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دققنا سلفا 
ناقوس اخلطر 

بشأن التجاوزات 
واملخالفات في 

عقد محطة الزور 
الشمالية

طلبنا تشكيل 
جلنة لتقصي 

احلقائق بشأن 
هذا املوضوع 

وذلك من أجل 
بيان اإلجراءات 

التي متت ومدى 
توافقها مع 

القواعد القانونية 
املعمول بها

يعقوب الصانع

عبداهلل التميمي

بضرورة تبني الفكر املتشدد 
والتكفيري ضد ابناء الوطن 
الواحد وضرب احد مكونات 

املجتمع الكويتي االساسية.
وبني انه تلقى العديد من 
االتصاالت مما يقارب الثمانني 
اكادمييا في الهيئة من مختلف 
شــرائح املجتمــع الكويتــي 
بهــا بضــرورة  يطالبونــه 
التدخــل ملواجهــة زرع بذور 
الفتنة بــني الكويتيني، الفتا 
الى انه خرج للتو من مكتب 
مديــر الهيئة بعــد ان اطلعه 
على قرار ايقاف هذا الشخص، 
ملنعــه مــن العمــل واحالته 
للتحقيق، معربا عن شــكره 
الكبيــر للوزير احمد املليفي 
واملديــر العام د.احمد االثري 
اللذين اوقفا هذا الشخص عن 
العمل حماية الواصر االخوة 
بني افراد املجتمع ومنعا لنمو 
فكر املندسني الذين يحاولون 

الصانع إلحالة ملف الزور الشمالية إلى اللجنة الفنية للتحقيق

التميمي أثنى على قرار وزير التربية بوقف 
أكادميي وافد عن العمل وإحالته للتحقيق

للقانون 39 لسنة 2010 وحيث 
جاء بالقانون املشــار إليه في 

نص مادته األولى:
يعهد مجلــس الوزراء إلى 
جهة حكومية يختارها بأن تقوم 
وحدها دون غيرها بتأســيس 
شــركة كويتيــة مســاهمة أو 
أكثــر مقرهــا الكويــت يكون 
غرضها بناء وتنفيذ وتشغيل 
وإدارة وصيانة محطات القوى 
الكهربائيــة وحتلية املياه في 
الكويت على أن تخصص أسهم 
هذه الشركة أو الشركات على 

النحو التالي:
1- نسبة ال تزيد على %24 
من األسهم للحكومة واجلهات 

التابعة لها.
2- نســبة ال تقل عن %26 
من األســهم تطــرح للبيع في 
مزايــدة علنيــة تشــارك فيها 
الشــركات املســاهمة املدرجة 
فــي ســوق الكويت لــأوراق 
املاليــة والشــركات األجنبية 
املتخصصة التي يوافق عليها 
مجلس الوزراء، ويرسى املزاد 
على من يقدم أعلى سعر للسهم 
فوق قيمته االسمية مضافة إليها 
مصاريف التأسيس– إن وجدت 
– ويلتزم من يرسو عليه املزاد 
وبالسعر ذاته الذي رسا به املزاد 
باالكتتاب بجميع األسهم التي 
تؤول إلى الدولة وفقا ألحكام 
املادة الثالثة من هذا القانون.

3- نسبة 50% من األسهم 
تخصص لالكتتاب العام جلميع 

املواطنني.
4- حتول الزيادة الناجتة 
عن بيع األســهم وفقا ألحكام 
البنــد 1 مــن هــذه املــادة إلى 

االحتياطي العام للدولة.
5- تكون مدة التعاقد لهذا 
املشروع أربعني سنة ميالدية 

من تاريخ إبرام العقد.
ثــم جــاء بنــص الالئحــة 
القانــون  لهــذا  التنفيذيــة 
بخصوص املادة املشــار إليها 
ما ال يخرج عن الذي جاء بنص 

املادة األولى املشار إليها.
وأثنــاء عمليــة تطبيــق 
الرقيــم 39 لســنة  القانــون 
2010، ظهــرت مثالب وعيوب 
في التطبيق تعوق عملية تنفيذ 
هذا القانون وكان ذلك عائدا إلى 
عوار تشــريعي فــي الصياغة 
حيث جاءت الصياغة في بعض 
العبارات مبهمة حســبما جاء 
باملذكرة اإليضاحية للمرسوم 
بقانــون رقم 28 لســنة 2012. 
وهو األمر الذي حدا إلى إصدار 
املرسوم بقانون الرقيم 28 لسنة 
2012 بتعديــل بعــض أحــكام 
القانون 2010/39 وقد مت نشر 
هذا التعديل باجلريدة الرسمية 

بتاريخ 2012/11/29.
هذا، وقــد تضمن التعديل 
اســتبدال املــادة األولــى مــن 
القانــون 2010/39 واخلاصــة 
بتوزيــع نســب األســهم فــي 
الشــركة أو الشــركات املزمع 
إنشــاءها حيث جاء بالتعديل 

أمران بالغي اخلطورة:
أولهما: أنه استبدل معيار 
رســو املزاد على املســاهم من 
أعلى سعر إلى أقل سعر خدمة. 
حيث جــاء بالتعديل ما نصه: 
2- نسبة ستة وعشرين باملائة 
)26%( من األسهم تطرح للبيع 
في مزايدة علنية تشترك فيها 
الشركاء املساهمة املدرجة في 
ســوق الكويت لأوراق املالية 
والشركات األجنبية املتخصصة 
والشــركات غير املســجلة في 
ســوق الكويت لأوراق املالية 
التــي يوافــق عليهــا مجلس 
الــوزراء ويرســو املــزاد على 
من يقدم أقل سعر للخدمة مع 
حتقيق أفضل معادلة بني قيمة 
التعرفة املقترحة لبيع اخلدمة 
في عرض املســتثمر والقيمة 
املقترحــة لشــراء الســهم في 
الشركة ووفقا ألفضل معايير 
اجلــودة اخلاصة بهذا الشــأن 
الــواردة في مســتندات طرح 
املشروع، وحتدد جلسة علنية 
لفض املظاريف املالية واإلعالن 

عن األسعار.
الفقرة  الثانــي: اســتبعاد 
الزيــادة  اخلاصــة بتحويــل 
الناجتة عن بيع األسهم اخلاصة 
باحلكومة )24%( إلى االحتياطي 

العام للدولة.
ملا كان ذلك: وكان اإلعالن 
عن طــرح املناقصــة بتاريخ 
2010/5/30، وهذا ما أكده أحمد 
الكليب رئيس جلنة املناقصات 
املركزيــة جلريــدة األنبــاء 
الكويتية، ومت فتح املظاريف 
اخلاصة بها بتاريخ 2012/2/5 
حسب تصريح اجلهاز الفني 
لدراسة املشروعات التنموية 
واملبادرات، أي أن اإلعالن عن 
املناقصــة وفتــح مظاريفهــا 
املالية مت وفقا ألحكام القانون 
2010/39، وإذ صدر املرســوم 
بقانــون رقم 28 لســنة 2012 
بتعديل بعض أحكام القانون 
2010/39 وقــد مت نشــر هــذا 
التعديل باجلريدة الرســمية 
بتاريخ 2012/11/29 قبل توقيع 
العقــد اخلــاص باملناقصــة، 
وهو ما كان يســتوجب إلغاء 
املناقصــة لتعديل التشــريع 
احلاكــم لهــا قبــل أن تثبــت 
للمناقص الفائز صفة املتعاقد 
قانونــا، ما دام لم يتم توقيع 
العقــد النهائــي، وذلــك وفقا 
للمســتقر في قضاء التمييز 
مــن أن: أن املناقص ال يعتبر 

متعاقدا إال من تاريخ التوقيع 
على العقد من الطرفني سواء 
متت املناقصة مبعرفة جلنة 
املناقصات املركزية أو اجلهة 
صاحبة املشروع، أما إخطار 
املناقص الفائز بقبول عطائه 
ورســو املناقصــة عليــه فال 
يعدو أن يكون من اإلجراءات 
التمهيديــة إلبرام العقد طبقا 
لأســس التــي تقــوم عليها 
العقود في املناقصات العامة، 
وال مينع ذلك جهة اإلدارة من 
ســلطة إلغاء املناقصة سواء 
قبل البت فيها أو بعد ذلك بال 
قيد سوى استهداف املصلحة 
العامة، وأن املقصود من ذلك 
عــدم ترتيب أي حق تعاقدي 
للمناقص املذكور عند العدول 
عن الترسية أخذا باملبدأ املقرر 
مــن أن الرابطــة العقدية بني 
املناقص وجهة اإلدارة ال تقوم 

إال بالتوقيع على العقد.
• بتاريخ 2013/8/25 صدر 
قرار وزاري رقم 357 لسنة 2013 
بشــأن تأسيس شــركة شمال 
الــزور األولــى لبنــاء وتنفيذ 
وتشغيل وإدارة وصيانة محطة 
الزور الشمالية املرحلة األولى 
برأســمال مصرح به ومصدر 
مببلغ 110 ماليني دينار كويتي، 
املدفــوع 13.750 مليون دينار 
كويتي، ونشــر هذا القرار في 

.2013/10/6
مع األخذ في االعتبار: أن هذا 
القرار األخير والصادر من وزير 
التجارة والصناعة لم يتضمن 
اإلشارة إلى املرسوم بقانون رقم 
28 لسنة 2012، بتعديل بعض 
أحكام القانون رقم 39 لســنة 
2010 بتأسيس شركات كويتية 
مساهمة لتتولى بناء وتنفيذ 
محطــات القــوى الكهربائيــة 
وحتلية املياه في الكويت، مما 
قد يســتفاد منه أن هذا القرار 
قد صدر وفقا ملعيار أعلى سعر 
للسهم وليس وفق معيار أقل 

سعر خدمة.
ولقد دققنا ســلفا ناقوس 
التجــاوزات  اخلطــر بشــأن 
واملخالفات في عقد محطة الزور 
الشمالية، حيث طلبنا تشكيل 
جلنة لتقصي احلقائق بشــأن 
هذا املوضــوع، وذلك من أجل 
بيان اإلجراءات التي متت ومدى 
توافقها مع القواعد القانونية 

املعمول بها.
وحيــث مت تشــكيل جلنة 
لتقصــي احلقائــق انتهت في 
تقريرها إلى: عدم املوافقة على 
 GDF – SUIZ التحالف الفائــز

ألسباب حاصلها:
1- عــدم مطابقــة العرض 
 GDF – SUIZ املقدم من حتالف
للمتطلبــات الفنية حيث قدم 
تصميما للمحطــة يتكون من 
بلــوك واحــد 2115 × مع ربط 
جميع وحدات احملطة من خالل 
مجمع عمودي واحــد للبخار 
COMMN.HEADER وهذا التقييم 
غيــر متوافــق مــع الشــروط 
واملتطلبات الفنية األساســية 
املعلــن عنها في طلــب تقدمي 

.RFP العروض
2- عــدم مطابقــة العرض 
 GDF الفني املقــدم من حتالف
SUIZ – للمتطلبات الفنية حيث 
قدم تصميمــا للجزء اخلاص 
بالتوربينات البخارية من غير 
GCB، ثم قام بعد االستفسارات 
الفنية بتغيير التصميم املقدم 
منه، وقــام باســتبدال عدد 2 
للمحول WINDINGS 2 ووضع 
 WINDING 3 بدال منه 1 محول
وإضافة GCB على العرض الفني 
األصلي املقدم منه، وبعد إصدار 
التقريــر النهائــي والتوجيــه 
 GDF – بالترســية قدم حتالف
SUIZ كتابا بتاريخ 2012/2/28 
يؤكد فيه التزامه بالعرض الفني 
 GCB األصلي املقدم مع إضافة
قواطع مولــدات، وهذا يعتبر 
تغييرا بالعطــاء وبعد إصدار 
التقريــر النهائــي والتوجيــه 

بالترسية.
كما اكتشفت جلنة التحقيق 
أن هنــاك تالعبــا واضحا في 
إجراءات تأســيس الشــركات 
مــن خــالل تأســيس بعضها 
وفقا لنظام األفوشور في جزر 
الكامين مجهولة الهوية، وباسم 
 GDF من ال عالقة له بالتحالف
SUIZ –، وكذلك وجدت اللجنة 
أن هناك محاوالت لتالفي ذلك 
بالتعجيــل بتأســيس شــركة 
أخــرى حتت مســمى شــركة 
الزور القابضة متهيدا لتأسيس 
الشركة املساهمة التي ستقوم 
بتنفيذ املرحلة األولى ملشروع 
محطة الزور الشــمالية وذلك 
بصورة متسارعة تثير الريبة.
كما كشفت جلنة التحقيق 
لــدى اطالعهــا على إجــراءات 
عقــد محطــة الــزور أن هــذا 
العقد ســبقته عــدة إجراءات 
متهيدية تضمنــت العديد من 
املراسالت املتبادلة بني اجلهات 
ذات الصلة، كلهــا تدور حول 
املخالفات القانونية الصارخة 
والكافيــة لنســف أي تعاقــد 
قبل بدايتــه، ولعــدم مطابقة 
الشــروط املطروحــة ألحكام 
القانــون 2010/39 بتأســيس 
شركات كويتية مساهمة تتولى 
بنــاء وتنفيذ محطــات القوى 
الكهربائيــة وحتلية املياه في 
الكويــت وكذلــك القانون رقم 
2008/7 بتنظيم عمليات البناء 
والتشغيل واألنظمة املشابهة، 

وتعديالت بعض أحكام املرسوم 
بالقانون رقم 105 لسنة 1980 في 
شأن نظام أمالك الدولة، وما هو 
متعارف عليه في هذا الشــأن، 
فضــال عــن مخالفة إجــراءات 
جلنة املناقصــات التي حتقق 
احلد األدنى للشفافية والعدالة 

واملساواة.
أضف إلى ذلك توصل اللجنة 
إلــى أن هذه اإلجــراءات متثل 
جرميــة إهدار املــال العام عن 
قصد وعمد، وذلك على النحو 
الوارد تفصيال بتقرير اللجنة 

ص 10 وما بعدها.
وكذلك رأت جلنة التحقيق 
أن هنــاك خطــرا داهمــا يهدد 
األجيال القادمة واألموال العامة 
واإلضرار مبستوى االستهالك 
للمواطــن الكويتــي، وذلك ملا 
شــاب العقد من حال حتديده 
ملدة االســتثمار بأربعني سنة، 
مقسمة على مدتني قوامهما 25 
سنة مبقابل نقدي معني ثم 15 
سنة متممة لأربعني سنة يتم 
االتفاق على مبلغها في حينه، 
وهــذا مفاده أن الدولة ســوف 
يترتب عليها التزام مستقبلي 
إجباري وملزم لها وفي الوقت 
ذاته غير معلوم وما هي قيمته 
وفوائده، ومن املمكن حينها أن 
يكون املقابل النقدي غير كاف 
أو معــادل لعملية االســتثمار 
ذاتهــا، وهو ما قــد يكون معه 
ذلك حتايال على املدة القانونية 
املنصوص عليها وتخفيضها من 
باب خلفي من 40 سنة إلى 25 
ســنة فقط، مبا يعرض البالد 

لالبتزاز مستقبال.
ومن املالحظ واملثير للشك 
والريبــة في هــذا العقد محل 
االقتراح املاثــل أن القانون قد 
اشترط أن يرســى املزاد على 
صاحــب أعلى ســعر ثــم جاء 
التعديل للقانون في 2012 بأن 
يرســى املزاد على صاحب أقل 

سعر خدمة.
 GDF ومع ذلك وإذ إن حتالف
SUEZ – قــد تقدم بأقل ســعر 
للسهم وهو ما يخرجه من دائرة 
املنافسة على املناقصة، إال أنه 
مت ترشــيحه للفوز باملشروع 

ومت التعاقد معه! 
ولعرض املزيد من املخالفات 
املرتكبــة بشــأن محطة الزور 
جند أنه مت إنشاء اجلهاز الفني 
لدراســة املشروعات التنموية 
واملبــادرات للعمــل كجهــاز 
معاون للجنة العليا ويشرف 
علــى هذا اجلهاز وزير املالية، 
وقد حدد القانون رقم 2008/7 
بشأن عمليات البناء والتشغيل 
والتحويل واألنظمة املشابهة 
اختصــاص هذا اجلهــاز بعدة 
اختصاصات إشرافية ودراسية. 
وباإلضافة إلى كل ما سبق فقد 
ضربت الوزارة عرض احلائط 
مبوافقــة ديــوان احملاســبة 
املشروطة بشأن مشروع محطة 
الزور الشمالية – املرحلة األولى، 
حيث اشــترط الديوان إلمتام 
الســير في إجــراءات التعاقد 
مع الشــركة املســاهمة املزمع 
إنشاؤها وفقا ألحكام القانونني 
رقمي 2008/7، 2010/19 لتنفيذ 
مشروع محطة الزور الشمالية – 
املرحلة األولى والتي مت اختيار 
املســاهم الرئيسي لها حتالف 
GDF – SUEZ وفقــا للمعادلــة 

املقدمة منه شريطة ما يلي:
1- ان يكــون اإلقرار املقدم 
من املستثمر بتاريخ 2012/6/7 
واإلقرار املقدم من املستشــار 
LAHMEYER بتاريخ 2012/6/5 
جزءا ال يتجزأ من مســتندات 

التعاقد.
احملطــة  تعمــل  ان   -2
بكامل طاقتها اإلنتاجية )ماء 
+ كهرباء( طوال مدة التعاقد 
دون زيادة في استهالك كمية 
الوقود أو التأثير على معامل 
كفاءة التوربينات في حال فتح 

الصمامني أو إغالق أحدهما.
3- أن يكون كتاب شــركة 
الصقــر )التحالــف( بتاريــخ 
2012/2/28 جــزءا ال يتجزأ من 

مستندات التعاقد.
وعلى الرغم من التحفظات 
التي أبدتها اجلهات الرقابية على 
هذا املشــروع إال أنــه مت إنفاذ 
التعاقــد املشــوب مبخالفــات 
جســيمة مبا يعد إهدارا للمال 
العام يستوجب مساءلة فاعله 

وفقا للقانون.
االقتــراح  طــي  ونرفــق 
تقريرا باملخالفات التي شابت 
عملية محطة الزور الشمالية 
– املرحلــة األولــى ســواء من 
الناحيــة التقنية أو املخالفات 
القانونية واإلجرائية. ونعتبره 
مع باقي املرفقات جزء ال يتجزأ 

من حيثيات هذا االقتراح.
املرفقات:

1- جدول يوضح املخالفات 
األساســية التي رصدها كبار 
مهندســي ديــوان احملاســبة 
وتضمنها تقرير اللجنة الفنية 
املتخصصة فــي إدارة الرقابة 
املسبقة للخدمات االقتصادية.
2- تقرير ببيان املخالفات 
 GDF التي شابت عرض ائتالف
SUIZ – بشــأن محطــة الزور 
الشمالية من الناحية التقنية 

– والناحية القانونية.
3- ملخص دراســة مكتب 
االستشارات الهندسية العاملي 

.MOIT – MACDONALD

زرع الشقاق بني الكويتيني.
التميمي تصريحه  وختم 
قائال: نسأل اهلل تعالى ان يبعد 
عن بالدنا شرور الفنت وطائفية 
التكفيريني، وحمى اهلل كويتنا 

من دسائس املندسني.

قدم النائب يعقوب الصانع 
اقتراحــا بقــرار بشــأن اتخاذ 
اإلجراءات القانونية إلحالة ملف 
محطة الزور الشمالية للجنة 
فنية للتحقيق توطئة إلحالة 
امللــف للنيابة العامــة التخاذ 
شؤونها، وفقا لنص املادتني 117 
و118 من قانون الئحة املجلس، 
وجاء اقتراح الصانع مبا يلي: 
انطالقا مما قرره الشرع احلنيف 
من أنه يجب أن يقوم كل فرد في 
املجتمع بدوره وعمله على أكمل 
وجه، وأن يلتزم كل فرد بصالح 
ما قام عليه، وما هو حتت نظره 
بالعدل فيه، والقيام مبصاحله 
في دينه ودنياه، حيث قال ژ: 
»كلكم راع، وكلكم مسؤول عن 

رعيته«.
ولكي تؤتي هذه املسؤولية 
ثمارهــا الوارفة على املجتمع، 
فالبــد من إتقــان العمل، عمال 
بقولــه ژ: »إن اهلل يحــب إذا 
عمل أحدكم عمــال أن يتقنه«، 
وهذا يشمل كل فرد وكل عمل.
والبد إلجــادة هــذا العمل 
مــن املراقبــة، ســواء الرقابة 
علــى الفرد أو على العمل بحد 
ســواء، فاملراقبة من ضوابط 
إتقــان العمل، وقد شــرع اهلل 
سبحانه وتعالى ذلك في قوله: 
»وقل اعملوا فسيرى اهلل عملكم 
ورسوله واملؤمنون وستردون 
إلــى عالــم الغيب والشــهادة 
فينبئكم مبا كنتــم تعملون.. 

سورة التوبة. آية 105«.
الرقبــاء هــو اهلل  فــأول 
سبحانه وتعالى، والذي ال يجب 
أن يجعله املرء أهون الناظرين 
إليــه وإال كان ذلــك نقصا في 

اإلميان.
ثم عطف املؤمنني على اهلل 
ورســوله ليكون ذلك مبنزلة 
الدعوة إلى إقامة الرقابة بعضنا 
على بعض في حــدود النظام 
والشرع احلكيم وضوابطهما.

وعلى ذلك: وإذ إن الدستور 
الكويتي قد نص في مادته الـ 
17 علــى أن: لأمــوال العامــة 
حرمــة، وحمايتها واجب على 

كل مواطن.
كمــا تنــص املــادة 91 من 
الدستور على أن: عضو مجلس 
األمة يقسم اليمني التي توجب 
عليه الذود والدفاع عن أموال 

الشعب.
واملــادة 113 من الدســتور، 
واملــادة 117 من قانــون الئحة 
مجلــس األمة على أن: ملجلس 
األمة إبداء رغبات للحكومة في 

املسائل العامة.
واملــادة 101 من الدســتور 
من أن: كل وزير مسؤول لدى 
مجلس األمة عن أعمال وزاراته.
واملادة 130 مــن أن:يتولى 
كل وزير اإلشراف على شؤون 
وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة 
العامة للحكومة فيها، كما يرسم 
اجتاهات الوزارة ويشرف على 

تنفيذها.
واملــادة 151 من أن: ينشــأ 
بقانون ديوان للمراقبة املالية 
يكفل القانون استقالله ويكون 
ملحقا مبجلس األمة، ويعاون 
احلكومــة ومجلــس األمة في 
رقابة حتصيل إيرادات الدولة 
وإنفاق مصروفاتها في حدود 
امليزانية، ويقدم الديوان لكل من 
احلكومة ومجلس األمة تقريرا 
سنويا عن أعماله ومالحظاته.

واملادة 152 من أن: كل التزام 
باســتثمار مــورد مــن موارد 
الثــروة الطبيعيــة أو مرفــق 
مــن املرافق العامة ال يكون إال 
بقانون ولزمن محدود، وتكفل 
التمهيدية بتسيير  اإلجراءات 
أعمال البحث والكشف وحتقيق 

العالنية واملنافسة.
موضوع االقتراح وإطاره

حتى يكــون ملبدأ ســيادة 
الطولــى فــي  اليــد  القانــون 
الشــأن، فليــس األمــر  هــذا 
شــخصانيا أو فرديــا، وإمنــا 
األمر يتعلق بالدستور أوال ثم 
بالقانــون، وذلــك جميعه في 
الدميوقراطية  املبــادئ  إطــار 
واألطــر الدســتورية التي إن 
طبقناهــا مجردين من األهواء 
الشخصية نصل ببالدنا إلى بر 
األمان، وتستوي سفينتنا على 
جودي العدل بإذن اهلل تعالى، 

نستعرض اآلتي:
التطور التشريعي للقوانني 
احلاكمــة ملشــروعات توليــد 

الطاقة الكهربائية.
ملا كان ما تقدم من نصوص 
دســتورية: وكان القانون رقم 
بتأســيس   2010 لســنة   39
شــركات كويتيــة مســاهمة 
تتولــى بنــاء وتنفيذ محطات 
القــوى الكهربائيــة وحتليــة 
امليــاه فــي الكويــت، قد صدر 
ألســباب أهمها – حسبما جاء 
باملذكــرة االيضاحيــة لتهيئة 
املناخ االســتثماري املناســب 
ملشــاركة القطــاع اخلاص في 
تنفيــذ املشــروعات التنموية 
اإلستراتيجية، إضافة إلى إتاحة 
الفرصة للمواطنــني ليكونوا 
شــركاء في هذه املشــروعات 
تشجيعا على االدخار وحتقيقا 

ملصادر دخل إضافية.
هذا، وقد صدر هذا القانون 
ونشــر في اجلريدة الرسمية 
بتاريــخ 2010/6/27 وقد صدر 
تبعا لذلك املرســوم رقم 465 
لسنة 2010 بتاريخ 2010/11/14 
بإصــدار الالئحــة التنفيذيــة 

النائــب عبــداهلل  أثنــى 
التميمــي على جهــود وزير 
التربية ووزير التعليم العالي 
ومديــر عــام الهيئــة العامة 
للتعليم التطبيقي والتدريب، 
وذلــك لقيامهم بوقف دكتور 
اكادميــي وافــد حــاول اثارة 
الفتنة الطائفية بني اســاتذة 

الهيئة.
وقال ان هذا الوافد حاول 
شــق صف الوحدة الوطنية، 
وذلــك عبر ارســاله رســائل 
الساتذة القسم العلمي بالهيئة 
يحضهــم خاللهــا على تبني 
النفس الطائفي والتفريق بني 
الواحد، بهدف  ابناء املجتمع 
زرع الشــقاق بينهم ومتزيق 

النسيج االجتماعي.
واضاف التميمي انه اعاد 
الكّرة عبر ارسال رسائل من 
بلده وهو يقضي اجازة لم تتم 
املوافقة عليها من مسؤوليه، 

رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن خالل استقباله السفير التونسي

الغامن استقبل سفيري تونس وإيطاليا

استقبل رئيس مجلس األمة مرزوق الغامن 
في مكتبه مبجلس األمة امس سفير اجلمهورية 
التونسية الشقيقة لدى دولة الكويت نور الدين 
الري. حيث وجه سفير جمهورية تونس الشقيقة 
دعوة لرئيــس مجلس االمــة ورئيس االحتاد 
البرملاني العربي مرزوق الغامن حلضور احتفالية 
املصادقة على الدســتور اجلديــد للجمهورية 

التونسية.
من جانبه هنأ الغامن الشعب التونسي الشقيق 
باملصادقة على الدستور اجلديد كما قبل الدعوة 
للمشاركة في احتفاالت اجلمهورية التونسية، 

وتطرق اجلانبان الى تعزيز وتطوير العالقات 
املشــتركة بني البلدين الشــقيقني في مختلف 
املجاالت مبــا يوطد دعائم العالقــات االخوية 
ويحقــق املنافع واملصالح املشــتركة للبلدين 

الشقيقني.
كما استقبل الغامن في مكتبه سفير اجلمهورية 
االيطالية الصديقة لدى دولة الكويت فابريزو 
نيكوليتي، وجرى خالل املقابلة بحث العالقات 
الثنائية بني البلدين الصديقني وسبل تعزيزها، 
كمــا ناقــش الطرفــان آخــر املســتجدات على 

الصعيدين االقليمي والدولي.

نائب رئيس مجلس األمة مبارك اخلرينج يتلقى درعا تكرميية من طالب جامعة دملون

اخلرينج استقبل وفد طالب »دملون«

اســتقبل نائــب رئيــس مجلــس األمة 
مبارك بنيه اخلرينج في مكتبه امس وفدا 
طالبيا ميثل خريجي جامعة دملون للعلوم 
والتكنولوجيا في مملكة البحرين الشقيقة.
واشاد الطلبة باجلهود التي بذلها نائب 
رئيــس مجلس االمة مبــارك اخلرينج في 
التصديق على شهاداتهم واعتمادها اكادمييا، 
مشــيرين الى ان هذه اجلهود التي تكللت 

بالنجاح كانت ثمرة عمل متواصل من نائب 
رئيس مجلس االمة مبارك اخلرينج الذي 
تابع هذا امللف منذ بدايته الى ان مت االعتماد 

االكادميي لشهادات الطلبة الكويتيني.
وهنــأ اخلرينج الطلبة واشــاد بجهود 
وزير التربية والتعليم العالي احمد املليفي 

بتسهيل اجراءات تصديق شهاداتهم.

عسكر العنزي

الفضائيــة  والقنــوات 
واملــدارس واملعاهــد، بــل 
لقــد اصبح لــدى املعاقني 
القدرة علــى االنخراط في 
املجتمعــات وابــداء الرأي 
واننا هنا كمجلس البد ان 
نساهم ونساعد هذه الفئة 
وخاصة التي تهتم بالشأن 
السياسي وبجلسات مجلس 
االمة فيجب توفر اشخاص 
تتقــن لغــة التخاطب بهم 
اثناء وجودهم داخل قاعة 

عبداهلل السالم.
لذا، فإنني اتقدم باالقتراح 
التالي: »توفير اشــخاص 
متخصصني في لغة االشارة 
لذوي االحتياجات اخلاصة 
اثناء انعقاد جلسات مجلس 
االمة واثناء نقل اجللسات 
فــي التلفزيون لترجمة ما 

عسكر: توفير متخصصني
 في لغة اإلشارة أثناء انعقاد جلسات املجلس

يدور من نقاشات للمعاقني 
وعرضها من خالل الشاشة 

الداخلية للقاعة«.

النائــب عســكر  قــدم 
العنزي اقتراحا برغبة جاء 
فيه: ان رعاية املعاقني تشكل 
احدى اولويات الدولة التي 
ينبثق من مشروعيتها حق 
ذوي االحتياجات اخلاصة 
فــي فــرص متكافئــة مع 
غيرهم في جميع مجاالت 
احلياة مبا يحقق لهم احترام 
الذات واالعتماد على النفس 
والعيــش بكرامة وحرية، 
واكثر من ذلك فإن مستوى 
العنايــة والرعاية باملعاق 
يشــكل احد اهم املقاييس 
العاملية التي تقاس مبوجبها 
حضارات االمم ومستويات 
تطورها، وان للغة االشارة 
اهمية بالغة بعد ان اصبحت 
لغة معترفا بها في كثير من 
دول العالــم في املؤمترات 


