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أشادوا بخطوته وطالبوا الوزراء بأن يحذوا حذوه

نواب: تقدمي رئيس احلكومة إقرارًا بذمته املالية
منوذج للمسؤول الصادق احلريص على تطبيق القانون

الشكل واالنشاء وهي القضاء 
على الفس����اد بش����كل منهجي 

ونهائي.
وطالب العوض����ي جميع 
الوزراء باحلكومة القيام بتقدمي 
اقراراتهم املالية وأن يحذوا حذو 
س����مو الرئيس، وكذلك جميع 
املوظفن املخاطب����ن بقانون 
مكافحة الفس����اد، مشددا على 
أنه ال يوج����د اآلن أي مبررات 
أو مسوغات متنعهم من القيام 
بذلك، مناش����دا س����مو رئيس 
مجلس الوزراء أن يستمر في 
دعم هيئة مكافحة الفساد بكل 
ش����كل كما فعل اليوم ويفعل 
دائما وأن يكون على تواصل 
مباش����ر م����ع رئي����س الهيئة 
النمش  املستشار عبدالرحمن 
لتخرج الهيئة مبا شكلت من 
أجله ويكون للفساد واملفسدين 
جهة تقف لهم باملرصاد في أي 

وقت وأي مكان.
وب����ن العوضي أن خطوة 
سمو الرئيس أزالت عن الهيئة 
العامة ملكافحة الفساد احلرج 
وأعطتهم دفعة معنوية قوية 
وكبيرة ليواجهوا أي شخص في 
الدولة أيا كان منصبه، مناشدا 
املستشار النمش رئيس الهيئة 
أن يستثمر هذه املبادرة ويتخذ 
كل االجراءات والقرارات الالزمة 
ملكافحة الفساد واال يخاف لومة 
الئم، مؤكدا على أن الش����عب 
الكويتي يثق في شخصه الكرمي 
وينتظر منه الكثير في مجال 
القضاء على الفساد الذي يشعر 

به كل مواطن كويتي.
وأكد العوضي انه س����وف 
يكون من اوائل النواب الذين 
يقدم����ون اقرار الذم����ة املالية 
الشفافية  اخلاص به مبنتهى 
والوضوح وذل����ك في املوعد 
ن����واب االمة  احملدد لتق����دمي 
اقراراتهم، تطبيق����ا للقانون 
بكل ترحي����ب ودعما ملكافحة 

الفساد.

املعاصر كأول رئيس مجلس 
وزراء يقدم اقرارا لذمته املالية، 
مما يدل على حرص س���موه 
على تطبيق القانون ولو كان 
على ش���خصه، وعزمه على 
مواصلة احلرب على الفساد.

وأضاف العوضي في تصريح 
صحافي ان تلك املبادرة ليست 
األولى التي يقوم بها رئيس 
حكوم���ة ف���ي الكويت فقط، 
بل هي مب���ادرة جديدة على 
مس���توى دول املنطقة أيضا 
وأغلب الدول العربية، مذكرا 
بأنها رسالة واضحة الى كل 
الدولة اخلاضعن  مسؤولي 
القانون للكشف عن  ألحكام 
ذممهم املالية، مطالبا بوضع 
الالزم���ة الجبار كل  اآلليات 
املسؤولن على تقدمي ذممهم 
املالية وتقدمي كل الدعم للهيئة 
العامة ملكافحة الفساد الجتثاث 
الفساد من جذوره مرة واحدة 

ولألبد.
كم����ا ب����ن العوض����ي بأن 
هذه اخلط����وة تعتب����ر أولى 
اخلطوات اجلادة للحرب على 
الفساد الذي انتشر في أركان 
الدولة، مش����ددا على ضرورة 
العديد  أن يتبع هذه اخلطوة 
من اخلطوات األخرى لتحقيق 
األهداف املنشودة من تشكيل 
الفساد  العامة ملكافحة  الهيئة 
بشكل حقيقي وواقعي بعيدا عن 

املالية لدى اجلهة املختصة.
وأكد دميثير أن اإلفصاح عن 
الذمة املالية يس����د كل الذرائع 
البعض اإلساءة  أمام محاولة 
إلى هذا الوزير أو ذاك النائب أو 
القيادي واملسؤول في مؤسسات 
الدولة، مشيرا إلى أن اإلفصاح 
عن الذمة املالية ليس اتهاما، بل 
هو تطبيق للقانون الرامي إلى 
مكافحة الفساد والتكسب غير 
املشروع، باإلضافة إلى صيانة 

وحماية أموال الدولة.
وأضاف: »ال حجة اآلن أمام 
الوزراء والقيادين في وزارات 
ومؤسسات الدولة في عدم تقدمي 
املالية«، مش����ددا على  ذممهم 
ضرورة تطبيق القانون لردع 
من ال ميتث����ل إليه، خصوصا 
من السلطة التنفيذية املسؤول 

األول عن تنفيذ القانون.
وفي ه���ذا الس���ياق، قال 
عضو مجل���س األمة النائب 
كام���ل العوض���ي ان مبادرة 
سمو رئيس مجلس الوزراء 
في تق���دمي اقرار ذمته املالية 
لرئيس الهيئة العامة ملكافحة 
الفساد املستشار عبدالرحمن 
النمش خطوة عظيمة ومقدرة، 
مؤك���دا على أن هذه اخلطوة 
تعتبر دع���وة للجميع على 
مختلف مناصبهم بتقدمي اقرار 
الذمة املالية وأنها سوف تدون 
لسموه في سجل تاريخ الكويت 

والتقدم ف����ي مجاالت التنمية 
ومواكبة الدول املتقدمة.

وختم التميمي بأن قيام سمو 
رئيس الوزراء بذلك سيكون له 
صدى ايجابي على املستوين 
الرسمي والشعبي وقد يساهم 
في خلق بيئة محفزة للكث�ير من 
ال�خاضعن لهذا القانون لتقدمي 
ذممهم املالية دون اتخاذ اجراء 

رسمي من الهيئة جتاههم.
من جانبه، أثنى النائب خلف 
دميثير على خطوة سمو رئيس 
الوزراء الش����يخ جابر املبارك 
بتقدمي إقرار بذمته املالية إلى 
الهيئة العامة ملكافحة الفساد، 
وذلك تطبيقا للقانون الصادر 

عن مجلس األمة.
وأضاف في تصريح صحافي 
أن سمو الرئيس ترجم تعهداته 
كاف����ة بتأكي����ده أن القان����ون 
سيطبق على اجلميع وأنه ال 
أحد فوق القانون، داعيا أعضاء 
احلكومة وقياديي املؤسسات 
واجلهات احلكومية إلى مبادرات 
مماثلة بتقدمي إقرارات بذممهم 

املالية.
وق����ال دميثير إن س����مو 
رئيس احلكومة فوق الشبهات 
ولطامل����ا كان مثاال يحتذى في 
صيانة األموال العامة ومالحقة 
الفاسدين، إال انه قدم مثاال آخر 
على جديته بتطبيق القانون، 
وشفافيته في اإلفصاح عن ذمته 

جميع جهات الدولة.
في االطار ذاته، أشاد النائب 
عبداهلل التميمي مببادرة سمو 
رئيس مجلس الوزراء لتقدمي 
ذمت����ه املالية لهيئ����ة مكافحة 
الفساد تنفيذا واحتراما لقانون 
أقره  الذي  املالية  الذمة  كشف 
مجلس االمة في وقت سابق. 
وق����ال إن قيام س����موه بهذه 
اخلطوة وتأكيده على احترام 
احلكومة لدور الهيئة الرقابي 
متثل خطوة كبيرة في سبيل 
التعاون بن السلطتن واالقرار 
مببدأ فصل السلطات والتقدير 

املتبادل فيما بينهما.
ودعا التميمي كل القيادين 
القانون في  له����ذا  اخلاضعن 
مختل����ف أجه����زة الدولة الى 
االقتداء مبا قام به سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك واملسارعة لتقدمي كشف 
املالية لهيئ����ة مكافحة  الذمة 
الفساد تطبيقا ملبدأ الشفافية 
التي حتتاجه����ا البالد في ظل 
الكويت في  تراجع مس����توى 
الش����فافية خليجيا  مؤشرات 

وعربيا وعامليا.
واعتبر أن جناح هذا القانون 
وتلك الهيئة ال يتم اال بتعاون 
كل االفراد واجلهات املختلفة 
في سبيل القضاء على الفساد 
املالي واالداري الذي تسبب في 
تأخر وطننا عن ركب التطور 

في مصالح شخصية.
واكد النائب طالل اجلالل ان 
قيام سمو رئيس مجلس الوزراء 
الش����يخ جابر املبارك بتسليم 
ذمت����ه املالية للهيئ����ة العامة 
ملكافحة الفساد خطوة تستحق 
االشادة والثناء ومبادرة طيبة 

من سموه.
وق����ال اجل����الل ان رئيس 
مجلس الوزراء بهذه اخلطوة 
التي تعد االولى من نوعها يؤكد 
انه رجل دولة من الطراز االول 
الشفافية  وتأتي تأكيدا لنهج 
الذي اتخذه سموه منذ حصوله 
على ثقة صاحب السمو االمير 

وتعيينه رئيسا للوزراء.
وشدد اجلالل على ان تسليم 
رئيس الوزراء لذمته املالية ليس 
امرا مستغربا على سموه، حيث 
انه مثاال يحتذى به، ونتمنى 
على جميع املسؤولن في الدولة 
ان يحذو حذوه، وان يسلموا 
ذممهم املالية الى الهيئة العامة 

ملكافحة الفساد.
وتاب����ع: ان قان����ون هيئة 
الفساد والكشف عن  مكافحة 
الذمة املالية والذي اقره مجلس 
التعاون  االمة ج����اء بفض����ل 
بن الس����لطتن التش����ريعية 
والتنفيذية والدعم الال محدود 
من سمو الشيخ جابر املبارك 
الذي يؤكد في كل مناسبة على 
ضرورة مكافحة الفس����اد في 

أش����اد ع����دد م����ن النواب 
باإلج����راءات االصالحية التي 
اتخذها س����مو رئيس الوزراء 
وآخره����ا ما قام به في ش����أن 
تسليم إقرار بذمته املالية الى 

هيئة مكافحة الفساد.
وفي هذا االطار، اشاد نائب 
رئي����س مجلس االم����ة مبارك 
اخلرينج باخلطوة االصالحية 
املهمة التي قام بها سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املبارك بتقدمي االقرار اخلاص 
بذمته املالية وذلك وفقا للقانون، 
مقدما بذل����ك منوذجا صادقا 
للمسؤول احلريص على تطبيق 
القوانن وتفعيل مبدأ الشفافية 

والصدق مع الوطن.
واكد اخلرين����ج ان تقدمي 
سموه لذمته املالية ميثل القدوة 
احلس����نة ملسؤولي الدولة في 
التعامل م����ع تطبيق القوانن 
التطبيق،  الصادرة والواجبة 
وهذا ما كرسه سمو الشيخ جابر 
املبارك ف����ي تقدمي اقرار الذمة 
املالية، وطالب الوزراء وباقي 
املسؤولن في الدولة باالقتداء 
مبس����ؤولهم االول في سرعة 
تقدمي اقراراتهم املالية والعمل 
على جعل النزاهة والشفافية 

مبدأ اصيال في البالد.
من جهته، قال النائب خليل 
الصالح ان قيام سمو رئيس 
مجلس الوزراء الش����يخ جابر 
املب����ارك بتقدمي كش����ف الذمة 
الفساد  املالية جلهاز مكافحة 
خطوة تستحق االشادة والثناء، 
حيث عودنا دائما على املصارحة 
والشفافية والوضوح واملكاشفة 
وه����و مبنزلة دعم من القيادة 
السياسية لهذا التوجه ونتمنى 
ان يبادر ويقتدي باقي الوزراء 
بهذه اخلط����وة، كما يجب ان 
تتناغم مواقف مسؤولي اجلهاز 
العام  التوجه  احلكومي م����ع 
للدولة ف����ي حماية املال العام 
ومنع استغالل املناصب القيادية 

خليل الصالح كامل العوضيخلف دميثيرعبداهلل التميميطالل اجلاللمبارك اخلرينج

في تقرير شامل أعده قطاع البحوث ونظم املعلومات مبكتب وزير الدولة لشؤون مجلس األمة

الهيفي: اإلجنازات التشريعية غير املسبوقة ثمرة تعاون احلكومة واملجلس
وحقوق الطفل ودور احلضانة 
املال  اخلاصة وهيئة أسواق 
وهيئ���ة تنظي���م االتصاالت 
وتقني���ة املعلومات وحماية 
املس���تهلك ومكافحة جرائم 
تقنية املعلوم���ات والديوان 
الوطن���ي حلقوق اإلنس���ان 
والعمالة املنزلية واحلضانة 

العائلية.
وأردف د.الهيفي بأنه على 
الرغم من االجنازات التشريعية 
الالفت���ة إال أن الدور الرقابي 
ملجلس األم���ة لم يتراجع بل 
اس���تمر ب���ذات الفاعلية، من 
خالل أدوات الرقابة السياسية 
املتمثل���ة في االس���تجوابات 
البرملانية وطلبات  واألسئلة 
املناقش���ة وجل���ان التحقيق 
واالقتراحات برغبة والعرائض 
أمله  والشكاوى، وأعرب عن 
في اس���تمرار التعاون البناء 
واملثمر بن السلطتن التنفيذية 
ف���ي املرحلة  والتش���ريعية 
املقبلة ليك���ون دور االنعقاد 
الرابع مثالي���ا في االجنازات 
الرقابي  التش���ريعية واألداء 

ألعضاء مجلس األمة.

2015 في شأن إضافة املواد 5 
مك���ررا، و5 مكررا أ، 5 مكررا 
ب، 5 مك���ررا ج إلى القانون 
رقم 94 لس���نة 1983 بإنشاء 
الهيئة العامة لشؤون الزراعة 
الس���مكية والذي  والث���روة 
حظر التصرف في القس���ائم 
املخصصة إال بعد مرور خمس 
سنوات وشدد العقوبات على 
من يتصرف بدون الرجوع الى 
اجلهة االدارية املخصصة فيما 
مت تخصيصه له من قسائم، 
والقانون رقم 109 لسنة 2014 
بتعديل بعض احكام القانون 
رقم 14 لس���نة 1973 بإنشاء 
الدستورية )والذي  احملكمة 
نص عل���ى حق االف���راد في 
الى احملكمة  اللجوء مباشرة 

الدستورية(.
هذا باإلضاف���ة الى اجناز 
العديد من القوانن احملورية 
التي تساهم في نهضة املجتمع 
في كل املجاالت ومنها قوانن 
الهيئة العامة للطرق والنقل 
البري وقانون محكمة األسرة 
االلكتروني���ة  واملعام���الت 
واخلدمة الوطنية العسكرية 

القوانن  وقال ان من أهم 
التي ص���درت في هذا الفصل 
القانون رقم 6 لس���نة 2015 
في شأن تنظيم جمع السالح 
والذخائر واملفرقعات وما له 
من أثر فعال في واقعنا احلالى 
في احلف���اظ على أمن الوطن 
واملواطنن واملقيمن، والقانون 
رقم 2 لسنة 2015 بإضافة مادة 
جديدة برق���م 29 مكررا إلى 
القانون رقم 47 لسنة 1993 في 
شأن الرعاية السكنية، وملادة 
)29 مكررا( وال���ذي يقضي 
بتوفير سكن بااليجار ملن باع 

ميزانية.
االجن���از  أن  وأض���اف 
التشريعي الواضح في الفصل 
التش���ريعي احلالي لم يكن 
رقما فحسب، بل كيفا ونوعا 
وأهمي���ة أيض���ا حيث أجنز 
العديد من القوانن التي تشكل 
� في مجموعها � قوام البنية 
التنموية  التشريعية للخطة 
الى إجناز  للدولة، باإلضافة 
العديد من القوانن اجلوهرية 
التي كانت معطلة في الفصول 
التشريعية السابقة ملجلس 

األمة.

ملن يحددهم الوزير املختص 
لسرعة حترير املخالفات ضد 
املخالفن ألحكامه، والقانون 
رقم 9 لسنة 2015 بإضافة فقرة 
جديدة للمادة 36 من املرسوم 
بالقانون رقم 15 لسنة 1979 
في شأن اخلدمة املدنية تتعلق 
مبكافأة نهاية اخلدمة جلميع 
موظفي الدولة، والقانون رقم 
1 لسنة 2015 في شأن تنظيم 
حمالت احلج والعمرة والذي 
قض���ى على احلم���الت غير 

املرخصة.
والقانون رقم 24 لس���نة 

بيته. والقانون رقم 19 لسنة 
2014 باضافة مادة جديدة برقم 
28 مكررا »د« الى القانون رقم 
47 لسنة 1993 في شأن الرعاية 
السكنية والذي يقضي بزيادة 
القرض االسكاني من 70 ألف 
الى 100 الف دينار من خالل 
دعم مواد البناء، والقانون رقم 
99 لسنة 2015 بشأن تعديل 
بعض أحكام القانون رقم 42 
لس���نة 2014 بإصدار قانون 
حماي���ة البيئ���ة والذي غلظ 
العقوبات على املصانع املخالفة 
القضائية  ومنح الضبطي���ة 

أكد وكيل الوزارة املساعد 
البح���وث ونظ���م  لقط���اع 
املعلومات مبكتب وزير الدولة 
لشؤون مجلس األمة د.أحمد 
الهيفي أنه في ضوء الدراسة 
التي أعدتها ادارة الدراس���ات 
التش���ريعية بقطاع البحوث 
ونظم املعلومات بإشراف مدير 
العبدالغفور  اإلدارة نادي���ة 
يتبن أن التع���اون االيجابي 
بن احلكومة ومجلس األمة هو 
عنوان الفصل التشريعي الرابع 
الثالثة  انعقاده  عشر بأدوار 
املنقضي���ة، وكان م���ن ثمرة 
هذا التعاون حتقيق اجنازات 
تشريعية غير مسبوقة كما 
ونوع���ا، كم���ا تفوق���ت هذه 
االجنازات التشريعية على ما 
حتقق من مثيلتها في الفصول 

التشريعية السابقة.
وأوض���ح د.الهيف���ي أن 
احلكومة ومجلس األمة أجنزا 
ف���ي أدوار االنعق���اد الثالثة 
املنقضية من الفصل التشريعي 
ال� 14 احلالي عدد 214 تشريعا 
عبارة عن 66 قانونا موضوعيا، 
و55 قانون اتفاقية، و93 قانون 

د.احمد الهيفي

د.عبدالرحمن اجليران

احليازات الزراعية خطأ تراكمي والعمير لم يسيس القطاع النفطي

اجليران: قرار اعتماد موجهني رجال ملدارس البنات
خطأ تربوي واجتماعي وديني

أن���ار اهلل بصيرته  بصره، 
وألن العب���د إذا حفظ فرجه 
وبصره عن احلرام ومقدماته، 
مع دواعي الشهوة، كان حفظه 
لغيره أبلغ، ولهذا سماه اهلل 

حفظا.
فالش���يء احملفوظ إن لم 
يجته���د حافظه في مراقبته 
وحفظ���ه، وعمل األس���باب 
ل���م  حلفظ���ه،  املوجب���ة 

ينحفظ.
البصر والفرج، إن  كذلك 
لم يجتهد العبد في حفظهما، 

أوقعاه في باليا ومحن.
وتأمل كي���ف أمر بحفظ 
الفرج مطلقا ألن���ه ال يباح 
في حالة م���ن األحوال وأما 
البصر فق���ال: )يغضوا من 
أبصارهم( بأداة »من« الدالة 

على التبعيض.
فإن���ه يج���وز النظر في 
بعض األحوال، حلاجة كنظر 
الشاهد والعامل واخلاطب، 

ونحو ذلك.
ثم ذكرهم بعلمه بأعمالهم، 
ليجتهدوا في حفظ أنفسهم 

من احملرمات.
من جانب آخر، قال النائب 
د.عبدالرحم���ن اجليران إن 
احلي���ازات الزراعي���ة خطأ 
تراكم���ي تاريخي تولد عنه 
واقع يحكم ال ميكن إصالحه 
بيوم وليل���ة وال بجرة قلم. 
وأضاف اجليران في تصريح 
النفطي  القطاع  صحافي أن 
لم يسيس���ه الوزير العمير 
ولم يجيره إال لصالح هيبة 

القانون والدولة.

إلى العورات وإلى النس���اء 
األجنبيات، وإلى املردان، الذين 
يخاف بالنظر إليهم الفتنة، 
وإلى زينة الدنيا التي تفنت، 

وتوقع في احملذور.
)ويحفظوا فروجهم( عن 
الوطء احلرام، في قبل أو دبر، 
أو ما دون ذلك، وعن التمكن 

من مسها، والنظر إليها.
ذل���ك »احلف���ظ لألبصار 
والفروج« أزكى لهم »أطهر، 
وأطيب، وأمنى ألعمالهم، فإن 
من حفظ فرجه وبصره، طهر 
الذي يتدنس به  من اخلبث 
أهل الفواحش، وزكت أعماله، 
بسبب ترك احملرم، الذي تطمع 

إليه النفس وتدعو إليه.
فمن ترك شيئا هلل، عوضه 
اهلل خيرا من���ه، ومن غض 

أكد النائب د.عبدالرحمن 
أن���ه بعدما كثرت  اجليران 
الشكاوى من تواجد الرجال 
ف���إن قرار  البنات  مبدارس 
اعتماد موجهن رجال ملدارس 
البنات خطأ تربوي واجتماعي 
وديني وهو في اجتاه تعزيز 

االختالط.
وأض���اف اجلي���ران في 
ق���ال  تصري���ح صحاف���ي: 
تعالى: )قل للمؤمنن يغضوا 
م���ن أبصاره���م ويحفظوا 
فروجهم ذل���ك أزكى لهم إن 
اهلل خبير مب���ا يصنعون(، 
وقال العالمة الس���عدي: أي: 
أرشد املؤمنن، وقل لهم، الذين 
معهم إميان، مينعهم من وقوع 
ما يخل باإلمي���ان: )يغضوا 
م���ن أبصارهم( ع���ن النظر 

الهرشاني: »اخلارجية« توافق
على اتفاقية »فاتكا« بني الكويت وأميركا

مجال العلم والتكنولوجيا 
النووين ووافقت اللجنة 
على مشروع قانون بن 
الكوي���ت ومصر لتجنب 
االزدواج الضريبي ومنع 
التهرب من الضرائب على 

الدخل.
الهرش���اني ان  وذكر 
اللجنة قررت تأجيل البت 
في اقتراح يتعلق بتنسيق 
الوف���ود البرملاني���ة مع 
وزارتي اخلارجية واالعالم 
واعادة صياغته كما ارجأت 
اطالق اسم الفقيد صاحب 
السمو امللكي األمير سعود 
الفيصل على احد مرافق 
وزارة اخلارجي���ة حتى 

ورود رأي اخلارجية.

سلطان العبدان

أعلن رئي���س اللجنة 
البرملاني���ة  اخلارجي���ة 
النائب حمد الهرشاني ان 
اللجنة وافقت في اجتماعها 
أمس على مشروع قانون 
اتفاقية  باملوافقة عل���ى 
الكوي���ت والواليات  بن 
املتحدة االميركية لتحسن 
االمتثال الضريبي الدولي 
وتطبيق االمتثال الضريبي 
للحس���ابات األجنبي���ة 

»فاتكا«.
الهرش���اني  واضاف 
ووافقت اللجنة ايضا على 
مشروع قانون باالنضمام 
الى االتفاق التعاوني للدول 
العربية اآلسيوية للبحث 
حمد الهرشانيوالتنمي���ة والتدريب في 

مقارنة بني القوانني املنجزة في الفصل التشريعي الرابع عشر احلالي
والفصول التشريعية )الثالث عشر واملبطل األول واملبطل الثاني(

الفصل 
التشريعي

عدد أدوار 
االنعقاد

التشريعات الصادرة
اإلجمالياالتفاقياتامليزانياتالقوانن

الرابع عشر 
احلالي

3669355214

املجلس املبطل 
األول

14��4

املجلس املبطل 
الثاني

138�93131

4344032106الثالث عشر

لتحسني االمتثال الضريبي

اخلرينج: يجب 
أن تتناغم مواقف 

مسؤولي اجلهاز 
احلكومي مع 

التوجه العام للدولة 
في حماية املال 

العام ومنع استغالل 
املناصب القيادية 

في مصالح
شخصية


