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الغانم يشارك
في اجتماع
رؤساء البرلمانات
الخليجية

التعليمية:
تعديالت جذرية
على قانون
اإلعالم اإللكتروني

 % 44.7معدل
التغيير في  38منصبا
للرئيس والمقرر
في  19لجنة

مكتب المجلس كلف لجنة األولويات بدراسة القوانين الصادرة

المالية :رفض أي زيادة رسوم تمس
ذوي الدخل المحدود
رف �ض��ت ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة زي ��ادة
ال � ��رس � ��وم ع� �ل ��ى ال � �خ ��دم ��ات ال �ت��ي
تقدمها الدولة مشددة على أنها
ت� ��رف� ��ض أي زي � � � ��ادة م� ��ن ش��أن �ه��ا
اإلضرار بذوي الدخل املحدود.
وق� � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
م� �ح� �م ��د ال � �ج � �ب� ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ال � � ��ى ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن إن ال �ل �ج �ن��ة
ن ��اق � �ش ��ت ت � �ع ��دي ��ل ال� � �ق � ��ان � ��ون 79
ل �س �ن��ة  1995وامل �ت �ع �ل��ق ب ��زي ��ادة
ال��رس��وم وال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال�ي��ة على
ال�خ��دم��ات مشيرا إل��ى ان اللجنة
أب�ل�غ��ت وزارة امل��ال�ي��ة رف�ض�ه��ا أي
زي� ��ادة إال م�ق��اب��ل ت�ق��دي��م خ��دم��ات
فعلية وأض ��اف أن وزارة املالية
أب �ل �غ��ت ال �ل �ج �ن��ة ب ��وج ��ود ش��رك��ة
م �خ �ت �ص��ة ت �ع �ك ��ف ع� �ل ��ى دراس� � ��ة
ال� ��دع� ��وم امل� �ق ��دم ��ة ل �ن �ح��و  5آالف
سلعة موضحا أن اللجنة طلبت
نتائج ه��ذه ال��دراس��ة واملتوقع أن
تنتهي خالل سنتني وكذلك آلية
هذه الزيادة قبل إقرارها .وقال إن
اللجنة تتفهم م��ا تعانيه الدولة
من العجز الحقيقي في امليزانية
وامل�ت��وق��ع أن يصل إل��ى  25مليار
دينار خالل خمس سنوات ونحن
س�ن�ك��ون ع�ل��ى ق��در امل�س��ؤول�ي��ة إال

البديل االستراتيجي
في الموارد البشرية اليوم
تعقد ال�ي��وم  4ل�ج��ان برملانية
اج �ت �م��اع��ات �ه��ا ح �ي ��ث ت�س�ت�ك�م��ل
ل �ج �ن��ة ت�ن�م�ي��ة امل � � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة
م� � �ن � ��اق� � �ش � ��ة ت � � �ع� � ��دي� � ��ل ال� � �ب � ��دي � ��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ف��ي ح�ي�ن تبحث
ل� �ج� �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات ال� �ح� �س ��اب
الختامي لالدارة العامة للطيران
املدني للسنة املالية 2015 - 2014
جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

أننا نرفض ف��ي ال��وق��ت نفسه أي
زيادة تمس ذوي الدخل املحدود.
واوض � ��ح ال �ج �ب��ري ان ال�ل�ج�ن��ة
ط��ال �ب��ت ال �ح �ك��وم��ة ب��ال �ب �ح��ث عن
ب ��دائ ��ل ل �ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال��دخ��ل
من اج��ل تعزيز امليزانية وتقوية
الوضع االقتصادي للدولة داعيا
الحكومة ال��ى أن تكون على قدر
امل�س��ؤول�ي��ة ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه��ذا
الوضع ال سيما ان زيادة الرسوم

وح��ده��ا ل��ن تكفي ملعالجة وضع
امل �ي��زان �ي��ة .وب �س��ؤال��ه ع��ن الشبهة
الدستورية في ه��ذا القانون قال
ال� �ج� �ب ��ري ت ��وج ��د اراء م �ت �ف��اوت��ة
وم�ن�ه��ا ان ��ه ال ي �ج��وز إال ب�ق��ان��ون
زي��ادة الرسوم والتكاليف املالية
ال��واج��ب اداؤه� ��ا م�ق��اب��ل االن�ت�ف��اع
ب��ال�خ��دم��ات ال�ت��ي تقدمها ال��دول��ة
وم ��ع ذل ��ك ف ��ان ال�ل�ج�ن��ة س�ت��راع��ي
هذه اآلراء خالل مناقشة التعديل.

الحمود :دعم الكويت لمصر دائم
بتوجيه مباشر من أمير البالد
أك� � � ��د وزي� � � � ��ر اإلع � � �ل � ��ام وزي� � ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب ورئ�ي��س
اللجنة العليا للسياحة الشيخ
س �ل �م��ان ص� �ب ��اح س ��ال ��م ال �ح �م��ود
دع� ��م ال �ك��وي��ت ال ��دائ ��م وامل�س�ت�م��ر
مل�ص��ر بتوجيه م�ب��اش��ر م��ن سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح.
وخالل مؤتمر صحفي مشترك
مع وزير السياحة املصري هشام
زع��زوع ام��س ق��ال الشيخ سلمان

الحمود :أنقل رسالة من القيادة
السياسية لدولة الكويت والشعب
ال�ك��وي�ت��ي مل�ص��ر رئ�ي�س��ا وحكومة
وشعبا نؤكد فيها دعمنا الدائم
واملستمر للشقيقة الكبرى مصر
وم� ��ا ي�ح�م�ل��ه ال �ج �م �ي��ع م ��ن م ��ودة
واح� �ت ��رام وت �ق��دي��ر واع� �ت ��زاز ل�ه��ذا
ال�ب�ل��د العظيم ل��دع�م��ه ل�ل�ع��رب في
كافة الظروف بشكل عام والكويت
ب� �ش� �ك ��ل خ � � ��اص م� �ش� �ي ��را ال � � ��ى ان
زي��ارت��ه تحمل في طياتها اطالق

العديد من امل�ب��ادرات لدعم قطاع
ال �س �ي��اح��ة ف ��ي م �ص��ر م ��ن ب�ي�ن�ه��ا
استئناف أو اطالق رحالت جوية
مستمرة الى شرم الشيخ بعد أن
كانت موسمية بداية من ديسمبر
املقبل لتعزيز جهود الكويت في
دع ��م ال�ش�ق�ي�ق��ة م �ص��ر وال �ت��واص��ل
معها.
تفاصيل (ص)15

م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ن��اق��ش مكتب
املجلس في اجتماعه أمس الطلب
امل � �ق ��دم م� ��ن األع � �ض� ��اء وال� �خ ��اص
ب�م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق��وان�ي�ن ال�ت��ي
أق � ��ره � ��ا امل� �ج� �ل ��س وك � �ل� ��ف ل �ج �ن��ة
األولويات بدراسة هذه القوانني
وتقديم تقريرها ملكتب املجلس.
تفاصيل (ص)05

تلفزيون المجلس
 الظفيري :مسيرةالمجلس الحالي
في الطريق الصحيح
والغانم قاده إلى
إنجازات تاريخية
 االستجوابات لنتؤثر على العالقة
بين السلطتين
ولن تعرقل اإلنجاز

تفاصيل (ص)11

وم�ل�اح� �ظ ��ات دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأنه وتستكمل لجنة امل��راف��ق
م�ن��اق�ش��ة ق��ان��ون ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
البلدية فيما تبحث لجنة حماية
االم � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة امل ��وض ��وع ��ات
املتبقية على جدول اعمالها.

التشريعية ترفض رفع الحصانة
عن عاشور و المعيوف
ق��ال مقرر اللجنة التشريعية
ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي أم��س
إن ال�ل�ج�ن��ة ل��م ت��واف��ق ع �ل��ى رف��ع
ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال�ن��ائ�ب�ين ص��ال��ح
ع ��اش ��ور ب �ق �ض �ي��ة ج �ن��ح م �ي��دان
ح � ��ول � ��ي وع � �ب � ��دال � �ل � ��ه امل� �ع� �ي ��وف
بقضية جنح صحافة.
وأض� � � � � � � ��اف ال � �ق � �ض � �ي � �ب� ��ي ف ��ي

ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ع�ق��ب ان�ت�ه��اء
االج � �ت � �م ��اع ان ال �ل �ج �ن��ة أح ��ال ��ت
اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن جمع
ال �ت �ب��رع��ات إل� ��ى ل �ج �ن��ة ال �ش��ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل
البرملانية.
تفاصيل (ص)04

استقرار معدالت اإلصابة
باالنفلونزا الموسمية
اك��دت وزارة الصحة استقرار
م �ع ��دالت االص ��اب ��ة ب��االن �ف �ل��ون��زا
امل��وس�م�ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت مسجلة
م� �ع ��دال ي� � �ت � ��راوح ب�ي��ن  10و 20
اص ��اب ��ة ل �ك��ل  100ال� ��ف ش�خ��ص
بنسبة اقل من املعدالت العاملية
التي تتراوح بني  35و  55حالة
للنسبة نفسها.
وق��ال��ت وك�ي�ل��ة وزارة الصحة
ل� � � � �ش � � � ��ؤون ال � � �ص � � �ح� � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة

ال ��دك� �ت ��ورة م ��اج ��دة ال �ق �ط��ان ف��ي
مؤتمر صحفي امس ان ال��وزارة
وف� � ��رت م� ��ا ي ��زي ��د ع� ��ن  130ال ��ف
طعم لالنفلونزا املوسمية هذا
العام مؤكدة مأمونية التطعيم
وسالمته للجميع.

تفاصيل (ص)14
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األمير يعزي بوفاة رئيس
كوريا الجنوبية األسبق
بعث حضرة صاحب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األح� � �م � ��د ح �ف �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ورع� � ��اه
أمس ببرقية تعزية الى رئيسة
ج �م �ه��وري��ة ك ��وري ��ا ال �ص��دي �ق��ة
بارك كون هيه عبر فيها سموه

ع ��ن خ��ال��ص ت �ع��ازي��ه وص� ��ادق
م � ��واس � ��ات � ��ه ب� � ��وف� � ��اة ال ��رئ� �ي ��س
االس � �ب� ��ق ل� �ج �م �ه ��وري ��ة ك ��وري ��ا
الصديقة كيم يونغ سام راجيا
س �م��وه رع � ��اه ال �ل��ه ل ��ه ال��رح �م��ة
ولفخامتها وللشعب الكوري

الصديق وذوي الفقيد جميل
الصبر وحسن العزاء.
ك � �م� ��ا ب � �ع� ��ث ك� � ��ل م� � ��ن س �م��و
ول � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ال � �ش � �ي� ��خ ن � ��واف
األح �م ��د وس �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل�ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء

حفظهما الله ببرقيتي تعزية
مماثلتني.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

ولي العهد استقبل الغانم والمبارك
والرئيس التركي السابق

سمو ولي العهد مستقبال رئيس مجلس األمة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه بقصر
ب� �ي ��ان أم � ��س رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
مرزوق الغانم.
واس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس

 ..وسموه مستقبال سلطان بن حثلني

مجلس الوزراء.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه ال� �ن ��ائ ��ب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ونائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د

ونائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
الدفاع الشيخ خالد الجراح ووزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير
ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ
محمد العبد الله.
ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه وب�ح�ض��ور

س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ال��رئ �ي��س ع�ب��دال�ل��ه
غ � � ��ول رئ � �ي � ��س ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ت��رك �ي��ا
ال�ص��دي�ق��ة ال �س��اب��ق وال��وف��د امل��راف��ق
له وذل��ك بمناسبة زيارته الرسمية
للبالد.

وت��م خ�لال اللقاء بحث العالقات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة امل �ت �م �ي ��زة ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
الصديقني وتعزيز أواص��ر التعاون
ف �ي �م ��ا ب �ي �ن �ه �م��ا وس � �ب� ��ل ت �ن �م �ي �ت �ه��ا
ع �ل��ى ج �م �ي��ع األص � �ع ��دة ب �م��ا ي�خ��دم
مصالحهما املشتركة.

كما تم استعراض أه��م القضايا
ذات االه� � �ت� � �م � ��ام امل � �ش � �ت� ��رك وآخ� � ��ر
امل� � �س� � �ت� � �ج � ��دات ع� � �ل � ��ى ال � �س ��اح � �ت �ي�ن
اإلقليمية والدولية.
واستقبل سموه سلطان سلمان
بن حثلني.
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استقبل الرئيس التركي السابق وهنأ نظيره اللبناني

الغانم بحث تعزيز العالقات مع نظيره الباكستاني

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال نظيره الباكستاني سردار أياز صادق

عقد رئيس مجلس األم��ة مرزوق
ال�غ��ان��م ف��ي مكتبه أم ��س مباحثات
رس� � �م� � �ي � ��ة م� � � ��ع رئ � � �ي� � ��س ال� � �ب � ��رمل � ��ان
ال �ب��اك �س �ت��ان��ي س� � ��ردار أي � ��از ص ��ادق
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وذل ��ك بمناسبة
زيارته الرسمية للبالد.
وج� � � � � � � ��رى خ � � �ل� � ��ال امل � � �ب � ��اح � � �ث � ��ات
اس�ت�ع��راض ال�ع�لاق��ات الثنائية بني
دول � ��ة ال �ك��وي��ت وب��اك �س �ت��ان وس �ب��ل
ت� �ع ��زي ��زه ��ا وت� �ط ��وي ��ره ��ا ف � ��ي ك��اف��ة
املجاالت ال سيما املتعلقة بالجانب
البرملاني.
ك �م��ا ت� �ب ��ادل ال �ج��ان �ب��ان ال �ح��دي��ث
ح��ول آخ��ر ال �ت �ط��ورات وامل�س�ت�ج��دات
ال��راه �ن��ة ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين االقليمي
وال ��دول ��ي وع� ��دد م��ن ال �ق �ض��اي��ا ذات
االهتمام املشترك.

وع �ق��ب امل �ب��اح �ث��ات اق ��ام ال��رئ�ي��س
الغانم مأدبة غداء على شرف رئيس
البرملان الباكستاني والوفد املرافق
ل ��ه ح �ض��ره��ا م ��راق ��ب م�ج �ل��س األم ��ة
ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه التميمي ورئ�ي��س
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع وام�ي�ن ع��ام
مجلس األمة عالم الكندري.
من جهة أخ��رى استقبل الرئيس
ال �غ��ان��م ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي ال �س��اب��ق
ع �ب��دال �ل��ه غ� ��ول ال � ��ذي ي� �ق ��وم ح��ال�ي��ا
بزيارة لدولة الكويت
وم ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ب �ع��ث ال �غ��ان��م
ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ال� ��ى رئ �ي��س مجلس
ال �ن��واب ف��ي ال�ج�م�ه��وري��ة اللبنانية
الشقيقة نبيه ب��ري وذل��ك بمناسبة
العيد الوطني لبلده.

 ..ومستقبال الرئيس التركي السابق عبدالله غول

يعقد خالل الفترة من  ٢٥إلى  ٢٦نوفمبر الجاري

 ..ويشارك في االجتماع التاسع
لرؤساء البرلمانات الخليجية
ي �ت��وج��ه رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م وال��وف��د امل��راف��ق له
ال ��ى امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
غدا وذلك للمشاركة في االجتماع
ال��دوري التاسع ل��رؤس��اء مجالس

الشورى والنواب والوطني واألمة
ب� � � ��دول م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � ��دول
الخليج العربية خالل الفترة من
 ٢٥الى  ٢٦نوفمبر الجاري.
وم ��ن امل �ق��رر ان ي�ح�ض��ر ال�غ��ان��م

خ�لال مشاركته اللقاء التنسيقي
ل� ��رؤس� ��اء امل� �ج ��ال ��س ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ل ��دول مجلس ال�ت�ع��اون وع ��دد من
االج�ت�م��اع��ات الجانبية وجلسات
العمل املشتركة.

ويضم الوفد املرافق للغانم كال
م��ن النائبني احمد القضيبي ود.
اح�م��د مطيع ال�ع��ازم��ي وام�ي�ن عام
مجلس األمة عالم الكندري.

الرويعي يتوجه للرباط
على رأس وفد برلماني

مكتب المجلس يكليف لجنة األولويات
بدراسة القوانين الصادرة

غ � � � � ��ادر وف � � � ��د م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
م �ت��وج �ه��ا إل� ��ى ال ��رب ��اط ب��رئ��اس��ة
د .ع ��ودة ال��روي �ع��ي أم ��س وذل��ك
ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ب� ��أع � �م� ��ال ال � � � ��دورة
اإلقليمية ملنطقة الشرق األوسط
وش �م��ال إف��ري �ق �ي��ا ح ��ول ال�خ�ط��ط
اإلس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ل�ل�ب��رمل��ان للفترة
م � ��ن  24 - 23ن ��وف� �م� �ب ��ر 2015
واملشاركة في ن��دوة للمجموعة
ال � � �خ� � ��اص� � ��ة ل � �ل � �ب � �ح� ��ر األب� � �ي � ��ض
امل � �ت� ��وس� ��ط وال � � �ش � � ��رق األوس � � ��ط
وال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ف ��رع� �ي ��ة ل �ل �ع�ل�اق��ات
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ع � �ب ��ر األط� �ل� �س ��ي
بتنظيم حلف الناتو املنعقد في
فلورنسا  -ايطاليا بالفترة من
 -28 26نوفمبر .2015

عقد مكتب املجلس اجتماعه
أم ��س ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س مجلس
األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م وح�ض��ور
أعضاء املكتب.
  وق� � � ��ال أم �ي ��ن س � ��ر امل �ج �ل��س
ال �ع �ض��و م .ع� � ��ادل ال � �ج ��ار ال �ل��ه
الخرافي في تصريح صحافي
إن مكتب املجلس ناقش الطلب
امل �ق��دم م��ن االع �ض ��اء وال �خ��اص
بمتابعة ال�ق��وان�ين ال�ت��ي اق��ره��ا
امل �ج �ل��س وق � ��ام ب�ت�ك�ل�ي��ف لجنة
األول � � � � ��وي � � � � ��ات ب� � � ��دراس� � � ��ة ه � ��ذه
ال � �ق� ��وان �ي�ن وت� �ق ��دي ��م ت �ق��ري��ره��ا
ملكتب املجلس.

د .عودة الرويعي

الغانم مترئسا االجتماع األسبوعي ملكتب املجلس
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بشأن الحريات ومنح التراخيص

التعليمية :تعديالت جذرية
على قانون اإلعالم االلكتروني
كشف مقرر اللجنة التعليمية
ح� � �م � ��ود ال� � �ح� � �م � ��دان ان ال �ل �ج �ن��ة
واص � � � �ل� � � ��ت اج� � �ت� � �م � ��اع� � �ه � ��ا ام� � ��س
مل�ن��اق�ش��ة م �ش��روع ق��ان��ون االع�ل�ام
االلكتروني تمهيدا للوقوف على
ابرز م��واده والتعديالت التي من
املمكن ان تطرأ عليه.
وق ��ال ال �ح �م��دان ع�ق��ب اج�ت�م��اع
اللجنة التعليمية خالل مناقشة
مشروع قانون االعالم االلكتروني
تبني لنا ان هناك كثيرا من املواد
ت �ح �ت ��اج ال � ��ى ت� �ع ��دي�ل�ات ج ��ذري ��ة
خاصة فيما يتعلق في الحريات

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية امس

ومنح التراخيص منوها ال��ى ان
الحكم على القانون بشكل كامل
سيكون بعد مناقشة كافة املواد

الخاصة به ومناقشة االقتراحات
الرامية لتعديل هذه املواد.
واوض� ��ح ال �ح �م��دان ان اللجنة

التعليمية حريصة على ان يخرج
القانون متكامال وان يكون داعما
ل �ل �ح��ري��ات االع�ل�ام� �ي ��ة امل �س��ؤول��ة
ومراقبا لكل من تسول له نفسه
ال� �ع� �ب ��ث ب� � ��االع� �ل��ام او وس� ��ائ� ��ل
ال � �ت� ��واص� ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي ب �ش �ك��ل
ي �س��يء ال� ��ى االخ � ��ر او ال� ��ى ال�ب�ل��د
بشكل عام.
واض � � � ��اف ق� ��ائ �ل�ا ان اج� �ت� �م ��اع
ال�ت�ع�ل�ي�م�ب��ة ن��اق �ش��ت ال� ��ى ج��ان��ب
االع �ل�ام االل �ك �ت��رون��ي ح��ق امل��ؤل��ف
واملجاور للمؤلف.

الصالح :تجاوزات المعاقين تتطلب كشف
حساب عن المحطات اإلصالحية للهيئة
أكد عضو لجنة ذوي االحتياجات
الخاصة خليل الصالح أن املعلومات
امل �ت��داول��ة ع��ن أن  48.1ف��ي امل �ئ��ة من
ملفات املعاقني لدى هيئة اإلعاقة ال
يوجد بها تقارير طبية أو تقاريرها
الطبية غ�ي��ر م�س�ت��وف��اة بشكل كامل
ت �س �ت �ح��ق أن ت �ش �ك��ل أح � ��د امل� �ح ��اور
ال��رئ �ي �س��ة ف ��ي ع �م��ل ال �ل �ج �ن��ة م �ش��ددا
ع �ل��ى أن ت �ح��دي��د امل� �س ��ؤول� �ي ��ات ف��ي

ه��ذا ال�خ�ص��وص ه��و امل��دخ��ل لعملية
اإلصالح املرجوة.
وأوض � � ��ح ال� �ص ��ال ��ح أن ال �ك �ش��ف
عن مثل هذه التجاوزات املنسوبة
ل�ل�ه�ي�ئ��ة ي �ف��رض ع�ل�ي�ن��ا ح��زم��ة من
ال � �ت � �س� ��اؤالت ال س �ي �م��ا ف� ��ي ض ��وء
ت �ع��اق��ب امل� �س ��ؤول�ي�ن ع �ل��ى ال�ه�ي�ئ��ة
وم��ا يفترض أن تكون شهدته من
نفضة خالل العامني السابقني على

خلفية قضية األصحاء املعاقني.
وأض� � � ��اف م �ت �س��ائ�ل�ا ك� �ي ��ف ن�ف�ه��م
ك��ل ه ��ذا ال �ك��م م��ن ال �ت �ج ��اوزات ال��ذي
يصعب ان يكون قد تراكم في غضون
أش�ه��ر؟ وم��اذا يعني غ�ي��اب التقارير
الطبية ع��ن امللفات امل��ذك��ورة؟ ومتى
ت ��م اك �ت �ش��اف ذل � ��ك؟ وم� ��ا االج � � ��راءات
ال� �س ��اب� �ق ��ة ال � �ت� ��ي ات� � �خ � ��ذت ف � ��ي ه ��ذا
الخصوص وتاريخها ؟

وذك � � ��ر أن وج � � ��ود ه � ��ذا ال � �ك ��م م��ن
ال� � �ت� � �ج � ��اوزات إن ص� ��ح ي �ج �ع��ل م��ن
الضرورة بمكان طلب كشف حساب
ع��ن املحطات اإلص�لاح�ي��ة التي مرت
ب�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة وم ��دى ج ��دوى م��ا سبق
م��ن إج ��راءات تتعلق بملف املعاقني
متمنيا أن يجد إجابات وافية بشأن
تلك املالحظات لدى املسؤولني.

رفض رفع الحصانة عن عاشور والمعيوف

التشريعية :إحالة قانون
التبرعات إلى اللجنة الصحية

الجيران والحريص والقضيبي والفضل

ق� � � ��ال م� � �ق � ��رر ل � �ج� �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
التشريعية والقانونية البرملانية
ال� �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي أم��س
إن ال �ل �ج �ن��ة ل ��م ت ��واف ��ق ع �ل��ى رف��ع
ال �ح �ص��ان��ة ع ��ن ال �ن��ائ �ب�ي�ن ص��ال��ح
ع � ��اش � ��ور ب �ق �ض �ي��ة ج� �ن ��ح م� �ي ��دان
حولي وعبدالله املعيوف بقضية
جنح صحافة.
وأضاف القضيبي في تصريح
ص�ح��اف��ي ع�ق��ب ان�ت�ه��اء االج�ت�م��اع
ان اللجنة أحالت اقتراحا بقانون

في شأن جمع التبرعات إلى لجنة
ال �ش��ؤون ال�ص�ح�ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
والعمل البرملانية.
وذكر أن اللجنة أجلت البت في
اقتراح بقانون بشأن التعديل على
قانون الصندوق الوطني لرعاية
وت �ن �م �ي��ة امل� �ش ��روع ��ات ال �ص �غ �ي��رة
واملتوسطة لالجتماع املقبل ملزيد
من الدراسة.

الحريجي :سكن أول دفعة
في المطالع عام 2018

تقرير حماية األموال لم يعرض الحقيقة كاملة وتعمد تغييب شهادات

القضيبي :محاسبة القياديين المتخاذلين
في عقد الداو دون اعتبار لألسماء المتورطة

أك��د ال�ن��ائ��ب أح�م��د القضيبي أن
تقرير لجنة حماية األموال العامة
البرملانية بصفتها لجنة تحقيق
ف��ي م �ل��ف ش��رك��ة داو ك�ي�م�ي�ك��ال لم
ي �ع��رض ال�ح�ق�ي�ق��ة ال�ك��ام�ل��ة وتعمد
تغييب شهادات قياديني ك��ان لهم
دور في في توقيع العقد وانهائه.
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ال �ق �ض �ي �ب��ي ف��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح �ف��ي أم� ��س إن لجنة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ال � ��داو رف �ض��ت طلب
ق� � �ي � ��ادي �ي��ن س� ��اب � �ق�ي��ن ف � � ��ي ال� �ن� �ف ��ط
ل�ل�اس� �ت� �م ��اع ال � � ��ى ش� �ه ��ادت� �ه ��م ف��ي
ال �ق �ض �ي��ة دون اب� � � ��داء أي أس �ب ��اب
ل �ل��رف��ض ب ��ل وإن ال �ل �ج �ن��ة ان�ت�ه��ت

ف��ي تقريرها ال��ى إدان�ت�ه��م مضيفا
أن س�ل��وك لجنة التحقيق أفقدها
حياديتها وبالتالي أصبحنا أمام
ت �ق��ري��ر م��وج��ه ول ��م ي�س�ت�ع��رض كل
الشهادات.
وش� ��دد ال �ن��ائ��ب ال�ق�ض�ي�ب��ي على
ض��رورة محاسبة القياديني سواء
في الحكومة املعنية أو القياديني
ال �س��اب �ق�ين ف ��ي ال �ن �ف��ط م �م��ن يثبت
ع �ل �ي �ه��م ال� �ت� �خ ��اذل ف ��ي ع �ق��د ال � ��داو
دون أي اع� �ت� �ب ��ار ل�ل�أس� �م ��اء ال �ت��ي
م��ن امل�م�ك��ن أن ت �ك��ون م �ت��ورط��ة في
ال�ق�ض�ي��ة م�س�ت��درك��ا ب��ال �ق��ول إال أن
املحاسبة النيابية يجب أن تتوافر

فيها أس��س ال �ع��دال��ة ف��ي التحقيق
وحق أي شخص الدفاع عن نفسه
وت �ق��دي��م م ��ا ي�ث�ب��ت ب ��راء ت ��ه م ��ن أي
اتهام.
واستغرب النائب القضيبي عدم
الحاق تقرير اللجنة الوازرية التي
ترأسها د .عدنان شهاب الدين مع
ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�ب��رمل��ان�ي��ة
وكذلك تقرير دي��وان املحاسبة في
القضية ذاتها مشيرا الى أن تقرير
ح �م��اي��ة األم � ��وال ال �ع��ام��ة استشهد
بفقرات من تقرير اللجنة الوزارية
بصورة وال تقربوا الصالة.
وب� �ي��ن ال� �ن ��ائ ��ب ال �ق �ض �ي �ب��ي أن ��ه

سيطلب في جلسة مناقشة تقرير
ال��داو سحب التقرير واع��ادت��ه الى
ال �ل �ج �ن��ة واالس� �ت� �م ��اع ال� ��ى ش �ه��ادة
ق�ي��ادي��ي ال�ن�ف��ط ال�س��اب�ق�ين ب�م��ا أن��ه
حق أصيل لهم كما أن على اللجنة
أن ترفق مع تقريرها ما انتهت اليه
ل�ج�ن��ة التحقيق ال ��وزاري ��ة وت�ق��ري��ر
دي��وان املحاسبة مع اعطاء النواب
الوقت الكافي لقراءة تلك التقارير
قبل املناقشة.

الحريجي والكندري واللغيصم

اع�ل��ن م�ق��رر ال�ل�ج�ن��ة االس�ك��ان�ي��ة
س � �ع� ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي ان ال �ل �ج �ن��ة
اجتمعت بحضور وزي��ر االسكان
ي ��اس ��ر اب� ��ل ون��اق �ش �ن��ا م �ع��ه س�ب��ل
ح��ل ال�ق�ض�ي��ة االس �ك��ان �ي��ة وق��ائ�م��ة
االنتظار الطويلة.
وق ��ال ال�ح��ري�ج��ي ع�ق��ب اجتماع
ال �ل �ج �ن��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة االس �ك��ان �ي��ة
ان امل �ش �ك �ل��ة االس� �ك ��ان� �ي ��ة م��زم �ن��ة
والي �م �ك��ن ح �ل �ه��ا ب�ي�ن ي� ��وم ول�ي�ل��ة
وتنتظر م��دي�ن��ة امل �ط�لاع لتساهم
في معالجة القضية والتوزيعات
التزال على املخططات.
واش ��ار الحريجي ال��ى ان وزي��ر
االس� �ك ��ان اك ��د ل�ل�ج�ن��ة االس �ك��ان �ي��ة
دع� ��وة ط��ال �ب��ي ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
حتى يوينو .2008
واوضح قائال ان وزير االسكان
تعهد بمعالجة م�ع��وق��ات جنوب

سعد العبدالله تمهيدا لطرحها
للتنفيذ.
واض � � � � � ��اف ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي ق ��ائ�ل�ا
ن��اق �ش �ن��ا م ��ع وزي � ��ر االس � �ك� ��ان ه��ل
ان ال �خ �ط��ط ال�س�ك�ن�ي��ة ت�ن�ت�ه��ي مع
ان �ت �ه��اء ف �ت��رة ال��وزي��ر ف �ق��ال اب ��ل ال
ه��ذه الخطة موجودة منذ الوزير
السابق.
وق � � ��ال ال� �ح ��ري� �ج ��ي ان ال� ��وزي� ��ر
اب��ل تعهد ان اول دف�ع��ة مواطنني
س�ت�س�ك��ن امل� �ط�ل�اع ف ��ي ع ��ام 2018
على ان تطرح مناقصات املشروع
ف��ي ن�ه��اي��ة ال �ع��ام امل�ق�ب��ل م��ؤك��دا ان
م��دي �ن��ة امل �ط�ل�اع س �ت �ك��ون مكتملة
البنى التحتية والخدمات.

aldostoor

االثنين  11صفر  23 . 1437نوفمبر 2015

برلمان

05

اللجنة رفضت أي زيادة على رسوم الخدمات تمس ذوي الدخل المحدود

المالية 25 :مليار دينار العجز في الميزانية
خالل  5سنوات
بحثت اللجنة امل��ال�ي��ة البرملانية
خ �ل��ال اج �ت �م��اع �ه��ا أم � ��س ال �ت �ع��دي��ل
امل �ق��دم ع �ل��ى ق��ان��ون زي� ��ادة ال��رس��وم
على الخدمات التي تقدمها الدولة
مشددة على أنها ترفض أي زي��ادة
م��ن ش��أن�ه��ا اإلض � ��رار ب ��ذوي ال��دخ��ل
املحدود.
وق � � � ��ال م � �ق � ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ن ��ائ ��ب
م �ح �م��د ال �ج �ب��ري ف ��ي ت �ص��ري��ح ال��ى
ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن إن ال� �ج� �ن ��ة ن��اق �ش��ت
ت �ع��دي��ل ال� �ق ��ان ��ون  79ل �س �ن��ة 1995
واملتعلق بزيادة الرسوم والتكاليف
امل��ال �ي��ة ع�ل��ى ال �خ��دم��ات م�ش�ي��را إل��ى
ان ال �ل �ج �ن��ة أب �ل �غ��ت وزارة امل��ال �ي��ة
رفضها أي زي ��ادة إال مقابل تقديم
خ��دم��ات ف�ع�ل�ي��ة .وأض� ��اف أن وزارة
املالية أبلغت اللجنة بوجود شركة
مختصة تعكف على دراسة الدعوم
املقدمة لنحو  5آالف سلعة موضحا
أن ال� �ل� �ج� �ن ��ة ط� �ل� �ب ��ت ن � �ت ��ائ ��ج ه ��ذه
ال��دراس��ة وامل�ت��وق��ع أن تنتهي خالل
سنتني وكذلك آلية هذه الزيادة قبل
إقرارها.
وقال إن اللجنة تتفهم ما تعانيه
ال� ��دول� ��ة م ��ن ال �ع �ج��ز ال �ح �ق �ي �ق��ي ف��ي
امليزانية واملتوقع أن يصل إل��ى 25
م�ل�ي��ار دي �ن��ار خ�ل�ال خ�م��س س�ن��وات
ونحن سنكون على قدر املسؤولية
إال أن�ن��ا ن��رف��ض ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه أي
زيادة تمس ذوي الدخل املحدود.
وذك� � � � � ��ر ال � � �ج� � �ب � ��ري أن ال� �ل� �ج� �ن ��ة
س � �ت� ��واص� ��ل اج� �ت� �م ��اع ��ات� �ه ��ا ل �ح�ين
إن �ج��از امل �س��ودة الرئيسية ل�ل��زي��ادة
وم� ��دى اس �ت �ف��ادة امل ��واط ��ن م ��ن ه��ذه
ال � � ��زي � � ��ادة الف � �ت� ��ا إل � � ��ى أن خ ��دم ��ات
ال�ك�ه��رب��اء وال�ص�ح��ة والتعليم التي
تدعمها ال��دول��ة بشكل مباشر هي
م ��ن ص�ل�اح �ي��ة ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي وق��ت
ط�ل�ب�ن��ا ت �ع �ه��دا م��ن ال �ح �ك��وم��ة ب�ع��دم
م�س�ه��ا ون �ح��ن ح��ري�ص��ون ع�ل��ى ذل��ك
انطالقا من مسؤوليتنا في اللجنة
واملجلس وال�ت��ي تركز على التنوع
في مصادر الدخل.
واوض � � � ��ح ال � �ج � �ب ��ري ان ال �ل �ج �ن��ة
طالبت الحكومة بالبحث عن بدائل
ل �ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل م ��ن اج��ل
ت �ع��زي��ز امل �ي��زان �ي��ة وت �ق��وي��ة ال��وض��ع
االقتصادي للدولة داعيا الحكومة
الى أن تكون على قدر املسؤولية في
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه ��ذا ال��وض��ع ال سيما
ان زي��ادة ال��رس��وم وحدها لن تكفي
ملعالجة وضع امليزانية.
وبسؤاله عن الشبهة الدستورية
ف � ��ي ه � � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ق � � ��ال ال� �ج� �ب ��ري
ت��وج��د اراء م�ت�ف��اوت��ه وم�ن�ه��ا ان ��ه ال
ي �ج��وز إال ب �ق��ان��ون زي � ��ادة ال��رس��وم
وال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال�ي��ة ال��واج��ب اداؤه ��ا
م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اع ب��ال �خ��دم��ات ال�ت��ي

الجبري :نتائج
دراسة الدعوم
لنحو  5آالف سلعة
خالل سنتين
زيادة الرسوم
وحدها لن تكفي
لمعالجة وضع
الميزانية

جانب من اجتماع اللجنة املالية أمس

تقدمها الدولة ومع ذلك فان اللجنة
ستراعي ه��ذه اآلراء خ�لال مناقشة
التعديل.
وح�ص�ل��ت ال��دس�ت��ور ع�ل��ى نسخة
من مذكرة حول مشروع القانون في
شأن املرسوم والتكاليف متضمنة
الرأي القانوني حول القانون وجاء
فيها:
ت �ن��ص امل � ��ادة  134م ��ن ال��دس �ت��ور
على اآلت��ي :انشاء الضرائب العامة
وت �ع��دي �ل �ه��ا وال �غ ��اؤه ��ا ال ي �ك��ون اال
ب�ق��ان��ون وال يعفي اح��دا م��ن أدائ�ه��ا
ك�ل�ه��ا او بعضها ف��ي غ�ي��ر االح ��وال
املبينة بالقانون وال يجوز تكليف
اح ��د ب� ��أداء غ�ي��ر ذل ��ك م��ن ال�ض��رائ��ب
وال��رس��وم والتكاليف اال ف��ي ح��دود
ال �ق��ان��ون ب�م��ا ي�ع�ن��ي وج ��وب وج��ود
قانون ينظم ويقر هذه الرسوم قبل
تطبيقها من الدولة ويكون فرضها
في حدود هذا القانون.
وعليه فان هناك شبهة دستورية
مل � � �ش� � ��روع ال � � �ق� � ��ان � ��ون اذ ي �ت �ض �م��ن
ت� �ف ��وي� �ض ��ا ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ا ك � ��ام �ل��ا م��ن
مجلس االمة الى مجلس الوزراء في
أمر يدخل في صميم اختصاصاته
وف� �ق ��ا ل� �ل� �م ��ادة  134م� ��ن ال ��دس �ت ��ور
وايضا ينتج مخالفة للمادة  50من
ال��دس�ت��ور التي تمنع اي سلطة من
التنازل عن اختصاصها الى سلطة
اخ ��رى وق��د س�ب��ق ان اخ ��ذت اللجنة
في املجلس املبطل الثاني رأي لجنة
ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
ف��ي م�ش��روع القانون ال��ذي اج��د فيه
ان نص امل�ش��روع بصيغته الحالية
ي�ح�ت��وي ش�ب�ه��ة دس �ت��وري��ة ويتعني
ضبط صياغته.
رأي اللجنة:
 نحن مع التعديل ولكن يجب انيكون هناك اساس لهذا القانون.
 إقرار هذا املشروع ال يعني بأنهناك مصدرا جديدا للدخل.

 ن �ح��ن م ��ع م �ب��دأ ال ��رس ��وم ال ��ذيت�ط�ل�ب��ه ال �ح �ك��وم��ة وان ك ��ان ال �ه��دف
م�ن��ه ج�ي��د خ��اص��ة ف��ي ض ��وء زي ��ادة
االس �ت �ه�ل�اك إال أن ��ه ي �ج��ب ان ي�ك��ون
إق � � � � � � � ��راره ع� � �ل � ��ى دراس � � � � � � ��ة م �ح �ك �م��ة
وباالرقام.
 بما ان سياسة الحكومة ترشيداالنفاق اال ان هناك جانبا آخر وهو
الهدر الكبير في كثير من القطاعات
ال�ح�ك��وم�ي��ة م �ث��ل ال ��دي ��وان االم �ي��ري
بعض الوزارات وغيرها من الجهات
لذلك عند إق��رار ه��ذا امل�ش��روع يجب
ان تكون الرؤيا شاملة.
 وان ك � �ن� ��ا ك� �ل� �ج� �ن ��ة م ��ؤي ��دي ��نللطرح إال أنه يجب ان يكون الطرح
ب�ط��ري�ق��ة م�ن�ظ�م��ة اك �ث��ر وب �ن��اء على
أس ��س واض �ح��ة وم �ع �ل��وم��ات دقيقة
ومفصلة.
 يجب ان يتضمن الطرح كيفيةزي� ��ادة ال��رس��وم وأول ��وي ��ات ال��زي��ادة
وال �ن �ظ��رة امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة وال �ت��وق �ع��ات
ورؤي � � ��ا واض� �ح ��ة وم �ب �ي �ن��ة ل�ك�ي�ف�ي��ة
زي ��ادة ال��رس��وم ن��ري��د ش��رح للنقاط
الذي ذكرتها الحكومة مع االرقام.
 نوهت اللجنة بضرورة ارس��الكتاب الى لجنة الشؤون التشريعية
وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة الس � �ت � �ط�ل��اع وج �ه ��ة
نظرها القانونية وم��دى دستورية
ه ��ذا امل� �ش ��روع ع �ل��ى ان ت�ج�ت�م��ع مع
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� �ت ��اري ��خ 2013/4/22
وت � �ك� ��ون ال �ح �ك ��وم ��ة م �س �ت �ع��دة ف�ي��ه
ب��االرق��ام واملعلومات التي طلبتها
اللجنة حتى تبني رأي�ه��ا بوضوح
على املشروع املقدم.
ونص مشروع القانون املقدم من
الحكومة على ما يلي:
م ��ادة اول� ��ي :ي�س�ت��رد م��ن مجلس
االم� � ��ة م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل
بعض احكام القانون رقم  79لسنة
 1995ف��ي ش��أن ال��رس��وم والتكاليف
امل ��ال �ي ��ة م �ق��اب��ل االن� �ت� �ف ��اع ب��امل��راف��ق

والخدمات العامة والسابق احالته
ع�ل��ى مجلس االم ��ة ب�م��رس��وم رق��م 3
لسنة  1997املشار اليه.
م � ��ادة ث��ان �ي��ة :ي �ق��دم ال� ��ى مجلس
االم � � ��ة م � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون امل� ��راف� ��ق
بتعديل بعض اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم
 79ل�س�ن��ة  1995ف ��ي ش ��أن ال��رس��وم
وال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال�ي��ة م�ق��اب��ل االن�ت�ف��اع
باملرافق والخدمات العامة.
وفي املذكرة املعدة من قبل الرأي
ال �ق��ان��ون��ي ت �ب�ي�ن ل �ه��ا م ��ن م�ط��ال�ع��ة
املشروع انه جاء في مادة بموجبها
ي �س �ت �ب��دل ن ��ص امل��ال �ي��ة األول� � ��ى م��ن
القانون رق��م  79لسنة  1995والتي
تنص على ان��ه ال يجوز اال بقانون
ان تزيد ال��رس��وم والتكاليف املالية
ال� ��واج� ��ب اداؤه � � ��ا م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اع
ب��امل��راف��ق وال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ال�ت��ي
تقدمها الدولة على قيمتها في 31
دي�س�م�ب��ر  1994ب �م ��ادة م�س�ت�ح��دث��ة
ب ��امل� �ش ��روع ت �ن��ص ع �ل��ى ان� ��ه ي �ج��وز
زي� ��ادة ال ��رس ��وم وال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال�ي��ة
ال� ��واج� ��ب اداؤه � � ��ا م �ق��اب��ل االن �ت �ف��اع
ب��امل��راف��ق وال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ال�ت��ي
تقدمها الدولة ويكون تقرير الزيادة
بالنسبة لكل رسوم او تكليف مالية
وت� �ح ��دي ��د ف � �ئ ��ات ال� ��ذي� ��ن ت�ش�م�ل�ه��م
الزيادة بقرار من مجلس الوزراء.
وع��ن م��دى دس�ت��وري��ة اح�ك��ام هذا
ال �ن��ص ك �م��ا ورد ف ��ي ك �ت��اب ال�س�ي��د
رئيس اللجنة املالية واالقتصادية.
اس �ت �ع��رض��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ن�ص��وص
الدستورية ذات العالقة على النحو
التالي:
امل� ��ادة  : 29ال �ن��اس س��واس �ي��ة في
ال�ك��رام��ة اإلنسانية وه��م متساوون
لدى القانون في الحقوق والواجبات
العامة.
امل � � � � � � ��ادة  :48اداء ال� � �ض � ��رائ � ��ب
وال �ت �ك��ال �ي��ف ال� �ع ��ام ��ة واج� � ��ب وف �ق��ا
ل �ل �ق��ان��ون وي �ن �ظ��م ال� �ق ��ان ��ون اع �ف��اء

الدخول الصغيرة من الضرائب بما
ي�ك�ف��ل ع ��دم امل �س��اس ب��ال�ح��د االدن ��ى
الالزم للمعيشة.
امل��ادة  50يقوم نظام الحكم على
اساس فصل السلطات مع تعاونها
وف �ق��ا الح �ك��ام ال��دس �ت��ور وال ي�ج��وز
الي س�ل�ط��ة م�ن�ه��ا ال� �ن ��زول ع �ل��ى كل
او ب�ع��ض اختصاصها املنصوص
عليه في هذا الدستور.
امل � � � ��ادة  :134ان � �ش� ��اء ال� �ض ��رائ ��ب
العامة وتعديلها والغاؤها ال يكون
اال بقانون وال يعفى احد من ادائها
ك�ل�ه��ا او بعضها ف��ي غ�ي��ر االح ��وال
املبينة بالقانون وال يجوز تكليف
اح ��د ب� ��أداء غ�ي��ر ذل ��ك م��ن ال�ض��رائ��ب
وال��رس��وم والتكاليف اال ف��ي ح��دود
القانون.
وبعد البحث ودراسة للنصوص
ال ��دس� �ت ��وري ��ة وم � ��ا ورد ب �م �ش��روع
القانون املقدم على ض��وء احكامها
ترى اللجنة:
أوال :ان االص��ل ال�ع��ام ان الرسوم
اوالتكاليف املالية ال��واج��ب اداؤه��ا
وك��ذا ال�ض��رائ��ب ال ت�ق��در اال بقانون
وال يجوز تكليف احد بأداء غير ذلك
من الضرائب وال��رس��وم والتكاليف
اال ف��ي ح ��دود ال �ق��ان��ون وذل ��ك وف�ق��ا
الحكام املواد السابقة من الدستور.
وان��ه يجب التفرقة اذا كانت تلك
ال��رس��وم والتكاليف املالية الواجب
اداؤه � � ��ا م �ق��اب��ل االن �ت �ف ��اع ب��امل��راف��ق
وال�خ��دم��ات العامة ق��د سبق لها ان
اقرت بقانون من عدمه وفي الحالة
االولى هل اجاز هذا القانون تقرير
الزيادة في تلك الرسوم والتكاليف
املالية وف�ق��ا ل��زي��ادة االع�ب��اء املالية.
وال� � � �ن � � ��ص ال� � � � � � � ��وارد ف � � ��ي امل � � �ش � ��روع
بصيغته ال�ح��ال�ي��ة ق��د ي�ث�ي��ر شبهة
ع ��دم ال��دس �ت��وري��ة وي �ح �ت��اج لضبط
الصياغة.
ث��ان �ي��ا :م��ا ت�ض�م�ن��ه امل �ش ��روع من

ان م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ي �ح��دد ال�ف�ئ��ات
الذين تشملهم ال��زي��ادة ه��ذه الفقرة
ب�ص�ي��اغ�ت�ه��ا ال �ح��ال �ي��ة ال � � ��واردة في
امل � � �ش� � ��روع ق � ��د ت� �ث� �ي ��ر ش� �ب� �ه ��ة ع� ��دم
امل� �س ��اواة ف��ي ال �ح �ق��وق وال��واج �ب��ات
امل�ك�ف��ول��ة دس �ت��وري��ا م�م��ا يستوجب
اعادة صياغتها.
ثالثا :مسألة ت��رك تحديد مقدار
ال� ��زي� ��ادة ف ��ي ت �ل��ك ال ��رس ��وم ملجلس
ال � � � ��وزراء دون ت �ح��دي��د ح ��د اق �ص��ى
ل �ه��ا ق ��د ت �ك��ون ف ��ي ص� ��ورة ض��رائ��ب
م�ق�ن�ع��ة  -وال� ��واج� ��ب ال �ن��ص عليها
بقانون  -االمر الذي قد ينطوي على
شبهة مخالفة احكام الدستور مما
يستوجب ضبط صياغة احكام ذلك
بتحديد نسبة الزيادة املقررة.
راب� �ع ��ا :امل �ق �ص��ود ب �ن ��زول اي من
ال�س�ل�ط��ات ال �ث�لاث ع��ن ك��ل او بعض
اخ�ت�ص��اص�ه��ا وف �ق��ا ل �ل �م��ادة  50من
ال��دس �ت��ور وف �ق��ا مل��ا أب��ان �ت��ه امل��ذك��رة
االي� �ض ��اح� �ي ��ة ل� �ل ��دس� �ت ��ور ف � ��ي ه ��ذا
ال � �ص� ��دد م� ��ن ان امل� �ق� �ص ��ود ب�ص�ف��ة
خ ��اص ��ة ه� ��و م �ن ��ع ت � �ن� ��ازل ال �س �ل �ط��ة
التشريعية عن كل اختصاصها او
بعضه للسلطة التنفيذية بمعنى
ع � ��دم ج� � ��واز اال� �ت� �ن ��ازل ع ��ن ف �ئ��ة م��ن
االم� � � ��ور او ن � ��وع م� ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات
او االخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات م� �م ��ا ي �س �م��ى
تفويضا بالسلطة ولكن هذا النص
ال يمنع السلطة التشريعية م��ن ان
تفوض الحكومة بتولي ام��ر معني
ب��ال��ذات ول�ظ��رف خ��اص ب��دال م��ن ان
ي �ت��واله امل �ش��رع ب �ق��ان��ون وف ��ي ه��ذه
الحالة قد يبني هذا القانون بعض
ال�ت��وج�ي�ه��ات او االح �ك��ام الرئيسية
التي يجب ان تلتزمها الحكومة في
ممارسة هذا الحق.
كما ال يتعارض نص ه��ذه امل��ادة
وقوانني السلطة التام حيث تقتضي
ضرورة استثنائية ان تعهد السلطة
التشريعية ال��ى السلطة التنفيذية
بمواجهة امر مهم معني في جملته
كمواجهة ازمة نقدية او اقتصادية
او عسكرية مثال وت��رى اللجنة انه
ال ض � ��رورة اس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ف �ي �م��ا ورد
ب� �م� �ش ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون م� ��ن ت �ف��وي��ض
بالسلطة الص��دار اي رسوم جديدة
او تكاليف مالية او زيادتها دون ان
تكون قد صدرت بقانون.
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ب � ��اج� � �م � ��اع اراء
ال �ح��اض��ري��ن م ��ن اع �ض��ائ �ه��ا ال ��ى ان
ص� �ي ��اغ ��ة ن � ��ص امل� � �ش � ��روع ب �ح��ال �ت��ه
ال � � ��راه� � � �ن � � ��ة ت � � �ح� � ��وي ش � �ب � �ه� ��ة ع � ��دم
الدستورية ويتعني ضبط صياغته.
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الخرافي يترأس المجلس التنفيذي
التحاد المهندسين العالمي في اليابان
ي� �غ ��ادر أم�ي��ن س ��ر م �ج �ل��س األم ��ة
النائب م .ع��ادل الجار الله الخرافي
ال�ب�لاد متوجها إل��ى مدينة كيوتو
ال�ي��اب��ان�ي��ة ل �ت��رؤس أع �م��ال املجلس
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
ل �ل��ات� � �ح � ��اد ال � � ��دول � � ��ي ل �ل �م �ن �ظ �م ��ات
الهندسية الـ  WFEOوالتي ستعقد
خ�لال األي ��ام املقبلة وتستمر حتى
ال ��راب ��ع م��ن ش �ه��ر دي�س�ي�م�ب��ر امل�ق�ب��ل
ويصاحبها مؤتمر علمي بعنوان:
الهندسة واالبتكار في املجتمع كما
يشارك في املؤتمر وأعمال الجمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة ل�ل�ات �ح��اد ال ��دول ��ي نحو
 40م �ه �ن��دس��ا وم �ه �ن��دس��ة ب��رئ��اس��ة
رئيس جمعية املهندسني الكويتية
املهندس سعد املحيلبي.
وأك � � � ��د ال� � �خ � ��راف � ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي أن ج��دول أعمال الجمعية
ال�ع�م��وم�ي��ة ل�لات �ح��اد ال��دول��ي ح��اف��ل
ب��األع �م��ال ال �ت��ي ت �ح �ت��اج إل ��ى اق ��رار

وت�س�ل�ي��م ال �ع �ه��د ق �ب��ل ان �ت �ه��اء ف�ت��رة
أع �م��ال امل�ج�ل��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي ال�ح��ال��ي
م �ض �ي �ف��ا أن اس� �ت� �م ��رار امل �ه �ن��دس�ين
وامل�ه�ن��دس��ات باملشاركة بمثل هذه
امل� �ح ��اف ��ل ال� ��دول � �ي� ��ة وب � �ه� ��ذا ال ��زخ ��م
والحشد يؤكد مقدرة أبناء الكويت
م � ��ن م �خ �ت �ل ��ف امل � �ه� ��ن ع � �ل ��ى ق � �ي ��ادة
امل� �ن� �ظ� �م ��ات ال� �ع ��امل� �ي ��ة وت��وج �ي �ه �ه��ا
بما ي�خ��دم ب��رام��ج ال��دول��ة التنموية
محليا مشيدا بتولي أبناء الكويت
رئ��اس��ة لجنتني م��ن ل�ج��ان االت�ح��اد
ال � ��دول � ��ي ل �ل �م �ن �ظ �م��ات ال �ه �ن��دس �ي��ة
وقيادتهم العمل التطوعي العاملي
في هذا املجال.
وأض� � � ��اف أن ع� �ض ��وي ��ة ال �ك��وي��ت
ودوره ��ا ال�ف��اع��ل ف��ي ل�ج��ان االت�ح��اد
ال��دول��ي للمهندسني مثل :مكافحة
الفساد والبيئة والتعليم والتطوير
ال�ه�ن��دس��ي وب �ن��اء ال �ق ��درات وت�ق��دي��م
عدد من األوراق العلمية في املؤتمر

م .عادل الخرافي

داع �ي��ا ال� � ��وزراء إل ��ى دع ��م م �ث��ل ه��ذه
امل� �ش ��ارك ��ات وإزال � � ��ة ال �ع ��وائ ��ق ال�ت��ي
ق� ��د ي �ض �ع �ه��ا ب� �ع ��ض امل �ع �ن �ي�ي�ن ف��ي
اي�ف��اد املهندسني وامل�ه�ن��دس��ات إلى
م�ث��ل ه��ذه امل��ؤت �م��رات ال�ع��امل�ي��ة التي

تكسبهم م��زي��دا م��ن ال�خ�ب��رات التي
تحتاجها الدولة بمختلف املجاالت
التنموية.
ي � ��ذك � ��ر أن م.ع � � � � � ��ادل ال � �ج ��ارال � �ل ��ه
ال� �خ ��راف ��ي ت ��ول ��ى رئ� ��اس� ��ة االت� �ح ��اد
ال � ��دول � ��ي ل �ل �م �ن �ظ �م��ات ال �ه �ن��دس �ي��ة
وه��و ع�ض��و ف��ي امل�ج�ل��س التنفيذي
ل�لات �ح��اد ك��رئ �ي��س س��اب��ق ل�لات�ح��اد
ح� � �ي � ��ث ي� � �ت � ��ول � ��ى امل� � �ج� � �ل � ��س وض � ��ع
استراتيجيات وخطط عمل االتحاد
للسنوات املقبلة كما يقر ميزانياته
وبرامجه املالية وق��د شهد االتحاد
خالل فترة تولي الخرافي لرئاسته
ن �ش��اط��ا م �ل �ح��وظ��ا ول� �ق ��ي أش� � ��ادات
من رؤس��اء ال��دول التي عقدت فيها
امل��ؤت �م��رات وال�ج�م�ع�ي��ات العمومية
خالل تولية لرئاسة االتحاد.

نشكر العيسى على تفاعله الفوري

دشتي :ننتظر نتائج تقرير
تجاوزات مشروع جسر جابر
ق��ال ال�ن��ائ��ب د.عبدالحميد
دش� � � �ت � � ��ي :وردن � � � � � � ��ي اآلن ان
ت �ح��رك��ا ج� � ��ادا وس ��ري� �ع ��ا ق��ام
ب� ��ه وزي � � ��ر امل � ��واص �ل��ات وزي� ��ر
ال � � ��دول � � ��ة ل � � �ش� � ��ؤون ال� �ب� �ل ��دي ��ة
عيسى الكندري منذ الصباح
ال� � �ب � ��اك � ��ر ب� ��اس � �ت � �ن � �ف� ��ار ك ��اف ��ة
االج �ه��زة امل�خ�ت�ص��ة بالبلدية
وم � � �س � � ��ؤول � � �ي � � �ه � � ��ا ل �ل ��اط �ل ��اع
امل �ي��دان��ي ع�ل��ى ك��ل م��ا ذك��رن��اه
م��ن ت �ج��اوزات للمقاول املنفذ
ملشروع جسر جابر.
وأض� � ��اف دش� �ت ��ي :وال � ��ى ان
يرفع التقرير بشأنها للوزير
العيسى ال نملك اال ان نتقدم
بالشكر له على تفاعله الفوري
وال � �ش � �ف ��اف م� ��ع ك� ��ل م� ��ا ي� ��رده
م ��ن زم�ل�ائ ��ه االع � �ض� ��اء ب �ش��أن
اي ت �ج��اوزات ت�ق��ع ف��ي اي من

د.عبدالحميد دشتي

ال��وزارات التي يتوالها وهذه
ال� �ه� �ق ��وه ف� �ي ��ك ي��اب��وع �ب��دال �ل��ه
وبانتظار النتائج!

استفسر عن الحد األدنى لقيمة البضاعة الخاضعة لنظام التصفية الفورية

الزلزلة يسأل الصالح عن مستودعات الجمارك المدارة
من شركة الخدمات المساندة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
اسئلة عدة الى نائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة ان��س ال�ص��ال��ح
ق ��ال ف ��ي م �ق��دم �ت��ه ان ب ��االش ��ارة ال��ى
التعليمات الجمركية رقم  103لسنة
 2015الصادر في الجريدة الرسمية
ب �ت��اري��خ  ،2015 /11 /8وم��راج �ع��ة
بنود عقد املزايدة رقم (أ ج /ش م/1 /
 )2015 - 2014بشأن تطوير وتشغيل
وصيانة ال�خ��دم��ات امل�س��ان��دة للعمل
ال �ج �م��رك��ي ب �م��راف��ق االدارة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ج�م��ارك وك�ت��اب�ك��م امل �ش��ار ال �ي��ه في
ذات التعليمات الجمركية املسجل
ب��رق��م  3386ب �ت��اري��خ 2015 /6 /18
وال ��ذي أك��د ان��ه يجب االدارة العامة
ل�ل�ج�م��ارك ادارة ع�ق��د امل ��زاي ��دة وف�ق��ا
لشروطه م��ع الشركة دون اج��راء اي
تعديل سواء بشروط العقد او نظام
االعمال وعدم منح الشركة اي مزايا
وع��دم اب��رام اي اتفاقيات او مذكرات
ت�ف��اه��م ي��رج��ى االج��اب��ة ع��ن االس�ئ�ل��ة
ال �ت ��ال �ي ��ة م ��دع �م ��ة ب ��امل �س �ت �ن ��دات م��ع
ت ��زوي ��دي ب�ن�س�خ��ة م��ن ع�ق��د امل��زاي��دة
املبرم مع الشركة:
 - 1ي� ��رج� ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب ��ال � �ق ��رار
ال � � � � � � ��وزاري ال � � � ��ذي ح � � ��دد ال � �خ ��دم ��ات

وال��رس��وم ال ��واردة في امل��ادة  107من
قانون الجمارك رق��م  10لسنة 2003
مع شروط استيفائها بموجب نص
ال�ف�ق��رة ج م��ن امل ��ادة  107نفسها مع
تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
 - 2م � ��ا ح� � � ��دود ال � �ق� ��ان� ��ون ال � ��ذي
ف ��رض رس� ��وم ال �خ��دم��ات ال�ج�م��رك�ي��ة
واس� �ق ��اط ��ات ذل� ��ك ع �ل��ى ال�ت�ع�ل�ي�م��ات
ال�ج�م��رك�ي��ة؟ ح�ي��ث ان امل ��ادة  134من
ال ��دس� �ت ��ور ن �ص��ت ع �ل��ى ع � ��دم ج ��واز
تكليف احد باداء الضرائب والرسوم
والتكاليف اال في حدود القانون.
 - 3م��ا ح ��دود وش� ��روط اس�ت�ي�ف��اء
ال �ب �ن��د ال �س��اب��ع م ��ن الئ �ح��ة االس �ع��ار
ب �م��وج��ب ع �ق��د امل� ��زاي� ��دة ت �ح��ت اس ��م:
«تصنيفات ورسوم اخرى اضافية...
تعتمد من االدارة» والتي من شأنها
ال �غ��اء اي ح� ��دود ل �ل �ق��ان��ون ب�م��وج��ب
متطلبات املادة  134من الدستور؟
 - 4م ��ا ب��ال �ت �ح��دي��د امل �س �ت��ودع��ات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل ��ادارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ج�م��ارك
التي تدار بواسطة الشركة املتعاقدة
بموجب عقد امل��زاي��دة ،وم��ا ال��رس��وم
ال�ت��ي تستوفيها م��ن ال�ج�م�ه��ور وم��ا
خدمات املناولة التي توفرها في كل
موقع او مستودع؟

د .يوسف الزلزلة

 - 5هل تدير الشركة بموجب عقد
امل ��زاي ��دة اي م�س�ت��ودع��ات ف��ي امل�ط��ار
وامل��وان��ئ البحرية؟ علما ب��أن السند
ال�ق��ان��ون��ي ل �ف��رض ال��رس��وم بموجب
امل ��ادة  107م��ن ق��ان��ون ال�ج�م��ارك رقم
 10ل�س�ن��ة  2003اق�ت�ص��ر ع�ل��ى ح��ال��ة
إدارة امل�س�ت��ودع��ات التابعة للدائرة
ال �ج �م��رك �ي��ة م ��ن ق �ب��ل ج� �ه ��ات اخ ��رى
وال� �ت ��ي ت �ح��دد ال �خ��دم��ات وال ��رس ��وم
وش� ��روط اس�ت�ي�ف��ائ�ه��ا ب�م��وج��ب ق��رار
ي�ص��دره ال��وزي��ر او الجهة املختصة

التي تتبعها االدارة العامة للجمارك.
 - 6م ��ا ال �خ ��دم ��ات ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا
ال �ش��رك��ة ل�ل�ب�ض��ائ��ع ال �ت��ي ي�ت��م نقلها
بواسطة السيور من املوانئ مباشرة
ال��ى املصنع؟ وم��ا الجهة التي قامت
باالستثمار بهذه السيور؟
 - 7م��ا ع�لاق��ة رس ��م اص � ��دار ب�ي��ان
التصفية الفورية بالبند  6من الئحة
االسعار اذ ان البند  6يختص ببند
م� � ��رور ال� �ب ��اص ��ات ب��امل �ن��اف��ذ ال �ب��ري��ة
للباص ال��واح��د كما ج��اء ف��ي الئحة
االسعار في العقد املبرم؟
 - 8م ��ا ص �ف��ة ال �ش��رك��ة امل �ت �ع��اق��دة
ب�م��وج��ب ع�ق��د امل��زاي��دة ف��ي م��وض��وع
اصدار اذونات التسليم؟ اذ ان اصدار
اذن التسليم من حق الشركة الناقلة
او وكيل الشحن كما جاء في املادتني
 184و  185م��ن ق��ان��ون ال�ت�ج��ارة رقم
 28ل�س�ن��ة  1980وك �م��ا ن �ص��ت عليه
التعليمات ال�ج�م��رك�ي��ة رق��م  1لسنة
 2001ب �ش��أن ن �ظ��ام ال�ش�ح��ن ال�ج��وي
امل �ج �م��ع أوال :ال �ب �ن��د  :5ي �ق��وم وك�ي��ل
ال �ش �ح��ن ب ��اص ��دار اذن ال�ت�س�ل�ي��م من
الوكيل املعتمد لوسيلة النقل  -طائرة
 ب��اخ��رة .وق ��د اص �ب��ح اذن التسليممن الناقل او وكيل الشحن مستندا

ثبوتيا باستيفاء اجرة النقل ،حيث
نصت امل��ادة  187من قانون التجارة
رق��م  68لسنة  1980وامل ��ادة  189من
قانون التجارة البحرية بحق الناقل
ب�ح�ب��س ال �ب �ض��اع��ة الس �ت �ي �ف��اء اج ��رة
نقلها املستحقة.
 - 9م� ��ا ال� �ح ��د االدن� � � ��ى ل �ل �ق �ي �م��ة/
او ل� �ل� �ح ��د االدن� � � � ��ى مل� �ب� �ل ��غ ال� ��رس� ��وم
والضرائب الذي ال تستوفى الرسوم
او الضرائب دون��ه بموجب القانون
رق��م  42ل�س�ن��ة  2013ب��امل��واف�ق��ة على
ان �ض �م��ام دول � ��ة ال �ك��وي��ت ل�لات�ف��اق�ي��ة
الدولية لتبسيط وتنسيق االجراءات
الجمركية «كيوتو املعدلة وامللحق
ال� � �ع � ��ام وامل � �ل � �ح� ��ق  Aم � ��ن امل�ل�اح� �ق ��ة
ال�خ��اص��ة؟ اذ خ�ص��ص امل�ل�ح��ق ال�ع��ام
ل�لات �ف��اق �ي��ة ال �ف �ص��ل ال ��راب ��ع ل�ل��رس��وم
وال� �ض ��رائ ��ب ،واك � ��د ال �ب �ن��د ()13 /4
بوجوب تحديد الحد االدنى للقيمة
و /او ال �ح��د االدن � ��ى مل�ب�ل��غ ال��رس��وم
والضرائب الذي ال تستوفى الرسوم
او الضرائب دونه.
 - 10م � ��ا ال � �ح� ��د االدن� � � � ��ى ل �ق �ي �م��ة
البضاعة الخاضعة لنظام الفورية
ال��ذي ال تستوفي اي رس��وم للشركة
دون� ��ه؟ اذ ان ف ��رض الئ �ح��ة االس �ع��ار

ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة ل� �ل� �ع� �ي� �ن ��ات وال� �ب� �ض ��ائ ��ع
الشخصية متدنية القيمة من شأنه
م �خ��ال �ف��ة ال� �ق ��ان ��ون  42ل �س �ن��ة 2013
وحدود الفقرة االولى من املادة 107
م��ن ق��ان��ون ال �ج �م��ارك رق ��م  10لسنة
.2003
 - 11ه � � ��ل اس� � �ت � ��وف � ��ت ال � �ش� ��رك� ��ة
متطلبات امل��ادة  81من عقد املزايدة
م � ��ن ح� �ي ��ث ع� � ��دد ون� �س� �ب ��ة ال �ع �م��ال��ة
الوطنية مع تزويدي بشهادات بشأن
ال �ع �م��ال��ة امل �س �ج �ل��ة ب �م �ل �ف��ات ش��رك��ة
جلوبل كليرنجهاوس سيستمز في
كل من :أ  -ادارة العقود الحكومية في
هيئة القوى العاملة.
ب  -امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للتأمينات
االجتماعية.
ج  -ب��رن��ام��ج اع ��ادة هيكلة القوى
العاملة والجهاز التنفيذي للدولة.
 - 12ه ��ل ت ��م وض ��ع خ �ط��ة زم�ن�ي��ة
لتطبيق النظام ال�ع��ام ال��ذي ج��اء به
القانون رقم  5لسنة  2008بتأسيس
شركات تطوير وتنفيذ املستودعات
العامة واملنافذ الحدودية؟
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استفسر عن الدفعات الصادرة من حساب وزارة الصحة إلى شركة دويتش الطبية

النصف يسأل العبيدي عن تجاوزات
التمريض والصيدلة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب راك� � � ��ان ال� �ن� �ص ��ف 5
أس �ئ �ل��ة إل � ��ى وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة د .ع�ل��ي
العبيدي بشأن بعض التجاوزات في
ق�ط��اع ال�ت�م��ري��ض وال�ص�ي��دل��ة ووح��دة
الغدد الصماء في مستشفى الصباح
ورعاية املرضى في التشيك.
وجاء في نص السؤال فيما يخص
بعض التجاوزات في قطاع التمريض
يرجى افادتي وتزويدي باآلتي:
 م � ��ا ه � ��ي ط � � ��رق ج � � ��ذب ال� � �ك � ��وادرالوطنية لاللتحاق بهيئة التمريض
وه��م اول ��ى ب��ال�ع�م��ل ف��ي املستشفيات
وي �م �ك ��ن اس �ت �ب ��دال �ه ��م ب��ال �ج �ن �س �ي��ات
االخرى؟
 ملاذا لم يتم تسكني منصب مديرإدارة التمريض منذ ان شغر في عام
 2010حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟
 ع� ��دد ال �ل �ج ��ان ال �ت ��ي ي� �ش ��ارك ف��يعضويتها مديرة ادارة التمريض؟
 م � ��ا ه � ��و س� �ب ��ب اص� � � � ��رار م ��دي ��رةادارة ال�ت�م��ري��ض ع�ل��ى اخ�ت�ي��ار بعض
ال �ش��رك��ات ل�ل�ت�ع��اق��د م�ع�ه��ا الس �ت �ق��دام
هيئة تمريض دون األخرى؟
 ن �م��ى ال ��ى ع�ل�م��ي اص � ��دار م��دي��رةادارة التمريض قرارا بتعيني حاملي
ش � �ه� ��ادات ال �ت �م��ري��ض م ��ن ال�ج�ن�س�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �ع �م��ل ب��امل �س �ت��وص �ف��ات
واملراكز الصحية فقط فما صحة هذه
املعلومات اذا كانت االجابة بااليجاب
ملاذا ال يتم تعيني الكوارد الوطنية من
هيئة التمريض في املستشفيات؟
 ملاذا تم استبعاد ملفات املمرضاتال ��ذي ��ن ت ��م اخ �ت �ي ��اره ��م ض �م��ن ش��رك��ة
امل �ي �ع��اد م ��ن ال �ه �ن��د وش ��رك ��ة امل �ت �ح��دة
وش ��رك ��ة ف �ي��رت��س وش ��رك ��ة س��ان�ي�ل�ي��ا
وال �ش��رك��ة ال�س��وي�س��ري��ة وش��رك��ة غ��رب
ش �م��ال وش��رك��ة ب��روف�ي�ش�ن��ال وش��رك��ة
نجمة برقان علما بانه تم اختيارهم
للعمل في وزارة التربية؟
 مل � � � � ��اذا ي� �ق� �ت� �ص ��ر ال � �ت � �ع� ��اق� ��د م��عاملمرضات من الجنسية الهندية دون
غ �ي��ره��م م ��ن ال �ف �ي �ل �ي �ب�ين ان��دون �ي �س �ي��ا
الصني مصر؟
 مل � � ��اذا ال ي� �ت ��م ت � ��دري � ��ب ال � �ك � ��وادرال��وط �ن �ي��ة م ��ن ال �ت �م��ري��ض ال �ع��ام �ل�ين
باملستوصفات وامل��راك��ز الصحية في
اقسام العناية املركزية باملستشفيات
وذلك لالستعانة بهم ملرافقة املرضى
للعالج بالخارج؟
 كم عدد الكوادر الوطنية من هيئةالتمريض ال��ذي��ن ت��م نقلهم م��ن مركز
صباح االحمد للمسالك البولية الى
مستشفيات اخ ��رى وم��ا ه��ي اس�ب��اب
النقل؟
 نمى الى علمي أنه تم جلب 3200م�م��رض وم�م��رض��ة م��ؤخ��را للعمل في

مستشفى ج��اب��ر وت��م ت��وزي�ع�ه��م على
ب��اق��ي امل�س�ت�ش�ف�ي��ات وت�ك�ل�ف��ة ال��واح��د
منهم  800دي�ن��ار شهريا مل��اذا ل��م يتم
ت��وف �ي��ر ه� ��ذا ال� �ه ��در وج �ل �ب �ه��م مل� ��دة 6
شهور قبل افتتاح مستشفى جابر ان
كان جبلهم بقصد التدريب؟
وف�ي�م��ا ي�خ��ص ب�ع��ض ال �ت �ج��اوزات
ب�ق�ط��اع ال�ص�ي��دل��ة ف��ي وزارة الصحة
ف� �ق ��ال ال� �ن� �ص ��ف ل � ��ذا ي ��رج ��ى اف ��ادت ��ي
وتزويدي باآلتي:
 ما اج��راءات وزارة الصحة تجاهح��ال �ت��ي ال ��وف ��اة ال �ت��ي ح��دث��ت م��ؤخ��را
بعد تناولهن ادوي��ة غير مرخصة تم
ش��راؤه��ا عن طريق وسائل التواصل
االج� �ت� �م ��اع ��ي (االن � �س � �ت � �غ � ��رام)؟ وه ��ل
تنسيق بني ال��وزارة ووزارة الداخلية
لتفتيش املنازل وامل�خ��ازن التي تقوم
ب �ب �ي��ع ه� ��ذه االدوي � � ��ة غ �ي��ر امل��رخ �ص��ة؟
وه��ل ق��دم��ت ال ��وزارة م�ش��روع بقانون
ل�ح�م��اي��ة امل��واط �ن�ين م��ن ه ��ذه االدوي ��ة
وتجريم بيعها؟
 ن �م��ى ال ��ى ع�ل�م��ي وج� ��ود نقصح��اد ف��ي وظ��ائ��ف ال�ص�ي��دل��ة ب ��وزارة
ال �ص �ح��ة ف �م��ا ص �ح��ة اج� � ��راءا ع�ق��ود
ج��اص��ة بتعيني ص�ي��ادل��ة م��ن الهند
وم� � �ص � ��ر ب� �م� �س� �م ��ى وظ � �ي � �ف� ��ي ف �ن��ي
ص�ي��دل��ي وه ��م ب ��االس ��اس يحملون
م��ؤه��ل ب �ك��ال��وري��وس ص �ي��دل��ة؟ وم��ا
اسماء الشركات التي تم عن طريقها
استقدام هؤالء الصيادلة؟
 م� ��ا أس � �ب� ��اب ع � ��دم االس �ت �ع��ان��ةبالكوارد الوطنية من الصيدالة في
القطاع الخاص بنظام االجر مقابل
العمل لسد النقص املوجود؟
 كم يبلغ عدد االصناف الدوائيةامل�ص�ن�ف��ة وال �ت��ي ت��م ت�ح��وي�ل�ه��ا ال��ى
اص� � �ن � ��اف غ� �ي ��ر م �ص �ن �ف��ة داوئ� � �ي � ��ا؟

راكان النصف

م��ع ت ��زوي ��دي ب�ك�ش��ف ب��أس �م��اء ه��ذه
االصناف.
فيما يخص وح��دة الغدد الصماء
بمستشفى ال �ص �ب��اح ط��ال��ب النصف
بتزويده باآلتي:
 نمى الى علمي انه تم تعيني رئيسل ��وح ��دة ال �غ ��دد ال �ص �م��اء بمستشفى
الصباح من الفترة اغسطس  2014الى
يوليو  2015من دون حصوله على اي
شهادة باختصاص طبي معترف بها
ت��ؤه�ل��ه ل��ذل��ك امل��وق��ع ،م��ا م ��دى صحة
هذه املعلومات؟

 نمى ال��ى علمي ان��ه تمت ترقيةال�ط�ب�ي��ب امل ��ذك ��ور اع�ل��اه ال ��ى درج��ة
اس � �ت � �ش ��اري غ � ��دد ص� �م ��اء ورئ� �ي ��س
ل��وح��دة ال �غ��دد ال�ص�م��اء بمستشفى
الصباح من دون مروره عبر القنوات
الشرعية والقانونية املتبعة بدولة
الكويت وان الجهة الوحيدة املنوطة
بالترقيات بوزارة الصحة هي معهد
الكويت لالختصاصات الصحية ما

مدى صحة هذه املعلومات ويرجى
تزويدي بنسخ من تدرجه الوظيفي
واالداري؟
 ما هي عدد الشكاوى الصادرةض ��د ال �ط �ب �ي��ب امل �ع �ن��ي خ �ل��ال ف �ت��رة
رئ ��اس� �ت ��ه ل� ��وح� ��دة ال � �غ� ��دد ال �ص �م��اء
ب �م �س �ت �ش �ف��ى ال� �ص� �ب ��اح م� ��ن ال �ف �ت��رة
اغ�س�ط��س  2014ال ��ى ي��ول�ي��و 2015؟
ومن اي جهة جاءت الشكاوى؟ وما
هي صفة الشاكني؟
وفي سؤال آخر للوزير العبيدي
ق� � � ��ال ال � �ن � �ص � ��ف :ن� � �ش � ��رت ص �ح �ي �ف��ة
ال�ق�ب��س ب �ت��اري��خ  11ن��وف�م�ب��ر 2015
يوم االربعاء خبرا بعنوان الصحة
اف �ت �ت��اح م�س�ت�ش�ف��ى ج��دي��د ك ��ل ع��ام
وك� �ش ��ف وك� �ي ��ل وزارة ال �ص �ح��ة ان
امل�ش��اري��ع االن�ش��ائ�ي��ة وتوسيعاتها
الجديدة للوزارة تسير وفق الجدول
ال��زم�ن��ي امل�ع��د ض�م��ن خ�ط��ة التنمية
معلنا ان��ه سيتم افتتاح مستشفى
جديد كل عام بالبالد وتوقع الوكيل

 ..ويقترح تسمية شارعين
بإسمي المخلد وصرخوه
تقدم النائب راك��ان النصف
ب � ��اق� � �ت � ��راح �ي��ن ط � ��ال � ��ب ف �ي �ه �م��ا
ب��إط�لاق اس�م��ي ي��وس��ف املخلد
ون� ��اص� ��ر ص� ��رخ� ��وه ع �ل ��ى أح ��د
ال� �ش ��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة وق� ��ال في
ن � ��ص االق � � �ت� � ��راح االول :ن �ظ��را
ل �ل��اس� � �ه � ��ام � ��ات ال� � �ت � ��ي ق ��دم� �ه ��ا
امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ب � � ��اذن ال � �ل� ��ه ال �ع��م
يوسف خالد املخلد في خدمة
ال�ك��وي��ت وب��اع�ت�ب��اره اح��د كبار
جيل الرواد واملؤسسني وواحد

من الشهود على الديمقراطية
والحياة السياسية ف��ي البالد
ممن س�ط��روا سجال حافال في
خدمة الوطن عبر بوابة العمل
البرملاني والسياسي.
ل��ذا ف��ان�ن��ي ات �ق��دم ب��االق�ت��راح
ب��رغ�ب��ة لتسمية اح��د ال �ش��وارع
ال��رئ �ي �س �ي��ة ف ��ي دول � ��ة ال �ك��وي��ت
باسم املغفور له يوسف املخلد.
وق � � � ��ال ف � ��ي ن � ��ص االق� � �ت � ��راح
ال �ث��ان��ي :ن �ظ��را ل �ل �ه��ام��ات ال�ت��ي

ق��دم �ه��ا امل �ع �ف��ور ل ��ه ب � ��اذن ال�ل��ه
ت� �ع ��ال ��ى ن� ��اص� ��ر ص� ��رخ� ��وه ف��ي
ال �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي وال �ب��رمل��ان��ي
واالكاديمي في خدمة الكويت.
ل��ذا ف��ان�ن��ي ات �ق��دم ب��االق�ت��راح
برغبة لتسمية ش��ارع في أحد
ال� �ش ��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي دول��ة
الكويت باسم املغفور له ناصر
صرخوه.

ف��ي ت �ص��ري��ح ل��ه اف �ت �ت��اح مستشفى
االميري الجديد خالل العام املقبل.
واض � � � � ��اف :ل � � ��ذا ي� ��رج� ��ى اف� ��ادت� ��ي
وتزويدي باآلتي:
 ما املعلومات التي استند اليهاوكيل الوزارة في تصريحه بافتتاح
م �س �ت �ش �ف ��ى ج � ��دي � ��د ك � ��ل ع � � � ��ام؟ م��ع
ت��زوي��دي بكشف تفصيلي باسماء
ه ��ذه امل �ش��اري��ع وت ��اري ��خ تسليمها
للوزارة ونسبة االنجاز وفق تقرير
امل�ك��ات��ب االس�ت�ش��اري��ة امل�ش��رف��ة على
هذه املشاريع.
 كم تبلغ مدة التأخير في صرفدفعات املقاولني في مشروع تصميم
وإن �ش ��اء وب �ن��اء وت�ج�ه�ي��ز وص�ي��ان��ة
م �س �ت �ش �ف��ى االم� � �ي � ��ري وم �س �ت �ش �ف��ى
الصباح الجديد والفروانية الجديد
وال � �ع ��دان ال �ج��دي��د وم ��رك ��ز ال�ك��وي��ت
مل �ك ��اف� �ح ��ة ال � �س� ��رط� ��ان وم �س �ت �ش �ف��ى
االمراض السارية الجديد؟
 كم عدد االصناف الدوائية التيت ��م ت�خ�ف�ي��ض س �ع��ره��ا ب �ع��د ص ��دور
ق� � � ��رار ت �خ �ف �ي ��ض اس� � �ع � ��ار االدوي� � � ��ة
االخ � � �ي� � ��ر؟ وم � � ��ا اس� � �م � ��اء ال� �ش ��رك ��ات
امل� �س� �ت ��وردة ل �ه ��ذه االص � �ن� ��اف؟ وم��ا
امل �ع �ي��ار امل �ع �ت �م��د ل� ��دى ال � � ��وزارة في
اختيار تلك االصناف تحديدا؟
كما وجه سؤاال الى العبيدي جاء
فيه نما الى علمي ان وزارة الصحة
تعاقدت مع شركة السفير للسياحة
وال�س�ف��ر ل��رع��اي��ة م��رض��ى جمهورية
ال �ت �ش �ي ��ك وان س� �ع ��ر ت� ��ذك� ��رة س�ف��ر
امل��ري��ض ال��واح��د ي�ب�ل��غ  650دي �ن��ارا
ك��وي �ت �ي��ا ب �ي �ن �م��ا ش ��رك ��ات ال �ط �ي��ران
االخ � � ��رى ت �ب �ي �ع �ه��ا ت �ق��ري �ب��ا ب�ن�ص��ف
املبلغ.
وتابع النصف لذا يرجى افادتي
وتزويدي باآلتي:
 م��ا اس ��م ال �ش��رك��ة امل�ح�ل�ي��ة ال�ت��يت��م ال�ت�ع��اق��د م�ع�ه��ا ل��رع��اي��ة امل��رض��ى
في جمهورية التشيك؟ مع تزويدي
بنسخة من العقد املبرم بني الشركة
وال � � ��وزارة وج�م�ي��ع م��واف �ق��ات لجنة
املناقصات املركزية وادارة الفتوى
والتشريع وديوان املحاسبة.
وم� ��ن ج �ه��ة اخ � ��رى وج� ��ه ال �ن��ائ��ب
راك � � ��ان ال �ن �ص��ف س� � ��ؤاال ال � ��ى ن��ائ��ب
رئيس مجلس ال��وزراز وزي��ر املالية
ان ��س ال �ص��ال��ح ح �ي��ث ق ��ال ف ��ي نص
ال � �س ��ؤال  :ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب�ق�ي�م��ة
الدفعات املالية ال�ص��ادرة من البنك
امل��رك��زي م��ن ح�س��اب وزارة الصحة
الى شركة دويتش الدولية الطبية
من تاريخ يناير  2011حتى تاريخ
ورود ه��ذا ال �س��ؤال ول�ك��ل سنة على
حدة.

لماذا لم يتم
تسكين منصب
مدير التمريض
الشاغر منذ عام
2010؟
الوزارة جلبت
 3200ممرض
براتب  800دينار
شهريا للعمل في
مستشفى جابر
لماذا هذا الهدر؟
ما إجراءات وزارة
الصحة تجاه حالتي
الوفاة مؤخرا بعد
تناولهما أدوية
غير مرخصة؟
ما عدد الشكاوى
ضد رئيس وحدة
الغدد الصماء في
مستشفى الصباح؟
كم مدة التأخير
في صرف دفعات
المقاولين في
مشاريع بناء
وتجهيز 6
مستشفيات؟
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قراءة في تشكيل اللجان البرلمانية في دور االنعقاد الرابع مقارنة بدور االنعقاد الثالث

 % 44.7معدل التغيير في  38منصبا
للرئيس والمقرر في  19لجنة
النواب المشاركون في اللجان

إعداد أيمن عبد اهلل:

م

ش�ك��ل امل�ج�ل��س ف��ي دور االن�ع�ق��اد
العادي الرابع من الفصل التشريعي
ال��راب��ع عشر ملجلس االم��ة  19لجنة
م �ن �ه��ا  11دائ� �م ��ة و 7ل �ج��ان م��ؤق�ت��ة
لجنة التحقيق ف��ي اوض ��اع مكتب
االس�ت�ث�م��ار ف��ي ل �ن��دن م�ن�ه��ا إض��اف��ة
ال ��ى ل�ج�ن��ة ال �ج��واب ع�ل��ى ال�خ�ط��اب
األميري.

%43.2

الدائمة

1

روضان الروضان

العرائض والشكاوى

املؤقتة
-

1

2

د .أحمد مطيع

العرائض والشكاوى

-

1

3

د .خليل عبدالله

العرائض والشكاوى والتعليمية

الخطاب االميري و املوارد البشرية

4

4

د.عودة الرويعي

العرائض والشكاوى والتعليمية

الخطاب االميري واملوارد البشرية

4

5

عبد الله العدواني

العرائض والشكاوى والداخلية والدفاع

املعاقني

3

6

عبد الله املعيوف

الداخلية والدفاع

الشباب والرياضة واملرأة واالسرة

4

7

سلطان اللغيصم

الداخلية والدفاع

االسكانية والتحقيق في مكتب االستثمار في لندن

3

8

ماجد موسى

الداخلية والدفاع

-

1

9

خليل الصالح

الداخلية والدفاع

املعاقني والتحقيق في مكتب االستثمار بلندن

3

مشاركة النواب في اللجان

10

فيصل الشايع

املالية واالولويات

حقوق االنسان

3

11

محمد الجبري

املالية

التحقيق في مكتب االستثمار بلندن

2

مشاركة النواب لجنة واحدة لجنتان  3لجان  4لجان  5لجان االجمالي

12

فيصل الكندري

املالية والخارجية

االسكانية

3

13

احمد القضيبي

املالية والتشريعية

-

2

14

خلف دميثير

املالية واملرافق

-

2

15

عسكر العنزي

املالية

حقوق االنسان والشباب والرياضة

3

16

حمود الحمدان

املالية والتعليمية

الخطاب االميري وحقوق االنسان واملرأة واالسرة

5

17

مبارك الحريص

التشريعية واالولويات

-

2

3

%2.

مشاركة النواب
وش� ��ارك ف��ي ج�م�ي��ع ال �ل �ج��ان 44
ن��ائ �ب��ا ب��اس�ت�ث�ن��اء رئ �ي��س مجلس
االمة مرزوق الغانم ونائبه مبارك
الخرينج وال�ن��ائ��ب د.عبدالحميد
دشتي وهو النائب الوحيد الذي
لم يشارك في اي لجنة إضافة الى
ث�لاث��ة ن��واب أع�ض��اء ف��ي الحكومة
وه��م وزراء امل��واص�ل�ات وال�ب�ل��دي��ة
ع�ي�س��ي ال �ك �ن��دري وال �ن �ف��ط واالم ��ة
د.ع�ل��ي العمير وال �ع��دل واالوق ��اف
د.يعقوب الصانع.
وت �ف��اوت��ت م�ش��ارك��ة ال �ن��واب في
ال�ل�ج��ان ح�ي��ث ش ��ارك ن��ائ��ب واح��د
ف��ي  5ل �ج��ان وه ��و ال �ن��ائ��ب ح�م��ود
ال�ح�م��دان فيما ش��ارك  4ن��واب في
 4ل �ج ��ان وه � ��م :د.خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه
ود.ع � � ��ودة ال ��روي �ع ��ي ود.ع �ب��دال �ل��ه
الطريجي و عبد الله املعيوف و12
ن��ائ�ب��ا ش��ارك��وا ف��ي  3ل �ج��ان وه��م:
عبد الله العدواني وفيصل الشايع
و فيصل الكندري وعسكر العنزي
و نبيل الفضل و ف��ارس العتيبي
وس � � �ع� � ��ود ال � �ح� ��ري � �ج� ��ي وع � ��دن � ��ان
ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د وراك � � � � � ��ان ال �ن �ص��ف
وم � ��اض � ��ي ال� � �ه � ��اج � ��ري وس� �ل� �ط ��ان
ال�ل�غ�ي�ص��م وخ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح و19
ن��ائ�ب��ا ش��ارك��وا ف��ي لجنتني وه��م:
اح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي وخ �ل��ف دميثير
ومبارك الحريص ومحمد البراك
ود.عبدالرحمن الجيران وفيصل
ال� ��دوي � �س� ��ان ود.ي � ��وس � ��ف ال ��زل ��زل ��ة
ود.م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة ود.م �ن �ص��ور
الظفيري وط�لال الجالل وحمدان

%27.3

النائب

اللجان

االجمالي

عدد النواب
املعدل

8
% 18.2

%18.2

%9.1

4
12
19
% 9.1 % 27.3 % 43.2

العازمي وكامل العوضي وع��ادل
ال� �خ ��راف ��ي وأح� �م ��د الري وج �م��ال
ال � �ع � �م� ��ر وم � �ح � �م� ��د ط � �ن� ��ا وس� �ي ��ف
العازمي وصالح عاشور ومحمد
ال �ج �ب��ري و  8ن � ��واب ش ��ارك ��وا في
ل� �ج� �ن ��ة واح� � � � � ��دة وه� � � � ��م :روض� � � ��ان
الروضان ود .أحمد مطيع وماجد
موسي وسعد الخنفور وسعدون
ح �م��اد وم�ح�م��د ال�ه��دي��ة وع�ب��دال�ل��ه
التميمي وحمد الهرشاني.
الرئيس والمقرر
ول��وح��ظ ان ن�س�ب��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر في
منصبي ال��رئ�ي��س وامل �ق��رر مقارنة
بدور االنعقاد العادي الثالث بلغت
 ٪ 44.7م��ن  38م�ن�ص�ب��ا للرئيس
واملقرر في  19لجنة حيث تم تغيير
ال��رئ�ي��س وامل �ق��رر م�ع��ا ف��ي  3لجان
بنسبة  ٪ 15.8وه��ي الخارجية
وال � � �خ � � �ط � ��اب االم� � � �ي � � ��ري وح � �ق� ��وق
االن�س��ان وت��م تغيير الرئيس فقط
ف��ي  6ل�ج��ان بنسبة  % 31.6وهي
ال��داخ �ل �ي��ة وال �ص �ح��ة وال �خ��ارج �ي��ة
وامل � � ��راف � � ��ق وال� � �خ� � �ط � ��اب االم � �ي � ��ري

1
% 2.3

44
% 100

وح� � �ق � ��وق اإلن � � �س� � ��ان وت � � ��م ت �غ �ي �ي��ر
امل �ق��رر ف��ي  11ل�ج�ن��ة ب�ن�س�ب��ة 57.9
 ٪وه��ي التشريعية والتعليمية
والخارجية واالولويات والخطاب
االم� � �ي � ��ري واالس � �ك ��ان � �ي ��ة وح� �ق ��وق
االن � � � �س� � � ��ان وامل� � � � � � � � ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة
وامل� �ع ��اق�ي�ن وال� �ش� �ب ��اب وال��ري��اض��ة
واملرأة واالسرة.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ع �ض��وي��ة ال �ل �ج��ان
الدائمة واملؤقتة فقد بلغت نسبة
ال �ت �غ �ي �ي��ر  ٪ 36.9م� �ق ��ارن ��ة ب ��دور
االن� �ع� �ق ��اد ال� �ث ��ال ��ث ح �ي ��ث ش �ه��دت
دخول  38نائبا جديدا من اجمالي
 103ن � ��واب ه ��م إج �م ��ال ��ي أع �ض��اء
اللجان الدائمة واملؤقتة.
التغيير في اللجان الدائمة
وع �ل��ى ص�ع�ي��د ال�ل �ج��ان ال��دائ�م��ة
بلغت نسبة التغيير  % 31.7حيث
شهدت دخول  20نائبا جديدا من
اجمالي  63نائبا  ،وجاءت لجنتا

التتمة ص09

معدل التغيير في اللجان

18

محمد البراك

التشريعية

املعاقني

2

19

نبيل الفضل

التشريعية واملرافق

الشباب والرياضة

3

20

د.عبدالرحمن الجيران

التشريعية وامليزانيات

-

2

21

فيصل الدويسان

التشريعية والتعليمية

-

2

22

د.يوسف الزلزلة

التشريعية واالولويات

-

2

23

د.محمد الحويلة

التعليمية وامليزانيات

-

2

24

سعد الخنفور

الصحية

-

1

25

د.منصور الظفيري

الصحية

االسكانية

2

26

سعدون حماد

الصحية

-

1

27

طالل الجالل

الصحية وحماية االموال العامة

-

2

28

حمدان العازمي

الصحية واملرافق

-

2

29

كامل العوضي

الخارجية واالولويات

-

2

30

حمد الهرشاني

الخارجية

-

1

31

فارس العتيبي

الخارجية وامليزانيات

الشباب والرياضة

3

32

محمد طنا

الخارجية

املرأة واالسرة

2

33

سعود الحريجي

املرافق وامليزانيات

االسكانية

3

34

عادل الخرافي

املرافق وامليزانيات

-

2

35

محمد الهدية

املرافق

-

1

36

راكان النصف

املرافق

االسكانية والتحقيق في مكتب االستثمار بلندن

3

37

عدنان عبدالصمد

امليزانيات

حقوق االنسان واملوارد البشرية

3

38

د.عبدالله الطريجي

امليزانيات وحماية االموال العامة

الخطاب االميري والشباب والرياضة

4

مقررو اللجان معدل
معدل التغيير عن دور رؤساء اللجان
معدل التغيير
الجدد
الجدد
التغيير
االنعقاد الثالث

39

سيف العازمي

حماية االموال العامة

-

1

40

عبدالله التميمي

حماية االموال العامة

املرأة واالسرة

2

الدائمة

11

20

% 31.7

4

% 36.4

4

% 36.4

املؤقتة

8

18

% 45

2

% 25

7

% 87.5

االجمالي

19

38

% 36.9

6

% 31.6

11

% 57.9

اللجان

عدد االعضاء
عدد اللجان
الجدد

41

ماضي الهاجري

حماية االموال العامة

املعاقني والتحقيق في مكتب االستثمار بلندن

3

42

أحمد الري

االولويات

املوارد البشرية

2

43

جمال العمر

-

حقوق االنسان واملوارد البشرية

2

44

صالح عاشور

-

املعاقني واملرأة واالسرة

2
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متابعات

09

الخرينج ودشتي لم يشاركا في أي لجنة

 44نائبا شاركوا في عضوية  19لجنة
دائمة ومؤقتة
ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ )(6

%31.6

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺟﺪﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ )(38

%36.9

ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻗﺪﺍﻣﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ )(65

التغيير في تشكيل اللجان
رؤساء اللجان
العدد
املعدل

38
٪ 36.9

تتمة المنشور ص08
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة وامل� � ��راف� � ��ق ال �ع��ام ��ة
ف��ي م �ق��دم��ة ال �ل �ج��ان ال �ت��ي ط��ال�ه��ا
ال �ت �غ �ي �ي��ر ب �ن �س �ب��ة  ٪ 42.8ل�ك��ل
لجنة فشهدت التشريعية دخول 3
أعضاء جدد وهم فيصل الدويسان
واح� � �م � ��د ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ود.ي � ��وس � ��ف
ال ��زل ��زل ��ة وب ��امل� �ث ��ل امل� ��راف� ��ق دخ� ��ول
ال� � �ن � ��واب راك � � � ��ان ال� �ن� �ص ��ف وخ �ل��ف
دم�ي�ث�ي��ر وح �م��دان ال �ع��ازم��ي وت�ل��ت
التشريعية واملرافق لجان الصحية
والخارجية وحماية االموال العامة
ب �ن �س �ب��ة ت �غ �ي �ي��ر  ٪ 40ل �ك��ل ل�ج�ن��ة
ف ��دخ ��ل ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة ع �ض��وان
جديدان هما طالل الجالل وحمدان
ال �ع��ازم��ي وب��امل �ث��ل ال �خ��ارج �ي��ة دخ��ل
ال�ن��ائ�ب��ان ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري ومحمد
ط �ن ��ا وف � ��ي ل �ج �ن��ة ح �م ��اي ��ة االم � � ��وال
ال�ع��ام��ة ال�ن��ائ�ب��ان م��اض��ي ال�ه��اج��ري
وط� �ل��ال ال � �ج �ل�ال ث ��م ج� � ��اءت ل�ج�ن�ت��ا
امل��ال �ي��ة وامل �ي��زان �ي��ات ب�ن�س�ب��ة تغيير
 ٪ 28.5ح �ي ��ث ش � �ه� ��دت امل��ال �ي��ة
دخ � ��ول ع �ض��وي��ن ج ��دي ��دي ��ن ه�م��ا
عسكر العنزي وح�م��ود الحمدان
وب ��امل� �ث ��ل امل� �ي ��زان� �ي ��ات ال �ن��ائ �ب��ان
د.ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران وس�ع��ود
الحريجي.
وش � � �ه� � ��دت ل� � �ج � ��ان ال � �ع� ��رائ� ��ض
وال �ش �ك��اوى وال��داخ �ل �ي��ة وال��دف��اع
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واالول� ��وي� ��ات م�ع��دل
ت �غ �ي �ي��ر ب �ن �س �ب��ة  ٪ 20ب ��دخ ��ول
ع�ض��و ج��دي��د ف��ي ك��ل ل�ج�ن��ة وه��و
د.ع � ��ودة ال��روي �ع��ي ف��ي ال�ع��رائ��ض
وال� � �ش� � �ك � ��اوى وخ� �ل� �ي ��ل ال� �ص ��ال ��ح

65
٪ 63.1

%36.4

ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﺔ )(13

%68.4

%63.1

تغير في التشكيل مستمر في منصبه

ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ )(4

ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﺔ )(7

%63.6

معدل التغيير في رؤساء اللجان
اإلجمالي

رؤساء اللجان

103
٪ 100

العدد
املعدل

ف ��ي ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع وف�ي�ص��ل
الدويسان في التعليمية وأحمد
الري في لجنة االولويات.
التغيير في اللجان المؤقتة
وبالنسبة للجان املؤقتة وعددها
 8ل �ج��ان م�ن�ه��ا ل�ج�ن��ة ال �ج ��واب على
ال�خ�ط��اب األم �ي��ري فقد بلغت نسبة
ال �ت �غ �ي �ي��ر  % 45ب ��دخ ��ول  18ن��ائ�ب��ا
جديدا من إجمالي  40نائبا وجاءت
لجنة ذوي االحتياجات الخاصة في

تغير في التشكيل مستمر في منصبه
6
٪ 31.6

م�ق��دم��ة ال�ل�ج��ان ال �ت��ي ط��ال�ه��ا تغيير
ب �ن �س �ب��ة  ٪ 80وه � ��ي اع� �ل ��ى ن�س�ب��ة
ت�غ�ي�ي��ر ف��ي ج�م�ي��ع ال �ل �ج��ان ال��دائ �م��ة
واملؤقتة بدخول  4اعضاء جدد في
اللجنة وه��م محمد ال�ب��راك وصالح
ع��اش��ور وخ�ل�ي��ل ال�ص��ال��ح وعبدالله
ال �ع��دوان��ي  ،ت�ل�ي�ه��ا ل �ج��ان ال�خ�ط��اب
االم� � �ي � ��ري ووال � �ش � �ب� ��اب وال ��ري ��اض ��ة
واملرأة واالسرة بنسبة تغيير % 60
ل�ك��ل ل�ج�ن��ة ب��دخ��ول  3أع �ض��اء ج��دد
ف��ي ك��ل لجنة وه��م :د.خليل عبدالله

13
٪ 68.4

معدل التغيير في رؤساء اللجان الدائمة
اإلجمالي
19
٪ 100

وعبدالله املعيوف ود.عودة الرويعي
في الخطاب االميري ونبيل الفضل
وع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي وف� ��ارس العتيبي
في الشباب والرياضة ومحمد طنا
وعبدالله التميمي وحمود الحمدان
في املرأة واالسرة  ،ثم لجنتا حقوق
االن �س��ان وامل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة بنسبة
ت �غ �ي �ي��ر  ٪ 40ل �ك��ل ل �ج �ن��ة ب��دخ��ول
ع �ض ��وي ��ن ج ��دي ��دي ��ن وه� �م ��ا ع�س�ك��ر
ال �ع �ن��زي وج �م��ال ال �ع �م��ر ف��ي ح�ق��وق
االن�س��ان وع��دن��ان وج�م��ال العمر في

رؤساء اللجان الدائمة تغير في التشكيل مستمر في منصبه اإلجمالي
4
٪ 36.4

العدد
املعدل

امل��وارد البشرية  ،ث��م ج��اءت اللجنة
االس� �ك ��ان� �ي ��ة ب �ن �س �ب��ة ت �غ �ي �ي��ر ٪ 20
بدخول النائب سلطان اللغيصم.
أم ��ا ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي اوض ��اع
مكتب االستثمار بلندن فلم تشهد
أي ت�غ�ي�ي��ر ف��ي ال�ل�ج�ن��ة ح �ي��ث واف��ق
امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت�م��دي��د ع�م�ل�ه��ا ث�لاث��ة
أشـــهر ف��ي ج�ل�س��ة  3ن��وف�م�ب��ر 2015
ب��ال �ت �ش �ـ �ـ �ك �ي��ل ن �ف �س��ه وه � ��ي ال �ل �ج �ن��ة
الوحيدة التي لــــم يطلها أي تغيير.

ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ )(2

%25

ﺗﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﻜﻴﻞ )(11

%57.9

% 42.1

ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﺔ )(6

%75

معدل التغيير في رؤساء اللجان المؤقتة

معدل التغيير في مقررو اللجان

رؤساء اللجان املؤقتة تغير في التشكيل مستمر في منصبه اإلجمالي

رؤساء اللجان الدائمة تغير في التشكيل مستمر في منصبه اإلجمالي

العدد
املعدل

2
٪ 25

6
٪ 75

8
٪ 100

العدد
املعدل

11
٪ 57.9

المشتركة من
اللجنة التشريعية
والمالية
تؤلف من أعضاء اللجنتني وعمال
ب��ال �ف �ق��رة األول � ��ى م ��ن امل � ��ادة ( )53من
الالئحة الداخلية يكون النائب فيصل
الشايع رئيسا للجنة والنائب أحمد
ال �ق �ض �ي �ب��ي م� �ق ��ررًا ل �ه��ا .وت� ��م تشكيل
اللجنة م��ن قبل رئ�ي��س مجلس األم��ة
ف ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد ال � �ع� ��ادي ال �ث��ان��ي
بجلسة املجلس بتاريخ 2013/12/24
بشأن منع تضارب املصالح والقواعد
السلوك ال�ع��ام ،وذل��ك ب�ن��اء على طلب
رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
عمال باملادة  53من الالئحة الداخلية.

المشتركة
من التشريعية
والخارجية

ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺒﺔ )(8

8
٪ 42.1

7
٪ 63.6

11
٪ 100

19
٪ 100

تؤلف من أعضاء اللجنتني وعمال
ب��ال �ف �ق��رة األول � ��ى م ��ن امل � ��ادة ( )53من
الالئحة الداخلية يكون النائب كامل
ال� �ع ��وض ��ي رئ �ي �س��ا ل �ل �ج �ن��ة وال �ن��ائ��ب
م�ح�م��د ط �ن��ا م �ق ��ررا ل �ه��ا وت ��م تشكيل
اللجنة م��ن ق�ب��ل رئ�ي��س مجلس األم��ة
ف� ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد ال � �ع� ��ادي ال �ث��ان��ي
بجلسة املجلس بتاريخ 2014/6/ 25
بشأن اصدار القانون املوحد ملكافحة
اإلغ � � � � ��راق وال � �ت� ��داب � �ي� ��ر ال �ت �ع��وي �ض �ي��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة ل� ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
لدول الخليج العربية (املعدل).

10

متابعات
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تشكيل اللجان في دور االنعقاد الرابع
اللجنة

تشكيل اللجنة

الرئيس

العرائض
والشكاوى
تزكية

روضان الروضان
د .أحمد مطيع
د .خليل عبدالله
د.عودة الرويعي
عبد الله العدواني

روضان
الروضان

الداخلية والدفاع
انتخاب

سلطان اللغيصم
ماجد موسى
عبد الله املعيوف
عبد الله العدواني
خليل الصالح

سلطان
اللغيصم

املالية
انتخاب

فيصل الشايع
محمد الجبري
فيصل الكندري
احمد القضيبي
خلف دميثير
عسكر العنزي
حمود الحمدان

فيصل
الشايع

التشريعية
والقانونية
تزكية

مبارك الحريص
احمد القضيبي
محمد البراك
نبيل الفضل
د.عبدالرحمن الجيران
فيصل الدوسان
د.يوسف الزلزلة

مبارك
الحريص

التعليمية
انتخاب

د.عودة الرويعي
حمود الحمدان
د.محمد الحويلة
د.خليل عبدالله
فيصل الدويسان

الصحية
انتخاب

طالل الجالل
سعدون حماد
سعد الخنفور
د.منصور الظفيري
حمدان العازمي

طالل
الجالل

الخارجية
انتخاب

كامل العوضي
محمد طنا
حمد الهرشاني
فارس العتيبي
فيصل الكندري

كامل
العوضي

املرافق العامة
تزكية

محمد الهدية
سعود الحريجي
عادل الخرافي
نبيل الفضل
راكان النصف
خلف دميثير
حمدان العازمي

محمد
الهدية

امليزانيات
تزكية

عدنان عبدالصمد
د.محمد الحويلة
فارس العتيبي
د .عبدالله الطريجي
عادل الخرافي
د.عبدالرحمن الجيران
سعود الحريجي

عدنان
عبدالصمد

د.عودة
الرويعي

املقرر

د .أحمد مطيع

ماجد موسى

محمد الجبري

احمد القضيبي

حمود الحمدان

سعدون حماد

محمد طنا

سعود الحريجي

د.محمد الحويلة

معدل
التغيير %

% 20

% 20

% 28.5

% 42.8

% 20

% 40

% 40

% 42.8

% 28.5

األعضاء الجدد

د.عودة الرويعي

خليل الصالح

عسكر العنزي
حمود الحمدان

فيصل الدوسان
احمد القضيبي
د.يوسف الزلزلة

اللجنة

حماية االموال
العامة
انتخاب

االولويات
تزكية

د .عبدالله الطريجي
سيف العازمي
عبدالله التميمي
ماضي الهاجري
طالل الجالل

د .عبدالله
الطريجي

د.يوسف الزلزلة
احمد الري
كامل العوضي
مبارك الحريص
فيصل الشايع

د.يوسف
الزلزلة

الجواب على
الخطاب االميري
تزكية

د.عودة الرويعي
عبدالله املعيوف
د.عبد الله الطريجي
حمود الحمدان
د.خليل عبدالله

د.عودة
الرويعي

االسكانية
تزكية

فيصل الكندري
سعود الحريجي
راكان النصف
د .منصور الظفيري
سلطان اللغيصم

فيصل
الكندري

حقوق االنسان
تزكية

جمال العمر
عسكر العنزي
عدنان عبدالصمد
فيصل الشايع
حمود الحمدان

املوارد البشرية
تزكية

د .خليل عبدالله
د .عودة الرويعي
أحمد الري
عدنان عبدالصمد
جمال العمر

فيصل الدويسان

طالل الجالل
حمدان العازمي
املعاقني
تزكية

ماضي الهاجري
محمد البراك
صالح عاشور
خليل الصالح
عبدالله العدواني

الشباب
والرياضة
تزكية

عبد الله املعيوف
د.عبدالله الطريجي
نبيل الفضل
عسكر العنزي
فارس العتيبي

فيصل الكندري
محمد طنا

راكان النصف
خلف دميثير
حمدان العازمي

د.عبدالرحمن الجيران
سعود الحريجي

تشكيل اللجنة

الرئيس

املرأة واالسرة
تزكية

صالح عاشور
محمد طنا
عبدالله التميمي
عبدالله املعيوف
حمود الحمدان

لجنة التحقيق
في مكتب
االستثمار بلندن

محمد الجبري
ماضي الهاجري
خليل الصالح
راكان النصف
سلطان اللغيصم

جمال العمر

د .خليل
عبدالله

ماضي
الهاجري

عبد الله
املعيوف

صالح
عاشور

محمد
الجبري

املقرر

سيف العازمي

احمد الري

عبدالله املعيوف

سعود الحريجي

عسكر العنزي

د .عودة الرويعي

محمد البراك

د.عبدالله الطريجي

محمد طنا

ماضي الهاجري

معدل
التغيير %

% 40

% 20

% 60

% 20

% 40

% 40

% 80

% 60

% 60

األعضاء الجدد

ماضي الهاجري
طالل الجالل

احمد الري

د.خليل عبدالله
عبدالله املعيوف
د.عودة الرويعي

سلطان اللغيصم

عسكر العنزي
جمال العمر

عدنان عبدالصمد
جمال العمر

محمد البراك
صالح عاشور
خليل الصالح
عبدالله العدواني

نبيل الفضل
عسكر العنزي
فارس العتيبي

محمد طنا
عبدالله التميمي
حمود الحمدان

لم تشهد اي تغيير نظرا لتشكيلها في
دور االنعقاد الثاني وتم تمديد عملها
ملدة ثالثة اشهر
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خالل مشاركته في برنامج بال حصانة

الظفيري :مسيرة المجلس في الطريق
الصحيح والغانم قاده إلى إنجازات تاريخية
استضاف برنامج بال
حصانة الذي يبث على
تلفزيون المجلس النائب
د .منصور الظفيري في
حوار سياسي اجتماعي
متنوع انقسم الى
ثالثة اجزاء تمت في
مكتبه بمجلس االمة
وديوانه بمنطقة سعد
العبداهلل حيث سلط
البرنامج الضوء على جزء
من حياته االجتماعية
والتقى بعضا من
اقربائه والى التفاصيل:

أث � � �ن� � ��ى ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .م� �ن� �ص ��ور
ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ع� �ل ��ى ق � �ي� ��ادة ال��رئ �ي��س
ال � �غ� ��ان� ��م مل� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة م �ع �ت �ب��را
أن ��ه ت �ف��وق ف��ي أدائ � ��ه ع �ل��ى رؤس ��اء
سابقني وأنه أحد أسباب استمرار
املجلس الحالي.
وق � ��ال ال �ظ �ف �ي��ري  :إن ال��رئ �ي��س
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ي �م �ت �ل��ك ط �م��وح��ا
ك �ب �ي ��را وي �ع �م ��ل ب ��اس� �ت� �م ��رار ع�ل��ى
تطوير أدائه وبرأيي أنه مأل مكانه
وت �ف��وق ع�ل��ى رؤس� ��اء س��اب�ق�ين في
إدارة املجلس ففي حني نجد الحزم
وال �ح �س ��م داخ � ��ل ال �ج �ل �س��ات ف��إن��ه
خ��ارج �ه��ا ي�ت�ع��ام��ل م�ع�ن��ا كصديق
وهو دائم التواصل مع النواب وال
يغلق هاتفه في وق��ت من األوق��ات
وي �س �ت �ق �ب��ل ات� �ص ��االت� �ه ��م ب��ال �ل �ي��ل
وال� �ن� �ه ��ار ب �ص ��در رح� ��ب وي�م�ك�ن�ن��ا
ال� � �ق � ��ول ب� �ع ��د م� � � ��رور ع� ��ام �ي�ن ع �ل��ى
قيادة الغانم للمجلس ان��ه الرجل
املناسب في املكان املناسب كما أنه
من أسباب استمرار املجلس.
وت��اب��ع ال �ظ �ف �ي��ري  :ان ال��رئ�ي��س
ال� �غ ��ان ��م ق � ��اد امل �ج �ل ��س إلن � �ج� ��ازات
غ�ي��ر م�س�ب��وق��ة ف��ي ت��اري��خ ال�ح�ي��اة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة وس � ��اه � ��م ف � ��ي زي� � ��ادة
م�س��اح��ة ال �ت �ع��اون ب�ي�ن السلطتني
نافيا أن تؤثر كثرة االستجوابات
ال�ت��ي م��ن املنتظر أن يشملها دور
االنعقاد الحالي على العالقة مع
الحكومة وعلق بقوله :العالقة بني
الحكومة ومجلس األم��ة أصبحت
ت�ت�م�ت��ع ب��ال �ق��وة ال �ك��اف �ي��ة الج�ت�ي��از
الكثير من العقبات في ظل تعهدات
متبادلة تتجدد في مطلع كل دور
ان�ع�ق��اد ع�ل��ى م��واص�ل��ة اإلن �ج��ازات
التشريعية واستمرار العمل الجاد
لتحقيق طموح ال�ش��ارع الكويتي
وتلبية متطلباته وعلى ذلك فإننا
ن��ؤك��د أن االس�ت�ج��واب��ات ل��ن تعطل
عمل السلطتني.
واع �ت �ب ��ر ال �ظ �ف �ي��ري ان م�س�ي��رة
امل � �ج � �ل� ��س ال� � �ح � ��ال � ��ي ت� �م� �ض ��ي ف��ي
ط��ري�ق�ه��ا ال�ص�ح�ي��ح واص �ف��ا اداءه
خ �ل��ال ع ��ام�ي�ن ب��امل �م �ت��از ك �م��ا أك��د
أن ال �ش��ارع ال�ك��وي�ت��ي اس �ت �ف��اد من
التشريعات ال�ت��ي تمت خ�لال تلك
الفترة.
وع� ��ن ب �ع��ض االن� �ت� �ق ��ادات ال �ت��ي
ت � �ط� ��ال امل� �ج� �ل ��س ب� ��دع� ��وى ض�ع��ف
ال �ج��ان��ب ال ��رق ��اب ��ي أك� ��د ال �ظ �ف �ي��ري
أن إن � � �ج� � ��ازات امل� �ج� �ل ��س ت �ت �ح��دث
ع�ن��ه وال �ت��ي ال ينكر الجميع أنها
ف��اق��ت ك��ل امل �ج��ال��س ال �س��اب �ق��ة كما
أن �ن��ا ن�ج�ح�ن��ا ف��ي ح��ل ال �ع��دي��د من
القضايا التي كانت تؤرق املواطن
وم ��ن أب��رزه��ا ال�ق�ض�ي��ة اإلس�ك��ان�ي��ة

تنفيذ امل �ش��اري��ع ال �ج��دي��دة وال��ذي
ي �ج ��ري ع �ل��ى ق� ��دم وس � ��اق وه �ن��اك
رغ� �ب ��ة ك �ب �ي��رة ف ��ي اإلن � �ج� ��از الف �ت��ا
إلى ان القضية اإلسكانية تحظى
ب �م �ت��اب �ع��ة م �س �ت �م��رة م ��ن ص��اح��ب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد وت��وج�ي�ه��ات
ملجلس االمة والحكومة بحلها في
أسرع وقت ممكن.

د .منصور الظفيري

ول� � �ك � ��ن ب ��ال� �ن� �ه ��اي ��ة ن� � �ق � ��ول ان � � ��ه ال
ي��وج��د مجلس ف��ي ت��اري��خ الحياة
البرملانية الكويتية ح��از اجماعا
ع�ل��ى أدائ ��ه ف��ال�ح�ص��ول ع�ل��ى رض��ا
جميع الناس غاية ال تدرك مؤكدا
أن��ه وبرغم ذل��ك ف��ان الناخب يدرك
أن امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي ي�ب��ذل ج�ه��ودا
ك�ب�ي��رة ع�ل��ى ال�ج��ان�ب�ين التشريعي
والرقابي.
أولويات المجلس
وأوض � ��ح ال �ن��ائ��ب ال �ظ �ف �ي��ري أن
ت ��رت� �ي ��ب أول � ��وي � ��ات امل� �ج� �ل ��س م�ن��ذ
ب��داي��ة الفصل التشريعي بحسب
أهمية القضايا وم��دى مالمستها
للحاجة الفعلية للمواطن ساعده
ف��ي تشريع ه��ذا ال�ك��م م��ن القوانني
ال� �ت ��ي أق � � ��رت .وت� ��اب� ��ع م �ف �ص�ل�ا :ان
الرئيس الغانم ك��ان أول م��ن ب��ادر
بفكرة ترتيب أولويات املجلس في
ب��داي��ة دخ��ول�ن��ا إل��ى املجلس حيث
اق�ن��ع ال �ن��واب بضعف اإلن �ج��از في
حالة تبني كل مجموعة من النواب
لقضية بعينها بخالف م��ا إذا تم
ت��رت�ي��ب ال�ق�ض��اي��ا وف �ق��ا ألهميتها
وبتنفيذ تلك الفكرة أصبح جميع
ن� � ��واب امل �ج �ل��س ي �ع �م �ل��ون ك �ف��ري��ق
واح ��د م�م��ا زاد م��ن نسبة اإلن�ج��از
ومنح القضايا الشعبية أولوية .
وع� � ��ن ت �ق �ي �ي �م��ه أداء ال �س �ل �ط��ة

ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ق � � ��ال إن ال� �ح� �ك ��وم ��ة
مجتهدة وأن ما يؤخذ عليها هو
ت��أخ��ر إق� � ��رار ال �ل ��وائ ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ل � �ل � �ق � ��وان �ي��ن وال� � � �ت � � ��ي ت � � �ع� � ��ود إل � ��ى
ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة ال�ت��ي تسيطر على
ع �م �ل �ه��ا وت� �ع ��رق ��ل س ��رع ��ة ت�ف�ع�ي��ل
ال� �ق ��وان�ي�ن م �ش �ي��را إل � ��ى أن ن �ج��اح
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى ه��ذه
ال �ع��راق �ي��ل س�ي�م�ك��ن ال �ح �ك��وم��ة من
مجاراة إنجازات املجلس وسيرفع
مستوى أدائها بدرجة كبيرة.
القضية اإلسكانية
وبسؤاله عن القضية اإلسكانية
وم� � ��ا ي � �ث� ��ار ح� � ��ول ال � �ح � �ل ��ول ال �ت��ي
ت ��وص� �ل ��ت إل� �ي� �ه ��ا ال �س �ل �ط �ت ��ان م��ن
ان �ت �ق��ادات أج ��اب ال�ظ�ف�ي��ري :إن ما
توصل إليه املجلس من حل وألزم
به الحكومة يقوم على توزيع 12
أل��ف وح��دة سنويا ليفوق ذل��ك ما
تم توزيعه خالل املجالس السابقة
أم � � ��ا ع � ��ن م � ��وض � ��وع ال� �ت ��وزي� �ع ��ات
ال��ورق �ي��ة ف��إن�ن��ا نطمئن امل��واط�ن�ين
بأن التوزيع على املخطط التزاما
م� � ��ن ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب � � �ج� � ��دول زم� �ن ��ي
لتسليم تلك الوحدات وقد استفاد
امل��واط��ن بمعرفة منطقته وموعد
التسلم الذي قدره الظفيري بثالث
س �ن��وات لعمليات ال�ب�ن��اء وتوفير
البنية التحتية حيث بدأ العمل في

محاربة الفساد
وف� � �ي� � �م � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب � �م � �ح� ��ارب� ��ة
ال �ف �س��اد أك ��د ال �ن��ائ��ب ال�ظ�ف�ي��ري أن
املجلس الحالي م��ن أق��ل املجالس
التشريعية التي صاحبها قضايا
فساد في املجتمع بفضل الرقابة
ال �ن��اج �ح��ة وال � �ت � �ع ��اون امل �ث �م��ر م��ع
ال�ح�ك��وم��ة م�ش�ي��را إل��ى أن املجلس
ال� � �ح � ��ال � ��ي ي � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ق� �ض ��اي ��ا
ف � �س� ��اد زام � �ن� ��ت م� �ج ��ال ��س س��اب �ق��ة
م �ث��ل اإلي ��داع ��ات وت �ه��ري��ب ال��دي��زل
وال � �ت ��أم � �ي � �ن ��ات وال � � � � ��داو وغ� �ي ��ره ��ا
الكثير من قضايا الفساد الكبرى
كاشفا عن أن تقارير جميع لجان
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب�خ�ص��وص
ق� �ض ��اي ��ا ال� �ف� �س ��اد ج� ��اه� ��زة أو ف��ي
مراحلها األخيرة.
وأردف ق��ائ�لا  :ل��و ت�ح��دث�ن��ا عن
قضية التأمينات على سبيل املثال
فقد عرضت على مجالس سبقتنا
ول��م تلق تفاعال منها ول��م يلتفت
إليها احد من النواب السابقني في
ح�ي�ن أن م�ج�ل�س�ن��ا تبناها وحرك
املياه الراكدة بخصوصها نافيا ان
يكون تبني املجلس تلك القضايا
ل� �ت� �ح� �س�ي�ن ص � ��ورت � ��ه أو ت �ح �ق �ي��ق
مكاسب انتخابية ألعضائه مؤكدا
ان املجلس يتبنى تلك القضايا من
أجل حماية الكويت والحفاظ على
مقدرات الشعب.
ك�م��ا ت �ح��دث ال�ظ �ف �ي��ري ع��ن دور
ال � ��وف � ��ود ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ف � ��ي ت �ع��زي��ز
ال � �ع�ل��اق� ��ات م � ��ع ال � � � ��دول ال �ش �ق �ي �ق��ة
وال �ص��دي �ق��ة م��ؤك��دا ق�ي��ام�ه��ا ب��دور
ف�ع��ال ف��ي ه��ذا ال�ج��ان��ب إل��ى جانب
عملها على حل مشاكل املواطنني
في الخارج وتذليل العقبات التي
تعترضهم كاشفا عن تلقي الوفود
ال �ب��رمل��ان �ي��ة إل ��ى ال � ��دول األوروب� �ي ��ة
وع � � � ��ودا ب ��إع� �ف ��اء ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن م��ن
تأشيرة الشنغن .

االستجوابات لن
تؤثر على العالقة
بين السلطتين ولن
تعرقل اإلنجاز
مسيرة المجلس
الحالي في الطريق
الصحيح والمواطن
استفاد من
التشريعات التي
أقرت
نلمس تفاؤال من
الناخبين ورضا
جميع الناس غاية
ال تدرك
حل القضية
اإلسكانية رغبة
أميرية وفي ظرف
 3سنوات سيبدأ
التوزيع الفعلي
للوحدات السكنية
المحددة على
المخطط
تقارير لجان
التحقيقات
البرلمانية جاهزة
وال نحارب الفساد
لمكاسب شخصية
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أشادوا لـ «الدستور»بأهمية التعاون بين السلطتين في تحقيق اإلنجاز

نواب:إقرار قانوني المعاقين واألحداث إنجاز
كبير يضاف إلى رصيد المجلس
أشاد نواب بما تم إنجازه
في جلستي الثالثاء
واالربعاء الماضيين
مشيريين إلى أن هذا اإلنجاز
يضاف الى الرصيد الكبير من
انجازات المجلس
وقالوا إن هذا يعود
إلى التفاهم والتعاون
الجاد بين السلطتين على
الرغم من أنه كانت هناك
استجوابات ألحد الوزراء
وتلميحات باستجوابات
أخرى إال أن عملية التشريع
تسير في طريقها دون
إبطاء وفي نفس الوقت
يقوم المجلس بأداء دوره
الرقابي على أفضل ما يكون
وهذه الروح الجديدة
ال شك أنها تثري عمل
المجلس وترضي المواطنين.
وقالوا إن قانون المعاقين
طفرة حضارية لصالح
المعاقين وفي إطار توفير
الرعاية المتكاملة لهم
ومن شأن التعديالت التي
تمت على القانون أن تعالج
القصور السابق وأن تضيف
له بعض المميزات التي
تحقق االستقرار والرعاية
الخاصة كذلك قانون
األحداث من القوانين
المهمة وتمت مراجعة
القانون السابق الصادر في
بداية الثمانينات وكان من
الضروري أن تتم معالجة
الثغرات التشريعية في
القانون السابق.

وأع ��رب أم�ي�ن س��ر امل�ج�ل��س النائب
ع � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي ع ��ن رض � ��اه ب �م��ا ت��م
إن� � � �ج � � ��ازه ف� � ��ي ج� �ل� �س� �ت ��ي ال � �ث �ل�اث� ��اء
واألربعاء وانها كانت جلسات راقية
تم في األول��ى إنجاز قانون املعاقني
وف��ي ال�ث��ان�ي��ة ق��ان��ون األح� ��داث ال��ذي
س��وف نستكمل ال�ن�ق��اش ح��ول��ه في
امل��داول��ة ال�ث��ان�ي��ة ول�ك��ن بشكل ع��ام
ك ��ان ��ت امل �ن��اق �ش��ة ش��ام �ل��ة ل �ج��وان��ب
إن� �س ��ان� �ي ��ة وت �ع �ل �ي �م �ي��ة وت �ث �ق �ي �ف �ي��ة
وق ��ان ��ون �ي ��ة وم� �ث ��ل ه � ��ذه ال �ج �ل �س��ات
إي � �ج ��اب � �ي ��ة م � �ئ ��ة ب ��امل � �ئ ��ة وه � � ��ي م��ن
عالمات تطور املجتمع ورقي الدولة
وتقدمها.
نتيجة طبيعية
ب� ��دوره أوض ��ح ال �ن��ائ��ب د.ي��وس��ف
ال��زل��زل��ة أن ه��ذا اإلن �ج��از ه��و نتيجة
ط� �ب� �ي� �ع� �ي ��ة ل � �ت � �ع � ��اون امل � �ج � �ل� ��س م��ع
الحكومة وقال إننا نعتبرها قواعد
تشريعية ننطلق منها إل��ى م��ا هو
أف �ض��ل ل �ه��ذا ال �ب �ل��د وال �ت �ع��دي��ل على
ق ��ان ��ون امل �ع��اق�ي�ن وق ��ان ��ون األح � ��داث
ك��ان م��ن التشريعات املطلوبة التي
تقدمت بها الحكومة ضمن خطتها
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة وم ��ا ت ��م إن� �ج ��ازه يحسب
ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س خ � �ص� ��وص� ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة
لقانون األح��داث ألن األم��ور تطورت
وال� �ق� �ض ��اي ��ا ت � �ط� ��ورت ول� �س� �ن ��ا ك�م��ا
ك�ن��ا ق�ب��ل ث�لاث�ين س�ن��ة وق ��ت ص��دور
القانون في تلك الفترة.
بداية جيدة
وقال النائب أحمد الري إن ما تم
إنجازه في جلسة الثالثاء كان بداية
جيدة حيث تم اقرار أربعة تعديالت
على قانون املعاقني بعد نقاش جيد
وف��ي جلسة األرب �ع��اء ت��م االنتهاء
من امل��داول��ة األول��ى لقانون األح��داث
حيث أوضح بعض األعضاء أن هذا
قد يعارض قانون الطفل الذي حدد
ال�ح��د األق �ص��ى ل�س��ن ال�ط�ف��ل ثمانية
ع�ش��ر ع��ام��ا ب�ي�ن�م��ا ق��ان��ون االح ��داث
ينزل بهذا الحد إلى ستة عشر عاما
وق ��د ام�ت�ن�ع��ت ع ��ن ال �ت �ص��وي��ت ل�ه��ذا
السبب.
فئتان مهمتان
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ع�س�ك��ر
ال�ع�ن��زي ان م��ات��م م��ن إن�ج��از يتصل
بفئتني مهمتني للغاية في املجتمع
هما فئة ذوي االحتياجات الخاصة
وفئة األح ��داث وق��د وفقنا ف��ي إق��رار
ق��ان��ون امل �ع��اق�ين ب �ع��د إج � ��راء بعض
ال �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل �ي��ه وت� ��م ال �ت �ص��وي��ت
عليه في املداولتني األول��ى والثانية
وه ��ذا ف��ي ح��د ذات ��ه ي�ن��م ع��ن ح��رص

الخرافي :الجلسات
إيجابية ومن
عالمات تطور
المجتمع
الري :إقرار
قانون المعاقين
بداية جيدة

عادل الجارالله

أحمد الري

أحمد القضيبي

ال� �س� �ل� �ط� �ت�ي�ن ع � �ل ��ى م � �س� ��اع� ��دة ه ��ذه
الفئة والتعاطف معها عوضا عما
تحملته في املاضي من إهمال وعدم
اهتمام بالقدر الذي يستحقونه وأنا
ش�خ�ص�ي��ا أش �ع��ر ب�ك�ث�ي��ر م��ن ال��رض��ا
إلق��رار هذا القانون ألنني كنت أحد
مقدميه.
وبالنسبة ل�ق��ان��ون االح� ��داث فقد
ت �م��ت امل ��واف� �ق ��ة ع �ل �ي��ه ف ��ي م��داول �ت��ه
األول� � ��ى وأرج� �ئ ��ت امل� ��داول� ��ة ال�ث��ان�ي��ة
للجلسة امل�ق�ب�ل��ة ح�ت��ى ت �ك��ون هناك
فسحة م��ن ال��وق��ت ملزيد م��ن االط�لاع
وال� �ت� �م� �ح� �ي ��ص خ� ��اص� ��ة ف � ��ي ب �ع��ض
ال � �ت � �ع� ��دي�ل��ات ال � �ت � ��ي رأى ال �ب �ع��ض
إجراءها على القانون.

ت �ض �ي��ف ل ��ه ب �ع��ض امل� �م� �ي ��زات ال �ت��ي
ت � �ح � �ق� ��ق االس � � � �ت � � � �ق � � ��رار وال� � ��رع� � ��اي� � ��ة
ال� �خ ��اص ��ة ك ��ذل ��ك ق ��ان ��ون األح� � ��داث
وه ��و م ��ن ال �ق��وان�ي�ن امل �ه �م��ة وت�م��ت
م��راج �ع��ة ال �ق��ان��ون ال �س��اب��ق ال �ص��ادر
ف ��ي ب ��داي ��ة ال �ث �م��ان �ي �ن��ات و ك� ��ان من
ال�ض��روري أن تتم معالجة الثغرات
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ف ��ي ال� �ق ��ان ��ون ال �س��اب��ق
ول� �ك ��ن ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ال� � ��ذي ت �ق��ارب
م� � ��واده ال �س �ب �ع�ين م � ��ادة ي �ن �ب �غ��ي أن
يتم توفير الكوادر البشرية العاملة
لتطبيقه وم � ��واده ف � ��وزارة ال �ش��ؤون
أم��ام�ه��ا م�س��ؤول�ي��ة ك�ب�ي��رة وت�ح��دي��دا
اإلدارة املختصة ب��األح��داث ووزارة
الداخلية عليها دور كبير من خالل
امل��ؤس �س��ات اإلص�ل�اح �ي��ة وس �ي �ك��ون
ه�ن��اك س�ج��ن خ��اص ل�ل�أح��داث فيه
ب��رام��ج إص�لاح�ي��ة وتأهيلية تهدف
إل ��ى إص �ل��اح االع ��وج ��اج واك �ت �س��اب
س�ل��وك�ي��ات إي�ج��اب�ي��ة س��وي��ة ترتقي
بهذا الفرد وتجعله يتأهل التأهيل
ال�ص�ح�ي��ح وه ��و م��ن ال �ق��وان�ي�ن ال�ت��ي
سوف يظهر مردودها في املستقبل
ال � �ق � ��ري � ��ب.وف � �ي � �م � ��ا ي � �خ� ��ص ال � �ش� ��أن
الرياضي قال د.الحويلة إن املجلس
كانت له وقفة حازمة للتحقيق في

س �ب��ب ض �ع��ف امل �س �ت��وى ال��ري��اض��ي
وال � ��وق � ��وف ع �ل ��ى م� ��ا دف � ��ع االت� �ح ��اد
الدولي لكرة القدم إلى وقف النشاط
الرياضي في الكويت.

معالجة القصور
وأب� � ��دى ال �ن��ائ��ب د.م �ح �م��د ه ��ادي
ال �ح��وي �ل��ة س �ع��ادت��ه ب �م��ا ت��م إن �ج��ازه
ف� ��ي ج �ل �س �ت��ي ال� �ث�ل�اث ��اء واألرب � �ع � ��اء
ي �ض��اف ل�ل��رص�ي��د ال�ك�ب�ي��ر للمجلس
ال �ح��ال��ي وق � ��ال إن ق ��ان ��ون امل �ع��اق�ين
ط �ف ��رة ح �ض��اري��ة ل �ص��ال��ح امل �ع��اق�ين
وف��ي إط��ار توفير الرعاية املتكاملة
ل� �ه ��م وم � ��ن ش � ��أن ه � ��ذه ال �ت �ع��دي�ل�ات
أن ت �ع��ال��ج ال� �ق� �ص ��ور ال� �س ��اب ��ق وأن

سيف العازمي

عبدالله املعيوف

تفاهم وتعاون
وف ��ي ذات ال �س �ي��اق أش ��اد ال�ن��ائ��ب
كامل العوضي باملحصلة النهائية
ل �ل �ج �ل �س �ت�ي�ن وق� � � ��ال إن ه� � ��ذا ي �ع��ود
إل ��ى ال�ت�ف��اه��م وال �ت �ع��اون ال �ج��اد بني
السلطتني على الرغم من أن��ه كانت
ه �ن��اك اس �ت �ج��واب��ات ألح� ��د ال � ��وزراء
وت �ل �م �ي �ح��ات ب��اس �ت �ج��واب��ات أخ ��رى
إال أن ع�م�ل�ي��ة ال �ت �ش��ري��ع ت �س �ي��ر في
ط��ري �ق �ه��ا دون إب � �ط� ��اء وف� � ��ي ن�ف��س
ال ��وق ��ت ي �ق��وم امل �ج �ل��س ب � ��أداء دوره
الرقابي على أفضل ما يكون وهذه
ال� ��روح ال �ج��دي��دة ال ش��ك أن �ه��ا تثري
ع �م��ل امل �ج �ل��س وت ��رض ��ي امل��واط �ن�ين
وتحقق مصالحهم وال بد أن نشيد
هنا ب��دور رئيس املجلس ف��ي إدارة
ال�ج�ل�س��ات بحكمة وت��واف��ق والبعد
ع ��ن ك ��ل م ��ا ي �ع �ي��ق س �ي��ر ال �ج �ل �س��ات
ويضيع وقت املجلس.

التتمة ص13

د .عبدالحميد دشتي

القضيبي :تعاون
المجلس والحكومة
يثمر عنه قوانين
تهم المواطن
سيف :انتصار
النواب والحكومة
لصالح المعاقين
المعيوف :انجازات
رائعة لصالح
فئتي المعاقين
واألحداث
دشتي :القانونان
اللذان تم إنجازهما
يواكبان التطور
التشريعي
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عملية التشريع تسير في طريقها والدور
الرقابي يتم بروح جديدة تثري عمل المجلس
عسكر :ماتم
من إنجاز يتصل
بفئتين مهمتين
للغاية في
المجتمع

عسكر العنزي

تتمة المنشور ص12
مواكبة التطور
وم ��ن ج��ان �ب��ه أك ��د ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��د
الحميد دشتي أن القانونني اللذين
ت��م إن�ج��ازه�م��ا م�ه�م��ان ج ��دا ألنهما
ي��واك �ب��ان ال�ت�ط��ور ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��ذي
يتماشى والقانون اإلنساني الدولي
ف��ال�ع��ال��م ك�ل��ه ي�ط��ور تشريعاته بما
يتماشى مع االتفاقيات واملعاهدات
الدولية.
وأض ��اف :إننا تطرقنا ف��ي هذين
القانونني إل��ى ح��اج��ة ذوي اإلع��اق��ة
وم��ن يتولى رعايتهم فيما يخص
التقاعد وتركنا جانبا يعنى ببعض
الفنيات وغلبنا الجانب اإلنساني
ع �ل��ى ال �ج��ان��ب ال �ف �ن��ي وح��اول �ن��ا أن
نشرع العواطف اإلنسانية النبيلة
ت� �ج ��اه ذوي اإلع� ��اق� ��ة وم � ��ن ي�ت�ك�ف��ل
م� ��ن أه� �ل� �ه ��م ب ��رع ��اي �ت �ه ��م وه � ��و أم ��ر
ك ��ان ي�س�ت��وج��ب ب��ال�ف�ع��ل ت�ش��ري�ع��ات
إس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة وق ��د ال ي ��روق للبعض
إعطاء بعض االمتيازات التي ينص
عليها القانون لصاحب اإلع��اق��ة أو
مل��ن ي��رع��اه إال أننا كما ذك��رت أردن��ا
ت �غ �ل �ي��ب ال �ج��ان��ب اإلن� �س ��ان ��ي وه ��ذا
م ��اي �ح ��دث ف ��ي م �ع �ظ��م دول ال �ع��ال��م
املتطورة.
أم � ��ا ع ��ن ق ��ان ��ون األح � � ��داث ف �ق��ال
دش �ت��ي إن ��ه أح ��د أه ��م ال�ت�ش��ري�ع��ات
ال � �ت � ��ي ت �ن �ق �ل �ن ��ا م � ��ن ال � �ت � �ع ��ام ��ل م��ع
ال �ح��دث ت �ع��ام�لا أم �ن �ي��ا إل ��ى ت�ع��ام��ل
أم�ن��ي إن�س��ان��ي ح �ض��اري اجتماعي
وال �ق��ان��ون ح�ق��ق م��ا ه��و منصوص
ع �ل �ي��ه ف ��ي ات �ف��اق �ي��ة ح� �ق ��وق ال �ط �ف��ل
ال � �ص� ��ادرة ع� ��ام 1989م وامل� �ص ��ادق
ع�ل�ي�ه��ا م��ن ق�ب��ل دول ��ة ال �ك��وي��ت بعد
أن دخلت حيز التنفيذ ع��ام 1990م
وي � �ت � �م ��اش ��ى ال� � �ق � ��ان � ��ون أي � �ض� ��ا م��ع
ق ��ان ��ون ح� �ق ��وق ال �ط �ف��ل ال� � ��ذي أق ��ره
م �ج �ل��س األم � ��ة ف �ه��و ال ش ��ك ق��ان��ون
ح �ض��اري ول �ك��ن ف�ه��م ال�ب�ع��ض خطأ

د .محمد الحويلة

كامل العوضي

أننا نزلنا سن التكليف من ثماني
ع �ش��رة س �ن��ة إل ��ى س ��ت ع �ش��رة سنة
وه � ��ذا غ �ي��ر ص �ح �ي��ح ف �ه �ن��اك ت ��درج
وم��راع��اة وه �ن��اك كثير م��ن ال��رع��اي��ة
واإلرش� � � ��اد وإش � � ��راك امل �ج �ت �م��ع فهو
ق��ان��ون رائ ��ع وه��و اس�ت�ك�م��ال ل�ل��دور
ال�ت�ش��ري�ع��ي للمجلس ال ��ذي ح��رص
ع�ل��ي ول �ك��ن أي �ض��ا ه �ن��اك ت��وص�ي��ات
أق � ��رت خ�ل��ال ال �ج �ل �س �ت�ين امل��اض �ي�ين
فيما يخص الشأن الرياضي حيث
أكدت لجنة برملانية تصدي ممثلي
ال� �ش� �ع ��ب وت � �ص� ��دي األم � � ��ة إلص�ل��اح
ح� � ��ال ري ��اض� �ت� �ه ��ا وم� � ��ن أب � � ��رز ه ��ذه
التوصيات توصية بتشكيل لجنة
من ثالثني شخصا من ذوي الخبرة
م��ن الرياضيني واإلداري�ي�ن وخالفه
ليكونوا معاونني للجنة البرملانية
ح� �ت ��ى ي ��وص� �ل ��وا ك� ��ل م� ��ا ي � � ��دور ف��ي
أذه��ان �ه��م وم ��ا ي��رون��ه م��ن رؤى في
سبيل ان�ت�ش��ال ال��ري��اض��ة وإن�ق��اذه��ا
إنقاذا حقيقيا.
من جانب آخر ذكر دشتي أنه تم
إق��رار لطلب قدم لستة عشر قانونا
ص� � ��درت ف ��ي ع ��ام ��ي  2014و2015
للوقوف على ما قامت به الحكومة
ومل � ��اذا ت��أخ��رت ف��ي ب �ع��ض ال �ل��وائ��ح
وإق� � ��رار ب �ع��ض ال �ل��وائ��ح ب��امل�خ��ال�ف��ة
للقانون وأيضا عدم تعيني مجالس
إدارات� �ه ��ا وه�ي�ئ��ات�ه��ا وخ�لاف��ه وه��ذا
األم � � � ��ر رف � � ��ع إل � � ��ى م� �ك� �ت ��ب امل �ج �ل��س
س�ت�ح��دد ج�ل�س��ات ملناقشتها تبعا
وهذا يعزز الدور الرقابي للبرملان.

اغلق العديد من الثغرات التي كانت
موجودة في املاضي.

اغالق الثغرات
وواف ��ق ال�ن��ائ��ب أح�م��د القضيبي
على ان ت�ع��اون املجلس والحكومة
امل�ث�م��ر ه��و ال ��ذي ي ��ؤدي إل��ى إخ��راج
ه ��ذه ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ت �خ��دم ال��وط��ن
واملواطن.
وأض ��اف أن ق��ان��ون امل�ع��اق�ين هو
أقل شيء يقدم لهذه الشريحة املهمة
من املجتمع كما ان قانون األح��داث

انتصار للنواب
وب � � � � � � ��دوره ق� � � ��ال ال� � �ن � ��ائ � ��ب س �ي��ف
ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي إن م � ��ات � ��م ف� � ��ي ج �ل �س��ة
الثالثاء املاضي هو انتصار النواب
والحكومة لصالح املعاقني
ك �م��ا ان ق ��ان ��ون األح� � � ��داث وه��و
ق��ان��ون م�م�ي��ز وض � ��روري وق ��د ص��ار
عليه تعديل ف��ي ع��دة م��واد وس��وف
ن �ن �ت �ه��ي م� �ن ��ه ب � �م ��داول ��ة ث ��ان� �ي ��ة ف��ي
الجلسة القادمة.
انجاز رائع
و ق��ال ال�ن��ائ��ب عبد ال�ل��ه املعيوف
إن م��ا ت ��م إن �ج��ازات رائ �ع��ة لصالح
امل��واط�ن�ين وت�ح��دي��دا فئتي املعاقني
واألح ��داث وفئة املعاقني فئة كبيرة
ج��دا ك��ان��ت ت�ع��ان��ي بسبب ال�ق��وان�ين
ال� �س ��اب� �ق ��ة ل� �ك ��ن ت � ��م ت� �ع ��دي ��ل ب �ع��ض
القوانني التي لم تكن مجدية واآلن
أص� �ب� �ح ��ت ه� � ��ذه ال � �ق� ��وان �ي�ن ج ��اه ��زة
للتنفيذ وإذا ن�ف��ذت وس ��وف تمنح
امل � �ع ��اق �ي�ن م � ��زي � ��دا م � ��ن االم � �ت � �ي� ��ازات
والراحة النفسية.
صالح المواطن
وف� ��ي ن �ف��س اإلط � � ��ار ق� ��ال ال �ن��ائ��ب
د.منصورالظفيري إن ما تم إنجازه
في الجلستني سواء قانون املعاقني
أو األحداث يصب في صالح املواطن
ح�ي��ث ت�ض�م��ن ق��ان��ون امل �ع��اق�ين شقا
إنسانيا وش�ق��ا اجتماعيا ويرضي
طموح شريحة كبيرة من املواطنني
وهذا يؤكد أن هذا املجلس يعد بحق
مجلس إن�ج��از عمل بجد وإخ�لاص
لصالح امل��واط��ن وت�ج��اوز املشكالت
التي ظلت عالقة لسنوات وسنوات.

الحويلة :المجلس
كانت له وقفة
حازمة تجاه
ضعف المستوى
الرياضي
العوضي :عملية
التشريع تسير
في طريقها
دون إبطاء
الزلزلة :هذا
اإلنجاز نتيجة
طبيعية لتعاون
المجلس
والحكومة
الظفيري:
المجلس ينجز
بجد وإخالص
لصالح المواطن

ثالثة تعديالت
على قانون ذوي اإلعاقة
تضمن ق��ان��ون ح�ق��وق األش�خ��اص
ذوي اإلع� � ��اق� � ��ة خ� �م� �س ��ة اق � �ت� ��راح� ��ات
ب�ق��وان�ين ح��ول امل��زاي��ا امل��ال�ي��ة للمعاق
واملكلف برعايته حيث خلص التقرير
إل��ى إدخ��ال تعديالت على ث�لاث مواد
من القانون .ونصت امل��ادة  29املعدلة
ع �ل��ى ان ي� �ص ��رف م �خ �ص��ص ش �ه��ري
للشخص ذي اإلع��اق��ة حتى سن ال�ـ21
س�ن��ة ت�ح��دد قيمته الهيئة ب�ن��اء على
تقرير اللجنة الفنية املختصة طبقا
لنوع ودرجة اإلعاقة ويستمر صرفها
إذا استمر ب��ال��دراس��ة حتى س��ن ال �ـ28
وك ��ذل ��ك ت�س�ت�ح��ق امل� � ��رأة ال �ت ��ي ت��رع��ى
م �ع��اق��ا ذا إع ��اق ��ة ش ��دي ��دة وال ت�ع�م��ل
م �خ �ص �ص��ا ش �ه ��ري ��ا وف� �ق ��ا ل �ل �ش��روط
وال � �ض ��واب ��ط ال� �ت ��ي ت �ض �ع �ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة
وي ��وق ��ف ص ��رف امل �خ �ص��ص ال�ش�ه��ري
في حالة الشفاء من اإلعاقة بناء على
شهادة من اللجنة املختصة.
ك�م��ا ن�ص��ت امل ��ادة  41امل�ع��دل��ة على
استثناء من أحكام قانون التأمينات
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وق � � ��ان � � ��ون م� �ع ��اش ��ات
العسكريني يستحق امل��ؤم��ن عليه او
امل�س�ت�ف�ي��د ال ��ذي ت �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة الفنية

املختصة أن��ه م�ع��اق معاشا تقاعديا
يعادل  100في املائة من املرتب الكامل
بما ال يتجاوز  2750دينارا إذا بلغت
مدة الخدمة املحسوبة في املعاش 15
عاما على األقل بالنسبة للذكور و10
سنوات بالنسبة لإلناث وال يشترط
الحصول على املعاش في هذه الحالة
ب �ل��وغ س��ن م�ع�ي�ن��ة .ون �ص��ت امل� ��ادة 42
امل� �ع ��دل ��ة ع �ل ��ى اس �ت �ث �ن ��اء م� ��ن أح �ك ��ام
قانون التأمينات االجتماعية وقانون
معاشات العسكريني يستحق املؤمن
ع �ل �ي��ه او امل �س �ت �ف �ي��د امل �ك �ل��ف ق��ان��ون��ا
برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو
ش��دي��دة م�ع��اش��ا ت�ق��اع��دي��ا ي�ع��ادل 100
ف ��ي امل ��ائ ��ة م ��ن امل ��رت ��ب ال �ك��ام��ل ب �م��ا ال
ي�ت�ج��اوز  2750دي �ن��ارا إذا بلغت مدة
الخدمة املحسوبة في املعاش  20عاما
للذكور و 15عاما لإلناث.
وت�ض�م��ن ت�ع��دي��ل ذات امل� ��ادة نصا
ب��أال ي�ش�ت��رط ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى امل�ع��اش
ف ��ي ه� ��ذه ال �ح ��ال ��ة ب �ل ��وغ س ��ن م�ع�ي�ن��ة
وذلك وفقا للشروط والضوابط التي
تضعها الهيئة باالتفاق مع مؤسسة
التأمينات االجتماعية.

األحداث  :امتناع المسؤولية
الجزائية للحدث دون الـ 7
أوض � � � ��ح ت� �ق ��ري ��ر ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ب� �ش ��أن إص � � ��دار ق� ��ان� ��ون األح � � � ��داث أن
الهدف من املشروع بقانون هو إصدار
ق� ��ان� ��ون م �ت �ك��ام��ل ل �ل��أح � ��داث ي ��واك ��ب
ال �ت �ط��ورات ال �ت��ي ل�ح�ق��ت ب�ت�ش��ري�ع��ات
األحداث ويرعى املبادئ املتقدمة التي
اعتنقتها األسرة الدولية في املعاملة
ال �ج �ن��ائ �ي��ة ل�ل�أح ��داث ب �ح �ي��ث يصبح
الهدف املقصود منها في األساس هو
العالج االجتماعي والتربوي لهم قبل
النظر في الجزاءات العقابية.
وذك � ��ر أن م ��ن أه� ��م األح � �ك� ��ام ال �ت��ي
تضمنها مشروع القانون الجديد هو
تحديد س��ن ال�ح��دث ب��أن��ه ك��ل شخص
ل��م ي�ج��اوز ال �ـ 16م��ن عمره ف��ي ح�ين أن
ال�ح��دث ف��ي القانون األص�ل��ي املعمول
به حاليا هو كل ذكر أو أنثى لم يبلغ
من السن تمام السنة الـ.18
وق��ررت امل��ادة الثانية م��ن القانون
ام�ت�ن��اع امل�س��ؤول�ي��ة ال�ج��زائ�ي��ة للحدث
ال ��ذي ل��م يبلغ م��ن ال�ع�م��ر س�ب��ع سنني
كاملة وق��ت ارت �ك��اب اي واق�ع��ة تشكل

جريمة .ونص القانون على ان تحال
ال ��ى م �ح��اك��م األح� � ��داث امل �ن �ش��أة وف�ق��ا
ألح� �ك ��ام ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون ك ��ل ال ��دع ��اوى
وال �ط �ل �ب ��ات امل� �ن� �ظ ��ورة أم � ��ام م�ح�ك�م��ة
األحداث املنشأة وفقا ألحكام القانون
رق ��م  3ل�س�ن��ة  1983وال �ت ��ي أص�ب�ح��ت
م � ��ن اخ � �ت � �ص� ��اص م� �ح ��اك ��م األح� � � ��داث
على ان تستمر محكمتا االستئناف
والتمييز ف��ي نظر الطعون املنظورة
أم��ام �ه �م��ا ق �ب��ل ال �ع �م��ل ب ��أح �ك ��ام ه��ذا
القانون وتلتزم بتطبيق أحكامه فيما
ه��و أص�ل��ح ل�ل�ح��دث .وخ�ص��ص ال�ب��اب
الثاني م��ن القانون الجديد التدابير
وال �ج��زاءات العقابية امل�ق��ررة ملعالجة
م��ا يرتكبه ال�ح��دث م��ن ج��رائ��م فميزت
بني فئتني سنيتني من األح��داث الفئة
األول��ى هي الحدث ال��ذي أتم السابعة
ول� ��م ي �ك �م��ل ال � � �ـ 15م ��ن ال �ع �م��ر وال �ف �ئ��ة
ال�ث��ان�ي��ة ه��ي ال �ح��دث ال� ��ذي ب�ل��غ سنه
الـ 15ولم يتجاوز الـ 16حيث استحدث
ض � �م� ��ان� ��ات أخ�ل��اق � �ي� ��ة واج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وق �ض��ائ �ي��ة ت �ع��زز ال �ح �م��اي��ة امل�ط�ل��وب��ة
ملعالجة الحدث نفسيا وبدنيا.
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الخالد يستقبل مفوض السلم
واألمن باالتحاد اإلفريقي
اس�ت�ق�ب��ل ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح ال � �خ � ��ال � ��د ام ��س
م �ف��وض ال �س �ل��م واألم � ��ن ب��االت �ح��اد
األفريقي اسماعيل الشرقي وذلك
بمناسبة زي��ارت��ه وال��وف��د امل��راف��ق
إلى الكويت.
وح� �ض ��ر االج� �ت� �م ��اع ال � ��ذي ع�ق��د
ف��ي م�ق��ر دي� ��وان وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
م�س��اع��د وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل�ش��ؤون
مكتب النائب األول لرئيس مجلس
ال ��وزراء ووزي��ر الخارجية السفير
ال �ش �ي��خ د .أح� �م ��د ن ��اص ��ر امل �ح �م��د
الصباح ومساعد وزير الخارجية
ل �ش ��ؤون إف��ري �ق �ي��ا ب��ال��وك��ال��ة حمد
س � �ل � �ي � �م ��ان امل� � �ش� � �ع � ��ان وع� � � � ��دد م��ن
مسؤولي وزارة الخارجية.
كما تسلم النائب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال � �ش � �ي� ��خ ص� � �ب � ��اح خ � ��ال � ��د ال� �ح� �م ��د
ال �ص �ب��اح ام ��س ن�س�خ��ة م��ن أوراق
اعتماد سفير ماالوي الجديد لدى
البالد ويلفرد علي.
وأع� ��رب ال�ش�ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
خ �ل�ال ال �ل �ق��اء ال � ��ذي ع �ق��د ف ��ي مقر

الصحة :استقرار معدالت
اإلصابة باالنفلونزا

الشيخ صباح الخالد مستقبال مفوض السلم واألمن باالتحاد األفريقي اسماعيل الشرقي والوفد املرافق له
وزارة الخارجية للسفير الجديد
التوفيق في مهام عمله وللعالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن امل��زي��د من
ال�ت�ق��دم واالزده � ��ار .وح�ض��ر اللقاء
ن ��ائ ��ب وزي � ��ر ال �خ ��ارج �ي��ة ال�س�ف�ي��ر
خالد سليمان الجار الله ومساعد

وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ل� �ش ��ؤون مكتب
ال � �ن ��ائ ��ب األول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س
ال ��وزراء ووزي��ر الخارجية السفير
ال� �ش� �ي ��خ ال� ��دك � �ت� ��ور أح � �م� ��د ن��اص��ر
امل �ح �م��د ال �ص �ب��اح وم �س��اع��د وزي ��ر
الخارجية لشؤون املراسم السفير

ضاري عجران العجران وعدد من
مسؤولي وزارة الخارجية.

أك��دت وزارة الصحة استقرار
م �ع��دالت االص ��اب ��ة ب��االن�ف�ل��ون��زا
امل��وس�م�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت مسجلة
م� �ع ��دال ي� � �ت � ��راوح ب�ي��ن  10و 20
اص ��اب ��ة ل �ك��ل  100ال� ��ف ش�خ��ص
بنسبة اقل من املعدالت العاملية
التي تتراوح بني  35و  55حالة
للنسبة نفسها.
وق��ال��ت وكيلة وزارة الصحة
ل� � � � �ش � � � ��ؤون ال � � �ص � � �ح� � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة
ال ��دك� �ت ��ورة م ��اج ��دة ال �ق �ط��ان ف��ي
مؤتمر صحفي امس ان ال��وزارة
وف� � ��رت م� ��ا ي ��زي ��د ع� ��ن  130ال��ف
طعم لالنفلونزا املوسمية هذا
العام مؤكدة مأمونية التطعيم
وسالمته للجميع.
وذك � � � ��رت ان م� �ق� �ت ��رح اج� �ب ��ار
الفئات الحساسة على التطعيم
ض��د ه��ذه االنفلونزا الي��زال قيد
ال ��دراس ��ة وه ��و ف��ي دول ال�ع��ال��م
االخرى اختياري وليس اجباريا
فضال ع��ن ان ال��دراس��ات اظهرت
ان كفاءة اللقاحات تتراوح بني
 50و  70باملئة.
واض��اف��ت ان ع��دد االص��اب��ات
ف ��ي م � � ��دارس ال� �ك ��وي ��ت ل ��م ي�ب�ل��غ
خ�م��س اص��اب��ات داخ ��ل امل��درس��ة
ال��واح��دة مبينة ان ع��دد الطلبة
ي �ش �ك��ل رب� ��ع امل �ج �ت �م��ع ال�ك��وي�ت��ي

واالص � ��اب � ��ة ب �ي �ن �ه��م اق � ��ل ب�ك�ث�ي��ر
م��ن االص��اب��ة باملجتمع ل��ذل��ك ال
يوجد داع للخوف او الهلع من
االنفلونزا املوسمية.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال رئ �ي��س قسم
األوب � � �ئ� � ��ة ف � ��ي وزارة ال �ص �ح��ة
ال��دك �ت��ور م�ص�ع��ب ال �ص��ال��ح ان
ب��ام �ك��ان ال �ح��ام��ل ال�ت�ل�ق�ي��ح ضد
االنفلونزا املوسمية في اي وقت
خالل فترة الحمل.
ون� �ف ��ى ص �ح��ة م ��ا ي� �ت ��ردد ف��ي
بعض املواقع من شائعات حول
ع ��دم م��أم��ون�ي��ة ال�ت�ط�ع�ي��م مبينا
ان وزارة ال�ص�ح��ة ت��وف��ر سنويا
 100ال ��ف ل �ق��اح ض��د االن�ف�ل��ون��زا
امل��وس �م �ي��ة وه � ��ذا ال� �ع ��ام ط�ل�ب��ت
زي��ادة ق��دره��ا  40ال��ف طعم على
فترتني.
واوض��ح الصالح ان التطعيم
ل� � �ي � ��س ك � ��اف� � �ي � ��ا ل� � �ل � ��وق � ��اي � ��ة م ��ن
االن �ف �ل ��ون ��زا امل��وس �م �ي��ة ل�ل�ف�ئ��ات
الخطرة حيث اثبتت ال��دراس��ات
ان كفاءة اللقاح ت�ت��راوح ما بني
 50الى  70باملئة.

توقيع عقد المباني المساندة بمدينة
صباح السالم الجامعية بإجمالي  139مليون دينار
وق � ��ع وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي� ��ر
التعليم العالي د .ب��در العيسى
عقد مشروع املباني األكاديمية
املساندة بمدينة صباح السالم
الجامعية وذل��ك بالتعاون بني
ال �ب��رن��ام��ج اإلن �ش ��ائ ��ي ب�ج��ام�ع��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت واح � � � � ��دى ال � �ش� ��رك� ��ات
الصينية بتكلفة اجمالية 139
مليون دينار كويتي
وق � � ��ال ال � ��وزي � ��ر ال �ع �ي �س��ى ف��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ام� ��س ع�ق��ب
التوقيع إن املشروع يضم نحو
 13مبنى متوقعا تسليمه خالل
 3س �ن��وات ع�ل��ى أن ي�ت��م اف�ت�ت��اح
امل��دي �ن��ة ال�ج��ام�ع�ي��ة ب�ح�ل��ول ع��ام
.2019
وردا على سؤال بشأن تعيني
ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر ال �ج �ه ��از ال��وط �ن��ي
ل�لاع �ت �م��اد األك��ادي �م��ي وض �م��ان
ج ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م خ�ل�ف��ا ل�ل��دك�ت��ور
م� �ث� �ن ��ى ال� ��رف� ��اع � ��ي ال� � � ��ذي ت �ق ��دم
باستقالته أكد الوزير العيسى
أن��ه ل��م ي�ت��م اخ�ت�ي��ار أح��د لشغل

هذا املنصب حتى اآلن.
وم� � � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ق� � � � ��ال م� ��دي� ��ر
ج � ��ام � �ع � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ال � ��دك � �ت � ��ور
ح �س�ي�ن االن� � �ص � ��اري إن ت��وق �ي��ع
ع �ق��د إن� �ش ��اء وإن� �ج ��از وص �ي��ان��ة
امل �ب��ان��ي األك ��ادي� �م� �ي ��ة امل �س��ان��دة
يعد خطوة جديدة تضاف إلى
إن �ج��از (م��دي �ن��ة ص �ب��اح ال�س��ال��م
الجامعية) باعتبارها مشروعا
وطنيا واستراتيجيا سيعكس
الوجه الحضاري لدولة الكويت
ال ��ى ج��ان��ب ت��أك �ي��ده أن ج��ام�ع��ة
ال �ك��وي��ت ب �ي �ئ��ة ح��اض �ن��ة ل�ل�ع�ل��م
واإلبداع.
وأفاد األنصاري بأن مدة عقد
امل�ش��روع ث�لاث س�ن��وات ونصف
ال � �س � �ن� ��ة م� �ب� �ي� �ن ��ا أن � � ��ه ي �ت �ض �م��ن
ان� �ش ��اء ع� ��دة م �ب ��ان م �ن �ه��ا س�ك��ن
ل�ل�ط�ل�ب��ة وآخ� ��ر ل�ل�ط��ال�ب��ات ون��اد
للموظفني اإلداري�ين اضافة إلى
املدرسة النموذجية والحضانة
وال� ��وح� ��دة األك ��ادي� �م� �ي ��ة وإدارة
ال� �ن� �ف ��اي ��ات وم � �ب� ��ان ل �ل �خ��دم��ات

د .بدر العيسى

وامل� � � �خ � � ��ازن وإدارة ال� �ت ��أث� �ي ��ث
وإدارة اإلن � �ش� ��اءات وال �ص �ي��ان��ة
واملطبعة .وأوض ��ح أن امل�ش��روع
ي�ت�ض�م��ن أي �ض��ا ان �ش��اء م�س��اك��ن
ون� ��اد وج�م�ع�ي��ة الع �ض��اء هيئة
ال � �ت� ��دري� ��س إض� ��اف� ��ة إل � ��ى م��رك��ز
خدمات للسكن وسكن الضيافة
بما يدعم العملية التعليمية في
جامعة الكويت

ب��دوره��ا ق��ال��ت امل �ش��رف ال�ع��ام
ع�ل��ى امل �ش��روع امل�ه�ن��دس��ة اس��رار
ال �ن �ج��ار أن امل �س��اح��ة االج�م��ال�ي��ة
ل �ل �م �ش��روع ت�ب�ل��غ  213ال ��ف متر
مربع بتكلفة اجمالية 139.780
مليون دينار كويتي
وح � �ض� ��ر ت ��وق� �ي ��ع االت� �ف ��اق� �ي ��ة
ال �س �ف �ي��ر ال �ص �ي �ن��ي ل� ��دى ال �ب�ل�اد
وان� � � ��غ دي وم � ��دي � ��ر ال� �ب ��رن ��ام ��ج
االنشائي بمدينة صباح السالم
الجامعية الدكتور قتيبة رزوقي
وامل� � ��دي� � ��ر ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ل �ل �ش��رك��ة
الصينية في الشرق االوسط أو
تاو.
وت � � �ض� � ��م م� � �س � ��اك � ��ن ال� � �ط �ل��اب
املطلة على الجانب الشرقي من
الطريق الدائري املحيط بالحرم
الجامعي  526وح��دة منها 304
وح � ��دات ل�ل�ط�ل�ب��ة ال ��ذك ��ور و222
وحدة للطلبة اإلناث .

التربية :خطة تطوير
التعليم تنتهي في 2019
أك� � � � ��دت وزارة ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة أن
خ� �ط� �ت� �ه ��ا ل � �ت � �ط� ��وي� ��ر ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م
مستمرة ح�ت��ى ع��ام  2019ويتم
ت� �ن� �ف� �ي ��ذه ��ا ب� ��واس � �ط� ��ة ق � �ي � ��ادات
ت��رب��وي��ة وك� � ��وادر وط �ن �ي��ة الف�ت��ة
إلى أن دور البنك الدولي في هذا
الصدد استشاري فقط.
ج� � ��اء ذل� � ��ك ف� ��ي ك �ل �م��ة ل��وك �ي��ل
وزارة ال�ت��رب�ي��ة د .ه�ي�ث��م األث ��ري
خالل ورشة العمل التي نظمتها
ال � � � � ��وزارة ام� � ��س ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
البنك الدولي وبحضور مديري
م �ش��روع��ات ال �ب��رن��ام��ج امل�ت�ك��ام��ل
لتطوير التعليم ل�ل��وق��وف على
آخر املستجدات املتعلقة به.
وأض� � � � ��اف األث� � � � ��ري أن ه �ن ��اك
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن االن � �ت � �ق� ��ادات ال �ت��ي
وج �ه��ت إل ��ى ال �ن �ظ��ام التعليمي

وم�خ��رج��ات العملية التعليمية
خ�لال السنوات األخيرة ل��ذا فقد
ع� �ه ��دت ال� � � � ��وزارة إل � ��ى أص �ح ��اب
ال � �خ � �ب� ��رات ال� ��دول � �ي� ��ة وامل �ح �ل �ي��ة
مسؤولية تطوير التعليم وأسفر
ذل��ك ع��ن إن �ج��از م�ش��روع��ات ع��دة
م �ن �ه��ا ب ��رن ��ام ��ج ت �ح �س�ين ج ��ودة
ال �ت �ع �ل �ي ��م امل � ��درس � ��ي وم � �ش� ��روع
م � ��ؤش � ��رات ال �ت �ع �ل �ي��م وت �ق �ي �ي �م��ه
ف �ض�لا ع ��ن ال �ب��رن��ام��ج امل�ت�ك��ام��ل
ل� �ت� �ط ��وي ��ر ال �ت �ع �ل �ي ��م ب ��اع� �ت� �ب ��اره
أولوية للوزارة.
وخ� �ل� ��ال ورش� � � ��ة ال� �ع� �م ��ل ق ��دم
م ��دي ��رو م� �ش ��روع ��ات ال �ب��رن��ام��ج
املتكامل لتطوير التعليم عرضا
مرئيا ملكونات البرنامج.
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الحمود :إطالق العديد من المبادرات
لدعم قطاع السياحة في مصر
أك ��د وزي� ��ر اإلع �ل��ام وزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب ورئيس اللجنة العليا
للسياحة الشيخ سلمان صباح سالم
الحمود دعم الكويت الدائم واملستمر
ملصر بتوجيه مباشر من سمو أمير
ال�ب�لاد الشيخ صباح األح�م��د الجابر
الصباح.
وق ��ال ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود في
م��ؤت �م��ر ص �ح �ف��ي م �ش �ت��رك م ��ع وزي ��ر
السياحة املصري هشام زعزوع امس:
أن �ق��ل رس��ال��ة م��ن ال �ق �ي��ادة السياسية
ل ��دول ��ة ال �ك ��وي ��ت وال �ش �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
ملصر رئيسا وحكومة وشعبا نؤكد
فيها دعمنا الدائم واملستمر للشقيقة
الكبرى مصر وما يحمله الجميع من
م��ودة واح�ت��رام وتقدير واع�ت��زاز لهذا
البلد العظيم لدعمه للعرب في كافة
ال�ظ��روف بشكل ع��ام وال�ك��وي��ت بشكل
خاص.
وي��زور وزي��ر االع�ل�ام ال�ق��اه��رة على
رأس وف� � ��د ك ��وي� �ت ��ي ل �ل �م �ش ��ارك ��ة ف��ي
م �ه��رج��ان (ال �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي للثقافة
والفنون واحياء التراث).
واش � ��ار ال �ح �م��ود ال ��ى ان زي��ارت��ه
ت�ح�م��ل ف��ي ط�ي��ات�ه��ا اط �ل�اق ال�ع��دي��د
م��ن امل �ب��ادرات لدعم قطاع السياحة
ف � ��ي م � �ص ��ر م ��وض � �ح ��ا ان م � ��ن ب�ين
ه��ذه امل �ب��ادرات استئناف أو اط�لاق
رح�ل��ات ج��وي��ة م �س �ت �م��رة ال ��ى ش��رم

الشيخ سلمان الحمود لدى وصوله إلى مصر

الشيخ بعد أن كانت موسمية .
واوضح ان تلك الرحالت الى مطار
ش � ��رم ال �ش �ي ��خ س �ت �ن �ط �ل��ق ب� ��داي� ��ة م��ن
ديسمبر املقبل لتعزيز جهود الكويت
ف��ي دع ��م ال�ش�ق�ي�ق��ة م �ص��ر وال �ت��واص��ل
معها.
وش � ��دد ع �ل��ى ان ذل� ��ك ي ��أت ��ي ب��دع��م
مباشر م��ن سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ال � �ج ��اب ��ر ال �ص �ب ��اح
منوها ايضا بدراسة مبادرات ثقافية
وبرامج مشتركة لتعزيز هذا التعاون
وبشكل رئيسي في مجال السياحة.
وج � ��دد ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
الثقة الكبيرة ف��ي االق�ت�ص��اد املصري
م��وض �ح��ا أن ال ��زي ��ارة ج � ��اءت ل�ت��ؤك��د

اننا في خندق واحد في خدمة دولنا
ال �ع��رب �ي��ة ودائ � �م� ��ا م �ص��ر س �ب��اق��ة ف��ي
مبادئها ودعمها .
وت ��وج ��ه ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ال��ى وزي ��ر ال�س�ي��اح��ة امل �ص��ري بالقول
إن�ن��ا مستعدون لتقديم ك��ل م��ا لدينا
وكافة الجهود الفنية واالداري��ة التي
ت ��راه ��ا م �ص��ر م ��ؤك ��دا ال �ث �ق��ة ال�ك�ب�ي��رة
أي �ض��ا ف ��ي ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ة وج �ه��ود
األجهزة األمنية املصرية لتعزيز أمن
واستقرار وتقدم البالد.
وه � �ن ��أ ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ال �ح �م��ود
ب� � �ن� � �ج � ��اح االن � � �ت � � �خ� � ��اب� � ��ات امل � �ص� ��ري� ��ة
مل �ج �ل��س ال� �ن ��واب ال � ��ذي ي��أت��ي ل �ل��وف��اء
باستحقاقات (خارطة الطريق) معربا

الدعيج :رئيس الوزراء يرعى مؤتمر
رؤساء وكاالت األنباء العربية
أع � � ��رب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة
وامل � ��دي � ��ر ال � �ع� ��ام ل � �ـ (ك � ��ون � ��ا) ال �ش �ي��خ
م �ب��ارك ال��دع�ي��ج اإلب��راه �ي��م ال�ص�ب��اح
عن ترحيبه برؤساء وك��االت األنباء
العربية املشاركني في مؤتمر اتحاد
وك ��االت األن �ب��اء ال�ع��رب�ي��ة ال ��ذي يقام
ت �ح ��ت رع� ��اي� ��ة س �م ��و ال �ش �ي ��خ ج��اب��ر
م� � �ب � ��ارك ال� �ح� �م ��د ال � �ص � �ب� ��اح رئ �ي ��س
مجلس الوزراء اليوم ويستمر حتى
 26نوفمبر الجاري.
وق� � � ��ال ال� �ش� �ي ��خ م � �ب � ��ارك ال ��دع �ي ��ج
ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي إن امل��ؤت �م��ر
س �ي �ن ��اق ��ش ال � �ع ��دي ��د م � ��ن ال �ق �ض��اي��ا
اإلع�لام �ي��ة امل �ط��روح��ة ع�ل��ى ال�س��اح��ة
وف � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا ت �ط ��وي ��ر ال �خ �ط��اب
اإلع�لام��ي العربي وتنسيق املواقف
والجهود إزاء األحداث واملستجدات
التي تشهدها املنطقة العربية.
وأض��اف أن وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ووزي � � � ��ر اإلع �ل ��ام
ووزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ش �ب��اب
ب ��اإلن ��اب ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه

الشيخ مبارك الدعيج

املبارك الصباح سيمثل سمو رئيس
مجلس ال ��وزراء ف��ي اف�ت�ت��اح املؤتمر
ال� ��ذي س�ي�ت��م خ�ل�ال��ه ت�س�ل�ي��م رئ��اس��ة
االت� � �ح � ��اد خ �ل��ال ال� �ع ��ام�ي�ن امل �ق �ب �ل�ين
لوكالة األنباء الكويتية (كونا).
وأوض� ��ح ال��دع �ي��ج أن اج�ت�م��اع��ات
ال � � � � � � ��دورة ال � � � � � �ـ 43الت � � �ح� � ��اد وك� � � ��االت
األن� �ب ��اء ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي س�ت�ع�ق��د في

ال�ك��وي��ت ستكون انعكاسا للجهود
ال �ت��ي ب��ذل �ه��ا رئ �ي��س وك ��ال ��ة األن �ب��اء
السعودية ورئيس االتحاد عبدالله
ب� ��ن ف� �ه ��د ال� �ح� �س�ي�ن واألم � �ي� ��ن ال� �ع ��ام
لالتحاد الدكتور فريد أي��ار لتعزيز
ال � �ت � �ع� ��اون ب �ي��ن رؤس� � � � ��اء ال � ��وك � ��االت
العربية وتطوير األداء اإلعالمي في
املؤسسات العربية.
وق ��ال إن اإلع�ل��ام ال �ع��رب��ي ي��واج��ه
ال� � �ي � ��وم ت � �ح� ��دي� ��ات ك � �ب � �ي ��رة ن �ت �ي �ج��ة
امل�س�ت�ج��دات وامل�ت�غ�ي��رات امل�ت�س��ارع��ة
ف��ي املنطقة ف��ي ال�ف�ت��رة الحالية بما
يتطلب املزيد من التعاون والتكاتف
ملواجهة هذه التحديات.
وأع��رب عن تطلعه خ�لال رئاسته
ل�لات �ح��اد ف��ي ال �ع��ام�ين امل�ق�ب�ل�ين إل��ى
التعاون مع زمالئه رؤساء الوكاالت
الس �ت �ك �م��ال ال �ج �ه ��ود ال� �ه ��ادف ��ة إل��ى
ت�ط��وي��ر ال�خ�ط��اب اإلع�ل�ام��ي ال�ع��رب��ي
بما يمكن وسائل اإلعالم العربية من
القدرة على منافسة اإلعالم العاملي.

عن تمنياته دائما ملصر العزيزة دوام
العزة واالزدهار والتقدم.
وأض ��اف ح�ض��ورن��ا ال �ي��وم رس��ال��ة
ك �م��ا أك � ��دت م ��ن ال� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة
والشعب الكويتي للقيادة السياسية
امل �ص��ري��ة وال �ش �ع��ب امل �ص��ري الشقيق
على هذا الدعم.
ومن جانبه وصف وزير السياحة
امل � � �ص� � ��ري ه� � �ش � ��ام زع � � � � � � ��زوع ح ��رك ��ة
ال �س �ي��اح��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن خ ��اص ��ة م��ن
الكويت الى مصر بانها مهمة للغاية
م��وض�ح��ا أن ال �ك��وي��ت و ال�س�ع��ودي��ة
ت � �م � �ث�ل��ان أه � � � ��م م� � �ص � ��دري � ��ن ل� �ح ��رك ��ة
السياحة العربية الى مصر حتى في
أصعب األوقات وأحلكها
وكان وزير االعالم الكويتي ووزير
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ورئ� �ي ��س
امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون
واالداب الشيخ سلمان صباح سالم
ال � �ح � �م ��ود ال � �ص � �ب ��اح ال � �ق� ��اه� ��رة ام ��س
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي م� �ه ��رج ��ان (ال �ش �ب��اب
ال �ع��رب��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون واح �ي ��اء
التراث).
وك��ان ف��ي استقبال ال��وزي��ر سلمان
ال� �ح� �م ��ود ل � ��دى وص� ��ول� ��ه ال � ��ى م �ط��ار
ال � �ق � ��اه � ��رة ال� � ��دول� � ��ي وزي � � � ��ر ال� �ش� �ب ��اب
وال��ري��اض��ة امل�ص��ري خالد عبدالعزيز
ومندوب الكويت الدائم لدى الجامعة
العربية السفير أحمد البكرز.

أخبار
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سفير الكويت في المكسيك
يستقبل وفد ديوان المحاسبة
استقبل سفير الكويت لدى
ال ��والي ��ات امل�ك�س�ي�ك�ي��ة امل�ت�ح��دة
ال�س�ف�ي��ر سميح ج��وه��ر حيات
رئ �ي ��س وأع � �ض� ��اء وف� ��د دي� ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ال �ك��وي �ت��ي ال��رس�م��ي
امل � �ش� ��ارك ف ��ي االج� �ت� �م ��اع ال � �ـ25
ل �ل �ج �م �ع �ي ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة مل �ن �ظ �م��ة
ج � �ن� ��وب ام ��ري� �ك ��ا وال� �ك ��اري� �ب ��ي
ل�ل��أج � �ه� ��زة ال� �ع� �ل� �ي ��ا ل� �ل ��رق ��اب ��ة
امل ��ال � �ي ��ة ال � �ع ��ام ��ة وامل� �ح ��اس� �ب ��ة
(اوالس�ي�ف��س) برئاسة الوكيل
املساعد للرقابة على الجهات
امل�ل�ح�ق��ة واالس �ت �ث �م��ار ي��وس��ف
ابراهيم املزروعي.
وق��ال��ت س�ف��ارة الكويت لدى
ال ��والي ��ات امل�ك�س�ي�ك�ي��ة امل�ت�ح��دة
ف��ي ب�ي��ان تلقت (ك��ون��ا) نسخة
ع �ن��ه ان ال �س �ف �ي��ر ح� �ي ��ات أق ��ام
ع � � �ش � ��اء ع � �ل� ��ى ش � � � ��رف رئ� �ي ��س
وأع�ض��اء ال��وف��د الرسمي ال��ذي
ي �ض��م اض ��اف ��ة ال � ��ى امل ��زروع ��ي
ك�لا م��ن امل��راق��ب ب ��إدارة الرقابة
على االس�ت�ك�ش��اف��ات والتكرير
خليل ابراهيم ال��وزان واملدقق
ب � � ��إدارة ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع
ال �ث��ان��ي ل� � �ل � ��وزارات واالدارات
ال�ح�ك��وم�ي��ة خ��ال��د ع�ب��دال�ع��زي��ز
ال� �ع� �ب ��دال ��رزاق وم��وظ �ف��ة إدارة
ت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات امل �ه �ن��دس��ة
ابتسام احمد الراشد واملنسق

سميح جوهر حيات

االول  -م �ن �ظ �م��ات دول� �ي ��ة ف��ي
إدارة املنظمات الدولية بديوان
املحاسبة عبدالعزيز عبدالله
علي.
واس � �ت � �م� ��ع ال� �س� �ف� �ي ��ر ح �ي��ات
من رئيس وأع�ض��اء الوفد الى
شرح عن تفاصيل مشاركتهم
ف��ي االج �ت �م��اع ال� ��ذي سينعقد
خالل الفترة من  23وحتى 27
م��ن شهر نوفمبر ال �ج��اري في
والية كيريتارو املكسيكية.

الكويت ترعى حفال خيريا
لدعم مرضى السرطان في روسيا
ابرز سفير الكويت لدى روسيا
االت�ح��ادي��ة عبدالعزيز ال�ع��دوان��ي
اهمية الجهود الخيرية الكويت
في خدمة القضايا االنسانية.
وقال العدواني في كلمة القاها
ام ��ام ح�ف��ل خ�ي��ري ب�ع�ن��وان (ون�ت��ر
بال) ان الكويت سباقة في اعمال
الخير وت�ق��دي��م امل�س��اع��دات س��واء
عن طريق الحكومة او املؤسسات
غير الحكومية.
وش ��دد ع�ل��ى ان ال�ك��وي��ت توجه
ج � �ه� ��وده� ��ا ال � �خ � �ي ��ري ��ة مل� �س ��اع ��دة
املحتاجني بغض النظر عن اللغة
وال� ��دي� ��ن او ال� �ع ��رق ان� �ط�ل�اق ��ا م��ن
ايمانها بمبادئ املشاركة والقيم
االنسانية والحضارية.
وتوجه بالشكر للجنة املنظمة
للحفل الخيري الختيارها سفارة
دولة الكويت هذا العام لكي تكون
راعية للحفل الذي يخصص ريعه
مل �س��اع��دة امل��رك��ز ال�ط�ب��ي ال��روس��ي
ل� �ع�ل�اج ال� �س ��رط ��ان ال� � ��ذي ي�ع�ت�ب��ر

سفير الكويت لدى روسيا يقلي كلمته

واح � � ��دا م ��ن اك� �ب ��ر م ��راك ��ز اب �ح��اث
السرطان والعالج في روسيا.
من جهته اكد رئيس مجموعة
ش��رك��ات (ج��ي ك��ي) االس�ت�ث�م��اري��ة
كامل غريبي ال��ذي يعتبر املمول
االس� ��اس� ��ي ل �ل �ح �ف��ل ال� �خ� �ي ��ري ف��ي
تصريح لوكالة االنباء الكويتية
(ك ��ون ��ا) ح ��رص ��ه ع �ل��ى امل�س��اه�م��ة

ف��ي ت�ع��زي��ز ال �ن �ش��اط ال �خ �ي��ري في
روسيا.
وش� ��ارك ف��ي ال�ح�ف��ل السكرتير
الثاني بالسفارة الكويتية جمال
الرفاعي والسكرتير الثالث ناصر
ال � ��رام � ��زي اض� ��اف� ��ة ال � ��ى م�ص�م�م��ة
االزياء الكويتية ريم املسلم.
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التربية تختتم فعاليات االحتفاالت
بالذكرى الـ  25للتحرير
أق ��ام ق�ط��اع التنمية التربوية
واألن� � �ش� � �ط � ��ة ب � � � � � ��وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة
بالتعاون مع السفارة األمريكية
لدى البالد االحتفالية السادسة
واألخ � � � �ي� � � ��رة ض � �م� ��ن اح � �ت � �ف� ��االت
ال� � ��وزارة ب��ذك��رى م� ��رور  25ع��ام��ا
ع�ل��ى ال�ت�ح��ري��ر ب�م��درس��ة سبيعة
بنت الحارث  -بنات.
واع��رب��ت م��دي��رة امل��درس��ة ليلى
أك� �ب ��ر ف� ��ي ك �ل �م �ت �ه��ا أم � ��س ب �ه��ذه
املناسبة عن االعتزاز بدور أبناء
ال �ك��وي��ت ال��ذي��ن ب��ذل��وا أرواح �ه��م
ف��داء للوطن وم��ا أسهموا ب��ه من
ج �ه��ود مخلصة ل�ت�ح��ري��ر ال�ب�لاد
من االحتالل.
واش��ادت بدور قوات التحالف
ف ��ي ت �ح��ري��ر ال� �ب�ل�اد ت �ح��ت مظلة
األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة وم �ج �ل��س األم ��ن
ال� � � ��دول� � � ��ي وإع � � � � � � � ��ادة ال � �ش ��رع � �ي ��ة
مستذكرة مواقف ال��دول وجهود
ال�ج�ن��ود امل�ش��ارك�ين ال��ذي��ن دفعوا
أرواحهم ثمنا للحرية.
وم � ��ن ج��ان �ب �ه��ا ع� �ب ��رت ع�ق�ي�ل��ة
ال � �س � �ف � �ي� ��ر األم� � ��ري � � �ك� � ��ي ك ��اث ��ري ��ن
س� � �ي� � �ل� � �ي� � �م � ��ان ع � � � ��ن س � �ع � ��ادت � �ه � ��ا

ح�ق��ق ف��ري��ق (ك��ي اس ار) الكويتي
ك ��أس ��ي امل ��رك ��ز ال �ث ��ان ��ي وال� �ث ��ال ��ث ف��ي
الجولة االولى من بطولة قطر الدولية
لسباقات ال�ق��درة والتحمل للدراجات
امل ��ائ� �ي ��ة ال� �ت ��ي اخ �ت �ت �م��ت ه �ن ��ا م �س��اء
السبت.
واع � � � � ��رب امل � �ت � �س ��اب ��ق ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز
ال�ن�ج��دي ل �ـ (ك��ون��ا) ع��ن ب��ال��غ سعادته
لهذه النتيجة التي حققها الفريق في
ه ��ذه ال�ب�ط��ول��ة ال �ت��ي تعتبر م��ن اق��وى
البطوالت في القارة اآلسيوية ،مشيدا
بما حققه زميله في الفريق املتسابق
ي��وس��ف ال �ع �ب��دال��رزاق م��ن خ�ل�ال ال�ف��وز
بكأس املركز الثالث حيث كان متصدر
السباق حتى الجولة قبل االخيرة.

واوض� � � ��ح أن ك� ��ل م� ��ن امل �ت �س��اب �ق�ين
احمد ال��دواس وراش��د ال��دواس و بدر
ال�ق�ن��اع��ي وح�م��د ال��دالل��ي ل��م يحالفهم
الحظ السباب مختلفة اال ان دور كافة
اعضاء الفريق كان واضحا من خالل
ه��ذه النتيجة الكبيرة بالرغم من قلة
االمكانيات املالية.
واش��اد النجدي ب��االت�ح��اد القطري
للرياضات البحرية و القائمني على
تنظيم البطولة و تعاونهم م��ع كافة
املتسابقني بشكل اخ��وي مما ك��ان له
االث��ر الكبير كافة املشاركني موضحا
ب ��أن ال �ج��ول��ه ال �ث��ان �ي��ة س �ت �ك��ون خ�لال
االسبوع القادم.

الوفيات
جانب من احتفاالت التربية بالذكرى الـ  25للتحرير

ب�ت��واج��ده��ا ف��ي االح�ت�ف��ال مؤكدة
ع � �م � ��ق ال � � �ع �ل ��اق� � ��ات االم� ��ري � �ك � �ي� ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال ��راس �خ ��ة ف ��ي جميع
امل �ج��االت وع�لاق��ة ال�ص��داق��ة التي
ت ��رب ��ط ب�ي�ن ال �ش �ع �ب�ين االم��ري �ك��ي
والكويتي.

وش� � � �ه � � ��د ال � � �ح � � �ف� � ��ل اوب � � ��ري � � ��ت
صفحات من ذاكرة الوطن قدمتها
ال � �ط� ��ال � �ب� ��ات ت� �ض� �م� �ن ��ت م �ش��اه��د
مؤثرة عن الغزو والتحرير فيما
قام راعي الحفل الوكيل املساعد
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ال �ت ��رب ��وي ��ة واألن �ش �ط��ة

فيصل املقصيد بتكريم سيليمان
وفي الختام اطلقت مجموعة من
ال�ح�م��ام وال�ب��ال��ون��ات تعبيرا عن
السالم والحرية.

الهالل األحمر يواصل حملته اإلغاثية
لمساعدة النازحين السوريين في لبنان
واص �ل��ت ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال االح�م��ر
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي أم � � � ��س ح � �م � �ل ��ة ت� ��وزي� ��ع
امل� �س ��اع ��دات ع �ل��ى االس � ��ر ال �س��وري��ة
النازحة في لبنان.
وقال موفد جمعية الهالل االحمر
الكويتي احمد الفقعان في تصريح
لوكالة كونا انه تم توزيع  250حصة
غ��ذائ�ي��ة و 250ح�ص��ة م��ن املنظفات
ع �ل��ى االس� ��ر ال �س��وري��ة ال �ن��ازح��ة في
بلدة مرج الخوخ جنوبي لبنان.
واض� � ��اف ال �ف �ق �ع��ان ان ال�ج�م�ع�ي��ة
ت� �س� �ع ��ى ال � � ��ى ت� �ل� �ب� �ي ��ة اح� �ت� �ي ��اج ��ات
النازحني قدر االمكان للتخفيف من
معاناتهم في مختلف املناطق ناقال
شكر وام�ت�ن��ان ال�ن��ازح�ين السوريني

فريق كويتي يفوز بالمركزين
الثاني والثالث في بطولة قطر

ل �ل �ك��وي��ت ام� �ي ��را وح �ك ��وم ��ة وش�ع�ب��ا
على دوره��م ف��ي مساعدة اشقائهم
والوقوف بجانبهم.
ي��ذك��ر ان جمعية ال �ه�لال االح�م��ر
الكويتي تقيم العديد من املشاريع
االغ��اث �ي��ة ف��ي ل�ب�ن��ان ب�ش�ك��ل مستمر
كمشروع الرغيف وم�ش��روع غسيل
الكلى ملساعدة النازحني السوريني
في لبنان.
وتشير احدث االحصاءات الى ان
ع��دد النازحني السوريني في لبنان
وص� ��ل ال� ��ى أك �ث��ر م ��ن م �ل �ي��ون ن ��ازح
يتمركز غالبيتهم في مناطق البقاع
وعكار وطرابلس واملنية والضنية
في شمال لبنان.

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

توزيع املساعدات على األسر السورية النازحة في لبنان
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

● ع�ت�ق��ه غ��اف��ل ال �ع��ازم��ي ،أرم �ل��ة/ع �ب��دال �ل��ه م �ط �ي��ران ال �ع��ازم��ي 83 ،ع��ام��ا،
(شيعت) ،سلوى ،ق ،5ش ،3م ،22تلفون.99713711 :
● فالح علي محمد الجفني 84 ،عاما( ،شيع) ،رجال ونساء :الصباحية ،ق،4
ش ،9م ،210تلفون.99003710 ،66222516 :
● هاجر محمد عبدالرحمن الكندري ،أرملة/جمعة احمد الكندري71 ،
عاما( ،شيعت) ،رجال :الشعب ،ديوان الكنادرة ،تلفون ،99649267 :نساء :العدان ،ق،8
ش ،6م ،1تلفون.25445418 :
● خالد ابراهيم محمد الكندري 40 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :دي��وان الكنادرة،
الشعب ،مقابل املعاهد الخاصة ،تلفون ،99888082 ،50100990 :نساء :االندلس ،ق،9
ش ،15م ،294تلفون.99508764 ،66633634 :
● ي��وس��ف م�ح�م��د خ�ل��ف ك ��رم ال �ق�ل�اف 53 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج�����ال :حسينية
بوعليان ،الدعية ،ق ،2مقابل الدائري الثاني ،تلفون ،97974567 :نساء :مبارك الكبير،
ق ،1ش ،17م.2
● مضحي مبارك شروق الرشيدي 69 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :مقابل جمعية
الفردوس ،تلفون ،99791797 ،96996652 :نساء :الفردوس ،ق ،2ج ،9ش ،1م ،46تلفون:
.97963236 ،90967171
● ناصر خليفة فهد الدعي 63 ،عاما( ،شيع) ،رجال :خيطان ،ق ،5ش ،40م،21
مقابل طريق املطار ،ديوان الدعي ،تلفون ،66840033 :نساء :الرحاب ،ق ،1ش ،7م.43
● فاطمة مهنا س��ال��م السحيب ،أرم�ل��ة/س�ع��ود سعد ال�خ�ت�لان 82 ،عاما،
(شيعت) ،رجال :سلوى ،ق ،1ش ،7م ،38تلفون ،66694433 :نساء :سلوى ،ق ،5ش،7
م ،15تلفون.97830006 :
● محمد رضا علي النجار 80 ،عاما( ،شيع) ،رجال :حسينية البلوش ،الجابرية،
تلفون ،66633569 :نساء :الرميثية ،ق ،2شارع طاهر البغلي ،م ،4تلفون.99796194 :
● حمود محمد شلوان مطلق الهاجري 71 ،عاما( ،يشيع بعد صالة عصر
اليوم بمقبرة صبحان) ،الظهر ،ق ،5ش ،6ج ،3م ،3تلفون.99555071 ،99460048 :

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي
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