aldostoor

جريـدة برلمانيـة يوميـة

غير مخصص للبيع

االثنين
 28شعبان 1436
 15يونيو 2015
العدد 687

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

03

07

15

البرلمان العربي يطالب
بتمكين الفلسطينيين
من إقامة دولتهم
المستقلة

الكندري :القطاع
النفطي على طريق
كارثة داو جديدة

الخالد يجتمع
بالمفوض السامي
لألمم المتحدة
لشؤون الالجئين

المالية رفعت تقريرها متضمنا  34متطلبا تشريعيا و 309مشاريع بتكلفة  5مليارات دينار

 17111فرصة عمل و 3237قسيمة
في الخطة السنوية الثانية
زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي من  ٪ 26إلى ٪ 41
ي�ن�ظ��ر م�ج�ل��س األم ��ة ف��ي جلسته
غ � � ��دا ت� �ق ��ري ��ر ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة ع��ن
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب ��إص ��دار ال�خ�ط��ة
ال�س�ن��وي��ة  2017/2016وق ��د رف�ع��ت
اللجنة ت�ق��ري��ره��ا إل��ى امل�ج�ل��س بعد
أن اس �ت �ع �ج �ل��ت ل �ج �ن��ة األول� ��وي � ��ات
ف ��ي ت �ق��دي �م��ه ل� �ي ��درج ع �ل��ى ال�ج�ل�س��ة
واشتملت الخطة على  34متطلبا
ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ا م� �ن� �ه ��ا  18ف � ��ي م� �ج ��ال
التنمية البشرية واملجتمعية و12
ف��ي م�ج��ال التنمية االق�ت�ص��ادي��ة و4

في مجال التنمية اإلدارية.
وبلغ عدد السياسات في الخطة
ال �س �ن ��وي ��ة وامل� �س� �ت� �ق ��اة م� ��ن ال �خ �ط��ة
االن�م��ائ�ي��ة ع�ل��ى  140س�ي��اس��ة منها
19س �ي��اس��ة ج��دي��دة و 121س�ي��اس��ة
مستمرة فيما تتضمن الخطة 309
م�ش��اري��ع بتكلفة  5م�ل�ي��ارات دي�ن��ار
م�ن�ه��ا  279م �ش��روع��ا م�س�ت�م��را و30
م�ش��روع��ا ج��دي��دا ك�م��ا اح �ت��وت على
 21مشروعا استراتيجيا.
واس� �ت� �ه ��دف ��ت ال �خ �ط ��ة ال �س �ن��وي��ة

ت��وف �ي��ر ن �ح��و  17111ف ��رص ��ة ع�م��ل
ل �ل �ع �م ��ال ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة م� �ن� �ه ��ا 9850
ب��ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي ون �ح��و 7261
ب��ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ،ك�م��ا اس�ت�ه��دف��ت
ت��وزي��ع  3237قسيمة تمثل حوالي
 ٪ 34من الطلبات الجديدة املتوقعة
ف��ي س �ن��ة ال �خ �ط��ة ف �ض�لا ع��ن زي ��ادة
مساهمة القطاع الخاص في الناتج
امل�ح�ل��ي اإلج �م��ال��ي م��ن  ٪ 26.4إل��ى
.٪ 41.9
وتبني للجنة أن م�ش��روع الخطة

الجبري يدعو لتوحيد الصف العربي
في مواجهة اإلرهاب
جدد نائب رئيس البرملان العربي
وعضو مجلس األمة محمد الجبري
إدان� �ت ��ه ل�ل�ع�م�ل�ي��ات اإلره ��اب �ي ��ة ال�ت��ي
استهدفت أخيرا مسجدين بالقطيف
وال� ��دم� ��ام ف ��ي ال �س �ع��ودي��ة ف ��ي ح��ال��ة
إلش��اع��ة ال�ع�ن��ف وال��دم��ار ف��ي ال��وط��ن
ال �ع��رب��ي م ��ؤك ��دا أن ال � ��دول ال�ع��رب�ي��ة
ق� � ��ادرة ع �ل��ى دح� ��ر اإلره � � ��اب وال �ف �ك��ر
املنحرف الذي أساء للدين اإلسالمي.

ودع � � � ��ا ال � �ج � �ب� ��ري ع � �ل� ��ى ه ��ام ��ش
م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي اج �ت �م��اع��ات ج�ل�س��ة
ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع ��رب ��ي ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
واإلسالمية إلى التكاتف والتعاون
ف ��ي م ��واج� �ه ��ة اإلره� � � ��اب وال �ت �ط��رف
مؤكدا أن البرملان العربي يعول على
حكمة القادة في تحقيق طموحات
ال � �ش � �ع� ��وب ال� �ع ��رب� �ي ��ة واإلس �ل�ام � �ي� ��ة
وتفويت الفرصة على كل من يريد

اإلساءة للعرب واملسلمني.
وق ��ال إن ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ناقش
م �ق �ت ��رح ��ا ك ��وي �ت �ي ��ا ب � �ش� ��أن ت��وح �ي��د
ت ��دري ��س ال �ل �غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ال� ��دول
اإلس�ل�ام �ي��ة ال �ن��اط �ق��ة ب��ال �ع��رب �ي��ة في
أف��ري �ق �ي��ا واع �ت �ب��اره��ا ل �غ��ة أس��اس�ي��ة
بجميع املراحل السنية.
تفاصيل (ص)03

المناقصات المركزية أولوية
والحكومة تطالب بقانون جديد
أدرج م �ج �ل��س األم � ��ة ع �ل��ى ج ��دول
أعمال جلسته املقبلة تقرير اللجنة
امل ��ال� �ي ��ة ح � ��ول امل� � �ش � ��روع ال �ح �ك��وم��ي
بشأن املناقصات العامة واقتراحات
نيابية بتعديل القانون رقم  37لسنة
 1964واعتبرت اللجنة ه��ذا القانون
ضمن أولوياتها كما طلبت من لجنة

األول ��وي ��ات االس�ت�ع�ج��ال ف��ي إن �ج��ازه
وإدراج� ��ه ض�م��ن أول��وي��ات الجلسات
املقبلة.
وذك��ر التقرير أن��ه تبني للجنة أن
املشروع الحكومي يهدف إلى تقديم
ق ��ان ��ون ج��دي��د ل�ل�م�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة
ت�س�ت�ب��دل ب��ه ال �ق��ان��ون ال �ح��ال��ي وذل��ك

نظرا ملرور وقت طويل على صدوره
وك ��ذل ��ك ان �ت �ه��اج ال ��دول ��ة ل�س�ي��اس��ات
اقتصادية تسعى إلى جذب املستثمر
األج �ن �ب��ي أدت إل� ��ى إص� � ��دار ق��وان�ي�ن
تنظم هذا االستثمار.
تفاصيل (ص)10-08

ال يتضمن مشاريع قطاع البترول
ألن � ��ه ال ي �س �ت �ط �ي��ع ت ��زوي ��د األم ��ان ��ة
العامة للمجلس األعلى للتخطيط
ببيانات املشاريع الخاصة بالخطة
وأوص��ت اللجنة في ختام تقريرها
بعدة توصيات أبرزها اإلس��راع في
ت��وس �ي��ع دور ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص في
تنفيذ مشروعات الرعاية السكنية
خالل سنوات الخطة.
تفاصيل (ص)14-11
هند الصبيح

الميزانيات
ترفض ميزانية
هيئة الغذاء
رفضت لجنة امليزانيات
وال � � � �ح � � � �س� � � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي
م� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �غ ��ذاء ب �ع��د أن ت �ب�ي�ن ل�ه��ا
أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ك� ��ان� ��ت ق��ائ �م��ة
مل��دة  3أش�ه��ر ع�ل��ى شخص
واح ��د ف�ق��ط وه��و م��ا يفسر
ع � ��دم إع � ��داده � ��ا ل�لائ�ح�ت�ه��ا
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ح�ت��ى اآلن رغ��م
ص � � ��دور ق� ��ان� ��ون إن �ش��ائ �ه��ا
س� �ن ��ة  2013وذل� � � ��ك ل �ع ��دم
وج��ود موظفني ف��ي الهيئة
حتى اآلن.
والح � � �ظ� � ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة أن
ه� � � �ن � � ��اك ق � � � �ص� � � ��ورا ك � �ب � �ي� ��را
ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة اإلي �ض ��اح �ي ��ة
للميزانية كما تساءلت عن
أس��س تقديرات ميزانيتها
ال �ت��ي ب�ل�غ��ت  2.290مليون
دينار رغ��م أن الهيئة حتى
اآلن ل � ��م ت �ن �ج ��ز ل��وائ �ح �ه��ا
املنظمة لعملها.
تفاصيل (ص)04

فيصل الشايع

التشريعية :استقالل القضاء
قبل فض الدور الحالي
أك��د رئ�ي��س اللجنة التشريعية
ال �ن��ائ��ب م� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص سعي
ال �ل �ج �ن��ة ل�ل�ان� �ت� �ه ��اء م� ��ن م �ن��اق �ش��ة
ق��ان��ون اس�ت�ق�لال�ي��ة ال�ق�ض��اء خ�لال
األي��ام العشرة املقبلة مشيرا إلى
أن اللجنة ستحيل تقريرها حول
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ال� �ع ��ام إل ��ى مجلس
األم� ��ة ل�ي�ت�س�ن��ى إق� � ��راره ق �ب��ل فض
دور االن �ع �ق��اد ال �ج��اري س ��واء في
جلسة عادية أو خاصة.
وق � � ��ال ال� �ح ��ري ��ص إن ال �ل �ج �ن��ة

ن��اق �ش��ت خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا أم��س
املقترحات النيابية املقدمة على
ق��ان��ون ج��رائ��م تقنية املعلومات
وال � � � ��ذي ت � ��م إق � � � � ��راره ف � ��ي ج �ل �س��ة
س��اب�ق��ة ب��امل��داول��ة االول ��ى مشيرا
إل ��ى أن ال�ل�ج�ن��ة س ��وف تستكمل
ن�ظ��ر ال�ت�ع��دي�لات ف��ي اجتماعها
املقبل.
تفاصيل (ص)04

الدويسان :لماذا ال توفر
الداخلية سيارة لكل محقق؟
وجه النائب فيصل الدويسان
سؤاال إلى وزير الداخلية الشيخ
محمد الخالد استفسر من خالله
عن خطة الوزارة في توفير مبنى
حديث لالدارة العامة للتحقيقات
وما كلفته املالية؟
وس��أل الدويسان عن األسباب
ال �ت��ي دع ��ت ال � � ��وزارة ل �ع��دم إق ��رار
املزايا العينية ملحققي الداخلية

ح�ت��ى اآلن وامل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي توفير
سيارة لكل منهم وجوازات السفر
ال� �خ ��اص ��ة أس� � ��وة ب��زم�ل�ائ �ه��م ف��ي
ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت وال�ن�ي��اب��ة العامة
والفتوى والتشريع.

تفاصيل (ص)05
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سموه التقى ولي العهد والغانم والمبارك والخالد

األمير يستقبل رئيس إقليم كردستان العراق
والمفوض السامي لشؤون الالجئين

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد مستقبال سمو ولي العهد

اس �ت �ق �ب��ل ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
بقصر السيف أمس سمو ولي العهد
الشيخ نواف األحمد ورئيس مجلس
األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م وس �م��و الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
ك � �م� ��ا اس � �ت � �ق � �ب ��ل س� � �م � ��وه ال� �ن ��ائ ��ب
األول ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د
وامل � �ف� ��وض ال �س ��ام ��ي ل�ل�أم ��م امل �ت �ح��دة
لشؤون الالجئني انطونيو غوتيريس
والوفد املرافق وذلك بمناسبة زيارته
ال �ب�ل�اد .وح �ض��ر امل�ق��اب�ل��ة ن��ائ��ب وزي��ر

ش��ؤون ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ علي
جراح الصباح.
ك �م��ا 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 وب �ح �ض��ور
س� �م ��و ول � � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � ��واف
األح� � �م � ��د رئ � �ي� ��س إق� �ل� �ي ��م ك ��ردس� �ت ��ان
ال � �ع� ��راق م �س �ع��ود ال� �ب ��رزان ��ي وال ��وف ��د
املرافق وذلك بمناسبة زيارته البالد.
وح �ض��ر امل�ق��اب�ل��ة ن��ائ��ب وزي ��ر ش��ؤون
ال��دي��وان األم �ي��ري ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ج��راح
الصباح ورئيس بعثة الشرف املرافقة
امل�س�ت�ش��ار ب��ال��دي��وان األم �ي��ري محمد
أبوالحسن.

 ..وسموه مستقبال رئيس إقليم كردستان العراق

المعتوق يبرق لسموه بمناسبة
انتهاء اجتماع الهيئة الخيرية اإلسالمية
رف � � � � ��ع إل � � � � ��ى م� � � �ق � � ��ام ح � �ض� ��رة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د رئ�ي��س
م�ج�ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ة ال�خ�ي��ري��ة
اإلسالمية العاملية املستشار في
ال��دي��وان األميري مبعوث األمني

ال �ع ��ام ل�ل�أم��م امل �ت �ح��دة ل�ل�ش��ؤون
اإلن �س��ان �ي��ة د .ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ت��وق
برقية بمناسبة انتهاء اجتماع
م�ج�ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ة ال�خ�ي��ري��ة
اإلس �ل�ام � �ي� ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ال � �ح ��ادي
وال� �خ� �م� �س�ي�ن وال� � � � ��ذي ع� �ق ��د ف��ي

ولي العهد يقيم مأدبة غداء
على شرف البرزاني
اس�ت�ق�ب��ل س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن� � ��واف األح � �م� ��د ب �ق �ص��ر ال �س �ي ��ف أم ��س
رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م
وس �م ��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب ��ارك رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء والنائب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء وزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��وه ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ

م�ح�م��د ال �خ��ال��د ون��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال� ��دف� ��اع ال �ش �ي��خ خ��ال��د
ال� �ج ��راح ووزي � ��ر اإلع �ل��ام وزي � ��ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود.
كما استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األح�م��د وب�ح�ض��ور سمو الشيخ
ج��اب��ر امل �ب ��ارك رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
رئيس إقليم كردستان العراق مسعود
ال � �ب ��ارزان ��ي وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل ��ه وذل ��ك

بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وح�ض��ر املقابلة ن��ائ��ب وزي��ر ش��ؤون
ال��دي��وان األم �ي��ري ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ال�ج��راح
الصباح ورئيس بعثة الشرف املرافقة
امل �س �ت �ش��ار ب ��ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري محمد
أب��وال�ح�س��ن ورئ �ي��س دي ��وان س�م��و ول��ي
العهد الشيخ م�ب��ارك الفيصل ورئيس
امل ��راس ��م وال �ت �ش��ري �ف��ات ب ��دي ��وان س�م��و
ول � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ م � �ب� ��ارك ال �س��ال��م

وس�ف�ي��ر دول ��ة ال�ك��وي��ت ل��دى جمهورية
ال� �ع ��راق غ �س��ان ال � � ��زواوي وق �ن �ص��ل ع��ام
دول��ة الكويت ف��ي مدينة أرب�ي��ل د .عمر
الكندري.
وأق��ام سمو ول��ي العهد م��أدب��ة غ��داء
ع �ل��ى ش � ��رف رئ� �ي ��س إق �ل �ي��م ك��ردس �ت��ان
العراق والوفد املرافق له وذلك بمناسبة
زيارته الرسمية للبالد.

دول��ة الكويت م��ؤخ��را عبر فيها
ب��اس�م��ه وب��اس��م إخ��وان��ه أع�ض��اء
مجلس إدارة الهيئة ع��ن أسمى
آي��ات الشكر والعرفان على دعم
سموه املتواصل ألنشطة الهيئة
وال �ع �م��ل ال �خ �ي��ري ف ��ي م�خ�ت�ل��ف

ب� �ق ��اع ال� �ع ��ال ��م م �ت �م �ن�ين ل �س �م��وه
موفور الصحة والعافية ولدولة
الكويت كل الرفعة واالزدهار في
ظل القيادة الحكيمة لسموه.

البرزاني يستقبل
سمو رئيس الوزراء
اس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل رئ � � � �ي � � ��س إق � �ل � �ي� ��م
ك � ��ردس� � �ت � ��ان ال� � � �ع � � ��راق م �س �ع ��ود
برزاني أمس سمو الشيخ جابر
امل �ب��ارك رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وذل��ك بمقر إقامته بقصر بيان.
ك � �م� ��ا اس � �ت � �ق � �ب ��ل وزي� � � � ��ر ش� � ��ؤون
ال��دي��وان األم �ي��ري الشيخ ناصر
األح � �م� ��د إذ ح� �ض ��ر امل �ق��اب �ل �ت�ي�ن
رئ� �ي ��س ب �ع �ث��ة ال � �ش ��رف امل��راف �ق��ة

امل �س �ت �ش��ار ب ��ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري
محمد أبوالحسن.
وف��ي وق��ت الح��ق غ��ادر رئيس
إق �ل �ي��م ك ��ردس� �ت ��ان ال � �ب �ل�اد ع�ق��ب
إنهاء زيارته الرسمية.
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الغانم يبحث دور الكويت
اإلنساني مع أنطونيو غوتيرس
استقبل رئيس مجلس األمة
م��رزوق الغانم ف��ي مكتبه أمس
املفوض السامي لألمم املتحدة
ل � �ش� ��ؤون ال�ل�اج� �ئ�ي�ن أن �ط��ون �ي��و
غ��وت �ي��رس وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه.
وتطرق اللقاء لدور دولة الكويت
ف��ي ت�خ�ف�ي��ف م �ع��ان��اة ال�لاج�ئ�ين

ال � � �س� � ��وري �ي ��ن واس� �ت� �ض ��اف� �ت� �ه ��ا
امل��ؤت�م��ر ال��دول��ي األول وال�ث��ان��ي
والثالث للمانحني لدعم الوضع
اإلنساني في سوريا.
وأش� � � � ��اد امل� � �ف � ��وض ال� �س ��ام ��ي
لألمم املتحدة لشؤون الالجئني
ب � � ��ال � � ��دور اإلن� � �س � ��ان � ��ي وال � ��دع � ��م

غ � �ي� ��ر امل � � �ح� � ��دود ال � � � ��ذي ت �ق��دم��ه
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ت �ج��اه ال�ق�ض��اي��ا
اإلنسانية املختلفة وعلى رأسها
ملف الالجئني السوريني.

الغانم مستقبال املفوض السامي لشؤو الالجئني

عقد جلسته السادسة والختامية لدور االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي األول

البرلمان العربي يطالب بتمكين الفلسطينيين
من إقامة دولتهم المستقلة

الكندري :لجنة لمساندة فلسطين

ج��دد ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي أم��س دعمه
ل �ل �ق �ض �ي��ة ال�ف �ل�س �ط �ي�ن �ي��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا
قضية العرب األول��ى مطالبا املجتمع
ال��دول��ي ب �ض��رورة ال�ع�م��ل ع�ل��ى تمكني
الشعب الفلسطيني م��ن إق��ام��ة دولته
املستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
وش � � � ��دد رئ � �ي � ��س ال� � �ب � ��رمل � ��ان أح �م ��د
ال � � �ج� � ��روان ف � ��ي ك �ل �م ��ة أل � �ق ��اه ��ا خ�ل�ال
ال �ج �ل �س��ة ال �س ��ادس ��ة واألخ � �ي� ��رة ل ��دور
االنعقاد الثالث من الفصل التشريعي
األول ع�ل��ى أن م�ف�ت��اح أم��ن واس�ت�ق��رار
وس�ل�ام املنطقة ال ي�ك��ون إال م��ن خالل
إنهاء اإلره��اب واالحتالل االسرائيلي
امل �س ��ؤول األول واألخ �ي ��ر ع��ن ت��ده��ور
األوض ��اع األم�ن�ي��ة ف��ي ال��وط��ن العربي
داعيا املجتمع الدولي للتدخل وردع
السياسات االستعمارية االستفزازية
السرائيل.
وح � � ��ول األزم � � � ��ة ال � �س� ��وري� ��ة ط��ال��ب
ال � �ج� ��روان امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي ب�ت�ح�م��ل
م�س��ؤول�ي��ات��ه ال�س�ي��اس�ي��ة واإلن�س��ان�ي��ة
واألخ�ل�اق �ي ��ة ت �ج��اه األزم � ��ة م ��ؤك ��دا أن
ح��ل األزم��ة الب��د أن يكون ح�لا سوريا
ب ��األس ��اس ت�ص�ن�ع��ه ال �ق ��وى ال��وط�ن�ي��ة
مجنبة بذلك كل الخالفات واملصالح
لبحث سبل حل األزم��ة حال سياسيا
ش��ام�لا ي�ع��ال��ج ت�ف��اق��م األزم� ��ة ويجمع
م �ك��ون��ات ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري م ��ن أج��ل
إي �ج��اد ص�ي�غ��ة ع �م��ل ت�ض�م��ن للشعب
ال � �س � ��وري ب ��دي�ل�ا ف ��اع�ل�ا ع� ��ن م �ط��رق��ة
النظام وسندان اإلرهاب .وأكد في هذا
الصدد استعداد البرملان التام للعمل
م ��ن أج � ��ل دع � ��م وإن � �ج� ��اح أي ح ��ل ف��ي
سوريا ينهي معاناة الشعب السوري.
وع � � ��ن ال � �ي � �م ��ن ق � � ��ال ال� � � �ج � � ��روان إن
األوض � � � ��اع ال �ص �ع �ب��ة ال� �ت ��ي ي �م ��ر ب�ه��ا
الشعب اليمني وم��ا آل��ت إل�ي��ه األم��ور

الجبري يدعو إلى وحدة
الصف العربي
في مواجهة اإلرهاب
افتتاح الجلسة السادسة واألخيرة من دور انعقاد البرملان العربي

ي�ح�ت��م ال ��وق ��وف م ��ع ال �ش �ع��ب ال�ي�م�ن��ي
وال �ش ��رع �ي ��ة ال� �ت ��ي ارت� �ض ��اه ��ا ل�ي�ع��ود
ال� �ي� �م ��ن إل� � ��ى ب � ��ر األم � � � � ��ان .وث � �م� ��ن ف��ي
ه ��ذا اإلط � ��ار م� �ب ��ادرة خ� ��ادم ال�ح��رم�ين
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
بتخصيص مبلغ  274م�ل�ي��ون دوالر
ل��دع��م األوض � � ��اع اإلن �س��ان �ي��ة ب��ال�ي�م��ن
استكماال للمساعدات اإلنسانية التي
قدمتها السعودية في السابق مشيرا
إل��ى أن ه��ذه امل �ب��ادرة ت��ؤك��د م��ا توليه
امل�م�ل�ك��ة ل�ل�ج��ان��ب اإلن �س��ان��ي للشعب
اليمني.
ودان امل� �ح ��اوالت ال �س��اف��رة للعبث
ب��أم��ن ال �س �ع��ودي��ة م ��ن خ�ل�ال األع �م��ال
اإلرهابية الجبانة التي طالت اململكة
ف ��ي ال ��دم ��ام وال �ق �ط �ي��ف م �ش �ي��دا ب ��دور
ق��وات األم��ن ال�س�ع��ودي ف��ي حفظ أمن
اململكة وض��رب ق��وى اإلره ��اب املقيت
بيد من حديد .كما أش��اد ب��دور قوات
األمن البحرينية وقوات درع الجزيرة
في الحفاظ على أمن واستقرار مملكة
البحرين ضد محاوالت من تسول لهم

انفسهم العبث بأمن وسالمة مواطني
مملكة البحرين.
ون � � � ��دد ال� � � �ج � � ��روان ب � ��االع � � �ت � ��داءات
اإلره� � ��اب � � �ي� � ��ة ض� � ��د م � �ق� ��ر ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة
ال�ت��ون�س�ي��ة ف��ي ط��راب�ل��س بليبيا على
أي � � ��دي ب� �ع ��ض ال� �ج� �م ��اع ��ات امل �س �ل �ح��ة
واخ� �ت� �ط ��اف ع �ش ��رة م��وظ �ف�ي�ن وك��ذل��ك
اس� �ت� �ه ��داف م �ع �ب��د ال �ك��رن��ك ب��األق �ص��ر
بجنوب مصر م�ش��ددا على أن تفشي
النزاعات والقتال في العديد من الدول
ال�ع��رب�ي��ة ي�ح�ت��م ال�ع�م��ل م��ن أج��ل وق��ف
املخططات ال��رام�ي��ة إل��ى زع��زع��ة األم��ن
القومي العربي بهدف تفكيك األمة.
وب � � � � ��دأت ب� �م� �ق ��ر األم � � ��ان � � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للجامعة العربية أمس أعمال الجلسة
السادسة والختامية من دور االنعقاد
ال�ث��ال��ث م��ن ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي األول
ل� �ل� �ب ��رمل ��ان ال� �ع ��رب ��ي ب ��رئ ��اس ��ة رئ �ي��س
البرملان أحمد الجروان حيث يتضمن
جدول أعمال الجلسة مناقشة تقارير
اللجان األربع واملصادقة عليها.
وان� �ت� �ه ��ت أع � �م� ��ال ل� �ج ��ان ال �ب ��رمل ��ان

ال �ع��رب��ي أم ��س األول ب�ع��د أن ن��اق�ش��ت
ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة واألم � ��ن
ال �ق��وم��ي ع �ل��ى م ��دى ي��وم�ي�ن ت �ط��ورات
األوض� ��اع ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وم�ن�ه��ا مسألة
اح�ت�لال ال�ج��زر االم��ارات �ي��ة ال�ث�لاث من
جانب إيران وأهم مستجدات القضية
الفلسطينية واألم��ن القومي العربي
وم� �ل ��ف ال � �ج � ��والن ال� �ع ��رب ��ي ال� �س ��وري
املحتل وتطورات األوضاع في اليمن.
من جهتها ناقشت لجنة الشؤون
االقتصادية واملالية تقريرا حول آفاق
االقتصاد العربي لعام  2015والصادر
عن صندوق النقد العربي لعام 2015
إل ��ى ج��ان��ب خ�ط��ة ع�م��ل ال�ل�ج�ن��ة ل��دور
االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي
األول بما يتضمنه من تفعيل التعاون
وال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع ال �ج ��ام �ع ��ة ال �ع��رب �ي��ة
وامل�ن�ظ�م��ات ال�ع��رب�ي��ة املتخصصة في
املجال االقتصادي بخاصة الجوانب
التشريعية املالية.

دع � � ��ا ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� �ب ��رمل ��ان
ال� �ع ��رب ��ي وع � �ض ��و م �ج �ل��س األم� ��ة
محمد الجبري إلى وح��دة الصف
ال�ع��رب��ي ف��ي م��واج�ه��ة ال�ت�ه��دي��دات
اإلرهابية في املنطقة العربية.
وج � � ��دد ال� �ج� �ب ��ري ل� �ك ��ون ��ا ع�ل��ى
ه��ام��ش م�ش��ارك�ت��ه ف��ي اجتماعات
ج �ل �س��ة ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي إدان �ت ��ه
ل� �ل� �ع� �م� �ل� �ي ��ات اإلره � � ��اب� � � �ي � � ��ة ال� �ت ��ي
اس � �ت � �ه� ��دف� ��ت أخ � � �ي� � ��را م �س �ج ��دي ��ن
بالقطيف وال��دم��ام في السعودية
في حالة إلشاعة العنف والدمار
في الوطن العربي مؤكدا أن الدول
العربية ق��ادرة على دحر اإلره��اب
والفكر املنحرف الذي أساء للدين
اإلسالمي.
ودعا الدول العربية واإلسالمية
إل � � ��ى ال � �ت � �ك� ��ات ��ف وال� � �ت� � �ع � ��اون ف��ي
مواجهة اإلرهاب والتطرف مؤكدا
أن ال �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي ي �ع��ول على
حكمة القادة في تحقيق طموحات
ال� �ش� �ع ��وب ال �ع��رب �ي��ة واإلس�ل�ام� �ي ��ة
وتفويت الفرصة على كل من يريد
اإلساءة للعرب واملسلمني.
وقال إن البرملان العربي ناقش
م �ق �ت��رح��ا ك��وي �ت �ي��ا ب �ش��أن ت��وح�ي��د
ت��دري��س اللغة العربية ف��ي ال��دول

اإلس�لام�ي��ة الناطقة بالعربية في
أفريقيا واعتبارها لغة أساسية
بجميع املراحل السنية.
م��ن ج�ه�ت��ه أك ��د ع�ض��و ال�ب��رمل��ان
ال� �ع ��رب ��ي وم �ج �ل��س األم� � ��ة ف�ي�ص��ل
ال � �ك � �ن� ��دري دع� � ��م ح � �ق� ��وق ال �ش �ع��ب
الفلسطيني ف��ي امل�ح��اك��م الدولية
ال ف �ت��ا إل� ��ى ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ل��دع��م
األس ��ان� �ي ��د ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة مل �س��اع��دة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ف��ي ن�ي��ل حقوقهم
املشروعة.
وأشار الكندري إلى أن البرملان
العربي ناقش عدة قضايا أبرزها
تبني املحكمة الجنائية الدولية
ال �ق �ض ��اي ��ا امل ��رف ��وع ��ة م� ��ن ال ��دول ��ة
الفلسطينية لنيل حقوق شعبها.
وأض� � ��اف أن ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
ش�ك��ل لجنة ب�ه��ذا ال �ص��دد ت�ش��ارك
فيها دول��ة الكويت ويكون عملها
األس ��اس ��ي دع ��م ج�م�ي��ع األس��ان �ي��د
القانونية التي تقدمت بها دول��ة
فلسطني ل��دى املحكمة الجنائية
الدولية.
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 3.2ماليين دينار مصروفات الطرق والنقل البري

الميزانيات:موظف واحد بهيئة الغذاء
وميزانيتها  2.2مليون دينار

ص ��رح رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��دن ��ان عبد
ال �ص �م��د أن ال �ل �ج �ن��ة ق� ��د اج �ت �م �ع��ت
مل�ن��اق�ش��ة م�ي��زان�ي�ت��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �غ��ذاء وال �ت �غ��ذي��ة وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للطرق والنقل البري للسنة املالية
.2016/2015
أوال  -:ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �غ��ذاء
والتغذية
تبني للجنة غياب التنسيق بني
أعضاء مجلس إدارة الهيئة  ،إذ لم
يحضر االجتماع إال رئيس مجلس
إدارت�ه��ا فقط  ،ع�لاوة على مالحظة
اللجنة بأن مؤهالتهم ليست لها أي
عالقة بتخصص الهيئة !
كما اتضح للجنة أن الهيئة كانت
ق��ائ �م��ة مل ��دة  3أش �ه��ر ع �ل��ى شخص
واح � ��د ف �ق��ط  ،وه� ��و م ��ا ي �ف �س��ر ع��دم
إعدادها لالئحتها التنفيذية حتى
اآلن رغم صدور قانون إنشائها في

سنة  ، 2013وذل��ك ل�ع��دم وج��ود أي
موظفني لدى الهيئة حتى اآلن.
والحظت اللجنة أن هناك قصورا
ك� �ب� �ي ��را ف � ��ي امل � ��ذك � ��رة اإلي� �ض ��اح� �ي ��ة
للميزانية ،كما تساءلت ع��ن أسس
ت �ق��دي��رات م�ي��زان�ي�ت�ه��ا وال �ت��ي بلغت
 2,290,000دي �ن��ار (ن �ح��و مليونني
دي� �ن ��ار) رغ ��م أن ال �ه �ي �ئ��ة ح �ت��ى اآلن
ل��م تنجز لوائحها املنظمة لعملها
ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى إدراج اع� �ت� �م ��ادات
م ��ال� �ي ��ة ع� �ل ��ى ب� �ن ��د (ال � �ع � �ق� ��ود) دون
معرفتها لعدد ال��درج��ات الوظيفية
املقترحة التي تحتاجها !
وع� �ل� �ي ��ه  ،ف� �ق ��د رف � �ع� ��ت ال �ل �ج �ن��ة
االج � �ت � �م� ��اع م� ��ع رف� �ض� �ه ��ا مل �ي��زان �ي��ة
ال �ه �ي �ئ��ة إل � ��ى ح �ي�ن م ��واف ��ات� �ه ��ا ب�م��ا
تحتاجه من تفاصيل.
ث��ان �ي��ا  -ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ط��رق
والنقل البري
وناقشت اللجنة أس��س تقديرات

عدنان عبدالصمد

م �ي ��زان �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ط��رق
وال � �ن � �ق � ��ل ال � � �ب� � ��ري ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
ال�ج��دي��دة حيث ق��درت مصروفاتها
ب� �ـ  3,200,000دي� �ن ��ار (ن �ح��و ث�لاث��ة
م�ل�اي�ي�ن دي� � �ن � ��ار) ف� ��ي ح�ي��ن ل� ��م ي�ت��م
اع �ت �م��اد أي إي� � ��رادات ل �ه��ا إل ��ى حني
التنسيق مع كل من (وزارة األشغال

وبلدية الكويت ووزارة املواصالت
واإلدارة العامة للمرور) لنقل بعض
قطاعاتهم لتكون تحت إدارة الهيئة
كما نص قانون إنشائها بذلك.
تشابه
والح �ظ��ت ال�ل�ج�ن��ة وج ��ود
ٍ
ف� ��ي ب �ع ��ض اخ� �ت� �ص ��اص ��ات ال �ه �ي �ئ��ة
ك��إن�ش��اء ش��رك��ات م�س��اه�م��ة للمترو
وسكك الحديد مع األول��وي��ات التي
ت�س�ع��ى ه�ي�ئ��ة م �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة
ب�ين القطاعني ال�ع��ام وال �خ��اص إلى
تحقيقها ف��ي ه��ذا امل�ج��ال  ،وه��و ما
قد يعد تشابكا في االختصاصات
 ،واللجنة بصدد انتظارها للدراسة
التحليلية التي كلفت ال��دي��وان بها
حول جميع الجهات الحكومية ذات
االختصاصات املتشابهة والتي من
شأنها أن تمكن اللجنة من اقتراح
آل� �ي ��ات م �ن��اس �ب��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع تلك
ال�ج�ه��ات س��واء ب��ال��دم��ج أو اإلل�ح��اق
بجهة أخرى.

أرجأت التصويت على قانون األحداث إلى اجتماع مقبل

التشريعية :االنتهاء من استقالل القضاء
إلقراره قبل فض دور االنعقاد الحالي
أك��د رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة التشريعية
ال� �ن ��ائ ��ب م � �ب ��ارك ال� �ح ��ري ��ص س�ع��ي
ال �ل �ج� �ن ��ة ل�ل�ان� �ت� �ه ��اء م � ��ن م �ن��اق �ش��ة
ق��ان��ون اس�ت�ق�لال�ي��ة ال �ق �ض��اء خ�لال
ع �ش��رة األي � ��ام امل �ق �ب �ل��ة ،م �ش �ي��را ال��ى
ان اللجنة ستحيل تقريرها حول
ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ال� �ع ��ام ال� ��ى م�ج�ل��س
االمة ليتسنى اقراره قبل فض دور
االنعقاد ال�ج��اري س��واء ف��ي جلسة
عادية او خاصة.
من جانب آخر ذكر الحريص ان
ال�ل�ج�ن��ة ن��اق�ش��ت خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا
(أمس) املقترحات النيابية املقدمة
على قانون جرائم تقنية املعلومات
وال��ذي تم اق��راره في جلسة سابقة
ب ��امل ��داول ��ة االول� � ��ى ،م �ش �ي��را ال ��ى ان
ال� �ل� �ج� �ن ��ة س � � ��وف ت �س �ت �ك �م ��ل ن �ظ��ر
التعديالت في اجتماعها املقبل.
واضاف ان اللجنة بحثت قانون
األحداث ،وقررت تأجيل التصويت
عليه الى اجتماع مقبل.
ك �م ��ا ش ��رع ��ت ت �ن ��اق ��ش م �ش ��روع
ال� � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� � � ��أن ال �ت �س �ج �ي��ل
العقاري.
دع� � ��ا ال � �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د

مبارك الحريص

د .عبدالحميد دشتي

دشتي :سمو رئيس الوزراء الشيخ
جابر املبارك ووزير النفط الدكتور
علي العمير الى اتخاذ قرار اإلنتاج
املنفرد في حقلي الخفجي والوفرة.
وق� � � � � ��ال دش � � �ت� � ��ي ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن :إن ع� �ل ��ى م �ج �ل��س
ال� � � ��وزراء ان ي �ع �ق��د ج �ل �س��ة خ��اص��ة
ل �ب �ح ��ث ق �ض �ي ��ة ح �ق �ل ��ي ال �خ �ف �ج��ي
والوفرة خصوصا ان جدول اعمال
مجلس االمة مزدحم.
وم � ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر دع � ��ا دش �ت��ي
وزي��ر امل��واص�لات عيسى الكندري

ال��ى تصحيح وض��ع مطار الكويت
امل��زري وامل�ق��رف وامل�ق��زز م��ؤك��دا انه
ال يمكن السكوت على هذا الوضع.
وق � � ��ال دش � �ت� ��ي :م� ��ن امل� �ع� �ي ��ب ان
ي�ك��ون ل��دي�ن��ا م�ط��ار ب�ه��ذا املستوى
املتردي ،واستمرار الصمت يسيء
الى الشعب الكويتي .وافاد دشتي
انه يثق بالوزير الكندري وادع��وه
ال� ��ى امل� �ط ��ار ل �ل��وق��وف ع �ل��ى ال�خ�ل��ل
الكبير في كل شيء في املطار بما
ذل��ك االج ��راءات االمنية اذ يختلط
الحابل بالنابل والقادم مع املغادر،

وي� �س� �ل� �م ��ون ب �ع �ض �ه��م امل� � �خ � ��درات
وسواها.
وب �خ �ص ��وص اج �ت �م ��اع ال�ل�ج�ن��ة
التشريعية ق��ال دشتي :ان اللجنة
انتهت من التعديالت على قانوني
االح� � ��داث وال� �ج ��رائ ��م االل �ك �ت��رون �ي��ة
م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان ال �ل �ج �ن ��ة ارج� � ��أت
التصويت على االحداث الى االحد
املقبل ورفعت الجرائم االلكترونية
ال � � ��ى امل� �ج� �ل ��س ل �ل �ت �ص ��وي ��ت ع �ل �ي��ه
متضمنا ما يعزز الحريات.
واوض � � � � ��ح دش � �ت � ��ي ان ال �ل �ج �ن��ة
س �ت �ع �ق��د اج� �ت� �م ��اع ��ات م��اراث��ون �ي��ة
ل�ل�ان �ت �ه��اء م ��ن ق ��ان ��ون اس�ت �ق�لال�ي��ة
القضاء من صحة القضاء ليتسنى
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه ق �ب��ل ف ��ض دور
االنعقاد.

ورح� � � �ب � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب �ت �ن �س �ي��ق
ال�ه�ي�ئ��ة م��ع وزارة األش �غ��ال ال�ع��ام��ة
الس �ت �خ ��دام أح� ��د م �ب��ان �ي �ه��ا كمبنى
دائ ��م للهيئة  ،وت��ؤك��د اللجنة على
هذا التوجه بشكل عام ملا له من أثر
ف��ي التقليل م��ن امل�ب��ال��غ املخصصة
ل�ل�ت��أج�ي��ر ب��اإلض��اف��ة إل ��ى اس�ت�غ�لال
املباني الحكومية الشاغرة للجهات
املنشأة حديثا بدال من إنشاء مبان
جديدة قد تطول دورتها املستندية
ل�س�ن��وات طويلة إل��ى ح�ين االنتهاء
من تشييدها.
وب� �ش� �ك ��ل ع� � ��ام الح � �ظ� ��ت ال �ل �ج �ن��ة
ت� �ع ��اون ��ا ك �ب �ي��را م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة م�ع�ه��ا
 ،وأوص� �ت� �ه ��ا ب � �ض� ��رورة ال�ت�ن�س�ي��ق
م��ع دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وغ �ي��ره��ا من
ال � �ج � �ه� ��ات ال ��رق ��اب � �ي ��ة م � ��ع ض� � ��رورة
ت��وف�ي��ره��ا لبيئة ع�م��ل مناسبة لهم
لتمكنهم من أداء مهامهم الرقابية
ع� �ل ��ى أف� �ض ��ل وج � ��ه  ،م� ��ع ال� �ح ��رص

على شغل ال��درج��ات ال�ش��اغ��رة لدى
الهيئة على بندي (الوظائف العامة
وال�ع�ق��ود) بشفافية والتركيز على
جذب الكفاءات الوطنية أوال.
ثالثا  -ما يستجد من أعمال
واف� � � � �ق � � � ��ت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ب � ��إج� � �م � ��اع
أع� � �ض � ��ائ� � �ه � ��ا ال � � �ح� � ��اض� � ��ري� � ��ن ع �ل ��ى
الحسابات الختامية للسنة املالية
 2014/2013وامل� �ي ��زان� �ي ��ات ل�ل�س�ن��ة
املالية  2016/2015لكل من مؤسسة
املوانئ الكويتية واملؤسسة العامة
للرعاية السكنية  ،في حني لم توافق
ع� �ل ��ى ال� �ح� �س ��اب ��ات ال �خ �ت ��ام �ي ��ة وال
امليزانيات لكل من املؤسسة العامة
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالستثمار والهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب للفترة
نفسها.

الخارجية توافق على قانون
السلكين الدبلوماسي والقنصلي
اع� � �ل � ��ن رئ� � �ي � ��س ل � �ج � �ن ��ة ال � � �ش � ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب حمد
ال�ه��رش��ان��ي ع��ن م��واف �ق��ة ال�ل�ج�ن��ة علي
املشروع بقانون بتعديل بعض احكام
ال �ق��ان��ون رق ��م  21ل�س�ن��ة  1962بنظام
ال�س�ل�ك�ين ال��دب �ل��وم��اس��ي وال�ق�ن�ص�ل��ي.
واوض � � � ��ح ال� �ه ��رش ��ان ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ان ال �ل �ج �ن��ة اج� � ��رت ب�ع��ض
ال�ت�ع��دي�لات ع�ل��ي امل �ش��روع الحكومي
م �ش �ي��را ال ��ي ان ه ��ذه ال �ت �ع��دي�ل�ات في
ص� ��ال� ��ح ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف � ��ي ه� � ��ذا امل� �ج ��ال
السيما ما يتعلق في الترقيات.

حمد الهرشاني

الموارد :حريصون على عدم
تضرر الموظفين من البديل
واص� � �ل � ��ت ل �ج �ن ��ة ت �ن �م �ي��ة امل� � � ��وارد
ال �ب �ش ��ري ��ة خ �ل��ال اج �ت �م ��اع �ه ��ا ام� ��س،
م �ن��اق �ش��ة ت �ع��دي��ل ال �ق ��ان ��ون  15لسنة
 1997ب �ش��أن ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ال�ب��دي��ل
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج� ��ي ب � �ح � �ض ��ور م �م �ث �ل��ي
م ��ؤس �س ��ة ال �ت ��ام �ي �ن ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
ودي ��وان ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة .وذك��ر مقرر
ال�ل�ج�ن��ة ال �ن��ائ��ب اح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي ان
اللجنة طلبت م��ن ال�ج�ه��ات الرسمية
امل�ع�ن�ي��ة ال �ن �ت��ائ��ج امل �ت��وق �ع��ة لتطبيق
ال�ب��دي��ل االس�ت��رات�ي�ج��ي علي املوظفني
مشيرا الى ان اللجنة قسمت املوظفني

ال��ي ث�ل�اث ف �ئ��ات .واوض ��ح ان ال�ف�ئ��ات
الوظيفية الثالث هي املوظفون الجدد
 ،امل ��وظ �ف ��ون امل �س �ت �ف �ي��دون م ��ن م��زاي��ا
ال�ب��دي��ل  ،امل��وظ�ف��ون اص�ح��اب ال�ك��وادر
املالية العالية.
وذك� � � ��ر ان � � ��ه س �ي �ت ��م م� � ��راع� � ��اة ع ��دم
ان�خ�ف��اض روات ��ب امل��وظ�ف�ين الحاليني
م ��ن ال �س�ل�ال��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة ال �ت��ي سيتم
العمل بها والتي سيتم الزام الحكومة
باحالة قانون في شأنها الي املجلس
لضمان عدم تضرر املوظفني الحاليني
والجدد.
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هل نسب النجاح في المدارس الخاصة أعلى من نظيرتها في الحكومية؟

عبداهلل يسأل العيسى
عن نتائج الثانوية
وجه النائب د.خليل عبدالله سؤاال
ال � ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
ال�ع��ال��ي ب��در العيسى ب�ش��أن الطلبة
الفائقني الخمسني األوائل الخريجني
من الثانوية العامة بفرعيها العلمي
واألدب � ��ي ل�ل�س�ن��ة ال��دارس �ي��ة – 2014
 ،2015ل� ��ذا ي��رج��ى ت ��زوي ��دي بكشف
ي�ت�ض�م��ن أس� �م ��اء ال �ط �ل �ب��ة ال�خ�م�س�ين
األوائل علمي وأدبي والنسبة املئوية
وال�ج�ن�س�ي��ة وإس ��م امل��درس��ة حكومي
وخ� ��اص وإذا ك ��ان أح ��د األب ��وي ��ن أو
كالهما يعمل بوزارة التربية مع ذكر
الوظيفة ومركز العمل.
وي��رج��ى ت��زوي��دي بكشف يتضمن
أسماء الطلبة الذين لديهم دور ثان
وال �ط �ل �ب��ة ال ��راس� �ب�ي�ن ب��االم �ت �ح��ان��ات
النهائية للثانوية ال�ع��ام��ة بفرعيها
العلمي واألدبي ونسبة الدور الثاني

د.خليل عبدالله

والرسوب باملقارنة مع نسب النجاح.
ك� �م ��ا ي� ��رج� ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب� ��دراس� ��ة
ت �ف �ص �ي �ل �ي��ة ت ��وض� �ي� �ح� �ي ��ة وب �ي ��ان �ي ��ة
ب ��امل� �ق ��ارن ��ة ب�ي��ن ن �س �ب��ة ال� �ن� �ج ��اح ف��ي
ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�أع��وام ال��دراس�ي��ة

( )2014-2013/2012-2011م��ع العام
ال� � ��دارس� � ��ي ال� �ح ��ال ��ي ()2015-2014
وال� �خ�ل�اص ��ة ال� �ت ��ي ن �ت �ج��ت ع� ��ن ه ��ذه
املقارنة بما يفيد تحسن أو إنخفاض
امل � �س � �ت� ��وى ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ي ،وه � � ��ل ه ��ذا
ن��ات��ج ع��ن ك �ف��اءة ال�ط�ل�ب��ة ال�خ��ري�ج�ين
بالثانوية العامة أو ليسر وسهولة
االمتحانات أو ألسباب أخرى؟
ودراس� � � ��ة ت ��وض ��ح ن �س��ب ال �ن �ج��اح
ف��ي امل��دارس الحكومية باملقارنة مع
امل � � ��دارس ال �خ��اص��ة ل �ل �ع��ام ال ��دراس ��ي
( ،)2015-2014وإذا ك ��ان ��ت ن�س��ب
النجاح في املدارس الخاصة أعلى عن
نظيرتها في املدارس الحكومية ،فما
هي األسباب حسب تقييم وزارتكم؟

الجيران يسأل عن قانون
منع االختالط؟
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال�ج�ي��ران س ��ؤاال ب��رمل��ان�ي��ا ال��ى وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم ال�ع��ال��ي ب��در
العيسى جاء فيه:
صرح وزير التربية وزير التعليم
العالي بعدة تصريحات يفهم منها
م�ع��ارض�ت��ه ل�ل�ق��ان��ون رق ��م  24لسنة
 1996بشأن منع االختالط بجامعة
ال � �ك ��وي ��ت ،وع� �ل� �ي ��ه ي ��رج ��ى إف ��ادت ��ي
ب��ال�ت��ال��ي :ه��ل ق��ام ال��وزي��ر ب�ن��اء على
تصريحاته ه��ذه ب��ال�ق�ي��ام ب��أي أم��ر

من شأنه عرقلة تطبيق القانون؟
وه ��ل ي �ج��وز ل �ل��وزي��ر ع ��دم تنفيذ
القوانني ال�ص��ادرة من قبل السلطة
التشريعية واملصدق عليها من قبل
صاحب السمو األمير؟
وم��ا اإلج � ��راءات ال�ت��ي ت�م��ت حتى
اآلن لتنفيذ ال�ق��ان��ون؟ وم��ا التاريخ
امل �ث �ب��ت ف ��ي ال �ع �ق ��ود ل�ل�ان �ت �ه��اء م��ن
مباني جامعة الشدادية؟
د.عبدالرحمن الجيران

البراك يطالب بإعادة سفلتة
شوارع الفردوس
ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال � �ب ��راك
اقتراحا برغبة طالب م��ن خالله
وزارة االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة ب��إع��ادة
س �ف �ل �ت��ة ال � � �ش� � ��وارع ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة
الفردوس ،وجاء في نص االقتراح
برغبة :تعاني منطقة الفردوس
في محافظة الفروانية من سوء
شوارعها في وج��ود الكثير من
الحفريات وعدم استواء الشارع

ع�ل��ى درج� ��ة واح� ��دة ح�ي��ث ه�ن��اك
أج��زاء من الشارع به حفر كبيرة
وأخ� � ��رى ص �غ �ي��رة ك��ذل��ك ارت �ف��اع
ف��ي مستوى االسفلت ف��ي أماكن
أخ��رى ،ل��ذا اقترح أن تقوم وزارة
االش �غ��ال ال�ع��ام��ة ب��إع��ادة سفلتة
الشوارع في منطقة الفردوس.
محمد البراك

الهاجري يسأل
عن تعيينات
مجلس إدارة
البترول
الوطنية

ماضي الهاجري

وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م��اض��ي
الهاجري سؤاال الى وزير
ال �ن �ف��ط ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر ج��اء
ف� �ي ��ه :ت � �ص� ��درت ال �ص �ح��ف
اليومية ومواقع التواصل
االج�ت�م��اع��ي اخ �ب��ار ات�م��ام
اختيار وتعيني االعضاء
الجدد في تشكيل مجلس
إدارة م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
الوطنية ،وتداولت اخبار
م �ض �م��ون �ه��ا ع � ��دم ت �ح��ري
الحيادية الكاملة والدقة
املتطلبة لتمثيل الصالح
م � ��ن ال � �ع � �ض� ��وي� ��ة مل �ج �ل��س
إدارة هذا املرفق الحيوي،
ل��ذل��ك ارج � ��و اف ��ادت ��ي بما
يلي:
هل تم استكمال تعيني
اع � � �ض� � ��اء م� �ج� �ل ��س ادارة
مؤسسة البترول الوطنية
اذا ك��ان��ت االج ��اب ��ة بنعم
ي ��رج ��ى اف� ��ادت� ��ي ب��أس �م��اء
االع � � � � �ض� � � � ��اء وس � �ي� ��رت � �ه� ��م
ال� � � ��ذات � � � �ي � � ��ة وخ� � �ب � ��رات� � �ه � ��م
السابقة ف��ي مجال خدمة
مرفق النفط وشركاته في
الداخل والخارج.
وم � � � ��ا ه � � ��ي ال � �س � �ي ��اس ��ة
واألس� ��س وال �ق��واع��د التي
اتبعت في اختيار اعضاء
م �ج �ل��س االدارة ع �ل��ى ان
ت �ك��ون االج ��اب ��ة م�ش�ف��وع��ة
ب �م��ا ي �ت �ط �ل��ب ال� �ب� �ي ��ان م��ن
مستندات؟
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القضيبي :سأطلب مناقشة
التصريح عن «المناقصات
المليارية» خالل الجلسة
أع �ل ��ن ال �ن��ائ��ب أح �م ��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
ع� ��زم� ��ه ت� �ق ��دي ��م ط� �ل ��ب ل �ت �خ �ص �ي��ص
وق ��ت م��ن ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة ملناقشة
امل �ع �ل��وم��ات ال�خ�ط�ي��رة ال �ت��ي اث��اره��ا
وزي � � ��ر ال �ن �ف ��ط د.ع � �ل� ��ي ال �ع �م �ي��ر ف��ي
ت �ص��ري �ح��ه ع ��ن ارب� � ��اب امل �ن��اق �ص��ات
امل �ل �ي��اري��ة م�م��ن ي��ري��دون االس�ت�ي�لاء
على مقدرات البلد دون ان يسميهم
داع�ي��ا مجلس ال ��وزراء ال��ى ض��رورة
ع �ق��د ج �ل �س��ة خ��اص��ة مل �ن��اق �ش��ة ه��ذه
املعلومات واستيضاحها.
وق� � ��ال ال �ق �ض �ي �ب��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح� �ف ��ي أم � � ��س ت� �ق ��دم ��ت ب��أس �ئ �ل��ة
برملانية لوزير النفط د.علي العمير
ب�ن��اء ع�ل��ى ت�ص��ري�ح��ه ن�ه��اي��ة الشهر
امل ��اض ��ي ذك ��ر ب ��ه ب��أن��ه م �ن��ذ ق��دوم��ه
ل� �س ��دة ال� � � � ��وزارة ارت � �ع � ��دت ف ��رائ ��ص
ال � �خ � �ص� ��وم وارب � � � � � ��اب امل� �ن ��اق� �ص ��ات
املليارية.
واوض� � � � � ��ح ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ان� � � ��ه م��ن
الطبيعي عندما ادل��ى وزي��ر النفط
ب�ه��ذا ال�ت�ص��ري��ح ان ي�ك��ون ع�ل��ى علم
بمن يقصد ويعرف من هم اصحاب
املناقصات املليارية الذين حصلوا
عليها بغير وجه حق ومن قصدهم
بالتصريح خاصة أنه يتولى اعلى
منصب في القطاع النفطي.
وبني القضيبي ان هذا التصريح
لم يأت من فراغ ومما الشك به ان من
تحصل ع�ل��ى امل�ن��اق�ص��ات امل�ل�ي��اري��ة
دون وجه حق لم يتم ترسيتها او
ال�ح�ص��ول عليها دون وج��ه ح��ق اال
بمساعدة اط��راف ومسؤولني داخل
مؤسسة البترول والقطاع النفطي.
وت��اب��ع ال�ق�ض�ي�ب��ي ان ع�ل��ى وزي��ر
النفط اليوم ان يعلن عن الشركات
واص � �ح� ��اب امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل �ل �ي��اري��ة
التي تم ترسيتها عليهم دون وجه
ح��ق وك��ذل��ك الكشف ع��ن املسؤولني
بالقطاع النفطي ال��ذي��ن ساعدوهم
في حصولهم على هذه املناقصات
دون وجه حق واحالتهم للنيابه.
وش� ��دد ال�ق�ض�ي�ب��ي ع �ل��ى ان ��ه من
غير املعقول وغير املقبول ان يأتي
وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب �ع��د ت��ول �ي��ه امل�ن�ص��ب
ال� � ��وزاري ب �ع��ام او ع��ام�ين ان يشير
الص�ح��اب ه��ذه املناقصات ال�ت��ي تم
ت��رس�ي�ت�ه��ا دون وج ��ه ح ��ق دون ان
ي�س�م��ي ال �ش��رك��ات ال �ت��ي تحصلتها
وك��ذل��ك دون ان يسمي او يحاسب
املسؤولني في القطاع النفطي الذين
سهلوا ذلك واحالتهم للنيابة وهذا
هو واجبه كوزير ونائب.
ول �ف��ت ال�ق�ض�ي�ب��ي ال ��ى ان ال��وزي��ر
ال �ع �م �ي��ر ذك � ��ر ف� ��ي ت �ص��ري �ح��ه ب��أن��ه
ي �ت �ح ��دى اوك � ��اره � ��م وم �خ��اب��رات �ه��م
وف��رق استشعارهم وه��ذا يعني ان
ه ��ؤالء ال�ف��اس��دي��ن ل��دي�ه��م م�خ��اب��رات
وفرق داخل القطاع النفطي لخدمة
مصالحم ف�م��اذا فعل ل�ه��ذه االوك��ار
واملخابرات وفرق االستشعار؟
وت� � ��اب� � ��ع ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي م �خ��اط �ب��ا
العمير :انت ذكرت في تصريحك ان

أحمد القضيبي

املفسدين ي��رددون (دع م��ال قيصر
لقيصر) وطالبوا ب��أن تترك االم��ور
على ما هي عليه بالقطاع النفطي
وان ت��رف��ع ال��دول��ة ي��ده��ا ع��ن القطاع
ال�ن�ف�ط��ي وه ��ذا يعني ان�ق�لاب��ا على
االقتصاد الكويتي وم ��وارد الدولة
التي تعتمد ف��ي  ٪ ٩٥منها على
االيراد النفطي.
وتساءل القضيبي كيف يسمح
وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب �ت �ج��رؤ ه � ��ؤالء ع�ل��ى
امل �ط��ال �ب��ة ب ��رف ��ع ال� ��دول� ��ة ي ��ده ��ا ع��ن
ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي وب �ن �ب��رة (دع م��ال
ق �ي �ص��ر ل �ق �ي �ص��ر) دون ان ي�ك�ش��ف
عنهم؟ داعيا العمير إلى الكشف عن
هؤالء.
واع � ��رب ال�ق�ض�ي�ب��ي ع ��ن اع �ت �ق��اده
ب� � ��أن ت �ص ��ري �ح ��ا م� ��ر م � � ��رور ال � �ك ��رام
ع�ل��ى مجلس ال � ��وزراء ال ��ذي ينبغي
منه ال��وق��وف على امل�ع�ل��وم��ات التي
اث��اره��ا وزي��ر النفط وال�ت�ع��رف على
ه��ذه العصابة ال�ف��اس��دة ال�ت��ي تريد
االسيتالء على مقدرات البلد مشددًا
على ضرورة ان يكاشف وزير النفط
مجلس ال � ��وزراء ب �ه��ؤالء ال�ف��اس��دي��ن
ويتم محاسبتهم واحالتهم الى امن
الدولة.
واض��اف القضيبي اما ان يكتفي
ال��وزي��ر ب��االش��ارة ل�ه��ؤالء بتصريح
وإم� ��ا أن ي �ق��ول ل �ه��م ب ��أن ه ��ذا عشم
اب�ل�ي��س ب��ال�ج�ن��ة او ارف �ع��وا ايديكم
ع��ن ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي ف�ه��و ام��ر غير
م �ق �ب��ول م �ت �س��ائ�ل�ا ه ��ل ه � ��ذا ك ��ل م��ا
تستطيع فعله ال�ق��ول ان ه��ذا عشم
ابليس بالجنة وارفعوا ايديكم عن
القطاع النفطي؟
وختم القضيبي ان��ه ال�ي��وم بعد
هذا التصريح وبعد مضي اسبوعني
ع� �ل ��ى ت��وج �ي �ه��ي اس� �ئ� �ل ��ة ب��رمل��ان �ي��ة
بشأنه ول��م يصلني ش��يء يجب ان
ت �ع �ق��د ج �ل �س��ة خ ��اص ��ة ف ��ي م�ج�ل��س
الوزراء ملناقشة هذه املعلومات كما
سأتقدم بطلب تخصيص وقت من
الجلسة املقبلة ملناقشة هذا املوضع
وحتى نبني للشعب الكويتي من هم
االشخاص الذين يريدون االستيالء
على مقدرات البالد.
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خصوصا التي لها اصول مقامة على أراضي حكومية بنظام حق االنتفاع

الطريجي يحذر من بيع الشركات
المملوكة للدولة
ج� ��دد رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
األم � � � � ��وال ال � �ع ��ام ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال ��دك� �ت ��ور ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي
ت� �ح ��ذي ��ره م� ��ن ب� �ي ��ع ال� �ش ��رك ��ات
امل� � �م� � �ل � ��وك � ��ة ل � � �ل � ��دول � ��ة م � ��ؤك � ��دا
ان اع� � �ض � ��اء ال� �ل� �ج� �ن ��ة ح � � ��ذروا
ال � �ع � �ض � ��و امل� � �ن� � �ت � ��دب ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال � � �ع� � ��ام� � ��ة ل�ل��اس � �ت � �ث � �م � ��ار ب � ��در
ال �س �ع��د ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة
ب � � �ت� � ��اري� � ��خ 2015/4/2م� ��ن ب�ي��ع
ال � �ش� ��رك� ��ات امل� �م� �ل ��وك ��ة ل �ل��دول��ة
خ�ص��وص��ا ال�ت��ي ل��دي�ه��ا أص��ول
م �ق��ام��ة ع �ل��ى أراض ح�ك��وم�ي��ة
بنظام حق االنتفاع.
وق��ال الطريجي في تصريح
ص � � �ح� � ��اف� � ��ي ن � � �ش� � ��رت� � ��ه إح � � � ��دى
الصحف املحلية ي��وم الثالثاء
املوافق 26مايو  2015للرئيس
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
م �ض �م��ون��ه ان ال �ش��رك��ة ب�ص��دد
إت � � �م � ��ام ال� � �ت� � �خ � ��ارج م � ��ن أرض
امل� � �ع � ��ارض ف � ��ي اك � �ت � ��وب � ��ر2015
وأن الهيئة العامة لالستثمار
س� �ت� �ح� �ق ��ق  8م �ل��اي �ي��ن دي � �ن� ��ار
كويتي من هذه الصفقة.

سيكون للجنة
موقف إذا ماتم
التخارج من أرض
المعارض
د .عبدالله الطريجي

وأوض � ��ح ال �ط��ري �ج��ي ان ��ه في
غ �ي��ر اج �ت �م��اع ذك ��رن ��ا للعضو
امل� � �ن� � �ت � ��دب اه � �م � �ي� ��ة ع� � � ��دم ب �ي��ع
ال � �ش� ��رك� ��ات امل ��رب � �ح ��ة وذك� ��رن� ��ا
م �ث��اال واض �ح��ا ح��ول ع��دم بيع
ارض امل � �ع� ��ارض وق � ��د وج �ه��ت
ن �ف��س ال �ت �ح��ذي��ر ل��وزي��ر امل��ال�ي��ة
وش � ��ارك� � �ن � ��ي ف � ��ي ذل � � ��ك ب �ع��ض
اع� �ض ��اء م �ج �ل��س االم � ��ة ع�ن��دم��ا
ك ��ان امل �ج �ل��س ي �ن��اق��ش ت �خ��ارج
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار
م��ن ش��رك��ة امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع�ي��ة

وال�ت��ي ب��اع��ت ال��دول��ة  ٪ 76من
أرس� �م ��ال ال �ش��رك��ة ب� �ـ  8م�لاي�ين
دي�ن��ار كويتي وك��ان��ت تساوي
ع �ش��رات امل�لاي�ين م��ن الدنانير.
وح�ت��ى ن��ؤك��د اهمية املحافظة
على االموال العامة قام رئيس
مجلس االم ��ة بمخاطبة وزي��ر
امل��ال �ي��ة ب �ن��اء ع �ل��ى ط �ل��ب لجنة
حماية امل��ال ال�ع��ام ب�ت��اري��خ 26
م��ارس يطلب منه التوقف عن
بيع الشركات اململوكة للدولة
خ �ص��وص��ا ال �ت��ي ل��دي �ه��ا ع�ق��ود

حق االنتفاع من الدولة وعلى
رأس� � �ه � ��ا ش � ��رك � ��ة س � � ��وق أرض
املعارض.
وح� � ��ذر ال �ط ��ري �ج ��ي ال �ع �ض��و
امل � � �ن � � �ت� � ��دب ل� �ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
لالستثمار والرئيس التنفيذي
للشركة الكويتية لالستثمار
وقبل ك��ل ذل��ك وزي��ر املالية من
ال �ع �ب��ث ب� ��األم� ��وال ال �ع ��ام ��ة م��ن
خ�لال تنفيع بعض املتنفذين
من خالل اسلوب بيع الشركات
الرابحة بقيمة اقل من قيمتها
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ،وس �ي �ك��ون ل�ل�ج�ن��ة
حماية األم ��وال ال�ع��ام��ة موقف
ص ��ارم اذا م��ا ت��م ال �ت �خ��ارج من
أرض امل � �ع� ��ارض وق� ��د وج �ه��ت
اللجنة عدة اسئلة بما يخص
ش��رك��ة أرض امل �ع��ارض نتمنى
االجابة عليها بأسرع وقت.

الظفيري :التنسيق الحكومي مطلوب
للحد من الغش التجاري
ش � � ��دد ال � �ن� ��ائ� ��ب د.م � �ن � �ص ��ور
ال � � �ظ � � �ف � � �ي� � ��رى ع � � �ل� � ��ى ض � � � � ��رورة
اس �ت �م��راري��ة م��راق �ب��ة األس �ع��ار
وتفعيل دور حماية املستهلك
م�ن�ع��ا الي زي� ��ادة ف��ي األس �ع��ار
مع قرب حلول الشهر رمضان
الكريم أع��اده الله على الكويت
أميرا وحكومة وشعبا باليمن
والخير والبركات.
واك��د الظفيرى ف��ي تصريح
ص � �ح� ��اف� ��ي ض � � � � � ��رورة ت �ف �ع �ي��ل
القانون  39لسنة  2014بشأن
ح �م��اي��ة امل �س �ت �ه �ل��ك ال � ��ذي أق ��ره
امل � �ج � �ل� ��س ل� �ت� �ش ��دي ��د ال� ��رق� ��اب� ��ة
ومنع الغش التجاري وحماية
امل �ج �ت �م��ع م ��ن ال� �غ�ل�اء امل�ف�ت�ع��ل
لألسعار.
داع �ي��ا ل�ل�ت��وس��ع ف��ي اض��اف��ة
م��زي��د م��ن السلع على البطاقة
ال� �ت� �م ��وي� �ن� �ي ��ة ،وال � �ع � �م� ��ل ع �ل��ى
وضع خطة للدولة لدعم األمن
ال � �غ ��ذائ ��ي ل ��رف ��ع امل � �ع ��ان ��اة ع��ن
امل ��واط� �ن�ي�ن خ ��اص ��ة م� �ح ��دودي

إيجاد قاعدة
بيانات متكاملة
للسلع يسهل
عملية مراقبة
أسعارها
منصور الظفيرى

ال��دخ��ل بعد م��ا ط��رأ م��ن ارتفاع
غير مبرر لبعض السلع خالل
الفترة املاضية.
واضاف النائب الظفيري :ان
هناك دورا كبيرا يناط بوزارتي
ال�ت�ج��ارة وال�ب�ل��دي��ة ف��ي مراقبة
االس � ��واق وامل �ح�ل�ات ال�ت�ج��اري��ة
والتأكد من مدى التزام التجار
باملعايير والضوابط ومحاربة
جشع البعض بزيادات مفتعلة

ع� � �ل � ��ى ب� � �ع � ��ض ال� � �س� � �ل � ��ع ال � �ت� ��ي
ي �ت��زاي��د ع �ل �ي �ه��ا م �ع ��دل ال�ط�ل��ب
خ�لال الشهر الكريم م��ؤك��دا ان
توافرها من شأنه العمل على
استقرار أسعارها.
واش� � � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب ال �ظ �ف �ي��رى
بتشكيل وزارة ال �ت �ج��ارة فرقًا
لرصد ومتابعة األسعار داعيا
إل� � ��ى ض � � � ��رورة ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ين
ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة

ب �ض �ب��ط األس � � ��واق ل �ل �ت��أك��د م��ن
س �ل�اس� ��ة ال � �ح� ��رك� ��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة
بما يضمن ال�ح��د م��ن عمليات
الغش التجارى مشددا في ذات
ال �س �ي��اق ع �ل��ى ض� � ��رورة اح��ال��ة
املخالفني للنيابة ح��ال ثبوت
قيامهم برفع األسعار.
واخ �ت �ت��م ال �ظ �ف �ي��ري ح��دي�ث��ه
ق � � ��ائ� �ل ��ا ان خ� � � �ط � � ��وة ال� � ��رب� � ��ط
االلكتروني بني وزارة التجارة
وات�ح��اد الجمعيات التعاونية
واالس � � � � � ��واق امل� � ��وازي� � ��ة خ �ط��وة
م ��وف �ق ��ة ن ��أم ��ل م �ع �ه��ا ت�ح�ق�ي��ق
مزيد من ضبط األسعار داعيا
في نهاية حديثه إل��ى ض��رورة
ب� � ��دء ال� �ع� �م ��ل ف� ��ي أس � � ��رع وق ��ت
اليجاد قاعدة بيانات متكاملة
ل�ل�س�ل��ع وال �خ ��دم ��ات م ��ؤك ��دا ان
وجود مثل هذه القاعدة يسهل
عملية مراقبة االسعار.

عاشور للعبيدي :كم قيمة
الميزانية المرصودة لإلسعاف؟
وج��ه ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور س��ؤاال
ال ��ى وزي ��ر ال�ص�ح��ة ع�ل��ي ال�ع�ب�ي��دي ج��اء
فيه :اوال :بعض املراكز الصحية بدولة
الكويت ال تليق بسمعة ومكانة الكويت
وب��وض �ع �ه��ا امل � ��ادي وف ��ي ظ��ل امل�ي��زان�ي��ة
الكافية التي تتمتع بها الوزارة نرى ان
ب�ع��ض امل��راك��ز الصحية ف��ي وض��ع م��زر
وال ت��رق��ى إل ��ى م �س �ت��وى م��رك��ز ص�ح��ي،
ح �ت��ى ان ب �ع��ض ال � ��دول ال �ن��ام �ي��ة ت�ك��ون
م ��راك ��زه ��ا ال �ص �ح �ي��ة اف �ض ��ل م ��ن ب�ع��ض
امل��راك��ز الصحية الكويتية وم�ث��ال على
ذل ��ك امل ��رك ��ز ال �ص �ح��ي ب��ال �ع �ب��دل��ي حيث
انه غير صالح بأن يكون مركزا صحيا
ي�س�ت�ف�ي��د م �ن��ه امل ��واط� �ن ��ون وامل �ق �ي �م��ون
بدولة الكويت فمتى سيتم تطوير هذا
املركز واعادة بنائه من جديد؟
ث��ان �ي��ا :ق �ب��ل ع ��دة اي � ��ام ت��وف��ي اث �ن��ان
م��ن امل�س�ع�ف�ين ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة اث�ن��اء
ذه��اب �ه �م��ا مل �ق��ر ع�م�ل�ه�م��ا وت �ب�ي�ن بشكل
اول� � � ��ي ب� � ��أن س � �ي � ��ارة االس � � �ع � ��اف ك��ان��ت
اطاراتها غير صالحة لالستعمال ولم
يتم استبدالها منذ فترة طويلة ما أدى
ال��ى ان�ق�لاب السيارة وت��وف��ي املسعفان،
ك �م��ا وردت �ن ��ا ع ��دة ش �ك��اوئ ب ��ان بعض
س � �ي� ��ارات االس � �ع � ��اف ت �ن �ق �ص �ه��ا ب�ع��ض
االجهزة لالسعافات االولية مثل انابيب
االوك�س�ج�ين وج�ه��ات ال�ص��دم��ات للقلب
لذا اتقدم باالسئلة التالية:
ك ��م امل �ي��زان �ي��ة امل� ��رص� ��ودة ل �س �ي��ارات
االس�ع��اف؟ وه��ل هناك سيارات اسعاف
غ �ي��ر ص��ال �ح��ة ل�لاس �ت �ع �م��ال؟ اذا ك��ان��ت
االج��اب��ة بنعم يرجى ت��زوي��دي بأسباب
عدم تجديدها وهل هي داخل الخدمة؟
ويرجى تزويدي بنتائج لجنة التحقيق
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ال�ت��ي ت��م تشكيلها بعد وف��اة املسعفني
مؤخرا.
وه � � ��ل ف � ��ي خ� �ط ��ة ال� � � � � � ��وزارة ت �ط��وي��ر
س�ي��ارات االس�ع��اف بحيث تشمل كل ما
يحتاجه املسعفون باالسعافات االولية
للحاالت ال�ط��ارئ��ة؟ م��ع ت��زوي��دي بكل ما
يثبت ذلك.
ث ��ال �ث ��ا :ن �م��ى ال� ��ى ع �ل �م��ي ب� ��ان غ��رف��ة
ال�ع�م�ل�ي��ات بمستشفى االم �ي��ري مغلقة
م� �ن ��ذ اك � �ث ��ر م� ��ن ش� �ه ��ري ��ن ب �س �ب��ب ع ��دم
صالحيتها ،فهل ه��ذا الخبر صحيح؟
اذا كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي
باالسباب وهل هناك شركة متخصصة
ت��م التعاقد معها لعمل صيانة دوري��ة
ل �غ��رف��ة ال�ع�م�ل�ي��ات وه ��ل ه �ن��اك تقصير
م� ��ن ج ��ان �ب �ه ��ا؟ وم � ��ا خ �ط ��ة امل �س �ت �ش �ف��ى
ح��ول ال�ح��االت التي تستدعي اج��راء ه��ا
ل �ع �م �ل �ي��ات ج ��راح� �ي ��ة ول � ��م ت �ت ��م ب�س�ب��ب
اإلغالق؟
رابعا :يرجى تزويدي بعدد املرضى
ال��ذي��ن ي�ع��ال�ج��ون خ ��ارج دول ��ة ال�ك��وي��ت
(بدون اسماء) والذي استغرق عالجهم
اكثر من سنة وما زالوا يعالجون.

الجالل لتوحيد أسعار السلع
في الجمعيات التعاونية
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب ط�ل�ال ال �ج�ل�ال وزارة
ال�ت�ج��ارة والصناعة باتخاذ الخطوات
ال �ل�ازم ��ة ت �ج ��اه ظ ��اه ��رة غ�ل��اء األس �ع ��ار
وض �ب��ط أس �ع��ار ال�س�ل��ع ف��ي الجمعيات
واألسواق بعد ان وصلت أسعار بعض
السلع الى ارقام جنونية ،ال تناسب على
االطالق الدخل الشهري للمستهلكني.
وقال الجالل في تصريح له إننا على
اع�ت��اب اس�ت�ق�ب��ال ش�ه��ر رم�ض��ان امل�ب��ارك
والذي يسعى بعض التجار الستغالله
ل ��زي ��ادة أس� �ع ��ار ال �س �ل��ع ك ��ي ي �ح �ص��دوا
االموال على حساب املواطن البسيط.
ودع � � � � ��ا ال � � �ج �ل ��ال وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ال� ��ى ت��وح �ي��د االس� �ع ��ار في
الجمعيات التعاونية واالس� ��واق ،فمن
غير املعقول ان تباع السلعة في جمعية
ب� �س �ع ��ر وف � � ��ي ج �م �ع �ي ��ة اخ � � � ��رى ب �س �ع��ر
اخ ��ر ،وه ��ذه م�س��ؤول�ي��ة وزارة ال�ت�ج��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ،وعليها ات�خ��اذ االج ��راءات
الالزمة لضبط هذه الفوضى.
ك �م��ا ش ��دد ال �ج�ل�ال ع �ل��ى ض � ��رورة ان
تكثف وزارة التجارة والصناعة ممثلة
ف ��ي ل �ج �ن��ة م��راق �ب��ة االس� �ع ��ار ح�م�لات�ه��ا

طالل الجالل

املفاجئة على االس��واق م��ن اج��ل التأكد
من بيع السلع بنفس االسعار املسموح
به.
وفي هذا السياق اكد الجالل ضرورة
ال �ت��أك��د م��ن ص�لاح �ي��ة ال �س �ل��ع ال�غ��ذائ�ي��ة
خ ��اص ��ة وأن ب �ع��ض ال �ت �ج ��ار ي�ب�ي�ع��ون
سلعهم املنتهية ال�ص�لاح�ي��ة او قريبة
االنتهاء خالل ايام الشهر الفضيل حيث
يزداد فيه االقبال على الشراء وال ينتبه
املستهلك في الغالب ملثل هذه االمور.
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وجه عدة أسئلة إلى الوزير العمير بخصوص غرامات ضد نفط الكويت

الكندري :القطاع النفطي على طريق
كارثة داو جديدة
حذر النائب فيصل الكندري من
خ �س��ائ��ر م��ال �ي��ة م�ق�ب�ل��ة ف ��ي ال�ق�ط��اع
النفطي ت�ن��ذر ب��وق��وع ك��ارث��ة «داو»
اخ� � ��رى ع �ب��ر االن� �ص� �ي ��اع مل �ط��ال �ب��ات
شركات املقاوالت بدفع اموال تصل
ال ��ى م�ل�ي��ار دي �ن��ار م��ن خ��زي�ن��ة امل��ال
ال� �ع ��ام ب �س �ب��ب ه� �ف ��وات ش��رك��ة نفط
الكويت.
وق � � � ��ال ال� � �ك� � �ن � ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي «ق� �م ��ت ب �ت��وج �ي��ه ح��زم��ة
اسئلة لوزير الدولة لشؤون مجلس
االم ��ة وزي ��ر ال�ن�ف��ط د .ع�ل��ي العمير
لالستفسار عن حقيقة ما نشر في
اح� ��د ال �ص �ح��ف امل �ح �ل �ي��ة ب� ��ان ه�ن��اك
ك ��ارث ��ة ت �ل ��وح ف ��ي االف � ��ق ب �ع��د ق �ي��ام
شركات ومقاولني بمطالبات مالية
م��ن ش��رك��ة ن�ف��ط ال �ك��وي��ت ت�ص��ل ال��ى
م�ل�ي��ار دي �ن��ار ك��وي�ت��ي اي م��ا ي�ع��ادل
 3.3مليار دوالر.
واش��ار ال��ى ان الهدف من توجيه
االس� �ئ� �ل ��ة ه ��واالس� �ت� �م ��رار ف� ��ي ن�ه��ج
الرقابة واملساءلة السياسية والذي
م�ض�ي�ن��ا ف �ي��ه ف ��ي ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
ال ��ى ج��ان��ب ال �ق �ط��اع��ات االخ� ��رى في
الدولة كما انه من الواجب توضيح
الحقائق للشعب الكويتي واطالعه
ع �ل��ى ه� ��ذه ال � �ك� ��وارث امل �ت �ت��ال �ي��ة ف��ي
ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي وال �ت��ي س �ب��ق وان

حذرنا من قضية داو اخ��رى قادمة
الينا من باب النفط!
واش ��ار ال�ك�ن��دري ال��ى ان االسئلة
ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة امل ��وج� �ه ��ة ال � ��ى ال ��وزي ��ر
العمير القصد منها تنبيه الجميع
ب �ض��رورة ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى امل ��ال ال�ع��ام
وع� � � ��دم ال � �ت � �ه� ��اون ض � ��د اي اج � � ��راء
ق��ان��ون��ي م��ن امل�م�ك��ن ان ي �ع��ود على
ال � �ب �ل�اد ب �خ �س��ائ��ر م��ال �ي��ة م �ل �ي��اري��ة
مثلما حدثت في السنوات املاضية
في قضية تعويضات الداو مطالبا
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ذات� � ��ه ال � ��وزي � ��ر ال �ع �م �ي��ر
ب� �س ��رع ��ة ال� � � ��رد ع� �ل ��ى االس � �ئ � �ل� ��ة م��ع
توضيح القضية كاملة.
وف �ي �م��ا ي �ل��ي ن��ص االس �ئ �ل��ة ال�ت��ي
وج �ه �ه��ا ال �ك �ن��دري ل �ل��وزي��ر ال�ع�م�ي��ر
بشأن الغرامة املالية املستحقة على
شركة برقان من شركة نفط الكويت
في العقد  40524والعقد .42766
يرجى تزويدنا بكافة املراسالت
ال�ت��ي تمت ب�ين ش��رك��ة نفط الكويت
وش � � ��رك � � ��ة ب � � ��رق � � ��ان ب � � �ش� � ��أن خ �ص��م
ال� �غ ��رام ��ات امل��ال �ي��ة امل �س �ت �ح �ق��ة على
ال �ع �ق��دي��ن  40524و 42766وال �ت��ي
ب � ��دأت م �ن��ذ ع �ه��د االدارة ال �س��اب �ق��ة
وحتى تاريخه
ويرجى تزويدنا بكافة املراسالت
ال�ت��ي تمت ب�ين ش��رك��ة نفط الكويت

وش��رك��ة ب��رق��ان م��ن ق �ب��ل ال��دائ��رت�ين
امل �ع �ن �ي �ت�ين ب � � ��ادارة ال �ع �ق��د ف ��ي عهد
االدارة ال �س��اب �ق��ة وك ��ذل ��ك ف ��ي عهد
االدارة الحالية
وك ��ذل ��ك راي م �ج �م��وع��ة ال �ع �ق��ود
وم� �ج� �م ��وع ��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة
ومراسالتها الداخلية مع الدائرتني
امل �ع �ن �ي �ت�ين ب � � ��ادارة ال �ع �ق��د ف ��ي عهد
االدارة السابقة والحالية
وه��ل ق��ام��ت اللجنة بتحليل اث��ر
ه��ذا التأخير على عمليات الشركة
وت �ق �ي �ي��م االض� � � ��رار ال� �ت ��ي ت�ك�ب��دت�ه��ا
الشركة بافتراضات مختلفة؟
 وه ��ل ه �ن��اك ت��أث�ي��ر ع�ل��ى ش��رك��ةن�ف��ط ال �ك��وي��ت ن�ت�ي�ج��ة ال�ت��أخ�ي��ر في
ت��وري��د تلك امل�ن�ص��ات؟ ي��رج��ى شرح
ذلك وتقدير الخسارة املالية وعمل
مقارنة لها بني املقاول وشركة نفط
ال�ك��وي��ت وت��وض�ي��ح م��ا اذا ك��ان ه��ذا
التأثير ما زال موجودا ام ال
وي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب �ن �س �خ��ة م��ن
طلب شركة ب��رق��ان لتخفيض قيمة
الغرامات املستحقة ،وما هو الوضع
ال �ح��ال��ي ل�ت�ل��ك ال� �غ ��رام ��ات ،وه ��ل تم
استحقاقها ام ال؟ وه��ل ق��ام املقاول
ب��دف��ع ال �ض �م��ان امل��ال��ي ب�ع��د ح��دوث
االوام � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة؟ م ��ع ت��زوي��دي
بنسخة من املضان املالي.

فيصل الكندري

ك�م��ا وج ��ه ع ��دة اس �ت �ف �س��ارات عن
اسئلة لم يتم الرد عليها من شركة
نفط ال�ك��وي��ت ب��وض��وح ب�ش��أن االم��ر
التغييري رق��م  1للعقد 13050806
واالم� � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري رق � ��م  4ل�ل�ع�ق��د
 ،11050114وجاءت كاآلتي:
م� ��ا االس� � ��س وامل� �ع ��اي� �ي ��ر امل �ت �ب �ع��ة
ف��ي شركة نفط الكويت الض��اف��ة اي
مواد او خدمات الى عقودها؟ وهل
يمكنها ذلك حتى لو لم تكن ضمن
اخ�ت�ص��اص��ات وم�س��ؤول�ي��ات الجهة
الطالبة؟
وك � ��ان � ��ت االج� � ��اب� � ��ة ب � � ��ان اض ��اف ��ة
ت �ل��ك امل � ��واد او ال �خ��دم��ات ي �ت��م وف��ق

الدويسان يطالب بتطبيق القانون
على مثيري النعرات الطائفية
رح � � � � � ��ب ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب ف� �ي� �ص ��ل
ال� � ��دوي � � �س� � ��ان ب� � ��ال � � �ق� � ��رار ال� � ��ذي
أص� ��درت� ��ه وزارة األوق� � � ��اف ف��ي
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة،
ب�م�ن��ع ال �ت �ع��رض ف��ي ال��دع��اء أو
صالة التراويح للفئات االخرى
والدعوة عليها ،مطالبا وزارة
األوق � � � ��اف ال �ك��وي �ت �ي��ة ب ��إص ��دار
تعميم مماثل ،كما طالب وزارة
الداخلية بتطبيق القانون على
كل من يثير النعرات الطائفية
م��ن جميع الطوائف وامل��ذاه��ب،
وأيا كان مركزه القانوني.
ورأى الدويسان في تصريح
ص� �ح ��اف ��ي ان ال � �خ � �ط� ��وة ال �ت��ي

ات � �خ� ��ذت � �ه� ��ا وزارة االوق � � � � ��اف
ال �س �ع��ودي��ة ج �ي��دة وإن ج ��اءت
م �ت��أخ��رة ،الن ض ��رب امل �ك��ون��ات
االجتماعية سيؤدي الى زلزلة
ك �ي��ان ال ��دول ��ة ،م�ت�م�ن�ي��ا ان تعم
التجربة كل دول الخليج حتى
ن� �ص ��ل إل � � ��ى م ��رح� �ل ��ة ال� ��وح� ��دة
ال��وط �ن �ي��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ،وال نجد
اح��دا يتقرب ال��ى الله من خالل
ال ��دع ��اء ع �ل��ى امل �س �ل �م�ين ال��ذي��ن
يختلفون معه فكريا ،الن الله
تعالى قال في كتابه العزيز إن
هذه أمتكم أمة واحدة.
وب�ين ال��دوي�س��ان ان الخطوة
ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا وزارة االوق ��اف

السعودية ال تصب ف��ي صالح
األك�ث��ري��ة ،ورب�م��ا ت�ك��ون اململكة
عانت من هذا األمر كثيرا حتى
وص �ل ��ت ال� ��ى ق �ن��اع��ة ب �ض ��رورة
ت �ج �س �ي ��د ال� � ��وح� � ��دة ال ��وط �ن �ي ��ة
بجميع صورها ،مؤكدا ان هذه
الخطوة لو جاءت قبل  20عاما
ملا وصل حال أمتنا الى ما هو
عليه اآلن.
وش� � � � ��دد ع � �ل� ��ى أن وزارت� � � � ��ي
األوقاف والداخلية في الكويت
عليهما التصدي بحزم لكل من
يثير النعرات الطائفية.

فيصل الدويسان

ق��وان�ين ت��م ذك��ره��ا ،ي��رج��ى تزويدنا
بالخطوات واالجراءات املتبعة لذلك
وباالخص لهذين العقدين
ي��رج��ى ال�ت��وض�ي��ح وش ��رح كيفية
اخ �ت �ي ��ار ه ��ات�ي�ن ال �ش��رك �ت�ي�ن ال�ل�ت�ين
ت ��م اض��اف�ت �ه�م��ا ف ��ي ه��ذي��ن االم��ري��ن
التغييرين؟
ولم يتم توضحي دور مجموعة
العقود بالتفصيل في ح��ال اضافة
م� � � ��واد او خ � ��دم � ��ات خ� � � ��ارج ن �ط ��اق
م �س��ؤول �ي��ات امل �ج �م��وع��ة امل �ط��ال �ب��ة،
ف�ح�س��ب رد ش��رك��ة ن�ف��ط ال �ك��وي��ت ال
يوجد لها دور ،يرجى تأكيد ذلك.
وذك � ��رت ش��رك��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت ان
هذين االمرين التغييرين لم يكتمال
ي��رج��ى ذك ��ر س�ب��ب ع ��دم اكتمالهما
ب�ع��د ان ت�م��ت امل��واف �ق��ة ع�ل�ي�ه�م��ا من
ق �ب��ل ل�ج�ن��ة م �ن��اق �ص��ات ش��رك��ة نفط
ال � �ك� ��وي� ��ت ،ف� �م ��ن ل � ��ه ال � �ح� ��ق ب� ��اب� ��داء
رأي ��ه ب�ع��د م��واف�ق��ة ال�ل�ج�ن��ة وم��ا هي
ص�ل�اح �ي��ات��ه ب��اي �ق��اف ذل � ��ك ،ي��رج��ى
الشرح بالتفصيل.
ك� �م ��ا ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دن� ��ا ب�ج�م�ي��ع
االوام ��ر التغييرية للعقود التالية
وارف��اق نسخة من موافقات اللجان
وب� �ي ��ان م ��ا اذا ك� ��ان ق ��د ت ��م ت��وق�ي��ع
تلك االوام ��ر التغييرية ام ال وبيان
ال �س �ب��ب ،13050806 :و،11050114

و ،35598و ،47074و،12050216
و 12050215م��ع ت��زوي��دن��ا بنسخة
من جميع تلك العقود.
وي��رج��ى ت��زوي��دن��ا ب�ك��اف��ة االوام ��ر
ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة ل �ل �م �ج �م��وع��ات ال�ت��ال�ي��ة
وال �ت��ي ت��م رف�ع�ه��ا م�ن��ذ س�ن��ة :2009
املشاريع الكبرى  ،3 2- 1-واملساندة
ال �ف �ن �ي��ة ،م �ع��اي �ن��ة اآلب� � ��ار ،وه�ن��دس��ة
ال � �ح � �ف ��ر (ج � �م � �ي ��ع ع � �ق� ��ود ال � �ح � �ف ��ر)،
باالضافة إلى تزويدنا بنسخة من
جميع تلك العقود.
ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� �ع ��دد ال� ��دع� ��اوى
ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ال � �ت� ��ي رف � �ع� ��ت م � ��ن او
ض��د ش��رك��ة ن�ف��ط ال �ك��وي��ت ح�ي��ث تم
التطرق فقط الى القضايا العمالية
م��ن ج��ان��ب ال�ش��رك��ة ،ل��ذا ف�ق��د طلبنا
نسخة من جميع القضايا الخاصة
بالغرامات املستحقة على املقاولني
مع بيان موضوع الدعوى ،واسباب
خ� �س ��ارة ال �ش��رك��ة ل �ه��ا ،وق� ��د طلبت
ش��رك��ة ن�ف��ط ال�ك��وي��ت ت�ح��دي��د السنة
القضائية للمواد واالستفسار عنها
ب �ه��ذا ال �ش��أن واالج ��اب ��ة ه��ي جميع
القضايا منذ سنة  ،2007لذا يرجى
ت��زوي��دن��ا بما ه��و مطلوب حيث تم
تحديد السنة.

 ..ويستفسر من الخالد
عن مزايا محققي الداخلية
وج��ه النائب فيصل الدويسان
س� ��ؤاال ال ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد الخالد جاء فيه:
أوال:
م ��ا خ �ط��ة ال� � � � ��وزارة ف ��ي ت��وف �ي��ر
م �ب �ن ��ى ح� ��دي� ��ث ل� � �ل � ��ادارة ال �ع ��ام ��ة
للتحقيقات م��ع تزويدنا بالكلفة
املالية للمشروع وما سعته ،وفي
أي مرحلة ه��و اآلن ،وم��ا التاريخ
امل �ح �ت �م��ل ل�لان �ت �ه��اء م ��ن امل �ش��روع
وت �س �ل �ي �م��ه ل � � �ل� � ��وزارة م � ��ع ارف� � ��اق
املستندات املتعلقة بذلك.
ثانيا:
ب � �ت ��اري ��خ  2015/3/26ص ��در
ح �ك��م ال �ت �م �ي �ي��ز ف ��ي ال ��دع ��وى رق��م
 2013/875اداري ،3ال �ق ��اض ��ي
بأحقية اعضاء االدارة القانونية
ب� �ب� �ل ��دي ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ب �ت �خ �ص �ي��ص
س � � �ي� � ��ارة ح � �ك ��وم � �ي ��ة ل � �ك� ��ل م �ن �ه��م

ب �م��وج��ب ق� � ��رار م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة رق ��م  7ل�س�ن��ة  ،2006وم��ا
االسباب التي دع��ت ال��وزارة حتى
االن ل �ع��دم اق� ��رار امل��زاي��ا العينية،
املتمثلة في السيارات الحكومية،
وجوازات السفر الخاصة ،ألعضاء
االدارة العامة للتحقيقات اس��وة
بزمالئهم املساوين لهم في املراكز
القانونية ،سواء في النيابة العامة
او ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع او االدارة
ال�ق��ان��ون�ي��ة ف��ي ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت مع
ارفاق املستندات املتعلقة بذلك.
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اقتراحات نيابية بتعديل القانون الحالي ومشروع حكومي الستبداله

قانون المناقصات المركزية أولوية
على جلسة الغد
يناقش مجلس األمة على جدول أعماله في
الجلسة المقبلة التقرير التاسع والعشرين للجنة
الشؤون المالية واالقتصادية عن مشروع
قانون بشأن المناقصات العامة المقدم من
الحكومة وعدد من االقتراحات بقوانين بتعديل
عدد من مواد القانون رقم  37لسنة 1964
اضافة الى اقتراح نيابي بشأن حماية المنتجات
الوطنية.
وزير املالية أنس الصالح

وجاء في مقدمة التقرير:
س�ب��ق أن اح �ي��ل ع�ل��ى ال�ل�ج�ن��ة  -في
امل �ج �ل��س ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث��ال��ث ع �ش��ر -
م�ش��روع ال�ق��ان��ون امل�ق��دم م��ن الحكومة
ب�ت��اري��خ 2010 / 5 / 13م ،ك�م��ا اح��ال
ال� �س� �ي ��د رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم � � ��ة ع�ل��ى
اللجنة ع��ددا من االقتراحات بقوانني
وذل� � � ��ك ل ��دراس� �ت� �ه ��ا وت � �ق ��دي ��م ت �ق��ري��ر
بشأنها.
ع�ل�م��ا ب��أن��ه ح ��دد ه ��ذا ال �ق��ان��ون من
ض �م��ن اول� ��وي� ��ات ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي ب��داي��ة
ال �ف �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ك �م ��ا ان ل�ج�ن��ة
األول� ��وي� ��ات وج �ه��ت اك �ث��ر م ��ن رس��ال��ة
تستعجل ال�ل�ج�ن��ة ف��ي ان �ج��از ق��ان��ون
املناقصات وادراج ��ه ضمن اول��وي��ات
الجلسة القادمة.
اط� �ل� �ع ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع � �ل ��ى م� �ش ��روع
ال �ق��ان��ون امل �ق��دم م��ن ال�ح�ك��وم��ة وت�ب�ين
ل �ه��ا ان � ��ه ي� �ه ��دف ال � ��ى ت �ق��دي��م ق��ان��ون
ج��دي��د للمناقصات ال�ع��ام��ة يستبدل
بالقانون رقم  37لسنة  1964في شأن
امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة وذل��ك ن�ظ��را مل��رور
وق ��ت ط��وي��ل ع�ل��ى ص � ��دوره ،وم��راع��اة
مل��ا كشف عنه واق��ع التطبيق العملي
من مثالب ،وكذلك ليواكب املتغيرات
والتطورات التي طرأت على االجهزة
االداري� ��ة وال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى تنفيذ ه��ذه
املتطلبات من شركات واف��راد وكذلك
انتهاج ال��دول��ة لسياسات اقتصادية
تسعى ال��ى ج��ذب املستمثر االجنبي
ادت ال� � � ��ى اص� � � � � ��دار ق� � ��وان �ي ��ن ت �ن �ظ��م
ه ��ذه االس �ت �ث �م��ارات وك ��ذل ��ك االح �ك��ام
امل�س�ت�ح��دث��ة ف��ي ش��أن ض��ري�ب��ة ال��دخ��ل
وق � ��وان �ي��ن دع� � ��م ال� �ع� �م ��ال ��ة ال��وط �ن �ي��ة
وتشريعات اخرى كما يسعى مشروع
القانون الى استحداث احكام تضمن
الحفاظ على االموال العام وصيانتها
م ��ع ع� ��دم اغ� �ف ��ال ال �ن �ظ��ر ع �ل��ى اه�م�ي��ة
م��راع��اة ال��واق��ع العملي ال��ذي يتطلب
مرونة تتيح للجهات االداري��ة القدرة

ع �ل��ى ال �ع �م��ل وم ��واج �ه ��ة امل �س �ت �ج��دات
وال� �ت� �غ� �ل ��ب ع� �ل ��ى االزم � � � � ��ات ت �ح �ق �ي �ق��ا
ل �ل �م �ص �ل �ح��ة ال � �ع ��ام ��ة ،ول� ��دف� ��ع ع�ج�ل��ة
التنمية وف��ي ال��وق��ت عينه ال�ت��أك��د ان
ذل� ��ك ل ��ن ي �س �ت �خ��دم وس �ي �ل��ة ل�ل�اف�ل�ات
من الضمانات املنصوص عليها في
مشروع القانون.
بينما ج ��اء االق �ت ��راح االول معدال
للقانون رقم  37لسنة  1964في شأن
امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة ح �ي��ث اوض �ح��ت
م ��ذك ��رت ��ه االي� �ض ��اح� �ي ��ة ان ال� �ق ��ان ��ون
الحالي حظر في مادته الثانية على
ال � � � ��وزارات واالدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة ان
ت�س�ت��ورد اص�ن��اف��ا او تكلف مقاولني
ب ��اج ��راء اع� �م ��ال اال ب �م �ن��اق �ص��ة ع��ام��ة
عن طريق لجنة املناقصات املركزية،
واج � ��از ف ��ي م ��ادت ��ه ال �ث��ال �ث��ة ل�ل�ج�ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ان ت �س �ت �ق��ل ب��اس �ت �ي��راد
اص �ن��اف او ال�ت�ك�ل�ي��ف ب��اج ��راء اع�م��ال
باملمارسة او املناقصة عن غير طريق
لجنة املناقصات املركزية اذا ل��م تزد
قيمة العقد على خمسة االف دينار،
لذا يهدف االقتراح بقانون في تعديله
ل�ل�م��ادة ال�ث��ال�ث��ة م��ن ال �ق��ان��ون ال�ح��ال��ي
الى تعديل قيمة العقد بحيث ال تزيد
قيمة ال�ع�ق��د ع�ل��ى سبعني ال��ف دي�ن��ار
ك��وي �ت��ي ذل� ��ك ان ق �ي �م��ة ت �ل��ك االع �م ��ال
واالص �ن��اف ق��د زادت اض�ع��اف القيمة
امل � �ق� ��ررة ال �ح��ال �ي��ة وذل � ��ك مل � ��رور ف �ت��رة
طويلة على صدور القانون الحالي.
وي� �س� �ع ��ى االق � � �ت� � ��راح ال � �ث ��ان ��ي ال ��ى
اض��اف��ة م��ادت�ين ج��دي��دت�ين ب��رق�م��ي 65
م�ك��ررا و 65م�ك��ررا أ للقانون الحالي
ب� � �ه � ��دف اس � �ت � �ث � �ن� ��اء وزارة االع� �ل� ��ام
واملجلس الوطني للثقافة واآلداب من
احكام قانون املناقصات فيما يتلعق
بمشتريات وع�ق��ود م�ح��ددة ف��ي نص
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون وذل� ��ك مل��ا ت��واج�ه��ه
وزارة االع�ل�ام وامل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي من
ال �ب �ي��روق��راط �ي��ة ال � � � ��واردة ف ��ي اح �ك��ام

قانون املناقصات الحالي والتي تمنع
ع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث ��ال م ��ن ش� ��راء ب��رام��ج
االخ � �ب ��ار او ت�غ�ط�ي��ة االح � � ��داث م ��ا ل��م
تعرض العقود على لجنة املناقصات
املركزية واالن�ت�ظ��ار مل��دة طويلة حتى
تتم املوافقة.
وي �ض �ي��ف االق � �ت� ��راح ال �ث��ال��ث م ��ادة
ج��دي��دة ب��رق��م  64م�ك��ررا للقانون رقم
 37لسنة  1964ف��ي ش��أن املناقصات
العامة وهدف النص الى ضمان عدم
تقاعس الجهة امل�ت�ع��اق��دة ع��ن تسليم
املستحقات املالية للطرف اآلخ��ر في
عقود التوريد او عقود املقاوالت ما لم
يضمن سرعة انجاز العمل او االعمال
م��وض��وع ال�ع�ق��د امل �ب��رم ب�ي�ن ال�ط��رف�ين
ح �ي��ث ان ت��أخ �ي��ر ال ��دف� �ع ��ات ال �ن �ق��دي��ة
تتسبب في االضرار الفادح باملقاولني
واملتعهدين وق��د تتسبب ف��ي تأخير
دفع الرواتب للعاملني.
كما اطلعت اللجنة على االق�ت��راح
الرابع والذي يهدف الى انشاء قانون
ج��دي��د ل �ح �م��اي��ة امل �ن �ت �ج��ات ال��وط�ن�ي��ة
ح�م��اي��ة ل�ه��ا م��ن امل�ن��اف�س��ة وامل��زاح �م��ة
غ �ي��ر امل �ش��روع��ة س� ��واء م��ن امل�ن�ت�ج��ات
غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة أم م ��ن امل �ق��اول�ي�ن من
ال �خ��ارج ،ع��ن ط��ري��ق وض��ع تشريعات
واضحة تلزم املكاتب الهندسية عند
اع ��داد امل�ش��اري��ع االل �ت��زام ق��در االم�ك��ان
باستخدام املنتجات املحلية ،وقد رأت
اللجنة ان��ه م��ن االن�س��ب ض��م االق�ت��راح
ب � �ق� ��ان� ��ون ال � � ��ى ج� ��ان� ��ب االق � �ت� ��راح� ��ات
بقوانني ف��ي ش��أن املناقصات العامة
وذك ل � ��ورود ن �ص��وص خ��اص��ة تنظم
حماية املتنجات الوطنية في قانون
املناقصات العامة.
وي� �ه ��دف االق � �ت ��راح ال �خ��ام��س ال��ى
ت �ق��دي��م م �ق �ت��رح ش��ام ��ل ل�ل�م�ن��اق�ص��ات
العامة يقوم على عدة اسس ومعايير
م�ن�ط�ل�ق��ا م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  37لسنة
 1964بحكم ان��ه االط ��ار امل�ج��رب ملبدأ

املناقصات العامة على ارض الواقع.
ك�م��ا ي�ه��دف االق �ت��راح ال �س��ادس في
م ��ادت ��ه االول� � ��ى إل� ��ى ت �ع��دي��ل امل��ادت�ي�ن
ال�ث��ال�ث��ة وال�خ��ام�س��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 37لسنة  1964ف��ي ش��أن املناقصات
العامة ،ويقضي التعديل على امل��ادة
الثالثة بتنظيم حاالت الشراء النمطية
امل � �ت � �ك ��ررة دوري� � � ��ا ل� �س ��د اح �ت �ي��اج��ات
ال�ع�م��ل ،وت�ع��دي��ل ق�ي�م��ة ع �ق��ود ال �ش��راء
ب�ح�ي��ث ال ت��زي��د ق�ي�م�ت��ه ع �ل��ى خمسة
وس�ب�ع�ين ال��ف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي ،وك��ذل��ك
يسعى التعديل على امل��ادة الخامسة
الى تنظيم الشروط الواجب توافرها
فيمن يتقدم بعطاء للمناقصة العامة
او امل� �ح ��دودة وف ��ي ح� ��االت امل �م��ارس��ة
والتعاقد املباشر.
ال �ت �س �ل �س ��ل ال � �ت ��اري � �خ� ��ي ل� ��دراس� ��ة
املشروع:
أوال :الفصل التشريعي الرابع عشر
(املبطل األول والثاني)
س �ب��ق أن درس � ��ت ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
امل��ال �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف ��ي ال �ف �ص��ول
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة امل� � �ش � ��ار ال� �ي� �ه ��ا اع �ل��اه
م�ش��روع ال�ق��ان��ون امل�ق��دم م��ن الحكومة
واالق � �ت� ��راح� ��ات امل� �ق ��دم ��ة م ��ن ال� �س ��ادة
االعضاء آنذاك -واستمعت اللجنة في
ذلك الوقت الى اراء جميع املختصني
وال �ج �ه��ات ذات ال �ع�لاق��ة وه ��م ك��ل من
ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة ،ووزارة
امل ��ال �ي ��ة (ادارة ن �ظ��م ال � �ش � ��راء) وب �ن��ك
ال �ك ��وي ��ت امل� ��رك� ��زي ووزارة االش �غ ��ال
ال � �ع ��ام ��ة ووزارة ال � �ك � �ه ��رب ��اء وامل� � ��اء
ووزارة ال��دف��اع ووزارة النفط ووزارة
ال � �ت � �ج� ��ارة وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ،وامل ��ؤس� �س ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ودي � ��وان
املحاسبة وهيئة اس��واق امل��ال وغرفة
ت�ج��ارة وص�ن��اع��ة ال�ك��وي��ت والجمعية
االقتصادية الكويتية ومركز الجمان
ل�ل�اس �ت �ش��ارات االق �ت �ص��ادي��ة وات �ح��اد
املكاتب الهندسية ودور االستشارية

الكويتية واتحاد الصناعات الكويتية
وممثلني عن البنك الدولي.
وع� �ل� �ي ��ه ق� � ��ام رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن ��ة ف��ي
ذل � � ��ك ال � ��وق � ��ت ال� �س� �ي ��د م� � � � ��رزوق ع �ل��ي
ال�غ��ان��م بتشكيل ف��ري��ق للعمل مكون
م ��ن م�ك�ت��ب ال�ل�ج�ن��ة وم�م�ث�ل�ين للجنة
امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة ووزارة امل��ال�ي��ة
لدراسة القانون في ضوء جميع االراء
املطروحة في اجتماعات اللجنة حيث
وضع الفريق املشكل خطوط عريضة
للدراسة وذلك على النحو التالي:
 دراس� � � � � � � ��ة م � � � �ش� � � ��روع ال� � �ق � ��ان � ��ونواالقتراحات بقوانني السابقة.
 دراس� � � � ��ة آراء ج� �م� �ي ��ع ال� �ج� �ه ��اتال �س��اب �ق��ة امل �ق��دم��ة ل�ل�ج�ن��ة ب �م��ا ف�ي�ه��م
تقييم البنك الدولي لنظام املناقصات
الحالي.
 دراس��ة تقرير وزارة املالية بشأناملشتريات الوطنية لدولة الكويت.
 االط� �ل� ��اع ع� �ل ��ى م � �س� ��ودة ق ��ان ��ونال�ش��راء ال�ع��ام ال��ذي ساهم ف��ي وضعه
وص �ي��اغ �ت��ه ال �ب �ن��ك ال� ��دول� ��ي ووزارة
املالية.
 دراسة مالحظات ديوان املحاسبةالتي قدمها للجنة على ضوء دراسته
جميع املناقصات التي تعرض عليه.
 االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى ت � �ج � ��ارب ال� � ��دولاألخ ��رى ف��ي ش��أن ق��وان�ين املناقصات
للمملكة امل�غ��رب�ي��ة وج�م�ه��وري��ة مصر
العربية وام��ارة دبي للقانون التركي
والقانون الفلسطيني.
وعليه انتهى فريق العمل بصياغة
م �س��ودة مل �ش��روع ال �ق��ان��ون ت��م رفعها
ل�ل�ج�ن��ة وال �ت ��ي ل ��م ت�ت�م�ك��ن م ��ن اك �م��ال
دراس � �ت � �ه� ��ا ل� �ل� �ق ��ان ��ون ورف � � ��ع ب �ش��أن��ه
للمجلس ،وذل��ك بسبب ص��دور حكم
امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة ف��ي ذل��ك ال��وق��ت
بابطال املجلس.
ث��ان �ي��ا :ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع
عشر الحالي:
اس �ت �ك �م �ل��ت ال �ل �ج �ن ��ة ف � ��ي ال �ف �ص��ل
التشريعي الحالي دراستها للقانون
على ض��وء م��ا نتهت اليه اللجنة في
ال�ف�ص��ول ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال�س��اب�ق��ة حيث
وضعت خطتها لدراسة هذا القانون
على النحو التالي:
 اس �ت �ط�ل�اع آراء ج �م �ي��ع ال �ج �ه��اتذات ال �ع�ل�اق��ة ح� ��ول امل � �س ��ودة امل �ع��دة
مل�ش��روع ال�ق��ان��ون م��ن قبل اللجنة في
ال�ف�ص��ول التشريعية ال�س��اب�ق��ة وأخ��ذ
رأي ه ��ذه ال �ج �ه��ات ب ��أي م�س�ت�ج��دات
ط��رأت على وجهة نظرهم املقدمة في
السابق ،باالضافة الى معرفة آرائهم
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التطبيق العملي كشف عن مثالب في بعض أحكامه

الحكومة :مرور وقت طويل على صدور
القانون الحالي يستوجب تغييره
تتمة المنشور ص08
ح ��ول االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن امل �ق��دم��ة
م� ��ن ال� � �س � ��ادة االع� � �ض � ��اء ف� ��ي ال �ف �ص��ل
الحالي حيث وجهت اللجنة بتاريخ
 2015/5/14ك�ت��اب��ا مل�خ��اط�ب��ة ك��ل من
الجهات التالية:
امل�ج�ل��س االع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء -ووزارة
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � � ��اء ،ووزي � � ��ر االش� �غ ��ال
العامة وزي��ر النفط دي��وان املحاسبة
بنك الكويت املركزي واتحاد املقاولني.
 االط �ل ��اع ع �ل��ى ت��وص �ي��ات ال�ب�ن��كال��دول��ي وأخ��ذه��ا بعني االع�ت�ب��ار عند
صياغة القانون الجديد.
االط�ل�اع ع�ل��ى ت�ق��ري��ر وزارة املالية
ب � �ش� ��أن ت �ق �ي �ي��م أن� �ظ� �م ��ة امل� �ش� �ت ��ري ��ات
الوطنية لدولة الكويت.
 حصر م��واد ال�خ�لاف ب�ين ممثليالجانب الحكومي وطلبت حسم هذا
ال�خ�لاف وال��وص��ول ال��ى رأي توافقي
يتم رفعه للجنة.
 اس �ت �ط�ل�اع رأي امل �ج �ل��س االع �ل��ىل� �ل� �ق� �ض ��اء ف� � ��ي ش� � � ��أن ب � �ع� ��ض امل� � � ��واد
ال� �خ ��اص ��ة ب �ل �ج �ن��ة ت �ل �ق��ي ال� �ش� �ك ��اوى
وال �ت �ظ �ل �م��ات وال � ��دع � ��وى ال �ق �ض��ائ �ي��ة
امل� �ق� �ت ��رح ��ة ف� ��ي امل� � �ش � ��روع امل � �ق� ��دم م��ن
ال �ح �ك��وم��ة واالق� �ت ��راح ��ات امل �ق��دم��ة من
ال� � �س � ��ادة االع� � �ض � ��اء ب� ��االض� ��اف� ��ة ال ��ى
مسودة فريق اللجنة.
 ت �ش �ك �ي��ل ف ��ري ��ق ع� �م ��ل ل �ص �ي��اغ��ةم �ق �ت��رح ع �ل��ى ض� ��وء م ��ا ت �ق��دم��ت ف�ي��ه
الحكومة ومقترحات السادة اعضاء
امل�ج�ل��س وع�ل��ى ض��وء م �س��ودة ق��ان��ون
ال�ش��راء ال�ع��ام ال��ذي ساهم ف��ي وضعه
وص �ي��اغ �ت��ه ال �ب �ن��ك ال� ��دول� ��ي ووزارة
املالية.
وع �ل �ي��ه ف �ق��د ع �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة ل �ه��ذا
ال �غ��رض  16اج�ت�م��اع��ا ه��ي وع ��دد من
م �س��ؤول��ي ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ذات
ال� �ص� �ل ��ة وم� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن امل� �ق ��اول�ي�ن
اص �ح��اب ال�خ�ب��رة اض��اف��ة ال��ى ممثلي
البنك الدولي.
وفيما يلي عرض ألهم اآلراء التي
طرحت في اجتماعات اللجنة:
لجنة المناقصات المركزية:
أوض �ح��وا ب��أن��ه ت��م تشكيل لجنة
ب�م �ج�ل��س ال� � � ��وزراء ل ��دراس ��ة ق��ان��ون
امل� � �ن � ��اق� � �ص � ��ات ،ح � �ي� ��ث ك� � � ��ان ه� �ن ��اك
خ� �ل ��اف ك� �ب� �ي ��ر م � ��ع وزارة امل ��ال� �ي ��ة
ح��ول امل �ش��روع امل �ق��دم م��ن الحكومة
وتتمثل اهم نقاط الخالف بما يلي:
 مسمى القانون والجهاز املركزيللمناقصات العامة بني الشخصية
االع�ت�ب��اري��ة وامل�ي��زان�ي��ة املستقلة او
االل� �ح ��اق ب�م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ول�ج�ن��ة

اخ � �ت � �ي� ��ار ال � �ب � �ي� ��وت االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة
وع� ��دد االع �ض ��اء امل �ت�ف��رغ�ين وال�ح��ق
ف��ي ال �ت �ص��وي��ت واالغ �ل �ب �ي��ة ال�ل�ازم��ة
ل�ص�ح��ة ان �ع �ق��اد ال�ج�ل�س��ة وال �ق �ط��اع
الفني بالجهاز وال�ب��واب��ة الوحيدة
للمعلومات والنظر ف��ي التظلمات
والشكاوى والالئحة التنفيذية.
وق� � � ��د ن� ��اق � �ش� ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة أوج� � ��ه
الخالف السالفة الذكر والتي كانت
االس � ��اس ف��ي ت��أخ��ر ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ان �ج��از تقريرها
في شأن مشروع قانون املناقصات
ال� �ع ��ام ��ة ،ورأت ان ح �س��م ال �خ�ل�اف
ب�ين ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ن شأنه
اإلسراع في انجاز القانون ،وبالفعل
ت � ��م ت �ق �ل �ي��ص أوج� � � ��ه ال� � �خ �ل��اف ال ��ى
م�ج�م��وع��ة م��ن امل ��واد ال �ت��ي ل��م يتفق
عليها وه��ي :شكل ميزانية الجهاز
وت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ال�ت�ظ�ل�م��ات وم �ه��ام
ادارة نظم الشراء بوزارة املالية وفق
هذا القانون.
وب� �ن ��اء ع �ل��ى ت��وج �ي �ه��ات ال�ل�ج�ن��ة
امل� ��ال � �ي� ��ة واالق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة ،ب �ح �ص��ر
ال� � � �خ� �ل ��اف ب� �ي ��ن ج � �م � �ي� ��ع ال � �ج � �ه� ��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ش ��أن ه ��ذا ال �ق��ان��ون،
كلف مجلس الوزراء لجنة الخدمات
ال � �ع� ��ام� ��ة دراس� � � � ��ة ال � � �ق� � ��اون وح �س ��م
ال �خ�ل�اف ب�ي�ن آراء ال �ج �ه��ات وإب� ��داء
مالحظاتها وتوصياتها والوصول
الى مقترح نهائي والذي تم ارساله
للجنة بتاريخ .2015/3/3
المجلس األعلى للقضاء:
كان للمجلس االعلى للقضاء رأي
حول املواد املقترحة للباب الخاص
ب��ال �ن �ظ��ر ب ��ال �ش �ك ��اوى وال �ت �ظ �ل �م��ات
وم��دى م�لاء م��ة إن�ش��اء دائ ��رة اداري��ة
خ��اص��ة ب�ش��ؤون املناقصات العامة
ت �م��ارس إج��راءات �ه��ا وف�ق��ا لضوابط
ت� �ت� �س ��م ب� ��ال � �س� ��رع� ��ة وه� � � ��ي ت �ت �ع �ل��ق
ب��ال �ت �ظ �ل��م م� ��ن ال � � �ق� � ��رارات اإلداري� � � ��ة
ال � �خ ��اص ��ة ب ��امل� �ن ��اق� �ص ��ات ال� �ع ��ام ��ة،
وان � �ش� ��اء دائ � � ��رة ب��امل �ح �ك �م��ة ال�ك�ل�ي��ة
ت �خ �ت��ص دون غ �ي��ره��ا ب��ال �ن �ظ��ر في
امل �ن��ازع��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة ب �ه��ا ،م��ع ج��واز
اعالن االوراق القضائية املنصوص
عليها في قانون املرافعات بطريق
ال� �ف ��اك ��س او ال� �ب ��ري ��د االل� �ك� �ت ��رون ��ي
ووضع قواعد خاصة بشأن اعتبار
ال � ��دع � ��وى ك� � ��أن ل� ��م ت� �ك ��ن وش �ط �ب �ه��ا
ووق � �ف � �ه� ��ا وت � ��رك� � �ه � ��ا .ح � �ي� ��ث أب � ��دى
موافقته على امل ��واد املقترحة لهذا
ال �ب��اب ،ام��ا امل ��ادة امل�ق�ت��رح��ة الن�ش��اء
دائ��رة باملحكمة الكلية فقد بني انه
من االنسب وتحقيقا لالهداف التي
يسعى امل�ش��روع اليها ان تخصص

الكهرباء والماء
تطالب بعدم
تدخل المناقصات
في المشروعات
التي ترتبط أسعار
موادها بالبورصات
العالمية

الجمعية العمومية للمحكمة الكلية
غ ��رف ��ة او اك� �ث ��ر م� ��ن غ � ��رف ال� ��دائ� ��رة
اإلدارية للنظر في هذه النوعية من
املنازعات تيسيرا للفصل فيها على
وجه السرعة.
ديوان المحاسبة:
ق��دم دي ��وان املحاسبة مالحظاته
على مسودة فريق العمل املعدة في
ال�ف�ص��ول التشريعية السابقة على
كل مادة على حدة.
وف��ي اج�ت�م��اع ال�ل�ج�ن��ة ال ��ذي عقد
ف��ي ال�ف�ص��ل التشريعي ال�ح��ال��ي اك��د
رأي��ه ال�س��اب��ق حيث ل��م يستجد رأي
على ما قدمه في السابق.
بنك الكويت المركزي:
ك�م��ا أب ��دى ب�ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زي
رأيه بشأن مسودة املشروع بقانون
بشأن املناقصات العامة ،حيث اكد
ف �ي��ه ان ط�ب�ي�ع��ة ال��وظ��ائ��ف امل�ع�ه��ود
ب� �ه ��ا ل �ل �ب �ن��ك امل � ��رك � ��زي ت �ق �ت �ض��ي ان
يباشر نشاطه بأكبر قدر من السرية
وال �س��رع��ة وامل ��رون ��ة وال�ف��اع�ل�ي��ة ،ل��ذا
ي �ق �ت��رح ان ي �خ �ض��ع ال �ب �ن��ك امل��رك��زي
الخ� � �ت� � �ص � ��اص ال� � �ج� � �ه � ��از امل � ��رك � ��زي
ل �ل �م �ن��اق �ص��ات ف �ي �م��ا ي �خ��ص ان �ش��اء
املباني للبنك املركزي ويستثنى ما
ع��دا ذل��ك  -بما فيها عقود الصيانة
وذلك لالسباب الواردة في املذكرة.وزير الكهرباء والماء:
بني وزير الكهرباء واملاء للجنة
ان تعريف توريد االصناف يحتاج
الى تعديل واستوضح من اللجنة
م��دى اهمية ورود كلمة الكهرباء
فيه واق�ت��راح ح��ذف كلمة الكهرباء

وتوضيح ك��ل م��ا يخص الكهرباء
واملاء في املذكرة االيضاحية.
اذ ال ت��وج��د م�ن��اف�س��ة ف��ي سعر
ال� �ك� �ه ��رب ��اء ف ��ال �ت ��رس �ي ��ة ت� �ت ��م ع�ل��ى
اق� ��ل س �ع��ر ي �ق��دم��ه امل �س �ت �ث �م��ر ،أم��ا
الكهرباء ف��ان اس�ع��اره��ا ثابتة في
ال �ع �ق��د ،وه � ��ذا م ��ا ت ��م ف ��ي م �ش��روع
محطة الزور الشمالية الذي نظمه
قانون الشراكة بني القطاعني العام
وال � �خ� ��اص  -ف� �ه ��ذه امل� �ش ��اري ��ع ل�ه��ا
ضوابطها ف��ي الترسية ،وال ��وزارة
ت�ش�ت��ري ال�ك�ه��رب��اء بسعر وتدعمه
وت �ب �ي �ع��ه ع� �ل ��ى امل �س �ت �ه �ل��ك ب�س�ع��ر
الفلسني السائد.
كما اوضح وزير الكهرباء للجنة
رأي ال � ��وزارة ف�ي�م��ا ي�خ��ص تعديل
اس�ع��ار التعاقد ،حيث اق�ت��رح عدم
اللجوء لجهاز املناقصات العامة
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ب�ع��ض امل�ن��اق�ص��ات
ال �ت��ي ت��رت �ب��ط أس �ع ��ار امل � ��واد فيها
ب� ��ال � �ب� ��ورص� ��ات ال� �ع ��امل� �ي ��ة (م � �ث� ��ال:
امل �ن��اق �ص��ات ال �خ��اص��ة ب��ال �ك��اب�لات
النحاسية).
وق� � ��دم ت� ��م االس� �ت� �م ��اع ال � ��ى رأي
ل �ج �ن��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات ب� �ه ��ذا ال� �ش ��أن
وال� � ��ذي رأت اإلب � �ق� ��اء ع �ل��ى م ��ا ه��و
م �ع �م��ول ب ��ه ح��ال �ي��ا ح �ي��ث ان� ��ه ف��ي
حالة ح��دوث أي تغيير في السعر
سواء بالزيادة أم بالنقص يعرض
ع �ل��ى ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
وعلى املستثمر ان يقدم م��ا يثبت
االسعار الجديدة ويدقق على ذلك
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ،وي �ك��ون ال �ق��رار
االخير للجنة.
ممثلو القطاع النفطي:
أك� � ��د وزي � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ان امل� ��رس� ��وم

بالقانون رقم  6لسنة  1980بإنشاء
مؤسسة البترول الكويتية قد اعطى
للمؤسسة في نص امل��ادة الخامسة
ال �ح��ق ف ��ي ان �ش ��اء ش ��رك ��ات ت�ج��اري��ة
ع � �ل� ��ى ن � �م� ��ط ال� � �ش � ��رك � ��ات ال� �خ ��اص ��ة
اململوكة لالفراد لكي تنفذ االه��داف
واالن �ش �ط��ة امل �ط �ل��وب ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا في
ال �ق��ان��ون ب�ع�ي��دا ع��ن ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة
اإلداري ��ة لتحقيق اغ��راض املؤسسة
التجارية واالقتصادية التي أنشئت
من اجلها من قبل الدولة ،كما وضع
املشرع اختصاصا اصيال للمجلس
االعلى للبترول لتنظيم مناقصات
وم�م��ارس��ات امل��ؤس�س��ة ل��ذل��ك ينبغي
االب� �ق ��اء ع �ل��ى ه ��ذا االم� ��ر واس�ت�ث�ن��اء
ال� �ش ��رك ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة م ��ن ال �خ �ض��وع
ل � �ق� ��ان� ��ون امل � �ن� ��اق � �ص ��ات،واس � �ت � �م� ��رار
خ�ض��وع�ه��ا ل �ل�إج ��راءات امل� �ق ��ررة من
امل�ج�ل��س االع �ل��ى ل�ل�ب�ت��رول وتطبيقا
ل ��ذل ��ك ف ��ي االق � �ت� ��راح ب �ق��ان ��ون ي�ج��ب
ت�ع��دي��ل ت�ع��ري��ف «ال �ج �ه��ات ال�ع��ام��ة»
وت �ح��ذف ع �ب��ارة ال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة
مل��ؤس �س��ة ال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة» م��ن
النص.
ك� �م ��ا اس� �ت ��أن� �س ��ت ال �ل �ج �ن��ة ب� ��رأي
م�م�ث�ل��ي ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي ف ��ي ش��أن
تجربتهم بنظام ال�ظ��رف�ين (العطاء
الفني والعطاء امل��ال��ي) حيث يتقدم
امل�ن��اق��ص ب��ال�ع�ط��اء ال�ف�ن��ي وال�ع�ط��اء
امل ��ال ��ي ،وي �ت��م ت�س�ل��م ال �ع �ط��اء ي��ن في
الوقت نفسه ،ويفصل العطاء الفني
ع��ن ال �ع �ط��اء امل��ال��ي ،وم ��ن ث��م ي��درس
العطاء الفني بمعزل عن املعلومات
امل��ال �ي��ة ،وع �ن��د االن �ت �ه��اء م��ن دراس ��ة
جميع ال�ع�ط��اءات يتم التركيز على
العطاءات املقبولة فنيا فقط ،واخيرا
تفتح العطاءات املالية وال يفتح اي

عطاء غير مطابق فنيا في املناقصة.
ف��امل �ن��اف �س��ة ت� �ك ��ون ب �ي�ن ال� �ع� �ط ��اءات
املقبولة فنيا فقط.
رأي أصحاب الخبرة
من المقاولين
أثار اصحاب الخبرة من املقاولني
 وه � ��م م �م �ث �ل��ون ل �خ �م��س ش ��رك ��اتتمثل عشرين شركة  -عدة نقاط في
شأن قانون املناقصات العامة وهي
كالتالي:
 ان ن��وع �ي��ة ال �ع �ق��ود امل �ط��روح��ةل �ل �م �ن��اق �ص��ة ه � ��ي س� �ب ��ب ال �ت��أخ �ي��ر
االس ��اس ��ي ال� ��ذي ي �ط��رأ ع �ل��ى تنفيذ
امل� � �ش � ��اري � ��ع امل � � ��درج � � ��ة ف� � ��ي ال �خ �ط ��ة
التنموية وي��ؤدي ايضا ال��ى ع��زوف
ال� � �ش � ��رك � ��ات ال � �ع ��امل � �ي ��ة ع � ��ن ال� �ت� �ق ��دم
بالعطاءات .وضرب مثال عن نوعية
ال�ع�ق��ود ال�ع��ام�ل��ة ب�ن�ظ��ام «التصميم
وال �ب �ن��اء» تختصر ال��وق��ت م��ن سبع
س� �ن ��وات ال� ��ى س �ن��ة ون �ص ��ف ال�س�ن��ة
للبدء في املشروع.
 عدم وجود قرار للتفويض عندغ �ي��اب امل� �س ��ؤول ي� ��ؤدي ال ��ى ت��أخ�ي��ر
ت�س�ل��م امل�ب��ال��غ امل �ح �ج��وزة ل��دى جهة
العمل وتعطيل عمل املقاول.
 طريقة التصنيف الحالية فيهان��وع م��ن امل�ح��اب��اة ،وي�ج��ب ان ي��رأس
ل �ج �ن��ة ال�ت�ص�ن�ي��ف ق ��اض ك ��ي ي�ك��ون
محايدا في اتخاذ قرار التصنيف.
 اقتراح أن يرأس لجنة التظلماتقاض.
 أن يكون التأهيل من جهة العملوه ��ي م��ن ت��رش��ح امل �ق��اول�ي�ن وي �ك��ون
ش ��رط ال�ت��أه�ي��ل ع��ام�لا اس��اس �ي��ا في
دخول املناقصة  -مثل ما هو معمول
به في وزارة االشغال والنفط  -ومن
يستبعد له حق التظلم.
 اي� � � ��دوا ن� �ظ ��ام ال� �ظ ��رف�ي�ن امل ��ال ��يوالفني.
 اعطاء مهلة للمقاولني  3أشهرل ��دراس ��ة امل �ش��اري��ع ال �ك �ب �ي��رة ،وم ��دة
ش �ه��ر ون� �ص ��ف ال �ش �ه��ر ل �ل �م �ش��اري��ع
الصغيرة.
 ت�ح��دي��د م��دة معنية ف��ي ق��ان��وناملناقصات لتوقيع العقد مع املقاول،
حيث ان طول املدة يؤدي الى تغيير
في االسعار.
 إدخ � � � � ��ال ن� � �ظ � ��ام «ف� � � �ي � � ��دك» ف��يش� ��أن ش � ��روط ال �ت �ع��اق��د ف ��ي ق��ان��ون
املناقصات وهو نظام معمول به في
السابق وال يتم التعامل به حاليا،
على انه معمول به عامليا.
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مجلس األمة أخذ بعين االعتبار مقترحات
المواطنين في خدمة ساهم في التشريع
تتمة المنشور ص09
ممثلو البنك الدولي:
ق��دم ممثلو البنك ال��دول��ي للجنة
دراس� ��ة م �ق��ارن��ة ح ��ول م ��دى ارت �ب��اط
م ��ؤش ��رات ال �ف �س��اد وأوج � ��ه االن �ف��اق
في ميزانيات الدول املقارنة وبينوا
م��دى ارت �ب��اط م��ؤش��رات ال�ف�س��اد مع
امل� �ش� �ت ��ري ��ات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة ف� ��ي ه ��ذه
ال ��دراس ��ة ،وأك � ��دوا ان ��ه ب �ع��د ال�ب�ح��ث
وال��دراس��ة ومراجعة لبعض قوانني
دولة الكويت ان مؤشرات الفساد ال
تعكس ح��ق دول��ة ال�ك��وي��ت والتقدم
ال ��ذي اح��رزت��ه ع�ل��ى م�س�ت��وى ال��دول
 ب��امل �ق��ارن��ة ب ��ال ��دول االخ � ��رى  -فيان�ج��از ال�ق��وان�ين وال�ج�ه��ود املبذولة
في مكافحة الفساد.
ك �م��ا أك� ��د م�م�ث�ل��و ال �ب �ن��ك ال��دول��ي
على ض ��رورة االل �ت��زام  -عند كتابة
القانون  -بالتالي:
 وض��ع اف�ك��ار رئيسية واالل�ت��زامبها طبقا للمبادئ االساسية التي
تحكم القانون.
 وض��ع هيكل اس��اس��ي للقانونوتنسيق مواد القانون على اساسه.
 وض��ع صياغة لغوية واضحةومتناسقة مع مواد القانون.
 ع� ��دم ت��وض �ي��ح ح � ��دود ن �ص��ابال � �ت � �ع ��اق ��د ف � ��ي ال� � �ق � ��ان � ��ون وت ��رك� �ه ��ا
وتحديدها في الالئحة الداخلية.
 اح �ك��ام امل� ��واد ف��ي ش��أن ال�ع�ط��اءذات ال � �ع� ��رض امل� ��ال� ��ي ف� �ق ��ط وذات
ال� � �ع � ��رض �ي��ن (ال� � �ف� � �ن � ��ي وامل � � � ��ال � � � ��ي) .
وتوضيح ال�ف��رق بينهما والحاجة
ل�ك��ل منهما .ووض ��ع إج� ��راءات فتح
املظاريف.
 اإلب � �ق� ��اء ع �ل��ى امل � � ��واد ال �خ��اص��ةبالبيوت االستشارية.
 أح �ك��ام امل ��واد ال �خ��اص��ة بنظامال� � �ش � ��راء االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ،وال �ت��أه �ي��ل
املسبق والتأهيل الالحق.
 احكام دور الوحدة الفنية.لجنة الميزانيات
والحساب الختامي:
وق � � ��د وردت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� �ت ��اري ��خ
 2014/12/7و  2015/5/24رسالتان
م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات،
م �ت �ض �م �ن �ت�ي�ن م�ل��اح � �ظ� ��ات دي � � ��وان
املحاسبة التي يسجلها بتقاريره
املتعاقبة على الحسابات الختامية
ل�ج�ه��ات ال�خ��اض�ع��ة ل��رق��اب�ت��ه وذل��ك
الخ� ��ذه� ��ا ب ��االع� �ت� �ب ��ار ع �ن ��د دراس � ��ة
قانون املناقصات العامة ،وتمثلت
هذه املالحظات كالتالي:
 مخالفة بعض الجهات للمادة 38م��ن ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات املركزية
رق ��م  37ل�س�ن��ة  1964ب�ت��أخ��ره��ا في

لجنة الميزانيات:
قيام مالك
الشركات
المستبعدة من
العقود بتأسيس
شركات أخرى
للتحايل على قرار
استبعادهم
جانب من احدى جلسات مجلس األمة

ت��رس�ي��ة امل�ن��اق�ص��ة م��ا ي�س�م��ح ملقدم
اق ��ل االس �ع��ار ب��االن�س�ح��اب لصالح
ث��ان��ي اق ��ل االس �ع��ار م��ا ي�ك�ل��ف امل��ال
العام خسائر طائلة.
 عدم التزام العديد من الجهاتال� �ش ��روط ال �ت �ع��اق��دي��ة ال �ت��ي تحمل
املقاول غرامة تأخير متدرجة تصل
ال ��ى  ٪ 10ف ��ي ح��ال��ة ال �ت��أخ �ي��ر في
تنفيذ املشروع في املواعيد املحددة
بالعقود املبرمة.
 قيام مالك الشركات املستبعدةم ��ن ال �ع �ق��ود ال �ح �ك��وم �ي��ة ب�ت��أس�ي��س
ش��رك��ات اخ��رى للتحايل على ق��رار
استبعادهم ما يعني استمرار تلك
املشاكل ف��ي العقود ال�ج��دي��دة التي
يبرمونها وه��م ال�ج�ه��ة الحكومية
التي استبعدتهم.
ساهم في التشريع:
كما اطلعت اللجنة على مشاركات
امل � ��واط� � �ن �ي��ن ف � ��ي خ � ��دم � ��ة س � ��اه � ��م ف��ي
التشريع ال�ت��ي يوفرها مجلس االم��ة
ع�ل��ى م��وق�ع��ه االل �ك �ت��رون��ي وم��وج��زه��ا
كالتالي:
 ت �ع��دي��ل ال� �ح ��د االدن � � ��ى ل�ت�ح��وي��لامل �ش �ت��ري��ات ال ��ى م�ن��اق�ص��ة ،وذل ��ك عن
طريق عمل دراس��ة علمية اقتصادية
لتحديد املبلغ امل�ن��اس��ب لتحويل اي
م �ش �ت��ري��ات ال� ��ى م �ن��اق �ص��ة ل�ل�ن�ه��وض
باملشاريع وصيانتها.
 اقتراح باضافة مادة جديدة علىالقانون تنص على ان اي مناقصة او
ممارسة تزيد قيمتها عن  10ماليني
دينار ،يجب ان تكون على شكل شركة
م�س��اه�م��ة ع��ام��ة ت �ت��داول اس�ه�م�ه��ا في
سوق الكويت لالوراق املالية (او تدرج
في سوق الكويت لالوراق املالية حال
فوزها اذا كانت غير مدرجة).
 اق� �ت ��راح ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة ف ��ي ك��لوزارة ت�خ�ت��ص ب��اس �ت��دراج ال�ع��روض
ودراستها وتكون لها السلطة بطرح
وت��رس �ي��ة امل �ن��اق �ص��ات واق � �ت ��راح بمن
تتألف اللجنة واملكافآت وصالحيتها.

 استثناء ال�خ��دم��ات االستشاريةمن العروض على لجنة املناقصات.
 تعريف املعدات العسكرية ،بحيثليس كل ما يدخل ضمن االحتياجات
ال �ع �س �ك��ري��ة ض �م ��ن االس� �ت� �ث� �ن ��اء م�ث��ل
املالبس العسكرية واالناث.
 ت�غ�ل�ي��ظ ال �ع �ق��وب��ات اق �ل �ه��ا اق��ال��ةامل � � �س � � ��ؤول م� � ��ن م� �ن� �ص� �ب ��ه ف� � ��ي ح ��ال ��ة
املخالفة.
 وج� � � � ��وب ان ي� �ت� �ض� �م ��ن ق� ��ان� ��ونامل� �ن ��اق� �ص ��ات ال� �ج ��دي ��د م� � ��دة س ��ري ��ان
للمناقصة ب�ـ  90ي��وم��ا وذل��ك الع�ط��اء
ال ��وق ��ت ال �ك��اف��ي ل�ل�م�س�ت�ث�م��ر ب��دراس��ة
امل��وض��وع دراس��ة واف�ي��ة ،تحديد مدد
ل��دراس��ة ال �ع �ق��ود والن �ه��اء اإلج � ��راءات
الرقابية وللترسية .وبحيث ال تؤثر
سلبا على التاجر وعلى القطاع العام
ف �ت��أخ �ي��ر ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��ود ي �ن �ت��ج عنه
ارتفاع االسعار.
 اق � � �ت � ��راح ب� �س� �ق ��وط ح � ��ق ال �ج �ه��ةالطالبة في اعادة طرح املناقصة قبل
مرور مدة  12شهرا على اقل تقدير.
 وج� ��وب ت��وح �ي��د ن�س�ب��ة غ��رام��اتالتأخير لجميع الجهات الحكومية.
 ت��وح �ي��د ن�س�ب��ة ال �ض �م��ان االول ��يلجميع الجهات الحكومية.
 ي �ج��ب ت �ح��دي��د ال �ف �ت ��رة ال��زم �ن �ي��ةال �ق �ص��وى ال �ت��ي ت �ل �ت��زم ب �ه��ا ال�ج�ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب� �ت� �س ��دي ��د م �س �ت �ح �ق��ات
التاجر وأي تأخير في ذل��ك تسدد له
غ��رام��ة تأخير ت�ع��ادل غ��رام��ة التأخير
امل��ذك��ورة ف��ي العقد عند التأخير في
التوريد .وفي حالة التأخير تحاسب
الجهة املتسببة في ذلك.
 وج � � ��وب م ��راق� �ب ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ة اوامل � �م� ��ارس� ��ة ب� �ع ��د ال� �ت ��رس� �ي ��ة م� ��ن ق�ب��ل
الفتوى والتشريع ولجنة املناقصات
وديوان املحاسبة حيث ال تراقب هذه
ال �ج �ه��ات امل �ش ��روع ع �ن��د ال �ت��رس �ي��ة ما
يؤدي الى تساهل بعض الجهات في
تنفيذ الجهات الحكومية ف��ي تنفيذ
مشاريعها على اكمل وجه وبالشروط
املنصوص عليها في كراسة الشروط

واملواصفات والعقد املتفق عليه.
 إصدار دليل شامل لكتابة كراسةالشروط واملواصفات الفنية للجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ط �ب �ق��ا مل �ع��اي �ي��ر ق�ي��اس�ي��ة
ث ��اب� �ت ��ة وم � ��وح � ��دة ت � ��واف � ��ق امل �ع��اي �ي��ر
االقليمية والعاملية.
 اعداد الكوادر وتدريبها في شأنكيفية تحقيق كفاءة كراسة الشروط
واملواصفات.
 ان�ش��اء ادارة مختصة ف��ي ك��ل منلجنة املناقصات او دي��وان املحاسبة
او ه�ي�ئ��ة متخصصة ت �ق��وم ب�م��راق�ب��ة
ومتابعة مشاريع الجهات الحكومية
بعد الترسية وتوقيع العقد.
 ال� �س� �م ��اح ل �ل �م �س �ت �ث �م��ر االج �ن �ب��يبالتقدم للمناقصة دون أن يكون له
ش��ري��ك او وك�ي��ل كويتي ت��اج��ر بعقد
رسمي.
 اضافة ان تقوم لجنة املناقصاتب��االع�لان ع��ن املناقصة خ��ارج البالد
عن طريق سفارات الكويت للمشاريع
الكبرى.
 ان تكون املناقصات اكثر من 12مليون دينار للشركات املدرجة واقل
م ��ن  12م �ل �ي��ون��ا ل �ل �ش��رك��ات ال �خ��اص��ة
والعائلية.
 ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى دراس � � ��ة م �ق��دم��ةل �ل �ج �ن��ة ح � ��ول م � �ش� ��روع امل �ن��اق �ص��ات
العامة من أح��د أعضاء مجلس االمة
السابقني.
وب � �ت� ��اري� ��خ  2015/5/24ش �ك �ل��ت
ال�ل�ج�ن��ة ف��ري��ق ع�م��ل ج��دي��دا للوصول
ال��ى صيغة توافقية نهائية ملشروع
ال�ق��ان��ون ف��ي ش��أن املناقصات العامة
على ضوء جميع اآلراء املطروحة في
اج �ت �م��اع��ات ال �ل �ج �ن��ة ،وذل� ��ك ل�لإس��راع
بانجاز مشروع القانون حتى يتسنى
للجنة اعداد تقريرها قبل نهايئة دور
االن�ع�ق��اد .وق��د عقد فريق العمل لهذا
الغرض  5اجتماعات بتاريخ  25و26
و 27و 2015/5/28و .2015/6/1
وق� ��دم ف��ري��ق ال �ع �م��ل م �س��ودت��ه ال��ى
اللجنة آخ��ذي��ن بعني االع�ت�ب��ار جميع

اآلراء امل �ط��روح��ة وامل� �م ��ارس ��ات ال�ت��ي
اوض �ح �ه��ا دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وب�ع��ض
امل� � �ق � ��اول �ي��ن م� � ��ن اص � � �ح� � ��اب ال� �خ� �ب ��رة
ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى م ��ا اوض �ح �ت ��ه ل�ج�ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي من
مالحظات.
وق � ��د ع� �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع��ات
مطولة ملناقشة هذه املسودة وانتهت
ال ��ى ص �ي��اغ��ة م �ش��روع ق��ان��ون ت��واف��ق
يضم جميع اآلراء املطروحة ،وحسم
نقاط في الجانب الحكومي وقد راعى
ال �ق��ان��ون م��ا ي �ل��ي -:ال�ح��د م��ن السلطة
التقديرية بقدر االمكان.
 تغيير مسمى لجنة املناقصاتامل ��رك ��زي ��ة ل �ي �ص �ب��ح ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي
ل �ل �م �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة ب �ح �ي��ث ت �ك��ون
هيئة ع��ام��ة ذات ميزانية ملحقة لها
شخصية اع�ت�ب��اري��ة ل�ض�ح��ام��ة حجم
املسؤوليات التي أقرها هذا القانون.
 ت �ش �ك �ي��ل م �ج �ل��س ادارة ي �ت �ك��ونم��ن س�ب�ع��ة اع �ض��اء م�ت�ف��رغ�ين ي�ص��در
بتسميتهم مرسوم بناء عرى ترشيح
الوزير املختص.
 ح � ��رص ال� �ق ��ان ��ون ع �ل ��ى ت�ح�ق�ي��قم �ب��دأ ال�ش�ف��اف�ي��ة وال �ع��دال��ة وامل �س��اواة
وتكافؤ الفرص بني املناقصتني بدءا
م ��ن االع� �ل��ان ع ��ن امل �ن��اق �ص��ة وان �ت �ه��اء
بالترسية.
 وت ��أك �ي ��دا مل �ب��دأ ال �ش �ف��اف �ي��ة جعلاالق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� �ت ��ح امل� �ظ ��اري ��ف
ل �ل �ع �ط ��اءات ف ��ي ج �ل �س��ة ع �ل �ن �ي��ة ت�ب��ث
م� �ب ��اش ��رة ع �ل ��ى امل� ��وق� ��ع االل �ك �ت ��رون ��ي
للجهاز.
 أق ��ر ال �ق��ان��ون ج � ��زاءات ف��ي ح��ال��ةت �خ �ل��ف امل �ن��اق��ص ع ��ن ت��وق �ي��ع ال�ع�ق��د
وانسحابه بعد الترسية آخذين بعني
االعتبار مالحظات لجنة امليزانيات
والحساب الختامي بهذا الشأن.
 أعطى القانون االفضلية للمنتجال��وط �ن��ي وامل � � ��ورد ال �ك��وي �ت��ي ووض ��ع
ضوابط لهذه الفضلية.
 ح � ��رص ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ت�ن�س�ي��قوت��وح �ي��د وث ��ائ ��ق امل �ن��اق �ص��ات ح�ي��ث

ن��ص ع�ل��ى ص�ي��اغ��ة ع �ق��ود ن�م��وذج�ي��ة
م�ك�ت��وب��ة ت�ت�ض�م��ن ف��ي دف��ات��ر ش��روط
ع��ام��ة وخ��اص��ة يتم بموجبها تنفيذ
العقود.
 ك �م��ا ح � ��رص ع �ل��ى ض� �م ��ان ن�ش��رامل�ع�ل��وم��ات املتعلقة باملناقصة على
أوس ��ع ن�ط��اق محلي وخ��ارج��ي وذل��ك
عن طريق نشر االعالن باللغة العربية
ولغة اجنبية اخرى واستحداث موقع
الكتروني رسمي للجنة املناقصات.
 وضع ضوابط جديدة للمفاضلةب�ي�ن امل �ن��اق �ص�ين ع �ل��ى اس � ��اس ت�ق��دي��م
ع ��رض م��ال��ي وع ��رض ف�ن��ي وذل ��ك في
املناقصات التي تتطلب تكنولوجيا
عالية التعقيد وذات مستوى هندسي
ع��ال ،وم��واص�ف��ات فنية دقيقة ،وذات
تكلفة عالية ،حيث تتم املفاضلة بني
العروض الفنية واملقارنة بينهما بعد
ت��وح�ي��د اس ��س امل �ق��ارن��ة م��ن ال�ن��اح�ي��ة
امل��ال �ي��ة وذل ��ك بتقييم ال�ع�ن��اص��ر غير
ال �س �ع ��ري ��ة ب �ق �ي �م��ة ن �ق ��دي ��ة واخ �ت �ي ��ار
امل�ن��اق��ص ال ��ذي ق��دم اق��ل ك�ل�ف��ة وليس
اقل سعرا.
 تضمن ال�ق��ان��ون اح�ك��ام��ا جديدةمتعلقة ب��االوام��ر التغييرية ووض��ع
حد لها سواء في قيمتها أم الضوابط
التي تراعي عند اتخاذها ،كما اجاز
القانون تعديل أس�ع��ار العقد (زي��ادة
أو ن �ق �ص��ا) ف ��ي ح��ال��ة ت�غ�ي�ي��ر أس �ع��ار
امل��واد الرئيسية ف�ق��ط ،وال ي�ك��ون ذلك
إال بناء على مذكرة مسببة من الجهة
ص��اح �ب��ة ال� �ش ��أن ف ��ي ح��ال��ةان �خ �ف��اض
االس�ع��ار او ف��ي ح��ال ارت�ف��اع االس�ع��ار
مصحوبة برأي االدارة الفنية للجنة.
 إن� �ش ��اء ل �ج �ن��ة ال �ت �ظ �ل �م��ات ب �ق��رارمن مجلس ال��وزراء وتلحق ب��ه ،وذلك
ل� �ض� �م ��ان ح � �ي� ��ادي� ��ة ت� ��وص � �ي� ��ات ه ��ذه
اللجنة.
وب � �ع ��د امل� �ن ��اق� �ش ��ة وت� � �ب � ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة وب � ��إج � � �م � ��اع آراء
االع � �ض ��اء ال �ح��اض��ري��ن ال� ��ى امل��واف �ق��ة
(بعد التعديل) على االقتراح بقانون
بشأن املناقصات العامة ما عدا املادة
 76ف�ك��ان��ت نتيجة ال�ت�ص��وي��ت عليها
ب��أغ�ل�ب�ي��ة آراء االع� �ض ��اء ال�ح��اض��ري��ن
 1/3وانبنى رأي االقلية بعدم وضوح
املعادلة التي يتم على أساسها تعديل
العقد ف��ي ح��ال��ة تغيير أس�ع��ار امل��واد
الرئيسية الداخلة في بنود املناقصة
والتي تحدد أسعارها عامليا.
واللجنة بهذا الصدد تقدم عرضا
موجزا أله��م مالمح االق�ت��راح بقانون
بشأن املناقصات العامة الذي انتهت
اليه في تقريرها.
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خطة التنمية الثانية 309 :مشاريع بتكلفة
 5مليارات دينار و 19سياسة جديدة
أح ��ال ��ت ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة
ت� �ق ��ري ��ره ��ا ال� �ث�ل�اث�ي�ن ع� ��ن م� �ش ��روع
ال�ق��ان��ون ب��إص��دار الخطة السنوية
( )2017/2016وال��ذي طلبت لجنة
األولويات استعجاله ليتم إدراجه
ع�ل��ى ج ��دول أع �م��ال امل�ج�ل��س خ�لال
هذا الدور وذكر التقرير أنه بتاريخ
 2015/5/24قدمت وزارة التخطيط
م �س��ودة للخطة ال�س�ن��وي��ة الثانية
 2017/2016ملناقشتها مع اللجنة
وليتم إقرارها قبل مناقشة وإقرار
امل�ي��زان�ي��ة وذل��ك وف�ق��ا للقانون رقم
( )60لسنة  1986في شأن التخطيط
االقتصادي واالجتماعي.
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض
اجتماعني بتاريخ  2015/5/25و
 2015/6/11بحضور وزير الشؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل وزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون التخطيط والتنمية هند
ال �ص �ب �ي��ح ،واوض� �ح ��ت ال ��وزي ��رة ان
الخطة السنوية للعام 2017/2016
تمثل ثاني حلقات الخطة اإلنمائية
متوسطة االج��ل ،وتكتسب الخطة
اه�م�ي�ت�ه��ا م ��ن ك��ون �ه��ا م�ب�ن�ي��ة على
ان � � �ج� � ��ازات واخ � �ف� ��اق� ��ات ال� �س� �ن ��وات
ال �س��اب �ق��ة ،وه� ��ذا ال �ج �ه��د ال�ت�ن�م��وي
التراكمي ّ
يعول عليه كثيرا في نقل
امل�ج�ت�م��ع ال �ك��وي �ت��ي ت�ن�م��وي��ا آلف��اق
أوس� � ��ع ،ك �م��ا ت ��م م ��ن خ �ل�ال ال�خ�ط��ة
ترجمة األه ��داف وال�س�ي��اس��ات الى
ب��رام��ج زمنية لتنفيذها م��ن خالل
املشروعات التنموية ،بهدف املزج
بني الطموحات واالمكانات املتاحة
وامل �م �ك �ن��ة وال �ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ن�ف�ي��ذ على
ض� ��وء ح �ج��م ون��وع �ي��ة ال �ت �ح��دي��ات
الحالية واملتوقعة.
سياسات الخطة
اس � �ت � �ع� ��رض� ��ت ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة أه� ��م
السياسات واالن �ج��ازات وااله��داف
إلن � � � � �ج� � � � ��از ال� � � �خ� � � �ط � � ��ة ال� � �س� � �ن � ��وي � ��ة
( )2017/2016وهي:
 - 1االن �ت �ه��اء م ��ن إع � ��داد وث�ي�ق��ة
الخطة وإرسالها الى مجلس االمة
ق �ب��ل إع � � ��داد امل� �ي ��زان� �ي ��ة وذل� � ��ك ق�ب��ل
موعدها الدستوري.
 - 2ت �ن �ق �ي��ح ب �ع��ض ال �س �ي��اس��ات
وإع ��ادة النظر فيها ن�ظ��را ألن�ه��ا ال
تخدم األهداف بعيدة املدى ،ولذلك
أع �ي��د ب �ن��اء ه ��ذه ال �س �ي��اس��ات وف�ق��ا
للرؤية.
 - 3إص � � � � ��دار ت � �ق ��ري ��ر امل� �ت ��اب� �ع ��ة
ال �ش �ه��ري األول ل�ل�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة
.2016/2015
 - 4ش�ط��ب ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ش��اري��ع
النمطية او املساندة والتي ال تخدم
الرؤية أو تحسن الجودة.
 - 5تغيير النهج التخطيطي في

جانب من اجتماع سابق للجنة املالية

إعداد الخطة ،فأصبح لكل مشروع
سياسة.
 - 6دم ��ج ب �ع��ض ال �ق �ط��اع��ات في
ك��ل م �ج��ال م��ن امل �ج��االت التنموية
الرتباطها وتكاملها.
 - 7إدراج امل � � � �ش� � � ��روع� � � ��ات
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة /م�ش��روع��ات هيئة
ال� � �ش � ��راك � ��ة داخ � � � ��ل ال � �ن � �ظ� ��ام اآلل� � ��ي
وت�ض�م�ين تكاليفها واع�ت�م��ادات�ه��ا
ضمن اج�م��ال��ي االع �ت �م��ادات املالية
للمشروعات التنموية.
 - 8تفعيل نظم وآليات املتابعة
الحديثة للتحقق من حسن التنفيذ
تأكيدا على تعظيم العائد التنموي،
وتفعيل الرقابة واملساءلة ضمانا
لالستخدام االمثل للمال العام.
 - 9اس�ت�ه��دف��ت ال�خ�ط��ة السنوية
 2017/2016ت��وف �ي��ر ن �ح��و 17111
فرصة عمل للعمالة الوطنية خالل
ه��ذه الخطة ،يخصص منها 9850
ب��ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي ،ون �ح��و 7261
ب��ال �ق �ط��اع ال �خ��اص (ب ��زي ��ادة ٪ 10
ك �م �ت ��وس ��ط س � �ن � ��وي ،ط � � ��وال ف �ت��رة
الخطة االنمائية الثانية).
 - 10استهدفت الخطة السنوية
توزيع (فعلي)  3237قسيمة (تمثل
حوالي  ٪ 37من الطلبات الجديدة
امل �ت��وق �ع��ة ف ��ي س �ن��ة ال� �خ� �ط ��ة) ،وان
اجمالي ع��دد ال��وح��دات املستهدف
ت�س�ل�ي�م�ه��ا خ�ل��ال س� �ن ��وات ال�خ�ط��ة
االنمائية الثانية يغطي حوالي 91
 ٪م��ن اج�م��ال��ي ال�ط�ل�ب��ات املتوقعة
خ�ل�ال ن�ف��س ال �ف �ت��رة وذل ��ك بتعزيز
مشروعات املدن السكنية.
 - 11استهدفت الخطة السنوية
زيادة مساهمة القطاع الخاص في
الناتج املحلي االجمالي من ٪ 26.4
الى .٪ 41.9
األه � � ��داف وال �س �ي��اس��ات للخطة
السنوية :2017/2016
تقوم الخطة االنمائية متوسطة

األج � ��ل 2020/2019-2016/2015
ع�ل��ى خ�م�س��ة اه� ��داف استراتيجية
تتلخص في:
 زيادة الناتج املحلي االجماليورفع مستوى معيشة املواطن.
 االدارة الحكومية الفعالة. ت�ط��وي��ر ال�س�ي��اس��ات السكانيةلدعم التنمية.
 دع� � � � ��م ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ال � �ب � �ش� ��ري� ��ةواملجتمعية.
 القطاع الخاص يقود التنميةوفق آليات محفزة.
وق � � � � ��د ش� � �م� � �ل � ��ت ه � � � � ��ذه ال � �خ � �ط� ��ة
االن �م��ائ �ي��ة ع � ��ددا م ��ن ال �س �ي��اس��ات،
ب�ل�غ��ت ف��ي م�ج�م�ل�ه��ا  342س�ي��اس��ة،
ي �ت��م ت�ف�ع�ي�ل�ه��ا ع �ل��ى م ��دى س �ن��وات
الخطة ،وت��م تصنيفها وف��ق ثالثة
مجاالت تنموية :التنمية البشرية
واملجتمعية والتنمية االقتصادية
والتنمية االدارية.
يبلغ عدد السياسات في الخطة
ال�س�ن��وي��ة  2017/2016وامل�س�ت�ق��اة
م��ن الخطة االنمائية  140سياسة
( 19سياسة ج��دي��دة 121 ،سياسة
م�س�ت�م��رة م ��ن ال �س �ن��ة االول � � ��ى) ،في
ح�ي�ن ت�س�ت�ك�م��ل ب��اق��ي ال �س �ي��اس��ات
على مدار سنوات الخطة االنمائية.
وتعتمد منهجية إدراج السياسات
ب ��ال� �خ� �ط ��ة ال � �س � �ن� ��وي� ��ة ب� � �ن � ��اء ع �ل��ى
امل � �ش ��روع ��ات ال� �ت ��ي ي �ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا
خ �ل��ال س �ن ��ة ال �خ �ط ��ة س� � ��واء ك��ان��ت
مستمرة او جديدة.
وباطالع اللجنة على املشروعات
الواردة بالخطة اتضح لها ما يلي:
 ت � �ت � �ك� ��ون ال � �خ � �ط� ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة 2017/2016م ��ن ( )309م �ش��اري��ع
بتكلفة  5.156.787.080د.ك ،منها
 279م� �ش ��روع ��ا م �س �ت �م��را ب�ت�ك�ل�ف��ة
 5.141.564.816د.ك و 30مشروعا
جديدا بتكلفة  15.222.264د.ك.
وتنقسم املجاالت التنموية الى

القطاعات التالية:
أوال  -م �ج��ال ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ب�ش��ري��ة
واملجتمعية:
يبلغ عدد السياسات في التنمية
البشرية واملجتمعية  86سياسة،
وتتكون من  2013مشروعا بتكلفة
اج �م��ال �ي��ة ت �ق��دي��ري��ة  8.229م�لاي�ين
د.ك ،حيث بلغت التكلفة التقديرية
لسنة  )1.496( 2017/2016مليون
دينار كويتي.
ث� � ��ان � � �ي� � ��ا  -م � � � �ج � � ��ال ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة
االقتصادية:
يبلغ ع��دد السياسات في مجال
التنمية االقتصادية ( )39سياسة،
وتتكون من ( )75مشروعا بتكلفة
اج�م��ال�ي��ة ت�ق��دي��ري��ة  1.7477مليون
د.ك ،حيث بلغت التكلفة التقديرية
لسنة  )3.648( 2017/2016مليون
د.ك.
ثالثا  -مجال التنمية االدارية:
يبلغ ع��دد السياسات في مجال
ال �ت �ن �م �ي��ة االداري� � � � � ��ة  15س �ي ��اس ��ة،
وت �ت �ك��ون م��ن  21م �ش��روع��ا بتكلفة
اج�م��ال�ي��ة ت�ق��دي��ري��ة  68م�ل�ي��ون د.ك،
ح �ي��ث ب �ل �غ��ت ال �ت �ك �ل �ف��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة
لسنة  )11( 2017/2016مليون د.ك.
المشروعات االستراتيجية
تعد امل�ش��روع��ات االستراتيجية
أداة م � �ه � �م� ��ة ل � �ت � �ح � �ف � �ي� ��ز ال � �ن � �م ��و
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي ،وم � � �ص� � ��درا ل �ج ��ذب
االس � �ت � �ث � �م� ��ارات االج� �ن� �ب� �ي ��ة وخ �ل��ق
ف� � ��رص وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ج � ��دي � ��دة ،ف �ض�لا
ع ��ن اه �م �ي �ت �ه��ا ف ��ي دع� ��م وت��وس �ي��ع
دور ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وم�ش��ارك�ت��ه
ف��ي ال �ن �ش��اط االق �ت �ص��ادي .وع�ل�ي��ه،
ف �ق��د ت �ب �ن��ت ال �خ �ط��ة م �ج �م��وع��ة م��ن
امل�ش��روع��ات االستراتيجية ،والتي
م � ��ن ش ��أن� �ه ��ا دع� � ��م ت �ح �ق �ي��ق رؤي � ��ة
الدولة في التحول الى مركز مالي
وتجاري.

تضم املشروعات االستراتيجية
ث�لاث��ة أن�م��اط م��ن امل�ش��روع��ات تنفذ
وفق آليات متنوعة:
 مشروعات كبرى يتم تنفيذهامن قبل الجهات الحكومية.
 م �ش��روع��ات ت�ت�ط�ل��ب ت��أس�ي��سشركات مساهمة عامة يشترك في
ملكيتها كل من الحكومة والقطاع
الخاص واملواطنني.
 م �ش ��روع ��ات ت �ن �ف��ذ وف� ��ق ن�ظ��امال � �ش� ��راك� ��ة ب �ي��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� �ع ��ام
والخاص.
وت�ت�ل�خ��ص ه ��ذه امل �ش��اري��ع فيما
يلي:
تطوير منطقة الشمال:
تهدف مشروعات تطوير منطقة
الشمال الى االنطالق نحو التحول
ال ��ى م��رك��ز ت �ج��اري إق �ل �ي �م��ي ،حيث
ي �ت��م ت ��زوي ��ده ��ا ب �ك��اف��ة امل �ت �ط �ل �ب��ات
وال � �خ� ��دم� ��ات امل � �س� ��ان� ��دة ب��واس �ط��ة
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص وم �ن �ه��ا م �ش��روع
شركة املستودعات العامة واملنافذ
ال�ح��دودي��ة (العبدلي) وي�ه��دف الى
زي� � ��ادة االس �ت� �ث �م ��ارات ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال �خ��اص وت�ك�ل�ف�ت��ه االج�م��ال�ي��ة 103
م�لاي�ين دي�ن��ار وينتهي ع��ام ،2017
وم �ش��روع ت�ط��وي��ر ج��زي��رة ب��وب�ي��ان
ومدينة الحرير ويهدف الى تحويل
الجزيرة لواجهة بحرية تنافسية
تعزز مكانة الكويت كمركز للنشاط
االق� �ت� �ص ��ادي واالق �ل �ي �م��ي وم �ح��ور
رئ�ي�س��ي للنقل االق�ل�ي�م��ي وتكلفته
االج�م��ال�ي��ة م�ل�ي��اران و  600مليون
وينتهي في .2017
قطاع الكهرباء والماء
زيادة اجمالي القدرة املركبة لكل
م��ن الطاقة الكهربائية ،ومحطات
تقطير امل �ي��اه وح�ج��م امل �خ��زون من
امل�ي��اه وتتمثل ف��ي مشاريع محطة
ال � ��زور ال�ش�م��ال�ي��ة امل��رح �ل��ة ال�ث��ان�ي��ة
وي � �ه � ��دف إلض � ��اف � ��ة ق� � � ��درة ج ��دي ��دة
ملحطات ان�ت��اج الطاقة الكهربائية
وزي� � � � ��ادة ان � �ت� ��اج امل � �ي� ��اه وت �ك �ل �ف �ت��ه
االجمالية  600مليون دينار وفترة
ال �ع �ق��د  28س �ن��ة ،وم �ش ��روع محطة
الخيران لتوليد الطاقة الكهربائية
وت �ق �ط �ي��ر امل � �ي� ��اه امل ��رح� �ل ��ة االول � ��ى
وتكلفته مليار و 47مليون دينار.
وكذلك مشروع إنشاء وتشغيل
وت �ح��وي��ل م �ح �ط��ة ل �ت��ول �ي��د ال �ط��اق��ة
الكهربائية تعمل بالدورة املدمجة
 م �ن �ط �ق��ة ال �ع �ب��دل��ي وت � �ه ��دف ال��ىانشاء طاقة حرارية شمسية.

التتمة ص11

تنقيح بعض
السياسات التي ال
تخدم األهداف
بعيدة المدى
شطب الكثير من
المشاريع النمطية
أو المساندة التي ال
تخدم الرؤية
تغيير النهج
التخطيطي في إعداد
الخطة فأصبح لكل
مشروع سياسة
دمج بعض
القطاعات في كل
مجال من المجاالت
التنموية الرتباطها
وتكاملها
الخطة اإلنمائية
الخمسية تستهدف
تسليم  ٪ 91من
إجمالي الطلبات
اإلسكانية
الخطة السنوية
اشتملت على
 342سياسة
في المجاالت
المجتمعية
واالقتصادية
واإلدارية
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 9850بالقطاع الحكومي و  7261في القطاع الخاص

الخطة السنوية تستهدف توفير 17111
فرصة عمل للعمالة الوطنية
تتمة المنشور ص10
قطاع التنمية العمرانية:
وت��وف��ر م �ش��روع��ات ه ��ذا ال�ق�ط��اع
ب ��دائ ��ل س �ك �ن �ي��ة ب��أن �م��اط م �ت �ط��ورة
تتواكب مع املتغيرات العاملية في
اص ��ول ال�ب�ن��اء وت�ن�ف�ي��ذ م�ش��روع��ات
االسكان ومن أهم املشاريع:
 ش� ��رك� ��ة امل � �س� ��اك� ��ن م �ن �خ �ف �ض��ةالتكاليف.
 مدينة الخيران. مدينة املطالع. املدن العمالية. امل ��رك ��ز ال �خ ��دم ��ي وال �ت��رف �ي �ه��يبمنطقة العقيلة.
قطاع التعليم:
ت �ه��دف م �ش��روع��ات ه ��ذا ال�ق�ط��اع
ال ��ى ت �ط��وي��ر امل �ن �ظ��وم��ة التعليمية
وزي� � � � � ��ادة ال � �ط� ��اق� ��ة االس �ت �ي �ع ��اب �ي ��ة
ملؤسسات التعليم العالي ومنها:
 مشروعات البرنامج الحكوميوالخطة اإلنمائية لوزارة التربية.
 ج ��ام� �ع ��ة ال � �ش � ��دادي � ��ة (م ��دي �ن ��ةصباح السالم الجامعية) وتنتهي
في  2019بتكلفة  161مليون دينار.
قطاع الصحة:
ت � �ه� ��دف امل� � �ش � ��روع � ��ات ل �ت �ط��وي��ر
امل�ن�ظ��وم��ة ال�ص�ح�ي��ة وال �ت��وس��ع في
ال �خ��دم��ة ال �ص �ح �ي��ة وف �ق ��ا ل �ل��زي��ادة
ال �س �ك��ان �ي��ة وال� �ت ��وس ��ع ال �ع �م��ران��ي،
وذلك من خالل توسيع دور القطاع
ال� �خ ��اص ف ��ي إن� �ش ��اء م�س�ت�ش�ف�ي��ات
ال�ض�م��ان الصحي واالس �ت �م��رار في
إعداد تأهيل وتوسعة املستشفيات
في مختلف املحافظات ومنها:
 مبنى جديد بمستشفى العدانبتكلفة  232مليون دينار وينتهي
.2019
 م � �ب � ��ان ج � ��دي � ��دة ب �م �س �ت �ش �ف��ىالفروانية بتكلفة  278مليون دينار
وتنتهي .2019
 م�س�ت�ش�ف��ى ال �ص �ب��اح ال �ج��دي��دب � �ت � �ك � �ل � �ف ��ة  185م� � �ل� � �ي � ��ون دي� � �ن � ��ار
وينتهي.2018
قطاع النقل واملواصالت:
تستهدف مشروعات هذا القطاع
رف � ��ع ك � �ف� ��اءة ش �ب �ك��ة ال �ن �ق��ل ال �ب��ري
وك� �ف ��اءة امل ��وان ��ئ ،وزي� � ��ادة ال �ط��اق��ة
االستيعابية ملطار الكويت الدولي
وت �ط��وي��ر ب�ن�ي�ت��ه ال�ت�ح�ت�ي��ة وم�ن�ه��ا
مشاريع:
 توسعة وتطوير املطار الدولي(م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب  )2وت�ك�ل�ف�ت��ه 921
مليون دينار وينتهي .2020
 ت�ط��وي��ر م ��درج امل �ط��ار ال�ش��رق��يوإنشاء امل��درج الثالث بتكلفة 110
ماليني دينار.

 ميناء م�ب��ارك الكبير (املرحلةاالول ��ى) بتكلفة  990مليون دينار
وينتهي.2019
 ج �س��ر ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر األح �م��دبتكلفة  938مليون دينار وينتهي
في .2018
قطاع البيئة:
يهدف ملعالجة النفايات البلدية
الصلبة وف�ق��ا ألح ��دث م��ا توصلت
ال�ي��ه التكنولوجيا لحماية البيئة
وامل� ��وارد الطبيعية ،وك��ذل��ك زي��ادة
الطاقة االنتاجية ملحطات الصرف
ال �ص �ح��ي ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ي ال�ب�ي�ئ��ة
البحرية وت��زوي��د القطاع ال��زراع��ي
بكميات كافية من املياه املعالجة،
ومنها مشاريع:
 م �ع��ال �ج��ة ال �ن �ف��اي��ات وت��وس �ع��ةمحطة الصرف الصحي في مدينة
علي السالم.
وبعد استعراض اللجنة ملشروع
الخطة تبني لها ما يلي:
 - 1ال � �ت� ��زام ال �ح �ك ��وم ��ة ب �ت �ق��دي��م
الخطة وإحالتها على املجلس قبل
م��وع��ده��ا ال ��دس �ت ��وري وذل� ��ك وف�ق��ا
لنص املادة ( 3و  )9من القانون رقم
( )60لسنة  1986في شأن التخطيط
االقتصادي واالجتماعي.
 - 2ان ه��ذه الخطة السنوية قد
ت ��م اع � ��داده � ��ا ب ��آل� �ي ��ات ت�خ�ط�ي�ط�ي��ة
م �ت �ط��ورة ع ��ن س��اب �ق �ت�ه��ا وب �ك �ف��اءة
وس� ��رع� ��ة ح� �ت ��ى اص� �ب� �ح ��ت ال �خ �ط��ة
السنوية سابقة للميزانية ،والذي
سيؤدي الى امكانية إع��داد وإق��رار
م� �ي ��زان� �ي ��ات ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ف��ي وق��ت م�ب�ك��ر ،م�م��ا سيمكن ه��ذه
ال� �ج� �ه ��ات م� ��ن ان � �ج� ��از م �ش��اري �ع �ه��ا
ال� ��واردة ف��ي ال�خ�ط��ة وف��ق املخطط،
ويمكن الحكومة من الوفاء بكامل
ال �ت��زام��ات �ه��ا ،وي��رف��ع ك �ف��اءة إع ��داد
ميزانية الدولة.
 - 3نجاح تنفيذ الخطة السنوية
ي �ع �ت �ب��ر م �س ��ؤول �ي ��ة م �ش �ت��رك��ة ب�ين
السلطتني التنفيذية والتشريعية
وتتطلب تعاونا وتضافرا للجهود
ف��ي ظ��ل م�ن�ظ��وم��ة ش��راك��ة حقيقية
ب�ي�ن ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي وال �ق �ط��اع
الخاص واملجتمع املدني لتحقيق
االهداف املرجوة.
 - 4ي �ت �ض �م��ن م � �ش� ��روع ال �خ �ط��ة
امل � � � �ش� � � ��روع� � � ��ات االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ة
(م�ش��روع��ات هيئة ال�ش��راك��ة) داخ��ل
ال �ن �ظ��ام اآلل ��ي وت�ض�م�ين تكاليفها
واع � �ت � �م � ��ادات � �ه � ��ا ض � �م� ��ن اج� �م ��ال ��ي
االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة ل�ل�م�ش��روع��ات
التنموية.
 - 5ت �ض �م �ن��ت ال� �خ� �ط ��ة ت �ف �ع �ي��ل
ن �ظ��م وآل � �ي� ��ات امل �ت��اب �ع��ة ال �ح��دي �ث��ة
للتحقق من حسن التنفيذ تأكيدا

هند الصبيح

ع �ل ��ى ت �ع �ظ �ي��م ال� �ع ��ائ ��د ال �ت �ن �م��وي،
وتفعيل الرقابة واملساءلة ضمانا
لالستخدام األمثل للمال العام.
 - 6اس�ت�ه��دف��ت ال�خ�ط��ة السنوية
 2017/2016ت��وف �ي��ر ن �ح��و 17111
فرصة عمل للعمالة الوطنية خالل
ه��ذه الخطة ،يخصص منها 9850
ب��ال�ق�ط��اع ال�ح�ك��وم��ي ،ون �ح��و 7261
ب��ال �ق �ط��اع ال �خ��اص (ب ��زي ��ادة ٪ 10
ك �م �ت ��وس ��ط س � �ن � ��وي ،ط � � ��وال ف �ت��رة
الخطة االنمائية الثانية).
 - 7اس�ت�ه��دف��ت ال�خ�ط��ة السنوية
توزيع (فعلي)  3237قسيمة (تمثل
حوالي  ٪ 34من الطلبات الجديدة
امل �ت��وق �ع��ة ف ��ي س �ن��ة ال� �خ� �ط ��ة) ،وان
اجمالي ع��دد ال��وح��دات املستهدف
ت�س�ل�ي�م�ه��ا خ�ل��ال س� �ن ��وات ال�خ�ط��ة
االن �م��ائ �ي��ة ال�ث��ان�ي��ة ي�غ�ط��ي ح��وال��ي
 ٪ 91م� � ��ن اج � �م� ��ال� ��ي ال� �ط� �ل� �ب ��ات
املتوقعة خ�لال نفس ال�ف�ت��رة وذل��ك
بتعزيز مشروعات املدن السكنية.
 - 8اس�ت�ه��دف��ت ال�خ�ط��ة السنوية
زيادة مساهمة القطاع الخاص في
الناتج املحلي االجمالي من ٪ 26.4
الى .٪ 41.9
 - 9ت � �ب�ي��ن ل� �ل� �ج� �ن ��ة م� � ��ن خ�ل��ال
دراس� �ت� �ه ��ا مل� �ش ��روع ال �خ �ط��ة ان� ��ه ال
يتضمن م�ش��اري��ع ق�ط��اع ال�ب�ت��رول،
حيث اوضحت وزيرة التخطيط ان
ق�ط��اع ال�ب�ت��رول ال يستطيع تزويد
االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س االع �ل��ى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ب� �ب� �ي ��ان ��ات امل� �ش ��اري ��ع
ال �خ ��اص ��ة ب��ال �خ �ط��ة ،2017/2016
وذل ��ك ألن ال � ��دورة ال��زم�ن�ي��ة إلع ��داد
واعتماد موازنة مؤسسة البترول
الكويتية وشركاتها التابعة تبدأ
ف ��ي م ��اي ��و م� ��ن ك� ��ل س �ن��ة وت �ن �ت �ه��ي
ف � � ��ي م � �ن � �ت � �ص ��ف اك � � �ت� � ��وب� � ��ر ،ح �ي��ث
ت � �ع ��رض امل� � ��وازن� � ��ات ال ��رأس �م ��ال �ي ��ة
ل �ل �ش��رك��ات ال �ت��اب �ع��ة س �ن��وي��ا ب�ع��د
ذل ��ك ع�ل��ى م�ج�ل��س ادارة امل��ؤس�س��ة

الع �ت �م��اده��ا ،وع �ل �ي��ه ،ف��إن��ه ي�ت�ع��ذر
ع�ل��ى امل��ؤس �س��ة ح�س��ب م��ا ج ��اء في
املخاطبة الرسمية ت��زوي��د االم��ان��ة
ببيانات مشاريع الخطة السنوية
 2017/2016بما يشمل الخطوات
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ال�ل�اح� �ق ��ة ل �ل �م �ش��اري��ع
االستراتيجية املذكورة في الخطة
حتى منتصف اكتوبر وذل��ك وفقا
ل�ل�آل �ي��ات ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ل�ل�م��ؤس�س��ة،
على ان يوافى ذلك بتقارير املتابعة
الدورية.
التوصيات
وال �ل �ج �ن ��ة ف� ��ي خ� �ت ��ام ت �ق��ري��ره��ا
توصي:
 ت��ؤك��د ال�ل�ج�ن��ة ض� ��رورة ت��زوي��داالم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س االع �ل��ى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ب ��ال� �ب� �ي ��ان ��ات ال �ل�ازم ��ة
مل �ش��اري��ع ال �خ �ط��ة ل �ق �ط��اع ال �ب �ت��رول
لسنة  ،2017/2016ملا لها من اهمية
كبيرة في تتبع مسار هذه املشاريع
وانعكاسها على مسار الخطة.
 اإلس� � � � � ��راع ف � ��ي ت ��وس � �ي ��ع دورال � � �ق � � �ط� � ��اع ال� � � �خ � � ��اص ف � � ��ي ت �ن �ف �ي��ذ
مشروعات الرعاية السكنية خالل
سنوات الخطة بما يضمن تقليص
الطلبات املتراكمة وبالتالي تقليل
ف �ت��رات االن �ت �ظ��ار ل�ط��ال�ب��ي ال��رع��اي��ة
السكنية.
 االس � � ��راع ف ��ي ان� �ج ��از م �ش��روعت �ق �ل �ي��ص ال � � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة ف��ي
ال � �ج � �ه � ��ات ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ة ل �ت �ط��وي��ر
م�ن�ه�ج�ي��ة ال �ع �م��ل وف �ق��ا ل�ت��وص�ي��ات
البنك الدولي.
 التأكيد على ضرورة ربط خطةال�ت�ن�م�ي��ة ب��امل��ؤش��رات االق�ت�ص��ادي��ة
وف � ��رص ال �ع �م��ل وال� �ن ��ات ��ج ال �ق��وم��ي
وعدم اختصار ربطها بالسياسات
واالهداف املوضوعة واملرجوة.
وب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة وت� �ب ��ادل اآلراء
ان� �ت� �ه ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة وب� ��إج � �م� ��اع آراء

اعضائها الحاضرين ال��ى املوافقة
ع �ل ��ى م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب ��إص ��دار
الخطة السنوية (.)2017/2016
وش � �م � �ل� ��ت ال � �خ � �ط� ��ة االن � �م ��ائ � �ي ��ة
م �ت��وس �ط��ة األج� � ��ل - 2016/2015
 2020/2019ع��ددا م��ن السياسات،
ب�ل�غ��ت ف��ي م�ج�م�ل�ه��ا  342س�ي��اس��ة،
يتم تفعيلها /تنفيذها على مدى
س �ن��وات ال�خ�ط��ة .ت��م تصنيف ه��ذه
ال �س �ي��اس��ات وف� ��ق ث�ل�اث ��ة م �ج��االت
ت � �ن � �م� ��وي� ��ة وال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ال� �ب� �ش ��ري ��ة
واملجتمعية والتنمية االقتصادية
وال�ت�ن�م�ي��ة االداري� � ��ة .وق ��د ب�ل��غ ع��دد
ال� �س �ي ��اس ��ات امل� ��درج� ��ة ف ��ي ال �خ �ط��ة
السنوية  2017/2016واملستقاة من
الخطة االنمائية  140سياسة (منها
 19س �ي��اس��ة ج� ��دي� ��دة 121،س�ي��اس��ة
م�س�ت�م��رة م��ن ال�س�ن��ة االول � ��ى) على
ان تستكمل باقي السياسات خالل
سنوات الخطة االنمائية .وتعتمد
منهجية ادراج السياسات بالخطة
السنوية بناء على املشروعات التي
ي �ت��م ت�ن�ف�ي��ذه��ا خ�ل�ال س �ن��ة ال�خ�ط��ة
(سواء أكانت مستمرة أو جديدة).
ت�ب�ن��ت ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة /2016
 2017ع� ��ددا م��ن امل �س �ت �ه��دف��ات لكل
ق � �ط� ��اع ف � ��ي امل� � �ج � ��االت ال �ت �ن �م��وي��ة:
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ش��ري��ة وامل �ج �ت �م �ع �ي��ة،
ال �ت �ن �م �ي��ة االق � �ت � �ص ��ادي ��ة ،ال �ت �ن �م �ي��ة
االدارية على النحو التالي:
 - 1م� �ج ��ال ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ش��ري��ة
واملجتمعية
اسهدفت الخطة في قطاع سوق
ال �ع �م��ل وال �ت �ش �غ �ي��ل ،اع � ��ادة ت��وزي��ع
ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة الكويتية بالشكل
ال� ��ذي ي�خ�ف��ف م��ن اع �ب��اء التشغيل
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �ح �ك��وم��ي وي �ح��د من
تضخمه ،وذل��ك م��ن خ�لال تشجيع
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ع�ل��ى خ�ل��ق ف��رص
ع �م��ل ح�ق�ي�ق�ي��ة ل�ل�ع�م��ال��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ودع� � � � ��م امل � � �ش� � ��روع� � ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة
واملتوسطة ،وقد استهدفت توفير
نحو  17.111ف��رص��ة عمل للعمالة
ال��وط �ن �ي��ة خ�ل�ال ال �خ �ط��ة ال�س�ن��وي��ة،
ي �خ �ص��ص م �ن �ه��ا  9.850ب��ال �ق �ط��اع
ال�ح�ك��وم��ي ،ون�ح��و  7.261بالقطاع
ال �خ��اص (ب��زي��ادة  ٪ 10كمتوسط
س� � � �ن � � ��وي ،ط� � � � � ��وال ف � � �ت� � ��رة ال� �خ� �ط ��ة
االنمائية الثانية).
وذل � � � ��ك م � ��ن خ � �ل ��ال م � �ش� ��روع� ��ات
ب� ��رن� ��ام� ��ج اع � � � � ��ادة ه� �ي� �ك �ل ��ة ال � �ق ��وى
العاملة بما يخص انشاء حاضنة
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة
ومركز لتنمية العمالة الوطنية.
ف ��ي ق �ط��اع ال�ت�ن�م�ي��ة ال �ع �م��ران �ي��ة،
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اللجنة توصي
بتوسيع دور القطاع
الخاص في تنفيذ
مشروعات الرعاية
السكنية وتقليص
الطلبات المتراكمة
اإلسراع في إنجاز
مشروع تقليص
الدورة المستندية
في الجهات
الحكومية لتطوير
منهجية العمل
ضرورة ربط خطة
التنمية بالمؤشرات
االقتصادية وفرص
العمل والناتج
القومي
إعادة توزيع القوى
العاملة الكويتية
لتخفيف أعباء
التشغيل في
القطاع الحكومي
مكافحة الفساد
وتعزيز الشفافية
والمساءلة في
القطاع الحكومي
والحفاظ على المال
العام
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زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي اإلجمالي من  ٪ 26.4الى ٪ 41.9

توزيع  3237قسيمة من أهداف الخطة
بنسبة  ٪34من الطلبات الجديدة
تتمة المنشور ص11

استهدفت الخطة السنوية توزيع
 3.237ق �س �ي �م ��ة (ت� �م� �ث ��ل ح ��وال ��ي
 ٪ 34م � ��ن ال� �ط� �ل� �ب ��ات ال� �ج ��دي ��دة
املتوقعة ف��ي سنة ال�خ�ط��ة) .ويبلغ
اجمالي ع��دد ال��وح��دات املستهدف
ت�س�ل�ي�م�ه��ا خ�ل��ال س� �ن ��وات ال�خ�ط��ة
االنمائية الثانية حوالي  ٪ 91من
اج �م��ال��ي ال�ط�ل�ب��ات امل�ت��وق�ع��ة خ�لال
نفس الفترة مع تعزيز مشروعات
املدن السكنية.
وفي القطاع الصحي استهدفت
ال �خ �ط ��ة ال �س �ن ��وي ��ة ت �ط �ب �ي��ق ن �ظ��ام
االعتراف الدولي بجودة الخدمات
ال�ص�ح�ي��ة ورف ��ع ك�ف��اء ت�ه��ا وخفض
معدل الوفيات باألمراض املزمنة.
وت��أك�ي��دا ل ��دور التعليم ف��ي دف��ع
عجلة التنمية ،اس�ت�ه��دف��ت الخطة
ال �س �ن��وي��ة ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ��ام االع �ت �م��اد
االك ��ادي� �م ��ي ع �ل��ى ك��اف��ة م��ؤس �س��ات
ال�ت�ع�ل�ي��م ،وت�ح�س�ين م��رك��ز ال�ك��وي��ت
ف��ي اخ �ت �ب��ارات ال �ت �ق��وي��م وال �ق�ي��اس
ال �ع��امل �ي��ة ،خ �ص��وص��ا ف ��ي دراس� ��ات
اخ � �ت � �ب ��ارات ت �ي �م��ز وب� �ي ��رل ��ز ،ح�ي��ث
اس �ت �ه��دف��ت ال ��وص ��ول ال� ��ى امل��رت �ب��ة
 41وامل��رت �ب��ة  39دول �ي��ا ف��ي م��ادت��ي
الرياضيات والعلوم على الترتيب
م ��ن ض �م��ن  50دول � ��ة ،وامل��رت �ب��ة 38
في اختبارات القراءة والكتابة من
ضمن  49دول��ة ،وذل��ك عبر تطوير
امل� �ن ��اه ��ج ال ��دراس� �ي ��ة ورف� � ��ع ك �ف��اءة
املعلم من خالل رخصة املعلم.
وفي مجال النقل البري والبحري
استهدفت الخطة السنوية زي��ادة
اط � � ��وال ش �ب �ك��ة ال � �ط ��رق ال��رئ �ي �س �ي��ة
وال��داخ �ل �ي��ة ،ب��االض��اف��ة ال ��ى زي ��ادة
عدد السفن القادمة ملوانئ الشويخ
وال �ش �ع �ي �ب��ة وال ��دوح ��ة ب�ن�ح��و ٪ 9
عما كانت عليه ع��ام ،2014 /2013
م��ن خ�لال مشروعات جسر الشيخ
جابر األحمد ،وزيادة عمق وعرض
ال �ق �ن��اة امل�ل�اح �ي��ة مل �ي �ن��اء ال �ش��وي��خ،
وتطوير اعمال املوانئ.
أوال :أهم التحديات التي تواجه
كل قطاع.
ثانيا :اهم السياسات.
ث� ��ال � �ث� ��ا :امل� �س� �ت� �ه ��دف ��ات ال �ك �م �ي��ة
للتغلب على هذه التحديات.
راب �ع��ا :ع ��رض أله ��م امل �ش��روع��ات
املرتبطة بالسياسات والتي تعمل
ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق امل�س�ت�ه��دف��ات امل�ش��ار
اليها.
وقد تم عرضها في الخطة على
النحو املشار اليه في الشكل اعاله،
وفي حني تضمن الجزء الثاني اهم
امل�ش��روع��ات االستراتيجية ،عرض
الجزء الثالث املتطلبات التشريعية

مبنى جامعة الكويت

في ذات املجاالت التنموية لتهيئة
االط ��ر ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة م��ن خ�ل�ال اق��رار
ق��وان�ي�ن ج��دي��دة او ت�ع��دي��ل ق��وان�ين
قائمة.
ف � � ��ي ق � � �ط � ��اع األم � � � � ��ن وال� � �ع � ��دال � ��ة
استهدفت الخطة السنوية مكافحة
كافة انواع الجرائم والوقاية منها
والحد من العنف ،عبر مشروعات
م �ك��اف �ح��ة ال � �ج� ��رائ� ��م االل �ك �ت��رون �ي��ة
وت�ع��زي��ز األم ��ن ال��وق��ائ��ي ومكافحة
ال� �ج ��ري� �م ��ة وال� � �ح � ��د م� �ن� �ه ��ا ،اي �ض��ا
استهدفت معالجة املشكلة املرورية
م��ن خ�ل�ال اس�ت�ك�م��ال تنفيذ ب��رام��ج
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة الشاملة
ل� �ل� �م ��رور وق � �ط� ��اع ال �ن �ق ��ل (- 2010
 )2020ب��االض��اف��ة ال��ى خ�ف��ض زم��ن
وصول االسعاف الى مكان الحادث
م� ��ن  17دق �ي �ق ��ة ع � ��ام  2013ال � ��ى 8
دقائق ،كما استهدفت تبسيط نظم
التقاضي ودع��م البنية االساسية
من خ�لال زي��ادة ع��دد املحاكم من 6
الى  9محاكم ،ما يساهم في زيادة
نسبة انجاز الفصل في القضايا.
ام��ا ف��ي قطاع الرعاية والتنمية
االجتماعية ،فقد استهدفت الخطة
السنوية تحسني مؤشر رأس املال
االج�ت�م��اع��ي ليصل ال��ى امل��رت�ب��ة 52
ع��امل �ي��ا م �ق ��ارن ��ة ب��امل��رت �ب��ة  62ع��ام
 2014من بني  142دولة ،وذلك عبر
مشروعات تعزيز الهوية الوطنية
وق� �ي ��م امل ��واط � �ن ��ة ،وت� �ع ��زي ��ز ال �ع �م��ل
التطوعي بني الشباب ،اولت الخطة
ال �س �ن��وي��ة اي �ض��ا اه �ت �م��ام��ا ب��امل��رأة
وال� �ش� �ب ��اب م ��ن خ�ل��ال دع� ��م ب��رام��ج
ت�ن�م�ي��ة ق � ��درات امل � ��رأة االج�ت�م��اع�ي��ة
واالقتصادية والحرفية وتمكينها
ق �ي��ادي��ا ،ودع ��م ال �ق��درة التنافسية
ال ��وط � �ن � �ي ��ة ل � � ��دى ال � �ش � �ب� ��اب ودع � ��م
م� �ب ��ادرات ��ه ف ��ي م �ج��ال امل �ش��روع��ات
الصغيرة واملتوسطة.
وتعتبر االس�ت��دام��ة البيئية من

االمور ذات االولوية ،وقد استهدفت
ال� �خ� �ط ��ة ال� �س� �ن ��وي ��ة ال � ��وص � ��ول ال ��ى
املرتبة  32عامليا ف��ي م��ؤش��ر االداء
البيئي مقابل املرتبة  42عام /2013
.2014
وف� � � ��ي ق� � �ط � ��اع ال � �ث � �ق� ��اف� ��ة وال � �ف� ��ن
واالع � � � �ل� � � ��ام ،اس � �ت � �ه� ��دف� ��ت ال� �خ� �ط ��ة
ال �س �ن��وي��ة ت�ش�ج�ي��ع االب� � ��داع ال�ف�ن��ي
واالدب � � � ��ي ورع� ��اي� ��ة ن� �ت ��اج ال �ث �ق��اف��ة
وال� �ف� �ك ��ر وال � �ف� ��ن ،م ��ن خ �ل��ال زي � ��ادة
امل��راف��ق ال�ف�ن�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة واي�ض��ا
زي��ادة ع��دد املهرجانات ،فضال عن
تعزيز الروابط الثقافية واالعالمية
م��ع ال�ع��ال��م ال �خ��ارج��ي ،م��ع الحفاظ
ع �ل��ى ال �ه��وي��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة للمجتمع
الكويتي.
مجال التنمية االقتصادية
استهدفت الخطة السنوية زيادة
معدل نمو الناتج املحلي الحقيقي
م��ن  ٪ 3.3كمتوسط خ�لال الفترة
 2010 /2013الى  ٪ 5.09كمتوسط
للفترة ،2020 / 2019 - 2016 /2015
وزي ��ادة مساهمة ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
ف��ي ال �ن��ات��ج امل �ح �ل��ي االج �م��ال��ي من
 ٪ 26.4ال � � ��ى  41.9خ �ل ��ال ن �ف��س
ال�ف�ت��رة ،وه��دف��ت اي�ض��ا ال��ى تنويع
القاعدة االنتاجية من خ�لال تبني
م �ش��روع��ات ت��رت�ب��ط ب��ان�ت��اج النفط
داخ� � ��ل ال� �ك ��وي ��ت وخ� ��ارج � �ه� ��ا ،م�ث��ل
م �ش ��روع م �ص �ف��اة ال � ��زور وم�ص�ف��اة
ج � � ��دي � � ��دة م � �ت � �ك ��ام � �ل ��ة م � � ��ع م �ج �م��ع
للبتروكيماويات ومحطات وقود
في فيتنام ومشروع االستراتيجية
الصناعية لدولة الكويت .2035
أهم السياسات:
 تشجيع امل �م��ارس��ات الصحيةك� ��ال� ��ري� ��اض� ��ة وال � � � �غ� � � ��ذاء ال �ص �ح ��ي
والفحص املبكر والدوري.
 زي� � ��ادة ال �ط��اق��ة االس �ت �ي �ع��اب �ي��ةل �ل �م �ن �ش��آت ال �ص �ح �ي��ة ب �م �س��اه �م��ة
فعالة م��ن القطاع ال�خ��اص لتوافق

الزيادة السكانية.
 وض � � ��ع م � ��ؤش � ��ر ي� �ع� �ك ��س آراءاملرضى واملتعاملني مع الخدمات
الصحية.
 ت �ش �ج �ي ��ع م � �ش� ��ارك� ��ة ال� �ق� �ط ��اعال� � �خ � ��اص ف � ��ي ت � �ق ��دي ��م ال � �خ ��دم ��ات
الصحية.
 اس �ت �ح��داث خ��دم��ات ووح� ��داتعالجية جديدة.
 تطبيق نظام االعتراف الدوليبجودة خدمات الرعاية الصحية.
 انشاء نظام املعلومات الصحيالوطني.
البيئة
ت� � ��واج� � ��ه ال � �ب � �ي � �ئ ��ة ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
التحديات ،لعل اهمها:
 زيادة تركز امللوثات الرئيسيةفي الهواء وارتباطها بانتاج النفط
والطاقة.
 تلوث البيئة البحرية ،وتدهورالبيئة البرية والتنوع البيئي.
 ت��واض��ع م �س��اح��ات امل�ح�م�ي��اتال �ط �ب �ي �ع �ي��ة (ال � �ب� ��ري� ��ة وال� �ب� �ح ��ري ��ة)
وتدني املساحات الخضراء.
 ت� � �ن � ��ام � ��ي ح� � �ج � ��م امل � �خ � �ل � �ف� ��اتوال� �ن� �ف ��اي ��ات ب ��أن ��واع� �ه ��ا امل�خ �ت �ل �ف��ة
وض�ع��ف عمليات ال�ت��دوي��ر لبعض
هذه املخلفات.
أهم السياسات:
 اع � ��داد وت �ن �ف �ي��ذ اس�ت��رات�ي�ج�ي��ةب�ي�ئ�ي��ة مل �ع��ال �ج��ة ك��اف��ة االخ� �ت�ل�االت
البيئية الحالية واملستقبلية.
 التزام الجهات املعنية بالبيئةبتحقيق امل ��ؤش ��رات ال�ب�ي�ئ�ي��ة التي
تستهدف تحسني ال��وض��ع البيئي
وفق املعايير واالتفاقيات الدولية.
 تحقيق االدارة املتكاملة لجودةالهواء وتخفيض مستوى امللوثات
باملناطق الصناعية.
 وض� ��ع وت �ن �ف �ي��ذ خ �ط��ة وط�ن�ي��ةالدارة ال�ب�ي�ئ��ة ال�ب�ح��ري��ة ت��رك��ز على

ادارة املناطق الساحلية.
 ت � �ط� ��وي� ��ر ن� � �ظ � ��ام آم � � ��ن الدارةامل � �خ � �ل � �ف� ��ات ال� �ص� �ل� �ب ��ة وال� �س ��ائ� �ل ��ة
والخطرة.
 تشجيع عمليات اع��ادة تدويراملخلفات.
 ت � �ح ��دي ��ث ق � ��واع � ��د ال� �ب� �ي ��ان ��اتوامل �ع �ل��وم��ات ال�ب�ي�ئ�ي��ة وت�ط��وي��ره��ا
واستكمالها.
الثقافة والفن واإلعالم
ت �ت �م �ث ��ل أه � � ��م ت � �ح� ��دي� ��ات ق �ط ��اع
الثقافة والفن واإلعالم فيما يلي:
 غ� � �ي � ��اب امل � �ن � �ش � ��آت ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ةالحديثة جيدة التجهيز ،وخاصة
املسارح.
 تنشيط الدور الكويتي في دعمالثقافة العربية.
 ق �ص��ور االع �ل�ام ال�ح�ك��وم��ي عنمواجهة املنافسة االعالمية.
 ال�ح��ري��ات اإلع�لام�ي��ة وض��رورةتنميتها وتأمينها وضمانها.
 دعم قطاع االنتاج السينمائيوامل � �ه� ��رج� ��ان� ��ات ال �ف �ن �ي��ة واالدب � �ي� ��ة
واملوسيقية وتبنى املوهوبني.
أهم السياسات:
 ان� � � � �ش � � � ��اء ل� � �ج� � �ن � ��ة اع �ل��ام� � �ي � ��ةمتخصصة لشرح وتسويق خطة
ال �ت �ن �م �ي��ة ،ت �ت �ب��ع االم � ��ان � ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س االع � � �ل � � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
والتنمية.
 تشجيع االبداع الفني واالدبيورعاية نتاج الثقافة والفكر والفن
ودعم الفنانني واملوهوبني.
 ت� �ش� �ج� �ي ��ع االع � � �م� � ��ال ال� �ث� �ق ��اف ��ةوال�ف�ن�ي��ة ال �ه��ادف��ة ل�لارت �ق��اء بثقافة
الطفل وبنائه السلوكي والعقلي.
 ت �ط��وي��ر ال ��رس ��ال ��ة االع�ل�ام �ي ��ة،وال�ت�ط��وي��ر ال�ت�ك�ن��ول��وج��ي لوسائل
البث الفضائي املري واملسموع.
 اع� � ��ادة ب �ن ��اء وت��رم �ي��م امل ��راف ��قالثقافية بأشكالها املختلفة.
 - 1ت �ن��وي��ع ال �ق��اع��دة االن�ت��اج�ي��ة
ودعم وتوسيع دور القطاع الخاص
لزيادة معدالت النمو االقتصادي
ت� �س� �ع ��ى ال� �خ� �ط ��ة ال � � ��ى ت �ك��ري��س
ال �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ش��ام �ل��ة
ملواجهة التحديات الهيكلية التي
ت �ح��د م ��ن ت �ن �م �ي��ة ال �ق �ط��اع��ات غ�ي��ر
ال �ن �ف �ط �ي ��ة ،ول � �ع ��ل اب � � ��رز ت �ح��دي��ات
التنمية االقتصادية:
 ضعف دور القطاع الخاص فيالتنمية.
 ض �ع��ف االس �ت �ث �م��ار االج �ن �ب��ياملباشر.
 -ت��راج��ع ت��رت �ي��ب دول� ��ة ال�ك��وي��ت

التتمة ص13

مكافحة أنواع
الجرائم والوقاية
منها والحد من
العنف
زيادة معدل نمو
الناتج المحلي
الحقيقي من ٪ 3.3
إلى ٪ 5.9
الخطة استهدفت
زيادة اجمالي
القدرة االنتاجية
لمحطات التقطير
وتعزيز االحتياطي
االستراتيجي
تحسين مؤشر رأس
المال االجتماعي
ليصل إلى المرتبة
 52عالميًا
رفع نسبة قوة
العمل الكويتية
إلى إجمالي قوة
العمل والسيطرة
على تضخمها في
القطاع الحكومي
توفير بدائل سكنية
جديدة بأنماط
جديدة ومتطورة
تواكب المتغيرات
العالمية
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حسن استغالل أراضي الدولة وتوفيرها للقطاع الخاص لتطويرها

الخطة ال تتضمن مشاريع القطاع النفطي
لعدم انتهاء الموازنة
 34متطلبا تشريعيا

تطوير المناهج
وتطبيق اختبارات
القياس المحلية
والدولية
تطوير استراتيجية
وطنية للبحث
العلمي واالبتكار
مبنى املؤسسة العامة للرعاية السكنية

تتمة المنشور ص12
ف��ي م��ؤش��ر التنافسية م��ن  35ع��ام
 2011 /2010ال ��ى  40ع ��ام /2014
.2015
 ان � �خ � �ف� ��اض ن� �س� �ب ��ة م �س��اه �م��ةال� �ن ��ات ��ج غ� �ي ��ر ال �ن �ف �ط ��ي (ال � �خ ��اص
وال �ع��ام) ف��ي توليد ال�ن��ات��ج املحلي
االجمالي.
 تراجع ترتيب دولة الكويت فيمؤشرات ،سهولة ممارسة األعمال
م ��ن  61ع � ��ام  2010ال � ��ى  104ع��ام
 ،2014ومؤشر الحرية االقتصادية
من  42عام  2010الى  76عام ،2014
ومؤشر تمكني التجارة الدولية من
 65عام  2010الى  74عام .2014
أهم السياسات:
 تنويع مصادر الدخل الوطنيوال �ع �م��ل ع�ل��ى ج ��ذب االس �ت �ث �م��ارات
االجنبية املباشرة وتحفيز شراكة
القطاع الخاص.
 تبني مشروعات محورية فيعملية التنمية ،من خ�لال تأسيس
الشركات املساهمة.
 ت��وف �ي��ر ال �ق �س��ائ��م ال �ص �ن��اع �ي��ةواملرافق العامة والبنية االساسية
الالزمة ،لتحقيق التقدم الصناعي
املرتقب.
 تبني مشاريع استثمارية فيالخارج ترتبط بانتاج النفط.
 اق ��ام ��ة م �ن��اط��ق ت �ج��اري��ة ح��رةف��ي امل��واق��ع املناسبة ،م��ع تزويدها
بالتجهيزات االساسية للتصدير
واالستيراد.
 امل� � �ح � ��اف� � �ظ � ��ة ع� � �ل � ��ى ال� � � �ث � � ��روةال �ح �ي��وان �ي��ة وال �ن �ب��ات �ي��ة وح �م��اي��ة
الثروة السمكية.
 - 2تطوير البنية التحتية
تتمثل ت�ح��دي��ات ت�ط��وي��ر البنية
التحتية لالقتصاد الوطنية فيما
يلي:

 ت��راج��ع ت��رت �ي��ب دول� ��ة ال�ك��وي��تفي املؤشر الرئيسي لجودة البنية
التحتية الكلية م��ن  45ع��ام 2010
 2011 /ال��ى  67ع��ام ،2015 / 2014
وم ��ؤش ��رات ��ه ال �ف��رع �ي��ة خ �ل�ال نفس
الفترة على النحو التالي:
 ت ��راج ��ع م��ؤش��ر ج � ��ودة ال�ب�ن�ي��ةالتحتية للنقل الجوي من  64عام
الى .100
 ت ��راج ��ع م��ؤش��ر ج � ��ودة ال�ب�ن�ي��ةالتحتية للموانئ من  63الى .82
 تراجع مؤشر جودة الطرق من 40الى .48
 ال�ت��وس��ع ال�ع�م��ران��ي املستهدفيتطلب رفع القدرة املركبة ملحطات
توليد الطاقة الكهربائية ،وزي��ادة
ف��ي ان �ت��اج امل �ي��اه وح �ج��م امل �خ��زون
االستراتيجي للمياه.
أهم السياسات:
 زي� � � ��ادة ان � �ت� ��اج امل � �ي� ��اه مل �ق��اب �ل��ةاالح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات امل � � �ت � ��زاي � ��دة م �ن �ه��ا
وص� �ي ��ان ��ة م� �ح� �ط ��ات االن� � �ت � ��اج ،م��ع
زيادة حجم املخزون االستراتيجي.
 زيادة انتاج الطاقة الكهربائيةب� � �ت � ��وس� � �ع � ��ة م � � �ح � � �ط� � ��ات ال� � �ط � ��اق � ��ة
الكهربائية وصيانة تلك املحطات
وتطوير شبكات النقل والتوزيع.
 ت �ن �ظ �ي��م س� ��وق ال �ن �ق��ل ال �ج��ويوتطوير البنية التحتية للمطار.
 ت � � �ط� � ��وي� � ��ر خ � � � ��دم � � � ��ات ال � �ن � �ق� ��لالبحري وخ��دم��ات موانئ الشويخ
وال�ش�ع�ي�ب��ة وال ��دوح ��ة ،واس�ت�ك�م��ال
بناء ميناء مبارك الكبير.
 تعزيز املنافسة في مجال النقلالبري والبحري.
 - 3املالية العامة
تتمثل ت�ح��دي��ات امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة
في الخطة فيما يلي:
 ان� � �خ� � �ف � ��اض ن � �س � �ب ��ة االن� � �ف � ��اقاالس� �ت� �ث� �م ��اري م� �ق ��ارن ��ة ب��اج �م��ال��ي
االنفاق الحكومي حيث بلغ ٪ 9.2

عام .2014 /2013
 تزايد االنفاق على الدعم ،حيثي�م�ث��ل  ٪ 25م��ن اج �م��ال��ي االن �ف��اق
الحكومي.
 انخفاض اس�ع��ار النفط ،ال��ذييمثل  ٪ 92م��ن اجمالي االي ��رادات
الحكومية.
 تراجع ترتيب دولة الكويت فيمؤشر الهدر في االنفاق الحكومي
من  66عام  2010الى  92عام .2014
أهم السياسات:
 تنمية مصادر االي ��رادات غيرال�ن �ف�ط�ي��ة ،ب ��اع ��ادة ت�س�ع�ي��ر ح�ق��وق
االن �ت �ف��اع ب ��االراض ��ي ،ل �ت �ت�لاءم مع
اسعارها الحقيقية.
 ض� �ب ��ط ال� �ت ��وظ� �ي ��ف ب ��االل� �ت ��زامب�ت�ح�ق�ي��ق ن�س�ب��ة م �ت��زاي��دة س�ن��وي��ا
م��ن ال�ع�م��ال��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي القطاع
ال � � � � �خ� � � � ��اص ،ل � �ت � �ق � �ل � �ي� ��ل ال� � �ت � ��وظ � ��ف
الحكومي.
 مراجعة وترشيد اوج��ه الدعمالحالية ،مما يحفز الفرد واالس��رة
على ترشيد االستهالك.
 تطوير واستكمال مشروعاتالتحول الى الحكومة االلكترونية،
ل �ت �ح �ص �ي��ل امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ات امل ��ال� �ي ��ة
ل� � �ل � ��دول � ��ة ،ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ال � �خ� ��دم� ��ات
واألمالك العامة.
 اس � �ت � �ك � �م ��ال خ� � �ط � ��وات ت� �ح ��ولامل� �ي ��زان� �ي ��ة م ��ن ال �ن �م��ط امل �ح��اس �ب��ي
ال��ى ن�م��ط م��وازن��ة ال �ب��رام��ج واالداء
التنموي.

ترسيخ ممارسات
المواطنة اإليجابية
المسؤولة
والهوية الوطنية
بأساليب مبتكرة
تمكين المرأة
الكويتية وتوسيع
أطر مشاركتها
المجتمعية ودعم
برامج تنمية
قدراتها
إعداد وتنفيذ
استراتيجية
بيئية لمعالجة
جميع االختالالت
البيئية الحالية
والمستقبلية

أوال :في مجال التنمية البشرية والمجتمعية
 مشروع قانون السجل العيني. مشروع قانون الهيئة العامة للحماية املدنية مشروع قانون شركات األمن والحراسة الخاصة. مشروع قانون حقوق املرضى.مشروعات
قوانني  -مشروع قانون تنظيم االجتماعات واملواكب العامة.
جديدة  -مشروع قانون التوثيق الشرعي.
 مشروع قانون تنظيم الخدمات االستشارية النفسية واالجتماعيةوالتربوية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ان �ش��اء م�ج�ل��س وط �ن��ي ل�ل�ع�ل��وم وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��اواالبتكار
 تعديل قانون ضم زيادة  2005 /7 /1الى املرتب الخاضع للتأمنيالتكميلي للقطاع الخاص.
 تعديل مرسوم رقم  5لسنة  1959بقانون التسجيل العقاري. تعديل القانون رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق األشخاص ذوياالعاقة.
 تعديل قانون إنشاء املؤسسات العالجية رقم  49لسنة 1960تعديل  -تعديل قانون مكافحة التدخني
قوانني
 تعديل القانون رقم  1962 /26في شأن تنظيم السجونقائمة
 تعديل القانون رقم  1962 /11في شأن جوازات السفر. ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م  1968 /23ب�ش��أن ن�ظ��ام ق��وةالشرطة.
 تعديل قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول االدوية رقم  28لسنة.1996
 تعديل قانون استخدام االشعة املؤينة رقم  131لسنة .1977ثانيا :في مجال التنمية االقتصادية
 مشروع قانون ضريبة القيمة املضافة مشروع قانون نشاط التأمني مشروع قانون بانشاء شركة الهواتف الثابتة واالتصاالت الدوليةمشروعات  -مشروع قانون بانشاء مؤسسة عامة للكهرباء واملاء
قوانني  -مشروع قانون السياحة
جديدة  -مشروع قانون بانشاء شركة البريد
 مشروع قانون الوكاالت التجارية مشروع قانون حماية امللكية الفكرية مشروع قانون الطيران املدني تعديل القانون بشأن الرسوم والتكاليف املالية مقابل االنتفاعتعديل باملرافق والخدمات العامة
قوانني
 تعديل قانون السجل التجاريقائمة
 تعديل قانون الصناعةثالثا :في مجال التنمية اإلدارية
مشروعات  -مشروع قانون منع تضارب املصالح
قوانني
جديدة  -مشروع قانون حق االطالع على املعلومات العامة
 مشروع قانون الفتوى والتشريعتعديل
 تعديل بعض م��واد ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة  1982ف��ي ش��أن نظامقوانني
املعلومات املدنية
قائمة
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أخبار

الخالد يجتمع بالمفوض السامي لألمم
المتحدة لشؤون الالجئين
اج�ت�م��ع ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد واملفوض
ال�س��ام��ي ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ل�ش��ؤون
ال�لاج �ئ�ين أن �ط��ون �ي��و غ��وت�ي��ري��س
بمناسبة زي��ارت��ه للبالد .وبحث
الشيخ صباح الخالد واملسؤول
األم � �م� ��ي ال� � � ��دور ال � � ��ذي ت� �ق ��وم ب��ه
املفوضية السامية لألمم املتحدة
ل � �ش� ��ؤون ال�ل�اج� �ئ�ي�ن ف� ��ي امل� �ج ��ال
اإلن � �س� ��ان� ��ي وت� �خ� �ف� �ي ��ف م� �ع ��ان ��اة
ال�ل�اج �ئ�ي�ن ف ��ي ال �ع��ال��م والس �ي �م��ا
سوريا.
واس� �ت� �ع ��رض ال� �ج ��ان� �ب ��ان دور
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وج �ه��وده��ا ل��دع��م
عمل املفوضية في كافة املجاالت
وك ��ذل ��ك ت�ط�ب�ي��ق ن �ت��ائ��ج امل��ؤت �م��ر
ال��دول��ي ال�ث��ال��ث للمانحني لدعم

ال ��وض ��ع اإلن� �س ��ان ��ي ف ��ي س��وري��ا
وال � � ��ذي ع �ق��د ف ��ي دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
في شهر م��ارس امل��اض��ي .وأع��رب
غ��وت�ي��ري��س ع��ن ش�ك��ره وام�ت�ن��ان��ه
ل��دول��ة الكويت وقيادتها مشيدا
ب� �ج� �ه ��ود ال � �ك� ��وي� ��ت وت �ن �س �ي �ق �ه��ا
املتواصل مع املفوضية لتخفيف
معاناة ش�ع��وب العالم والسيما
معاناة الشعب السوري الشقيق
منذ اندالع األزمة في سوريا.
وأث � � �ن� � ��ى ع � �ل� ��ى ح� � � ��رص دول� � ��ة
ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن خ �ل��ال ت��وج �ي �ه��ات
ح � �ض ��رة ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
البالد الشيخ صباح األحمد على
الوفاء بكافة االلتزامات املقطوعة
ف ��ي امل ��ؤت� �م ��رات ال ��دول �ي ��ة ال �ث�لاث
للمانحني لدعم الوضع اإلنساني
ف��ي س��وري��ا وال �ت��ي استضافتها

ال �ك��وي��ت خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال�ث�لاث
امل � ��اض� � �ي � ��ة ح � �ي� ��ث أس � �ه � �م� ��ت ف��ي
ت �خ �ف �ي��ف امل � �ع� ��ان� ��اة االن� �س ��ان� �ي ��ة
للشعب السوري الشقيق.
وح � � �ض� � ��ر االج � � �ت � � �م� � ��اع وك � �ي ��ل
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة خ��ال��د سليمان
ال �ج��ارال �ل��ه وم ��دي ��ر إدارة مكتب
ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وزي��ر الخارجية السفير
ال �ش �ي��خ د .أح �م��د ن��اص��ر امل�ح�م��د
وم��دي��ر إدارة امل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة
ج � ��اس � ��م امل � � �ب� � ��ارك� � ��ي وع � � � � ��دد م��ن
مسؤولي وزارة الخارجية.

الشيخ صباح الخالد خالل اجتماعه واملفوض السامي لألمم املتحدة

قام بجولة في مقبرة الصليبيخات

الصبيح يطلب من األوقاف تخصيص
خطبة تحث على احترام هيبة المقابر
ق � ��ام امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل �ب �ل��دي��ة
م .أحمد الصبيح بجولة تفقدية
في مقبرة الصلبيخات السبت
اس � �ت � �م ��رت أك � �ث� ��ر م � ��ن س��اع �ت�ي�ن
ت� �ع ��رف خ�ل�ال �ه��ا م �ي��دان �ي��ا ع�ل��ى
م�ك��ام��ن ال �ق �ص��ور ف��ي ال�خ��دم��ات
وش ��دد ع�ل��ى ض� ��رورة ال�ت�ص��دي
لكل العادات التي تنال من هيبة
ووق ��ار امل�ق��اب��ر وذل ��ك بالتوعية
ال � ��دائ � � �م � ��ة وح� � �س � ��ن ال� �ت ��وج� �ي ��ه
متعهدا أن تقوم البلدية بطباعة
نشرات توعوية لتوزيعها على
زوار املقابر باإلضافة إلى نشر
اللوحات والعالمات التوعوية
داخ ��ل امل��داف��ن وف��ي ق�ط��ع ال��دف��ن
بحيث ال ت�ك��ون م�ق�ص��ورة على
مداخل املقبرة.
أش � � � � ��ار ال � �ص � �ب � �ي� ��ح إل � � � ��ى أن� ��ه
س �ي �ط �ل��ب م� ��ن وزارة األوق� � ��اف
تخصيص خطبة منبرية تحث
امل� �ص� �ل�ي�ن ع� �ل ��ى م � ��راع � ��اة آداب
زيارة القبور وااللتزام بتعاليم
ال�ش��ري�ع��ة اإلس�لام �ي��ة السمحاء
وال�س�ن��ة ال�ن�ب��وي��ة امل�ط�ه��رة التي
ت��دع��و وت �ح��ث ع�ل��ى ذل��ك م��ؤك��دا
أن ��ه ع�ل��ى م��ؤس �س��ات ال��دول��ة أن

المقبرة مفتوحة
على مدار الساعة
والدفان متاح
في أي وقت
من النهار أو الليل

م .أحمد الصبيح

تتكاتف في مواجهة أي ظواهر
سلبية دخ�ي�ل��ة ع�ل��ى مجتمعنا
ب��اإلض��اف��ة إل��ى وس��ائ��ل اإلع�ل�ام
ألن ال �ت��وع �ي��ة ف ��ي ه � ��ذا امل �ج��ال
ض��رورة ملحة ويجب أن تكون
متواصلة ومستمرة.
وأبلغ مسؤولو إدارة الجنائز
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل �ل �ب �ل��دي��ة ب�ت��أخ��ر
روات��ب حراس أمن املقبرة لعدة
ش�ه��ور ف��أب��دى ان��زع��اج��ا شديدا
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من تأخر الشركة املتعاقدة مع
ال�ب�ل��دي��ة ل �ه��دف ال �ق �ي��ام ب��أع�م��ال
الحراسة عن دفع رواتب العمالة
رغم أنها تنال مستحقاتها من
البلدية وأج ��رى ات�ص��اال فوريا
باملسؤول عن عقد هذه الشركة
وش � ��دد ع �ل��ى ض� � ��رورة م�ت��اب�ع��ة
األم ��ر وإن �ه��اء ه��ذه امل�ش�ك�ل��ة في
أق � � ��رب وق � ��ت م �م �ك��ن وإح ��اط� �ت ��ه
علما بالنتائج أوال بأول.

وح� ��ول م��واع �ي��د ال ��دف ��ان ق��ال
ال �ص �ب �ي��ح إن امل �ق �ب��رة م�ف�ت��وح��ة
ع� �ل ��ى م � � ��دار ال� �س ��اع ��ة وال� ��دف� ��ان
م �ت��اح ف ��ي أي وق ��ت م ��ن ال�ن�ه��ار
أو الليل فيما ثمن املدير العام
للبلدية لشؤون الخدمات فهد
امل�س�ب�ح��ي ه ��ذه ال ��زي ��ارة مشيرا
إل ��ى أن ��ه ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل��دف��ان ليال
ف ��إن ل��دي�ن��ا ك��اف��ة االس �ت �ع��دادات
ال�ل�ازم ��ة خ �ص��وص��ا م ��ن ج��ان��ب
اإلنارة املتاحة بدءا من الشارع
الرئيسي وحتى املدفن.
إل��ى ذل��ك ق��ال مراقب الجنائز
عصام الكندري إنه تم بالتعاون
مع إدارة مركز أنظمة املعلومات
إنجاز شبكة من شأنها تطوير
آل �ي��ة ال �ع �م��ل ف ��ي اإلدارة سيتم
تشغيلها قريبا.

الجاراهلل ومسؤول سويسري
يبحثان العالقات الثنائية

الجارالله خالل لقائه أماديوس

اج� � � �ت� � � �م � � ��ع وك � � � �ي� � � ��ل وزارة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة خ� ��ال� ��د س �ل �ي �م��ان
ال � �ج � ��ارال� � �ل � ��ه أم � � ��س وال� ��وك � �ي� ��ل
امل �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون ال�س�ي��اس�ي��ة
وم��دي��ر إدارة ال �ش��رق األوس ��ط
وش � �م� ��ال أف ��ري� �ق� �ي ��ا ف� ��ي وزارة
خ��ارج�ي��ة االت �ح��اد السويسري
ولفغانغ أماديوس الذي يقوم
ب��زي��ارة ل�ل�ب�لاد وال��وف��د امل��راف��ق
له.
وت� � � ��م خ� �ل� ��ال ال� � �ل� � �ق � ��اء ب �ح��ث
ع � � � ��دد م � � ��ن أوج � � � � ��ه ال � �ع�ل��اق� ��ات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن إض��اف��ة
إل� ��ى ت � �ط ��ورات األوض � � ��اع ع�ل��ى
الساحتني اإلقليمية والدولية.
وح � �ض� ��ر ال� �ل� �ق ��اء م� ��دي� ��ر إدارة

أوروب��ا السفير وليد الخبيزي
وم��دي��ر إدارة امل��راس��م السفير
ض��اري ال�ع�ج��ران وم��دي��ر إدارة
م �ك �ت��ب ال��وك �ي��ل ال �س �ف �ي��ر أي �ه��م
ال �ع �م��ر وس �ف �ي��ر دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ل � � ��دى االت � � �ح� � ��اد ال� �س ��وي� �س ��ري
ال �س �ف �ي��ر ب ��در ال �ت �ن �ي��ب وس�ف�ي��ر
االت �ح ��اد ال �س��وي �س��ري املعتمد
لدى دولة الكويت.
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السعدون :كوكب عطارد يختفي
اليوم خلف القمر

صورة وتعليق

ق� � � ��ال ال � �ف � �ل � �ك ��ي وامل� � � � � � ��ؤرخ ع� � ��ادل
ال�س�ع��دون إن األف��ق سيشهد ال�ي��وم
االث� �ن�ي�ن ظ ��اه ��رة ف�ل�ك�ي��ة ت�ت�م�ث��ل في
اس�ت�ت��ار ك��وك��ب ع�ط��ارد خلف القمر
م �ش �ي��را إل� ��ى أن ه� ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة ل��ن
تشاهد في املنطقة العربية.
وأوض ��ح ال �س �ع��دون ف��ي تصريح
ل�ك��ون��ا أم��س أن االس�ت�ت��ار سيحدث
ع �ن ��د ال� �س ��اع ��ة ال �خ��ام �س��ة ص �ب��اح��ا
حيث سيقترن القمر وكوكب عطارد
م�ض�ي�ف��ا أن االس �ت �ت��ار ي�ع�ن��ي ع�ب��ور
كوكب أو القمر أم��ام نجم أو كوكب
آخر ويحجبه فترة معينة من الزمن
ثم يظهر بعد ذلك.
وأف��اد ب��أن ه�ن��اك ظ��اه��رة استتار
أخرى ستحدث عند الساعة الثالثة
من بعد ظهر الغد تتمثل في اقتران
ال� �ق� �م ��ر ون � �ج� ��م ال� � ��دب� � ��ران ال �ت��وي �ب��ع

لقطة من حفل افتتاح أحد أدوار انعقاد مجلس األمة الثاني عشر ويظهر فيها عدد من أعضاء السلطتني التشريعية والتنفيذية ..ويذكر أن مجلس األمة
( إعداد إدارة اإلعالم)
الثاني عشر عام  2008شهد استقالة الحكومة بتاريخ  14ديسمبر  2008وشكلت حكومة جديدة بتاريخ  12يناير .2009

إذاعة دولة الكويت تطلق دورتها
البرامجية لشهر رمضان المبارك
أطلقت اذاعة دولة الكويت دورتها
ال �ب��رام �ج �ي��ة ل�ش�ه��ر رم �ض ��ان امل �ب��ارك
ف��ي ح �ف��ل أق��ام �ت��ه ع �ل��ى م �س��رح حمد
الرومي بوزارة االعالم.
وق ��ال وك �ي��ل وزارة االع �ل�ام ط��ارق
امل��زرم في كلمته خ�لال الحفل ممثال
لوزير االع�لام ووزي��ر الدولة لشؤون
الشباب الشيخ سلمان صباح سالم
الحمود الصباح ان العاملني باذاعة
ال �ك ��وي ��ت ق ��دم ��وا ال �ك �ث �ي��ر وح �ص ��دوا
ال �ج��وائ��ز األول� ��ى وت �م �ي��زوا ب�ش�ه��ادة
الجميع.
وث� � �م � ��ن امل � � � � ��زرم ج� � �ه � ��ود ال ��وك� �ي ��ل
املساعد لشؤون االذاع��ة الشيخ فهد
م � �ب ��ارك ع �ب��دال �ل��ه األح � �م ��د ال �ص �ب��اح
وال� �ت ��ي أث� �م ��رت ه� ��ذا ال �ت �م �ي��ز ب� ��دورة
رم� �ض ��ان ب��ال �ع��دي��د م ��ن امل �س �ل �س�لات
التي ضمت نخبة من نجوم الكويت
ويعتبرون مدارس اعالمية جمعتهم
اذاعة الكويت.
واض� ��اف ان اذاع� ��ة ال �ك��وي��ت دأب��ت
دائ�م��ا ف��ي ك��ل رم�ض��ان على اتحافنا
بالبرامج الهادفة واألعمال الدرامية
التي تتميز دائما بها منوها بجميع
الجهود املبذولة من منتسبي وزارة
االعالم.
م � � ��ن ج � �ه � �ت ��ه ق � � � ��ال ال � �ش � �ي� ��خ ف �ه��د

املبارك اننا نحتفل بانطالق ال��دورة
ال��رم �ض��ان �ي��ة الذاع� � ��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ب�ج�ه��ود عامليها ال�ت��ي ح�ص��دت كل
هذه الجوائز.
واض ��اف ان ه��ذه ال�ج�ه��ود الطيبة
س �ت �س �ت �م ��ر ف � ��ي ع� �ط ��ائ� �ه ��ا وح �ص ��د
ال �ج��وائ��ز ف ��ي امل �ه��رج��ان��ات ال �ق��ادم��ة
م �ش �ي��را ال� ��ى أن دورة رم� �ض ��ان ه��ذا
ال � �ع� ��ام س� �ت� �ك ��ون م� �م� �ي ��زة ب ��األع� �م ��ال
ال�ت��ي ستقدم م��ن مسلسالت درام�ي��ة
وب��رام��ج ه��ادف��ة .وث �م��ن ال�ش�ي��خ فهد
امل�ب��ارك م�ب��ادرة وزي��ر االع�ل�ام الشيخ
سلمان الحمود بتخصيصه جوائز
لكل ال�ف��ائ��زي��ن ف��ي امل�ه��رج��ان العربي
ال �ـ  16ل�لاذاع��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون بتونس
تقديرا ملا حققوه من انجاز.
ب��دوره ق��ال م��دي��ر اذاع��ة البرنامج
ال� � �ع � ��ام س� �ع ��د ال � �ف � �ن� ��دي ان ال � � � ��دورة
ال � ��رم � �ض � ��ان � �ي � ��ة ه � � � ��ذا ال� � � �ع � � ��ام وف� �ق ��ا
ل�ل�اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة االع�ل��ام � �ي� ��ة ال �ت��ي
وض � �ع� ��ت م � ��ن ق� �ب ��ل وزارة االع� �ل ��ام
وب �ت��وج �ي �ه��ات م ��ن ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان
ال�ح�م��ود وج�ه��ود زم�لائ�ن��ا ف��ي قطاع
ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة امل� �ع ��رف� �ي ��ة
تضمنت اف �ك��ارا ب��رام�ج�ي��ة تتناسب
مع أج��واء الشهر الكريم باستقطاب
اسماء اعالمية مميزة.

وبني الفندي أن الخطة االعالمية
ت� �ق ��وم ع �ل��ى ت �ك �ث �ي��ف ال� �ب ��رام ��ج ال �ت��ي
تحارب االرهاب وتدعو الى الوسطية
في الفكر وتأكيد اللحمة الوطنية بكم
كبير من الفنانني بمواضيع متنوعة
من خالل املسلسالت الدرامية مشيرا
ال��ى أن��ه ت��م وألول م��رة بتاريخ اذاع��ة
دول��ة ال�ك��وي��ت ان�ت��اج مسلسل اذاع��ي
مشترك مع اذاعة صوت العرب حيث
سيتم اذاعة هذا العمل في االذاعتني.
وتحدث ايضا مدير اذاع��ة القران
الكريم سمير الغريب فقال ان االعالم
ص�ن��اع��ة ت �ق��دم للمتلقي ك�ل�م��ا ك��ان��ت
ج �ي��دة وم�ب�ه��رة وك�ل�م��ا زاد تأثيرها
مبينا ان اذاعة دولة الكويت تحرص
على نوعية وج��ودة وث��راء ما تقدمه
من برامج .واوضح الغريب أن اذاعة
القرآن الكريم اختارت شعار رمضان
ال�ك�ل�م��ة ال�ط�ي�ب��ة ل �ل��دورة الرمضانية
م � �ش � �ي ��را ال � � ��ى أن االذاع � � � � � ��ة س �ت �ق��دم
ع�ش��ر خ�ت�م��ات ج��دي��دة ل �ل �ق��رآن ل�ق��راء
ك��وي �ت �ي�ين وس �ع ��ودي�ي�ن وج��زائ��ري�ي�ن
ول�ب�ن��ان�ي�ين ويمنيني ب��االض��اف��ة ال��ى
عشرات الختمات والتالوات املختارة
واملعروفة لدى الجميع.
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مسؤول أردني
يشيد بجهود
الهالل األحمر
الكويتي
أش� � � � � ��اد رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل��س
إدارة جمعية الهالل األحمر
األردن� � ��ي د .م�ح�م��د ال�ح��دي��د
أمس بالجهود التي يبذلها
ال� � �ه �ل��ال األح� � �م � ��ر ال �ك��وي �ت��ي
إليصال املساعدات اإلغاثية
ل�لأس��ر ال�س��وري��ة املقيمة في
األردن.
وق��ال الحديد في تصريح
لكونا عقب توزيع املساعدات
ع�ل��ى  500أس ��رة س��وري��ة في
م ��دي� �ن ��ة ال� �س� �ل ��ط إن ج �ه��ود
ال� � �ه �ل��ال االح� � �م � ��ر ال �ك��وي �ت��ي
إلغ��اث��ة ال�ش�ع��ب ال �س��وري لم
ت �ت��وق��ف م �ن��ذ ان � ��دالع األزم ��ة
ال�س��وري��ة م��ؤك��دا أن ت�ج��اوب
ال�ه�لال األح�م��ر الكويتي مع
الجهود اإلقليمية والدولية
التي تبذل لتخفيف معاناة
ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ي�ع�ب��ر عن
ال�ب�ع��د اإلن�س��ان��ي ال ��ذي أت��اح
ل�ل�ج�م�ع�ي��ة أن ت�ب�س��ط أك�ف�ه��ا
ب��ال�خ�ي��ر ف��ي م�ن��اط��ق ع��دي��دة
في أنحاء العالم.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

عادل السعدون

فيقترب منه ظاهريا وتحدث حالة
اس�ت�ت��ار ل �ل��دب��ران م��وض�ح��ا أن ه��ذه
الحالة لن تشاهد أيضا في املنطقة
العربية.
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الصليبخات ،ق ،2ش ،104م33
• محمد س�ع��دون الجريذي الحسيني 56 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال:
الجهراء ،النعيم ،ق ،2ش ،7م ،15تلفون ،66494494 :نساء :الجهراء ،ق4أ ،ش
األول ،م ،18أزرق  ،21تلفون50505054 :
• إبراهيم عبدالحسني سلمان األشوك 75 ،عامًا( ،شيعت) ،رجال:
مسجد البحارنة ،الدعية ،تلفون ،99061046 :ن�س��اء :ب�ي��ان ،ق ،1ش ،3م،34
تلفون97913150 :
• ع��ائ�ش��ة أح�م��د ع�ل��ي ش��اه�ين ال�غ��ان��م ،زوج ��ة :أح�م��د زي��د النافع
ال �ع �ل �ي��ان 59 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج� ��ال :دي� ��وان ال �غ��ان��م ،ال �ف �ي �ح��اء ،ت�ل�ف��ون:
 ،66222211 - 99965644ن�س��اء :ص�ب��اح ال�س��ال��م ،ق ،7ش األول ،ج ،5م،50
تلفون99791641 - 25522060 :
• فاطمة محمد عبدالكريم العوضي 82 ،عامًا( ،شيعت) ،رج��ال:
الدعية ،ديوان العوضي ،تلفون ،99362723 :نساء :بيان ،ق ،3ش ،3م ،40تلفون:
25395206
• ع�ل��ي ح�س�ين ع�ل��ي ال �ص �ي��اح 71 ،ع��ام��ًا( ،ي�ش�ي��ع ص�ب��اح ال �ي��وم)،
رجال :ضاحية صباح السالم ،ق ،10ش الثاني ،ج ،3م ،53تلفون،99649949 :
نساء :أبوالحصانية ،ق ،11ش ،78م ،17ق��رب ن��ادي ضباط الشرطة ،تلفون:
99344141
• محمد عبدالعزيز سليمان الفهد 49 ،ع��ام��ًا( ،يشيع التاسعة
صباح ال�ي��وم) ،رج��ال :كيفان ،ق ،4ش ال�ق��دس ،م ،42دي��وان الفهد ،تلفون:
 ،24911000نساء :السرة ،ق ،5ش ،2م ،24تلفون24922000 :
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