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 اكد وزير االعالم ووزير النفط الشـــيخ أحمد العبداهللا امس ان هناك  6 
ثمة مشـــاورات في منظمة الدول املصدرة للنفط (أوپيك) للوصول الى 

اجماع حول ما اذا كان هناك حاجة لعقد اجتماع طارئ للمنظمة.
  وقال العبداهللا في تصريـــح للصحافيني في مجلس االمة انه حتدث 
مـــع االمني العام ملنظمة أوپيك عبداهللا البدري وابلغني باتصاله بوزراء 
نفط الدول االعضاء باملنظمة للوصول الى اتفاق حول االجتماع الطارئ، 
واضـــاف: علينا ان نبحث في االجتماع مـــا اذا كانت هناك حاجة لزيادة 

انتاج النفط ام ال.
  وردا على سؤال حول ما اذا كان هناك داع لزيادة االنتاج اكتفى الوزير 

العبداهللا بالقول ليس بعد.
  وكان الوزيـــر قد ذكر للصحافيني في وقت ســـابق ان اعضاء أوپيك 
يتشاورون حاليا حول تأثير االوضاع في ليبيا على االسواق النفطية.

  وعما اذا كانت املنظمة تنوي رفع انتاجها قال نحن نتشاور ولم نقرر 
بعد اي اجتاه سنسلك نافيا ان تكون الكويت قد رفعت انتاجها. 

 وزير النفط: نتشاور في «أوپيك» للوصول إلجماع حول الحاجة لعقد اجتماع طارئ للمنظمة 

 رئيس مجلس األمة مترئسا اجللسة وبجواره نائبه الرومي وأمني السر الراشد

 النواب هايف والصواغ والطبطبائي واحلربش واملسلم أثناء اجللسة 

 حوار بني مبارك الوعالن وأحمد العبداهللا

 الّنصاب حال دون التصويت على توصيات التوظيف

 افتتح رئيس مجلس االمة جاسم 
اخلرافي اجللســـة العادية العلنية 
في متام الســـاعة التاسعة صباحا 
وتال األمني العام أسماء احلاضرين 
واملعتذرين والغائبني من دون إذن 

أو إخطار.

  تأدية اليمين الدستورية

  قام نائب رئيس مجلس الوزراء 
ووزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود 
بتأدية اليمني الدستورية أمام مجلس 
األمة بعد قبول استقالة وزير الداخلية 

السابق الشيخ جابر اخلالد.
  اخلرافي: باسمي وباسم زمالئي 

نتمنى لك التوفيق في مهمتك.

  التصديق على المضابط

  املضابط رقم ١٢٧٥/ أ، ١٢٧٥/ب.
  عادل الصرعاوي: أمتنى الشفاء 
العاجل لزميلنا األخ مبارك الوعالن. 
مالحظتي على موضوع الشطب على 
حديثي حول تقارير ديوان احملاسبة 
املوجه الى الشيخ احمد الفهد الذي 
كان موجودا بالقاعة وخرج وبالتالي 
أين نخاطـــب الوزراء؟! وأســـجل 

حتفظي عل ى شطب هذا الكالم.
  اخلرافي: ما مت شطبه هو ما كان 
فيه مساس، لكن صلب املوضوع مت 

االبقاء عليه.
  اخلرافـــي: إذن يصـــادق على 

املضابط.

  كشف األوراق والرسائل الواردة

  رسالتان واردتان من سمو األمير 
وســـمو ولي العهد يهنئان املجلس 
الوطنية ورسالة  مبناسبة االعياد 
واردة من النائب جمعان احلربش 
الستقالته من جلنة املرأة، ورسالة من 
البصيري الستعجال تقارير من جلنة 
التجارة  اتفاقيات  اخلارجية بشأن 

احلرة بني دول مجلس التعاون.
  اخلرافي: في جلسة يوم الثالثاء 
٢٠١١/١/٢٥ قرر املجلس تأجيل استقالة 
العضو حسني القالف إلقناعه بالعدول 
عنها، وقد وافق العضو على العدول 
عن االستقالة ونقدر هذه االستجابة 
وبذلك فهذا املوضوع منته وأشكره 

على التجاوب اجليد.
أتقدم بالشكر  القالف:    حســـني 
الكرمي  لسمو األمير ولشـــخصكم 
الذين ناشـــدوني االستمرار،  وكل 
أشكر اجلميع وأمتنى أن أكون عند 

حسن الظن.
  علي الدقباسي: أرفع أسمى آيات 
التهاني لصاحب السمو األمير وسمو 
ولي عهده، وأستذكر مبناسبة مرور 
٥٠ عاما على االســـتقالل و٢٠ عاما 
على التحرير و٥ سنوات على تولي 
صاحب السمو األمير مقاليد احلكم، 
أستذكر شهداء الكويت الذين ضحوا 

من أجل بلدنا.
  أهيب باملجلـــس املوقر املوافقة 
على الرســـالة السادســـة اخلاصة 
التجارة احلرة  اتفاقية  باستعجال 
بني دول مجلـــس التعاون ونقول 
لصاحب الســـمو األمير جزاك اهللا 
خيـــرا عنا في مبادرتـــك املكوكية 
للتواصل واحلوار والتصالح مع دول 
مجلس التعاون في ظل التهديدات 

االقليمية والثورات العارمة في دول 
العالم العربي، لذلك هذه الرســـالة 
جتيء في إطار تعزيز الروابط وكل 
جهد لتعزيز الروابط مع دول مجلس 
التعاون يستحق بذل الكثير، من ربط 
الكهرباء، وإقرار القوانني واالتفاقيات 
ومن مصلحـــة مجلس التعاون أن 
يكون هناك تشجيع للتجارة احلرة 
التي ستنعكس على شعوب املنطقة. 
ونتطلع الى رؤية العملة اخلليجية 
املوحدة والسكك احلديدية. وأرجو 

منح االولوية لهذه الرسالة.
  خالد السلطان: مكتف.

  عـــادل الصرعاوي: ســـأحتدث 
عن رســـالة صاحب السمو األمير 
ومضمون اخلطـــاب الذي تاله في 
االعياد، وأؤكد عل ى بيان كتلة العمل 
الوطني، واقتضى احلرص على وحدة 
الوطن، فورد في املذكرة التفسيرية 

للدستور ما يحث على ذلك.
الوطني  العمل    ونحن في كتلة 
نوضح في حال عـــدم التعاون مع 
رئيس مجلس الوزراء يقتضي عليه 

االستقالة.
  صالح عاشور: خالل هذه العطلة 
كنا نعيش ٥٠ سنة على االستقالل 
و٢٠ للتحريـــر، ونتمنى ان تكون 
هذه االعياد حقيقيـــة وان تترجم 
احلكومة هذه االعيـــاد على ارض 
الواقع، يجب ان يشعر املواطن انها 
انعكست على االداء واملمارسة في 
قضايا التوظيف والصحة والسكن 
والبدون واجلنسية حتى نشعر بأننا 
التحديات  شـــعب معطاء ونواجه 
وننقل الكويت نقلة نوعية في قضية 
اخلدمات السيما ان لدينا امكانيات 
مادية ومالية وبشرية لكن نحتاج 

القرارات احلقيقية والفورية.
  في زيارتنـــا لالحتاد االوروبي 
بينوا وربطوا قضايا حقوق االنسان 
واحلريات واملزيد من الدميوقراطية 
ربطوا كل ذلك بالتعمق في العالقات 
التجارية والسياسية واالقتصادية 
بكل هذه القضايا واحلقوق وال نرضى 
الي دولة ان تتعـــدى على حقوق 
االنسان وال نرضى ان يكون هناك 
وأد للحريـــات او مواجهة مطالب 
الشـــعوب بالضـــرب والرصاص، 
ولكن مبزيد مـــن احلرية واحترام 
حقوق االنسان والعدالة واملساواة 
وهذا هو التحـــدي احلقيقي لدول 
مجلس التعاون، فهناك احداث في 
عمان والبحرين والســـعودية، كل 
ذلك يحملنا مســـؤولية سياســـية 

حقيقية.
  اخلرافـــي: لـــو ســـمحت خلنا 
باملوضوع وانا عارف وانت عارف 

وخلينا باالتفاقيات.
  د.يوسف الزلزلة: رسالة صاحب 
السمو يؤكد على ان ما ننشده هو 
النمو والتقدم واالزدهار  مزيد من 
وحتى يكون هناك منو وتقدم البد 
ان تكون الســـلطتان قادرتني على 
حتقيـــق ذلك عن طريـــق التناغم، 
والدســـتور اكد على مبدأ التعاون 
بني السلطات، وعندما يتقدم البلد 
سينعكس ذلك ايجابا على نفسيات 
املواطنني وراحتهم وامنهم، وأمتنى 
من احلكومة والوزراء الذين يغردون 

لنا حق االستعانة بديوان احملاسبة 
واالستماع ملالحظاته، بالرغم من ان 
األســـئلة املوجهة لوزارة املالية لم 
ترد عليها كلجنة حتقيق، لذلك أنا 
أعرض األمر على املجلس باالستعانة 

بديوان احملاسبة.
  اجتمعنا أكثر من ٩ اجتماعات، 
واســـتغرب كيف تعتـــرض على 

االستعانة بديوان احملاسبة.
  مصطفى الشمالي وزير املالية:

  هذا أمر يخص أعضاء اللجنة، أما 
الهيئة العامة لالستثمار فقد أجابت 
عن جميع أسئلة اللجنة، واحملال الى 
الديوان يقيد ٣٠ سؤاال عدد األسئلة 
منها ما يربو على ٢٠٠ سؤال، وهذا 
ال يتفق مع األسس والنصوص التي 
نعمل من خاللها واستغرب الى اآلن 
ان هذا األمر لم يعرض على اللجنة، 
وهناك شيء غير سليم يتم في هذه 

اللجنة.
ان  التوضيح    اخلرافي: أرجـــو 
ديوان احملاسبة ال يقبل بالتحقيق في 
غير املواضيع التي نكلفه بالتحقيق 

فيها.
  سلوى اجلسار: يفترض ان هذه 
الردود تناقش في اللجنة، واذا وجدنا 
ان هناك شيئا يجب فرضه من خالل 
الديوان فليكـــن، وعلى األقل يجب 

استدعاء اجلهات املعنية.
البراك: أحتداها عندما    مســـلم 
قالت ان ما في نصاب وجلان فرعية 
واحملاضر موجودة طرحنا التوجه 
باالســـتعانة بديوان احملاسبة ألن 
هنـــاك توجها من املجلـــس بذلك، 
احلكومة ماطلت وكالم وزير املالية 
كالم غير صحيح، وفي بعض قضايا 
التحقيق األخرى لم نستعن بديوان 
احملاســـبة ألن التكليـــف ذاته كان 
يشتمل على هذه االستعانة وهناك 
بعض املعلومات حترص احلكومة 
على عدم تقدمي معلومات أو بيانات 
صحيحة حولها، وطرح في اللجنة 
هذه االستعانة وأحتداها ان تقول ان 

اجتماعات اللجنة كلها فرعية.
  عادل الصرعاوي: من واقع كالم 
االخوان، فالرســـالة يفهم منها انه 
مطلوب من الديوان التدقيق وكالم 
االخوان هو االستعانة، فأرجو تعديل 

الطلب.
  اخلرافي: تعدل الرسالة بتكليف 
اللجنة باالستعانة بديوان احملاسبة 

وتعرض على املجلس.
  - وافق املجلس على اســـتقالة 
النائـــب جمعان احلربش من جلنة 

املرأة.
  - وافق املجلس على رسالة جلنة 

املرافق.
  - وافق املجلس على رسالة وزير 
الدولة لشؤون مجلس الوزراء بشأن 
استعجال االتفاقيات للتجارة احلرة 
بني دول مجلس التعاون وستعرض 

على جلسة يوم اخلميس.
  وترشح عضوا للجنة املرأة بدال 
من احلربش النائبان عدنان املطوع 

ود.فيصل املسلم.
النائـــب د.فيصـــل    وتنـــازل 

املسلم.
النائب عدنان    وزكى املجلـــس 
املطـــوع عضـــوا في جلنـــة املرأة 

ووافق املجلس على جميع اإلحاالت 
الواردة.

  عادل الصرعاوي: املادة ٣٤ من 
الدستور تنص على ان املتهم بريء 
حتى تثبت إدانته وأتكلم عن احلكم 
الذي صدر في حـــق النائب خلف 
دميثير واطالـــب النائب خلف بان 
يغـــادر القاعة ويحترم الدســـتور 
وأخص بالذكر مجموعة اال الدستور 
التي حتافظ على الدستور فليكن لنا 
قرار فهل نقبل ان يكون أمامنا من 
يقوم بالتزوير وهو يشرع ويصدر 
قوانني، أمامي تقرير اللجنة ويقول 
ان هناك ٣٠ شخصا أموات، الدستور 
ال يقبل ان يكون خلف دميثير داخل 

القاعة.
  وقاطعه الرئيس اخلرافي: فيما 
يتعلق بهذا املوضـــوع أنا متابعه 
شخصيا ورسميا لم يأتني شيء وإذا 
وصلني سأحيله الى اللجنة املعنية، 
وسألت الدستوريني واختلفوا عنك 
في وجهة نظرك، ألن ذلك سيكون 
تاريخا، وأعدك بإحالة املوضوع الى 

اللجنة التشريعية.
  عادل الصرعاوي: ال يوجد شيء 
يلزم القضاء واملجلس لم يبلغ بذلك 
واآلن نحن مطالبون مبوقف ضد من 
صدر حكم ضده بالتزوير، واحد دافع 
من جيبه ٣٩ ألف دينار عن اشخاص 

اموات، اين املؤسسة الدستورية؟
  خلف دميثير: األخ قال كالم وهو 
لم يبحـــث عن حقيقة وهو مغرور 
النه بداخله حقد شـــخصي ضدي، 
وهو يعرف ما هي القضية ويحاول 
استثمارها وتسييسها، وانا اول من 
الدســـتور والقانون،  يحافظ على 
القضية هي قضية ناس مساهمني 
فـــي البنـــك التجـــاري - وقاطعه 
اخلرافـــي: ســـأحيل املوضوع الى 

اللجنة التشريعية.
  النواب: على اي اساس.

الالئحـــة واضحة    الســـعدون: 
اذا اعترض احـــد على نقطة نظام 
فالبد ان تقطع كالمه فورا، واملادة 
٨٢ من الدستور والالئحة الداخلية 
توجبان اســـقاط العضوية اذا فقد 
احد شروط العضوية اذا صدر حكم، 
اآلن املجلس يعطل االحكام، ولذلك 
العضوية ساقطة، املجلس فقط يعلن 

خلو املقعد.
  النواب بصوت عال: ماذا حتيل 

الى اللجنة؟
  اخلرافي: سأحيل موضوع النقاش 

الى التشريعية.
  وليد الطبطبائي: وجود شروط 
العضوية يجب البت فورا في هذا 

املوضوع.
  حســـني احلريتي: قبل مناقشة 
املوضوع هل وصل احلكم الى املجلس 
واذا لم يصل على املجلس ان يطلب 
صورة من احلكم وعلى ضوئها تأخذ 
القرار املناسب، يجب ان يصل احلكم 

من القضاء.
  اخلرافي: اخذت موافقتكم على 
احالة املوضوع الى اللجنة التشريعية 
وسأرسل رسالة الى القضاء اطلب 
صورة احلكم رسميا وسأحيله الى 
اللجنة التشـــريعية لتقدمي تقرير 

خارج السرب ان يكونوا على مستوى 
الكفاءة والتعاون املطلوبني.

  رســـالة جلنة حمايـــة األموال 
العامة: فهم حريصون على االموال 
العامة، عندما نتكلم عن التوظيف 
اتعجب من الهيئة التي تدفع االموال 
الطائلة لشركات اجنبية وال تلزمها 
بتعيني ابناء الكويت، البد ان نراقب 
اعمال هذه الشركات وتعيينها البناء 
الكويت، الهيئة العامة لالســـتثمار 
حترص على عدم تعيني ابناء الكويت 
في هذه الشركات التي متولها الهيئة، 
ندفع مليارات لشركات اجنبية وندعي 
االستثمار فيها وال يعني اي من ابناء 
الكويت، وهناك شركات كويتية تعمل 
باخلارج خاصة اجنلترا فالقانون 
االجنليـــزي يلزم هذه الشـــركات 
الكويتية بتعيني اجنلترا فيها، وهناك 

ســـرقات كبيرة في مختلف املواقع 
وتدل على عـــدم تعيني الكويتيني 

في هذه املواقع.
  عبداهللا الرومي: ال شك اننا نبادل 
صاحب السمو األمير وولي العهد هذه 
التهنئة وال شك ان هذه االحتفاالت 
تذكرنا مبوضوع الغزو، ولقد عانينا 
الغزو، واشـــقاؤنا  جميعا من هذا 
واصدقاؤنا كانت لهم وقفة جيدة، 
وعلنيا واجب اســـتذكار ذلك حتى 
الكويت ونستذكر شهداءنا  نحفظ 
ويجب ان يكون درسا لنا نستفيد 
منه في احلفاظ على الكويت، ولدينا 
نعمة الدســـتور فهو اساس لبناء 
الكويت وعلينا التمسك به فهو الذي 
حفظ النظام وهذا البلد وعلينا ان 

نقدم اليوم شيئا للكويت.
  هناك قضايا عديدة مثل الصحة 

والسكن وغيرها، ومسؤوليتنا جميعا 
القضاء على هذه املشـــاكل ومنها 
االختناقات املرورية والعالج باخلارج 
وتوفير االســـرة في املستشفيات 
فلو حدثت هزة في اســـعار النفط 
فستكشـــف فالبد من ان نعد العدة 
ويجب حسم الكوادر ومعاجلة كل 

القضايا العالقة.
  سلوى اجلســـار: رسالة جلنة 
حماية األموال العامة: هناك مالحظات 
علـــى الرد على اخلطـــاب األميري 
الهيئة  ومالحظات ربـــط ميزانية 
العامة لالستثمار، اللجنة عقدت عدة 
اجتماعات وقد وردت ردود الهيئة 
على جميع مـــا أثير في اللجنة في 
عـــام ٢٠٠٧ وعندما دخلت اللجنة، 
والرسالة املرسلة من رئيس اللجنة 
بتكليف ديوان احملاسبة للتدقيق، 

أوال املوضـــوع لم يعـــرض علينا، 
ولم نطلع على أي شيء، ولم يعط 
الرئيس أي اشـــارة لتكليف ديوان 
احملاسبة، فعلى ماذا يدقق الديوان 
فأرجو إعادة الرســـالة الى اللجنة 
مرة أخرى، ودورنا هو مراجعة هذه 

املالحظات والبيانات.
  اخلرافـــي: أخ مســـلم هل هذه 

الرسالة مبوافقة اللجنة؟
  مســـلم البراك: يبدو ان األخت 
سلوى لم تقرأ جيدا، أوال هذا األمر 
بناء علـــى توجه املجلـــس عندما 
عرضـــت فـــي املجلس بنـــاء على 
رغبة وزير املالية، والطلب لم يرد 
فيه االســـتعانة بديوان احملاسبة 
املالية  الواردة من وزير  والرسالة 
ورفضها املجلس، وأيضا لم نحدد 
القضايا، وفقـــط مطلوب ان يكون 

 حسني الرمضان ـ سامح عبداحلفيظ
  حال عدم اكتمال النصاب دون التصويت على التوصيات املقدمة من ٣٤ نائبا بشـأن قضية انعدام 
فرص عمل للمواطنني الكويتيني. وناقش مجلس األمة قضية التوظيف بعد أن خصص لها ساعتني من 
جلسة األمس عرض خاللها النواب بعض احللول حلل القضية مثل رفع نسبة الكويتيني في االستثمارات 
اخلارجية والبنوك مشددين على ضرورة إيجاد منظومة متكاملة تكون ركيزتها األساسية انعاش القطاع 

اخلاص الذي يخلق الفرص للكويتيني وكذلك االهتمام باملشاريع الصغيرة.
  وشدد النواب على ضرورة الربط بني املشروعات اجلديدة العمالقة في خطة التنمية االقتصادية 
وبني قضية التوظيف مطالبني بضرورة تعديل التشريعات التي أفسدت سوق العمل  الكويتي وخلقت 
سوقا موازيا للتوظيف الوهمي وكذلك التشجيع على التقاعد املبكر االختياري، والعمل على الربط بني 

مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل ووضع وتنفيذ برنامج طموح وفاعل للمشروعات الصغيرة.
  ودعا النواب الـى إيجاد آلية أو نظام للربط بني االنتاج واألجر في اجلهاز احلكومي والبدء فورا في 

تنفيذ برامج اخلصخصة بعد اقرارها تشـريعيا مع التأكيد على رعاية حقوق العمالة الوطنية. وشـكل 
املجلس أمس جلنة مشتركة من اللجنتني املالية والتعليمية لدراسة كوادر املعلمني ومكافأة الطلبة 
على أن تنتهي من تقريرها في موعد أقصاه اخلامس من أبريل املقبل وهو موعد اجللسة الثامن املقرر 
ان يناقش فيها التقرير. وأحال املجلس التجاوزات والتعديات على املال العام والتي فاقت املليار دينار 
في «أزمة املناخ» الى ديوان احملاسبة للتدقيق واملراجعة، كما رفض املجلس تقدمي تقرير جلنة البدون 
البرملانيـة على ما عداه من موضوعات بأغلبية ٣٠ نائبا مقابل ١٨ نائبا ما أدى إلى احتدام النقاش بني 
االعضاء املؤيدين واملعارضني ما حدا برئيس مجلس األمة جاسم اخلرافي الى رفع اجللسة ملدة ربع 
ساعة. وفي بداية اجللسة ادى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد احلمود اليمني 
الدسـتورية أمام مجلس األمة خلفا لسابقه الشـيخ جابر اخلالد الذي قدم استقالته وأسقط الرئيس 
االسـتجواب الذي كان مقدما له ورفعه من جدول االعمال، كما أقنع الرئيس اخلرافي النائب حسني 

القالف بالعدول عن استقالته من عضوية مجلس األمة. وإلى التفاصيل: 

 تكتيك حكومي أفشل التصويت على استعجال النظر في تقرير اللجنة حول الحقوق المدنية واالجتماعية.. وأزمة البدون مستمرة 

  الزلزلة: الهيئة العامة لالسـتثمار ال تلزم الشـركات التي تمّولها بتعيين الكويتيين
  الرومـي: أرقـام وبيانـات ديـوان الخدمـة المدنيـة ليسـت صحيحـة ١٠٠٪
  الصرعاوي: هناك فهم خاطئ للحق الدسـتوري فالحكومة توفر فرص العمل لكن ال تخلقها

 البقية ص ٧ 

 نواب: الحكومة لم تفٍ بوعودها لحل قضية الحقوق المدنية واالجتماعية لفئة البدون 
ــتبعد النائب حسني القالف أن يكون هناك أي حل جريء قريب لقضية غير محددي اجلنسية   اس
«البدون»، مبينا ان واقع التعاطي مع هذه القضية يخالف التوجيهات السامية. وقال القالف في تصريح 
للصحافيني في مجلس األمة انه وفقا للمعطيات التي تكونت في اجللسة االخيرة فال اعتقد اننا سنرى 
ــانية اصبحت محل خالف فما بالك  حال قريبا لهذه القضية، مؤكدا أنه إذا كانت قضية احلقوق االنس
ــعى إلى احلد من امتداد القضية وليس تراكم سلبياتها  بقضية التجنيس. وبني أن من يريد احلل يس
ــابق الشيخ جابر اخلالد كان  ــروع الذي تبناه وزير الداخلية الس كما هو حاصل اآلن الفتا إلى أن املش
ــيحل جانبا كبيرا من القضية، داعيا الوزير احلالي الى األخذ بهذا املشروع. وبسؤاله عن تفسيره  س
ــة احلقوق املدنية ١٨ عضوا بعد أن كان عدد  ــاعتني ملناقش لعدم جتاوز  املؤيدين لطلب تخصيص س
ــا كذابني لم يلتزموا  ــال القالف إن هذا األمر يدل على أن هناك أناس ــه جتاوز الـ ٢٥، ق ــني علي املوقع

بتعهداتهم جتاه البدون، وهم اتخذوا من هذه القضية االنسانية منطلقا للتكسب.
  من جانبه أعرب عضو جلنة غير محددي اجلنسية البرملانية النائب عسكر العنزي عن بالغ اسفه 
ــتيائه من عدم متكن مجلس األمة امس من مناقشة احلقوق االنسانية واملدنية لفئة البدون التي  واس
ــدون للكويت من تضحيات ودفاع عن تراب الوطن، واعمال  ــنوات طويلة رغم ما قدمه الب ظلمت لس
ــتحق من السلطتني التشريعية والتنفيذية سرعة إقرار هذه احلقوق وعدم التأخر اكثر من  جليلة تس
ذلك حفاظا على امن واستقرار املجتمع. واستغرب عسكر عدم وفاء احلكومة بتعهداتها للجنة البدون 
البرملانية التي عقدت اجتماعها االسبوع الفائت واكد الوفد احلكومي خالل االجتماع أنه سيتم اصدار 
ــدون إال أنه حتى اآلن لم يصدر  ــانيا ومدنيا للب ــة امس إلقرار ١١ حقا إنس قرارات وزارية قبل جلس

ــأن  ــة تقرير اللجنة اخلاص باالقتراح بقانون بش اي قرار، كما انه لم متكن مجلس األمة من مناقش
ــانية للبدون امس. وقال عسكر في تصريح صحافي عقب انتهاء جلسة امس  احلقوق املدنية واالنس
ــرعة حل قضية  ــامية بس ــرع وقت بتنفيذ التوجيهات الس ان وزراء احلكومة مطالبون اآلن وفي اس
البدون واصدار القرارات الوزارية الالزمة ملنحهم حقوقهم والتي وعدت بها احلكومة إلقرار احلقوق 
ــانية للبدون وعدم قيام اجلهاز املركزي ملعاجلة اوضاع املقيمني بصورة غير قانونية بإضاعة  االنس
الوقت في مخاطبة اجلهات احلكومية مرة أخرى وانتظار ردودها. وأوضح عسكر ان احلقوق املدنية 
ــانية لهذه الفئة تكاد تكون متفقا عليها، متمنيا ان يوفق املجلس في االنتهاء من مناقشة هذه  واإلنس

احلقوق في جلستي اليوم أو غدا.
  من جهته أعرب النائب عدنان املطوع عن تخوفه من أن تستغل قضية غير محددي اجلنسية «البدون» 
من قبل البعض وخصوصا مع عدم اقرار حقوقهم املدنية والقانونية. وبني املطوع أن احلقوق املدنية 
ــن إذا كان هناك خالف فإنه في عملية التجنيس،  ــانية لهذه الفئة تكاد تكون متفقا عليها ولك واالنس

متمنيا ان يوفق املجلس في االنتهاء من مناقشة هذه احلقوق خالل اليومني املقبلني.
  وفي هذا السياق رأى النائب د.حسن جوهر ان عدم مناقشة قانون احلقوق املدنية والقانون لفئة 
ــة مجلس  ــؤولية عنه وكذلك رئاس ــية امر تتحمل احلكومة اجلزء االكبر من املس غير محددي اجلنس
ــة التي لم تتجاوب مع هذه القضية باالضافة الى النواب. وقال د.جوهر، في تصريح للصحافيني  االم
عقب اجللسة، ان علينا ان نكون حذرين في تفاؤلنا امام وعود احلكومة التي ال تلتزم بشيء منها مع 
االسف الشديد، فأمام وسائل االعالم والرأي العام صرحت احلكومة على لسان وزير الدولة لشؤون 

مجلس االمة بأنها ستأتي جلسة ٣/٨ وقد صدرت القرارات املتعلقة باحلقوق املدنية للبدون، بينما الكل 
ــيء لهذه الفئة، بل ورفضت ايضا ان يتم اصدار هذه  ــاهد اليوم (امس) جاءت وهي ال متلك اي ش ش
ــفه لكون رئيس املجلس لم يكن متجاوبا مع القضية لذلك كان هناك  احلقوق بقانون. واعرب عن اس
استعجال في عملية التصويت ودون النداء باالسم، محمال احلكومة اجلانب االكبر من املسؤولية في 
ــيترتب على ذلك من آثار. وبني ان النواب ليس امامهم اال تقدمي  ــة احلقوق املدنية وما س عدم مناقش
ــيتم التصويت عليه نداء  ــة قانون احلقوق املدنية للبدون وس طلب جديد اعد فعليا من اجل مناقش

باالسم حتى يتحمل كل طرف مسؤولياته.
ــان البرملانية النائب فيصل الدويسان ان املجلس واحلكومة أضاعا    وأكد رئيس جلنة حقوق االنس
في جلسة امس فرصة ذهبية القرار حقوق البدون االنسانية في ظل تواجد العدد الكبير من النواب 

وتوافر العدد الالزم للتصويت وهو ما يدل على عدم اجلدية في حل هذه القضية.
  وقال الدويسان في تصريحات للصحافيني امس: ان احلكومة كانت لديها في السابق فرصة ذهبية 

ايضا حلل قضية البدون والعالم يحتفل باليوم العاملي حلقوق االنسان لكنها أضاعت هذه الفرصة.
  وقال النائب حسني احلريتي ان النواب الذين تقدموا بطلب مناقشة احلقوق املدنية لم يوفقوا في 
ــة قضية البطالة التي تهم كل مواطن  ــيرا الى ان التوقيت تقاطع مع موعد مناقش توقيت تقدميه، مش
ــة قانون احلقوق  كويتي. واضاف احلريتي في تصريح صحافي ما توقعته حصل واعتقد ان مناقش
املدنية ميكن ان يتم في األيام املقبلة، وميكن ان يعاد طرح الطلب غدا (اليوم) متمنيا ان يتم الوصول 

الى نتائج ملموسة تنصف هذه الفئة. 

 (هاني الشمري) 
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 النائب علي الدقباسي يقدم عرضا لقضية البطالة

 سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر احملمد حاضرا اجللسة الوزراء البصيري واحلمود والشمالي يصوتون على إرجاء تقرير البدون

 جانب من اجللسة 

بشـــأنه. وتال االمني العام اقتراحا 
بشـــأن تقدمي تقرير جلنة البدون 
على غيره من املوضوعات ومناقشته 

ملدة ساعتني.
  عادل الصرعاوي: هل املطلوب 

تقدمي البدون على البطالة؟
  اخلرافي: نعم.

  عادل الصرعاوي: اعترض على 
تقدميه على موضوع التوظيف، اين 
اللجنة؟ اآلن صارت قضية  تقرير 
البدون، الكويتيون في املؤخرة، هذا 
جتنيس عشوائي، هل صارت قضية 
البدون لها اولوية على املواطنني؟ 
صوت الناخب هو الذي يتدخل، فهذا 
انحراف في التشـــريع وعبث، البد 
ان يسود احلكمة والعقل، املطلوب 
ايجاد فرص عمل لهم قبل الكويتيني 

وعلى حسابهم؟
  يوســـف الزلزلة: (مؤيد) نحن 
نتكلم عن قضية انسانية بحتة عانت 
منها الكويت ســـنوات عديدة وهم 
فئة كان يفترض انصافها، ظلمتهم 
القوانني وقرارات الدولة والقضية 
انسانية بحتة، وهذا كالم صاحب 
الســـمو األمير الذي قال «في أقرب 
فرصة سيأخذون حقوقهم كاملة» 
واهللا نهى عن الظلم، الظلم ظلمات 

وأنا أؤيد الطلب.
  فيصل املسلم: (معارض) اسجل 
اعتراضي، لكـــن اتكلم عن ترتيب 
املواضيع، بعد هذه العطلة القسرية، 
البطالة واملرأة اهم وهما استحقاق 
وبعدهمـــا تكون حقـــوق البدون، 

وامتنى ان احلكومة تقرها كاملة.
  عبداهللا الرومي: اآلن صار االجنبي 
في الكويت اهم من الكويتي، االجنبي 

اآلتي من العراق وغيرها.
  صراخ وحـــدث هرج ومرج بني 
النواب املعارضني للبدون واملؤيدين، 
النائبان عسكر والصرعاوي اشتد 

النقاش بينهما.
الكويت مو    الصرعاوي: هـــذه 
انتخابات، يغير اسمه ويبي يأخذ 

جنسية، اقعد انت.
  وحينما اشـــتد الصراخ بينهما 
رفع رئيس مجلس االمة اجللســـة 

ملدة ربع ساعة.
  عسكر: هذه نزعة طائفية، عجبتك 

املظاهرات، انت طائفي، اقعد انت.
  استؤنفت اجللسة الساعة ١٠٫٥٠ 
دقيقة بعد ان كان قد رفعها الرئيس 
الحتدام النقاش بســـبب اعتراض 
بعـــض النواب على تقـــدمي تقرير 

جلنة البدون.
  حسن جوهر: (مؤيدا)

  كنت مـــع كل االقتراحات التي 
تصب في مصلحة املواطنني، وكنا 
نقف أمام املماطلة احلكومية ملناقشة 
هذه االقتراحات، لكن هذه القضية 
مســـتحقة على مســـتوى األحداث 
اإلقليمية، االقتراح موقع من أكثر من 
٢٥ نائبا، وما عندنا مانع من مناقشة 

كل شيء لكن نرفض الصراخ.
املوافـــق على حتديد    اخلرافي: 

ساعتني للبدون يرفع يده.
  ١٨ من ٤٨

  غير موافقـــة على تقدمي تقرير 

البدون.
  وتال األمني العام اقتراحا بشأن 
احالة موضوع التجاوزات والتعديات 
على املال العام في أزمة املناخ الى 
ديوان احملاسبة وهي فاقت املليار 
املبالغ  دينار ملراجعـــة وتدقيـــق 

والكيفية التي مت التصرف فيها.
  وزيـــر املالية: ما عنـــدي مانع 
من احالـــة أي موضوع الى ديوان 
احملاسبة، واجابة وزير املالية كانت 
وفق السؤال الذي قدم، االجابة كانت 
مدروسة، والديوان يقرر ما يراه، وال 
اتفق مع ما جاء في الطلب من ان اجابة 

وزير املالية كانت مختصرة.
  (موافقة عامة)

  وتال األمني العام االقتراح بشأن 
تكليف اللجان املختصة بإنهاء كادر 
املعلمني واملكافأة الطالبية وان تدرج 
على جلســـة ٢٠١١/٤/٥ والتصويت 

على الطلب نداء باالسم.
  عادل الصرعاوي: املوضوع يتكلم 
عن كلفة مالية فأمتنى ان نأخذ رأي 

اللجنة املالية.
  (موافقة عامة).

  وقرر املجلس جلنة مشتركة بني 
التعليمية واملالية ملناقشة موضوع 

كادر املعلمني واملكافأة الطالبية.

  استجواب وزير الداخلية السابق

  نظرا الســـتقالة الوزير السابق 
الشيخ جابر اخلالد يسقط االستجواب 

ويرفع من جدول األعمال.
  وليد الطبطبائي:

  االســـتجواب متعلـــق بقضية 
مرتبطة بروح انســـان مات فهناك 
٣ مســـؤوليات جنائية وسياسية 
وإلهية، فيجب احالـــة الوزير الى 
محكمة الـــوزراء، ويجب ان يتعهد 
الوزير اجلديـــد بإنهاء عهد ضرب 
املواطنني واألشخاص وان يبدأ عهدا 

جديدا.

  طلبات المناقشة

  طلب مناقشة مقدم من ٤٥ نائبا 
بشأن انعدام فرص عمل الكويتيني 
(البطالة) واســـتيضاح سياســـة 

احلكومة في هذا الشأن.
  األخ الرئيـــس احملتـــرم نرجو 
املوافقة على عرض قانون احلقوق 
االجتماعية واملدنية لفئة البدون بعد 
قانون التحقيقات على ان يتم النداء 
باالســـم، مقدموه: مبارك الوعالن، 
د.فيصل املسلم، فالح الصواغ، مسلم 
البراك، وليـــد الطبطبائي، جمعان 
احلربش، سالم النمالن، حسني مزيد، 

خالد الطاحوس وعلي الدقباسي.
  اخلرافـــي: هل توافقـــون على 

التمديد ساعتني؟
  ٣٥ من ٤٨ موافقة.

  روضـــان الروضان: نســـتأذن 
املسؤولني في ديوان اخلدمة.

  علي الدقباســـي: كل املؤشرات 
تقول ان تعامل احلكومة مع قضية 
البطالة غير متعاون، لسنا هنا من 
اجل تكسب انتخابي، لكن من اجل 
غول يؤدي الى مشـــاكل اجتماعية 
سيئة، نســـبة البطالة في الكويت 
وفق اجلهاز املركزي لالحصاء ٦٪، 
وبالتناقض هناك تصريح لرئيس 

البطالة منها تفكيك االسر واملشاكل 
االجتماعية، هل هناك كويتي يقدر 
يشتغل في سوق السمك؟ ال يستطيع 

بسبب سيطرة جاليات بأكملها.
الرســـمي    نريد تكويت اجلهاز 
للدولـــة واالعـــالم والنفط، قضية 
البطالـــة قنبلة موقوتـــة نتائجها 
وتداعياتها خطيرة، احلكومة وظفت 
٧٠ ألف وافد وعجزت عن توظيف 
الكويتيني، نسبة عالية من العمالة 
الوافدة في الدولة واالجهزة احلكومية 
ال يعملون في الدولة امنا يشتغلون 

عند املسؤولني «قهوجية».
الى  لـــم تتطرق  التنمية    خطة 
التوظيف اال عن طريق اســـتبدال 
املســـتقيلني واملتوفني واملتقاعدين 

بعمالة جديدة.
  مطلوب اتخاذ اجراءات وتدابير 
وسأسائل الوزير املختص اذا لم يقم 
باجراءاته، واهيب باحلكومة ان تقوم 

بتكويت القطاع النفطي.
  د.يوســـف الزلزلة: ما هي حالة 
اللجنة  البطالة في الكويت؟ هناك 
العليا لشؤون البطالة، وكنت احد 
اعضائها وطلبوا من جامعة الكويت 
تصورا لهذه القضية فريق البحث 
خرج مبجموعة مـــن الغايات منها 
استيعاب جميع مخرجات التعليم في 
كل املراحل، ومشكلتنا ان احلكومة 
تعتقد ان احلل يفتح ابواب احلكومة 
مشـــرعة لذلك، ولكن عندنا بطالة 
مقنعة يجب ان تكـــون هناك آلية 
واضحة في التعيني، فالقطاع النفطي 
يعتمد على املقاولني الذين يعتمدون 
علـــى اردأ وأرخص العمالة، اذن ال 
مجال للكويتيني، واالمر ينســـحب 
على املؤسسات احلكومية االخرى، 
نحتاج الى آلية واضحة وبينة، يجب 
ان يكون هناك جهاز متخصص يجبر 
جميع القطاعات املوجودة ســـواء 
اخلاصـــة او العامـــة على توظيف 

الكويتيني.
  عادل الصرعاوي: ال نســـتطيع 
معاجلة هذا امللف في ظل السياسات 
التي يـــدار بهـــا امللـــف، ٤٥٪ من 
مصروفـــات امليزانية تصرف على 
الباب االول، وهنـــاك كم هائل في 
املقترحات بزيادة الرواتب، وال ميكن 
استيعاب التوظيف حتى طالب سوق 
العمل ال ميكن استيعابهم، لنعالج 
القضية بوضوح كثير من الدراسات 
توضح ان هناك فهما خاطئا للحق 
الدستوري مبعنى ان احلكومة توفر 

فرص العمل لكن ال تخلقها.
  مبارك اخلرينـــج: القضية منذ 
٤ سنوات، ولألسف احلكومة ترى 
االعوجـــاج وال تصححـــه، نقاط 
جوهرية طرحها االخوان، هل يعقل 
ان ينتظر مواطن كويتي ٥ سنوات 
مـــن دون وظيفة، أو يقال له اذهب 
الى دعم العمالة! هذه قضية متس 
الشعب الكويتي، وفي ظل األوضاع 
املالية، والبطالـــة ال يوجد كويتي 
منذ ٣ سنوات ال يعمل، أناشد سمو 
رئيس الوزراء بأن أي مواطن كويتي 
يرشـــح الى أي جهة ال يتم رفضه، 
هناك قضية طرحت من قبل وزارة 
التربية حيث طرحت أسماء وكالء 
مساعدين ومنذ العام املاضي ديوان 

اخلدمة املدنية لم يدل برأيه.
  أحمد الســـعدون: كنا نتوقع ان 
تأتي احلكومة ببيان في هذه القضية 
اخلطيرة، هناك أعداد وبيانات في 
اخلدمة املدنية، هـــذه القضية من 
أولى أولويات احلكومة، احلكومة 
عاجزة عـــن حلها وال تدخل ضمن 

اهتماماتها.
  في عام ٩٨ كنا نناقش ميزانية 
مؤسسة البترول كانت بيانات اللجنة 
املالية تقول ان عـــدد املوظفني في 
النفط يعادل عدد املوظفني، قانون 
اخلصخصة أقر بطريقة غير الطريقة 
التي يريدها أصحاب املصالح، وعندما 
الســـنوية احلكومة  ناقش اخلطة 
طلبـــت اعتمـــادات تكميلية، هناك 
تفاوت رهيب في الرواتب بني أصحاب 

التخصصات املتقاربة.
  عبداهللا الرومـــي: اضم صوتي 
انتقدوا  الذيـــن  لصوت االخـــوان 
احلكومة في تعاملها مع هذا امللف، 
احلكومة ال رؤية لها وتركت املوضوع 
للقدر، ما معنى ان يصل احملاسبون 
في الديوان الى ٢٠٠ شخص، كيف 
يعيـــش الناس؟ الناس بحاجة الى 
متطلبات لألوالد والدراسة وغيرها، 

واحلكومة مغيبة.
  د.جمعان احلربش: هذه اجللسة 
ستكون كسائر اجللسات، ولو كانت 
هناك رؤية وادارة حكومية لكان حلها 
بسيطا، وهناك ١٧ ألف طلب منها ١٤ 
ألفا نساء ٩٠٪ منهم شهادة ثانوية 
فما دون، وهناك في شهادة محاسبة 
دورهم رقم ٢٠٠، الهيئات اخلاصة 
وكونا وديوان احملاســـبة وجامعة 
الكويـــت هذه مخصصـــة للنخبة 
وليست للشهادة، احلكومة فرزت 
أماكـــن لعيال النخبة، هذا جزء من 
التوظيف السياسي والتعامل الفئوي 
من أصحاب الشهادات احلكومة عينت 
غيـــر كويتيني لتنفيذ التكويت في 
القطاع احلكومي، وموضوع النسب 
في القطاع اخلـــاص، في تصنيف 
البنوك الذي يلزمها القانون بتعيني 

٦٠٪ من موظفني كويتيني.
  احلل بعدم وجود مؤسســـات 
نخب وترضيات وامنا بالشهادات 

والكفاءات.
  شعيب املويزري: ديوان اخلدمة 
بخور كمبودي ورؤساؤه يحسون 
بان املواطنني عبيد هناك ٣ أسباب 
البطالة،  أولهـــا  الـــدول  النهيـــار 
واحلكومة مسؤولة عن هذا امللف، 
في ديوان اخلدمة مسؤولون يذلون 
املواطنني، يجب ان جتبر احلكومة 
الكويتيني، هناك فســـاد  بتوظيف 
في كل مـــكان وبعلم املســـؤولني، 
وهم يقبلون بالفســـاد، نحن دولة 
مؤسســـات واحلكومة مجبرة على 
توظيف الكويتيني، وعليها احترام 
قوانني الدولة واحترام الشعب، هذا 

امللف يسقط حكومات.
  د.ضيف اهللا بورمية: املشـــكلة 
يعاني منها الشـــعب منـــذ فترات 
طويلة، ونتحدث عنها كثيرا ونصدر 
توصيـــات وال تنفذهـــا احلكومة 
وهي املسؤولة عن هذه املشكلة من 
األساس، فعدد العاطلني وصل الى 

ديوان اخلدمة املدنية، ٤٫٤٪، هذا دليل 
تخبط احلكومة في هذا امللف.

  وهناك دراسة صادرة من مجلس 
االمة جيدة تتناول القضية بشكل 
جيد وفي اجابة وزير الداخلية السابق 

على ســـؤال للنائب الدقباسي بأن 
هناك ٥٣٠٠ كويتي محبوسني نتيجة 
انه ليس لديهـــم وظيفة، احلكومة 
يجب ان تعبر الطريق ملثل هؤالء، 
كيف تســـاعد الكويت الوافدين في 

كل شـــيء، قبل ١٠ سنوات اصدرنا 
سياسة االحالل واآلن نفس النسبة 
لم تتغير، لست ضد الوافدين، لكن 

الكويتي اولى.
  نحن بلد ننتج النفط، ومازالت 

الصناعـــة النفطيـــة فـــي ايد غير 
كويتيـــني، فهل هنـــاك معايير او 
اعالنـــات للتوظيف؟ التوظيف في 

النفط بالواسطة.
  حّذرنا مـــن اآلثار املترتبة على 

  الحربش: حـل المشـكلة بالكفاءات وليس بوجود مؤسسـات نخـب وترضيات
  أبورمية: ١٨ ألف مواطن كويتي عاطلـون عن العمل يضاف إليهم ٢٧ ألفًا كل عام
  المسـلم: هل المقصود اسـتخدام «التوظيف» ورقة سياسـية لكسـب الوالءات؟

 البقية ص ٨ 

 تتمة المنشور ص ٦ 

 الدقباسي: نريد تكويت جميع األجهزة الرسمية للدولة خاصة القطاع النفطي
  عاشور: احترام حقوق اإلنسان والمساواة تحديات حقيقية أمام دول «التعاون»

 ٣٤ نائبًا يتقدمون بتوصيات للقضاء على البطالة من عشرة بنود
 تقدم ٣٤ نائبا بعد نهاية مناقشة قضية البطالة بتوصيات يطالبون 
فيها بضرورة الربط بني املشروعات اجلديدة العمالقة في خطة التنمية 
ــة واالجتماعية ٢٠١٠ ـ ٢٠١٤ وبني قضية التوظيف، بحيث  االقتصادي
ــى القطاع اخلاص  ــب املقررة والتي عل ــاد النظر في جداول النس يع
ــغيل العمالة الوطنية، وفي أساليب الرقابة على التزام  التقيد بها لتش
القطاع اخلاص بتنفيذها. وهنا البد من تغليظ عقوبة املخالفة لترتفع 
ــر كويتي يتم توظيفه  ــار الى ٥٠٠ مثال عن كل عامل غي ــن ١٠٠ دين م

خارج النسبة املقررة.
  وطالبوا أيضا بتعديل التشريعات التي أفسدت سوق العمل الكويتي 
وخلقت «سوقا موازيا» للتوظيف الوهمي، األمر الذي أخل خلال شديدا 
ــرف العمل واحترام املال العام. واملقصود هو إعادة  بقيم العدالة وش
النظر في أسلوب دعم العمالة الوطنية بالقطاع اخلاص لتصبح عمالة 
ــهم في تنمية حجم الناجت احمللي االجمالي، وليس مجرد  حقيقية تس
اعداد من العمالة على الورق لالستفادة من العالوات االجتماعية وعالوة 

األوالد من دون مقابل حقيقي في سوق العمل بالقطاع اخلاص.
  وأكدوا في التوصية أن حوالي ٦٠ ألف موظف وموظفة غير كويتيني 
يعملون بالقطاع احلكومي وهم من حملة املؤهالت املتوسطة (٢٨٤٥٥ 
موظفا) ومن حملة املؤهالت العليا (٣١٢٣٧ موظفا) في ٢٠٠٨/٦/٣٠. هذه 

الفئة ميكن إعمال وتطبيق سياسة اإلحالل حيالها، حيث يوجد لها بديل 
في قوة العمل الوطنية، السيما مع توافر برامج التدريب والتأهيل التي 

يقدمها ديوان اخلدمة املدنية للداخلني اجلدد الى سوق العمل.
ــجيع على التقاعد املبكر االختياري ملن    وشددوا على أهمية التش
يشاء من موظفي الدولة، السيما بني اإلناث تيسيرا على االمهات خلدمة 
ــن الفرص الوظيفية  ــرهن وتربية أبنائهن وأيضا إلتاحة املزيد م أس

للشباب.
  

  وبذل كل اجلهد تعليميا وتربويا وإعالميا إلعالء شأن قيمة العمل، 
ــاة، وتغيير االفكار البالية عن  ــه مبفهوم القيم الصحيحة للحي وربط

العمل احلرفي واملهني واليدوي.
ــريعية والتنفيذية  ــاليب احلسم التش ــتخدام ما أمكن من أس   واس
للقضاء على ظاهرة االجتار في االقامات، والتي تشّوه صورة الكويت 
في تقارير املنظمات املهتمة بحقوق االنسان، وتربك سوق العمل وتؤثر 
ــلبا على منظومة القيم االجتماعية والسلوكية في املجتمع، ووضع  س

الضوابط املناسبة الستقدام العمالة الوافدة.
ــوق العمل في    والعمل على الربط بني مخرجات التعليم وحاجة س
ــاء املعاهد واجلامعات االهلية  ــجيع إنش مختلف التخصصات، وتش

التي تستجيب بشكل أسرع ملتطلبات السوق الوطنية واالقليمية من 
العمالة الفنية املتدربة، وهنا يجب التنويه الى أهمية إنشاء معهد عال 
ــج الفنيني في مجاالت انتاج النفط ونقله وتخزينه.. إلخ، وذلك  لتخري
لتخريج الكوادر الوطنية املتخصصة في ثروة البالد النفطية بدال من 

االستعانة فيها بالعمالة الوافدة.
  ووضع وتنفيذ برنامج طموح وفاعل للمشروعات الصغيرة يكفل 
دعم املواطنني الراغبني فيها ماليا وفنيا وتشريعيا وتسويقيا ومصرفيا 
ــفى، مزرعة، منحا.. إلخ) ففي هذه  ــة، مستش ــة، معمل، مدرس (ورش
املشروعات فوائد كثيرة لالنتقال بشباب املجتمع الكويتي من مجرد 

موظفني لدى الدولة الى أصحاب مشروعات خاصة ورجال أعمال.
  وإيجاد آلية أو نظام للربط بني اإلنتاج واألجر في اجلهاز احلكومي، 
وتشجيع املجدين والقضاء على عملية الترقية اآللية (باألقدمية) وذلك 

بهدف التقريب بني ظروف العمل بالقطاعني احلكومي واخلاص.
ــريعيا مع  ــذ برامج اخلصخصة بعد إقرارها تش ــدء في تنفي   والب
ــريح  ــوق العمالة الوطنية وحمايتها ضد التس ــد ع ى رعاية حق التأكي
القسري من الشركات اخلاصة، وزيادة االهتمام باألنشطة السياحية 
ــت الى مركز مالي  ــراع في حتويل الكوي والثقافية واملعارض واإلس

وجتاري كبير. 

 (هاني الشمري) 

 صوتك وصل:  بعدما حتدث النائب عادل الصرعاوي منتقدا احلكومة 
في معاجلتها ملف توظيف الكويتيني ويحاول وضع بعض احللول 
للقضاء على هذه املشكلة، وقال ان هناك فهما خاطئا للحق الدستوري 
مبعنى ان احلكومة توفر فرص العمل لكنها ال تخلقها وقال «أمتنى 
ان الرســــالة تكون وصلت» فعقب عليه النائب عدنان عبد الصمد 

بقوله «صوتك وصل».
  اهللا يعينك: بعدما انتهى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية 
ــيخ احمد احلمود من أداء اليمني الدستورية في جلسة األمس علق  الش

النائب حسني القالف قائال «اهللا يعينك على اللي جاي».
  أنا عارف وأنت عارف: بينما كان النائب صالح عاشــــور يتحدث 
حول بند كشف االوراق والرسائل الواردة خاصة الرسالة الواردة 
مــــن روضان الروضان حول اتفاقيــــات دول مجلس التعاون عرج 
علــــى ما يحدث في عمان والبحرين والســــعودية فقاطعه الرئيس 
اخلرافي قائال «لو ســــمحت صالح خلك باالتفاقيات» فرد عاشــــور 
قائال: انا في صلب املوضوع فعلق اخلرافي قائال «خلك باالتفاقيات 

انا عارف وانت عارف».
ــال العام طلب  ــن جلنة حماية امل ــالة الواردة م   أحتـداك: في الرس
ــتعانة بديوان احملاسبة للتدقيق في اجابات  ــها مسلم البراك االس رئيس
ــلوي اجلسار: نحن لم يعرض علينا  وزارة املالية، فيما قالت النائبة د.س
ــلم البراك في جلنة  ــواي والنائب مس الطلب ولم يحضر في اللجنة س
ــة فرد البراك قائال: احتداك ان يكون هذا الكالم صحيحا وأنت لم  فرعي

تقرئي الرسالة جيدا.
  استقالة: في بداية اجللسة وبعد قبول استقالة النائب د.جمعان 
احلربش من جلنة املرأة داعب النائب د.فيصل املسلم الرئيس اخلرافي 
قائال له «أكيد ابوعبداحملســــن انت تتمنى استقالتي من املجلس» 

فرد الرئيس اخلرافي «ال أمتنى استقالة اللي جنبك!» وكان يجلس 
بجانبه النائب مسلم البراك.

ــاء النائب د.وليد  ــق الرئيس اخلرافي على اعط   مؤامـرة: بعدما واف
الطبطبائي نقطة نظام أوشك د.الطبطبائي على احلديث لكن امليكرفون 
أبى اال ان يعمل، وحاول الطبطبائي استخدام ميكرفون النائب د.جمعان 
ــش إال ان امليكرفون لم يعمل ايضا فقال د.الطبطبائي «يبدو أنها  احلرب

مؤامرة».
  القذافي: بينما كان النائب عادل الصرعاوي يتحدث عن قضية 
البطالة وتوظيف الكويتيني انتقــــد بقاء عدد من الوكالء والوكالء 
املساعدين وبعض القياديني في مناصبهم لفترات طويلة قد تصل 
الى ٣٠ أو ٣٥ الى ٤٠ ســــنة فعلق النائــــب عبدالصمد بقوله «صار 

القذافي».
  رشـح وأصوتلك: بعد أن قدم النائب د.جمعان احلربش استقالته من 
ــيح أحد النواب مكمال  عضوية جلنة املرأة، طلب الرئيس اخلرافي ترش
ــلم  ــض النواب يزكون البعض اآلخر ومنهم النائب مس ــة، فبدأ بع للجن

البراك الذي خاطبه الرئيس قائال «رشح وأنا أصوت لك».
  غشـمرة: أثناء حديث النائب مخلد العازمي حول البطالة، قال 
ان احلكومة اذا عجزت عن حل قضية كهذه فعليها الرحيل، فعقب 
النائب د.فيصل املسلم بقوله «صدق كالمك»، فرد مخلد «اذا اشتهينا 
نشيلها نشــــيلها فقال النائب د.فيصل املسلم «بس ال تروح تقول 

للعفاسي انك بتتغشمر».
  مالي شـغل فيك: أثناء حديث النائب احمد السعدون مؤكدا سقوط 
عضوية النائب خلف دميثير مستندا لبعض مواد من الدستور اعترض 
ــعدون الذي قال بدوره «مالي شغل  النائب خلف دميثير على كالم الس

فيك انا أتكلم عن الدستور».

 لقطات
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 أحمد السعدون متحدثا خالل اجللسة خلف دميثير يطلب احلديث   النواب يغادرون القاعة بعد احتدام النقاش ورفع اجللسة

 مرزوق الغامن اثناء اجللسة  عبداهللا الرومي متحدثا وصالح املال يراقب 

١٨ ألف مواطــــن كويتي، وكل عام 
يضاف الى ســــوق العمل ٢٧ ألف 
مواطن كويتي، واحلكومة توظف 
١٠ آالف في الســــنة فقط أي في ١٠ 
ســــنوات ســــيكون عندنا ١٧٠ ألف 

مواطن عاطلني عن العمل.
  والبنوك وشــــركات االتصاالت 
يفترض ان توظف ٥٠٪ من الكويتيني 
وهذا ال يحدث، فضال عن ان القطاع 
اخلاص قام بتسريح ٤٨٠ مواطنا 

كويتيا.
  عبدالرحمــــن العنجــــري: هذه 
احلكومة خــــالل متابعتي لم تقدم 
أي اصالحيــــات في أي ملف، وزير 
واحد فقط موجود الشيخ أحمد الفهد 

يقول هناك ٧٢٠ عائقا.
  ونقول لرئيس احلكومة اذا لم 
تستطع اقرار االصالحات االقتصادية 
قدم استقالتك وهذا ليس عيبا ونحن 
مضت علينا سنتان واحلكومة لم 
تقدم اي شيء، واحلكومة تسيطر 
على ٨٠٪ من الناجت احمللي واآلن ال 

يوجد اي وزير يرد على النواب.
  عدنان عبدالصمد: بالنظر لعدد 
ســــكان الكويت مليون و١٥٥ ألف 
نســــمة ميزانيتنا ٧٠ مليار دينار 
ولدينا مشكلة بطالة، كيف اذا كان 
عــــدد الكويتيني ٤ او ٥ ماليني، هذا 
املقنعــــة، وكان على  البطالة  غير 
احلكومة اعطــــاء مالمح عامة عن 
املشكلة، ومجلس اخلدمة املدنية ال 
يقوم بدوره النشغال اعضائه، لذلك 
يجب اعادة هيكلته، يجب ربط قضية 
البطالة بالتأمينات االجتماعية، نحن 
طرحنا قضيــــة التقاعد املبكر ملن 
يرغب من االنــــاث ويجب املوازنة 
بذلك، هناك حل وسط ايضا حول 
صرف مكافأة لربة املنزل، وقضية 
الكــــوادر ترقيعية ويجب ان حتل 

بشكل شامل.
القضية مضت    حســــني مزيد: 
عليهــــا ســــنوات طويلــــة ونحن 
نناقشها، كان يجب على احلكومة 

تالوة بيان يوضح اسباب عدم حل 
قضية البطالة خصوصا مع توافر 
االموال الالزمة لذلك، قضية البطالة 
لها انعكاس سلبي واالخ الزبن من 
اكفأ القياديني لكن ليس هو املعني 
الوحيد بالقضية واحلكومة يجب ان 
تكون متضافرة اجلهود حلل القضية، 
احلكومة ال تتحرك اال اذا كانت هناك 
مظاهرات حتى تعجل بحل القضايا 
املواطن اذا لم يجد امواال يصرفها 
يلجأ للسرقة احيانا، هناك وزراء 
قســــما باهللا حرام يجلسون على 
الكرسي يوما واحدا، مثل هذا الوزير 

شيله خله يروح.
  د.سلوى اجلسار: ارتفاع معدالت 
البطالة بني الكويتيني له اســــباب 
وتداعيات ونحن نرى انه في عام 
١٩٧٥ كانت البطالة ٧٫٥٪ وعام ٩٥ 
لم يكن هناك مشكلة بطالة نهائيا 
ثم عادت املشكلة عام ٢٠٠٩، ماذا قدم 
املدنية، نحن لدينا  ديوان اخلدمة 
خلل في سياســــة التوظيف والبد 
من اعادة النظر في ادارات التطوير 
مع اعادة النظر في كل التشريعات 

الالزمة لذلك.
  مخلد العازمي: البطالة خلقتها 
احلكومة واحلل سهل جدا، الكويت 
اغنــــى بلد في العالــــم ويعاني من 
البطالة؟، هناك ٧٠ الفا غير كويتي 
في القطاع العام ولدينا ١٨ الف كويتي 
ال يعملون، خطة التنمية من اهدافها 
تخفيض عــــدد الوافدين واآلن هم 
بازدياد، احلكومة لم تقدم شــــيئا 
ملواطنيها في قضية التوظيف، نشكر 
االخ الزبن على جهوده لكن الديوان 
الشباب والوزارات ترفض  يرشح 
ذلك، ما يصير ذلك هذه ليست وزارة 
ابوك حتى ترفض ترشيح مواطن 
للتوظيف، شنو ما تبي هي وزارة 
ابوك هؤالء عيال الكويت، االمارات 
وضعوا صندوق خليفة للتوظيف 
وكذلك ســــورية وضعوا صندوق، 

هذه مشكلة يجب حلها.
  حسني احلريتي: نناقش قضية 
مهمة تتعلق ببحث املواطن الكويتي 

البطالة الكالسيكية بسوق العمل، 
وهذا يتضح من موضوع الكوادر، 
وال توجد سياسة النعاش القطاع 
االقتصــــادي بل نحــــن نؤكد على 
سياسة انكماش القطاع اخلاص الذي 
من املفترض ان يوفر فرص العمل، 
ناهيك عن البطالة املقنعة، والقطاع 
اخلاص يفنش الشــــباب الكويتي 
املنتج ويعني غير املنتج وهذا سبب 

انكماش القطاع اخلاص.
  خالد الســـلطان: جهاز الدولة 
به ٧٠٪ بطالة وهذا قتل للطاقات 
البشـــرية ووزارة الكهربـــاء احد 
املكاتب فيها بها ٨٨ موظفا يداوم 
منهم موظفان فقط، حتى سياسة 
االحالل لن حتل املشـــكلة، واحلل 
الوحيد منظومة متكاملة ركيزتها 
القطاع اخلـــاص، تخلق  تنميـــة 
الفرص، وتعيد هيكلة االقتصاد، 
فنحن بحاجة الى استراتيجية تنمية 
القطاع اخلاص وخاصة املشاريع 
الصغيرة النهـــا تخلق كثيرا من 

فرص العمل.
  ســـعدون حماد: ضرورة رفع 
نسبة الكويتيني في القطاع النفطي 
واالستثمارات اخلارجية والبنوك 
وتطبيق العقوبات ورفعها اضافة 
الى تنمية القطاع اخلاص الستيعاب 
العمالـــة وتشـــجيع املشـــاريع 

الصغيرة.
الفريـــق احلكومـــي    ممثـــل 
عبدالعزيز الزبن: ســـيتم ترشيح 
خالل يومني ١٨٠٠ كويتي، وموجود 
نحـــو ٣٠٠٠ جامعي، وبالنســـبة 
لغير الكويتيني املعينني هم اطباء 
وصيادلة وممرضون ومستشارون 

وقضاة وخبرات طويلة.
  ومت تقدمي عرض من قبل ديوان 
اخلدمة املدنية وجهاز هيكلة القوى 
العاملة بشـــأن اجراءات احلكومة 

بخصوص قضية التوظيف.
  عادل الصرعـــاوي: احصائية 
احلكومة يجب ان نتوقف عندها، 
فهناك ١٠ آالف طالب من ضمن ١٧ 
ألفا مطالبون بتوفير وظائف لها، 

املســـؤولية علـــى اعضاء مجلس 
االمة الذين وافقوا على اخلطة دون 
معرفة ما بداخلها، وليس بها دعم 

املشروعات الصغيرة.
  محمـــد املطيـــر: هنـــاك ازمة 
ســـنعانيها بشـــكل اكبـــر خالل 
الســـنوات املقبلة ونحن كأعضاء 
شـــاركنا فيها من خـــالل الكوادر 
واملعاشـــات والزيـــادات مـــا ادى 
الى هجـــرة القطاعات احلكومية، 
وســـنصل الى مرحلة ال نستطيع 
فيها توظيف اي كويتي، واستغرب 
من قرارات احلكومة برفع الرواتب 

والزيادات. 
  عبداهللا الرومي: اعتقد ان ارقام 
الديوان ليســـت صحيحة ١٠٠ في 
املائـــة، الن هنـــاك ادوارا طويلة 
وانتظارات طويلة، والسؤال متى 
وكيف ســـيحصل الـ ١٧ ألفا على 
وظائفهم؟! نحن سنصل الى مرحلة 

االنتظار مثل طوابير السكن.
  عدنان املطوع: احلكومة ما عندها 
خطة للتوظيـــف، فقطاع التربية 
حتديدا يجب ان يشغله بالنسبة 

االكبر الكويتيون.
العدوة: ضرورة ترجمة    خالد 
خطة التنمية خللق فرص العمل، 
وامتنى مـــن اخلدمـــة املدنية ان 
يـــزوروا مجمع الـــوزارات لرؤية 
الكويتية  املتفشـــية غير  العمالة 
فهذه املرافق من يقوم بالعمل بها 
هم الوافدون، كيف الى اآلن ومنذ 

٥٠ سنة نتسول املدرسني؟
الوزراء قدموا  الدقباسي:    علي 
اجابـــات ان هنـــاك ٦٠ ألـــف غير 
كويتـــي يشـــتغلون بالـــوزارات 
وسنكتفي بالتوصيات التي قدمناها 
وسنستخدم ادواتنا الدستورية ما 
لم يتقدم هذا امللف الى االمام واشهد 
باهللا حتى عندما نقدم مساءالت ال 
تقولوا علينا مؤزمني ولن نشارك 

في هذا املدار املوجود.
  اخلرافي: ترفع اجللســـة لغد 
نتيجة لعدم اكتمال النصاب وكانت 

الساعة تشير الى ١:٤٥ دقيقة. 

عن العمل، وهي لها عالقة بالوطن 
وهي لها آثار اقتصادية واجتماعية 
وأمنية، واكثر من ارتكب اجلرائم 
اشخاص ليس لديهم عمل، ونسبة 
كبيرة من العاطلني عن العمل في الطب 
النفسي، واصدرنا كل التشريعات 
التي تســــاعد على التوظيف منها 
تشــــريعات اخلصخصة، والبد ان 
تكون هناك نسبة تلزم التاجر او 
املستثمر بتوظيف الكويتيني، آلية 
العمل في مجلــــس اخلدمة املدنية 
املدنية  خاطئة بدليــــل ان اخلدمة 
يرشح مثال خريجة كيمياء لوزارة 

االوقاف، على احلكومة ان يبلغونا 
باالرقام والبيانات لكي ال نتحاور 

حوار الطرشان.
  د.حســــن جوهر: كنا نتوقع ان 
تكون احلكومة بصدد االعالن عن 
تصور حلل هذه املشــــكلة ولكن ال 
توجد لها رؤية مداها سنة، فما بالنا 
بالرؤية االســــتراتيجية للتنمية، 
والثقــــة في احلكومــــة ومنظورها 
محل شــــك، احلكومة بكل اجهزتها 
وقدرتها عجزت عن حل هذه املشكلة 
مع التخصصــــات العلمية النادرة 
مثل الطب والهندســــة والصيدلة 

واحملاســــبة نســــب شــــاغلي هذه 
الوظائــــف ٢٦٪ فهناك نقص يزيد 
على ٧٠٪ في هــــذه التخصصات، 
ووزارة املالية منذ اكثر من سنتني 
اصدرت قرارا مبنع او ندب موظفني 
محاسبني لها، مشكلتنا ليست فقط 
في طوابير االنتظــــار ولكن ايضا 
في مجلس اخلدمة املدنية الذي لم 
يجتمع منذ ما يقارب العام فوزير 

اخلارجية غير متفرغ للمجلس.
  د.فيصل املسلم: ألوم احلكومة 
التي لم تتواجد في اجللســــة التي 
لــــن يخرج عنها ســــوى توصيات 

و«عمك أصمخ» هل احلكومة فعال 
تعي مشــــكلة البطالة؟ هذه قنبلة 
موقوتة، هل املقصود استمرار هذا 
االمر كورقة سياسية بني احلكومة؟ 
لكسب الوالءات والترضيات، الوظيفة 
لهــــا واجب اجتماعــــي في الكويت 
واحلكومة ملزمــــة بتوظيفهم في 
اجهزتها. روال دشتي: القضية تتعلق 
باالستثمار البشري واحلكومة عندها 
انعدام سياسة واضحة للتوظيف، 
نحن نتحدث عن عمل منتج، لكن 
احلكومة متارس عملية خلل وبطالة 
الكويتي، هناك نوع من  االقتصاد 

  دشـتي: ال توجد سياسـة حكومية إلنعاش القطـاع الخاص لتوفيـر فرص العمل
  السـلطان: مطلوب منظومة متكاملة ركيزتها تنمية القطاع الخاص وهيكلة االقتصاد
  حماد: ضرورة رفع نسبة الكويتيين في القطاع النفطي واالستثمارات الخارجية والبنوك

 تتمة المنشور ص ٧ 

 السعدون: توظيف الكويتيين ال يدخل ضمن اهتمامات الحكومة وعجزت عن حله
  جوهر: ٢٦٪ فقط نسب الكويتيين من التخصصات النادرة مثل الطب والهندسة

 ١٢٥٢٨ إجمالي أعداد المتدربين الباحثين عن العمل من ٢٠٠٣ إلى ٢٠١٠
ــّدم الفريق احلكومي املتمثل في ديوان اخلدمة املدنية و«إعادة   ق
ــي توظيف الكويتيني وجاءت  ــة القوى» رؤية حول دورهما ف هيكل

كالتالي: 
ــف حتى تاريخ  ــة املدنية: تقرير عن التوظي ــوان اخلدم   أوال: دي

٢٠١٠/١٢/٨
  قرار مجلس الوزراء: يقوم الديوان بتنفيذ قرار مجلس الوزراء 
ــي العمل على ٤ فترات  ــجيل الراغبني ف املوقر رقم ٥٥١/١٩٩٩ بتس
ــيحهم واستكمال اجراءات تعيينهم في  بالسنة، ويتم بعد ذلك ترش

اجلهات احلكومية مركزيا من قبل ديوان اخلدمة املدنية.
ــاز التنفيذي  ــوى العاملة واجله ــج إعادة هيكلة الق   ثانيا: برنام

للدولة
  الهدف االستراتيجي للبرنامج

  الهدف الرئيسي من إصدار القانون رقم ١٩ لسنة ٢٠٠٠ هو إعادة 
ــة الوطنية لاللتحاق باجلهات  ــجيع العمال هيكلة القوى العاملة وتش

غير احلكومية.
ــجيع العمالة الوطنية للعمل في اجلهات غير    آليات البرنامج لتش

احلكومية
ــالوة أوالد، عالوة غالء  ــالوة اجتماعية، ع ــرف عالوات (ع   ـ ص

معيشة، مكافأة الـ ٥٠ د.ك/٢٠٠٥، مكافأة الـ ٥٠ د.ك/٢٠٠٨).
  ـ صرف بدل البحث عن العمل.
  ـ تدريب القوى العاملة الوطنية.

  ـ حتديد نسب العمالة الوطنية لدى اجلهات غير احلكومية.

  ـ تنظيم احلمالت االعالمية والتوعوية.
  ـ اإلعالن عن الوظائف الشاغرة في الصحف احمللية لدى الهيئات 
واملؤسسات العامة التي ال تطبق قانون ونظام اخلدمة املدنية والشركات 

التي متتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها.
  ـ دعم املسرحني من القطاع اخلاص (قرار رقم ٦٧٥/٢٠٠٩ بشأن 

من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع اخلاص).

  إنجازات البرنامج:

ــج اعادة  ــاد برنام   أوال: اعتم
الهيكلة كرافد رئيسي الى جانب 
ــة لتعيني  ــة املدني ــوان اخلدم دي
العمالة الوطنية في اجلهات غير 
احلكومية، وذلك اعتبارا من عام 
ــا تضمنته خطة  ــذا مل ٢٠١٠، تنفي
التنمية للكويت للسنوات ٢٠١١/٢٠١٠ 

ـ ٢٠١٤/٢٠١٣.
ــب وتأهيل العمالة    ثالثا: تدري

الوطنية
ــي اعداد املتدربني من    - اجمال
الباحثني عن العمل خالل الفترة 
من عام ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠١٠/١٢/٣١ 

= ١٢٫٥٢٨ مواطنا ومواطنة.

ــتفادوا من التدريب خالل الفترة    - اجمالي اعداد الطلبة الذين اس
من عام ٢٠٠٣ ولغاية ٢٠١٠/١٢/٣١ = ٥٫١٩٣ طالبا وطالبة.

  - تضمنت خطة الدولة للتنمية انشاء مركز تنمية العمالة الوطنية 
العداد وتأهيل وتنمية قدرات العمالة الوطنية.

  رابعا: صرف العالوة االجتماعية وعالوة االوالد
ــدد من يتقاضون العالوة االجتماعية وعالوة االوالد (تاريخ:    - ع

٢٠١١/٣/٧) = ٥٠٫٢٨٣ مواطنا ومواطنة.
  خامسا: قرارات نسب العمالة

  اعد البرنامج ٣ مشاريع قرارات 
ــب  ــس الوزراء بتحديد نس مجل
العمالة الوطنية على اجلهات غير 
ــة منذ الفترة عام ٢٠٠٢  احلكومي

حتى اآلن، وهي:
ــنة ٢٠٠٢  ــرار ٩٠٤ لس   أ - الق
ــتهدف توفير ٨٠٠٠ فرصة  (اس

وظيفية).
ــنة ٢٠٠٥    ب - القرار ٩٥٥ لس
(استهدف توفير ١٣٧٣٢ وظيفة).

ــرار رقم ١١٠٤  ــدر الق   ج - ص
ــنة ٢٠٠٨ (يستهدف  خامسا لس
ــو ١٢٠٠٠ فرصة عمل  توفير نح

سنويا).

  سادسا: دعم املشروعات الصغيرة
ــجيعهم على     - عقد ١٠ دورات تدريبية للمبادرين لتأهيلهم وتش
العمل في مجال املشروعات الصغيرة واملتوسطة، استفاد منها عدد 

٢٥٠ مواطنا ومواطنة.
  - مت التنسيق مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي لعقد بعض هذه 

الدورات (مثل دورة أسس مشروعك، ودورة مشروعي احلر).
  - عقد عدد (٥ حلقات نقاشية) شاركت فيها اجلهات ذات العالقة 

عامي ٢٠٠٩، ٢٠١٠.
  - شارك البرنامج في عدد ٧ معارض محلية ذات العالقة.

ــاريع كويتية ناجحة» للترويج لفكرة    - اعداد كتاب بعنوان «مش
انشاء املشروعات الصغيرة.

  - يركز البرنامج على تقدمي الدعم غير املادي للمبادرين في مجال 
املشروعات الصغيرة.

  - تضمنت خطة الدولة للتنمية للسنوات ٢٠١٠/٢٠٠٩ - ٢٠١٤/٢٠١٣ 
مشروعا خلدمة املشروعات الصغيرة (انشاء حاضنة املرأة الكويتية 
املنتجة لالعمال الحتضان مشاريع ربحية وخلق فرص عمل مساندة 

جلذب شريحة من النساء الكويتيات).
  - يركز البرنامج على تقدمي الدعم غير املالي للمشروعات الصغيرة، 
ــاركة العديد من  ــيقية مبش وفي هذا االطار مت عقد اجتماعات تنس
اجلهات املعنية، حيث اعد البرنامج مشروع مرسوم لدعم املشروعات 
الصغيرة عام ٢٠٠٦، شارك في اعداده عدد من اجلهات ذات العالقة، 

وميثل منظمة دعم متكاملة للمشروعات الصغيرة. 

 المرشحون موزعون حسب المستوى التعليمي 
 العدد  املستوى التعليمي 

 ٤٧٢٧٨  جامعي فأعلى 

 ٤٥٠٢٥  دبلوم وما في مستواها 

 ٦٥٨٦  ثانوية وما في مستواها 

 ١٩٥٧٤  متوسطة وما في مستواها 

 ٣٨٣٧  أقل من متوسطة 

 ١٢٢٣٠٠  املجموع 
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