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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يعزي السيسي بضحايا العريش
بعث حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
ببرقية تعزية إل��ى أخ�ي��ه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئ�ي��س جمهورية مصر
العربية الشقيقة اعرب فيها عن خالص تعازيه بضحايا تفجير السيارة املفخخة
في منطقة العريش وال��ذي اسفر عن سقوط ضحايا ومصابني مؤكدا استنكار
الكويت وادان�ت�ه��ا لهذا العمل االره��اب��ي ال��ذي استهدف أرواح األب��ري��اء وزعزعة
األمن والذي ينافي كافة الشرائع مجددا سموه موقف الكويت الرافض لالرهاب
بكافة اشكاله وسعيها مع املجتمع الدولي للقضاء عليه وتجفيف منابعه.

خادم الحرمين الشريفين أكد أهمية العمل المشترك إليجاد حلول لبؤر التوتر االقليمي

الغانم :مجلس األمة يقف بجانب
السعودية في مواجهة كل التحديات

الشعب الكويتي لن ينسى أبد الدهر الوقفة التاريخية الشجاعة للمملكة مع الكويت
استقبل خادم الحرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه ب �ق �ص��ر ال �ي �م ��ام ��ة أم ��س
رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق الغانم
والوفد البرملاني املرافق له.
وج � � � � � � � ��رى خ � � �ل � � ��ال االس � � �ت � � �ق � � �ب� � ��ال
اس �ت �ع��راض ال �ع�ل�اق��ات األخ ��وي ��ة بني
البلدين الشقيقني.
وق � � � � � ��ال رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س االم� � � ��ة
م ��رزوق ع�ل��ي ال�غ��ان��م ان ل �ق��اءه خ��ادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
ع �ب��دال �ع��زي��ز آل س �ع ��ود ك� ��ان ف��رص��ة
ث �م �ي �ن��ة ل�ل�اس �ت �م ��اع مل ��رئ �ي ��ات ��ه ح ��ول
مجمل ال�ق�ض��اي��ا وامل�ل�ف��ات الساخنة
في املنطقة.
وأض ��اف ال�غ��ان��م :ت�ش��رف��ت وال��وف��د
امل� � ��راف� � ��ق ب� � ��زي� � ��ارة خ� � � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن
الشريفني ونقلت له تحيات حضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد الشيخ
ص � �ب ��اح االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
وبدوره حملنا تحياته لسمو االمير.
وذك��ر الغانم أن اللقاء ك��ان مفيدا
ومثمرا واستمعنا خ�لال��ه مل��رئ�ي��ات
خادم الحرمني الشريفني بخصوص
ك��ل امللفات الساخنة باملنطقة حيث
كان كعادته متفهما وعميقا ومدركا
ل�خ�ط��ورة امل��رح�ل��ة الدقيقة ال�ت��ي تمر

خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

بها املنطقة وحريصا على ترسيخ
ك� ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ات ال � �ت ��ي م� ��ن ش��أن �ه��ا
تحقيق وحدة االمة وتعاضدها.
وق��ال ان خ��ادم الحرمني الشريفني
شدد على اهمية التالحم والتماسك
ال �خ �ل �ي �ج��ي م ��ؤك ��دا ان دول م�ج�ل��س
ال � � �ت � � �ع� � ��اون ج� �م� �ي� �ع� �ه ��ا ت � �ق� ��ف ك �ت �ف��ا
بكتف ف��ي م��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات التي
تواجهها املنطقة وتأكيده مجددا أن

العالقة التاريخية االستثنائية بني
الكويت واململكة يصعب تصنيفها
سياسيا فهي عالقة تتعدى مسألة
االخ � ��وة وال �ت �ح��ال��ف وال �ص ��داق ��ة ال��ى
ابعد من ذلك.
وق� ��ال ال �غ��ان��م ان خ� ��ادم ال�ح��رم�ين
الشريفني اس�ت�ع��رض بشكل مسهب
االوض ��اع ف��ي االراض ��ي الفلسطينية
واليمن وس��وري��ا وبقية ب��ؤر التوتر

االقليمي وأكد اهمية العمل املشترك
إليجاد حلول دائمة لها.
وزاد :اك � ��دن � ��ا ب � ��دورن � ��ا ت �ط �ل �ع �ن��ا
وام �ت �ن��ان �ن��ا ل� �ل ��دور امل �ف �ص �ل��ي ال ��ذي
تلعبه اململكة ف��ي املنطقة وال�ه��ادف
ال��ى اش��اع��ة اج��واء االم��ن واالس�ت�ق��رار
في االقليم.
واستذكر الغانم املوقف التاريخي
ل �ل �م �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ف��ي

أكد أن الظروف االقتصادية الحالية لن تؤثر على خطة التنمية

المبارك :السياسات الحكومية لن تمس
أصحاب الدخل المحدود
أك��د سمو رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ال �ش �ي��خ ج��اب ��ر امل� �ب ��ارك أن ال �ظ ��روف
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ح��ال�ي��ة ل��ن ت��ؤث��ر على
خ�ط��ة التنمية وان �ه��ا ف��رص��ة الع��ادة
ه �ي �ك �ل��ة االق � �ت � �ص ��اد وم� �ن ��ح ال �ق �ط��اع
ال� � �خ � ��اص دورا اك � �ب� ��ر م �ض �ي �ف ��ا ان
ال� �س� �ي ��اس ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ل� ��ن ت�م��س
امل � ��واط� � �ن �ي��ن م � ��ن أص � � �ح � ��اب ال� ��دخ� ��ل

امل �ح ��دود .وب�ي�ن ان ال �ك��وي��ت واج�ه��ت
ع �م �ل �ي��ة ان � �خ � �ف ��اض أس � �ع � ��ار ال �ن �ف��ط
ب�خ�ط��ط وب��دائ��ل ع��دي��دة اض��اف��ة ال��ى
عمليات لترشيد االنفاق في العديد
م� ��ن امل� � �ج � ��االت ال � �ت ��ي ال ت ��ؤث ��ر ع�ل��ى
ال� �خ ��دم ��ات امل� �ق ��دم ��ة ل �ل �م��واط �ن�ي�ن أو
عمليات التنمية.
وبشأن افرازات االحداث املتالحقة

التي تشهدها املنطقة وفي مقدمتها
اإلرهاب قال املبارك لقد كانت الكويت
ف� ��ي م �ق ��دم ��ة ال � � ��دول ال� �ت ��ي ت �ع��رض��ت
ال ��ى االره � ��اب م�ن��ذ ث�م��ان�ي�ن��ات ال�ق��رن
امل��اض��ي ك �م��ا ت �ع��رض��ت ف��ي ال�ص�ي��ف
امل��اض��ي لعملية اره��اب�ي��ة كبيرة راح
ضحيتها الكثير من االبرياء.
واض� � � � ��اف :ل� �ق ��د ح � � ��ذرت ال �ك��وي��ت

وغ �ي��ره��ا م��ن ال� ��دول م��ن ه ��ذا الخطر
املتنامي ال��ذي ليس له وط��ن أو دين
واليمكن لدولة بمفردها أن تواجهه
والذي يتمدد في العالم دون تضافر
ال �ج �ه��ود ال��دول �ي��ة ل�ت�ع�ق��ب اإلره � ��اب
والقضاء عليه.
تفاصيل (ص)06

ال� ��وق� ��وف م ��ع ال� �ح ��ق ال �ك��وي �ت��ي اب ��ان
محنة الغزو العراقي لدولة الكويت
ق� � ��ائ �ل ��ا :أك� � ��دن� � ��ا ل � � �خ� � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن
الشريفني مجددا ان الشعب الكويتي
لن ينسى ابد الدهر الوقفة التاريخية
ال �ش �ج��اع��ة ل �ل �س �ع��ودي��ة م ��ع ال �ك��وي��ت
م��ذك��را بموقف امل�ل��ك سلمان الصلب
واملبدئي عندما ك��ان اميرا للرياض
خالل تلك الفترة .

واك � � ��د ال� �غ ��ان ��م ل � �خ� ��ادم ال �ح��رم�ي�ن
الشريفني ان مجلس االم��ة الكويتي
ي � �ق� ��ف ب � �ج� ��ان� ��ب امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
السعودية الشقيقة في كل التحديات
التي تواجهها س��واء عاصفة الحزم
او غ �ي��ره��ا م��ن االخ �ط ��ار ال �ت��ي ت�ه��دد
املنطقة.
وش ��دد ع�ل��ى ان ال �ع��رب يعتمدون
ع�ل��ى م��وق��ف ال�س�ع��ودي��ة ال�ص�ل��ب ازاء
ال �ح �ق��وق ال �ع��رب �ي��ة امل � �ه� ��دورة وان �ن��ا
ج�م�ي�ع��ا ن�ن�ظ��ر ال ��ى ه ��ذا ال � ��دور على
ان��ه دور ح�ي��وي واس�ت��رات�ي�ج��ي بالغ
االهمية.
واخ �ت �ت��م ال �غ��ان��م ت�ص��ري�ح��ه ق��ائ�لا
تلمسنا من خادم الحرمني الشريفني
ل � � ��دى ن� �ق ��اش� �ن ��ا ت � � �ط� � ��ورات ال �ق �ض �ي��ة
الفلسطينية حجم االل��م ال��ذي يشعر
ب��ه ازاء م�ع��ان��اة الشعب الفلسطيني
حيث اكد العاهل السعودي استمرار
اململكة في لعب دورها التاريخي في
ن�ص��رة ه��ذا الشعب امل�ظ�ل��وم والعمل
ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة اي � �ج� ��اد ح� ��ل س�ل�م��ي
دائ��م وش��ام��ل يضمن ح�ق��وق الشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي امل �ش��روع��ة ك��ام �ل��ة غير
منقوصة.
تفاصيل (ص)05-03

األولويات :استجواب الجسار
والداو في الجلسة المقبلة
أع �ل ��ن م �ق ��رر ل �ج �ن��ة األول ��وي ��ات
البرملانية النائب أحمد الري عن
إدراج استجواب النائب سعدون
ح �م��اد إل ��ى وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء
وزي� � � ��ر األش � � �غ � ��ال ال � �ع� ��ام� ��ة أح �م��د
الجسار على جدول أعمال الجلسة
امل �ق �ب �ل��ة م ��ا ل ��م ي �ط��رأ أي مستجد
م��ن الحكومة ي��ؤدي إل��ى رف��ع بند
االستجواب من بند األعمال.
ول� � �ف � ��ت الري ع � �ق� ��ب اج� �ت� �م ��اع
لجنة األولويات أمس أن الجلسة
امل�ق�ب�ل��ة ستشهد م�ن��اق�ش��ة تقارير

اللجان البرملانية بشأن التحقيق
ف��ي شركة ادفانتج وصفقة ال��داو
باالضافة الى املداولة الثانية في
قانون األحداث وكذلك االتفاقيات
الخارجية.
وذك��ر الري أنه في حال أسعف
وقت الجلسة النواب فسيناقشون
ت � � �ع� � ��دي� � ��ل ق � � � ��ان � � � ��ون ال � �ت � �خ � �ط � �ي ��ط
االقتصادي واالجتماعي.
تفاصيل (ص)08
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أمير البالد استقبل الرئيس التركي السابق
وهنأ رئيس األرجنتين
اس � �ت � �ق � �ب ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال� �س� �م ��و ام � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح االحمد الجابر الصباح
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه ب ��دار سلوى
وب� �ح� �ض ��ور س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف االح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح وس �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل �ب��ارك ال�ح�م��د ال�ص�ب��اح رئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء أم ��س ال��رئ�ي��س
عبدالله غ��ول رئ�ي��س جمهورية
تركيا الصديقة السابق والوفد
امل��راف��ق وذل ��ك بمناسبة زي��ارت��ه
الرسمية للبالد.
وت��م ت�ب��ادل االح��ادي��ث ال��ودي��ة
ال� �ت ��ي ج� �س ��دت ع �م��ق ال �ع�ل�اق��ات
التاريخية الطيبة ال�ت��ي تجمع
ال�ب�ل��دي��ن وال�ش�ع�ب�ين الصديقني
والعمل على تعزيزها وتنميتها
ف��ي امل�ج��االت كافة كما ت��م بحث
القضايا ذات االهتمام املشترك.

ب� �ب ��رق� �ي ��ة ت� �ه� �ن� �ئ ��ة ال � � ��ى ف �خ��ام��ة
ال ��رئ� �ي ��س م ��اوري� �س� �ي ��و م ��اك ��ري
رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة االرج �ن �ت�ي�ن
ال �ص��دي �ق��ة امل �ن �ت �خ��ب ع �ب��ر فيها
س� � �م � ��وه ع� � ��ن خ � ��ال � ��ص ت �ه��ان �ي��ه
بمناسبة ف��وزه في االنتخابات
ال��رئ��اس �ي��ة رئ �ي �س��ا ل�ج�م�ه��وري��ة
االرج � � �ن � � �ت �ي��ن م� �ت� �م� �ن� �ي ��ا س� �م ��وه
لفخامته ك��ل التوفيق وال�س��داد
وم� � ��وف� � ��ور ال� �ص� �ح ��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة
وللعالقات الطيبة بني البلدين
ال �ص��دي �ق�ين امل ��زي ��د م ��ن ال �ت �ط��ور
والنماء.
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح مستقبال الرئيس التركي السابق عبدالله غول

ح �ض��ر ال� �ل� �ق ��اء وزي� � ��ر ش� ��ؤون
ال��دي��وان االم�ي��ري الشيخ ناصر
صباح االح�م��د الصباح ونائب

وزي ��ر ش ��ؤون ال ��دي ��وان االم �ي��ري
ال� �ش� �ي ��خ ع� �ل ��ي ج � � ��راح ال �ص �ب��اح
ورئ �ي��س ب�ع�ث��ة ال �ش��رف امل��راف�ق��ة

امل �س �ت �ش��ار ب ��ال ��دي ��وان االم� �ي ��ري
خالد يوسف الفليج.
م��ن ج��ان��ب آخ ��ر ب�ع��ث حضرة

ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ام � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د ال�ج��اب��ر
ال � �ص � �ب ��اح ح �ف �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ورع� � ��اه

استقبل ناصر المحمد ومحمد الخالد ومحمد العبداهلل

ولي العهد :ضرورة الرقي باإلعالم الهادف
لتحقيق وحدة الصف الوطني
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن� � ��واف االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح ب �ق �ص��ر ب � �ي ��ان ص �ب��اح
امس سمو الشيخ ناصر املحمد
االحمد الصباح.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء ووزي��ر الداخلية
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ال �ح �م��د
الصباح.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل ظ� �ه ��ر ام � ��س وزي� ��ر
العدل ووزي��ر االوق��اف والشؤون
االسالمية السابق الدكتور نايف
محمد العجمي.
وم� ��ن ن��اح �ي��ة اخ � ��رى اس�ت�ق�ب��ل
وزي� � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
بالوكالة ووزي��ر االع�لام باإلنابة
الشيخ محمد العبدالله امل�ب��ارك
ال�ص�ب��اح ي��راف�ق��ه رؤس ��اء ال��وف��ود
ال�ع��رب�ي��ة امل�ش��ارك��ة ف��ي االج�ت�م��اع
الـ  43للجمعية العمومية التحاد

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

وك� ��االت االن� �ب ��اء ال�ع��رب�ي��ة (ف��ان��ا)
وامل�ن�ع�ق��د ح��ال�ي��ا ب��دول��ة ال�ك��وي��ت
خالل الفترة من  25 - 24نوفمبر
.2015
وأشاد سموه بجهود القائمني

على ه��ذا املؤتمر مؤكدا ض��رورة
ال ��رق ��ي ب� ��اإلع �ل�ام ال � �ه� ��ادف ال ��ذي
ي �ح �ق��ق وح� � ��دة ال� �ص ��ف ال��وط �ن��ي
وي � �ن � �ق� ��ل ال� � ��رس� � ��ال� � ��ة اإلع�ل��ام � �ي� ��ة
السامية وال�ت��ي تقوم على الدقة

وال� �ب� �ح ��ث ال �ع �ل �م��ي وان االع �ل��ام
ل��ه دور ف �ع��ال ف��ي اب � ��راز ال�ل�ح�م��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وال � �ج ��ان ��ب ال �ت �ن �م��وي
واالق �ت �ص��ادي وال�ث�ق��اف��ي متمنيا
س� �م ��وه ل� �ه ��ذا امل ��ؤت� �م ��ر أن ي�ك�ل��ل

بتوصيات تخدم مصالح امتنا
العربية ف��ي م��واج�ه��ة التحديات
املحيطة بنا.
ح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة رئ �ي��س دي ��وان
س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ م�ب��ارك
ال � �ف � �ي � �ص� ��ل ال� � �س� � �ع � ��ود ال � �ص � �ب ��اح
ورئ� �ي ��س امل ��راس ��م وال �ت �ش��ري �ف��ات
بديوان سمو ول��ي العهد الشيخ
م �ب ��ارك ص �ب��اح ال �س��ال��م ال�ح�م��ود
الصباح.
م � ��ن ج� ��ان� ��ب اخ� � ��ر ب� �ع ��ث س �م��و
ولي العهد الشيخ ن��واف االحمد
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ب�ب��رق�ي��ة تعزية
ال � � � ��ى اخ� � �ي � ��ه ف � �خ� ��ام� ��ة ال� ��رئ � �ي� ��س
ع� �ب ��دال� �ف� �ت ��اح ال� �س� �ي� �س ��ي رئ �ي��س
جمهورية مصر العربية الشقيقة
ض�م�ن�ه��ا س �م��وه خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه
وص � � � ��ادق م� ��واس� ��ات� ��ه ب �ض �ح��اي��ا
ت �ف �ج �ي��ر ال� �س� �ي ��ارة امل �ف �خ �خ��ة ف��ي
مدينة العريش بمحافظة شمال
س�ي�ن��اء وال ��ذي اس�ف��ر ع��ن سقوط

ض � �ح� ��اي� ��ا وم� � �ص � ��اب �ي��ن م �ب �ت �ه�ل�ا
س �م��وه ال ��ى ال �ب��اري ج��ل وع�ل�ا ان
يتغمد الضحايا بواسع رحمته
وم � �غ � �ف� ��رت� ��ه وي� �س� �ك� �ن� �ه ��م ف �س �ي��ح
ج�ن��ات��ه وان ي�م��ن ع�ل��ى امل�ص��اب�ين
بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن� ��واف االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
ببرقية تهنئة الى فخامة الرئيس
م � ��اوري� � �س� � �ي � ��و م � � ��اك � � ��ري رئ� �ي ��س
ج�م�ه��وري��ة االرج �ن �ت�ين الصديقة
املنتخب ضمنها سموه خالص
ت� �ه ��ان� �ي ��ه ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ف � � � ��وزه ف��ي
االن �ت �خ ��اب ��ات ال��رئ��اس �ي��ة رئ�ي�س��ا
ل�ج�م�ه��وري��ة االرج �ن �ت�ي�ن متمنيا
س� �م ��وه ل �ف �خ��ام �ت��ه ك� ��ل ال �ت��وف �ي��ق
والسداد.
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أكد أن لقاء خادم الحرمين فرصة ثمينة لالستماع لمرئياته بشأن الملفات الساخنة

الغانم :دول مجلس التعاون تقف كتفا
بكتف في مواجهة التحديات بالمنطقة
ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
م � � ��رزوق ع �ل��ي ال �غ ��ان ��م ان ل �ق��اءه
خ ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين امل�ل��ك
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود
ك � ��ان ف ��رص ��ة ث �م �ي �ن��ة ل�لاس �ت �م��اع
مل��رئ�ي��ات��ه ح ��ول م�ج�م��ل ال�ق�ض��اي��ا
وامللفات الساخنة في املنطقة .
وق � � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني عقب لقائه والوفد
امل � � ��راف � � ��ق ل� � ��ه خ � � � � ��ادم ال � �ح� ��رم �ي�ن
ال � �ش� ��ري � �ف �ي�ن امل� � �ل � ��ك س � �ل � �م� ��ان ب��ن
عبدالعزيز ال سعود في الرياض
أم � ��س :ت �ش��رف��ت وال ��وف ��د امل��راف��ق
بزيارة خادم الحرمني الشريفني
ونقلت له تحيات حضرة صاحب
السمو امير البالد الشيخ صباح
االحمد الجابر الصباح وب��دوره
حملنا تحياته لسمو االمير.
وأض � � ��اف :ك� ��ان ال �ل �ق��اء م�ف�ي��دا
وم � �ث � �م� ��را واس � �ت � �م � �ع � �ن� ��ا خ�ل�ال ��ه
مل � � ��رئ� � � �ي � � ��ات خ � � � � � � ��ادم ال� � �ح � ��رم �ي��ن
الشريفني بخصوص كل امللفات
ال �س��اخ �ن��ة ب��امل �ن �ط �ق��ة ح �ي��ث ك��ان
كعادته متفهما وعميقا ومدركا
ل�خ�ط��ورة امل��رح�ل��ة ال��دق�ي�ق��ة التي
تمر بها املنطقة وحريصا على
ت ��رس �ي ��خ ك� ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ات ال �ت��ي
م��ن ش��أن�ه��ا تحقيق وح ��دة االم��ة
وتعاضدها.
وق � � � � ��ال ان خ � � � � ��ادم ال � �ح� ��رم �ي�ن
ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن ش� � ��دد ع� �ل ��ى اه �م �ي��ة
ال �ت�ل�اح��م وال �ت �م��اس��ك ال�خ�ل�ي�ج��ي
م��ؤك��دا ان دول مجلس ال�ت�ع��اون
ج� �م� �ي� �ع� �ه ��ا ت � �ق� ��ف ك� �ت� �ف ��ا ب �ك �ت��ف
ف ��ي م ��واج� �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات ال �ت��ي
تواجهها املنطقة.
وأض � � � � ��اف ال � �غ� ��ان� ��م ان خ � ��ادم
ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين اك ��د م�ج��ددا
العالقة التاريخية االستثنائية
ب �ي��ن ال � �ك� ��وي� ��ت وامل � �م � �ل � �ك ��ة ال� �ت ��ي
يصعب تصنيفها سياسيا فهي
ع�ل�اق ��ة ت �ت �ع��دى م �س��أل��ة االخ � ��وة
وال�ت�ح��ال��ف وال �ص��داق��ة ال��ى ابعد
من ذلك.
وق � � � � ��ال ان خ � � � � ��ادم ال � �ح� ��رم �ي�ن
ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن اس � �ت � �ع� ��رض ب �ش �ك��ل
م�س�ه��ب االوض� � ��اع ف��ي االراض� ��ي
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة وال �ي �م��ن وس��وري��ا
وبقية بؤر التوتر االقليمي وأكد
اه �م �ي��ة ال �ع �م��ل امل �ش �ت��رك إلي �ج��اد
حلول دائمة لها.
زاد ال � �غ� ��ان� ��م :اك� ��دن� ��ا ب ��دورن ��ا
ت� �ط� �ل� �ع� �ن ��ا وام � �ت � �ن� ��ان � �ن� ��ا ل � �ل� ��دور
امل �ف �ص �ل��ي ال � ��ذي ت �ل �ع �ب��ه امل�م�ل�ك��ة
في املنطقة والهادف الى اشاعة
اج� � � ��واء االم � � ��ن واالس � �ت � �ق� ��رار ف��ي
االقليم.

خادم الحرمين
الشريفين شدد
على أهمية
التالحم والتماسك
الخليجي
الملك سلمان أكد
اهمية العمل
المشترك إليجاد
حلول دائمة لبؤر
التوتر االقليمي
امللك سلمان مستقبال الرئيس الغانم بحضور سفير الكويت لدى الرياض الشيخ ثامر جابر األحمد

واس� � �ت � ��ذك � ��ر ال � �غ� ��ان� ��م امل ��وق ��ف
ال� �ت ��اري� �خ ��ي ل �ل �م �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة ف � ��ي ال� � ��وق� � ��وف م��ع
ال � �ح� ��ق ال� �ك ��وي� �ت ��ي اب� � � ��ان م �ح �ن��ة
ال �غ��زو ال �ع��راق��ي ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
ق��ائ�ل�ا ج��ددن��ا ل �خ��ادم ال�ح��رم�ين
ال �ش��ري �ف�ين ال �ت��أك �ي��د ان ال�ش�ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي ل��ن ي�ن�س��ى اب ��د ال��ده��ر
ال ��وق� �ف ��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ش �ج��اع��ة
ل�ل�س�ع��ودي��ة م��ع ال �ك��وي��ت م��ذك��را
ب �م��وق��ف امل �ل ��ك س �ل �م��ان ال�ص�ل��ب

وامل � �ب� ��دئ� ��ي ع� �ن ��دم ��ا ك� � ��ان ام� �ي ��را
للرياض خالل تلك الفترة .
وأض��اف :بدورنا اكدنا لخادم
ال �ح��رم�ين ال �ش��ري �ف�ين ان مجلس
االم � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي ي� �ق ��ف ب �ج��ان��ب
امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
الشقيقة في كل التحديات التي
تواجهها سواء عاصفة الحزم او
غ�ي��ره��ا م��ن االخ �ط��ار ال�ت��ي تهدد
املنطقة.
وأردف :شددنا على ان يعتمد

ال� �ع ��رب ع �ل��ى م��وق��ف ال �س �ع��ودي��ة
ال �ص �ل��ب ازاء ال �ح �ق��وق ال�ع��رب�ي��ة
املهدورة واننا جميعا ننظر الى
ه��ذا ال ��دور ع�ل��ى ان��ه دور حيوي
واستراتيجي بالغ االهمية.
واخ � �ت � �ت ��م ال � �غ ��ان ��م ت �ص��ري �ح��ه
قائال :تلمسنا من خادم الحرمني
الشريفني ل��دى نقاشنا تطورات
القضية الفلسطينية حجم االلم
الذي يشعر به ازاء معاناة الشعب
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ح �ي��ث اك ��د ال�ع��اه��ل

ال �س �ع��ودي اس �ت �م��رار امل�م�ل�ك��ة في
لعب دورها التاريخي في نصرة
هذا الشعب املظلوم والعمل على
ض ��رورة اي�ج��اد ح��ل سلمي دائ��م
وش��ام��ل ي�ض�م��ن ح �ق��وق الشعب
الفلسطيني املشروعة كاملة غير
منقوصة.

نتطلع لدور
المملكة في
المنطقة
والهادف إلى
إشاعة األمن
واالستقرار
الشعب الكويتي
لن ينسى أبد
الدهر الوقفة
التاريخية الشجاعة
للسعودية مع
الكويت
مجلس األمة يقف
بجانب السعودية
في كل التحديات
التي تواجهها

الوفد املرافق للرئيس الغانم خالل لقاء امللك سلمان بن عبدالعزيز
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الملك سلمان بن عبدالعزيز أبدى تحياته وتقديره لسمو األمير

خادم الحرمين الشريفين والغانم
بحثا العالقات األخوية
استقبل خادم الحرمني الشريفني
امل� �ل ��ك س �ل �م ��ان ب� ��ن ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز آل
س �ع��ود ف��ي مكتبه ب�ق�ص��ر اليمامة
أم��س رئ�ي��س مجلس األم ��ة م��رزوق
الغانم والوفد البرملاني املرافق له.
وق��ال��ت وك��ال��ة االن�ب��اء السعودية
ان الغانم نقل في بداية االستقبال
ل�خ��ادم الحرمني الشريفني تحيات
وت � �ق� ��دي� ��ر أخ � �ي� ��ه ح � �ض� ��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح إذ أب��دى
خ ��ادم ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين تحياته
وتقديره لسموه.
وج � � � � � � ��رى خ� � �ل� � ��ال االس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ال
اس�ت�ع��راض ال�ع�لاق��ات األخ��وي��ة بني
البلدين الشقيقني.
وح�ض��ر االس�ت�ق�ب��ال ع��ن الجانب
ال�س�ع��ودي رئيس مجلس الشورى
الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد
بن إبراهيم آل الشيخ ووزير الدولة
ع �ض��و م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ال��دك �ت��ور
مساعد ب��ن محمد العيبان ووزي��ر
الثقافة واإلع�ل�ام الدكتور ع��ادل بن
زي� ��د ال �ط��ري �ف��ي ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ع��ادل بن أحمد الجبير وق��د حضر
من الجانب الكويتي النائبان احمد
القضيبي وال��دك �ت��ور اح �م��د مطيع
العازمي وسفير دولة الكويت لدى
اململكة الشيخ ثامر الجابر واألمني
العام ملجلس االمة عالم الكندري.
واكد رئيس مجلس االمة مرزوق
ال � �غ� ��ان� ��م ان ال � �ت�ل��اح� ��م ال �خ �ل �ي �ج��ي
والتعاضد بني دول مجلس التعاون
م� �ث ��ال ي� � ��درس وي �ج �س��د ال �ع�ل�اق��ات
املتينة والتاريخية والوثيقة مابني
شعوب هذه الدول.
وقال الغانم في تصريح صحفي
ل��دى وص��ول��ه ال��ى مطار امللك خالد
ال ��دول ��ي ف��ي ال �ع��اص �م��ة ال�س�ع��ودي��ة
ال��ري��اض ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي االج�ت�م��اع
ال� ��دوري ال�ت��اس��ع ل��رؤس��اء مجالس
الشورى وال�ن��واب والوطني واألم��ة
ب� � � � ��دول م� �ج� �ل ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون ل� � ��دول
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ن �ح��ن ك ��رؤس ��اء
برملانات نمثل الشعوب والعالقات
ب�ي�ن ال �ش �ع��وب م��ا ه��ي اال ان�ع�ك��اس
ل �ل �ع�لاق��ات ب�ي�ن ق � ��ادة دول مجلس
التعاون الخليجي.
ك �م��ا اع� � ��رب ع ��ن ت� �ف ��اؤل ��ه وث �ق �ت��ه
ب �ن �ج��اح ه ��ذا االج �ت �م��اع ال �ب��رمل��ان��ي
الخليجي مبينا ان نتائجه ستكون
م �ث �م��رة وس �ي �ك��ون ل �ه��ا اط �ي��ب االث��ر
على شعوب املنطقة.
وأض� � � ��اف ال� �غ ��ان ��م ن �ح ��ن ن�ع�ي��ش
ف � ��ي م ��رح� �ل ��ة دق� �ي� �ق ��ة ج� � ��دا ن ��واج ��ه
ف�ي�ه��ا ال �ع��دي��د م��ن ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي

الغانم :التحديات
الراهنة تستدعي
التعاضد الخليجي
لمواجهتها
العالقات بين
الشعوب ما هي
إال انعكاس
للعالقات بين قادة
دول الخليج
التالحم الخليجي
مثال يدرس
ويجسد العالقات
المتينة والتاريخية
خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل استقباله رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

تستدعي تعاضدنا وتوحدنا حتى
ن �ت �م �ك��ن م ��ن م��واج �ه �ت �ه��ا وال �ت �ف��وق
عليها.
وق��د وص��ل رئ�ي��س مجلس األم��ة
م� ��رزوق ال�غ��ان��م ال��ى ال��ري��اض أم��س
ع �ل��ى رأس وف ��د ن �ي��اب��ي ل�ل�م�ش��ارك��ة
ف� ��ي االج � �ت � �م� ��اع ال� � � � ��دوري ال �ت��اس��ع
لرؤساء مجالس الشورى والنواب
والوطني واألم��ة بمجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
وك � � � � � ��ان ف� � � ��ي اس � �ت � �ق � �ب � ��ال � ��ه ل � ��دى
وص� ��ول� ��ه امل � �ط� ��ار رئ � �ي ��س م�ج�ل��س

ال � �ش� ��ورى ال� �س� �ع ��ودي ع �ب��دال �ل��ه ب��ن
م �ح �م��د آل ال� �ش� �ي ��خ وس� �ف� �ي ��ر دول� ��ة
ال�ك��وي��ت ل��دى امل�م�ل�ك��ة ال�ش�ي��خ ثامر
ال �ج��اب��ر وع� ��دد م��ن ارك� ��ان ال�س�ف��ارة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل � � ��دى امل� �م� �ل� �ك ��ة وك� �ب ��ار
املسؤولني باألمانة العامة ملجلس
التعاون.
وم� � ��ن امل � �ق� ��رر ان ي �ع �ق��د رؤس� � ��اء
مجالس الشورى والنواب والوطني
واألم � � � ��ة ب� � � ��دول م �ج �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
بالرياض اليوم اجتماعهم التاسع
ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س م �ج �ل��س ال �ش��ورى

السعودي عبدالله آل الشيخ.
وي � �ن ��اق ��ش االج � �ت � �م� ��اع ال �ت �ق��ري��ر
السنوي لالجتماع ال��دوري الثامن
الذي يقدمه رئيس مجلس الشورى
بدولة قطر اضافة الى االطالع على
امل��وج ��ز امل �ق ��دم م ��ن األم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
ملجلس التعاون عن مسيرة العمل
الخليجي املشترك لعام .2015
كما يناقش االجتماع توصيات
لجنة التنسيق البرملاني والعالقات
ال �خ��ارج �ي��ة ف��ي اج�ت�م��اع�ه��م ال�ث��ام��ن
ال� ��ذي ع �ق��د ف��ي ال �خ��ام��س م��ن شهر

الغانم يدين حادث التفجير
اإلرهابي في العريش المصرية
أع � � � � � ��رب رئ� � � �ي � � ��س االت� � � �ح � � ��اد
ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال � �ع � ��رب � ��ي رئ� �ي ��س
مجلس األم��ة الكويتي م��رزوق
ال� �غ ��ان ��م ع ��ن ادان � �ت� ��ه ال �ش��دي��دة
ل� � � �ح � � ��ادث ت� �ف� �ج� �ي ��ر ال � �س � �ي � ��ارة
املفخخة ال � ��ذي وق� ��ع ب�م��دي�ن��ة
ال � �ع� ��ري � ��ش امل � �ص� ��ري� ��ة وأس � �ف� ��ر
ع��ن س �ق��وط ع ��دد م��ن ال �ش �ه��داء
وإصابة آخرين بجروح.

وق� � ��ال ال �غ ��ان ��م ف ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي ان التفجير االره��اب��ي
ال� � � � ��ذي وق� � � ��ع ال � � �ي� � ��وم ب �م��دي �ن��ة
العريش املصرية يؤكد اهمية
ت� �ض ��اف ��ر ال� �ج� �ه ��ود االق �ل �ي �م �ي��ة
وال � ��دول� � �ي � ��ة مل � ��واج � ��ة االره� � � ��اب
االسود الذي يحاول ان يتلبس
ب � �ل � �ب� ��وس ال� � ��دي� � ��ن االس �ل��ام � ��ي
والدين منه براء.

وأعرب الغانم عن التضامن
ال �ك ��ام ��ل م ��ع ج �م �ه��وري��ة م�ص��ر
العربية الشقيقة في معركتها
ض � ��د االره � � � � ��اب وض� � ��د ال� �ق ��وى
ال�ت��ي ت��ري��د زع��زع��ة اس�ت�ق��راره��ا
وتقويض أمنها.

ن��وف�م�ب��ر ال �ج��اري ب �ش��أن امل��واض�ي��ع
املدرجة على جدول االعمال.
وي� �ض ��م ال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل �ل �غ��ان��م
النائبني احمد سليمان القضيبي
وال ��دك �ت ��ور اح �م��د م�ط�ي��ع ال �ع��ازم��ي
واالم �ي��ن ال �ع��ام مل�ج�ل��س األم� ��ة ع�لام
علي الكندري.
وكان رئيس مجلس االمة مرزوق
ال �غ��ان��م وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه ت��وج��ه
ص �ب��اح أم ��س ال ��ى امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية الشقيقة للمشاركة في
االجتماع ال��دوري التاسع لرؤساء
مجالس الشورى والنواب والوطني
واألمة بدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ال��ذي يبدأ اعماله
اليوم.
وكان في وداع الغانم على ارض
امل�ط��ار ك��ل م��ن م��راق��ب مجلس االم��ة
ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي ووزي ��ر
النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس
االم��ة الدكتور علي العمير وسفير
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ل��دى
دول��ة ال�ك��وي��ت ال��دك�ت��ور عبدالعزيز
ال � �ف ��اي ��ز واألم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام امل �س ��اع ��د
لشؤون ح��رس مجلس االم��ة اللواء
خالد الوقيت واألمني العام املساعد
لقطاع املعلومات خالد املطيري.

نتائج االجتماع
البرلماني الخليجي
ستكون مثمرة
ولها أطيب األثر
على شعوب
المنطقة
ضرورة إيجاد
حل سلمي دائم
وشامل يضمن
حقوق الشعب
الفلسطيني
المشروعة كاملة
غير منقوصة
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أولم على شرف الغانم

ثامر الجابر :زيارة رئيس مجلس األمة
للسعودية لها مدلوالت إيجابية

الرئيس الغانم لدى وصوله اململكة العربية السعودية وفي استقباله رئيس مجلس الشورى السعودي د .عبدالله آل الشيخ

ق� ��ال س �ف �ي��ر دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت ل��دى
اململكة العربية ال�س�ع��ودي��ة الشيخ
ثامر الجابر إن ال��زي��ارة التي يقوم
ب �ه��ا ح��ال �ي��ا رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م وال ��وف ��د امل ��راف ��ق له
للمملكة لها مدلوالت ايجابية تعزز
العالقات الثنائية بني البلدين.
واوض � � ��ح ال �ش �ي��خ ث ��ام ��ر ال �ج��اب��ر
ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ (ك��ون��ا) ان ل�ق��اء وف��د
م �ج �ل��س االم � ��ة م ��ع خ � ��ادم ال �ح��رم�ين
ال �ش��ري �ف�ي�ن امل� �ل ��ك س �ل �م��ان ب ��ن ع�ب��د
ال�ع��زي��ز ف��ي ال��ري��اض أم��س ال�ث�لاث��اء
ات� �س ��م ب� ��ال� ��روح ال� ��ودي� ��ة واالخ ��وي ��ة
التي عادة ما تسود اجواء اللقاءات
وال � ��زي � ��ارات امل �ت �ب ��ادل ��ة ب�ي�ن ال� �ق ��ادة

واملسؤولني في البلدين الشقيقني.
واك � � ��د ت� �ط ��اب ��ق وج � �ه� ��ات ال �ن �ظ��ر
حول املوضوعات التي تم تناولها
خ�ل��ال ه� ��ذا ال �ل �ق��اء ال � ��ذي ي ��أت ��ي ف��ي
اط��ار العالقات التاريخية العميقة
ال�ت��ي ت��رب��ط ال�ق�ي��ادت�ين وحرصهما
امل�س�ت�م��ر ع�ل��ى ال �ت �ع��اون والتنسيق
ف � ��ي ك � ��ل م � ��ا م � ��ن ش� ��ان� ��ه ان ي �خ ��دم
مصلحة الشعبني الشقيقني.
واع � � � � � ��رب ع� � ��ن ام� � �ل � ��ه ان ي �ش �ه��د
امل �س �ت �ق �ب��ل ال� �ق ��ري ��ب ت �ك �ث �ي��ف م�ث��ل
ه��ذه ال �ل �ق��اءات وال ��زي ��ارات االخ��وي��ة
امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ع �ل��ى ك ��اف ��ة امل �س �ت��وي��ات
ال��رس �م �ي��ة وال �ش �ع �ب �ي��ة ب �م��ا ي�ح�ق��ق
مصلحة دول��ة الكويت والسعودية

الوزير العمير والسفير السعودي د .عبدالعزيز الفايز في وداع الغانم والوفد املرافق له

سفير دولة الكويت في السعودية الشيخ ثامر الجابر مرحبا بالرئيس الغانم

وبما يعزز جهود قيادتي البلدين
للمزيد من التضامن والوحدة لدول
وشعوب املنطقة.
وك � ��ان ال �ش �ي��خ ث��ام��ر ال �ج��اب��ر ق��د
اق ��ام أم ��س م��أدب��ة غ ��داء ع�ل��ى ش��رف
رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم
وال��وف��د ال�ب��رمل��ان��ي امل��راف��ق ل��ه ال��ذي
ي��زور الرياض حاليا للمشاركة في
االجتماع الدوري التاسع ألصحاب
املعالي وال�س�ع��ادة رؤس��اء مجالس
ال�ش��ورى وال�ن��واب والوطني واألم��ة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية
 ..وخالل مأدبة الغداء التي اقامها السفير الكويتي
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استقبل رئيس وأعضاء اتحاد وكاالت األنباء العربية

رئيس الوزراء :ترشيد اإلنفاق لن يؤثر
على المواطن أو خطة التنمية
الظروف االقتصادية الحالية فرصة إلعادة هيكلة االقتصاد
أك ��د س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ان ال� �ظ ��روف
االق �ت �ص��ادي��ة ال�ح��ال�ي��ة ل��ن ت��ؤث��ر على
خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة وان �ه��ا ف��رص��ة الع ��ادة
ه �ي �ك �ل��ة االق � �ت � �ص� ��اد وم � �ن� ��ح ال �ق �ط ��اع
ال � � �خ� � ��اص دورا اك� � �ب � ��ر م� �ض� �ي� �ف ��ا ان
ال� �س� �ي ��اس ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ل � ��ن ت �م��س
املواطنني من اصحاب الدخل املحدود.
وق� ��ال ان ال �ك��وي��ت واج �ه��ت عملية
ان � �خ � �ف� ��اض أس� � �ع � ��ار ال� �ن� �ف ��ط ب �خ �ط��ط
وب��دائ��ل ع��دي��دة اض��اف��ة ال ��ى عمليات
ل �ت ��رش �ي ��د االن� � �ف � ��اق ف� ��ي ال� �ع ��دي ��د م��ن
املجاالت التي ال تؤثر على الخدمات
امل � �ق� ��دم� ��ة ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن أو ع �م �ل �ي��ات
التنمية.
وأش� � � � � � ��ار س � � �م� � ��وه ل� � � �ـ ك� � ��ون� � ��ا ع �ل��ى
ه ��ام ��ش اس �ت �ق �ب��ال��ه ف ��ي ق �ص��ر ب �ي��ان
ام ��س وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون مجلس
ال ��وزراء ووزي��ر االع�لام ووزي��ر الدولة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ب ��االن ��اب ��ة ال �ش �ي��خ
م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه امل � �ب ��ارك ال �ص �ب��اح
يرافقه رئيس واعضاء اتحاد وكاالت
االنباء العربية :إلى أن خطة التنمية
ال �ت��ي ش ��ارك ف��ي اع ��داده ��ا ال�ك�ث�ي��ر من
امل��ؤس �س��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة وغ �ي��ره��ا ذات
الخبرة حرصت على توسيع مشاركة
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ال�ك��وي�ت��ي وبفاعلية
كبيرة ف��ي تنمية االق�ت�ص��اد الوطني
وال � ��دخ � ��ول ف ��ي م� �ش ��روع ��ات ت�ن�م��وي��ة
كبرى.
وأض � � ��اف س� �م ��وه :ن �ح��ن ع �ل��ى ث�ق��ة
ك� �ب� �ي ��رة ف � ��ي دور ال � �ق � �ط ��اع ال� �خ ��اص
ال�ك��وي�ت��ي وه ��و ق �ط��اع ح �ي��وي وف�ع��ال
وله خبرة كبيرة في مجاالت متعددة
وم�ش�ه��ود ل��ه اقليميا ودول�ي��ا إضافة
إل��ى ج�ه��ود أخ��رى ق��ام��ت بها الكويت
ملعالجة الوضع الناتج عن انخفاض
األس �ع ��ار .ول �ف��ت س �م��وه إل ��ى االش ��ادة
امل� �ت ��واص� �ل ��ة م� ��ن امل ��ؤس� �س ��ات امل��ال �ي��ة
واالقتصادية العاملية بقوة االقتصاد
الكويتي ومتانته.
وبشأن اف��رازات االح��داث املتالحقة
التي تشهدها املنطقة وفي مقدمتها
اإلرهاب قال سموه لقد كانت الكويت
ف��ي م�ق��دم��ة ال ��دول ال�ت��ي ت�ع��رض��ت ال��ى
االرهاب منذ ثمانينات القرن املاضي
ك �م��ا ت �ع��رض��ت ف ��ي ال �ص �ي��ف امل��اض��ي
لعملية ارهابية كبيرة راح ضحيتها
الكثير من االبرياء.
واض� � � � � ��اف :ل� �ق ��د ح � � � ��ذرت ال� �ك ��وي ��ت
وغ �ي��ره��ا م ��ن ال � ��دول م ��ن ه ��ذا ال�خ�ط��ر
املتنامي ال��ذي ليس ل��ه وط��ن أو دين
واليمكن لدولة بمفردها أن تواجهه

الخطة حرصت على
توسيع مشاركة
القطاع الخاص
الكويتي في تنمية
االقتصاد والدخول
في مشروعات
كبرى

رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر املبارك خالل استقباله رئيس وأعضاء اتحاد وكاالت االنباء العربية

وال��ذي يتمدد في العالم دون تضافر
ال �ج �ه ��ود ال ��دول� �ي ��ة ل �ت �ع �ق��ب اإلره � ��اب
والقضاء عليه.
وشدد سموه على ضرورة التعاون
امل �ت��واص��ل ب�ي�ن األج �ه ��زة االم �ن �ي��ة في
م�خ�ت�ل��ف ال � ��دول وت� �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات
لتعقب اإلره��اب �ي�ين وتجفيف منابع
ت�م��وي�ل�ه��م وم�لاح�ق�ت�ه��م ف��ي ك��ل م�ك��ان
ومن ثم القضاء عليهم.
وقال انه من دون التعاون الجماعي
وال ��دائ ��م الي�م�ك��ن ألي دول ��ة بمفردها
ان ت�ق�ض��ي ع �ل��ى ه ��ذا ال �خ �ط��ر خ��اص��ة
ان االره � � ��اب اس �ت �ط��اع ف ��ي ال �س �ن��وات
االخ � �ي� ��رة ب �ف �ع��ل االض � �ط ��راب ��ات ال �ت��ي
شهدتها بعض دول العالم ان يحصل
على ام ��وال كبيرة واس�ل�ح��ة متطورة
مكنته من تطوير ادواته واساليبه.
واك� ��د اه �م �ي��ة ان ي�س�ع��ى امل�ج�ت�م��ع
ال ��دول ��ي س�ع�ي��ا ج� ��ادا الي �ج ��اد ح�ل��ول

جانب من اللقاء

ع��ادل��ة وع��اج �ل��ة ل�ل�ازم ��ات وال�ق�ض��اي��ا
التي تعاني منها شعوب كثيرة في
العالم وف��ي مقدمتها منطقة الشرق
االوس � � � ��ط ك��ال �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
واالزم� � ��ة ف ��ي ك ��ل م ��ن س ��وري ��ا ول�ي�ب�ي��ا
وغيرهما.
وفي بداية اللقاء استمع سموه الى
عرض من رئيس اتحاد وكاالت االنباء
العربية رئيس مجلس االدارة واملدير
العام لوكالة االنباء الكويتية (كونا)
ال �ش �ي��خ م � �ب� ��ارك ال ��دع� �ي ��ج االب ��راه� �ي ��م
ال �ص �ب��اح ع ��ن ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ي�ب��ذل�ه��ا
االت �ح��اد ل�ت�ط��وي��ر ال�خ�ط��اب االع�لام��ي
ال � �ع� ��رب� ��ي ب � �م� ��ا ي � ��واك � ��ب ال � �ت � �ط� ��ورات
واملستجدات االقليمية والدولية.
واع ��رب الشيخ م�ب��ارك الدعيج عن
ت�ق��دي��ره الكبير ل�س�م��وه ع�ل��ى رعايته
للمؤتمر وشكره على مساندة سموه
ودعمه املتواصل لالعالم العربي.

م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه اش� � � ��اد س� �م ��و رئ �ي��س
م � �ج � �ل ��س ال � � � � � � � ��وزراء ب � � � � ��دور وك � � � ��االت
االن � �ب ��اء ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ن �ق��ل ال �ح �ق��ائ��ق
وت ��وف �ي ��ر امل �ع �ل ��وم ��ات وال �ت �ع ��ام ��ل م��ع
االح� ��داث ال�ع��امل�ي��ة ب�م�ص��داق�ي��ة كبيرة
وموضوعية تامة.
واكد سموه اهمية االعالم املسؤول
في بناء االمم واالوطان من خالل نشر
ثقافة الوعي بني املواطنني ومواجهة
ال� �ف� �ك ��ر امل� �ت� �ط ��رف خ ��اص ��ة ف� ��ي ض ��وء
املرحلة التي يعيشها العالم العربي.
وق��ال ان الكويت تشتهر باعالمها
املنفتح وانه طلب من الوزراء ان يكون
هناك متحدث رسمي لكل وزارة للرد
على استفسارات االعالم واالعالميني
ل�ت�ح�ق�ي��ق م �ب��دأ ال�ش�ف��اف�ي��ة وم�ك��اف�ح��ة
ال�ش��ائ�ع��ات وال �ت��واص��ل م��ع الجمهور
واملواطنني.
واك��د ان الكويت لن تتوانى يوما

ع ��ن دع � ��م اش �ق��ائ �ه��ا ال� �ع ��رب وت �ق��دي��م
املساعدة ال�لازم��ة لهم وف��ي مقدمتهم
االشقاء السوريون.
وح � � � ��ول ت � ��راج � ��ع أس � � �ع� � ��ار ال �ن �ف ��ط
وإمكانية تأثيرها على املؤتمر الدولي
للمانحني مل�س��اع��دة الشعب ال�س��وري
امل � ��زم � ��ع أن ت �س �ت �ض �ي �ف��ه ال �ع ��اص �م ��ة
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ل �ن��دن ف��ي ف�ب��راي��ر املقبل
اوض� � ��ح س� �م ��وه أن ح� �ض ��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد حفظه الله ورعاه
ك ��ان أول امل �ب��ادري��ن إل ��ى ع�ق��د مؤتمر
للمانحني فيما اس�ت�ض��اف��ت الكويت
ث �ل�اث ��ة م� ��ؤت � �م� ��رات ع ��امل� �ي ��ة مل �س��اع��دة
الشعب السوري الشقيق الذي يعاني
وي �ل�ات ح ��رب أه�ل�ي��ة م��دم��رة أوش�ك��ت
على دخول عامها السادس.
وأض� � � ��اف س� �م ��وه أن � ��ه خ �ل��ال ه ��ذه
املؤتمرات قدمت الكويت دعما كبيرا
وس �خ �ي��ا مل �س��اع��دة ال �ش �ع��ب ال �س��وري
ال �ش �ق �ي��ق ف �ض�لا ع ��ن م��واص �ل��ة ال��دع��م
الشعبي ال�ك��وي�ت��ي املستمر لالجئني
ال�س��وري�ين ف��ي ك��ل م��ن األردن ولبنان
والعراق وتركيا.
وأوض� ��ح س �م��وه أن ذل ��ك ت�م�ث��ل في
بناء املساكن واملدارس واملستشفيات
وخ �ي ��ام اإلي� � ��واء وامل�ل�اب ��س واألغ ��ذي ��ة
م� ��ؤك� ��دا أن ه � ��ذا ل �ي ��س ب �غ ��ري ��ب ع�ل��ى
سمو االم�ي��ر حفظه ال�ل��ه ورع��اه ال��ذي
ك��رم�ت��ه األم ��م امل �ت �ح��دة وم�ن�ح�ت��ه لقب
(قائد للعمل االنساني) وأطلقت على
الكويت لقب (مركز للعمل االنساني).
م ��ن ج��ان �ب��ه وج� ��ه ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
ال �ع �ب��دال �ل��ه امل � �ب ��ارك ال �ص �ب��اح ال�ش�ك��ر
لوكالة األنباء السعودية (واس) على
الجهود التي بذلتها خ�لال ترؤسها
لالتحاد في الدورة السابقة.

من دون التعاون
الجماعي بين دول
العالم اليمكن ألي
دولة بمفردها أن
تقضي على اإلرهاب
على المجتمع
الدولي أن يسعى
إليجاد حلول عادلة
وعاجلة للقضية
الفلسطينية
الكويت تشتهر
بإعالمها المنفتح
وطلبت من الوزراء
توفير متحدث
رسمي لكل وزارة
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استقبل رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية الالتفية الكويتية

التميمي ونائب رئيس نيكاراغوا بحثا
العالقات الثنائية
ب� � �ح � ��ث رئ � � �ي � � ��س م � �ج � �ل� ��س األم� � � ��ة
ب��اإلن��اب��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي ون��ائ��ب
رئيس جمهورية نيكاراغوا الجنرال
م � ��وي � �س � ��س ع � �م � ��ر ه ��ال �ي �س �ل �ي �ف �ن ��س
اس �ي �ف �ي ��دو س �ب ��ل ت �ن �م �ي��ة ال �ع�ل�اق ��ات
الثنائية بني البلدين وذلك بمناسبة
زيارته للبالد.
وقالت االمانة العامة ملجلس االمة
في بيان صحافي أمس ان الجانبني

اس� �ت� �ع ��رض ��ا آخ� � ��ر ال � �ت � �ط� ��ورات ع�ل��ى
الصعيدين اإلقليمي والدولي.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ال �ت �م �ي �م��ي رئ �ي��س
مجموعة الصداقة البرملانية الالتفية
الكويتية ح�س��ام أب��و م��رع��ي وال��وف��د
امل ��راف ��ق ل ��ه وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه
للبالد.
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أبل والمعيوف
يشاركان
في مؤتمر
طلبة الكويت
بأمريكا
غ��ادر ال�ب�لاد فجر أمس
النائبان د.خليل عبد الله
أب� ��ل وع �ب��د ال �ل��ه امل �ع �ي��وف
إل� � ��ى ال� � ��والي� � ��ات امل �ت �ح ��دة
األمريكية وذلك للمشاركة
في أعمال املؤتمر السنوي
الثاني والثالثني لالتحاد
الوطني لطلبة الكويت في
امريكا خالل الفترة من 24
إلى  29نوفمبر .2015

رئيس مجلس األمة بالنيابة عبدالله التميمي مستقبال نائب رئيس وزراء نيكاراغوا

الديون المستحقة للطيران المدني سنويا تتجاوز  6ماليين دينار

الميزانيات 19 :مليون دينار مخالفات
االستثمار في المطار
ق � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ع��دن��ان عبد
ال �ص �م��د إن ال �ل �ج �ن��ة ق ��د اج�ت�م�ع��ت
ملناقشة الحساب الختامي لإلدارة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ط �ي��ران امل� ��دن� ��ي ل�ل�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة  2015/2014وم�لاح �ظ��ات
ديوان املحاسبة بشأنه حيث تبني
لها ما يلي:
أوال  :ضعف في إدارة
المواقع االستثمارية
ت �ج �ل��ى ل �ل �ج �ن��ة ب �ش �ك��ل واض� ��ح
أن ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة يعج
باملالحظات وامل�خ��ال�ف��ات املتعلقة
بضعف إدارة املواقع االستثمارية
ف ��ي م� �ط ��ار ال �ك ��وي ��ت ال� ��دول� ��ي م�م��ا
تسبب في حرمان الخزينة العامة
م��ن إي� ��رادات بلغ م��ا أم�ك��ن حصره
منها ما يقارب  19مليون دينار.
والح � �ظ� ��ت ال �ل �ج �ن ��ة أن رص �ي��د
(ال� � ��دي� � ��ون امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ة) ل �ل �ط �ي��ران
امل��دن��ي ف��ي ت��زاي��د مستمر سنويا
لتتجاوز  6ماليني دينار غالبيتها
تخص القطاع الخاص مع وجود
ح��رك��ة ت�ح�ص�ي��ل ب�ط�ي�ئ��ة ع�ل��ى تلك
املطالبات.
وأك � ��دت ال�ل�ج�ن��ة أن ��ه ف��ي ال��وق��ت
ال � � � � ��ذي ت� � � �ن � � ��ادي ف � �ي� ��ه ال� �ح� �ك ��وم ��ة
ب �ض ��رورة ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل
وزيادة اإليرادات غير النفطية فإن

برلمان

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

(الطيران املدني) يقوم على سبيل
املثال ال الحصر:
أ -ب �م �ن��ح م� ��واق� ��ع اس �ت �ث �م��اري��ة
ل� � �ش � ��رك � ��ات الس � �ت � �غ �ل�ال � �ه ��ا ك� �م� �ق ��اه
وق��اع��ات دون م�ق��اب��ل م ��ادي وع��دم
طرحها في مزايدات عامة.
ب -ت�خ�ف�ي��ض ال �ق �ي��م االي �ج��اري��ة
للمساحات املؤجرة على الشركات
لعقود موقعة فعال م��ن  25دي�ن��ارا
إل��ى  250فلسا دون أخ��ذ موافقات
م �س �ب �ق��ة م � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات ال ��رق ��اب� �ي ��ة
وق�ي��ام املستثمر بالتأخر ف��ي دفع
مستحقاته ع��ن ه��ذا املبلغ الزهيد
بأكثر من  700يوم.
ج -م�ن��ح م�س�ت�ث�م��ري��ن م�س��اح��ات
إض��اف�ي��ة غ�ي��ر مضمنة ف��ي العقود

املوقعة دون مقابل.
وف� ��ي ظ ��ل ع� ��دم اق �ت �ن��اع ال�ل�ج�ن��ة
بمبررات (الطيران املدني) في تفنيد
م�ل�اح �ظ��ات �ه��ا واخ � �ت�ل��اف ردوده� � ��ا
ف��ي االج �ت �م��اع ع �م��ا ه��و م�ث�ب��ت في
تقرير ديوان املحاسبة واعتمادها
ع � �ل� ��ى االج � � �ت � � �ه� � ��ادات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة
امل �س �ت �ع �ج �ل��ة ف ��ي ت �م��دي��د ع �ق��وده��ا
امل��وق�ع��ة م��ع ال�غ�ي��ر م�م��ا ت�س�ب��ب في
إي � � ��رادات أق� ��ل وال �ق �ص��ور ال��واض��ح
في صيغ العقود االستثمارية مع
املستثمرين بما يضمن حق الدولة
فإن اللجنة تدعو وزير املواصالت
ف��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق ب �م��ا ج ��اء ب��ه دي ��وان
املحاسبة وتسوية تلك املالحظات
ع �ل �م��ا ب � ��أن ال �ل �ج �ن��ة ق ��د أك� � ��دت ف��ي

دع��وت �ه��ا ب ��أن ي �ك��ون ف��ي االج�ت�م��اع
ممثل م��ن مكتب ال��وزي��ر لنقل تلك
الصورة بشكل أوضح للوزير.
ثانيا  :تأهيل الشركات
والح �ظ ��ت ال�ل�ج�ن��ة أن ه �ن��اك ع��دة
كيانات تجارية تدير أنشطة املطار
كلها مملوكة بالنهاية لشركة واحدة
وهو ما يفقدها التنافسية الحقيقية
وخلق سوق احتكاري مع ما يرافق
ذل ��ك م��ن ض �ي��اع إي� � ��رادات أع �ل��ى ك��ان
باإلمكان تحقيقها.
ك � �م � ��ا ت � �ب �ي��ن ل� �ل� �ج� �ن ��ة أن ب �ع��ض
الشركات املتعثرة في تنفيذ أعمالها
ال �س��اب �ق��ة ل �ل �ط �ي��ران امل��دن��ي م��ا زال��ت
تتقدم ملناقصات أخرى يتم طرحها

وه� � ��و م � ��ا ي �ك �ش ��ف ع � ��ن غ � �ي� ��اب آل �ي��ة
واض �ح��ة لتأهيل ال�ش��رك��ات م��ن قبل
ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل ��رك ��زي ��ة ودون
معرفة التاريخ التنفيذي لها.
وق � � ��د خ ��اط� �ب ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة س��اب �ق��ا
ف��ي ك �ت��اب رس �م��ي ل�ه��ا وزي ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء بمخاطبة
لجنة املناقصات املركزية بأن تؤخذ
ب �ع�ين االع �ت �ب��ار ال �ت��اري��خ ال�ت�ن�ف�ي��ذي
للشركات التي نفذت عقود حكومية
سابقا ولم يتم تنفيذها على النحو
املطلوب الستبعادها من التعاقدات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ج��دي��دة ت�لاف�ي��ا ل�ت�ك��رار
تلك املالحظات ف��ي جهات حكومية
أخرى.
ثالثا :عدم تفعيل دور مكتب
التفتيش والتدقيق الداخلي
الح � �ظ ��ت ال �ل �ج �ن ��ة ع� � ��دم ت�ف�ع�ي��ل
دور م �ك �ت��ب ال �ت �ف �ت �ي��ش وال �ت��دق �ي��ق
ال ��داخ � �ل ��ي ل �ل� �ط �ي ��ران امل� ��دن� ��ي ع�ل��ى
النحو ال��ذي ي��ؤدي إل��ى تالفي مثل
ه ��ذه امل�لاح �ظ��ات امل��ال �ي��ة واإلداري � ��ة
وامل � �ح� ��اس � �ب � �ي� ��ة م� � ��ؤك� � ��دة ض� � � ��رورة
ت �ص��وي��ب ه� ��ذه امل�ل�اح �ظ��ة ال� � ��واردة
في تقرير ديوان املحاسبة والعمل
ع �ل��ى ت �ع��دي��ل ت �ب �ع �ي��ة ه � ��ذا امل �ك �ت��ب
وإل �ح��اق��ه ب��أع �ل��ى س�ل�ط��ة إش��راف �ي��ة
ليكون لديه االستقاللية التامة في
ممارسة اختصاصاته.

الخنفور يسأل عن
زيادات الشدادية

سعد الخنفور

وجه النائب سعد الخنفور سؤاال
ال� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي د .بدر العيسى قال فيه:
 إل��ى أي��ن وص��ل م�ش��روع جامعةص �ب��اح ال �س��ال��م ال �ص �ب��اح «ج��ام �ع��ة
الشدادية» ومتى تتوقعون االنتهاء
م�ن�ه��ا؟ وم �ت��ى س�ي�ت��م اس�ت�ق�ب��ال اول
كوكبة من الدارسني فيها؟
 م� ��ا م� � ��دى ال� � �ت � ��زام امل� � �ق � ��اول ف��ين� �ص ��وص ال �ع �ق��د امل � �ب� ��رم؟ وه � ��ل ت��م
ط �ل��ب أي ت �م��دي��د م ��ن ق �ب��ل ال �ش��رك��ة
املنفذة للمشروع؟ إذا كانت اإلجابة
ب �ن �ع��م أرج� � ��و ت� ��زوي� ��دي ب �ن �س��خ م��ن
املخاطبات الرسمية التي تمت بهذا
الخصوص.
 ه � ��ل ط �ل �ب ��ت ال � �ش ��رك ��ة امل �ن �ف ��ذةللمشروع أي طلبات مالية بزيادة
ع��ن امل�ب�ل��غ امل�ت�ف��ق عليه وامل��وق��ع مع
لجنة املناقصات املركزية؟ اذا كانت
االجابة بنعم ارجو تزويدي بنسخ
عن تلك املخاطبات مع ذك��ر اسباب
الزيادة؟ وما تمت فيها من قرارات؟
وه��ل تمت تلك ال��زي��ادة بعلم لجنة
املناقصات املركزية أم ال؟
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ما لم يطرأ أي مستجد يؤدي إلى رفعه من بند األعمال

األولويات :استجواب الجسار واألحداث
والداو في الجلسة المقبلة
الري :منح لجنة األولويات مهلة شهر لمتابعة القوانين الصادرة مع الحكومة
اع� � �ل� � �ن � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة االول � � � ��وي � � � ��ات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ام ��س ب�ع��د اج�ت�م��اع�ه��ا
مع الفريق الحكومي املمثل بوزير
الدولة لشؤون مجلس االمة وزير
ال �ن �ف ��ط د.ع � �ل� ��ي ال �ع �م �ي��ر ووزي� � ��رة
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م��ل
وزي� � ��رة ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال�ت�ن�م�ي��ة
وال �ت �خ �ط �ي��ط ه �ن ��د ال �ص �ب �ي��ح ع��ن
جدول اعمال الجلسة املقبلة.
وق��ال م�ق��رر اللجنة اح�م��د الري
ف��ي تصريح للصحافيني :عقدنا
ام��س اج�ت�م��اع�ين االول م��ع وزي��رة
ال �ش��ؤون ون��اق�ش�ن��ا خ�ط��ة التنمية
ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ل �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر وات �ف �ق �ن��ا ان ي �ك��ون
هناك جدول زمني ملقابلة الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة مل�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ خطة
ال�ت�ن�م�ي��ة وس �ي �ك��ون ذل ��ك بحضور

اع � � �ض � � ��اء م � � ��ن امل � �ج � �ل� ��س االع � �ل� ��ى
للتخطيط.
وذكر الري ان االجتماع الثاني
خصص ملناقشة اولويات الجلسة
امل�ق�ب�ل��ة م��وض�ح��ا ان ��ه ي��وج��د على
ج��دول اع�م��ال الجلسة استجواب
م �ق��دم م��ن ال�ن��ائ��ب س �ع��دون حماد
الى وزي��ر االشغال وزي��ر الكهرباء
واملاء احمد الجسار واالستجواب
س � �ي � �ك� ��ون م� � ��درج� � ��ا ع � �ل� ��ى ج� � ��دول
االع �م��ال م��ا ل��م ي �ط��رأ أي مستجد
م��ن الحكومة ي��ؤدي ال��ى رف��ع بند
االستجواب من بند االعمال.
ول �ف��ت الري ال ��ى ان ��ه م��ن ضمن
البنود في الجلسة املقبلة مناقشة
ت �ق��اري��ر ال�ل �ج��ان ال�ب��رمل��ان�ي��ة بشأن
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي ش� ��رك� ��ة ادف ��ان� �ت ��ج
وال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ف� � ��ي ص� �ف� �ق ��ة ال� � � ��داو

جانب من اجتماع لجنة األولويات بحضور العمير

ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى امل� ��داول� ��ة ال�ث��ان�ي��ة
في قانون االح��داث وتاليا ينتقل
امل �ج �ل��س ال ��ى ات �ف��اق �ي��ات خ��ارج�ي��ة
م��ن ض�م�ن�ه��ا ات �ت �ف��اق �ي��ات م��ع دول
م � �ج � �ل ��س ال � � �ت � � �ع� � ��اون ال �خ �ل �ي �ج ��ي
ال�ع��رب��ي واب��رزه��ا م �ش��روع ق��ان��ون
ب � �ش� ��أن اص� � � � ��دار ق � ��ان � ��ون ال� �ن� �ظ ��ام

املوحد ملكافحة االغراق والتدابير
ال �ت �ع��وي �ض �ي��ة وال ��وق ��ائ� �ي ��ة ل� ��دول
مجلس التعاون الخليجي املعدل
واتفاقية تعديل الجرائم املتعلقة
بالطائرات.
واض � � � � � � ��اف الري ان� � � � ��ه ي� ��وج� ��د
ع � �ل� ��ى ج� � � � ��دول االع� � � �م � � ��ال ت� �ع ��دي ��ل

الطريجي :كم عدد األطباء المبتعثين
إلى كندا في آخر  5سنوات؟
وج��ه النائب د .عبدالله الطريجي
س � � ��ؤاال ال � ��ى وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء ال � �ش � �ي� ��خ م �ح �م��د
العبدالله وجاء في نص السؤال:
 م��ن امل�ش��رف��ة االك��ادي �م �ي��ة املقيمةفي واشنطن وتشرف على املبتعثني
م��ن األط �ب ��اء ف��ي ك �ن��دا؟ وه ��ل وص�ل��ت
ال��ى ال�س��ن ال�ق��ان��ون��ي ( 71س�ن��ة)؟ وما
م �خ �ص �ص��ات �ه��ا امل ��ال � �ي ��ة ف � ��ي االرب� � ��ع
سنوات االخيرة؟ وهل تحمل الجواز
االي� � ��ران� � ��ي ب� ��االض� ��اف� ��ة ال� � ��ى ال � �ج� ��واز
األميركي؟
 ه��ل وردت م�لاح�ظ��ات م��ن دي��واناملحاسبة على املشرفة االكاديمية في
واشنطن بخصوص السن وال��رات��ب؟
اذا كانت االجابة نعم يرجى تزويدي
ب� � � ��االج� � � ��راءات ال � �ت� ��ي ت� �م ��ت مل �ع��ال �ج��ة
ه ��ذه امل�لاح �ظ��ات واذا ك��ان��ت االج��اب��ة
ال ي ��رج ��ى اف� ��ادت� ��ي ع ��ن اس� �ب ��اب ع��دم
معالجة مالحظات دي��وان املحاسبة
م��ع ت��زوي��دي ب �ص��ورة م��ن م�لاح�ظ��ات
ديوان املحاسبة.

 ه ��ل ت ��م ان� �ه ��اء خ ��دم ��ات امل �ش��رف��ةاالك� ��ادي � �م � �ي� ��ة االي � ��ران � �ي � ��ة ف � ��ي م�ك �ت��ب
واشنطن لبلوغها ال�س��ن القانونية؟
وم ��ن ث��م ق ��ام دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
بإعادة تعيينها بعقد جديد رغم عدم
رغ�ب��ة امل�س��ؤول�ين ف��ي املكتب الثقافي
ف��ي واش �ن �ط��ن ب��إع��ادت �ه��ا ل�ل�ع�م��ل .من
ه��و امل�س��ؤول ال��ذي أص��در التعليمات
املخالفة بإعادتها للعمل؟
وم ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ق ��دم ال�ط��ري�ج��ي
س � � ��ؤاال ال � ��ى وزي � � ��ر ال �ص �ح ��ة د .ع�ل��ي
العبيدي استفسر فيه عن عدد االطباء
امل�ب�ت�ع�ث�ين ال ��ى ك �ن��دا ي��رج��ى ت��زوي��دي
ب�ق��ائ�م��ة ب��أس �م��اء امل�ب�ت�ع�ث�ين ف��ي آخ��ر
خمس سنوات وم��ن الجهة املسؤولة
في الكويت على ابتعاث االطباء؟ هل
هو األم�ين العام والرئيس التنفيذي
ل �ل �م �ع �ه��د؟ أم ج �ه��ة أخ � � ��رى؟ م�ط��ال�ب��ا
ب � �ت� ��زوي� ��ده ب ��أس � �م ��اء اع � �ض � ��اء ل �ج �ن��ة
االخ �ت �ي��ار ل�لأط �ب��اء امل�ب�ت�ع�ث�ين ل�ك�ن��دا
آلخر خمس سنوات.
ك � �م� ��ا وج� � � ��ه س� � � � ��ؤاال ال� � � ��ى د .ب� ��در

د .عبدالله الطريجي

ال� �ع� �ي� �س ��ى ج � � ��اء ف � ��ي ن � ��ص ال� � �س � ��ؤال:
م ��ا ال �س �ن��د ال �ق ��ان ��ون ��ي ل �ق �ي��ام ب�ع��ض
املدارس الخاصة بإلزام اولياء االمور
ب��ال�ت�ط�ع�ي��م ض��د ان �ف �ل��ون��زا ال�خ�ن��ازي��ر
ع� �ن ��د م �س �ت �ش �ف��ى ال� �س� �ي ��ف امل �م �ل��وك��ة
للمدعو محمود حيدر؟
ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب ��اس ��م امل �س ��ؤول
ب� � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ال� � ��ذي اص� � ��در ه��ذه
التعليمات للمدارس الخاصة.

وع� � � �ل � � ��ى ص� � �ع� � �ي � ��د م� � �ت� � �ص � ��ل ق� � ��دم
الطريجي سؤاال الى وزير العدل وزير
األوقاف والشؤون االسالمية يعقوب
الصانع قال فيه:
 ما مبررات ايقاف الشيخ د.عثمانال� �خ� �م� �ي ��س ع � ��ن إل� � �ق � ��اء امل � �ح ��اض� ��رات
والدروس الدينية؟
 هل تم االيقاف بناء على شكوىاو ق �ض �ي��ة؟ اذا ك ��ان ��ت االج� ��اب� ��ة ن�ع��م
يرجى تزويدي بصورة منها.
 هل تم اجراء التحقيق االداري معالشيخ د .عثمان الخميس قبل اتخاذ
ق��رار االي�ق��اف؟ اذا كانت االج��اب��ة نعم
يرجى تزويدي بصورة من التحقيق
م ��ع ص � ��ورة م ��ن ق � ��رار ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
التحقيق.
 ما مدة قرار االيقاف؟ مع تزويديبصورة من قرار االيقاف.
ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب��أس �م��اء ج�م�ي��ع
ال�خ�ط�ب��اء امل��وق��وف�ين ع��ن ال�ع�م��ل حتى
س ��اع ��ة ك �ت��اب��ة ال � �س ��ؤال م ��ع ت ��زوي ��دي
بصور قرارات االيقاف لكل منهم.

ق� ��ان� ��ون ال �ت �خ �ط �ي��ط االق� �ت� �ص ��ادي
واالج� �ت� �م ��اع ��ي إن اس �ع �ف �ن��ا وق��ت
الجلسة فسنقوم بمناقشته.
واف� ��اد الري ان رئ �ي��س مجلس
االم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م أح� ��ال على
ل�ج�ن��ة االول� ��وي� ��ات ال �ق��وان�ي�ن ال�ت��ي
ص� ��درت م ��ن امل �ج �ل��س ف ��ي ال�ف�ص��ل

ال� � � ��راب� � � ��ع ع � �ش� ��ر مل� �ت ��اب� �ع� �ت� �ه ��ا م��ع
ال �ح �ك ��وم ��ة وم� �ن ��ح ال �ل �ج �ن��ة م�ه�ل��ة
شهر ملتابعة القوانني مع السلطة
التنفيذية ،منوها ال��ى ان االمانة
العامة للمجلس اعدت تقريرا عن
ال �ق��وان�ين ال �ت��ي اص��دره��ا املجلس
ول ��م ت�ن�ف��ذه��ا ال�ح�ك��وم��ة وس�ي�ح��ال
التقرير ال��ى الحكومة ال�ي��وم بعد
توقيعه وم��ن ث��م ستناقشه لجنة
االول ��وي ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب �ن��اء على
تكليف م��ن مكتب املجلس للجنة
بمتابعة ال�ق��وان�ين ال�ت��ي اص��دره��ا
املجلس ولم تنفذ مع الحكومة.

أبل للعبيدي:
لماذا تعاقدتم مع معهد
خاص لتدريب االطفال؟
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د.خ �ل �ي��ل ع�ب��دال�ل��ه
أبل سؤاال إلى وزير الصحة د.علي
العبيدي ق��ال فيه :نمى إل��ى علمي
ق �ي��ام رئ ��اس ��ة م �ج �ل��س أق� �س ��ام طب
األطفال واألطفال الخدج بالتعاقد
م� ��ع م �ع �ه��د خ � ��اص ل �ع �م��ل دورات
ت ��دري �ب �ي ��ة م ��دف ��وع ��ة م� ��ن م �ي��زان �ي��ة
رئاسة املجلس رغ��م وج��ود دورات
باملجان في إدارة الطوارئ الطبية
ال �ت��اب �ع��ة ل � �ل� ��وزارة وأي� �ض ��ا وج ��ود
معاهد أخ��رى تقدم نفس ال��دورات
بأسعار تنافسية.
وأض� � � � ��اف :ل � ��ذا ي ��رج ��ى إف ��ادت ��ي
وتزويدي بما يلي :ما هي الدورات
التدريبية التي حصل عليها أطباء
أق� � �س � ��ام ط � ��ب األط � � �ف � ��ال واألط� � �ف � ��ال
ال� � �خ � ��دج -وذل� � � � ��ك خ �ل ��ال ال �س �ن �ت�ي�ن
املاليتني 2015-2014/2014-2013؟
وه� ��ل دف �ع��ت م ��ن م �ي��زان �ي��ة رئ��اس��ة
م � �ج � �ل� ��س أق� � � �س � � ��ام ط � � ��ب األط � � �ف� � ��ال
واألط �ف ��ال ال �خ��دج؟ ك�ش��ف ب��أس�م��اء
امل �ع ��اه ��د ال �ت��دري �ب �ي��ة ال� �ت ��ي أج ��رت
ال � ��دورات؟ وك��م ع��دد ه��ذه ال ��دورات
وال�ب��رام��ج التي أقامتها وقيمة كل

دورة؟ مع تزويدي بجدول يتضمن
أس � � �م� � ��اء وت � �خ � �ص � �ص� ��ات ال� �ط ��اق ��م
ال�ط�ب��ي ال ��ذي ح�ض��ر ت�ل��ك ال� ��دورات
وال� � � � ��دورات ال� �ت ��ي م� ��ازال� ��ت س��اري��ة
حتى ت��اري��خ ط��رح ه��ذا ال�س��ؤال مع
إرف��اق املستندات ال��دال��ة على قيمة
م ��ا ت ��م ص��رف��ه ع �ل��ى ه ��ذه ال � ��دورات
والدورات التي مازالت سارية حتى
ت ��اري ��خ ط ��رح ه ��ذا ال� �س ��ؤال ون�س��خ
م��ن العقود امل��وق�ع��ة .ه��ل ت��م الطرح
واإلع�لان عن ال��دورات على املعاهد
وامل� ��راك� ��ز ال �ت��دري �ب �ي��ة امل�ت�خ�ص�ص��ة
لتقديم عطاءاتها بهذه املمارسات
الحكومية؟ أم أن الطرح والترسية
اق�ت�ص��ر ع�ل��ى ال�ت�ع��اون امل�ب��اش��ر مع
م �ع �ه��د أو م ��رك ��ز ت ��دري� �ب ��ي واح� ��د
بعينه وم�ن�ح��ه م�ث��ل ه��ذه ال ��دورات
ال � �ت � �خ � �ص � �ص � �ي� ��ة ل� � �ط � ��ب األط � � �ف� � ��ال
واألط�ف��ال ال�خ��دج؟ وإذا ك��ان الطرح
والترسية تتم فعال ملعهد أو مركز
تدريبي بعينه دون إعالن أو طرح
عبر اللوائح والتعاميم والقوانني
م��رع�ي��ة اإلج� ��راء ف��ي ط��رح ب��ال�ش��راء
املباشر.

aldostoor

األربعاء  13صفر  25 . 1437نوفمبر 2015

رغم وجود كويتيين يحصلون على رواتب أقل

العنزي يسأل عن تعيين وافدين
في التجارة بمرتبات كبيرة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
س� � � � � � ��ؤاال ال � � � � ��ى وزي� � � � � � ��ر ال � � �ت � � �ج � ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة د .ي��وس��ف ال �ع �ل��ي عن
ت� �ع� �ي�ي�ن م� �س� �ت� �ش ��اري ��ن ق��ان��ون �ي�ي�ن
واف� � ��دي� � ��ن ب� �م� �ك� �ت ��ب وك � �ي � ��ل وزارة
ال � �ت � �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ب �م��رت �ب��ات
كبيرة رغم وجود مكتب فني يعمل
ب��ه ك��وي�ت�ي��ون ت��اب��ع مل�ك�ت��ب ال��وك�ي��ل
وي�ح�ص�ل��ون ع�ل��ى م��رت�ب��ات اق��ل من
الوافدين.
وجاء في سؤاله :نمى الى علمي
ت �ع �ي�ي�ن م� �س� �ت� �ش ��اري ��ن ق��ان��ون �ي�ي�ن
واف� � ��دي� � ��ن ب �م �ك �ت��ب وك � �ي� ��ل وزارة
ال� �ت� �ج ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ب �م��رت �ب��ات
ك �ب �ي ��رة رغ � ��م وج� � ��ود م �ك �ت��ب ف�ن��ي
ي�ع�م��ل ب ��ه ك��وي �ت �ي��ون ت��اب��ع ملكتب
الوكيل ويحصلون على مرتبات
اقل من الوافدين وان وكيل الوزارة
ق ��رر إل� �غ ��اء امل �ك �ت��ب ال �ف �ن��ي وي ��ردد
الوكيل بني املحيطني به ان املكتب

الفني غير قانوني.
وت � ��اب � ��ع :ل ��ذل ��ك ي ��رج ��ى اف ��ادت ��ي
باآلتي:
 ه� ��ل ت� ��م ت �ع �ي�ي�ن م �س �ت �ش��اري��نقانونيني بمكتب وكيل ال��وزارة او
ب � ��االدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة م�ن��ذ ان تولى
وك �ي��ل ال � � ��وزارة ال �ح��ال��ي م�ن�ص�ب��ه؟
ان ك� ��ان� ��ت االج � ��اب � ��ة ب �ن �ع ��م ارج � ��و
ت� ��زوي� ��دي ب ��أس� �ب ��اب ت �ع �ي �ي �ن �ه��م ان
وج � � � ��دت وع� � ��دده� � ��م وم ��ؤه�ل�ات� �ه ��م
ومكان الحصول على املؤهل وما
قيمة املكافأة التي يحصل عليها
ك��ل واح ��د م�ن�ه��م؟ وأرج ��و ت��زوي��دي
باملستندات الدالة على االجابة.
 ه� ��ل ل � ��دى وك� �ي ��ل ال� � � � ��وزارة أيدراس ��ة ق��ان��ون�ي��ة تفيد ب��أن املكتب
الفني ال�ت��اب��ع ملكتبه غير قانوني
رغ��م ان��ه موجود منذ وك�لاء وزارة
ال�ت�ج��ارة السابقني جميعهم؟ وان
ك��ان��ت االج ��اب ��ة ب �ن �ع��م ف �م��ا ال�ج�ه��ة

عسكر العنزي

ال �ت ��ي اص� � ��درت ال� � ��رأي ال �ق��ان��ون��ي؟
وان كانت االجابة بال فلماذا ألغى
ال��وك �ي��ل دور امل �ك �ت��ب ال �ف �ن��ي؟ وم��ا
السند القانوني لذلك؟
 م� � ��ا م� �ص� �ي ��ر امل � �ك � �ت� ��ب ال� �ف� �ن ��يوامل� � ��وظ � � �ف� �ي��ن ال � �ك� ��وي � �ت � �ي �ي�ن ال � � ��ذي

يعملون به؟ وهل صدر قرار رسمي
ب��اغ�ل�اق��ه؟ وه ��ل ت ��م ن �ق��ل امل��وظ�ف�ين
باملكتب الفني ال��ى ادارات اخ��رى؟
وم ��ا م�ع��اي�ي��ر ت��وزي �ع �ه��م ع �ل��ى تلك
االدارات؟ وه� ��ل ت ��م اخ� ��ذ رأي ك��ل
موظف من املكتب الفني في االدارة
ال� �ت ��ي س � ��وف ي �ن �ق��ل ل� �ه ��ا؟ وارج � ��و
ت��زوي��دي ب��امل�س�ت�ن��دات ال��دال��ة على
االجابة.
 ه��ل ق��دم موظفو املكتب الفنيب�م�ك�ت��ب وك �ي��ل ال� � ��وزارة بتظلمات
ب� �س� �ب ��ب م � ��ا ح � � ��دث ل � �ه ��م م � ��ن ن �ق��ل
ت �ع �س �ف��ي؟ وه ��ل ت ��م ت�ش�ك�ي��ل لجنة
لبحث تلك التظلمات ام ال؟ وأرجو
ت��زوي��دي ب��امل�س�ت�ن��دات ال��دال��ة على
االجابة.

الحمدان اعتبره من علماء الكويت المعتدلين

اللغيصم يشكر الصانع على عدم
إيقاف الخميس
أك ��د ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان
ان ال� �ش� �ي ��خ ع� �ث� �م ��ان ال �خ �م �ي��س
يتميز بالوسطية وهو أحد أبرز
تالميذ الشيخ العثيمني رحمه
ال �ل��ه م� �ح ��ارب ل�ل�ف�ك��ر ال�ت�ك�ف�ي��ري
مشيرا ال��ى ان الشيخ الخميس
م ��ن ع �ل �م��اء ال� �ك ��وي ��ت امل �ع �ت��دل�ين
وص �م��ام أم ��ان ل�ل�ب�لاد وال�ش�ب��اب
ك � ��ان ل� ��ه دور ك �ب �ي��ر ف� ��ي ت �ه��دئ��ة
األوض ��اع السياسية ح�ين كانت
في أشدها.
وأوض ��ح ان ال�ش�ي��خ الخميس
اش�ت�ه��ر ف��ي م�ح��ارب�ت��ه ل�ل�خ��وارج
ب �ف �ك��ر م �س �ت �ن �ي��ر ع �ل��ى ه� ��دي م��ن
ك �ت��اب ال �ل��ه وس� ّ�ن��ة ن�ب�ي��ه  -صلى
ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وس �ل��م  -ي�ن�ش��ر العلم
ال� �ق ��ائ ��م ع� �ل ��ى ال� �ك� �ت ��اب وال� �س � ّ�ن ��ة
ويحارب الجهل.
وق� � � ��ال ال � �ح � �م� ��دان ان ال �ش �ي��خ
ال � �خ � �م � �ي� ��س اح � � �ت� � ��وى ال � �ش � �ب ��اب
وح� �ص� �ن� �ه ��م ب ��ال� �ع� �ل ��م ال� �ش ��رع ��ي
ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة ال� �ف�ت�ن ال��داخ �ل �ي��ة

سلطان اللغيصم

حمود الحمدان

وال� �خ ��ارج� �ي ��ة .وي� �ج ��ب ان ي�ب�ق��ى
بعيدا ع��ن امل�ه��ات��رات السياسية
م�س�ت��درك��ا ب �ق��ول��ه :ت��واص �ل��ت مع
ال� � ��وزي� � ��ر ال � �ص� ��ان� ��ع ب �خ �ص��وص
الشيخ عثمان الخميس ووعدنا
ب�ح��ل امل��وض��وع ع��اج�لا واألم ��ور
الى خير بإذن الله.
من جهته شكر النائب سلطان

ال �ل �غ �ي �ص��م وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل وزي� ��ر
االوق� � ��اف وال � �ش ��ؤون االس�لام �ي��ة
يعقوب الصانع على عدم صدور
ق � � ��رار ب ��إي� �ق ��اف ال� �ش� �ي ��خ ع �ث �م��ان
الخميس عن التدريس.
وأض� ��اف ال�ل�غ�ي�ص��م أن ��ه تلقى
ات�ص��اال م��ن ال��وزي��ر ال�ص��ان��ع اكد
خ�ل�ال ��ه ب ��ان ��ه ال ن �ي��ة اص�ل��ا ل��دى

وزارة االوقاف بايقاف الخميس
عن التدريس االم��ر ال��ذي يعكس
م ��دى اح� �ت ��رام ال ��وزي ��ر ل�ل�ق��ان��ون
والدستور.
واك � � ��د ال �ل �غ �ي �ص��م ان ال �ش �ي��خ
ع �ث �م��ان ال �خ �م �ي��س ص��اح��ب علم
واس ��ع وخ �ب��رة ك�ب�ي��رة ومشهود
ل��ه بالكفاءة وك��ان مستغربا ما
اثير عن صدور قرار بايقافه عن
ال�ت��دري��س فيما ال ت ��زال قضيته
م�ن�ظ��ورة ام��ام ال�ق�ض��اء الكويتي
االمر الذي يخالف معه االعراف
ال �ق��ان��ون �ي��ة ل �ك��ن اث �ل��ج ص��دورن��ا
ماسمعناه ف��ي املكاملة الهاتفية
ال� � �ت � ��ي اج� ��ري � �ت � �ه� ��ا م� � ��ع ال � ��وزي � ��ر
الصانع.
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دشتي :ما مبررات تعيين
مستشار آسيوى براتب
 6آالف دينار؟
حذر النائب د.عبدالحميد
دش� � �ت � ��ي وزي� � � � ��ر امل � ��ال� � �ي � ��ة م��ن
اس �ت �م��رار مسلسل تعيينات
امل�س�ت�ش��اري��ن ب��روات��ب خالية
م �ط��ال �ب��ا ال ��وزي ��ر ب��وق��ف تلك
ال�ت�ج��اوزات وال�ت�ص��دي لهذا
العبث.
وق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب دش� �ت ��ي ف��ي
تصريح صحافي :بعد ثماني
ح��زم م��ن االس�ئ�ل��ة البرملانية
ال �ت��ي ن�ن�ت�ظ��ر االج ��اب ��ة عنها
ف� � � � ��إن م � �س � �ل � �س� ��ل ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ات
املستشارين برواتب خيالية
م��ازال مستمرا ض��ارب��ا مثاال
ع� �ل ��ى ذل � � ��ك ب� �م ��ا م � ��ن ت �ع �ي�ين
ملستشار مالي اسيوي يحمل
الجنسية البريطانية براتب
 6االف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي فضال
ع� ��ن إم � �ت � �ي� ��ازات أخ� � ��رى م�ث��ل
السيارة ومصاريف م��دارس
األوالد وتذاكر السفر.
وتساءل النائب دشتي هل
تعيني مثل هؤالء املستشارين
لنقص في الكفاءات الوطنية
أو للمجامالت والترضيات؟
او لكم في ذل��ك م��آرب اخ��رى؟
فليوضح لنا الوزير االسباب
ال�ت��ي دع��ت ملثل ه��ذا التعيني
ف� ��ي وق � ��ت ن� �ح ��ن ف� �ي ��ه ب��أم��س
ال �ح��اج��ة ال ��ى وق ��ف ك��ل أوج��ه
الهدر.
وأخ� �ت� �ت ��م ال� �ن ��ائ ��ب ح��دي �ث��ه
م ��ؤك ��دا ان ��ه ب �ع��د ال� �ت ��درج في
استخدام األدوات الدستورية

د.عبدالحميد دشتي

وم� ��ا ل ��م ت �ك��ن ه �ن��اك م �ب��ررات
وأجوبة مقنعة على االسئلة
ال �ت��ي ت�ق��دم�ن��ا ب �ه��ا ف�س�ي�ك��ون
آخ� � ��ر ال � �ع�ل��اج وان � � ��ت ت �ع��رف��ه
ج �ي��دا استخدام االغ �ل��ظ من
األدوات الدستورية ومازلنا
ف� ��ي ان� �ت� �ظ ��ار إج ��اب ��ات ��ك وإال
ف �س �ي �ت��م ال �ت �ع �ج �ي��ل ب�ح�ت�م�ي��ة
صعودك املنصة.

طنا يقترح انشاء فرع
لهيئة القصر في الجهراء
اق � � � �ت� � � ��رح ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب م �ح �م ��د
ط � �ن � ��ا إن� � � �ش � � ��اء ف � � � ��رع ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ق� �ص ��ر ف��ي
م �ح��اف �ظ��ة ال� �ج� �ه ��راء وق � ��ال ف��ي
ن��ص االق� �ت ��راح :ن �ظ��را للكثافة
السكانية واملدن الجديدة التي
تتبع محافظة الجهراء ولقلة
الخدمات الحكومية املوجودة
ول�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن االزدح ��ام ��ات
املرورية لذا فإنني أتقدم بهذا
االقتراح برغبة برجاء التفضل
بعرضه على مجلس األمة.
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الزلزلة :وزير المواصالت وضع األموال العامة
في مخاطرة غير محسوبة
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
وزير املواصالت رئيس مجلس ادارة
م��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة عيسى
الكندري بالرد على بعض التجاوزات
واالج � � � � � � � � ��راءات ال � �خ� ��اط � �ئ� ��ة ال � �ت � ��ي ت��م
اتخاذها من قبل ادارت��ه املعهود بها
ل��ه كرئيس مجلس االدارة وامل�س��ؤول
والرقيب على تنفيذ اع�م��ال مؤسسة
امل� ��وان� ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة ب �م��وج��ب ق��ان��ون
انشاء مؤسسة املوانئ الكويتية رقم
 77 /133والقوانني املعدلة له.
وق ��ال ف��ي ن��ص س��ؤال��ه ال��ى ال��وزي��ر
ال �ك �ن��دري :ف��ي  2014 /12 /16ارس��ل
رئيس مجلس االمة كتاب يحمل رقم
( )kna - 20809ب�ش��أن م��ا انتهى اليه
اج �ت �م��اع ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ة وال �ح �س��اب
ال �خ �ت ��ام ��ي ب �م �ج �ل��س االم � � ��ة امل �ع �ق��ود
ب �ت��اري��خ  2014 /11 /17م��ع ممثلي
م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة ح�ي��ث تم
ف��ي ذل��ك االج�ت�م��اع مناقشة الحساب
ال �خ �ت��ام��ي وذل � ��ك ع ��ن ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2014 /2013وب�ن��اء على م��ا ج��اء في
تقرير ديوان املحاسبة من مالحظات
وال�ت��ي تمت االش ��ارة اليها ف��ي كتاب
رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم � ��ة س ��ال ��ف ال��ذك��ر
طلبت اللجنة املذكورة آنفا من وزير
امل� � ��واص �ل ��ات رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ادارة
م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة معالجة
جميع املالحظات مع تبيان وتحديد

املتسببني ع��ن وق ��وع ت�ل��ك املخالفات
واف��ادت �ه��ا ب ��االج ��راءات التصحيحية
ال� �ت ��ي ات �خ ��ذت �ه ��ا امل ��ؤس� �س ��ة ف� ��ي ه ��ذا
الخصوص وبناء على ذلك قام الوزير
ب��اص��دار ق ��رار وزاري ب�ت��اري��خ /4 /9
 2015ويحمل رقم  2015 / 8بتشكيل
لجنة من الخبراء واملتخصصني من
كل من الجهات التالية:
ادارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ووزارة
املالية ووزارة العدل وبلدية الكويت.
وت� � ��اب� � ��ع :ب � ��االض � ��اف � ��ة ال � � ��ى م �م �ث��ل
م��ن م��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة ق��رر
ال��وزي��ر ف��ي ال �ق��رار س��ال��ف ال��ذك��ر ب��أن
ت �ق��وم ال�ل�ج�ن��ة ف��ي  -م��ادت��ه ال�ث��ان�ي��ة -
بالتحقيق ف��ي ال �ظ��روف وامل�لاب�س��ات
وال�ت�ص��رف��ات ف��ي سبع م��ن املخالفات
التي وردت في تقرير ديوان املحاسبة
عن السنة املالية  - 2014 /2013والتي
يبلغ عددها  28مالحظة ومخالفة.
واردف :هذا وقبل ان تنهى اللجنة
امل �ن ��وه ع�ن�ه��ا س��اب �ق��ا اع �م��ال �ه��ا ق��ام��ت
ادارة مؤسسة املوانئ الكويتية ممثلة
بكم بصفتكم رئ�ي��س مجلس االدارة
وامل��دي��ر ال �ع��ام ت�ب��اع��ا ب��ال�ت�ص��ري��ح في
الصحف املحلية بتوصلكم وصدكم
ل� �ت� �ج ��اوزات ع �ل��ى ام� � ��وال وم�م�ت�ل�ك��ات
الدولة العامة س��واء باالستيالء على
اراض من دون وجه حق او الحصول
على اموال دون سند قانوني من قبل

الظفيري:على المحاسبة
إيقاف مناقصة المطار
دع ��ا ال �ن��ائ��ب م �ن �ص��ور ال�ظ�ف�ي��ري
ديوان املحاسبة الى اصدار توصية
ب��اي �ق��اف اج� � ��راءات ممارسة م�ط��ار
ال �ك��وي��ت ال �ت ��ي ش��اب �ه��ا ال �ك �ث �ي��ر م��ن
ال � �ت � �ج� ��اوزات وال� �ت� �ع ��دي ��ات ب�ش�ك��ل
صارخ على قانون املناقصات.
وأك� � � ��د ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي ان الديوان باعتباره اليد
ال��رق��اب�ي��ة ال�ف��اع�ل��ة مل�ج�ل��س االم ��ة لن
ي�ق�ب��ل ب �ه��ذه ال �ت �ج��اوزات ال�ص��ارخ��ة
على القانون بوجود هذه املؤسسة
العريقة التي بقيت كما كانت دائما
سيفا بوجه الفساد والفاسدين.
وق��ال الظفيري ان هذه املناقصة
ال � �ت� ��ي م� � ��رت ب� �م� �س ��ار خ� � � ��ارج اط � ��ار
القانون تمهد لسرقة كبيرة على
حساب امل��ال العام ما يستدعي من
ه ��ذه امل��ؤس �س��ة ال��وط�ن�ي��ة ال�ش��ام�خ��ة
ال� �ق� �ي ��ام ب � ��دوره � ��ا ف� ��ي اي � �ق� ��اف ه ��ذه
ال�ت�ج��اوزات امل��رص��ودة باملستندات
واألدلة التي تثبت هذه املهزلة التي

منصور الظفيري

يتعرض لها هذا املشروع الذي يعد
من اكبر املشاريع التنموية.
واك � � ��د ان م �ج �ل ��س األم � � ��ة ي��دع��م
الجهود الحكومية من اجل تحقيق
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ال� �ت ��ي ت �خ��دم
مصلحة الكويت العليا لكن املجلس
ل ��م ي �ق��ف م �ت �ف��رج��ا ام� � ��ام ال �س��رق��ات
وال �ت �ج��اوزات وس�ي�م��ارس دوره في
الرقابة الحقيقية.

إحدى الشركات الكويتية العاملة في
املوانئ واملناطق التخزينية التابعة
ملؤسسة امل��وان��ئ الكويتية واحالتكم
املخالفة للنيابة العامة بذلك مستبقني
ال�ت�ق��ري��ر ال�ن�ه��ائ��ي للجنة املشكلة من
ق�ب�ل�ك��م وال� ��ذي ف��ي ال�ن�ه��اي��ة اث �ب��ت ان��ه
ال ت��وج��د اي ت �ج ��اوزات او مخالفات
فيما ورد ف��ي ه��ذا ال�خ�ص��وص س��واء
م��ن قبل القائمني على اع�م��ال االدارة
ب �م��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ او ال �ش��رك��ة ال�ت��ي
تمت تسميتها في التصريحات التي
تم تداولها في الصحف املحلية مما
دف ��ع ال �ش��رك��ة وآخ ��ري ��ن ل��رف��ع دع ��اوى
ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ع � �ل ��ى وزي � � � ��ر امل � ��واص �ل��ات
بصفته رئيس مجلس االدارة وعلى
املدير العام بصفته كذلك للتعويض
بمبالغ ت�ت�ج��اوز ع�ش��رات امل�لاي�ين من
الدنانير سوف تتحملها اموال الدولة
العامة لجبر الضرر للشركة املدعية
مل��ا اصابها م��ن ض��رر م��ال��ي ومعنوي
جراء تلك التصريحات غير املؤسسة
ق ��ان ��ون ��ا وال � �ف� ��اق� ��دة ل �ل �س �ن��د واالدل � � ��ة
والبراهني.
وأردف :وع�ل�ي��ه ف�ن�ط�ل��ب م��ن وزي��ر
املواصالت رئيس مجلس االدارة الرد
على االسئلة التالية:
 مل� � � ��اذا ت � ��م اخ � �ت � �ص� ��اص ال �ل �ج �ن��ةاملشكلة بالقرار ال��وزاري رقم 2015/8
على بعض املخالفات وذلك باملخالفة

د .يوسف الزلزلة

ل �ط �ل��ب ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ة وال �ح �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي مل �ج �ل��س االم� � ��ة ب�م�ع��ال�ج��ة
جميع املالحظات دون استثناء وما
ال ��ذي ت��م عمله بالنسبة للمخالفات
االخ��رى التي وردت في تقرير دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ال� �س ��ال ��ف ال � ��ذك � ��ر؟ ارج� ��و
ت��زوي��دي بنسخة م��ن جميع االوراق
التي تؤكد االجابة عن السؤال.
 ك� ��م ع � ��دد ال � ��دع � ��اوى ال �ق �ض��ائ �ي��ةامل� ��رف� ��وع� ��ة ع� �ل ��ى وزي� � � ��ر امل � ��واص �ل��ات
بصفته رئيس مجلس ادارة مؤسسة
امل ��وان ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة وم ��دي ��ره ��ا ال �ع��ام
م�ن��ذ ع ��ام  2014وح �ت��ى ت��اري �خ��ه؟ مع
تزويدي بنسخة من االوراق الرسمية
التي تؤكد االجابة من السؤال.

 ك� ��م ع � ��دد ال � ��دع � ��اوى ال �ق �ض��ائ �ي��ةاملرفوعة على وزير املواصالت بصفته
رئيس مجلس ادارة مؤسسة املوانئ
الكويتية وم��دي��ره��ا ال�ع��ام على ضوء
التصريحات االعالمية غير املسؤولة
ف� ��ي ال �ص �ح ��ف امل �ح �ل �ي��ة وع� �ل ��ى وج ��ه
ال�خ�ص��وص ب�ش��أن امل��وض��وع��ات التي
ال ت ��زال ق�ي��د ال�ب�ح��ث م��ن ق�ب��ل اللجنة
التي تم تشكيلها بالقرار الوزاري رقم
 2015/8ه ��ذا ب��االض��اف��ة ع�ل��ى العمل
ع�ل��ى ت��زوي��دن��ا ب��ال�ج�ه��ة ال �ت��ي اش��ارت
ع�ل�ي�ك��م ب �ه��ذا االج� � ��راء وال �ت ��ي بسبب
ت �ل��ك امل� �ش ��ورة ت �ض��ع االم� � ��وال ال�ع��ام��ة
ف��ي م �خ��اط��رة غ�ي��ر م�ح�س��وب��ة وت��دف��ع
االموال العامة لجرف الهدر غير املبرر
واالخ �ل�ال الجسيم ل�ت�ك��ون ف��ي مرمى
املحاسبة في حينه.
ارجو تزويدي باالسباب املدعومة
وامل� �س� �ت� �ن ��دات ال� �ت ��ي دع �ت �ك ��م إلح ��ال ��ة
م��واض �ي��ع ق �ي��د ال �ب �ح��ث ف ��ي ل�ج�ن��ة تم
ت�ش�ك�ي�ل�ه��ا ب �م��وج��ب ال� �ق ��رار ال � ��وزاري
رقم  8لسنة  2015للنيابة العامة وما
نتائج التحقيق التي توصلت اليها
النيابة العامة بهذا الخصوص.
ارجو تزويدي بأسماء مستشاري
وزي � � � ��ر امل � � ��واص� �ل ��ات وامل� � ��دي� � ��ر ال� �ع ��ام
القانونيني وسنوات خبرتهم ومواقع
عملهم ال�س��اب��ق وم��ا ي�ت�ق��اض��ون��ه من
روات � ��ب واس � ��اس ال �ع�لاق��ة ال�ت�ع��اق��دي��ة

معهم والسيرة الذاتية لهم؟
ارج � � � ��و اف� � ��ادت� � ��ي ع � �م ��ا اذا ك ��ان ��ت
املواضيع التي يتم احالتها الى لجان
او الى الجهات القضائية يتم بحثها
في اجتماعات مجلس ادارة مؤسسة
امل� � ��وان� � ��ئ ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م � ��ع ت ��زوي ��دن ��ا
بمحاضر االجتماعات التي تم فيها
اع �ت �م��اد اح��ال��ة م �خ��ال �ف��ات ال ��ى ل�ج��ان
تقضي او الى الجهات القضائية مع
ت��زوي��دن��ا ب �م��وض��وع ت �ل��ك امل�خ��ال�ف��ات
ون�ت��ائ��ج ت�ل��ك االح� ��االت س ��واء للجان
التقصي او الجهات القضائية.
وف��ي ال�ن�ه��اي��ة ن��رج��و ال�ت��أك�ي��د على
وزي � � ��ر امل� � ��واص �ل ��ات ب �ص �ف �ت��ه رئ �ي��س
م� �ج� �ل ��س ادارة م� ��ؤس � �س� ��ة امل � ��وان � ��ئ
الكويتية على وجوب سرعة موافاتنا
باالجابات والوثائق بكل دق��ة وعلى
وجه االستعجال ملا في ذلك من اهمية
الس�ت�ك�م��ال دورن ��ا ال��رق��اب��ي ولتصيح
م � �س� ��ار ال� �ع� �م ��ل ب� �م ��ؤس� �س ��ة امل� ��وان� ��ئ
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� �ت ��ي ش � ��اب ه � ��ذا امل �س ��ار
خ�ص��وص��ا ف��ي االون ��ة االخ �ي��رة ويعد
التشكيل الجديد ملجلس االدارة لكثير
من االسقاطات الواجب رفعها ملا فيه
مصلحة االع�م��ال في مرافق مؤسسة
املوانئ الكويتية والتي يعتمد عليها
االقتصاد الكويتي.

الكندري :سنواجه بحزم أي زيادة
غير مبررة في األسعار
ح��ذر النائب فيصل الكندري
وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة ع� � ��دم ال �ق �ي ��ام
بواجبها بشأن ضبط ومراقبة
ارت �ف��اع االس �ع��ار على املستهلك
م �ش �ي��را ال� ��ى ان أي زي� � ��ادة غ�ي��ر
م � � � �ب� � � ��ررة ف� � � ��ي االس� � � � �ع � � � ��ار ع �ل ��ى
املستهلك وذوي الدخل املحدود
يجب ان تواجه بحزم.
وش��دد ال�ك�ن��دري ف��ي تصريح
ص�ح�ف��ي ع �ل��ى ض � ��رورة امل��راق �ب��ة
ال �ف �ع �ل �ي��ة ل�ل�اس� �ع ��ار خ ��اص ��ة إن
وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة ب � �ص� ��دد زي� � ��ادة
االس �ع��ار ع�ل��ى ام�ل�اك ال��دول��ة ما
سينعكس سلبا على املستهلك
في املجاالت كافة مشيرا الى ان
اق�ت��راح املالية يجب ان يتضمن
قرارات تحفظ حقوق املستهلك.

وج� ��دد ال �ك �ن��دري رف �ض��ه ع��دم
امل �س��اس ب ��ذوي ال��دخ��ل امل�ح��دود
وال� �ت ��أث� �ي ��ر ع �ل �ي �ه��م ع �ب ��ر زي � ��ادة
االس �ع��ار م�ش�ي��را ال��ى ان اللجنة
املالية في مجلس االم��ة رفضت
أي زي� ��ادة ل �ل��رس��وم وال�ت�ك��ال�ي��ف
امل��ال�ي��ة ع�ل��ى ال�خ��دم��ات ح�ي��ث تم
ابالغ وزارة املالية رفض الزيادة
على ذوي الدخل املحدود.
وب�ي�ن ان زي ��ادة ال��رس��وم على
ال � �خ� ��دم� ��ات امل� �ق ��دم ��ة او ال �س �ل��ع
امل ��دع ��وم ��ة م ��ن ال� ��دول� ��ة س�ي�ن�ت��ج
ع�ن�ه��ا ع ��بء م��ال��ي إض��اف��ي على
امل��واط��ن مشيرا ال��ى اننا نسعى
دائ � �م� ��ا ف� ��ي م �ج �ل��س االم � � ��ة ال ��ى
تحقيق ال��رف��اه للمواطن بعيدا
ع��ن تحميله عبئا ماليا جديدا

يستنزف راتبه الشهري.
واك � � � � ��د ان ت� �ح� �ق� �ي ��ق ال � ��رف � ��اه
ل � �ل � �م� ��واط� ��ن م � ��ن ص � �ل� ��ب ال �ع �م��ل
الدستوري السليم موضحا ان
االل � �ت� ��زام ب��ال��دس �ت��ور وت�ط�ب�ي�ق��ه
يحتم على الجميع مواجهة أي
غ �ل�اء م�ص�ط�ن��ع ل�ل�اس �ع��ار االم ��ر
ال� ��ذي ي�ج�ع��ل م��ن ع �م��ل ال�ج�ه��ات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة خ �ل �ي��ة ن� �ح ��ل ت��رص��د
الزيادات الجشعة لالسعار.

فيصل الكندري
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شارك في ندوة الخطط االستراتيجية للبرلمانات العربية في المملكة المغربية

الرويعي :الممارسة الديمقراطية
في الكويت راسخة
أك � � � ��د ع � �ض � ��و م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
النائب د .عودة العودة الرويعي
رس ��وخ امل �م��ارس��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
في الكويت وتجذرها من خالل
تمثيل ن�ي��اب��ي ق��ائ��م ع�ل��ى تعاقد
شفاف مبني على املكاشفة بني
البرملانيني والناخبني.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح أدل ��ى
ب��ه النائب ال��روي�ع��ي لكونا على
ه� ��ام� ��ش م � �ش ��ارك � �ت ��ه ف � ��ي ن � ��دوة
اقليمية ملنطقة ال�ش��رق األوس��ط
وش� �م ��ال إف��ري �ق �ي��ا ي�س�ت�ض�ي�ف�ه��ا
م �ج �ل��س ال� �ن ��واب امل �غ��رب��ي ح��ول
موضوع الخطط االستراتيجية
للبرملان وانطلقت اعمالها أمس
االول.
وق � � ��ال ال� ��روي � �ع� ��ي ان م�ج�ل��س
األم� � ��ة م ��ن ال� �ب ��رمل ��ان ��ات ال �ع��امل �ي��ة
ال�ت��ي تجسد التمثيل الحقيقي
ل �ل �ش �ع��ب ع �ب��ر ان� �ت� �خ ��اب ��ات ح��رة
ونزيهة يحسم فيها الناخبون
ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي � ��ون اخ� � �ت� � �ي � ��ارات� � �ه � ��م
للمرشحني من ذوي القدرة على
ح �س��ن ت�م�ث�ي�ل�ه��م وال �ت �ع �ب �ي��ر عن
إرادتهم.
وأوضح أن التعاقدات العرفية
ع � �ل� ��ى امل� � �ص � ��ارح � ��ة وامل� �ك ��اش� �ف ��ة
ب� �ي ��ن ال� � �ن � ��اخ� � �ب �ي��ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن
وم �م �ث �ل �ي �ه��م ف� ��ي م �ج �ل��س األم� ��ة
أصبحت من ركائز تجديد نخب
ال�ت�م�ث�ي��ل ال�ن�ي��اب��ي ف��ي امل�م��ارس��ة
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة مشيرا

جانب من املباحثات في ندوة شمال افريقيا

ال� ��ى أن ب ��رمل ��ان ال �ك ��وي ��ت ي�ش�ه��د
ف��ي ك��ل والي��ة تشريعية تجديدا
ب �ن �س��ب ك �ب �ي��رة ألع� �ض ��ائ ��ه ب �ن��اء
على اآلل�ي��ات الواقعية للمراقبة
وامل �ح��اس �ب��ة م ��ن ج ��ان ��ب ال�ك�ت�ل��ة
الناخبة للشعب الكويتي.
محاسبة وشفافية

وأب��رز النائب الرويعي حاجة
امل� �ج ��ال ��س ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال � � ��ى االس � � �ت � � �ف � ��ادة م � ��ن خ � �ب� ��رات
ب � ��رمل � ��ان � ��ات ال � � � � ��دول ذات ال � �ب ��اع
ال �ط��وي��ل وت �ج��ارب �ه��ا ف ��ي تقييم
األداء ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ع �ل ��ى أس� ��اس
خ� �ط ��ط اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة وأدوات
تقييم منهجية ق��اب�ل��ة للقياس
اعتمادا على املراقبة واملحاسبة
والشفافية وليس فقط احتكاما
ل� �ص� �ن ��ادي ��ق االق � � �ت� � ��راع وت �ق �ي �ي��م
ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن .واوض � � ��ح أن ال �ي��وم
االول م��ن ال �ن��دوة ال�ت��ي اختتمت
أع� �م ��ال� �ه ��ا ام � ��س أت � � ��اح ال �ف��رص��ة
ل�لاط�لاع على تجربة البرملانني
االسكتلندي والكندي في تقييم
األداء ال�ب��رمل��ان��ي وتفعيل آل�ي��ات
ق� �ي ��اس ��ه ت ��دري� �ج� �ي ��ا وم ��رح �ل �ي ��ا
وب� ��اس � �ت � �م� ��رار وف� � ��ق ال �ت �خ �ط �ي��ط
االستراتيجي املعتمد.كما جرى
االط � �ل ��اع ع �ل ��ى ت �ج ��رب ��ة م�ج�ل��س
ال�ن��واب املغربي من خ�لال آليات
ق� �ي ��اس األداء ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ت��ي
اعتمدها.

د .عودة الرويعي متحدثا من املغرب

أداء اللجان

واض � � � ��اف ال� �ن ��ائ ��ب ال ��روي� �ع ��ي
أن وض� ��وح األه � ��داف م��ن العمل
ال�ب��رمل��ان��ي ع�م��وم��ا وأداء اللجان
البرملانية خصوصا ف��ي العمل
ال �ت �ش��ري �ع��ي وت �ع��دي��ل ال �ق��وان�ي�ن
اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى م� �ت ��اب� �ع ��ة ال �ع �م��ل
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ح�ك��وم��ة ه ��ي ال�ت��ي
ت�ض�م��ن ن �ج��اح ال�ت�ق�ي�ي��م الفعلي
ل � �ل � ��أداء ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي م � ��ؤك � ��دا أن
حسن التمثيل النيابي مشروط
ب �ت�ح �ق �ي��ق ال �ش �ف��اف �ي��ة ف ��ي االداء
البرملاني بواسطة تفعيل آليات
املحاسبة واملراقبة واملتابعة.
وأش � � � ��ار ال� � ��ى أن ال� �ب ��رمل ��ان ��ات
العربية ما تزال تعتمد صناديق

االقتراع في االنتخابات معيارا
ل �ت �ق �ي �ي��م االداء ال �ب ��رمل ��ان ��ي دون
التخطيط االستراتيجي للتقييم
وم �ن �ه �ج �ي��ات��ه ب��اع �ت �م��اد ادوات
القياس لالرتقاء نحو ممارسات
أفضل.
الدبلوماسية البرلمانية

وأب��رز النائب الرويعي أهمية
ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي��ة ال �ب ��رمل��ان �ي��ة ف��ي
االرت�ق��اء ب��االداء البرملاني ودعم
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة ف��ي
امل� �ح ��اف ��ل ال ��دول� �ي ��ة واالق �ل �ي �م �ي��ة
مسجال النقلة النوعية ملجلس
االمة في هذا املجال.
واك� � ��د ان ال� �ب ��رمل ��ان ال �ك��وي �ت��ي

فرض صوته بصفته قوة مدافعة
ع ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال��وط �ن �ي��ة ل��دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت وش �ع �ب �ه��ا وال �ق �ض��اي��ا
ال �ق��وم �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة واالس�ل�ام �ي��ة
والقضايا العادلة لالنسانية في
كل امللتقيات التي يكون ملجلس
االم� ��ة ف�ي�ه��ا ت�م�ث�ي��ل او م�ش��ارك��ة
او ح � �ض� ��ور .وأش� � ��اد ال��روي �ع��ي
ب � � ��روح ال � �ت � �ع� ��اون ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب�ين
مجلس االمة الكويتي والبرملان
امل� �غ ��رب ��ي ب �غ��رف �ت �ي��ه م� ��ؤك� ��دا ان
ه��ذا ال �ت �ع��اون مستمد م��ن عمق
ال �ع�ل�اق��ات االخ ��وي ��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة
ال �ع��ري �ق��ة وال ��وط� �ي ��دة ل�ل�ش�ع�ب�ين
الشقيقني والطموحات املشتركة
ل� �ل� �ب� �ل ��دي ��ن ت � �ح� ��ت ق �ي ��ادت �ي �ه �م ��ا
الرشيدتني نحو تحقيق املزيد
من التقدم والرخاء في ظل االمن
واالستقرار.
وكانت الندوة االقليمية حول
موضوع الخطط االستراتيجية
ل�ل�ب��رمل��ان ال �ت��ي ينظمها مجلس
ال �ن��واب ال�غ��رف��ة ال�ع�ل�ي��ا للبرملان
امل� � �غ � ��رب � ��ي ب� � �ش � ��راك � ��ة م ��ؤس� �س ��ة
وي �س �ت �م �ن �س �ت��ر ل �ل��دي �م �ق��راط �ي��ة
اف �ت �ت �ح��ت اع �م��ال �ه��ا أم� ��س األول
ب �م �ش��ارك��ة خ �ب��راء وم�م�ث�ل�ين عن
ب��رمل��ان��ات ع��رب�ي��ة وب �ل��دان غربية
رائ� � � � ��دة ف � ��ي م � �ج� ��ال ال �ت �خ �ط �ي��ط
االستراتيجي للبرملانات.

الرويعي مشاركا في ندوة ينظمها مجلس النواب املغربي

مجلس األمة من
البرلمانات العالمية
ويجسد التمثيل
الحقيقي للشعب
مجلس األمة فرض
صوته بصفته
قوة مدافعة عن
القضايا الوطنية
للكويت وشعبها
وضوح األهداف
وأداء اللجان
البرلمانية
ومتابعة أداء
الحكومة تضمن
نجاح البرلمان
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في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية عن محكمة األسرة

مشاركون :القانون يعزز مكانة األسرة
والمجتمع في أروقة القضاء
نظم معهد الكويت للدراسات القضائية
والقانونية ندوة بعنوان قانون محكمة األسرة
رقم  12لسنة  2015حيث عدد المشاركون فيها
مزايا القانون الجديد مشيرين إلى أن فيه رغبة
من المشرع بتعزيز مكانة األسرة والمجتمع في
أروقة القضاء مبينين أن القانون استحدث درجة
جديدة من درجات التقاضي وهي محكمة التمييز
في الدعاوي والجنح.
املستشار محمد الرفاعي وإيمان الصالح خالل الندوة

وف� ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق ط ��ال ��ب وك �ي��ل
م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز امل �س �ت �ش��ار محمد
ال ��رف ��اع ��ي ب � �ض� ��رورة ت��وف �ي��ر اق �ص��ى
درج��ات التقاضي في قانون االسرة
ال �ج��دي��د م ��ن خ�ل��ال اض ��اف ��ة م��رح�ل��ة
ال �ت �م �ي �ي��ز ف� ��ي ال �ت �ق ��اض ��ي وق� � ��ال ان
ال�ق��ان��ون وان اك�ت�م��ل ف��ي ت�ع��زي��ز دور
االس� ��رة وم�ك��ان�ت�ه��ا م��وض��وع��ا اال ان
اجراءات التقاضي فيه شابها بعض
القصور منها ان درج��ات التقاضي
اق � �ت � �ص� ��رت ع � �ل ��ى ال� � ��درج� � ��ة االول � � ��ى
واالستئناف والغى درجة التمييز.
واوضح الرفاعي في الندوة التي
ن�ظ�م�ه��ا م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت ل �ل��دراس��ات
القضائية والقانونية بعنوان قانون
م�ح�ك�م��ة االس � ��رة رق ��م 12ل �س �ن��ة2015
ان ح��ق ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ف��ي ال�ط�ع��ن
ب��ال �ت �م �ي �ي��ز ال � � � ��وارد ب� ��امل� ��ادة  ١٧م��ن
ال�ق��ان��ون وان ج��اء متفقا م��ع ال��واق��ع
وال � �ظ ��روف االج �ت �م��اع �ي��ة اال ان ه��ذا
ال �ح��ق الي�ش�م��ل ك�ث�ي��را م��ن ال��دع��اوى
ال� �خ ��ارج ��ة ع ��ن ن �ط ��اق ال� � ��ذوق ال �ع��ام
وه��ي ال�ح�ض��ان��ة وال�ن�ف�ق��ات وال��رؤي��ة
والطاعة وهي دعاوى مهمة اليمكن
تجاهلها.
وع ��دد امل�س�ت�ش��ار ال��رف��اع��ي م��زاي��ا
ال�ق��ان��ون ال�ج��دي��د وق ��ال ان املتصفح
لقانون االسرة الجديد ومواده يجد
ف �ي��ه رغ� �ب ��ة امل� �ش ��رع ب �ت �ع��زي��ز م�ك��ان��ة
االس��رة واملجتمع في اروق��ة القضاء
وذل� � ��ك م ��ن خ �ل��ال ت �خ �ص �ي��ص م �ب��ان
مستقلة تنظر قضاياها وبعيدة كل
البعد عن قضايا ودع��اوى املجتمع
االخ��رى بكل انواعها س��واء جنائية
او عمالية او تجارية واخ��رى كثيرة
ول� ��رف ��ع ال � �ح� ��رج ع� ��ن اع �ض��ائ �ه��ا ف��ي
اللجوء الى املحاكم.
محكمة خاصة
وب� �ي��ن ان امل � �ش� ��رع ج� �ع ��ل ف� ��ي ك��ل
امل �ح��اف �ظ��ات ال �س��ت م�ح�ك�م��ة خ��اص��ة
باالسرة تتكون من محكمة الدرجه
االول� ��ى واخ� ��رى لالستناف وك��ذل��ك

محكمة م��دن�ي��ة ت�ن�ظ��ر ال �ش��ق امل��دن��ي
م ��ن خ�ل�ال اط � ��راف ال ��دع ��وى وص ��وال
للتمييز كما تحتوي ه��ذه املحكمة
على جميع االدارات املتعلق عملها
ب�ه��ا وه ��ي م��رك��ز ت�س��وي��ة امل �ن��ازع��ات
ون�ي��اب��ة االح ��وال الشخصية وادارة
لالستشارات االسرية وادارة تنفيذ
وص � �ن� ��دوق ت ��أم�ي�ن ل �ل�اس ��رة وم��رك��ز
ت �س �ل �ي��م امل� �ح� �ض ��ون ورؤي � �ت� ��ة وذل� ��ك
انطالقا منه بتطوير اجهزة القضاء
املتعلقة باالسرة ومتطلباتها وهي
س�ن��ة ح�م�ي��دة اخ ��ذت ب�ه��ا الكثير من
ال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي حرصت
على رعاية االسرة.
واض � � � ��اف ب� � ��أن امل � �ش � ��رع خ�ص��ص
مل �ح �ك �م��ة االس � � ��رة ص� �ن ��دوق ��ا خ��اص��ا
تموله الدولة لرعاية اعضاء االسرة
م �م��ن ص� ��درت ض��ده��م اح �ك��ام م��ال�ي��ة
وتعذر تنفيذها وذلك بهدف حماية
اف � ��راد االس � ��رة م ��ن ال �ع ��وز وال �ح��اج��ة
وسد حاجتهم مشيرا إلى انه شمل
ق �ض��اي��ا االس � ��رة ب�م�ل��ف واح� ��د حتى
التتشتت جهودها وتتوحد اوراقها
ف��ي ك��ل ال �ق �ض��اي��ا اخ �ت �ص��ارا ل�ل��وق��ت
والجهد.
درجة التمييز
وت � �ط� ��رق ال ��رف ��اع ��ي إل � ��ى ام �ن �ي��ات
ال �ق �ض��اء ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون قائال  ان
ال�ق��ان��ون وان اك�ت�م��ل ف��ي ت�ع��زي��ز دور
االس� � � ��رة وم �ك��ان �ت �ه��ا م ��وض ��وع ��ا اال
ان اج � ��راءات ال�ت�ق��اض��ي م�ن��ه شابها
ب �ع��ض ال� �ق� �ص ��ور م �ن �ه��ا ان درج � ��ات
ال �ت �ق��اض��ي اق �ت �ص��رت ع �ل��ى ال ��درج ��ة
االول� ��ى واالس �ت �ئ �ن��اف دون التمييز
مشيرا إل��ى ان ق��ان��ون العمل االهلي
ضمن املشرع للعامل اقصى درجات
ال �ت �ق��اض��ي وه ��و م ��ا اع �ط ��اه ض�م��ان��ة
ق� �ص ��وى وه � ��و االم� � ��ر ال� � ��ذي الب � ��د ان
يكون في قانون االسرة.
واشار إلى ان قانون هيئة اسواق
امل� � ��ال ال� � ��ذي ص � ��در ق �ب��ل ف� �ت ��رة ح�ق��ق
امل�ش��رع فيه اقصى درج��ات الضمان

والسرعة في الفصل بالقضايا كما
ان قانون االحوال الشخصية الحالي
يضمن للمتقاضني ضمانة قضائية
كبرى حيث الدرجة االول��ى ينظرها
ق� � ��اض ث� ��م ث �ل�اث� ��ة م �س �ت �ش ��اري ��ن ف��ي
االس�ت�ئ�ن��اف ث��م خمسة مستشارين
م��ن محكمة التمييز وه ��ذه ضمانة
قانونية في حني ان القانون الجديد
املزمع تنفيذه في مارس  ٢٠١٦قلص
عدد القضاة.
وب � �ي� ��ن ال� � ��رف� � ��اع� � ��ي ان ال � �ك� ��وي� ��ت
استحدثت درجة جديدة من درجات
ال �ت �ق��اض��ي وه� ��ي م �ح �ك �م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز
ف��ي دع ��اوى ال�ج�ن��ح وه��و ات �ج��اه في
ال� �ط ��ري ��ق ال �ص �ح �ي��ح .ف �ه��ل ك ��ل ه��ذه
ال�ق��وان�ين وال�ت�ش��ري�ع��ات اك�ث��ر اهمية
من قانون محكمة االس��رة وان الغاء
درج� � ��ات ال �ت �م �ي �ي��ز س �ي��وق��ف اص� ��دار
املبادئ القانونية وك��أن املشرع اراد
ايقاف عجلة التقدم والتطور.
وخ�ت��م ال��رف��اع��ي حديثة ب�ض��رورة
ع�لاج وت�لاف��ي ال�ق�ص��ور ف��ي القانون
وال �ت��ي ب�ي�ن�ه��ا ح �ت��ى ت�ك�ت�م��ل ص��ورة
القانون باملباني واخرى باملعاني.
وق � � � � � ��ال وك� � � �ي � � ��ل وزارة ال� � �ع � ��دل
ع� �ب ��دال� �ل� �ط� �ي ��ف ال � �س� ��ري� ��ع ف � ��ي ك �ل �م��ة
ترحيبية ان ه��ذه ال�ن��دوة ج��اءت من
االه �ت �م��ام امل �ت��واص��ل ل� � ��وزارة ال �ع��دل

جانب من الحضور

ب�ق�ض��اي��ا امل�ج�ت�م��ع ون�س�ت�م��ع ل�ل�آراء
ب �ش��أن ق��ان��ون محكمة االس ��رة ال��ذي
سيتم تنفيذه قريبا والذي اوجب ان
ي�ك��ون ف��ي ك��ل منطقة م��رك��ز ملعالجة
م�ش��اك��ل االس � ��رة م��ن ق�ب��ل مختصني
وتسعى وزارة العدل لتفعيل القانون
حتى تعم الفائدة.
نواة المجتمع
م��ن ج��ان�ب�ه��ا ذك� ��رت م��دي��رة ادارة
االس�ت�ش��ارات االس��ري��ة ب��وزارة العدل
اي� �م ��ان ال �ص��ال��ح ان ق ��ان ��ون محكمة
االس� � � � ��رة ي� �ح� �م ��ل س � �م� ��ات اس ��اس� �ي ��ة
وه � � ��و ف � �ص ��ل ق � �ض ��اي ��ا االس � � � � ��رة ع��ن
القضايا الجزائية وامل��دن�ي��ة واع��داد
م � �ق� ��رات خ ��اص ��ة ل� �ه ��ذا االم� � ��ر ت�ت�س��م
بالخصوصية وال�س��ري��ة واختصار
ام� ��د ال �ت �ق��اض��ي وج �ع �ل��ة بدرجتني 
وان � � �ش � � ��اء م � ��راك � ��ز ت � �س ��وي� ��ة ف � ��ي ك��ل
م �ح��اف �ظ��ة ت �ص �ل��ح م ��اب�ي�ن ال �ط��رف�ي�ن
ق�ب��ل وص��ول��ه للمحكمة ك��ذل��ك انشأ
ال �ق��ان��ون ن�ي��اب��ة ل�لاس��رة ت �ق��وم ب��دور
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة اض��اف��ة إل ��ى ان �ش��اء
محكمة في كل محافظة.
واش� ��ارت إل��ى اه�م�ي��ة خ�ف��ض م��دة
ال �ت �ق��اض��ي واالح� ��ال� ��ة دون االط ��ال ��ة
ال � ��واردة ف��ي ال �ق��ان��ون اال ان �ه��ا ق��ال��ت
ان الواقع العملي يحتم علينا طلب

وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع

ت� �ع ��دي ��ل ه � ��ذه امل � � ��دة الن� �ه ��ا ق �ص �ي��رة
م� �ق ��ارن ��ة ب��أه �م �ي��ة ال� � � ��دور امل �ط �ل��وب
انجازه حيث ان قضايا االسرة تتسم
باالهمية والحساسية وم��ن املمكن
اختصار سبب طلب تعديل املدة في
مشاكل االعالن وقلة مندوبيه وعدم
ت��واج��د ال �ط��رف امل�ع�ل��ن الف�ت��ه إل��ى ان
تمديد م��دة التسوية الب��د منه حتى
يتناسب اهمية هذه املرحلة.
أموال الصندوق
واضافت ان املادة  ١٧من القانون
وال �خ��اص��ة ب��إن �ش��اء ص �ن��دوق ت��أم�ين
االس ��رة يتبع وزارة ال�ع��دل تضمنت
اي� �ج ��اب� �ي ��ات ك �ث �ي ��رة اال ان� �ه ��ا ك��ذل��ك
ت �س �ب �ب��ت ب �ب �ع��ض االث� � � ��ار ال �س �ل �ب �ي��ة
م ��ن ب�ي�ن�ه��ا رف� ��ض االن� �ف ��اق وت�ح�م��ل
امل �س��ؤول �ي��ة ح �ي��ث ي �ظ��ن ال �ب �ع��ض ان
الدولة تتكفل بمنح مطلقته وأبنائه
ال �ن �ف �ق��ات ول� �ج ��وء ب �ع��ض ال ��زوج ��ات
لطلب الطالق لضمان حصولها على
نفقات مستمرة وعليه نقترح ان يتم
وض � ��ع ض ��واب ��ط ل �ل �م �س �ت �ف �ي��دي��ن م��ن
الصندوق اضافة لتحديد االجراءات
واضحة في عملية اس�ت��رداد املبالغ
امل��دف��وع��ة م��ن الصندوق وع�ق��وب��ات
ص��ارم��ة مل�ن��ع االس �ت �غ�لال وال�ت�لاع��ب
من قبل البعض إلى جانب التوعية.
وذك��رت الصالح ان الفقرة الثالثة
ف��ي امل ��ادة  ٩م��ن ال �ق��ان��ون وال�خ��اص��ة
ب�ح�ض��ور ط��رف��ي ال �ن��زاع ب��أن��ه ي�ك��ون
ح �ض��ور ذوي ال �ش ��أن ب��أش�خ��اص�ه��م
او بمن ينوب عنهم بموجب وكالة
رسمية حيث تضمنت اهم نقطة في
عملية تسوية املنازعات ومحاوالت
اص� �ل� ��اح ذات ال � �ب�ي��ن واق� � �ص � ��د ب �ه��ا
حضور ذوي الشأن بأنفسهم لكنها
ل�ل�اس��ف ت�ض�م�ن��ت اي �ض��ا م ��ن ي�ن��وب
عنهم بوكالة رسمية علما ان عملية
التسوية ومحاولة حل اي مشكلة او
ن��زاع يتطلب ح�ض��ور ال�ط��رف�ين فقط
دون غيرهم.

الرفاعي :إلغاء
درجة التمييز من
قانون األسرة
قصور كبير يجب
تداركه
شمول قضايا
األسرة بملف
واحد يوفر الوقت
والجهد
الصالح :يجب الحذر
من التالعب وعدم
سداد أموال
صندوق األسرة
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خليل أبل :الوقت غير مناسب إلشهار
األحزاب السياسية
ال �ق �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ع �م��ل وف�ق��ا
ل�ت��وج�ي�ه��ات�ه��ا ب��اس �ت �م��رار ال�س�ي��اس��ة
الخارجية املتزنة.

أكد النائب د .خليل أبل لبرنامج منصة الجماهير
على تلفزيون المجلس أن الوقت غير مناسب
للحديث عن إشهار األحزاب السياسية لحاجتها
لمتطلبات تشريعية ومجتمعية غير ممهدة
في الوقت الحالي كما أشاد بدور مجلس األمة
في التعامل مع القضية اإلسكانية معتبرا ان
السياسة الخارجية المتزنة للكويت حصن لها من
التداعيات اإلقليمية المحيطة وفي التفاصيل:

النائب د .خليل أبل

ق � � � ��ال ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .خ � �ل � �ي ��ل أب� � � ��ل ان
ن�ج��اح��ه ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ط�م��وح��ه العلمي
والسياسي يعود إلى املثابرة والتفوق
وال��رغ �ب��ة ف��ي ال�ت�م�ي��ز م�ن��ذ ص �غ��ره وان
تلك العناصر منحته مكانا ب��ارزا في
م�ج�م��وع�ت��ه ال��دراس �ي��ة ودف�ع�ت��ه ملقدمة
الصفوف مؤكدا أن سالح اإلنسان في
هذا العصر هو علمه وشهادته داعيا
من يتطلع إلى األفضل من الشباب إلى
التميز بالعلم والشهادات العليا.
وت � ��اب � ��ع أب � � ��ل م � ��ؤك � ��دا أه� �م� �ي ��ة دور
املشاركة في األعمال التطوعية لتنمية
امل� �ه ��ارات وال � �ق� ��درات امل �ت �ن��وع��ة م�ش�ي��را
ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد إل ��ى ت�ج��رب�ت��ه ال�ث��ري��ة
ف��ي ج��ائ��زة س�م��و ال�ش�ي��خ س��ال��م العلي
ال� �ص� �ب ��اح ل �ل �م �ع �ل��وم��ات �ي��ة وق� � ��ال إن �ه��ا
أفادته وكانت منعطفا مهما في حياته
املهنية ك�م��ا أش ��ار إل��ى أن عمله داخ��ل
الجامعة دف�ع��ه ل�لاخ�ت�لاط امل�ب��اش��ر مع
الطلبة وتفهم عقلية الشباب وطريقة
ت�ف�ك�ي��ره��م وأن� ��ه ش� ��ارك م�ع�ه��م وب�ع��ض
أساتذة الجامعة في بعض التجمعات
واألن� �ش� �ط ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة م��وض �ح��ا أن
ان �خ��راط��ه ف��ي ال�ج��ان��ب ال�س�ي��اس��ي ج��اء
م �ت��أخ��را اله�ت�م��ام��ه ب��ال�ج��ان��ب العلمي
الذي قال عنه انه أفاده كثيرا في صقل
ال �ج��ان��ب ال �س �ي��اس��ي م ��ن خ �ل�ال ت �ن��اول
األمور وتحليلها بمنظور منطقي كما
أف ��اده ب�ع��د دخ��ول��ه ال�ب��رمل��ان ع��ن طريق
مناقشة القوانني من منظور ومنهجية
علمية.
وب �س��ؤال��ه ع ��ن م��وق �ف��ه م ��ن امل�ن�ص��ب
ال � � ��وزاري إذا ع ��رض ع�ل�ي��ه أج� ��اب أب ��ل:
إن ذل��ك ي�ت��وق��ف ع�ل��ى ال��وق��ت ال��ذي يتم
ت �ق ��دي��م ال � �ع� ��رض ف �ي��ه ون� � ��وع ال � � ��وزارة
وال ��وض ��ع ال �س �ي��اس��ي ال �ق��ائ��م غ �ي��ر أن��ه
أش ��ار إل��ى تفضيله ال�ع�م��ل التشريعي
ال ��ذي يتسم بالشمولية ب�خ�لاف عمل
الوزير الذي يكون محصورا في محيط

وزارته وبالتالي فإن عمل النائب أوسع
وأشكل ألنه يناقش كل قضايا املجتمع
وي �ش �ت��رك ف ��ي س ��ن ال �ق��وان�ي�ن امل�ت�ع�ل�ق��ة
بكل املجاالت السياسية و االجتماعية
وع �ل��ق ع�ل��ى ذل ��ك ب �ق��ول��ه :ب��ال�ن�س�ب��ة لي
ف� ��إن أك �ث��ر م ��ا أج � ��ده ف ��ي ع �م��ل ال �ن��ائ��ب
ه��و ال�ق�ي��ام ب��ال��دور ال��رق��اب��ي والتلويح
باملساءلة التي اعتبرها أداة فاعلة وان
اختلف معه البعض في كثرة التلويح
بمساءلة ال ��وزراء ب��أن املساءلة ليست
منصبة فقط على االس�ت�ج��واب وإنما
تشمل أيضا تقديم األسئلة البرملانية
وتشكيل لجان تحقيق.
إشهار األحزاب
وقال أبل إنه ليس مع إشهار األحزاب
ف��ي ه��ذا ال��وق��ت وإن ال��وص��ول إل��ى ذلك
يحتاج إل��ى متطلبات منها التشريع
القانوني ال��ذي يسمح بتكوين أحزاب
فضال ع��ن تهيئة املجتمع الستيعاب
ذل��ك بحيث يتكون ل��دى أف ��راده الوعي
والثقافة ال�لازم�ين معربا ع��ن اعتقاده
ب ��أن امل�ج�ت�م��ع ال�ك��وي�ت��ي ل��م ي�ص��ل بعد
لتلك املرحلة.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل
االج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ي أك � � � � ��د أب � � � � ��ل ض � � � � ��رورة
استخدامها بالشكل الصحيح لتكون
م�ت�ن�ف�س��ا ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ع ��ن ال � ��رأي ال��واع��ي
امل�س��ؤول ال��ذي ال يتضمن تجريحا أو
نشر الكراهية بني أفراد املجتمع.
اإلعالم اإللكتروني
وفي رده على سؤال بشأن تحفظاته
على اإلعالم اإللكتروني أوضح أن تلك
ال�ت�ح�ف�ظ��ات ت�ن�ط�ل��ق م��ن ن �ق��اط ع��دي��دة
م�ن�ه��ا أن �ن��ا ك�م�ش��رع�ين ال ن�م�ل��ك ال�ح��ق
ان نحجر على الناس في إب��داء آرائها
ح� � ��ول م �خ �ت �ل��ف ال� �ق� �ض ��اي ��ا وامل� �س ��ائ ��ل
املطروحة وأنه يدعم الحرية املسؤولة

بال سقف أو حدود شريطة اال تتجاوز
على حقوق اآلخرين وحرياتهم.
كما لفت إلى تحفظه على الغرامات
التي يتضمنها القانون وال�ت��ي اعتبر
فيها مبالغة وموجهة إلى طبقة معينة
في املجتمع وتساءل في هذا الجانب:
ماذا عمن ال يستطيع الدفع؟
وف � ��ي ق �ض �ي��ة أخ� � ��رى ق � ��ال أب� � ��ل :ل�ق��د
تربيت ب�ين ك��ل أط�ي��اف املجتمع وأرى
نفسي قريبا من جميع الطوائف واعتز
بالقبائل ال��ذي��ن تربيت ون�ش��أت معهم
وأخ� � ��ذت م �ن �ه��م ب �ع��ض ال �ق �ي��م ال�ق�ب�ل�ي��ة
مؤكدا أن األص��ل في املجتمع الكويتي
ه��و التحاب والتجانس وأن غير ذلك
يعتبر قيما دخيلة عليه فليس ألحد
م�ك��ون��ات املجتمع أفضلية ع�ل��ى باقي
امل �ك ��ون ��ات ك �م��ا ال ي �م �ل��ك أح� ��د ص �ك��وك
الوالء.
وع� � � ��ن م � �ق � �ت ��رح ��ه ب � ��إن� � �ش � ��اء ش ��رك ��ة
ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة ب�م�س��اه�م��ة
ح�ك��وم�ي��ة ق ��ال إن ال �ح �ك��وم��ة ال تعطي
م�ع�ل��وم��ات دق�ي�ق��ة ع��ن م�س�ت��وى ال��دخ��ل
للفرد واألس��رة كاشفا في ه��ذا الصدد
ع� ��ن أن  20ب ��امل �ئ ��ة ف �ق ��ط م� ��ن م��وظ �ف��ي
ال��دول��ة رواتبهم عالية ج��دا وأن الجزء
األك�ب��ر م��ن موظفي ال��دول��ة روات�ب�ه��م ال
ت�ك�ف��ي ل�ت��وف�ي��ر ح �ي��اة ك��ري �م��ة ألس��ره��م
كما أشار إلى عدم وجود إحصاء لعدد
األس� ��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي ت�ص�ن��ف ضمن
الطبقة الوسطى وإل��ى وج��ود مشاكل
اجتماعية خطيرة مثل مشكلة اإلسكان
غ �ي��ر أن م �ج �ل��س األم � ��ة ي �ب ��ذل ج �ه��ودا
ويقوم بدوره لحل تلك املشكلة.
وت � � ��اب � � ��ع :إن امل � �ت � �ق� ��اع� ��دي� ��ن ت� �ك ��ون
إم � �ك� ��ان� ��ات � �ه� ��م أك� � �ث � ��ر م � � �ح � ��دودي � ��ة م��ن
املوظفني وإنه عند الحديث عن زيادات
امل�ع��اش��ات ال�ت�ق��اع��دي��ة ت �ت��ذرع مؤسسة
التأمينات بوجود عجز مالي ومن هنا
تبرز أهمية إنشاء شركة بني الحكومة

والقطاع الخاص في زيادة املعاش من
دون تحميل خ��زان��ة ال��دول��ة امل��زي��د من
األع� �ب ��اء وخ �ل��ق م�ن��اف�س��ة ب�ي�ن ال�ش��رك��ة
وال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة م�ش�ي��را إل��ى
أن شركات التأمني الخاصة املوجودة
ي�ن�ق�ص�ه��ا ال �ض��ام��ن ألم � ��وال امل��واط �ن�ين
في ظل خلل القانون القائم والذي أدى
إل��ى ضعف الجانب الرقابي من وزارة
التجارة على تلك الشركات.
البديل االستراتيجي
وف� � � �ي� � � �م � � ��ا ي� � �ت� � �ع� � �ل � ��ق ب � ��ال� � �ب � ��دي � ��ل
االستراتيجي أوضح أبل أن الحاجة
إليه ب��دت ف��ي ظ��ل ع��دم وج��ود عدالة
بني روات��ب موظفي الدولة ومن هنا
ظ �ه��ر امل � �ش� ��روع ال �ح �ك��وم��ي ل�ل�ب��دي��ل
االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي م� �ع ��رب ��ا ع� ��ن دع �م��ه
وت��أي �ي��ده ل�ل�م�ش��روع ض�م��ن ض��واب��ط
ت �ض �م��ن ع� ��دم االن �ت �ق ��اص م ��ن م��زاي��ا
املوظف الحالي ومن يستحق زيادة
ي ��أخ ��ذه ��ا ع �ل��ى أن ي �ع��ام��ل امل��وظ��ف
امل�ع�ين حديثا وف�ق��ا للنظام الجديد
وف � �ق ��ا إلط � � ��ار ي �ض �م��ن ال � �ع� ��دال� ��ة ف��ي
ال��روات��ب ب�ين موظفي ال��دول��ة كاشفا
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ع ��ن وج � ��ود ت��وج��ه
ن �ي��اب��ي مل �ع��ال �ج��ة ق��ان��ون �ي��ة ل�ل�س�م��اح
ل� �ل� �ش� �ب ��اب ب ��ال� �ج� �م ��ع ب �ي��ن ال � ��دراس � ��ة
والعمل مؤكدا ثقته في قدرة الشباب
الكويتي على العمل واإلنجاز اذا ما
منح الفرصة.
وم� � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ� � ��ر دع� � ��ا ال �ن��ائ��ب
خليل أب��ل السلطتني إل��ى استيعاب
الظروف اإلقليمية املحيطة حيث إن
هناك محاور اقليمية تتصارع ودول
ت�ت�غ�ي��ر ج�غ��راف�ي�ت�ه��ا م��ن ح��ول�ن��ا وال
شك أننا نتأثر بتلك األح��داث بشكل
مباشر ويفترض ان نعي ونحصن
الكويت معربا عن ثقته في جهوزية
الحكومة واملجلس بااللتفاف حول

جودة التعليم
وعن رؤيته لجودة التعليم أكد أبل
أنه من الخطأ أن يترك ل��وزارة التربية
مهمة تقييم التعليم فكيف تكون قائمة
عليه وه��ي ذات �ه��ا ال�ت��ي تقيم ج��ودت��ه؟
م�ش�ي��را إل ��ى أن ج ��ودة ال�ت�ع�ل�ي��م ت�ق��اس
م��ن خ�لال اخ�ت�ب��ار ال �ق��درات ف��ي جامعة
للكويت ومتابعة مستوى الطالب في
البعثات الخارجية.
وأضاف أن كلفة التعليم في القطاع
ال �ع��ام م��رت�ف�ع��ة ج ��دا وال ت�ت�ن��اس��ب مع
ج ��ودت ��ه ب�ي�ن�م��ا ف ��ي ال� �خ ��اص ال�ت�ك�ل�ف��ة
ت�ن�خ�ف��ض ك �ث �ي��را ع �ن��ه م �ط��ال �ب��ا وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ق�ل�ي��ل ال�ك�ل�ف��ة
ورف��ع مستوى الجودة أو االتجاه إلى
ت�خ�ص�ي��ص ال�ت�ع�ل�ي��م وت�ك�ت�ف��ي ال� ��وزارة
ب��ال��دور اإلش��راف��ي وال��رق��اب��ي موضحا
في ه��ذا الصدد أن وزي��ر التربية تحت
املجهر النيابي الذي يراقب تعامله مع
تلك القضية.
وب � �س ��ؤال ��ه ع� ��ن ق �ض �ي��ة ال� �ش� �ه ��ادات
ال�ع�ل�م�ي��ة امل � ��زورة أق �س��م ال �ن��ائ��ب خليل
أب� � ��ل م � �ت ��وع ��دا ال � ��وزي � ��ر ب �س �ل �س �ل��ة م��ن
االس �ت �ج��واب��ات إذا أق � ��رت ش �ه ��ادة من
ت �ل��ك ال� �ش� �ه ��ادات غ �ي��ر ال �ع �ل �م �ي��ة .وف��ي
قضية التعيينات والبعثات بالجامعة
والتطبيقي ق��ال ان اللجنة التعليمية
اع ��د ت�ق��ري��ره��ا ال�ن�ه��ائ��ي م��ؤك��دا وج��ود
عبث وف��وض��ى بسبب ضعف اللوائح
ال ��داخ � �ل � �ي ��ة وال� � �ت � ��ي ت� �س� �م ��ح ل �ل �ب �ع��ض
استغاللها لتحقيق مصالح شخصية.
وع� � ��ن م� �ل ��ف امل� �ع ��اق�ي�ن أك� � ��د أب� � ��ل أن
ال � ��وزي � ��رة ه �ن ��د ال �ص �ب �ي��ح س �ت �ح��اس��ب
ن�ي��اب�ي��ا إذا م��ا أث �ب �ت��ت ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة
الفساد وجود عبث وتالعب بامتيازات
املعاقني .وبخصوص الخطوط الجوية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ق� ��ال إن �ه ��ا ف �ق ��دت ري��ادت �ه��ا
معربا ع��ن تمنياته ب��ال�ع��ودة إل��ى هذا
املوقع بعد اإلص�لاح��ات التي تمت في
هذا امللف الفتا إلى أن الطيران املدني
توجد ب��ه أح��د الحلول لتنويع الدخل
ع ��ن ط��ري��ق دف ��ع ال� �ط ��ائ ��رات ال �ت��ي تمر
بمجالنا الجوي لتعريفة مرور مشيرا
إلى أن ذلك معموال به في دول محيطة
وق ��د ت��م ت�ط�ب�ي�ق��ه م��ؤخ��را ف��ي ال�ك��وي��ت
بواقع  140دوالرا وقال ان التقاعس في
تطبيق التعريفة أفقد ال�خ��زان��ة عشرة
ماليني دينار سنويا وطالب الحكومة
في هذا الصدد بأفكار مبتكرة لتنويع
م �ص��ادر ال��دخ��ل وأال ي�ن�ص��ب ال�ت��رك�ي��ز
ع �ل��ى إث� �ق ��ال ك��اه��ل امل ��واط �ن�ي�ن ب��أع �ب��اء
إض ��اف � �ي ��ة راف� � �ض � ��ا امل� � �س � ��اس ب �ح �ق��وق
املواطنني بحجة تنويع الدخل.
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توجه نيابي
للسماح للشباب
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قانونية
السياسة الخارجية
المتزنة للكويت
تحصنها من
تداعيات األحداث
اإلقليمية
سلسلة من
االستجوابات لوزير
التربية إذا اعتمدت
إحدى الشهادات
المزورة
سنحاسب وزيرة
الشؤون إذا أثبتت
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صباح الخالد ونائب رئيس نيكاراغوا
بحثا توطيد عالقات البلدين
اج�ت�م��ع ال�ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس ال� ��وزراء وزي��ر الخارجية
ال � �ش � �ي ��خ ص � �ب� ��اح خ� ��ال� ��د ال �ح �م��د
ال � � �ص � � �ب� � ��اح م� � � ��ع ن � � ��ائ � � ��ب رئ � �ي� ��س
ج�م�ه��وري��ة ن �ي �ك��اراغ��وا ال�ص��دي�ق��ة
م ��وي� �س ��س ع� �م ��ر ه��ال �ي �س �ل �ي �ف �ن��س
اسيفيدو ص�ب��اح ام��س ف��ي قصر
ب� �ي ��ان وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة زي ��ارت ��ه
والوفد املرافق إلى البالد.
وت �ن��اول االج�ت�م��اع ب�ح��ث سبل
ت��وط �ي��د ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة بني
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن ف� ��ي ك��اف��ة
امل � � �ج� � ��االت وت� �ن� �س� �ي ��ق ال � �ت � �ع ��اون
امل �ش �ت��رك ح �ي��ال آخ ��ر امل�س�ت�ج��دات
ع� � �ل � ��ى ال� � �س � ��اح� � �ت �ي��ن اإلق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
والدولية باإلضافة إلى القضايا
محل الهتمام املشترك.
حضر االج�ت�م��اع السفيرة ريم
ال�خ��ال��د م�س��اع��د وزي ��ر الخارجية
ل �ش��ؤون األم��ري �ك �ت�ين وامل�س�ت�ش��ار
ط� ��ارق م�ح�م��د ال �ب �ن��اي م��ن مكتب
ال� �ن ��ائ ��ب األول ل ��رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة وع��دد
من مسؤولي وزارة الخارجية.

الشيخ صباح الخالد خالل لقائه نائب رئيس وزراء نيكاراغوا

كما قام الجنرال مويسس عمر
هاليسليفنس اسيفيدو وال��وف��د
املرافق له بزيارة الى مبنى غرفة
ت� �ج ��ارة وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت ام��س
وك��ان في استقباله ل��دى وصوله
رئيس غرفة التجارة والصناعة

علي محمد ثنيان الغانم وكبار
امل � � �س � ��ؤول �ي��ن ب � �غ� ��رف� ��ة ال � �ت � �ج� ��ارة
والصناعة.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر وع �ل��ى ش��رف
نائب رئيس جمهورية نيكاراغوا
الصديقة الجنرال مويسس عمر

ه��ال �ي �س �ل �ي �ف �ن��س اس �ي �ف �ي��دو أق ��ام
امل� �س� �ت� �ش ��ار ب � ��دي � ��وان س� �م ��و ول ��ي
ال �ع �ه��د رئ� �ي ��س ب �ع �ث��ة ال� �ش ��رف د.
حمود محمد العتيبي ظهرامس
مأدبة غداء وذلك بفندق املارينا.

الحمود :التنمية تتحقق
من خالل الشباب
أك��د وزي��ر االع�ل�ام وزي��ر ال��دول��ة
ل�ش��ؤون الشباب الكويتي الشيخ
س� �ل� �م ��ان ال � �ح � �م� ��ود أن ال �ت �ن �م �ي��ة
وال�ت�ط��وي��ر وال�ن�ظ��ر ال��ى املستقبل
ل��ن تتحقق اال م��ن خ�ل�ال الشباب
ال��ذي��ن يعتبرون ت�ح��دي الحاضر
وأمل املستقبل.
وط� ��ال� ��ب ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ف��ي
ك �ل �م �ت ��ه خ� �ل ��ال اف � �ت � �ت� ��اح م �ح �ك��ى
التاريخ بمحكى سيناء التاريخ
وال � �ح � ��رب ع �ل ��ى ه ��ام ��ش اف �ت �ت��اح
ال �ق��ري��ة ال �ت��راث �ي��ة ب� �ش ��رم ال�ش�ي��خ
ب ��اح � �ت � �ض ��ان ال � �ش � �ب� ��اب ال� �ع ��رب ��ي
والعمل على توعيتهم لالستفادة
م � ��ن خ� � �ب � ��رات اآلب � � � � ��اء واألج � � � � ��داد
وم ��ا ق��دم��وه ل �ل �ح �ض��ارة ال�ع��رب�ي��ة
واالس �ل��ام� � �ي � ��ة م � ��ن ع � �م ��ل ش ��ام ��ل
ومتكامل.
وأضاف اننا نسمع عن تشويه
م�ت�ع�م��د واره � � ��اب م��وج��ه ل�لأس��ف
لتشويه سماحة الدين االسالمي
والعطاء العربي.
وأع��رب ع��ن ترحيبه بالشباب
ال �ع��رب��ي ع �ل��ى ت��واج��ده��م ف��ي ه��ذا
ال � �ج � �م� ��ع ت � �ح� ��ت م� �ظ� �ل ��ة ال� �ث� �ق ��اف ��ة
وال�ف�ن��ون وإح �ي��اء ال �ت��راث العربي
ال�ق��دي��م وال�ح�ض��ارة العربية التي

الشيخ سلمان الحمود

س��اه �م��ت ع �ل��ى م ��دى ال �ت��اري��خ في
خدمة االنسانية.
وقال أنقل اليكم بصفتي رئيس
املجلس ال ��وزاري ل ��وزراء الشباب
والرياضة العرب تحيات ال��وزراء
ع �ل��ى ت �ن �ظ �ي��م ه� ��ذا امل� �ه ��رج ��ان ف��ي
م�ص��ر وت �ح��دي��دا ف��ي م��دي�ن��ة ش��رم
الشيخ مدينة السالم.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال م�ح��اف��ظ ش�م��ال
سيناء علي حفظي ف��ي كلمته ان
ال �ش �ب��اب ج ��زء م ��ن ال �ح��اض��ر وك��ل
املستقبل لذا ال بد من استثمارهم
مؤكدا أن استثمار طاقاتهم يصب
في خدمة املجتمعات العربية.

افتتح مؤتمر اتحاد وكاالت األنباء العربية

العبداهلل :المرحلة الدقيقة في المنطقة العربية
تتطلب رسالة إعالمية متوازنة
أك ��د وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال� � ��وزراء وزي� ��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 ال�ع�ب��دال�ل��ه ان امل�ن�ط�ق��ة العربية
ت �م��ر ب �م��رح �ل��ة ت��اري �خ �ي��ة ب��ال �غ��ة ال��دق��ة
يشكل اط��اره��ا ال�ت�ط��ورات والتحديات
االق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة وي �ل �ع��ب ال�خ�ب��ر
وامل �ع �ل��وم��ة دورا رئ�ي�س�ي��ا ف��ي تشكيل
ال �ف �ك��ر وال �ت��وج��ه االن �س��ان��ي ل�ل�م��واط��ن
العربي خاللها.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ك�ل�م��ة ل�ل�ش�ي��خ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه ف ��ي ح �ف��ل اف �ت �ت��اح امل��ؤت �م��ر
ال � � �ـ( )43ل�ل�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة الت �ح��اد
وك ��االت االن �ب��اء العربية (ف��ان��ا) ممثال
لراعي الحفل سمو الشيخ جابر املبارك
الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء.
وق ��ال ال�ع�ب��دال�ل��ه إن وك ��االت االن�ب��اء
ه��ي ال�ق��اط��رة الرئيسية ل�ك��اف��ة وس��ائ��ل
االع �ل ��ام ال �ت �ق �ل �ي��دي وال �ج ��دي ��د وت�م�ث��ل
امل�ص��در االول للحصول على االخ�ب��ار
وامل�ع�ل��وم��ات األم��ر ال��ذي ي��ؤك��د حتمية

العبدالله خالل حفل افتتاح مؤتمر اتحاد وكاالت األنباء

تبني رس��ال��ة اع�لام�ي��ة م�ت��وازن��ة تتسم
بالشفافية والحيادية ف��ي نقل الخبر
واملعلومة
واض � ��اف ان االع �ل��ام ال �ع��رب��ي شهد
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة ت �ط ��ورا اال ان��ه
ال ت� ��زال ام��ام��ه ت �ح��دي��ات ك �ث �ي��رة يجب
ال�ت�ع��ام��ل م�ع�ه��ا ب�ف�ك��ر ع�ق�لان��ي متطور

دون ت �ه��وي��ل او ت �ه��وي��ن ل �ح �ج��م ت�ل��ك
ال�ت�ح��دي��ات او ت��أث�ي��ره��ا م��ن خ�ل�ال ع��دة
مبادرات.
واكد اهمية مساندة االعالم لجهود
التنمية وتشجيع املواطن العربي على
املساهمة فيها .
وش��دد على اهمية اح�ت��واء الشباب

ال �ع��رب��ي ال��ذي��ن ه��م ال� �ث ��روة الحقيقية
واعادة الثقة الى نفوسهم بغرس روح
ال� ��والء واالن �ت �م��اء وت �ص��وي��ب اف�ك��اره��م
وت �ن �م �ي��ة ال ��وع ��ي ل��دي �ه��م ع �ل ��اوة ع�ل��ى
مواجهة الشائعات واألف�ك��ار الخاطئة
ال� �ت ��ي ت �ن �ش��ر ع �ب ��ر م� ��واق� ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االج�ت�م��اع��ي وم �ص��ادر اع�لان �ي��ة اخ��رى
م�ج�ه��ول��ة ب�ت��وف�ي��ر امل�ع�ل��وم��ات الدقيقة
بالسرعة الكافية.
ك �م��ا ش� ��دد ع �ل��ى م �ح��ارب��ة االره � ��اب
ال � ��ذي ب� ��ات ي �ت �م��دد ف ��ي ان� �ح ��اء ال �ع��ال��م
وف� ��ي م �ن�ط �ق��ة ال� �ش ��رق االوس� � ��ط ف�ض�لا
ع��ن م��واج�ه��ة االف �ك��ار امل�ت�ط��رف��ة بالفكر
والوعي املستنير.
مسؤوليات جسام
ومن جانبه قال رئيس اتحاد وكاالت
األن�ب��اء العربية (ف��ان��ا) ورئ�ي��س وكالة
األن�ب��اء السعودية (واس) عبدالله بن
فهد الحسني في كلمة بحفل االفتتاح
إن امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة ت�ش�ه��د ت �ط��ورات

متالحقة واحداثا متسارعة على درجة
ك�ب�ي��رة م��ن األه �م �ي��ة األم ��ر ال ��ذي يلقي
على مؤسساتنا م�س��ؤول�ي��ات جساما
ت �س �ت �ل��زم امل ��زي ��د م ��ن ال �ع �م��ل وامل �ث��اب��رة
لتحافظ ع�ل��ى موقفها ك��أه��م امل�ص��ادر
اآلمنة لألخبار.
وأك��د الحسني أن ال��وك��االت العربية
ت ��واص ��ل م �س �ي��رت �ه��ا ف ��ي ت �ق��دي��م اع�ل�ام
متميز وم��ؤث��ر وف��اع��ل ي�ح�ظ��ى بالثقة
واالح�ت��رام في ظل ال�ث��ورة املعلوماتية
والتقنية وما أفرزته من روافد متعددة
متباينة األهداف والغايات.
وب�ين ان االت�ح��اد يسير ف��ي االتجاه
ال �ص �ح �ي��ح وي �ت ��وج ��ه ن �ح��و امل�س�ت�ق�ب��ل
بخطى ثابتة ويحقق أهدافه الرئيسية
خ��اص��ة ع �ل��ى ص�ع�ي��د ال �ع �م��ل امل�ش�ت��رك
وت��رس �ي��خ ال �ت �ع ��اون ب�ي�ن م��ؤس�س��ات�ن��ا
االعالمية.
تطورات ومستجدات
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أك� � ��د رئ � �ي ��س م�ج�ل��س

اإلدارة وامل ��دي ��ر ال �ع��ام ل��وك��ال��ة األن �ب��اء
الكويتية (كونا) الشيخ مبارك الدعيج
اإلبراهيم الصباح في كلمته أن اإلعالم
العربي يواجه التحديات كبيرة نتيجة
ال �ت �ط��ورات وامل �س �ت �ج��دات وامل �ت �غ �ي��رات
امل� �ت� �س ��ارع ��ة ال � �ت� ��ي ي �ش �ه ��ده ��ا ال �ع ��ال ��م
العربي.
وق � ��ال إن ال �ف �ت ��رة ال �ح��ال �ي��ة ت �ف��رض
ع�ل�ي�ن��ا م �س��ؤول �ي��ات ج�س�ي�م��ة وأع �ب��اء
كثيرة تتطلب منا امل��زي��د م��ن التكاتف
وال � �ت � �ع � ��اون م � ��ن أج� � ��ل م ��واج � �ه ��ة ه ��ذه
التحديات واملخاطر.
وأوض � � ��ح أن اإلع� �ل ��ام ال �ع ��رب ��ي ف��ي
ح��اج��ة إل��ى خ�ط��اب مستنير ومتجدد
ت�ت�ن��وع م �ف��ردات��ه وت�ت�ن��اغ��م ف�ي��ه ال ��رؤى
وت �ت�لاق��ى ب��ه األه � ��داف وال �غ��اي��ات وأن
ي� �ك ��ون ج ��وه ��ره م �ب �ن �ي��ا ع �ل��ى اإلب� � ��داع
وه��دف��ه اإلن�س��ان العربي على اختالف
ش��رائ�ح��ه الس�ي�م��ا ال�ش�ب��اب ال ��ذي يمثل
الثروة القومية لبالدنا.
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الصحة :تدريب  1500شخص على مهارات
اإلنعاش واإلسعافات األولية
أع � �ل � ��ن وك � �ي � ��ل وزارة ال �ص �ح��ة
املساعد لشؤون الخدمات الطبية
امل �س��ان��دة ج �م��ال ال �ح��رب��ي ان �ت �ه��اء
وزارة ال �ص �ح��ة م ��ن ت ��دري ��ب 1500
ش �خ��ص ع �ل��ى م � �ه� ��ارات اإلن� �ع ��اش
القلبي واإلسعافات األولية إلنقاذ
الحياة وذلك ضمن برنامج تدريب
 10باملئة من سكان البالد على هذه
املهارات.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحافي
للحربي بمناسبة ختام فعاليات
ال � �ح � �م � �ل ��ة ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ال � �ت ��وع ��وي ��ة
ل�ل�ت��دري��ب ع�ل��ى إن �ق��اذ ال�ح�ي��اة التي
أط� �ل� �ق� �ت� �ه ��ا ال � � � � � ��وزارة ق� �ب ��ل ي ��وم�ي�ن
ب �ه ��دف خ �ف��ض م� �ع ��دالت ال��وف �ي��ات
واملضاعفات واالعباء الناتجة عن
الحوادث والتي تؤثر على مسيرة

الحمود:
مستعدون
لدعم المشاريع
البيئية
أك ��د امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ب� �ي� �ئ ��ة ال� �ش� �ي ��خ
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه اح � �م � ��د ال� �ح� �م ��ود
ال �ص �ب��اح اس� �ت� �ع ��داد ال�ه�ي�ئ��ة
لدعم املشاريع التي تساهم
ف � ��ي ال � �ح � �ف ��اظ ع� �ل ��ى ال �ب �ي �ئ��ة
م� �ع� �ن ��وي ��ا او م � ��ادي � ��ا ض �م��ن
اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت �ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق
بيئة مستدامة.
وق � � � ��ال ال� �ش� �ي ��خ ع �ب ��دال �ل ��ه
االحمد في تصريح صحافي
على هامش محاضرة لفكرة
م� �ش ��روع م��دي �ن��ة (ال� �ب ��راي ��ح)
الذي صممه األستاذ املساعد
ف��ي ك�ل�ي��ة ال �ع �م��ارة ب�ج��ام�ع��ة
الكويت واملهندس في ادارة
امل �خ �ط��ط ال �ه �ي �ك �ل��ي ب �ب�ل��دي��ة
ال �ك��وي��ت ف�ي�ص��ل ال�ج�ه�ي��م ان
امل� �ش ��روع ي �ع��د م �ت �ك��ام�لا من
الناحيتني العلمية والبيئية
مبينا ان تطبيقه يحتاج الى
ج �ه��ات متخصصة ف��ي ه��ذا
الشأن وتعاون اكثر من جهة
السيما انه يصب في صالح
الكويت.
وذك � � � � ��ر ان � � � ��ه ت� � ��م ت ��وج� �ي ��ه
امل�ه�ن��دس الجهيم ال��ى هيئة
الشراكة بني القطاعني العام
وال�خ��اص كجهة ق��ادرة على
التنفيذ وايجاد املستثمرين
لتنفيذ ه��ذه املدينة البيئية
الذكية.

التنمية امل�س�ت��دام��ة وت��ره��ق كاهل
املجتمع والنظام الصحي.
وق� ��ال ال �ح��رب��ي ان إدارة ت�ع��زي��ز
ال �ص �ح��ة ق ��دم ��ت دورات ت��وع��وي��ة
ت� �ث� �ق� �ي� �ف� �ي ��ة ل � � �ع � ��دد م � � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات
الحكومية بمشاركة إدارة الطوارئ
الطبية ال�ت��ي نظمت دورات بشأن
انقاذ الحياة.
وأوض��ح ان هذه الحملة تتزامن
واستعداد الكويت لتنفيذ التزامها
ام � � ��ام امل �ج �ت �م��ع ال � ��دول � ��ي وت �ن �ف �ي��ذ
األهداف العاملية للتنمية املستدامة
لألعوام .2030-2015
واض� ��اف إن ال�ب��رن��ام��ج ال��وط�ن��ي
للتدريب على انقاذ الحياة يساهم
في خلق مجتمع متدرب وواع على
االس � �ع ��اف ��ات االول � �ي� ��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة

جمال الحربي

ل�ت�ق��دي��م ال �ع�ن��اي��ة ال�ط�ب�ي��ة ال �ط��ارئ��ة
ل � �ل � �م � �ص� ��اب �ي�ن وامل� � � ��رض� � � ��ى ب �ش �ك��ل
صحيح.
وأك � � � ��د ال � �ح� ��رب� ��ي س� �ع ��ي وزارة

الصحة لتأهيل املجتمع الكويتي
ف ��ي ال �ت �ص ��رف ل �ل �ح ��االت ال �ط��ارئ��ة
وك� � ��ذل� � ��ك ال� �ت� �ق� �ل� �ي ��ل م� � ��ن االض � � � ��رار
ال�ن��ات�ج��ة ع��ن ال �ح��وادث واالم ��راض
مضيفا ان ال�ب��رن��ام��ج ينمي ايضا
الوعي والدراية بأساليب التعامل
والتصرف مع الطوارئ الصحية.
وأوض��ح ان البرنامج يستهدف
ت��دري��ب  10ب��امل�ئ��ة م��ن س�ك��ان دول��ة
الكويت البالغني على انقاذ الحياة
خالل سنوات خمس.
وع�م��ل ال�ب��رن��ام��ج م�ن��ذ تأسيسه
ف��ي م��اي��و  2012ب�ج�ه��ود م�ش�ك��ورة
الس�ت�م��راره وتطويره حتى حصل
ع � �ل� ��ى اع� � � �ت � � ��راف ج� �م� �ع� �ي ��ة ال� �ق� �ل ��ب
االمريكية في يوليو .2013

الكويت تشارك بجناحين
في السوق الخيري لألمم المتحدة
ح� �ظ ��ي ج� �ن ��اح ��ا دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
ب��ال�س��وق الخيرية السنوية لالمم
امل� �ت� �ح ��دة ام � ��س ب ��اق� �ب ��ال م �ل �ح��وظ
م ��ن ال ��زائ ��ري ��ن الس �ي �م��ا م ��ن م��دي��ر
االم��م املتحدة في جنيف ميكائيل
مولر وع��دد كبير من سفراء الدول
الشقيقة والصديقة املعتمدين لدى
االم��م امل�ت�ح��دة واملنظمات الدولية
في جنيف.
وق��ال مندوب دول��ة الكويت لدى
االم��م امل�ت�ح��دة واملنظمات الدولية
السفير جمال الغنيم في تصريح لـ
(كونا) ان الجناحني يقدمان صورة
ع��ن ت��اري��خ وث �ق��اف��ة دول� ��ة ال�ك��وي��ت

وارتباط ماضيها بحاضرها.
وأوض� � � � � ��ح ان ال� � �ج� � �ن � ��اح االول
ي�ه�ت��م ب��ال �ت��راث ال�ث�ق��اف��ي م�ن��ذ فجر
التاريخ الى العصر الحديث والذي
ي��وض��ح م��دى ح��رص ال�ك��وي��ت على
م��واك �ب��ة ك��ل ت �ط��ور ف��ي ه ��ذا ال�ع��ال��م
وب �م��ا ي �ن��اس��ب ق�ي�م�ه��ا وم �ب��ادئ �ه��ا
االسالمية.
واض ��اف ان ال�ج�ن��اح ال�ث��ان��ي قدم
للزائرين أشهى املأكوالت الكويتية
وال � �ت� ��ي ي �ه �ت��م ب �ه ��ا زوار ال �ج �ن��اح
الس �ي �م��ا أن� �ه ��م م ��ن م �خ �ت �ل��ف ب �ق��اع
العالم ما يساهم ايضا في التعريف
بثقافتنا وبتنوعها وثرائها.

واكد السفير الغنيم ان املشاركة
ف� ��ي ه � ��ذا ال � �س� ��وق ال� �خ� �ي ��ري ت��أت��ي
انطالقا من قناعة الكويت بأهمية
العمل االنساني ودعمه على كافة
االص� � �ع � ��دة وع� �ب ��ر ال � �ق � �ن� ��وات ال �ت��ي
ت �س �ه��ل وص � ��ول ال �ع �م��ل االن �س��ان��ي
للمتضررين اينما ك��ان��وا وه��و ما
يوافق أيضا سياسة دولة الكويت
ومكانتها كمركز للعمل االنساني
وكذلك في اختيار سمو امير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح قائدا للعمل االنساني.

مساع إلدراج قصر عبداهلل الصباح
ضمن قائمة التراث العالمي
ق� ��ال م ��راق ��ب اآلث� � ��ار ف ��ي امل�ج�ل��س
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب
ال��دك�ت��ور س�ل�ط��ان ال��دوي��ش ان دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت ت �س �ع��ى ل �ت �س �ج �ي��ل ث�ل�اث��ة
م � ��واق � ��ع اث � ��ري � ��ة ه � ��ي (م � ��وق � ��ع س �ع��د
وس�ع�ي��د) ف��ي ج��زي��رة فليكا وأب ��راج
ال� �ك ��وي ��ت وق� �ص ��ر ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه
الصباح ضمن قائمة مواقع التراث
العاملي.
واك ��د ال��دوي��ش ل�ك��ون��ا ام��س على
ه ��ام ��ش م �ش ��ارك �ت ��ه ف� ��ي االج �ت �م ��اع
املشترك الثاني لفريق العمل املعني
ب��ال �س �ي��اح��ة واالث� � ��ار ب � ��دول مجلس

ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج العربية مع
االردن أهمية الخطوة الكويتية في
نقل إرثها اإلنساني والثقافي ضمن
قائمة التراث العاملي.
واش� ��ار ال ��ى ان امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب يعتبر
امل � �ح ��اف � �ظ ��ة ع � �ل ��ى اآلث � � � � ��ار وامل� �ن� �ت ��ج
الثقافي من األه��داف السامية التي
ي �ن �ش��ده��ا ن �ظ��را ل ��دوره ��ا ف ��ي عكس
هوية الشعب وثقافته.
وعن مشاركته باجتماع السياحة
واآلث� � � � ��ار ب� � � � ��األردن ش� � ��دد ال ��دوي ��ش
على أهمية مثل ه��ذه االجتماعات

العربية املشتركة ودورها في تبادل
الخبرات في مجال السياحة واآلثار
واالستفادة من التجربة األردنية في
مجال اب��راز ارثها الثقافي في حني
ي�س�ت�ف�ي��د االردن م ��ن ف ��رص ت�ع��زي��ز
السياحة الخليجية الى اململكة.
وقال ان االجتماع يعقد في اطار
خطة العمل الرئيسية للتعاون بني
دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
واألردن وال �ت ��ي ت�غ�ط��ي ال �ف �ت��رة من
 2013وح �ت��ى  2018وخ �ط��ة ال�ع�م��ل
املشتركة التفصيلية للتعاون بني
الجانبني لنفس الفترة.

أخبار
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الدخيل سفيرا مفوضا
فوق العادة للكويت
لدى السويد
قدم السفير نبيل راشد الدخيل
ام��س أوراق اع�ت�م��اده إل��ى العاهل
ال� �س ��وي ��دي امل �ل ��ك ك � ��ارل ال �س ��ادس
ع �ش��ر غ��وس �ت��اف س �ف �ي��را م�ف��وض��ا
ف ��وق ال �ع��ادة ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ل��دى
بالده.
وذك � ��رت س �ف��ارة دول� ��ة ال�ك��وي��ت
في السويد في بيان تلقته (كونا)
ان م��راس��م تقديم أوراق االعتماد
جرت في القصر امللكي بالعاصمة
س �ت��وك �ه��ول��م وف �ق��ا ل �ل �ب��روت��وك��ول
التقليدي املتبع في اململكة.
واش� ��ار ال �ب �ي��ان ال ��ى ان السفير
الدخيل نقل إلى العاهل السويدي
تحيات سمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
وت� �م� �ن� �ي ��ات س � �م� ��وه ل � ��ه ب� �م ��وف ��ور
ال � �ص � �ح� ��ة وال � � �س � � �ع� � ��ادة ومل �م �ل �ك ��ة
السويد وشعبها الصديق املزيد
من التقدم واالزدهار.

واض ��اف ان ال��دخ�ي��ل نقل كذلك
إلى امللك تحيات سمو ولي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح وس� �م ��و ال �ش �ي ��خ ج��اب��ر
امل � �ب ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح رئ �ي��س
مجلس الوزراء.
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ك� � �ل � ��ف ال � �ع� ��اه� ��ل
ال �س��وي��دي ال�س�ف�ي��ر ال��دخ�ي��ل بنقل
مشاعر الود والصداقة لسمو أمير
البالد معربا عن تمنياته للسفير
ال�ج��دي��د ب��ال�ن�ج��اح وال�ت��وف�ي��ق في
أداء مهمته لدى مملكة السويد.
واوض��ح البيان انه جرى خالل
اللقاء االشادة بالعالقات املتميزة
بني دولة الكويت ومملكة السويد
وس� �ب ��ل ت �ع��زي��زه��ا ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل
اض��اف��ة ال��ى ب�ح��ث امل��واض �ي��ع ذات
االهتمام املشترك.

السكنية تستدعي
الدفعة 17من أصحاب
قسائم المطالع
أعلنت املؤسسة العامة للرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة ع��زم �ه��ا ت ��وزي ��ع ق�س��ائ��م
ح�ك��وم�ي��ة ف��ي منطقة امل �ط�لاع (إن
 )8الدفعة ال�ـ 17والتي تشمل 379
قسيمة بمساحة قدرها  400متر
م��رب��ع ل �ك��ل م�ن�ه��ا ع �ل��ى امل��واط �ن�ين
أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى
 17أبريل .2004
ودع � � � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة ف � ��ي ب� �ي ��ان
ص� �ح ��اف ��ي ام� � ��س امل� ��واط � �ن �ي�ن إل ��ى
م��راج�ع��ة م�ق��ره��ا ي��وم��ي الخميس
واألحد املقبلني مصطحبني معهم

البطاقة املدنية وقرار التخصيص
لتسلم بطاقة القرعة.
وأضافت أنها ستوزع بطاقات
االحتياط يوم االثنني املقبل على
أن ت �ج��رى ال �ق��رع��ة ي� ��وم األرب� �ع ��اء
ال� � �ث � ��ان � ��ي م� � ��ن دي � �س � �م � �ب ��ر امل� �ق� �ب ��ل
موضحة أن من يتخلف عن تسلم
ب�ط��اق��ة ال�ق��رع��ة ال�خ��اص��ة ب��ه خ�لال
األي � ��ام امل� �ح ��ددة س�ي�ت��م اس�ت�ب�ع��اد
اسمه وإدخ��ال األسماء التي تليه
في التخصيص.

 10في المئة من األطفال
بالكويت مصابون
بحساسية الطعام
أك� � � ��دت اس � �ت � �ش� ��اري األم� � � ��راض
ال �ب ��اط �ن �ي ��ة وال � �ج � �ه� ��از ال �ه �ض �م��ي
وال � �ك � �ب� ��د ف � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال� �ص� �ب ��اح
الصحية الدكتورة وفاء الحشاش
ان �ت �ش ��ار ح �س��اس �ي��ة ال �ط �ع ��ام ب�ين
األطفال الكويتيني بنسبة  10في
امل �ئ��ة م�ش�ي��رة إل ��ى أن �ه��ا تنخفض
ل��دى الكبار والبالغني إل��ى نسبة
أربعة في املئة.
وق��ال��ت ال�ح�ش��اش ف��ي تصريح
ص � �ح � ��اف � ��ي ام � � � ��س إن م � � ��ن أب � � ��رز
األط� �ع� �م ��ة امل �س �ب �ب��ة ل �ل �ح �س��اس �ي��ة
ه��ي الحليب والبيض ومنتجات

القمح واملأكوالت البحرية والفول
السوداني مضيفة أنها تؤثر على
ال�ع��دي��د م��ن األج �ه��زة داخ ��ل جسم
اإلنسان السيما الجهاز الهضمي
والتنفسي والدورة الدموية فضال
عن اصابة الجلد.
وأوضحت أن حساسية الطعام
ت�ظ�ه��ر م��ن خ�ل�ال أع� ��راض تصيب
الجهاز الهضمي كالغثيان وآالم
ال �ب �ط��ن وأخ� � ��رى ك ��ان �س ��داد األن ��ف
والحكة الجلدية وانتفاخ في الفم
والشفاه والحلق.
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تطبيق التراسل اإللكتروني
في كلية الدراسات التجارية

تفتتح رسميا الشهر المقبل

شرار :قرية الشيخ صباح التراثية
ستشهد نقلة نوعية بالمنشآت
اك��د امل �ش��رف ال �ع��ام ل�ق��ري��ة الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ت��راث �ي��ة امل�س�ت�ش��ار
ف��ي ال��دي��وان األم �ي��ري محمد ضيف
الله شرار ان القرية التي تستضيف
فعاليات مهرجان امل��وروث الشعبي
ال �خ �ل �ي �ج��ي امل� �ق ��ام ب �م �ك��رم��ة أم �ي��ري��ة
س��ام�ي��ة س�ت�ش�ه��د ه ��ذا ال �ع��ام ت�ط��ورا
ك� �ب� �ي ��را ون� �ق� �ل ��ة ن ��وع� �ي ��ة ب��امل �ن �ش��آت
والخدمات.
وق � ��ال امل �س �ت �ش��ار ش � ��رار ف ��ي ل�ق��اء
خ ��اص ب �ـ ك��ون��ا ام ��س ان ��ه ب �ن��اء على
ت��وج�ي�ه��ات ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أم �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح�م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب��دأ العمل منذ فترة طويلة لتوفير
كافة وسائل الراحة الستمتاع زوار
القرية بمرافقها وخدماتها ووسائل
الترفيه في اجواء تجمع بني االصالة
والتراث ووسائل التسلية الحديثة.
واض ��اف ان اللجنة امل�ش��رف��ة على
القرية التي ستفتتح رسميا ديسمبر
املقبل خصصت ستة أجنحة ل��دول
مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي لعرض
م�ن�ت�ج��ات�ه��ا وم�ش�غ��والت�ه��ا ال�ت��راث�ي��ة

مستشار الديوان األميري ضيف الله شرار

صورة من قرية صباح األحمد التراثية

ومجسمات الس��واق�ه��ا القديمة كما
تم بناء سوق صغير على غرار سوق
واج��ف التراثي املوجود في الكويت
وبعض ال��دول الخليجية يتكون من
 20م�ح�لا ي �ق��دم امل ��أك ��والت الشعبية
وامل �س �ت �ل��زم��ات ال �ق��دي �م��ة وال �ح��دي �ث��ة
التي تباع في السوق االصلي.
وذك � � � ��ر ان � � ��ه ت � ��م ت �ش �ي �ي ��د ن � �م ��اذج
ل�ب��واب�ت��ي ال�ش��ام�ي��ة وق�ص��ر ن��اي��ف في
ال �ق��ري��ة ك�م�ع�ل�م�ين م�ه�م�ين م��ن م�ع��ال��م
الكويت التاريخية كما سيتم افتتاح

ساحة مصغرة تحاكي ساحة الصفاة
الشهيرة ف��ي قلب العاصمة الكويت
والتي كانت تستخدم سابقا كمركز
تجاري لتبادل البضائع بني القوافل
القادمة الى البالد واهل الكويت.
وك �ش��ف ش� ��رار ع��ن ت�ش�ي�ي��د ف�ن��دق
على مستوى ع��ال من الجودة يضم
 36غ��رف��ة الس�ت�ق�ب��ال زوار امل�ه��رج��ان
بمدة ال تتجاوز ثالثة ايام كما سيتم
توفير اكثر من  20خيمة مجهزة في
جوانب القرية.

وق � � � ��ال ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع � �م� ��دت ال ��ى
تحقيق املتعة البصرية ل �ل��زوار من
خ�ل�ال زي ��ادة امل�س��اح��ة ال�خ�ض��راء في
القرية م��ع ان�ش��اء ع��دد م��ن الشالالت
وال � � �ج � ��داول ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى ان �ش��اء
ب� �ح� �ي ��رة ث ��ان� �ي ��ة ب� �ج ��ان ��ب ال �ب �ح �ي��رة
ال � �ق ��ائ � �م ��ة ح � �ي ��ث ت � ��م وض � � ��ع ب �ع��ض
االسماك فيها ملمارسة هواية صيد
األسماك الحداق في القرية.

الكويت تبحث توقيع اتفاقية ثقافية مع الصين
ب�ح��ث االم �ي�ن ال �ع��ام امل�س��اع��د
لقطاع الفنون للثقافة والفنون
ب ��امل� �ج� �ل ��س ال� ��وط � �ن� ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
والفنون واآلداب د .بدر الدويش
وامل ��دي ��ر ال �ع��ام الدارة ال�ع�لاق��ات
ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي وزارة ال �ث �ق��اف��ة
الصينية شيه جني ينغ ومدير
ال � �ع�ل��اق� ��ات ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة آلس �ي��ا
وج� � �ن � ��وب اف ��ري � �ق � �ي ��ا ي � ��و ج� �ي ��ان
االت�ف��اق�ي��ة الثقافية ب�ين الكويت
والصني.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال م��أدب��ة عشاء
اق��ام �ه��ا امل �س��ؤول�ي�ن ال�ص�ي�ن�ي��ون
ل �ل��دك �ت��ور ال ��دوي ��ش ود.ة ري �ه��ام
ال � ��رغ� � �ي � ��ب م� � ��ن ادارة ال� �ف� �ن ��ون
التشكيلية م�س��اء االث�ن�ين حيث
ت � ��م ط� � ��رح م� ��راج � �ع� ��ة االت� �ف ��اق� �ي ��ة

د .بدر الدويش مع املسؤولني الصينيون

ال �ث �ق��اف �ي��ة ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ل �ق��رب
االنتهاء من صياغتها.
ورح� ��ب ال �ج��ان �ب��ان ب��ال�ت��وق�ي��ع
على االتفاقية وتعزيز التبادل

ال�ث�ق��اف��ي ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ف��ي قطاع
الفن والثقافة.
وقام الدويش والرغيب بزيارة
املتحف الوطني للفنون الجميلة

aldostoor

حيث كان في استقبالهما املدير
العام للمتحف وي ويشان الذي
ب �ح ��ث م �ع �ه �م��ا ام �ك ��ان �ي ��ة إق ��ام ��ة
م �ع��ارض للفنانني التشكيليني
الصينيني بالكويت.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �ف� �ي ��ر دول � ��ة
الكويت املعتمد ل��دى جمهورية
الصني الشعبية محمد الذويخ
وع� � � � � ��دد م � � ��ن ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي �ي�ن
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن د .ال� � ��دوي� � ��ش ود.
ال��رغ�ي��ب وب�ح�ث��وا اه�م�ي��ة تعزيز
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ال � �ص � �ي � �ن � �ي� ��ة وط� � � � � ��رح ع � � � ��دد م��ن
املشاريع املشتركة ب�ين املجلس
الوطني والسفارة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ق� � � ��ال ع� �م� �ي ��د ك� �ل� �ي ��ة ال � � ��دراس � � ��ات
التجارية د .عدنان العلي ان مشروع
ال� � �ت � ��راس � ��ل االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي م � ��ن أه ��م
التطبيقات اإللكترونية ف��ي تبادل
املراسالت والتي تهدف الى تسريع
دورة ال �ع �م��ل امل �س �ت �ن��دي��ة وت� �ب ��ادل
املراسالت بدقة وسرعة وشفافية.
وأض� ��اف ال�ع�ل��ي خ�ل�ال ال��ورش��ة
ال� � �ت � ��ي ن� �ظ� �م� �ت� �ه ��ا ال � �ك � �ل � �ي� ��ة ام� ��س
بعنوان تطبيق مشروع التراسل
اإلل �ك �ت��رون��ي ف��ي ك�ل�ي��ة ال ��دراس ��ات
التجارية أن املشروع قام بإعداده
م � �ج � �م� ��وع� ��ة م � � ��ن أع � � �ض � � ��اء ه �ي �ئ��ة
التدريس والعاملني في الكلية.
وذك ��ر ان ال�ك�ل�ي��ة ت ��درس حاليا
ت� �ص� �م� �ي ��م ارش � � �ي � � ��ف ال � �ك � �ت� ��رون� ��ي
ل�ب�ي��ان��ات أع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س
وال�ت��دري��ب وال�ع��ام�ل�ين فيها وذل��ك
لتسهيل الحصول على املعلومات
بدقة وسرعة وسرية.

وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ع�ض��و لجنة
ت �ط �ب �ي��ق ال � �ت� ��راس� ��ل االل� �ك� �ت ��رون ��ي
وع� �ض ��و ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س ب�ق�س��م
الحاسب اآلل��ي في الكلية يوسف
ال�خ��واري ان التطبيق يساهم في
ت�ن�ظ�ي��م ال �ع �م��ل االداري وت�ح��دي��د
االج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ات وال � � � ��دع � � � ��وة ل �ه��ا
إلكترونيا عبر البريد االلكتروني
او االجهزة اللوحية.
وذك ��ر أن ال ��دراس ��ات ال�ت�ج��اري��ة
ستكون أول كلية في الهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
يطبق فيها ال�ت��راس��ل االلكتروني
بني عمادة الكلية وجميع االقسام
العلمية حيث يعمل البرنامج من
خ�ل�ال منظومة الشبكة الرسمية
للهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب.
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مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

04:56
06:20
11:35

العصر
املغرب
العشاء

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

02:31
04:50
06:11

