يوصي بكشف أسماء السياسيين
والنواب السابقين واإلعالميين المتآمرين
تتمة المنشور ص09
لرأينا ان معظم ه��ؤالء القياديني
يمشون.
أرج� � ��و م ��ن االخ� � � ��وان ف ��ي ه�ي�ئ��ة
املعاقني مراجعة جميع الحلقات
واذا وجدت مخالفة فلتطبق عليه
كل الجزاءات والعقوبات.
 م�ح�م��د ال �ج �ب��ري :بالنسبة ملاي� �ح ��دث م ��ن ت � �ج � ��اوزات ف ��ي ه�ي�ئ��ة
القرآن والسنة وتحديدا من مدير
الهيئة ،وانا ال اعرفه لكن على هذه
ال �ت �ج��اوزات ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة اوال ع��دم
تنفيذ اي من اختصاصاتها األربع
عشرة ،فهي لم تقم بطباعة حتى
مصحفا واحدا واملدير محول الى
ال �ن �ي��اب��ة ف ��ي  4ق �ض��اي��ا ،وال� � ��وزراء
ال� �س ��اب� �ق ��ون ق� ��ام� ��وا ب ��اي� �ق ��اف ��ه ع��ن
العمل لحني البت ف��ي ال�ت�ج��اوزات
وم�ن�ه��ا ان ه �ن��اك م�س�ت�ش��ارا رات�ب��ه
 2000دينار ملدة سنة غير كويتي
واض ��اف ��ة ال� ��ى ش �ب �ه��ة اخ �ت�لاس��ات
ب �ق �ي �م��ة  85أل � �ف� ��ا ،واي � �ض� ��ا ت��زوي��ر
هوية هذا املستشار على العنوان
ال �ت��اب��ع ل�ل�ه�ي�ئ��ة ،ول� ��دي ك �ت��اب من
النائب العام وبه احالته املتهم الى
محكمة ال�ج�ن��اي��ات وذل ��ك ف��ي /22
 ،2015 /4فكيف مدير كهذا يؤتمن
على هيئة سامية كهذه ويستمر
على رأس عمله ،فلماذا هو مستمر
على رأس عمله؟!
 يعقوب الصانع وزي��ر ال�ع��دل:وجدنا مجلس ادارة انتهت مدته
وه �ن��اك خ�ل�اف ب�ين امل��دي��ر ون��واب��ه
ف�ه��و ع�ل��ى رأس عمله الن ال ��وزراء
ال �س��اب �ق�ين اوق� �ف ��وه  3أش �ه��ر ث ��م 3
أشهر اخرى فال يسمح لي بايقافه
اكثر من ذل��ك ،وال نستطيع اتخاذ
اجراء اال اذا اوقفته النيابة العامة
او املحكمة عن العمل.
واآلن م�ج�ل��س االدارة ال ��ذي تم
وض �ع��ه اآلن يضطلع ب ��دور كبير
وبدأ يمارس اعمال املدير ونوابه.
ن �ح��ن ن �ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ة ه��ذا
االم� � ��ر ون �ع �ل��م ب � ��أن ه� �ن ��اك اخ �ط��اء
وش� �ك� �ل� �ن ��ا ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف��ي
ال � �ت � �ج ��اوزات ،وش �ك �ل��ت ف��ري �ق��ا من
مجلس االدارة حتى نستطيع ان
نتعهد ملجلسكم املوقر بعدم تكرار
هذه املخالفات.
 محمد الجبري :اشكر الوزيرع� �ل ��ى ردوده ل� �ك ��ن اري � � ��د ت�ط�ب�ي��ق
القانون على ه��ذا الشخص وه��ذا
ك�ت��اب للنائب ال �ع��ام ب��اح��ال�ت��ه ال��ى
محكمة ال�ج�ن��اي��ات وه ��ذا يعطيك
صالحية بايقافه عن العمل.
 اح�م��د الري :ه�ن��اك مالحظاتعلى هيئة مكافحة ال�ف�س��اد منها
ع� ��دم ال �ت �ق �ي��د ب �م�ل�اح �ظ��ات دي� ��وان
املحاسبة ،وبالنسبة للقرآن الكريم

الحريجي :لن تجد
الحكومة مجلسا
أفضل من الحالي
فكل القوانين
أقرت وهي دون
المستوى

خليل الصالح

واتمنى اع��داد البرامج الذكية في
اآليفون وبنك االئتمان فبالنسبة
ل �ل �م �ب �ن��ى ال � �ج� ��دي� ��د 14 ،م �ل �ي��ون��ا
وادراجها ضمن امليزانية الجديدة،
وال �ب �ن��ك امل ��رك ��زي ب ��ه  157ش��اغ��را
وكثرة االستقاالت النهم يذهبون
الى هيئة اسواق املال ألن الرواتب
اف �ض��ل ،وال�س�ي��اس�ي��ة ال�ن�ق��دي��ة بها
فائض السيولة  6مليارات ،ونشيد
بجهود البنك الذي يوفر السيولة
للبنوك االخرى.

جمال العمر

 خ �ل �ي��ل ال �ص ��ال ��ح :االخ� � ��ون منال ��وزراء غير موجودين ومكافحة
الفساد استبشرت الناس بها خيرا
والشك ينتابنا ومطلوب ان تقول
هيئة الفساد لكل متقدم للتوظيف
ملاذا لم يتم قبوله وفي  2015العمل
في الكمبيوترات والزلنا متأخرين
في التقنيات ،وهناك ه��روب ألهل
ال �خ �ب��رات ب�س�ب��ب غ �ي��اب امل �م �ي��زات
وال� ��روات� ��ب ،ي �ج��ب ان ت �ك��ون ه�ن��اك
نظرة واقعية.

 ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ج �ي��ران :املبلغزه � �ي ��د ل �ه �ي �ئ��ة م �ك ��اف �ح ��ة ال �ف �س��اد
م�ق��ارن��ة ب��امل�ه�م��ات امل�ط�ل��وب��ة منها
وي �ج��ب ن�ش��ر ال��وع��ي ح ��ول ماهية
ال �ف �س��اد وأوج� ��ه وط�ب�ي�ع��ة ال�ف�س��اد
وم�ف�ه��وم ال�ف�س��اد ارت�ب��ط بمفاهيم
اخ � ��رى وال �ق �ي ��اس ل�ل�اس��ف اص�ب��ح
على الخطأ ،وم��ا ه��ي آلية حماية
املعلومات في هذه الهيئة وسمعت
ان ال�ه�ي�ئ��ة س�ت�لاح��ق  950مليونا
في بريطانيا واميركا.

 ج � �م � ��ال ال � �ع � �م� ��ر :م � ��ن ل��دي �ه��مال � �س � �ل � �ط� ��ة ف� � ��ي ت� �ع � �ي �ي�ن م� �ج ��ال ��س
االدارات ي� �ت� �ح� �ك� �م ��ون ب� ��االس� ��ر
وال�ق��روض ورسالتنا ال��ى محافظ
ال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي وال� �ج ��ان ��ب االخ ��ر
ل ��دي� �ن ��ا ه �ي �ئ ��ة م� �ك ��اف� �ح ��ة ال �ف �س ��اد
وبعد الالئحة التنفيذية املكاسر
ي �ج��ب اال ي �ك ��ون م ��ع ه� ��ذه ال�ه�ي�ئ��ة
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نص مقترح مالحقة من استهدفوا
تقويض النظام وأساءوا لشيوخ القضاء
تقدم عدد من النواب بطلب الى
مجلس األم ��ة يقضي بكشف كل
املتورطني في التخطيط ملؤامرات
تستهدف اس�ت�ق��رار ال�ك��وي��ت عبر
مواقع التواصل االجتماعي.
واوضح النواب في طلبهم انه
ال يخفى على الجميع ما مرت به
ال �ب�لاد خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة من
احداث وتصعيد سياسي مفتعل
ومخطط له من اطراف كانت تتآمر
الستهداف امن الوطن واستقراره
السياسي واالج�ت�م��اع��ي ،وسعت
الى تقويض النظام وضرب كافة
م��ؤس �س��ات ال� ��دول� ��ة ال��دس �ت��وري��ة
العريقة واالساءة لشيوخ القضاء
وك ��ل م��ا ه��و ش��ري��ف وج�م�ي��ل في
الكويت.

تلك امل��ؤام��رة التي اش�ت��رك بها
العديد م��ن السياسيني وال�ن��واب
ال �س ��اب �ق�ي�ن وب� �ع ��ض االع�ل�ام �ي�ي�ن
الفاسدين يقودهم رؤوس الفساد
وس� ��راق امل ��ال ال �ع��ام مستخدمني
اس��ال�ي��ب ال ت�م��ت الخ�ل�اق الشعب
الكويتي بصلة ،وقد كان ملجلس
االمة دور كبير ومؤثر بعد املولى
عز وجل في التصدي لكل من اراد
بالبالد والعباد سوءا فاملواجهة
م� ��ع رؤوس ال� �ف� �س ��اد وم �ك��اش �ف��ة
ال� �ش� �ع ��ب ب� �ك ��ل ش � ��يء ك � ��ان دي� ��دن
ون �ه��ج ن� ��واب األم� ��ة ح �ت��ى ان�ت�ه��ى
االم ��ر ب��اع �ت��راف ص��ري��ح وت�ق��اري��ر
واض �ح ��ة وادل � ��ة دام �غ ��ة وق � ��رارات
قضائية كشفت زي��ف االدع ��اءات
وتدليس املدعني.

ومل� � ��ا ك� ��ان� ��ت ب� �ع ��ض ال �ص �ح��ف
ووس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
ت�ت��داول وبشكل واس��ع معلومات
ع � ��ن ال � � �ق � ��اء ال � �ق � �ب ��ض ع � �ل� ��ى اح� ��د
امل ��واط� �ن�ي�ن امل� �ت ��ورط�ي�ن ف� ��ي ه��ذه
امل��ؤام��رة وذل ��ك اث �ن��اء وج ��وده في
س��اح��ة االرادة وق��د عثر بحوزته
ع �ل��ى م �ع �ل��وم��ات خ �ط �ي��رة وم�ن�ه��ا
م ��ا س �م��ي ب� �ـ «ق � ��روب ال �ف �ن �ط��اس»
 إن ص� �ح ��ت  -ت �ك �ش��ف ال �ك �ث �ي��رم ��ن ت �ف��اص �ي��ل امل� ��ؤام� ��رة واس �م��اء
املتورطني بها.
بناء على ما تقدم نوصي نحن
 املوقعني  -ادناه بالتالي:اوال :اح ��ال ��ة ك ��ل م ��ا م ��ن ش��أن��ه
تشكيل تهمة أم��ن دول��ة وك��ل من
يثبت تورطه تخطيطا او تمويال

او تحريضا اوتنفيذا الى النيابة
ال �ع��ام��ة الت �خ��اذ ك��اف��ة االج � ��راءات
القانونية في هذا الشأن».
ث� ��ان � �ي� ��ا :ك� �ش ��ف أس� � �م � ��اء ك��اف��ة
امل�ت��ورط�ين م��ن سياسيني ون��واب
سابقني واع�لام�ي�ين ودوره ��م في
التخطيط والتنفيذ لهذه املؤامرة.
ووضع الرأي العام الكويتي امام
حقائق االمور.
ث��ال�ث��ا :ك�ش��ف اس �م��اء ودور كل
الناشطني املتورطني في وسائل
ال� � �ت � ��واص � ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ال� �ت ��ي
كانت ت��ؤدي ادوارا مشبوهة في
الترويج للمؤامرة.
ح �ف��ظ ال �ل��ه ال �ك��وي��ت وام �ي��ره��ا
وشعبها من كل مكروه وشر.

الخرافي :على
الحكومة تطبيق
القوانين على
نفسها فهي
من تخالفها
وليس المواطن
مطيع :أطلب
أن يأخذ تقرير
«التشريعية»
الخاص بالسحر
والشعوذة صفة
االستعجال
الزلزلة :على هيئة
المعاقين مراجعة
مخالفاتها
وتطبيق العقوبات
على المخالفين
الجبري :كيف
يستمر مدير هيئة
القرآن والسنة على
رأس عمله رغم
تجاوزاته؟
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إقرار ميزانيات  3جهات مستقلة وملحقة
ويحيلها إلى الحكومة

البنك المركزي :رسم
سياسة استثمارية مشجعة
لتوظيف األموال

حوار جانبي بني الوزير العبدالله والنائب أحمد القضيبي

تتمة المنشور ص10
والحكومة تعكس جديتها بمدى
متابعة هذه الهيئة وال اعرف ملاذا
ت�ق�ل�ي��ص امل �ي��زان �ي��ات دع ��م ال�ه�ي�ئ��ة
م��ن خ�ل�ال م�ي��زان�ي��ة ت�ن��اس��ب امل�ه��ام
املناط بها ،وبنك االئتمان سمعنا
ان��ه سيحال لوزير املالية واتمنى
ان تكون الخطوات جدية في نقل
تبعية البنك.
 -خ� �ل� �ي ��ل ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه :ث � �ل ��اث او

ارب ��ع س�ن�ين م��ن اج��ل الئ�ح��ة هيئة
مكافحة الفساد ونحن نقول أعط
ك��ل ذي ح��ق ح�ق��ه و ٪ 50م��ن اج��ل
امل �ق��اب �ل��ة وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة اوج ��ه
رسالة ال تالحقون خرفان ودياي
ب � ��ل الح � �ق � ��وا ال� �ح� �س ��اب ��ات وك �ي��ف
تتغير وج�م�ي�ع�ن��ا م �س��اء ل��ون وم��ا
يحصل س��وء ادارة واع�ت�ق��د يجب
ان ي �ك��ون ه �ن��اك ث ��واب وع �ق��اب في
امليزانية.
 -ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي :ي �ج��ب

حوار بني الصانع والصالح

ان ن��دع��م ه�ي�ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال�ف�س��اد
وه� ��ي ب �ح��اج��ة ل ��دع ��م م�ي��زان�ي�ت �ه��ا
والهيئة تلقت الكثير من الطلبات
للتحقيق وهذا يدل على التعاون،
ووص��ل ال�ت�ج��اوز ف��ي هيئة ال�ق��رآن
ال� ��ى ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ف��رع �ي��ة م ��ن 9
اع� �ض ��اء ب�ي�ن�م��ا ال �ل �ج �ن��ة االص �ل �ي��ة
عدد اعضائها  7اعضاء ،قبل ايام
تعرضت لنقد ولكن ان يكون النقد
م��ن ش �خ��ص م �ح��ام ورج� ��ل ق��ان��ون
ي �ج��ب ان ي �ت��م ب��ال �ع��دل واالخ �ل��اق

واالده� � � � � ��ى ان � � ��ه م� �ح ��ام ��ي ال� ��دول� ��ة
وينتقد ل�ج��ان مجلس االم ��ة وان��ا
اق��ول ح��ق محمد العبدالله قسما
بالله اما ان تكون قادرا على اتخاذ
ال �ق��رار امل�ن��اس��ب وام ��ا تسمع مني
كالما عمرك ما سمعته في حياتك.
 ع��ادل الخرافي :ترفع الجلسةإلى يوم  19مايو الجاري.

هيئة اإلعاقة :تنفيذ التزامات الدولة تجاه
ذوي االحتياجات الخاصة
ص��در ال�ت�ق��ري��ر ال�ت��اس��ع للجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب الختامي
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى م �ش��روع ال�ق��ان��ون
ب ��اع� �ت� �م ��اد ال � �ح � �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ذوي
االعاقة للسنة املالية 2014/2013
وم� � � � � � �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
 2016/2015وقد بلغت االي��رادات
 119.014.881دينارا واملصروفات
 131.010.403.618دي�ن��ارا ،وتمت
ت�غ�ط�ي��ة ال� �ف ��رق ب�ي�ن امل �ص��روف��ات
واالي � � � � � � � � � � ��رادات وال � � �ب� � ��ال� � ��غ ق � � ��دره
 130.891.388.737دينارا خصما
على الباب الخامس  -املصروفات
املختلفة واملدفوعات التحويلية
ب �م �ي��زان �ي��ة ال � � � ��وزارات واالدارات

ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وت� �ض� �م ��ن ال �ت �ق��ري��ر
ال��ذي واف��ق عليه املجلس واحاله
للحكومة  8توصيات هي:
 1ال � � �ت � � �ع� � ��اون م� � ��ع ال � �ج � �ه ��اتال��رق��اب �ي��ة وال س �ي �م��ا م ��ع دي� ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي ت��وف �ي��ر ال �ب �ي��ان��ات
وامل �س �ت �ن��دات ال �ت��ي يطلبها وف��ي
املدد املحددة قانونا.
 2ق� � �ي � ��ام ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ب� ��ات � �خ� ��اذاالج � � � � � � � � ��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��ساالعلى للمعاقني واالل�ت��زام بعدد
االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات ح � �س� ��ب ق� ��ان� ��ون
ان� �ش ��ائ ��ه ،وذل� � ��ك الع� �ت� �م ��اد خ�ط��ة
س�ن��وي��ة لعمل ال�ه�ي�ئ��ة ب��االض��اف��ة

ال � ��ى ت� �ق ��دي ��م ت� �ق ��ري ��ر س� �ن ��وي ع��ن
اع�م��ال�ه��ا مل�ج�ل��س االم ��ة ومجلس
الوزراء كما نص قانون انشائها.
 4قيام الهيئة بإصدار اللوائحاملنظمة لتنفيذ التزامات الدولة
ب�ش��أن رع��اي��ة ذوي االح�ت�ي��اج��ات
ال � � �خ� � ��اص� � ��ة ك� � �م � ��ا ن � � ��ص ق � ��ان � ��ون
انشائها.
 5قيام الهيئة بشغل ما لديهامن شواغر وظيفية والبالغة 55
درج ��ة وظ�ي�ف�ي��ة ،وع ��دم اس�ت�غ�لال
اعتمادات هذه الدرجات للصرف
على املكافآت.
 6م��راج�ع��ة وت�ح��دي��ث امل�ل�ف��اتوال� �ب� �ي ��ان ��ات ال �ط �ب �ي��ة ل �ل �م �ع��اق�ين
بصورة دورية.
 7-م �ت��اب �ع��ة ال �ه �ي �ئ��ة مل� �ش ��روع

مبناها الجديد مع لجنة البيوت
االستشارية وخاصة انه 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��مج �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
ان وزارة امل ��ال �ي ��ة ل ��م ت ��رص ��د اي
اعتمادات مالية لهذا الغرض في
ميزانيتها.

واف� ��ق ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي عشر
ل �ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
الختامي على م�ش��روع القانون
ب��اع �ت �م��اد ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل �ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي للسنة
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 ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2016/2015وت �ق ��در االي� � ��رادات
االج �م��ال �ي��ة ب�م�ب�ل��غ 72.544.000
دي�ن��ار (اث�ن��ان وسبعون مليونا
وخ�م�س�م��ائ��ة وارب �ع ��ة وارب �ع��ون
ال��ف دي�ن��ار فقط ال غ�ي��ر) وتقدر
امل �ص��روف��ات االج �م��ال �ي��ة بمبلغ
 63.154.000دي �ن��ار ف�ي�م��ا ي�ق��در
ص��اف��ي ال��رب��ح ال�ن��ات��ج م��ن زي��ادة
االيرادات عن املصروفات بمبلغ
 9.390.000دي �ن��ار وي �ض��اف ال��ى
االح �ت �ي��اط��ي ال �ع��ام ل �ل��دول��ة وق��د
أب��دت اللجنة بعض املالحظات
وت �ض �م��ن ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال ��ذي

واف � � ��ق ع �ل �ي��ه امل� �ج� �ل ��س واح ��ال ��ه
للحكومة توصيتني هما:
 - 1ب� �ح ��ث ام� �ك ��ان� �ي ��ة زي� � ��ادة
ع� ��دد امل �س �ت �ف �ي��دي��ن م ��ن ب��رن��ام��ج
ال �خ��ري �ج�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ين ال �ج��دد
ل �ل �ع �م��ل ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع امل �ص��رف��ي
وغيرها م��ن البرامج التدريبية
مما يثري سوق العمل سواء في
القطاع العام أو الخاص.
 - 2ت �ن �س �ي��ق ب� �ن ��ك ال� �ك ��وي ��ت
امل ��رك ��زي وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ذات ال � �ص � �ل� ��ة ل � ��رس � ��م س �ي��اس ��ة
اس�ت�ث�م��اري��ة م�ش�ج�ع��ة لتوظيف
االم � � ��وال امل� ��ودع� ��ة ل� ��دى ال �ب �ن��وك
ف��ي م �ش��اري��ع خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة ما
ي�س��اه��م ف��ي ال�ت�ق�ل�ي��ل م��ن تكلفة
السياسة النقدية التي تتحملها
الخزانة العامة للدولة والبالغة
 60مليون دينار.

علوم القرآن :التنسيق
اإلداري والمالي مع الجهات
الرقابية
واف��ق التقرير العاشر للجنة
امليزانيات وال�ح�س��اب الختامي
على م�ش��روع ال�ق��ان��ون باعتماد
ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة للعناية بطباعة ونشر
ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وال�س�ن��ة النبوية
وع � �ل� ��وم � �ه � �م� ��ا 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 الهيئة
امل��ال�ي��ة  2016/2015وق��د ق��درت
االي � � ��رادات ب �ـ  1.970.000دي �ن��ار
وامل�ص��روف��ات ب�ـ 2.156.121.222
دي� �ن ��ارا  ،وت �م��ت ت�غ�ط�ي��ة ال �ف��رق
ب�ي��ن امل � �ص� ��روف� ��ات واالي � � � � ��رادات
وال �ب��ال��غ ق� ��دره 2.154.151.222
دي � � �ن� � ��ارا خ� �ص� �م ��ا ع � �ل ��ى ال � �ب ��اب
الخامس  -املصروفات املختلفة
وامل � � � ��دف � � � ��وع � � � ��ات ال � �ت � �ح ��وي � �ل � �ي ��ة
ب �م �ي��زان �ي��ة ال � � � ��وزارات واالدرات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وت �ض �م��ن ال �ت �ق��ري��ر
الذي وافق عليه املجلس واحاله
للحكومة  4توصيات هي:
 - 1قيام مجلس ادارة الهيئة
على وض��ع برنامج عملي قابل

للتطبيق لتفعيل اختصاصات
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� � � � � � ��واردة ف � ��ي ق ��ان ��ون
انشائها.
 - 2ت � �ك� ��ري� ��س ك � ��ل ال� �ج� �ه ��ود
لتصميم وانشاء مطبعة الهيئة
ل� �ط� �ب ��اع ��ة امل � �ص � �ح ��ف ال� �ش ��ري ��ف
باعتباره اهم اختصاص للهيئة
وف��ق ق��ان��ون انشائها خاصة أن
ه��ذا امل �ش��روع م��درج منذ السنة
امل��ال�ي��ة  2013/2012وت��رص��د له
اعتمادات مالية سنويا وال يتم
الصرف عليها.
 - 3ق� � �ي � ��ام ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ب �ش �غ��ل
ش��واغ��ره��ا ال��وظ�ي�ف�ي��ة ل�ل�ح��د من
االعتماد على بند املكافآت.
 - 4ضرورة التنسيق االداري
وامل��ال��ي ف��ي الهيئة ب�ين ادارات�ه��ا
امل�خ�ت�ل�ف��ة وت �ع��اون �ه��ا وال�ج�ه��ات
ال ��رق ��اب �ي ��ة واالل� � �ت � ��زام ب�ت�ع��ام�ي��م
وزارة امل��ال�ي��ة امل�ن�ظ�م��ة للشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالداري� � � � � ��ة وامل �خ��زن �ي��ة
واملركبات.
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ترشيحات دون أعمال قرار الخدمة المدنية

الري يستفسر عن الوظائف
اإلشرافية في الطيران المدني
وج��ه النائب أحمد الري أسئلة
إل��ى وزي��ر امل��واص�لات وزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة ع�ي�س��ى ال�ك�ن��دري
عن الوظائف االشرافية في االدارة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ط �ي��ران امل ��دن ��ي ورئ �ي��س
ق �س��م وم ��راق ��ب وم ��دي ��ر م �ن��ذ االول
من يناير  2015حتى تاريخ ورود
السؤال واسباب عدم تسكينها.
كما ط��ال��ب الري ت��زوي��ده ببيان
ي��وض��ح ال��وظ��ائ��ف االش��راف�ي��ة التي
ت � ��م ت �س �ك �ي �ن �ه��ا م� �ن ��ذ 2015/1/1
ح �ت��ى ت ��اري ��خ ورود ه� ��ذا ال� �س ��ؤال
ف ��ي ال �ط �ي��ران امل ��دن ��ي واس� �م ��اء من
تم ندبهم لها مرفقا بها سيرتهم
الذاتية؟
وب�ي��ان ي��وض��ح اس�م��اء املوظفني
املؤهلني لتولي الوظائف االشرافية
ال �ت��ي ت �ل��ي وظ��ائ �ف �ه��م ال �ح��ال �ي��ة في
ال� �ط� �ي ��ران امل ��دن ��ي (رئ � �ي ��س ق �س��م -
مراقب  -مدير) حسب قرار مجلس
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق � ��م 2006/25
وق��رار مجلس الخدمة منذ تاريخ
 2015/1/1حتى ورود هذا السؤال
وسيرهم الذاتية ومراكز اعمالهم؟
كما طالب تزويده ببيان يوضح

عدد التظلمات االداري��ة املقدمة من
امل��وظ�ف�ين ف��ي ال�ط�ي��ران امل��دن��ي منذ
ت ��اري ��خ  2015/1/1ح �ت��ى ت��اري��خ
ورود ال� � �س � ��ؤال وم� � ��ا االج � � � � ��راءات
املتخذة من قبلكم تجاهها؟
وه��ل صحيح ان هناك موظفني
رشحوا لوظائف اشرافية وندبوا
لها في الطيران املدني دون اعمال
ق ��رار م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة رق��م
 2011/18وال � � ��ذي ح � ��دد م �ع��اي �ي��ر
امل�ف��اض�ل��ة ب�ي�ن امل��رش �ح�ين للترقية
باالختيار واذا كانت االجابة بنعم
ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب� �ب� �ي ��ان ي��وض��ح
اسماءهم ومؤهالتهم والوظائف
االش��راف �ي��ة ال �ت��ي رش �ح��وا ل�ه��ا وم��ا
اس �ب ��اب ع ��دم اع �م ��ال ق� ��رار مجلس
الخدمة املدنية انف الذكر؟
وأض� � � ��اف ه� ��ل ه� �ن ��اك م��وظ �ف��ون
اق� ��دم ب��ال�ت�ع�ي�ين او اق� ��دم ب��ال��درج��ة
املالية الحالية ممن تم ترشيحهم
الي م��ن ال��وظ��ائ��ف االش��راف�ي��ة التي
ك��ان��ت ش��اغ��رة ف��ي ال �ط �ي��ران امل��دن��ي
م �ن��ذ  2015/1/1وت� �ت ��واف ��ر ف�ي�ه��م
ش � ��روط م �ج �ل��س ال �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
ل�ت��ول��ي ه��ذه ال��وظ��ائ��ف االش��راف�ي��ة؟

أحمد الري

اذا ك ��ان ��ت االج� ��اب� ��ة ب �ن �ع��م ي��رج��ى
ت��زوي��دي ببيان ي��وض��ح اسماءهم
وم ��ؤه�ل�ات �ه ��م وس �ي��رت �ه��م ال��ذات �ي��ة
واس � �ب� ��اب ع � ��دم ت��رش �ي �ح �ه��م ل�ت�ل��ك
ال��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة ال �ش��اغ��رة او
التي كانت شاغرة منذ 2015/1/1؟
وهل تعتمد ادارة الطيران املدني
االعالن عن وظائفها الشاغرة حال
خ �ل��وه��ا ال �ت��زام��ا ب�ت�ع��ام�ي��م دي ��وان
الخدمة املدنية؟ وهل تقوم االدارة
ب��دراس��ة االوض � ��اع ال��وظ�ي�ف�ي��ة لكل
امل ��رش� �ح�ي�ن ل �ل �ت��رق �ي��ة ب ��االخ �ت �ي ��ار

لتسكني الوظائف الشاغرة التزاما
بتعاميم وق��رارات دي��وان ومجلس
الخدمة املدنية؟ اذا كانت االجابة
بنعم يرجى تزويدي ببيان يوضح
ذل ��ك؟ واذا ك��ان��ت االج��اب��ة بالنفي
ي ��رج ��ى اف� ��ادت� ��ي ع ��ن اس� �ب ��اب ع��دم
االلتزام بذلك؟
وما مهام لجنة شؤون املوظفني
ف��ي االدارة العامة للطيران املدني
إن وج��دت وه��ل م��ن مهامها تلقي
ط �ل �ب��ات ال �ت��رش �ي �ح��ات ل �ل��وظ��ائ��ف
االشرافية واجراء املفاضلة بينهم؟
اذا ك ��ان ��ت االج� ��اب� ��ة ب �ن �ع��م ي��رج��ى
ت � ��زوي � ��دي ب �ب �ي ��ان ي ��وض ��ح ن �ت��ائ��ج
املفاضلة التي تمت في ترشيحات
تسكني ال��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة التي
كانت شاغرة منذ 2015/1/1؟ واذا
ك��ان��ت االج��اب��ة ب��ال�ن�ف��ي م��ا اس�ب��اب
ع��دم تفعيل عملها الج ��راء ق��واع��د
امل�ف��اض�ل��ة ب�ي�ن امل��رش �ح�ين لتسكني
الوظائف االشرافية؟

محاوالت نشر اإلرهاب لن تثني عن إعادة الشرعية إلى اليمن

الهاجري  :قصف نجران مسلسل
فوضوي لعصابة الحوثيين
ن� ��دد م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �خ��ارج �ي��ة
ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال �ع��اي��د ال �ه��اج��ري
ب� �ق� �ص ��ف م� �ي� �ل� �ي� �ش� �ي ��ات ال� �ح ��وث ��ي
منطقة ن �ج��ران ف��ي ج�ن��وب اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ع�ل��ى ال �ح��دود
م��ع ال �ي �م��ن ب �ق��ذائ��ف ه � ��اون ،مبينا
أن ه � ��ذا ال �ق �ص��ف ي ��أت ��ي ف ��ي إط ��ار
مسلسل الفوضى الذي تحاول تلك
العصابة املسلحة خلقه في املنطقة
وتقويض املبادرة اإلنسانية التي
ت �ق��وم ب �ه��ا ق� ��وات ال �ت �ح��ال��ف وع�ل��ى
رأسها اململكة العربية السعودية
بتعليق ال�ق�ص��ف مؤقتا للسماح
بدخول م��واد اإلغاثة للمتضررين
في اليمن.
وأض ��اف ال�ه��اج��ري ف��ي تصريح
صحافي أن هذا القصف العشوائي

اآلث� � � � � � ��م اس � � �ت � � �ه � � ��دف ع � � � � ��دة م � �ب� ��ان
ومستشفيات وم��دارس األمر الذي
أدى إلى تعليق الدراسة في بعض
املدارس  ،وأدى إلى سقوط عدد من
الضحايا مشيدا في الوقت نفسه
ب��ال��رد ال�س��ري��ع وال �ف��وري م��ن ق��وات
التحالف بقصف مواقع املتمردين
والتصدي لالعتداءات املتكررة.
وق� � ��ال ال� �ه ��اج ��ري إن م� �ح ��اوالت
ال �ح��وث �ي�ي�ن امل� ��ارق�ي��ن وال� �خ ��ارج�ي�ن
ع��ن القانون وع��ن الشرعية لخلق
الفوضى ونشر اإلرهاب واستمرار
ح��ال��ة ع ��دم االس �ت �ق��رار ف��ي املنطقة
واالع� � �ت � ��داءات امل �ت �ك ��ررة ع �ل��ى أم��ن
وحدود دول الخليج لن تثني قوات
التحالف برئاسة اململكة العربية
السعودية عن إع��ادة الشرعية في

ماضي الهاجري

ال�ي�م��ن وإع � ��ادة االس �ت �ق��رار لشعبه
ول � � ��ن ت �ث �ن �ي �ه��ا أي � �ض� ��ا ع � ��ن ت��أم�ي�ن
حدودها وسالمة أراضيها ،داعيا
جميع ال�ق��وى امل�ع��ارض��ة لالنقالب

على الشرعية ف��ي اليمن املشاركة
ف ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ال� � ��ذي س�ت�س�ت�ض�ي�ف��ه
ال��ري��اض الشهر ال�ج��اري وسيكون
هذا املؤتمر داعما للشرعية.
واخ� �ت� �ت ��م ال� �ه ��اج ��ري ت �ص��ري �ح��ه
ب �ض��رورة اس �ت �م��رار ت �ص��دي ق��وات
ال�ت�ح��ال��ف لتلك ال�ج�م��اع��ة املسلحة
االن� � �ق �ل��اب� � �ي � ��ة وض� � � � ��رب م �ع ��اق �ل �ه ��ا
وال� �ق� �ض ��اء ع �ل �ي �ه��ا ون� � ��زع ال �س�ل�اح
منها حتى ال تشكل ت�ه��دي��دا ألمن
واستقرار دول املنطقة داعيا الله
عز وجل أن يحفظ اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة ودول ال�خ�ل�ي��ج م��ن كل
مكروه.

الشايع يسأل الجسار
عن تنفيذ مقترح سابق
ت �ق��دم ال�ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
ب � � �س � ��ؤال ال � � ��ى وزي � � � ��ر االش� � �غ � ��ال
ال �ع��ام��ة وزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء اح �م��د
الجسار حول االجراءات املتخذة
بشأن إنشاء -مدخل -من طريق
ال ��دائ ��ري ال �خ��ام��س ال ��ى منطقة
ال �س�ل�ام أس� ��وة ب��امل��دخ��ل ال��راب��ط
بني الخامس و منطقة الصديق
وذل� � � � ��ك ت� �س� �ه� �ي�ل�ا ع � �ل� ��ى س� �ك ��ان
املنطقة الذين يواجهون صعوبة
في ال��وص��ول ال��ى منازلهم أثناء
زح�م��ة السير ف��ي أوق ��ات ال��ذروة
وغيرها .وقال الشايع في سؤاله:
م ��ا االج� � � � ��راءات ال� �ت ��ي ات �خ��ذت �ه��ا
ال��وزارة تجاه االق�ت��راح السابق؟
وه � � ��ل ح� �ص� �ل ��ت ال � � � � � � ��وزارة ع �ل��ى
موافقات االدارة العامة للمرور
أو أي من الجهات االخرى للبدء

فيصل الشايع

ف��ي تنفيذ ذل��ك امل�ق�ت��رح ؟ ومتى
س�ي�ت��م ال �ب��دء ف��ي اع �م��ال امل��دخ��ل
واالنتهاء منه؟

عبداهلل إلنشاء
قاعة ونصب تذكاري
لتخليد ذكرى الشهداء
تقدم ال�ن��ائ��ب د.خ�ل�ي��ل عبدالله
ب ��اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ي �ق �ض��ي ب�ت�ك�ف��ل
ال ��دول ��ة م�م�ث�ل��ة ب�م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ب � ��إن� � �ش � ��اء ق � ��اع � ��ة ت� � �ك � ��ون م �ع �ل �م��ا
س � �ي� ��اح � �ي� ��ا ي � � � � ��ؤرخ ف � �ي� ��ه ت� ��اري� ��خ
الشخصيات الكويتية من األوائل
وال ��رع � �ي ��ل األول األح� � �ي � ��اء م�ن�ه��م
واألم ��وات امل�ش�ه��ود لهم بالكفاءة
وال�خ�ب��رة وال�ع�ط��اء م�م��ن أسهموا
ب� �ش� �ك ��ل واض� � � ��ح وك� �ب� �ي ��ر وم ��ؤث ��ر
ف ��ي إث� � ��راء ال �ك��وي��ت ف ��ي امل �ج ��االت
املتعددة سواء الدينية أو العلمية
أو الثقافية أو األدبية أو التجارية
أو ال �ص �ن��اع �ي��ة أو امل �ه �ن �ي��ة وف��ي
أي م �ج��ال آخ ��ر ووض� ��ع ص��وره��م
وس�ي��رت�ه��م ال��ذات �ي��ة ومقتنياتهم
ال�خ��اص��ة (إن وج ��دت) واس�ت�خ��دام
ال�ت�ق�ن�ي��ات السمعية وامل��رئ �ي��ة في
ت ��ذك ��ر اس� �ه ��ام ��ات� �ه ��م وت��اري �خ �ه��م
ف ��ي امل� �ج ��االت ال �ت��ي ح �ق �ق��وا فيها
للكويت ما يستحق ذكره والثناء
ع�ل�ي��ه ع�ل��ى م��ر ال �ع �ص��ور ،ويشمل
ت� �ك ��ري� �م� �ه ��م ك � ��ذل � ��ك ع � �ل� ��ى إط� �ل��اق
أسمائهم على املباني الحكومية
وامل � � � � � � ��دارس وامل � � ��راك � � ��ز ال �ع �ل �م �ي��ة
وال �ق��اع��ات ف��ي امل�ع��اه��د وال�ك�ل�ي��ات
الدراسية الحكومية.
ك �م��ا ت �ق��دم ع �ب��دال �ل��ه ب��اق �ت��راح
اخ� ��ر ب��إن �ش��اء م �ن �ص��ة بتصميم
ع � � � ��ال ف � � ��ي م � ��وق � ��ع ع � � � ��ام خ� ��اص
ب�ش�ه��داء ال�ك��وي��ت م��ن الكويتيني
معلما وموقعا
وغيرهم ليكون
َ
ل �ل��زي��ارة م��ن ق �ب��ل ع��ام��ة ال �ن��اس،
ومرتب حسب الحدث والتاريخ
ويشمل على ما يلي:

د.خليل عبدالله

.1ت �س �ل �س��ل أس� �م ��اء ال �ش �ه��داء
حسب األبجدية .
.2ص � � � ��ور م � �ت � �ع� ��ددة ل �ل �ش �ه �ي��د
يختارها ذووه .
.3تاريخ الوالدة والشهادة .
.4ت �ف��اص �ي��ل ك��ام �ل��ة ع ��ن ح��دث
وم � �ك ��ان وأس � �ب� ��اب االس �ت �ش �ه��اد
ومآثر الشهيد.
.5رت � � � �ب � � ��ة ال � �ش � �ه � �ي� ��د إن ك� ��ان
عسكريا.
.6بعض مقتنيات الشهيد  -إن
وجد  -بطلب وموافقة من ذويه.
ع � �ل � ��ى أن � � � ��ه ي � �ف � �ض� ��ل أن ي �ت��م
تخصيص موقع إنشاء املنصة
ف ��ي ص��ال��ة داخ� ��ل (م �ت �ح��ف بيت
العثمان) أو مكان مشابه يتردد
عليه عامة الناس كل حني.
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تعجب من رفض اللجنة التشريعية له

مطيع :التمهل في دراسة السحر والشعوذة
إلخراج قانون يحمي المجتمع
ط ��ال ��ب ال �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د م�ط�ي��ع
ب � � ��إع � � ��ادة ال � �ن � �ظ� ��ر ف� � ��ي امل� �ق� �ت ��رح
ال � � � �خ� � � ��اص ب � � �ق � � ��ان � � ��ون ال � �س � �ح� ��ر
وال �ش �ع��وذة وإع �ط��ائ��ه امل��زي��د من
ال � ��دراس � ��ة وامل� �ن ��اق� �ش ��ة ل �ل �خ��روج
ب �ن��ص ق ��ان ��ون ��ي م �ح �ك��م ي�ض�ب��ط
مثل تلك الجرائم وي�ح��ارب هذه
ال�ظ��اه��رة السيئة ح�ت��ى القضاء
ع� �ل� �ي� �ه ��ا وي � ��ري � ��ح امل� �ج� �ت� �م ��ع م��ن
ويالتها وشرورها وعواقبها.
وب�ين مطيع ف��ي طلبه أن��ه في
إط��ار النص الدستوري الرصني
(دي � ��ن ال ��دول ��ة االس� �ل ��ام) ون �ظ��را
ل�ل�ح��اج��ة امل �ل �ح��ة ل �ن��ص ق��ان��ون��ي
مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال� �س� �ح ��ر وال � �ش � �ع� ��وذة
تقدمت أنا ومجموعة من النواب
األف ��اض ��ل ب��اق �ت��راح ب �ق��ان��ون في
ش � ��أن ت �ج��ري��م م� �م ��ارس ��ة أع �م��ال
السحر وال�ش�ع��وذة ول�لأس��ف لم
ت��واف��ق ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة في
تقريرها على القانون وه��ذا ما
ي��دع��و ل�ل�ع�ج��ب م �م��ا أث� � ��اروه من
اس �ب��اب رد امل �ق �ت��رح وت�ج��اه�ل��وا
ذل � ��ك االن� �ت� �ش ��ار ال� �ه ��ائ ��ل مل �س��أل��ة
ال� �س� �ح ��ر ب ��ال� �ك ��وي ��ت وأث � � � ��ره ف��ي
دم � ��ار ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ب �ي��وت وان
ذل � ��ك ي �ح �ت��اج ق ��ان ��ون ��ا ي�ض�ب�ط��ه
وي�ل�ج��م ك��ل م��ن ت �س��ول ل��ه نفسه
ارتكاب هذا املنكر الشنيع وعلى
س �ب �ي��ل امل � �ث ��ال ال� �ج� �م ��ارك ق��ام��ت
ب �ض �ب �ط �ي �ت�ين ع � ��ام  2011و 42
ضبطية عام  2012و 12ضبطية
ع��ام  2013و 20ضبطية ألعمال

د.أحمد مطيع

سحر وطالسم وأوراق وغيرها
ع ��ام  2014وأي �ض��ا خ�ل�ال أرب�ع��ة
أش� �ه ��ر ع � ��ام  2015ال� �ح ��ال ��ي ت��م
ضبط عشر ضبطيات وهذا يدل
على أن املسألة ليست هينة وال
ينبغي السكوت عليها.
وحري بالذكر أن الحديث عن
السحر يمس العقيدة اإلسالمية
ال�ص�ح�ي�ح��ة وي��ؤث��ر ع �ل��ى اس�ل�ام
م��ن يعتقده وي��ؤم��ن ب��ه وليست
املسألة مجرد أكل ألموال الناس
بالباطل او احتيال ونصب فقط
فالسحر خطره عظيم على الدين
وع� �ل ��ى ع� �ق� �ي ��دة امل �س �ل �م�ي�ن وم ��ن
يعتقد أن ذل��ك االن �س��ان يتحكم
في مصائر الناس وبيده نفعهم
وض� ��ره� ��م واألدل � � � ��ة م� ��ن ال �ك �ت��اب
وال�س�ن��ة ك�ث�ي��رة ع�ل��ى ف�س��اد دي��ن

ومعتقد السحرة ومن يعتقدون
ص � �ح� ��ة اف � �ع� ��ال � �ه� ��م وج ��رائ� �م� �ه ��م
الشنيعة التي قد ت��ودي احيانا
ب �ح �ي��اة االن � �س ��ان وت �ت �س �ب��ب ف��ي
ق� �ت� �ل ��ه ب� �س� �ب ��ب ال � �س � �م � ��وم ال� �ت ��ي
يعطونها ل�ل�ن��اس ب��دع��وى انها
نوع من الدواء او العالج او غيره
من التمائم او البخور.
وب � �ي � ��ن م � �ط � �ي� ��ع أن امل� � ��ذك� � ��رة
ال�ت�ف�س�ي��ري��ة ل �ل �م��ادة ال�ث��ان�ي��ة من
ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي ن�ص��ت على
ما يلي:
«ل��م تقف ه��ذه امل ��ادة عند حد
ال� �ن ��ص ع �ل��ى ان  -دي � ��ن ال ��دول ��ة
االس �ل ��ام -ب ��ل ن �ص��ت ك��ذل��ك على
ان الشريعة االسالمية  -بمعنى
الفقه االسالمي  -مصدر رئيسي
ل �ل �ت �ش��ري��ع وف� � ��ي وض� � ��ع ال �ن��ص
ب�ه��ذه الصيغة توجيه للمشرع
دون منعه من استحداث احكام
م��ن م �ص��ادر اخ ��رى ف��ي ام ��ور لم
يضع الفقه االسالمي حكما لها
او يكون من املستحسن تطوير
االح� � �ك � ��ام ف � ��ي ش ��أن� �ه ��ا مل ��واك �ب ��ة
ضرورات التطور الطبيعي على
م ��ر ال ��زم ��ن ب ��ل ان ف ��ي ال �ن��ص ما
ي�س�م��ح م�ث�لا ب��االخ��ذ ب��ال�ق��وان�ين
ال �ج��زائ �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة م ��ع وج ��ود
الحدود في الشريعة االسالمية
وك � � ��ل ذل � � ��ك م � ��ا ك � � ��ان ل �ي �س �ت �ق �ي��م
 وال � �ش ��ري � �ع ��ة االس�ل��ام � �ي� ��ة ه��يامل�ص��در الرئيسي للتشريع  -اذ
مقتضى ه��ذا ال�ن��ص ع��دم ج��واز

االخذ عن مصدر اخر في اي امر
واجهته الشريعة بحكم مما قد
ي��وق��ع امل �ش� ّ�رع ف��ي ح��رج ب��ال��غ اذا
م��ا حملته ال� �ض ��رورات العملية
ع� �ل ��ى ال �ت �م �ه��ل ف� ��ي ال� � �ت � ��زام رأي
الفقه الشرعي في بعض االم��ور
وبخاصة في مثل نظم الشركات
وال �ت��أم�ي�ن وال �ب �ن��وك وال� �ق ��روض
والحدود وما اليها.
كما يالحظ بهذا الخصوص
ان النص الوارد بالدستور  -وقد
ق� ��رر ان  -ال �ش��ري �ع��ة االس�ل�ام �ي��ة
مصدر رئيسي للتشريع  -انما
ي� �ح� �م ��ل امل� � �ش � ��رع ام � ��ان � ��ة االخ � ��ذ
بأحكام الشريعة االس�لام�ي��ة ما
وس� �ع ��ه ذل� ��ك وي� ��دع� ��وه ال� ��ى ه��ذا
ال�ن�ه��ج دع ��وة ص��ري�ح��ة واض�ح��ة
وم��ن ث��م ال يمنع ال�ن��ص امل��ذك��ور
م � � ��ن االخ� � � � � ��ذ ع� � ��اج� �ل��ا او اج �ل��ا
ب��االح �ك��ام ال�ش��رع�ي��ة ك��ام�ل��ة وف��ي
ّ
املشرع ذلك».
كل االمور اذا رأى

النصف يستنكر عدم اإلفصاح عن أسباب
سحب الجناسي
استغرب النائب راكان النصف
تجاهل وزارة الداخلية طلبات
امل �ح �ك �م��ة ل� �ت ��زوي ��ده ��ا ب��أس �ب��اب
س� �ح ��ب ال �ج �ن �س �ي��ة ع� ��ن ال �ن��ائ��ب
السابق عبدالله البرغش ،مؤكدا
أن ه ��ذا ال �ت �ص��رف اذا م ��ا ق��ام��ت
الوزارة وإدارة الفتوى والتشريع
يمثل انتهاكا لحقوق املدعي في
قضيته ،وضرب طلبات القضاء
بعرض الحائط.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ال �ن �ص��ف أن ما
ت �ق��وم ب��ه وزارة ال��داخ�ل�ي��ة يمثل
ع��دم اح�ت��رام للسلطة القضائية

وق ��رارات� �ه ��ا ال �ت��ي ت �ص��در ب��اس��م
س� �م ��و أم � �ي ��ر ال � �ب�ل��اد وان �ت �ه��اك��ا
فاضحا لحقوق االنسان وتعديا
ع � �ل� ��ى م� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات امل� �ح ��اك� �م ��ات
ال �ع��ادل��ة ،داع �ي��ا ف��ي ال��وق��ت ذات��ه
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء ووزي � ��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد
ال � � ��ى وق � � ��ف ه � � ��ذا ال � �ع � �ب� ��ث ف � ��ورا
وتسليم الداخلية م��ا لديها من
معلومات ال��ى القضاء ليتسنى
لكل الطرفني في الدعوى تقديم
دف � ��اع � ��ه ل �ل �ب �ح��ث ع � ��ن ال �ح �ق �ي �ق��ة
وال � � �ع� � ��دال� � ��ة .وأض � � � � ��اف ال� �ن ��ائ ��ب

ال�ن�ص��ف أن ال�ج�ه��ات الحكومية
ي� �ج ��ب ع �ل �ي �ه��ا أن ت � �ك� ��ون ق� ��دوة
للمواطنني والوافدين في تنفيذ
األحكام والقرارات القضائية ،ال
أن تكون مثاال سلبيا في تجاهل
ت �ل��ك األح� �ك ��ام وع� ��دم اح �ت��رام �ه��ا،
م �ش��ددا ع�ل��ى أن ه ��ذا امل �ل��ف وم��ا
ت �ق ��وم ب ��ه «ال ��داخ� �ل� �ي ��ة» س�ي�ك��ون
تحت املراقبة البرملانية انتصارا
لسلطة القضاء وحقوق اآلخرين
في التقاضي.
راكان النصف

اللغيصم :الشركة الثانية
للمواشي تمنع غالء
اسعار اللحوم
اك��د ال�ن��ائ��ب سلطان اللغيصم ان
مجلس االم��ة اض��اف ان �ج��ازا جديدا
لسجل انجازاته باقراره عدة قوانني
ه��ام��ة ف��ي جلسة اول ام��س ال�ث�لاث��اء
ع �ل ��ى رأس � �ه� ��ا ان � �ش� ��اء ش ��رك ��ة ث��ان �ي��ة
للمواشي.
وق � ��ال ال�ل�غ�ي�ص��م ف ��ي ت �ص��ري��ح له
ان م ��ن ش � ��أن ق ��ان ��ون ان � �ش ��اء ش��رك��ة
ثانية للمواشي ال��ذي اق��ره املجلس
ب��امل��داول �ت�ي�ن واح ��ال ��ه ال ��ى ال�ح�ك��وم��ة
ك � �س� ��ر االح� � �ت� � �ك � ��ار وف� � ��رص� � ��ة ج� �ي ��دة
للتنافس.
واك ��د ال�ل�غ�ي�ص��م ان ه ��ذا ال�ق��ان��ون
ف ��ي ح ��ال ت�ط�ب�ي�ق��ه ب��ال�ش�ك��ل ال�س�ل�ي��م
سيساهم في الحد من القضاء على
ظ��اه��رة ارت �ف��اع اس �ع��ار ال�ل�ح��وم غير
امل �ب��رر ب��ال �ك��وي��ت .وط��ال��ب اللغيصم
ال�ح�ك��وم��ة م��ن ب��اب ال�ت�ع��اون بتنفيذ
القانون واح�ت��رام رأي االغلبية التي
اقرته ،وعدم رده الى املجلس ،متمنيا

سلطان اللغيصم

أال ي �ك��ون ت�ص��وي�ت�ه��ا ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
باالمتناع مؤشرا لرده الى املجلس.
وش��دد اللغيصم على ض��رورة ان
تتفهم ال�ح�ك��وم��ة االه�م�ي��ة ال�ق�ص��وى
ل�ه��ذه الشركة ال�ت��ي م��ن شأنها الحد
م��ن ارت �ف��اع اس�ع��ار ال�ل�ح��وم م��ن جهة
وت �ح �ق �ي��ق ارب � � ��اح م ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى،
خاصة اذا تم اسنادها الى اصحاب
االختصاص.

المناقصات والداو وبرنامج
عمل الحكومة على طاولة
لجان اليوم
ت� �س� �ت ��أن ��ف ال� � �ي � ��وم ال� �خ� �م� �ي ��س 4
لجان اجتماعاتها ملناقشة عدد من
االقتراحات املهمة وتلك اللجان هي:
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ول�ج�ن��ة األول ��وي ��ات ول�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األم � � � � � � ��وال ال� � �ع � ��ام � ��ة ول � �ج � �ن� ��ة ذوي
االحتياجات الخاصة.
فتناقش لجنة ال �ش��ؤون املالية
واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة م � �ش� ��روع ال �ق ��ان ��ون
واالق � �ت � ��راح � ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ف ��ي ش��أن
املناقصات العامة بحضــور بعض
امل � �ق� ��اول�ي��ن م � ��ن أص � �ح � ��اب ال �خ �ب ��رة
واق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حماية
املنتجات الوطنية.
وت �س �ت �ك �م��ل ل �ج �ن ��ة األول � ��وي � ��ات
مناقشة ب��رن��ام��ج ال�ع�م��ل الحكومي
م � � ��ا ي� � �خ � ��ص وزارت� � � � � � � � ��ي ال � � �ش� � ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل  ،والتخطيط
وال�ت�ن�م�ي��ة بحضـور وزي ��ر ال�ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل وزي ��ر ال��دول��ة

لشؤون التخطيط والتنمية وبعض
املختصني من الوزارتني.
وت �ب��اش��ر ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة األم ��وال
ال� � �ع � ��ام � ��ة ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف� � ��ي ظ� � ��روف
ومالبسات صفقة ( الداوكيميكال)
ن� �ظ ��را ل �ت �ع �ل��ق امل� ��وض� ��وع ب�ق�ض��اي��ا
تخص املال العام وتلتقي بأعضاء
مجلس الجمعية الكويتية للدفاع
عن املال العام وذلك لتسهيل مهمة
ال �ج �م �ع �ي��ة ف � ��ي ت �ح �ق �ي��ق أه ��داف� �ه ��ا
وت�ب��ادل ال�خ�ب��رات بحضور العضو
امل�ن�ت��دب ل�ل�ش��ؤون امل��ال�ي��ة بمؤسسة
ال � � �ب � � �ت� � ��رول ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة وأع� � �ض � ��اء
الجمعية الكويتية للدفاع عن املال
العام وممثلني عن ديوان املحاسبة
وت � �ن � �ظ� ��ر ل � �ج� �ن ��ة ش � � � � ��ؤون ذوي
االحتياجات الخاصة  5اقتراحات
بقوانني في شأن حقوق األشخاص
ذوي اإلع��اق��ة بحضور امل��دي��ر العام
للهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
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مشاركون في نقاشات اللجنة التعليمية حول «اإلعالم»:

حلقات المجلس النقاشية تساهم
في سد ثغرات القوانين
كتب عبدالحميد زقزوق:
ثمن عدد من
المشاركين في الحلقات
النقاشية لقوانين
اإلعالم حرص مجلس
األمة على االستعانة
بآراء وخبرات المختصين
حول القوانين التي
تستند الى جوانب
فنية يعرفها أهل
االختصاص ،وقالوا في
تصريحات لـ «الدستور»
إن هذا النهج الجديد
للمجلس بفتح بابا
للتواصل االيجابي بين
المؤسسة التشريعية
والمجتمع بكافة فئاته
ويساهم من جهة
اخرى في سد ثغرات
القوانين والتي كانت
تظهر في السابق بمجرد
تطبيقه ومن ثم تحتاج
الى تعديالت معربين
عن آمالهم ان تنجح
جهود المجلس واهل
االختصاص في الخروج
بقانون عصري ينظم
الحريات وال يقيدها.
وفي التفاصيل:

قانون متكامل
ق ��ال ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة إن
هناك ثالثة أشياء رئيسية هي الحرية
وعدم التجاوز على حرية اآلخرين ومن
ث��م وسيلة ج�ي��دة ل�لإع�لام وأن��ا اعتقد
ان م��ا ق��دم م��ن الحكومة بشأن تنظيم
األداء اإلعالمي في كافة الوسائل وما
سيقدم اي�ض��ا م��ن ال�ن��واب يحتاج الى
مناقشات مستفيضة حتى نستطيع
ان نصل في النهاية الى شيء متكامل
يحقق االهداف املنشودة.
واض ��اف ان��ه ي��رى ان م��ا ق��دم خ�لال
ه� ��ذه ال �ح �ل �ق��ات ال �ن �ق��اش �ي��ة ه ��و ب��داي��ة
جيدة لوضع االس��س التي ينبغي ان
يقوم عليها ه��ذا القانون او القوانني
ال� �خ ��اص ��ة ب �ت �ن �ظ �ي��م األداء االع�ل�ام ��ي
سواء في االعالم االلكتروني او قانون
املرئي واملسموع او قانون املطبوعات
والنشر.
وت��وق��ع د .ال��زل��زل��ة ال�خ��روج بقانون
م �ت �ك��ام��ل ح�ي�ن�م��ا ي �ط��رح ف ��ي امل�ج�ل��س
وس �ن��رى ن �ق��اش��ا م�س�ت�م��را ح��ول��ه وق��د
ت �ك��ون ه �ن��اك اخ �ت�ل�اف��ات ف ��ي وج �ه��ات
ال�ن�ظ��ر ب�ي�ن ال �ن��واب وال �ح �ك��وم��ة لكننا
ف��ي ال�ن�ه��اي��ة ن�ح�ت��اج ال��ى ه��ذا ال�ق��ان��ون
ال� � ��ذي ي �ن �ظ��م ال �ع �م��ل االع�ل��ام� ��ي ال ��ذي
اص� �ب ��ح م��رت �ب �ط��ا اك� �ث ��ر م� ��ن اي وق ��ت
م �ض��ى ب��ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وخ �ص��وص��ا
تكنولوجيا املعلومات ونحتاج الى ان
يكون لدينا قانون صلب يتعامل مع
االوض� ��اع ال �ج��دي��دة وي�ح�ق��ق االه ��داف
املطلوبة.
تجاوب متميز
ووج ��ه رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة التعليمية
ال� �ن ��ائ ��ب د .ع� � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي ال �ش �ك��ر
للصحفيني واالع�لام �ي�ين واملهتمني
ب�ش��ؤون االع�ل�ام على مشاركتهم في
الحلقات النقاشية التي استمرت على
مدى ثالثة ايام في قاعة االجتماعات
الكبرى بمجلس األمة ملناقشة قانون
االع�ل��ام االل �ك �ت��رون��ي وق ��ان ��ون امل��رئ��ي
واملسموع وقانون املطبوعات والنشر
وال� �ت ��ي ي �م �ك��ن ان ت �ج �م��ع ف ��ي ق��ان��ون
واح��د او تظل كما ه��ي ث�لاث��ة قوانني
منفصلة .واضاف ان املشاركة اتسمت
ب ��ال ��روح االي �ج��اب �ي��ة وال� �ح ��رص على
املشاركة بالرأي للوصول الى قانون
يحقق املصلحة العامة.
واض��اف انه سعيد بهذا التجاوب
ب�ي�ن رج� ��ال ال �ص �ح��اف��ة واالع �ل��ام وك��ل
املهتمني باالعالم الكويتي وحرصهم
ع � �ل� ��ى ال � �ح � �ض� ��ور وامل � � �ش � ��ارك � ��ة ع �ل��ي
ال��رغ��م م��ن ان�ه��ا ال�ت�ج��رب��ة االول ��ى لكن
الالفت ان الجميع ك��ان حريصا على
ال� �ح� �ض ��ور وامل � �ش� ��ارك� ��ة ح �ت ��ى ال ��ذي ��ن
كانت لديهم ارتباطات بمؤسساتهم

الزلزلة :اإلعالم
بحاجة إلى قانون
متكامل يتناسب
واألوضاع الجديدة

د .يوسف الزلزلة

د .عودة الرويعي

تيسير الرشيدان

إال انهم حرصوا على املشاركة حتى
ول � ��و ل �ب �ع��ض ال� ��وق� ��ت وح� �ت ��ى ال ��ذي ��ن
ل ��م ي�س�ت�ط�ي�ع��وا ال �ح �ض��ور ف��إن �ن��ا ق��د
اع�ل�ن��ا ان �ن��ا ع�ل��ى اس �ت �ع��داد لتلقي اي
مالحظات وآراء لهم يمكن االستفادة
منها في اعداد القانون الذي نأمل ان
يحقق ك��ل م��ا نصبو ال�ي��ه م��ن خدمة
لالعالم الكويتي والقائمني عليه.

النت وشبكات التواصل االجتماعي.
وه �ن��اك م�ج�م��وع��ة اخ� ��رى وان� ��ا منها
ت � ��رى ان � ��ه ال ب ��د م ��ن وض � ��ع ض��واب��ط
وق��وان�ين ال ت�ح��د م��ن ال�ح��ري��ات ولكن
تنظمها بحيث يكون هناك مسؤول
ع ��ن ك ��ل ع �م��ل ي �م �ك��ن م �ح��اس �ب �ت��ه اذا
م��ا خ ��رج ع��ن ه ��ذا االط� ��ار واع �ت �ق��د ان
ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ي��دور حولها النقاش
وانا قرأتها ممتازة وبصفتي رئيس
جمعية ت ��داول امل�ع�ل��وم��ات اق ��ول اننا
قدمنا اقتراحات وتعديالت حول كل
قانون.
واك��د الرشيدان اهمية االسترشاد
برأي اصحاب الخبرة والتجربة الذين
ت��ول��وا م�ن��اص��ب ق �ي��ادي��ة ف��ي م�ج��االت
االع� �ل� ��ام امل �خ �ت �ل �ف��ة ح� �ت ��ى ت �س �ت��رش��د
اللجنة واملجلس ب��آرائ�ه��م عند اق��رار
القانون مشيرا الى ان ما لفت انتباهه
خ�ل�ال ال�ح�ل�ق��ات أن امل�ه�ت�م�ين بالنشر
االل �ك �ت��رون��ي ك��ان��وا اك �ث��ر اق �ب��اال على
الحضور وعلى أي حال فإن الفرصة
ال ت��زال متاحة أم��ام ك��ل م��ن لديه رأي
أو مالحظات من واقع خبرته العملية
ومسؤوليته القيادية اذ بإمكانه ان
يكتب مالحظاته ويبعث بها للجنة
التعليمية.
وف� � � � ��ي خ � � �ت � � ��ام ت � �ص � ��ري � �ح � ��ه ث� � ّ�م� ��ن
ال��رش�ي��دان ح��رص مجلس األم��ة على
االستماع الى رأي مختلف القطاعات

امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ش��رع�ت�ه��ا
وات��اح��ة الفرصة للمواطن للمشاركة
في التشريع وإبداء رأيه في القوانني.

الحرية المسؤولة
وب � � ��دوره أش � ��اد رئ �ي ��س ال�ج�م�ع�ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل �ح��ري��ة ت � ��داول امل�ع�ل��وم��ات
ت�ي�س�ي��ر ال��رش �ي��دان وال� ��ذي ش ��ارك في
ال�ح�ل�ق��ات ال�ن�ق��اش�ي��ة ب�ت��وج��ه اللجنة
وأه � � � ��ل االخ� � �ت� � �ص � ��اص وال� �ن ��اش� �ط�ي�ن
وامل �ب��ادري��ن الس�ت�ط�لاع آرائ �ه��م وه��ذه
ب� � � ��ادرة ت �ح �س��ب ل �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ول �ل ��دك �ت ��ور ع � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي رئ �ي��س
ال�ل�ج�ن��ة م�ع�ت�ب��را أن م �ج��رد ج�م��ع اه��ل
االخ� �ت� �ص ��اص وال� �خ� �ب ��رة وامل �ه �ت �م�ين
والناشطني ملعرفة آرائهم في أي قانون
ش� ��يء ج �ي��د وامل � �ب� ��ادرة م �م �ت��ازة ألن��ك
تستمع الى شرائح من الجمهور الذي
سيطبق عليه هذا القانون وبصفتي
عضوا في جمعية الصحفيني فعندنا
ق � ��اع � ��دة ت � �ق� ��ول ال � �ح� ��ري� ��ة م �س��ؤول �ي ��ة
ول �ك��ن ه �ن��اك م�ج�م��وع��ة ال �ي��وم ت�ن��ادي
بالحريات العاملية باعتبار ان العالم
ال �ي ��وم أص �ب��ح ق��ري��ة ص �غ �ي��رة بسبب

جانب من املشاركني في الحلقات النقاشية

أسلوب علمي
ومن وزارة االعالم شارك املستشار
محمد عبدالغني ال ��ذي اش ��اد بفكرة
امل �ب��ادرة ف��ي ح��د ذات�ه��ا وسعيها ال��ى
اش � ��راك ش ��رائ ��ح ع ��دي ��دة م ��ن امل�ج�ت�م��ع
الذين لديهم دراية واهتمام بموضوع
االع �ل ��ام وم ��وض ��وع ال �ت �ش��ري��ع وه ��ذا
ي�ع�ط��ي ان �ط �ب��اع��ا ب ��أن ل �ج��ان مجلس
االم � ��ة ت� �ح ��اول ان ت ��أخ ��ذ ب��االس �ل��وب
ال �ع �ل �م��ي الس �ت �ط�ل�اع آراء امل��واط �ن�ي�ن
ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا امل �ه �م��ة ق �ب��ل ان ت�ص��در
تشريعا بشأنها حتى تتالفى اللجنة
أي اخ �ط��اء وت�ج�ن��ب ال�ق��وان�ين املعيبة
ال �ت��ي ت�ف�ت��ح امل �ج��ال ل��دع ��وات تعديله
بعد فترة.
وأثنى املحامي حسني الغريب على
هذه املبادرة واشاد بجهود القائمني
عليها معربا عن امله في تكرارها مع
قوانني اخرى.
بادرة طيبة
ومن جانبه قال املستشار القانوني
معتز الحسيني من وزارة االعالم انها
م� �ب ��ادرة ط�ي�ب��ة ج ��دا م��ن ق �ب��ل ال�ل�ج�ن��ة
التعليمية وت�س�ت�ح��ق ال�ت�ح�ي��ة س��واء
م ��ن ح �ي��ث االع� � ��داد وال�ت�ن �ظ�ي��م او من
حيث نوعية املشاركني وتنوعهم فقد
ش� ��ارك ف�ي�ه��ا اع�ل�ام �ي��ون وص�ح�ف�ي��ون
وم �ح��ام��ون وف� �ي ��ون واس� ��ات� ��ذة اع�ل�ام
ورؤس� � ��اء ت �ح��ري��ر ص �ح��ف ف �ض�لا عن
م�ش��ارك��ة ال�ح�ك��وم��ة ممثلة ف��ي وزارة
االع�ل�ام مقدمة م�ش��روع ال�ق��ان��ون وقد
ت�م�ي��زت ال�ج�ل�س��ات ب �ث��راء امل�ن��اق�ش��ات
ل�ل�غ��اي��ة واع �ت �ق��د ان ل�ج�ن��ة ال�ص�ي��اغ��ة
س� �ت� �ت ��وص ��ل ال � � ��ى خ�ل��اص� ��ة س �ت �ك��ون
مرضية للغاية حتى يظهر القانون
متكامال وشامال .داعيا الى تكرار مثل
هذه املبادرة من اللجان االخرى التي
تتصدى لتشريع ق��وان�ين ذات ابعاد
اجتماعية تؤثر في حياة الناس.

الرويعي :لمسنا
من الجميع الحرص
على إصدار قانون
يحقق المصلحة
العامة
الرشيدان يشيد
بحرص المجلس على
مشاركة المواطن
في التشريع
عبدالغني :لجان
المجلس تتبنى
أسلوبا علميا في
تناول القوانين
الحسيني:
النقاشات أثرت
القوانين بالعديد
من المقترحات
المهمة
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أجرى مباحثات مع وزير الثقافة فرانشيسكي

الحمود 3 :مبادرات لتطوير التعاون
الثقافي بين الكويت وإيطاليا
بحث وزي��ر اإلع�لام وزي��ر الدولة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
الحمود ووزي��ر الثقافة والسياحة
اإلي �ط��ال��ي داري � ��و ف��ران�ش�ي�س�ك�ي�ن��ي
وعمدة روما عدة مبادرات لتطوير
التعاون الثقافي الثنائي.
وقال الحمود في تصريح لكونا
على هامش زيارته إليطاليا وبعد
مشاركته في إكسبو ميالنو 2015
إن ��ه ب �ح��ث خ�ل�ال اج �ت �م��اع��ه ال�ل�ي�ل��ة
ق�ب��ل امل��اض �ي��ة م��ع فرانشيسكيني
املوضوعات التي تم االتفاق عليها
خ �ل�ال زي� � ��ارة س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
األخيرة إليطاليا.
وأض��اف أن��ه بحث خ�لال زيارته
إليطاليا ثالثة مشروعات رئيسة
أولها إقامة معرض للفن اإلسالمي
ف � � ��ي أش � � �ه � ��ر م � �ت� ��اح� ��ف روم � � � � ��ا ث��م
التعاون في مجال تدريب وتأهيل
املتخصصني الكويتيني في ترميم
وص �ي��ان��ة امل �ب��ان��ي ال �ت��اري �خ �ي��ة في
معهد مدينة مبومباي األثرية.
وذك��ر أن ثالث ج��وان��ب التعاون
ال� �ت ��ي ب �ح �ث �ه��ا ه ��و م �ش ��ارك ��ة دول ��ة
ال �ك��وي��ت ف��ي م �ش��روع��ات م�ش�ت��رك��ة
ل �ت �ط��وي��ر م ��واق ��ع أث ��ري ��ة وث �ق��اف �ي��ة
مختارة في مدينة روما.
وش � � � ��دد ع � �ل ��ى أن امل � �ش� ��روع� ��ات
ال� �ت ��ي ت� ��م ت� �ن ��اول� �ه ��ا ت �ع �ك��س م ��دى
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وزير شؤون الديوان األميري
يستقبل رئيس المجلس البلدي
استقبل وزي ��ر ش ��ؤون ال��دي��وان
األم �ي ��ري ال�ش�ي��خ ن��اص��ر ال�ص�ب��اح
رئ �ي ��س امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي م�ه�ل�ه��ل
ال� �خ ��ال ��د ي ��راف� �ق ��ه ع �ض ��و امل �ج �ل��س
ال� �ب� �ل ��دي ف �ه��د ال� �ص ��ان ��ع .وال �ت �ق��ى
ال�ش�ي��خ ن��اص��ر ال �ص �ب��اح ف��ي وق��ت
الح ��ق ق�ن�ص��ل ع ��ام دول� ��ة ال�ك��وي��ت
لدى كوانزو ضيف الشمري.
الشيخ ناصر الصباح

الكهرباء تنجز % 97
من صيانة التكييف
في محطات التحويل
الحمود يبحث ووزير إيطالي مبادرات تطوير التعاون الثقافي

ق��وة ال�ع�لاق��ات ب�ين البلدين مؤكدا
ح� � � ��رص ال� � �ك � ��وي � ��ت ع � �ل� ��ى ت� �ط ��وي ��ر
ال � �ت � �ع ��اون ال� �ث� �ق ��اف ��ي م� ��ع إي �ط��ال �ي��ا
ب �ت��اري �خ �ه��ا ال� �ع ��ري ��ق وم � ��ا ل��دي �ه��ا
م��ن خ �ب��رات م�ت�م�ي��زة ف��ي ق�ط��اع��ات
الثقافة والفنون واآلثار.
وأث �ن��ى ال�ح�م��ود ع�ل��ى م��ا بلغته
ال�ع�لاق��ات الثنائية امل��زده��رة التي
رسختها زي ��ارة سمو أم�ي��ر البالد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د إلي�ط��ال�ي��ا
ال�ع��ام  2010ث��م زي��ارة سمو رئيس
مجلس ال � ��وزراء ال �ع��ام  2014التي

دفعتها بشكل ق��وي على الصعيد
االق� �ت� �ص ��ادي وال �س �ي��اس��ي وك��ذل��ك
اإلعالمي والثقافي.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال وزي � ��ر ال �ث �ق��اف��ة
وال� �س� �ي ��اح ��ة ف��ران �ش �ي �س �ك �ي �ن��ي إن
لقاءه ووزير اإلعالم يمثل انطالقة
ل�ت�ع��اون م�ه��م ب�ين ال�ب�ل��دي��ن مشيرا
إل��ى أن م��ا تناوله االج�ت�م��اع يمهد
أراض � � ��ي واس� �ع ��ة ي �م �ك��ن إلي �ط��ال �ي��ا
وال� �ك ��وي ��ت ال �س �ي ��ر ف �ي �ه��ا م �ع��ا ف��ي
م �ج��ال ال �ت �ع��اون ال�ث�ق��اف��ي وال �ت��راث
الثقافي املشترك ال��ذي فتح أبوابا

كثيرة تشكل بداية ملسيرة طويلة
م� ��ن ال � �ت � �ع ��اون ل �ت �ح �ق �ي��ق خ �ط ��وات
كبيرة سويا.
وق � ��ام ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
وال� ��وف� ��د ال �ك��وي �ت��ي ب� ��زي� ��ارة م��وق��ع
أث ��ري م�ل�ح��ق ب�م�س��رح ك��ول��وس�ي��وم
ال ��روم ��ان ��ي ي �ع��رف ب��اس��م ل ��ودوس
مانيوس الذي تنظر دولة الكويت
املشاركة في تطويره.

الشطي :ملتقيا أمن المعلومات واإلعالم
يقدمان حلوال جديدة لتكنولوجيا التواصل
أك ��د ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام لتقنية
امل �ع �ل ��وم ��ات ف ��ي ال �ج �ه ��از امل ��رك ��زي
ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات ق�ص��ي
الشطي أن ملتقى الكويت السابع
ألم��ن امل�ع�ل��وم��ات وامل�ل�ت�ق��ى العربي
ال� � � ��راب� � � ��ع ل� �ل ��إع� �ل ��ام االج � �ت � �م� ��اع� ��ي
ي �ع �ن �ي��ان ب �ت �ق��دي��م ح� �ل ��ول ج ��دي ��دة
لتكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات ووس��ائ��ل
اإلعالم الحديثة بما يحفظ السرية
والخصوصية.
ج � � � � � ��اء ذل � � � � � ��ك خ � � �ل� � ��ال ان � � �ط �ل ��اق
امل �ل �ت �ق �ي�ين ب �م �ش��ارك��ة ال �ع ��دي ��د م��ن
ال� �ش ��رك ��ات ال �ع ��امل �ي ��ة ال �ع ��ام �ل ��ة ف��ي
قطاع االت�ص��االت وأم��ن املعلومات
واإلع � �ل ��ام االج �ت �م��اع��ي وال �ج �ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ال �ب�لاد وينظمهما
ال� �ج� �ه ��از امل � ��رك � ��زي ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
املعلومات على مدى يومني.

أخبار

وق � � � � � ��ال ال� � �ش� � �ط � ��ي ف� � � ��ي ك �ل �م �ت ��ه
االفتتاحية نيابة ع��ن امل��دي��ر العام
ل �ل �ج �ه��از امل � ��رك � ��زي ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
امل �ع �ل��وم��ات ع �ب��دال�ل �ط�ي��ف ال �س��ري��ع
إن ال�ت�ط��ورات التكنولوجية لنظم
الحاسبات والشبكات واملعلومات
راف �ق �ت �ه��ا ظ ��واه ��ر س �ل �ب �ي��ة ج��دي��دة
ك� ��ال � �ج� ��رائ� ��م اإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ال� �ت ��ي
يصعب حصرها وتتطلب توفير
ح�ل��ول تقنية تحفظ الخصوصية
والسرية.
وأض� � � � � � ��اف أن ت� � �ل � ��ك ال� � �ج � ��رائ � ��م
اص �ب �ح ��ت ب �م �ن��زل��ة ت �ح ��د ل�ل�أف ��راد
وال � � � � � � ��دول ح � �ي� ��ث ش � ��رع � ��ت ب �ع��ض
القوانني ملكافحتها مبينا أن رعاية
الجهاز امل��رك��زي ل�ه��ذا امللتقى منذ
انطالقته األول��ى في الكويت يؤكد
اه �ت �م��ام��ه ب �ك��ل م ��ا ي �خ��ص ق�ض��اي��ا

قصي الشطي

ال �ت �ط ��ور ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا وال� �ث ��ورة
املعلوماتية ومواكبته ملستجدات
أم��ن امل�ع�ل��وم��ات ن�ظ��را ل�ت��أث�ي��ر ه��ذه
التكنولوجيا على املجتمع.
وأوض� � � ��ح أن ال� �ج� �ه ��از امل ��رك ��زي
أن� �ج ��ز م �ن��ذ ان� �ش ��ائ ��ه ال � �ع ��ام 2006

ح�ت��ى اآلن ال�ع��دي��د م��ن امل�ش��روع��ات
ل � �ت � �ط� ��وي� ��ر م � �ن � �ظ� ��وم� ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة
اإللكترونية بالتعاون والتنسيق
م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة أه �م �ه��ا
شبكة الكويت للمعلومات والتي
ت ��رب ��ط ح��ال �ي��ا  56ج �ه��ة ح�ك��وم�ي��ة
تتيح لها نقل وت �ب��ادل املعلومات
ب�س��رع��ة ه��ائ�ل��ة م��ع االل �ت��زام بأعلى
درج� � � � ��ات االع � �ت � �م� ��ادي� ��ة وال� �س ��ري ��ة
م� ��ؤك� ��دا أن ال� �ج� �ه ��از ي ��ول ��ي أي �ض��ا
أهمية قصوى لحماية املعلومات
ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��امل � �ش ��اري ��ع ال��وط �ن �ي��ة
ويضمن استمرارية األعمال والحد
من املخاطر كما يعبر عما وصلت
إل �ي��ه س �ب��ل ح �م��اي��ة امل �ع �ل��وم��ات من
ك � �ف� ��اءة وارت� � �ف � ��اع م �س �ت ��وى األداء
ف��ي ال�ج��وان��ب اإلج��رائ�ي��ة واالنظمة
االلية.

أعلن الوكيل املساعد للخدمات
ال �ف�ن�ي��ة وامل �ش��اغ��ل ال��رئ �ي �س �ي��ة في
وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء خ�ل�ي�ف��ة
ال �ف��ري��ج ان �ت �ه��اء أع �م ��ال ال�ص�ي��ان��ة
الشاملة ل��وح��دات تكييف ال�ه��واء
في محطات التحويل الكهربائية
وعددها  476محطة.
وقال الفريج في بيان صحافي
أم� ��س إن أع� �م ��ال ال �ص �ي��ان��ة ت��أت��ي
لضمان عمل هذه األجهزة بكفاءة
خ� �ل ��ال ف� �ص ��ل ال� �ص� �ي ��ف ال� �ح ��ال ��ي
م�ض�ي�ف��ا ان ��ه س�ت�ت��م م�ت��اب�ع��ة ه��ذه
األع �م��ال خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل�ق�ب�ل��ة من
خ �ل��ال ب ��رن ��ام ��ج م �ت��اب �ع��ة وق ��ائ ��ي

ي�ض�م��ن عملها ب �ك �ف��اءة .وذك ��ر أن
أع� �م ��ال ال �ص �ي��ان��ة ال �ش��ام �ل��ة ت�م��ت
بنسبة  % 97م�ش�ي��را إل��ى توقيع
 6عقود جديدة بكلفة 1.108.977
دي �ن��ارا ألع �م��ال اس �ت �ب��دال وح��دات
ت� �ك� �ي� �ي ��ف ال� � � �ه � � ��واء ال � �ق� ��دي � �م� ��ة ف��ي
م �ح �ط��ات ال �ت �ح��وي��ل ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
امل�ن�ت�ش��رة ف��ي امل �ح��اف �ظ��ات ال�س��ت.
وأش ��ار ال�ف��ري��ج إل��ى أن االس�ت�ب��دال
سيتم ض�م��ن ب��رن��ام��ج ش��ام��ل يتم
االن�ت�ه��اء م�ن��ه خل��ال س�ن��ة اع�ت�ب��ارا
من تاريخ توقيع عقده.

المواصالت تدعو مشتركيها
إلى سداد الفواتير
تفاديا للقطع المبرمج
دعت وزارة املواصالت مشتركي
ال �خ��دم��ات ال�ه��ات�ف�ي��ة إل ��ى س� ��داد ما
عليهم من مستحقات مالية تفاديا
لنظام القطع اآللي املبرمج للخدمة
ال � ��ذي س �ت �ن �ف��ذه خ�ل��ال ش �ه��ر م��اي��و
الجاري بحق املتخلفني عن السداد.
وقال مدير إدارة العالقات العامة
ب� ��ال� ��وزارة د .أح �م��د ال�ح�س�ي�ن��ي في
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي أم ��س إن القطع
اآلل � � ��ي امل� �ب ��رم ��ج س �ي �س �ب �ق��ه إرس � ��ال
رسالة تحذيرية أول��ى اليوم تليها
رس��ال��ة ت�ح��ذي��ري��ة ث��ان�ي��ة ت��رس��ل ال��ى
أرق ��ام ه��وات��ف أص�ح��اب ال�ع�لاق��ة في
 10الجاري.
وأض � ��اف ال�ح�س�ي�ن��ي أن ال � ��وزارة
س�ت�ق��وم ف��ي  24ال �ج��اري وع�ق��ب بث
ال��رس��ال��ة التحذيرية الثانية بقطع
ال�خ��دم��ة ع��ن ال �ه��وات��ف ال�ت��ي تخلف
أص �ح��اب �ه��ا ع ��ن ال � �س� ��داد م��وض �ح��ا
أن ال�س�ق��ف امل��ال��ي ال ��ذي ي �ق��وم ب�ن��اء
عليه ال�ح��اس��ب اآلل ��ي ب ��إدراج ال��رق��م

الهاتفي ضمن قائمة القطع املبرمج
ه ��و  50دي� �ن ��ارا ك��وي �ت �ي��ا ل�ل�ه��وات��ف
امل �ن ��زل �ي ��ة و 100دي � �ن� ��ار ل �ل �ه��وات��ف
ال � �ت � �ج ��اري ��ة م� �ش� �ي ��را إل� � ��ى أن ق �ط��ع
الخدمة آليا سيشمل أرقام الهواتف
ال � �ت� ��ي ت � ��م االت � � �ف � ��اق ع� �ل ��ى ت �ق �س �ي��ط
مبالغها املستحقة مسبقا وتأخر
أص� �ح ��اب� �ه ��ا ع � ��ن ت� �س ��دي ��د ال �ق �س��ط
الشهري املستحق اضافة الى أرقام
امل �ت��أخ��ري��ن ع��ن س� ��داد االش �ت��راك��ات
ال �س �ن��وي��ة م� ��دة س �ت��ة أش �ه��ر وأك �ث��ر
ل� �ف� �ئ� �ت ��ي م � � �ن� � ��ازل وت � � �ج � � ��اري ل �غ �ي��ر
الكويتي وفئة تجاري للكويتيني.
وأوض � � ��ح أن وزارة امل ��واص�ل�ات
تتيح للمشتركني س��داد فواتيرهم
من خالل زيارة موقعها اإللكتروني
أو م� ��وق� ��ع ال � �ب� ��واب� ��ة اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة
ال ��رس� �م� �ي ��ة ل � �ل� ��دول� ��ة أو م � ��ن خ�ل�ال
االس� �ت� �ع�ل�ام ع� ��ن ح �س��اب��ات �ه��م ع�ب��ر
االتصال على الرقم .123
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بطولة الشواطئ
األولى تنطلق
منتصف الشهر
الجاري

الوفيات

صورة وتعليق

أع � �ل � ��ن ع � �ض ��و م� �ج� �ل ��س إدارة
االت�ح��اد الكويتي للكرة الطائرة
م��ال��ك العنزي أن بطولة الطائرة
ال�ش��اط�ئ�ي��ة األول� ��ى ستنطلق في
ال� � � �ـ 16م ��ن ال �ش �ه��ر ال � �ج� ��اري ع�ل��ى
مالعب سوق شرق مضيفا لكونا
ال�ل�ي�ل��ة ق�ب��ل امل��اض �ي��ة أن االت �ح��اد
ق � � ��ام ب �ت �ج �ه �ي��ز م� �ل� �ع ��ب رئ �ي �س��ي
س �ت �ق��ام ع�ل�ي��ه امل �ب ��اري ��ات وأي �ض��ا
ت�ج�ه�ي��ز م�ل�ع��ب ج��ان�ب��ي ل�لاح�م��اء
وال � �ت� ��دري� ��ب .وذك� � ��ر أن ال �ب �ط��ول��ة
س �ت �ق��ام ب �م �ش��ارك��ة ث �م��ان��ي ف��رق
هي القادسية والجهراء وكاظمة
وال� �س ��اح ��ل وال� �ع ��رب ��ي وال �ك��وي��ت
والتضامن والشباب مشيرا إلى
أن ه �ن��اك اج�ت�م��اع��ا م��ع ال�لاع�ب�ين
امل �ش��ارك�ين األح ��د امل�ق�ب��ل ف��ي مقر
االت � �ح� ��اد ل� �ش ��رح ق ��وان�ي�ن ال�ل�ع�ب��ة
ح� �ي ��ث ي� �ج ��ب ان ت� �ق ��دم ب �ط��اق��ات
ال�ل�اع �ب�ي�ن ل �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ح �ك �ي��م ق�ب��ل
جانب من الحمالت االنتخابية النتخابات مجلس األمة بفصله التشريعي العاشر  ،وتحديدًا في الدائرة االنتخابية الثالثة عشرة «الرميثية» 		
امل �ب��اراة ب� �ـ 30دق�ي�ق��ة م�ب��اش��رة من
( إعداد إدارة اإلعالم)
			
ضمن أس�م��اء ال�لاع�ب�ين ال��ذي��ن تم
تحديدهم لخوض املنافسات.

«حماية البيئة»
تشرك مكفوفين
بالمدارس الخضراء
أع� �ل� �ن ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
لحماية البيئة اع�ت�م��اده��ا محور
م� �ش ��ارك ��ة ال �ط �ل �ب��ة امل �ك �ف��وف�ي�ن م��ن
م � ��درس � ��ة ال � �ن � ��ور ض� �م ��ن ب ��رن ��ام ��ج
امل � � � ��دارس ال� �خ� �ض ��راء وف � ��ي ورش
ال �ع �م��ل وامل� �ح ��اض ��رات ال �ت��وع��وي��ة
البيئية.
وق� � � ��ال ع� �ض ��و إدارة ال� �ب ��رام ��ج
واألن� �ش� �ط ��ة ب��ال �ج �م �ع �ي��ة ع �ب��دال �ل��ه
الزيدي لكونا إن الجمعية نظمت
م� � �ح � ��اض � ��رات ت� ��وع� ��وي� ��ة وورش � � ��ا
تطبيقية بيئية تعريفية بمكونات
ال �ب �ي �ئ��ة ال �ب �ح��ري��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل� �ـ40
طالبا مكفوفا مضيفا أن برنامج
امل� � ��دارس ال �خ �ض��راء ال� ��ذي تطلقه
ال �ج �م �ع �ي��ة ب ��ال �ت �ع ��اون م ��ع وزارة
التربية ومدارس التعليم الخاص
للعام الدراسي الحالي يضم منذ
يومه األول طلبة من ذوي الفئات
ال �خ��اص��ة إي �م��ان��ا ب��أه�م�ي��ة إش ��راك
ج �م �ي��ع ف� �ئ ��ات امل �ج �ت �م��ع ف ��ي ه��ذه
االن �ش �ط��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة وب��اع �ت �ب��اره��م
جزءا من املجتمع.

ماالوي تثمن المبادرات الكويتية
في تقديم اإلغاثات العاجلة

رئيس اللجنة األفريقية التابعة لجمعية إحياء التراث اإلسالمي جاسم العيناتي
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ث � �م ��ن م� � �س � ��ؤول � ��ون ف � ��ي أق ��ال� �ي ��م
م��االوي الجهود الكويتية بتقديم
امل� � �س � ��اع � ��دات اإلغ� ��اث � �ي� ��ة ال �ع��اج �ل��ة
لألقاليم التي تقوم بها حاليا لجنة
ال�ق��ارة األفريقية التابعة لجمعية
إحياء التراث اإلسالمي بالتعاون
مع جمعية مسلمي ماالوي.
وأع ��رب ح��اك��م إق�ل�ي��م مانقوشي
س � �ل � �ط� ��ان ج� � ��و وي ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ل�ك��ون��ا ع��ن ش �ك��ره وت �ق��دي��ره ل��دول��ة
ال �ك��وي��ت ح �ك��وم��ة وش �ع �ب��ا ول�ج�ن��ة
القارة األفريقية على سرعة تقديم
امل �س��اع��دات ل�ض�ح��اي��ا ال�ف�ي�ض��ان��ات
في بالده.
م ��ن ج �ه �ت��ه أش� � ��اد ح ��اك ��م إق �ل �ي��م
ك� � � ��ادوي� � � ��ري س � �ل � �ط� ��ان ك� � ��ادوي� � ��ري
ب ��امل �س ��اع��دات ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�لأق��ال�ي��م
م��ؤك��دا أن ال�س�ك��ان ك��ان��وا ف��ي ام��س
الحاجة لهذه املساعدات وأن بالده
تعرضت هذا العام إلى أكبر كارثة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ل��م ت�ش�ه��ده��ا م�ن��ذ  50ع��ام��ا بسبب
االرتفاع الكبير في مناسيب مياه
األن� �ه ��ار ح �ي��ث غ �م��رت امل �ي ��اه ع ��ددا
من القرى والبلدات ودمرت املنازل
وامل �م �ت �ل �ك��ات وج ��رف ��ت امل �ح��اص �ي��ل
ال��زراع �ي��ة وش� ��ردت ال �س �ك��ان ال��ذي��ن
ي� ��واج � �ه� ��ون اآلن ظ � ��روف � ��ا ص �ع �ب��ة
نتيجة فداحة الكارثة.
وق ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة األف��ري�ق�ي��ة
في جمعية إحياء التراث اإلسالمي
جاسم العيناتي إن اللجنة واصلت
توزيع الدفعة الثانية من اإلغاثات
ال �ع ��اج �ل ��ة وال � �ت� ��ي ب �ل �غ��ت  50ط�ن��ا
م ��ن امل� � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ل � � �ـ 800أس ��رة
ف��ي األق��ال �ي��م ال��رئ�ي�س�ي��ة امل�ت�ض��ررة
م��ن ال�ف�ي�ض��ان��ات ال �ت��ي اجتاحتهم
ف ��ي ش �ه��ر ي �ن��اي��ر امل ��اض ��ي ودم� ��رت
ب �ي��وت �ه��م وم �ح��اص �ي �ل �ه��م ال��زراع �ي��ة
وشردت  200ألف نسمة.

• مشاري سعود عبدالعزيز
ال��دارم��ي 78 ،ع��ام��ا( ،شيع)،
رج ��ال :ق��رط�ب��ة ،ق  ،2ش االول،
ج  ،2م  ،49تلفون،99053033 :
نساء :قرطبة ،ق  ،4ش  ،5ج  ،1م
 ،64تلفون97577754 :
• ل �ط �ي �ف��ة ج� ��اس� ��م م �ح �م��د
ال � � �ع � � �ن� � ��زي ،ارم� � � �ل � � ��ة خ ��ال ��د
عبدالله بو ظهير 47 ،عاما،
(شيعت) ،الجهراء ،القصر ،م
 ،3الشارع الرابع ،م  ،37تلفون:
99709349
• ليلى حسني غالي ،زوجة
ب ��در ال�س�ب�ه��ان ال�ف�ي�ل�ك��اوي،
 67ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج ��ال:
ج ��اب ��ر االح � �م ��د ،ق  ،5م ،179
ت �ل �ف ��ون ،66666870 :ن �س��اء:
سلوى ،ق  ،8ش  ،7م  ،21تلفون:
99935544
• ع�ب��دال�ل��ه خ��ال��د امل�س�ع��ود،
 70ع ��ام ��ا( ،ش � �ي� ��ع) ،رج � ��ال:
ال �ج �ه ��راء ،ال �ق �ص��ر ،ق 4ب ،ش
 ،1م  ،1ت �ل �ف��ون،55577730 :
ن �س��اء :م��دي�ن��ة س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه،
ق  ،1ش  ،103م  ،398تلفون:
24538281
• فاطمة سلطان ماجد بو
ج � ��روه ،زوج � ��ة ع�ب��دال�ع��زي��ز
خ �ض��ر ح �س��ن ال �خ �ض��ر63 ،
ع ��ام ��ا( ،ت �ش �ي��ع ب �ع��د ص�ل�اة
عصر اليوم) ،رجال :البدع ،ش
 ،12م  ،11م��دخ��ل ف�ن��دق حياة
ريجنسي ،تلفون،96669336 :
ن� �س ��اء :م� �ش ��رف ،ق  ،2ش ،2
م  ،39ت� �ل� �ف ��ون،99996963 :
99998486
• سهيلة رض��ا ال �ش��وا89 ،
ع � ��ام � ��ا( ،ت� �ش� �ي ��ع ال �ت��اس �ع��ة
صباح اليوم) ،رجال :قرطبة،
ق  ،1ش  ،1ج  ،5م  ،1ت�ل�ف��ون:
 ،66333005ن �س��اء :م �ش��رف،
ق  ،5ش  ،10ج  ،1م  ،8تلفون:
99020470
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