aldostoor

غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الخميس
 14صفر 1437
 26نوفمبر 2015
العدد 726

07

14

16

رئيس الوزراء
ترأس االجتماع
الثاني للجنة المخطط
الهيكلي

الخالد :لن نسمح
لقوى الظالم
أن تعود بنا إلى زمن
الجهالة

إدارة اإلعالم
تنظم معرضا
بمناسبة ذكرى
صدور الدستور

خادم الحرمين الشريفين :تعزيز وحدة العمل الخليجي المشترك

الغانم :ال حل جذريا لمحاربة اإلرهاب
إال بالمواجهة الفكرية
المواطنة الخليجية واقع وليست حلما لكن طموحاتها هي ما نصبو اليه
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
رؤس ��اء م�ج��ال��س ال �ش��ورى وال �ن��واب
وال� ��وط � �ن� ��ي واألم � � � ��ة ب � � ��دول م�ج�ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي االج� �ت� �م ��اع ال �ت��اس��ع
للمجالس باململكة.
ورح��ب خ��ادم الحرمني الشريفني
برئيس مجلس االمة مرزوق الغانم
ورؤس� � ��اء امل �ج��ال��س ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة في
بلدهم اململكة متمنيا لهم التوفيق
في اجتماعاتهم ال��دوري��ة بما يعزز
وحدة العمل الخليجي املشترك على
جميع املستويات السيما في مجال
العمل البرملاني.
إلى ذلك اشاد رئيس مجلس االمة
م��رزوق الغانم بالنتائج االيجابية
التي اسفر عنها االجتماع ال��دوري
ال�ت��اس��ع ل��رؤس��اء م�ج��ال��س ال�ش��ورى
وال � �ن� ��واب وال ��وط� �ن ��ي واألم� � ��ة ب ��دول
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
العربية.
وق � � � � � ��ال ال � � �غ� � ��ان� � ��م ف� � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ل �ل �ص �ح �ف �ي�ين ع �ق��ب اخ �ت �ت ��ام اع �م��ال
االج � �ت � �م� ��اع :ت� ��م ط� � ��رح ال� �ع ��دي ��د م��ن

الغانم مشاركا في اجتماع رؤساء البرملانات الخليجية ويبدو الكندري والقضيبي ومطيع

ال �ق �ض��اي��ا وال� �ت� �ح ��دي ��ات ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
خ�لال اجتماعات أم��س وت��م االتفاق
على تحرك معني ما بني البرملانات
الخليجية ازاء ال�ع��دي��د م��ن امللفات
املهمة وذلك بالتنسيق مع القيادات
في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأردف الغانم :نتمنى أن تترجم
ال � � �ق � � ��رارات ال � �ت ��ي ات � �خ� ��ذت ف� ��ي ه ��ذا

الداخلية و الدفاع :توجه
لتعديل قانون التجنيس
ق� � ��ال رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة
والدفاع البرملانية النائب سلطان
ال�ل�غ�ي�ص��م ان غ��ال�ب�ي��ة امل �ش��روع��ات
واالقتراحات املتعلقة بالتجنيس
تصب ف��ي ات�ج��اه تعديل واض��اف��ة
بعض املواد على قانون التجنيس.
وأع� � �ل � ��ن ال �ل �غ �ي �ص ��م ع � ��ن اق� � ��رار
ال �ل �ج �ن��ة اق � �ت ��راح ��ا ي �ت �ي��ح ألرم� �ل ��ة
ال �ك��وي �ت��ي ال �ت �ق��دم ل�ل�ح�ص��ول على
الجنسية م��ن دون اش�ت��راط إع�لان
الرغبة.
وك �ش��ف اللغيصم ع��ن اج�ت�م��اع
م �ه��م ت �ع �ق��ده ال �ل �ج �ن��ة األس �ب��وع�ين

االج�ت�م��اع إل��ى واق��ع عملي ملموس
يشعر ب��ه امل��واط��ن الخليجي ف��ي كل
م �ك��ان ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ت�ط��ور ال��ذي
حصل في هذه املنظومة والتي أتت
بشكل متسارع وغير مسبوق.
وأض��اف الغانم :إن ه��ذا التعاون
والتناغم والتناسق ما بني رؤس��اء
ال� � �ب � ��رمل � ��ان � ��ات ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة ي �ج �س��د

ال�ص��ورة الحقيقية الرت�ب��اط شعوب
دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
ب �ع �ض �ه ��م ب� �ب� �ع ��ض وان امل ��واط� �ن ��ة
الخليجية ه��ي واق��ع وليست حلما
لكن طموحات تلك املواطنة وآفاقها
هي ما نحلم به ونصبو اليه.
وردا ع �ل��ى س� ��ؤال ع��ن ال �خ �ط��وات
التي تم االتفاق عليها ملواجهة ملف

الميزانيات 396 :مليونا
مصروفات بعثات «الخارجية»

املقبلني م��ع ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء
وزي � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ م�ح�م��د
ال �خ��ال��د ورئ �ي��س ال �ج �ه��از امل��رك��زي
ملعالجة أوض��اع املقيمني بصورة
غ �ي ��ر ق ��ان ��ون �ي ��ة ص ��ال ��ح ال �ف �ض��ال��ة
ل � �ل � �ت � �ب ��اح ��ث ب � � �ش� � ��أن ال� �ت� �ج� �ن� �ي ��س
وآخ ��ر ال �ت �ط��ورات املتعلقة بامللف
خ� �ص ��وص ��ا أن ال� �ج� �ه ��از امل ��رك ��زي
ان �ت �ه��ى أخ �ي ��را م ��ن اع � ��داد ت�ق��ري��ره
مل � �ع� ��ال � �ج� ��ة م � �ل� ��ف غ � �ي� ��ر م � �ح� ��ددي
الجنسية.
تفاصيل (ص)08

ق ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي عدنان سيد
ع�ب��د ال�ص�م��د إن ال�ل�ج�ن��ة الحظت
ك �ث��رة امل�لاح �ظ��ات ع�ل��ى ال�ح�س��اب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل � � � � ��وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة 2015/2014
وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال �ص��رف ب��امل�خ��ال�ف��ة
لتنفيذ قواعد امليزانية وه��و ما
ي��رب��ك (ح �س��اب��ات ال � ��وزارة) ماليا
ومحاسبيا ويتجلى ذلك في عدم
إث �ب��ات وق �ي��د م �ص��روف��ات فعلية
ع��ن ث�ل�اث س �ن��وات م��ال�ي��ة سابقة
ب��ال �س �ج�لات امل��ال �ي��ة ول ��م تعتمد

ف��ي األنظمة املالية املتكاملة في
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب �ل��غ ما
أم �ك ��ن ح �ص ��ره م �ن �ه��ا  99م�ل�ي��ون
دينار وق��د عللت ال��وزارة وجود
م� �ث ��ل ه � � ��ذه امل�ل��اح � �ظ� ��ات ب �س �ب��ب
النقص في عدد موظفيها!
وأضافت اللجنة أن��ه ال بد من
اإلسراع في تنفيذ مشروع ميكنة
ورب��ط ال�ح�س��اب��ات الدبلوماسية
ب��ال�خ��ارج ماليا ع��ن ط��ري��ق نظام
آلي.
تفاصيل (ص)08

اإلره ��اب ق��ال ال�غ��ان��م :إن اإلره ��اب ال
ي��وج��د ل ��ه ح ��ل س ��وى امل��واج �ه��ة ام��ا
كيفية تلك املواجهة فهذه هي محل
البحث و النقاش.
وتابع :مواجهة االره��اب ال تكون
ف� �ق ��ط ب ��ال � �س �ل�اح وإن � �م � ��ا امل ��واج� �ه ��ة
ال �ف �ك��ري��ة ه ��ي ال� �ت ��ي ت �ع �ط��ي ن �ت��ائ��ج
اب� �ع ��د وأف � �ض� ��ل ف �ب �ع��ض األس ��ال �ي��ب

األخ��رى ق��د تكون مفيدة على امل��دى
القصير ولكنها ال تستطيع أن تحل
املوضوع جذريا.
وف �ي �م��ا اخ �ت �ت��م رؤس� � ��اء م�ج��ال��س
ال�ش��ورى وال �ن��واب وال��وط�ن��ي واألم��ة
بدول مجلس التعاون الخليجي في
ال��ري��اض اع �م��ال االج �ت �م��اع ال ��دوري
ال �ت��اس��ع أص� ��در ع� ��ددا م��ن ال� �ق ��رارات
ش�م�ل��ت اخ�ت�ي��ار م��وض��وع (مكافحة
خطر االرهاب واملنظمات االرهابية)
ل� �ي� �ك ��ون ه� ��و امل � ��وض � ��وع ال �خ �ل �ي �ج��ي
امل� �ش� �ت ��رك ل� �ع ��ام  2016وال � � ��ذي ت�ت��م
مناقشته ف��ي اط��ار اع�م��ال املجالس
التشريعية.
ودان رؤساء املجالس التشريعية
االع �م��ال االره��اب �ي��ة ال �ت��ي تستهدف
ب �ع��ض دول امل �ج �ل��س وع � �ب� ��روا ع��ن
اس�ت�ن�ك��اره��م وش�ج�ب�ه��م ل�ك��ل م��ا من
ش��أن��ه امل �س��اس ب��أم��ن وس �ي��ادة دول
امل �ج �ل ��س م ��ؤك ��دي ��ن وق ��وف� �ه ��م ص�ف��ا
واحدا امام أي تهديد يمس أي دولة
عضو في املجلس.

تفاصيل (ص)06-03

«ساهم في التشريع» تفوز بجائزة
الحكومة اإللكترونية الخليجية
ف � ��از م� �ش ��روع األم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة
مل � �ج � �ل� ��س االم� � � � � � � ��ة «س� � � ��اه� � � ��م ف ��ي
ال�ت�ش��ري��ع» ب��ال�ج��ائ��زة التقديرية
ل � � � �ل� � � ��دورة ال� � ��راب � � �ع� � ��ة ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة
االلكترونية لدول مجلس التعاون
ال�خ�ل�ي�ج��ي وذل� ��ك ع��ن ف �ئ��ة أف�ض��ل
ممارسة في املشاركة املجتمعية
ك ��إح ��دى أف� �ض ��ل امل � �م ��ارس ��ات ف��ي
مجال الحكومية اإللكترونية على
مستوى الدولة.
وت��م تسليم ال�ج��ائ��زة ف��ي حفل
ال��دورة الرابعة لجائزة ومعرض
وم��ؤت �م��ر ال �ح �ك��وم��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة

ل��دول مجلس التعاون الخليجي
ال � ��ذي ان �ع �ق��د أم� ��س األرب � �ع� ��اء في
م �م �ل �ك��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ن ت� �ح ��ت رع ��اي ��ة
رئ� �ي ��س وزراء م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن
ص ��اح ��ب ال �س �م ��و امل �ل �ك ��ي األم �ي ��ر
خليفة بن سلمان آل خليفة والذي
أناب عنه الشيخ محمد بن مبارك
آل خ�ل�ي�ف��ة ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال�ع�ل�ي��ا
لتقنية املعلومات واالتصاالت.
تفاصيل (ص)13
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أمير البالد يهنئ رئيسي البوسنة
والهرسك وسورينام
بعث حضرة صاحب السمو
ام � �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
االحمد الجابر الصباح حفظه
ال � �ل� ��ه ورع � � � ��اه ب �ب ��رق �ي ��ة ت�ه�ن�ئ��ة
ال � ��ى ف �خ��ام��ة ال ��رئ� �ي ��س درغ � ��ان
ت �ش ��وف �ي �ت ��ش رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
رئ� ��اس� ��ة ال �ب ��وس �ن ��ة وال �ه ��رس ��ك

ال �ص ��دي �ق ��ة ع �ب ��ر ف �ي �ه��ا س �م��وه
ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني ل�ب�لاده متمنيا
ل� �ف� �خ ��ام� �ت ��ه م� � ��وف� � ��ور ال �ص �ح ��ة
والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
وب � � �ع� � ��ث 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
ح �ف �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ورع � � � ��اه ب �ب��رق �ي��ة
ت �ه �ن �ئ��ة ال � ��ى ف �خ��ام��ة ال��رئ �ي��س
دي � � ��زي � � ��ري دي �ل ��ان� � ��و ب� ��وت� ��رس
رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة س��وري �ن��ام
ال �ص ��دي �ق ��ة ع �ب ��ر ف �ي �ه��ا س �م��وه

ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني ل�ب�لاده متمنيا
ل� �ف� �خ ��ام� �ت ��ه م� � ��وف� � ��ور ال �ص �ح ��ة
والعافية وللبلد الصديق دوام
التقدم واالزدهار.
صاحب السمو أمير البالد

استقبل وزراء التجارة والصناعة الخليجيين

ولي العهد يستقبل رئيس الوزراء
ويزور نائب رئيس نيكاراغوا

سمو ولي العهد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء

اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله بقصر بيان
صباح امس سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سموه النائب األول
ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه نائب رئيس
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال ��دف ��اع
الشيخ خالد الجراح.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه وزي� ��ر

االع� �ل ��ام وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود.
ك� � �م � ��ا ق � � � ��ام س � � �م� � ��وه ب� � ��زي� � ��ارة
ال� � ��ى ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س ج �م �ه��وري��ة
ن �ي �ك��اراغ��وا ال �ص��دي �ق��ة ال �ج �ن��رال
م��وي �س��س ع �م��ر ه��ال�ي�س�ل�ي�ف�ن��س
اس �ي �ف �ي��دو وذل � ��ك ب �م �ق��ر اق��ام �ت��ه
بقصر بيان.
وق��د ت��م خ�ل�ال ال�ل�ق��اء التطرق
ال� � ��ى ال � �ع �ل�اق� ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ب�ين
ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن ال � �ص� ��دي � �ق �ي�ن وس� �ب ��ل
تعزيزها وتنميتها بما يخدم

 ..ومستقبال وزير الدفاع

املصالح املشتركة بينهما.
واس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل س � � �م � � ��وه وزي� � � ��ر
ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة د .يوسف
ال� �ع� �ل ��ي ي� ��راف � �ق� ��ه ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�ط��اق��ة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ال� �ق� �ط ��ري ال �س��اب��ق
عبدالله العطية ووزي��ر التجارة
والصناعة بدولة قطر د.محمد
ب� � ��ن ص � ��ال � ��ح ال � � � �س � � ��ادة ووزي � � � ��ر
ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة ب��امل�م�ل�ك��ة
العربية السعودية د.توفيق بن
ف ��وزان الربيعة ووزي ��ر التجارة

وال �ص �ن��اع��ة ب�س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان د.
ع� �ل ��ي ب � ��ن م� �س� �ع ��ود ال �س �ن �ي ��دي
وذل ��ك بمناسبة ان�ع�ق��اد مؤتمر
الصناعيني الخليجي الخامس
ع�ش��ر ت�ح��ت ش �ع��ار (االس�ت�ث�م��ار
األج� �ن� �ب ��ي امل� �ب ��اش ��ر وأث � � � ��ره ف��ي
الصناعات الخليجية) واملنعقد
ح ��ال� �ي ��ا ب� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت خ�ل�ال
الفترة من  26 - 25نوفمبر .2015
وق��د رح��ب س�م��وه حفظه الله
ب �م �ع��ال��ي ال� � � ��وزراء م�ت�م�ن�ي��ا لهم
ط�ي��ب اإلق��ام��ة ف��ي دول ��ة الكويت

والنجاح في ملتقاهم والخروج
ب �ت��وص �ي��ات ب� �ن ��اءة ت �ك��ون خير
ب��دي��ل استراتيجي ي�ع��زز رواف��د
واي � � � � � ��رادات ال � ��دول � ��ة واالرت� � �ق � ��اء
ب��ال�ق�ط��اع ال�ص�ن��اع��ي الخليجي
وال � �ح � �ل� ��ول ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة م��ن
اج� � ��ل ال� �ن� �ه ��وض ب ��امل� �ش ��روع ��ات
ال � �ح � �ي� ��وي� ��ة وت� �ح� �ق� �ي ��ق أه� � � ��داف
التنمية التي توفر فرص العمل
وتطور الكوادر الوطنية في ظل
متغيرات األوضاع االقتصادية.
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى ب�ع��ث س�م��وه

ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة ال� � ��ى ال��رئ �ي��س
درغ � � � � � ��ان ت � �ش ��وف � �ي � �ت ��ش رئ� �ي ��س
م � �ج � �ل� ��س رئ� � � ��اس� � � ��ة ال � �ب� ��وس � �ن� ��ة
وال� �ه ��رس ��ك ال �ص��دي �ق��ة ض�م�ن�ه��ا
سموه خالص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني لبالده متمنيا له
موفور الصحة والعافية.
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االتفاق على تحرك برلماني ازاء الملفات المهمة بالتنسيق مع قيادات دول الخليج

خادم الحرمين يستقبل رؤساء
البرلمانات الخليجية

خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز خالل استقباله رؤساء املجالس التشريعية الخليجية

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل خ � � � � ��ادم ال � �ح ��رم �ي�ن
ال � �ش� ��ري � �ف �ي�ن امل � �ل � ��ك س � �ل � �م� ��ان ب��ن
عبدالعزيز آل سعود في مكتبه
ب �ق �ص��ر ال �ي �م��ام��ة أم � ��س رؤس � ��اء
م � �ج� ��ال� ��س ال � � �ش� � ��ورى وال� � �ن � ��واب
وال��وط�ن��ي واألم ��ة ب ��دول مجلس
ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج العربية
املشاركني في االجتماع التاسع
للمجالس باململكة.
ورح� � � � � � ��ب خ� � � � � � ��ادم ال� � �ح � ��رم �ي��ن
ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن ب � ��رؤس � ��اء امل �ج��ال��س
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وم ��ن ب�ي�ن�ه��م رئ�ي��س
م�ج�ل��س االم ��ة ال�ك��وي�ت��ي م ��رزوق
ع�ل��ي ال �غ��ان��م ف��ي ب�ل��ده��م اململكة
م� �ت� �م� �ن� �ي ��ا ل � �ه� ��م ال � �ت� ��وف � �ي� ��ق ف��ي
اجتماعاتهم ال��دوري��ة بما يعزز
وح��دة العمل الخليجي املشترك
على جميع املستويات السيما
في مجال العمل البرملاني.
م� ��ن ج ��ان �ب �ه ��م أب � � ��دى رؤس� � ��اء
م � �ج� ��ال� ��س ال � � �ش� � ��ورى وال� � �ن � ��واب
وال��وط�ن��ي واألم ��ة ب ��دول مجلس
ال� �ت �ع ��اون ع ��ن س �ع��ادت �ه��م ب�ل�ق��اء
خ � � � � ��ادم ال� � �ح � ��رم �ي��ن ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن
وش �ك��ره��م ع �ل��ى م ��ا وج � ��دوه في
امل �م �ل �ك��ة م� ��ن ح � �ف� ��اوة اس �ت �ق �ب��ال
وك��رم ضيافة مؤكدين حرصهم
على توثيق التعاون والتنسيق
ب�ي��ن امل� �ج ��ال ��س ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ف��ي
ج�م�ي��ع امل �ج��االت وك��ذل��ك توثيق
ال� � � �ع� �ل ��اق � � ��ات ال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة م ��ع

امل�ج�م��وع��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال��دول�ي��ة
الفاعلة تحقيقا أله��داف مجلس
التعاون.
إل��ى ذل��ك أش��اد رئيس مجلس
االم � � � � ��ة م � � � � � ��رزوق ع � �ل� ��ي ال � �غ ��ان ��م
بالنتائج االيجابية التي اسفر
عنها االجتماع ال��دوري التاسع
ل � � ��رؤس � � ��اء م � �ج� ��ال� ��س ال� � �ش � ��ورى
وال�ن��واب والوطني واألم��ة بدول
مجلس ال �ت �ع��اون ل ��دول الخليج
العربية.
وق� � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح

للصحفيني عقب اختتام اعمال
االج �ت �م��اع ت��م ط ��رح ال �ع��دي��د من
القضايا والتحديات الحقيقية
خ �ل ��ال اج � �ت � �م� ��اع� ��ات أم� � ��س وت ��م
االت � �ف� ��اق ع �ل��ى ت� �ح ��رك م �ع�ي�ن م��ا
ب�ي�ن ال �ب��رمل��ان��ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ازاء
العديد م��ن امللفات املهمة وذل��ك
بالتنسيق مع القيادات في دول
مجلس التعاون الخليجي.
وقال الغانم نتمنى أن تترجم
ال� �ق ��رارات ال �ت��ي ات �خ��ذت ف��ي ه��ذا
االج� � �ت� � �م � ��اع إل � � ��ى واق � � � ��ع ع �م �ل��ي

م � �ل � �م� ��وس ي� �ش� �ع ��ر ب � ��ه امل � ��واط � ��ن
الخليجي في كل مكان باإلضافة
إل � ��ى ال� �ت� �ط ��ور ال� � ��ذي ح �ص ��ل ف��ي
هذه املنظومة والتي أتت بشكل
متسارع وغير مسبوق.
وأض� � � � � � ��اف ال� � �غ � ��ان � ��م أن ه � ��ذا
التعاون والتناغم والتناسق ما
بني رؤساء البرملانات الخليجية
ي� �ج� �س ��د ال� � � �ص � � ��ورة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة
الرت � �ب� ��اط ش� �ع ��وب دول م�ج�ل��س
ال�ت�ع��اون الخليجي ببعض وان
امل��واط �ن��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ه ��ي واق ��ع

رئيس مجلس األمة يدين حادث
التفجير اإلرهابي في تونس
أع � � � � ��رب رئ � � �ي� � ��س االت � � �ح� � ��اد
ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال � �ع� ��رب� ��ي رئ �ي��س
م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م
ع��ن إدان �ت ��ه ال �ش��دي��دة ل�ح��ادث
ت�ف�ج�ي��ر ح��اف �ل��ة ت��اب �ع��ة ل�لأم��ن
الرئاسي في العاصمة تونس
وال� � � � � ��ذي أس� � �ف � ��ر ع� � ��ن س� �ق ��وط
ضحايا ومصابني.
وقال الغانم في برقية بعث
ب� �ه ��ا إل � ��ى ن� �ظ� �ي ��ره ال �ت��ون �س��ي

محمد الناصر نؤكد لكم إزاء
ه ��ذا ال �ح��ادث اإلره ��اب ��ي ال��ذي
وق��ع ف��ي العاصمة التونسية
تضامننا ال�ك��ام��ل م��ع تونس
ق� � � �ي � � ��ادة وب� � ��رمل� � ��ان� � ��ا وش� �ع� �ب ��ا
ف � ��ي م ��واج � �ه ��ة ت� �ل ��ك األع � �م� ��ال
اإلج� ��رام � �ي� ��ة ال� �ت ��ي ت �س �ت �ه��دف
استقرار وامن تونس.
وع�ب��ر ال�غ��ان��م ع��ن خالص
ال � � �ع� � ��زاء وص� � � � ��ادق امل � ��واس � ��اة

ب�ض�ح��اي��ا ال �ح ��ادث اإلره��اب��ي
داع �ي��ا امل��ول��ى ج�ل��ت ق��درت��ه أن
يتغمدهم بواسع رحمته وان
يلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وليس حلما لكن طموحات تلك
املواطنة وآفاقها هي ما نحلم به
ونصبو اليه.
وردا على سؤال عن الخطوات
التي تم االت�ف��اق عليها ملواجهة
م �ل��ف اإلره� � � ��اب ق � ��ال ال� �غ ��ان ��م إن
اإلره� ��اب ال ي��وج��د ل��ه ح��ل س��وى
املواجهة اما كيفية تلك املواجهة
فهذه هي محل البحث و النقاش.
وأضاف بهذا الصدد مواجهة
االره ��اب ال تكون فقط بالسالح
وإن � �م ��ا امل ��واج� �ه ��ة ال �ف �ك��ري��ة ه��ي
التي تعطي نتائج ابعد وأفضل
ف �ب �ع��ض األس ��ال� �ي ��ب األخ� � ��رى ق��د
تكون مفيدة على املدى القصير
ول �ك �ن �ه��ا ال ت �س �ت �ط �ي��ع أن ت�ح��ل
املوضوع جذريا.
واخ� �ت� �ت ��م ال� �غ ��ان ��م ت �ص��ري �ح��ه
ب ��اإلع ��راب ع��ن ال�ش�ك��ر وال �ع��رف��ان
ملجلس الشورى السعودي وعلى
رأس��ه الشيخ عبدالله بن محمد
آل الشيخ على حسن االستقبال
وك��رم ال��وف��ادة والترتيب املتميز
ألعمال االجتماع.

الملك سلمان
يؤكد على أهمية
تعزيز وحدة العمل
الخليجي المشترك
السيما البرلماني
رؤساء المجالس
الخليجية أشادوا
بحفاوة استقبال
وكرم الضيافة
وأكدوا حرصهم
على التعاون
والتنسيق
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الغانم التقى الخليفي والمعولي والقبيسي

موقف برلماني خليجي موحد إزاء
التطورات في فلسطين المحتلة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل االجتماع التنسيقي مع رئيسة املجلس الوطني االتحادي باإلمارات د .أمل القبيسي

تطرق االجتماع التنسيقي املغلق
الذي اقتصر على رؤساء البرملانات
واملجالس التشريعية الخليجية إلى
اب��رز القضايا والبنود املدرجة على
ج� ��دول أع �م��ال االج �ت �م��اع ال�ب��رمل��ان��ي
ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي ال� � �ت � ��اس � ��ع ك � �م� ��ا ب �ح��ث
خ �ط��ط ال �ت �ح��رك ال �خ �ل �ي �ج��ي امل��وح��د

ف��ي امل�ح��اف��ل وامل��ؤت �م��رات ال�ب��رمل��ان�ي��ة
القارية والدولية املقبلة .كما ناقش
االج � �ت � �م� ��اع ق� �ب� �ي ��ل ب � � ��دء االج� �ت� �م ��اع
ال �ب��رمل��ان��ي ال�خ�ل�ي�ج��ي ال �ت��اس��ع ال��ذي
عقد أهم امللفات اإلقليمية الساخنة
وأه � �م � �ي� ��ة ب� � �ل � ��ورة م� ��وق� ��ف ب ��رمل ��ان ��ي
خ� �ل� �ي� �ج ��ي إزاء ه � � � � � ��ا وع � �ل � ��ى رأس � �ه ��ا

ت� � �ط � ��ورات األوض � � � ��اع ف� ��ي األراض � � ��ي
الفلسطينية املحتلة.
من جانب آخر عقد رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم في قصر الضيافة
بالعاصمة السعودية الرياض األول
من أم��س سلسلة لقاءات ثنائية مع
ع ��دد م ��ن ن �ظ��رائ��ه رؤس � ��اء امل�ج��ال��س

 ..وخالل املباحثات مع رئيس مجلس الشورى العماني الشيخ خالد بن هالل املعولي

التشريعية الخليجية املشاركني في
االجتماع ال��دوري التاسع ألصحاب
امل�ع��ال��ي وال �س �ع��ادة رؤس ��اء مجالس
ال �ش��ورى وال �ن��واب وال��وط�ن��ي واألم��ة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية الذي اختتم اعماله امس.
فقد التقى الغانم رئيس مجلس

ال �ش��ورى ال�ع�م��ان��ي ال�ش�ي��خ خ��ال��د بن
هالل املعولي.
وال �ت �ق��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ش��ورى
القطري محمد بن مبارك الخليفي.
وال �ت �ق��ى ال �غ��ان��م رئ �ي �س��ة امل�ج�ل��س
ال��وط�ن��ي االت �ح��ادي ب��دول��ة اإلم ��ارات
ال �ع ��رب �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة ال� ��دك � �ت� ��ورة أم ��ل

القبيسي حيث ج��دد الغانم تهنئته
ل �ه��ا ع �ل��ى ف ��وزه ��ا ب��رئ��اس��ة امل�ج�ل��س
الوطني االتحادي.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اءات ال �ن��ائ��ب اح�م��د
القضيبي واألمني العام ملجلس األمة
عالم الكندري.

اجتماع رؤساء البرلمانات لدول التعاون أقر اقتراح الكويت بشأن تنويع مصادر الدخل

القضيبي ومطيع :اتفاق خليجي على مكافحة اإلرهاب
أك � � � ��د ال � � �ن � ��ائ � ��ب د .أح� � �م � ��د م �ط �ي��ع
ال�ع��ازم��ي أن ه�ن��اك أه�م�ي��ة ك�ب�ي��رة لتلك
االجتماعات الدورية لرؤساء املجالس
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وخ��اص��ة ه��ذا
االج �ت �م��اع ال �ت��اس��ع ل ��رؤس ��اء امل�ج��ال��س
التشريعية بالرياض مل��ا تلعبه تلك
االجتماعات م��ن دور كبير ف��ي تفعيل
ال �ت �ع��اون وال �ع �م��ل ال�خ�ل�ي�ج��ي امل�ش�ت��رك
وتعتبر ه��ذه االجتماعات بمثابة قمة
لقادة دول مجلس التعاون.
وب�ي��ن ال �ع ��ازم ��ي أن ه� ��ذه ال �ل �ق��اءات
واالجتماعات من االهمية بمكان وقد
راع��ى ق��ادة دول مجلس ال�ت�ع��اون هذه
النقطة املهمة منذ انشائها وان�ط�لاق
ش��رارت�ه��ا ال�ت��ي عليها م ��دار االج�ت�م��اع
والتآلف والترابط بني الدول االعضاء.
وأش ��اد د .م�ط�ي��ع ال �ع��ازم��ي بجهود
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ال � �ك ��وي � �ت ��ي وح ��رص ��ه
ف ��ي االج� �ت� �م ��اع ��ات ال � ��دوري � ��ة ل ��رؤس ��اء
املجالس التشريعية واللجان التابعة
ع�ل��ى ت�ق��دي��م امل �ق �ت��رح��ات ال �ت��ي تساهم
ف��ي ت�ط��وي��ر وت �ع��زي��ز ال�ع�م��ل ال�ب��رمل��ان��ي

امل �ش �ت��رك م ��ن خ �ل�ال ط� ��رح ال �ع��دي��د من
األف� �ك ��ار وامل �ق �ت��رح��ات واألن �ظ �م��ة ال�ت��ي
تثري مسيرة التعاون بني دول الخليج
ال �ع��رب��ي .وأش � ��اد ال �ع��ازم��ي ب��ال�ت�لاح��م
والتعاضد الخليجي بني دول مجلس
ال�ت�ع��اون وأن ��ه م�ث��ال ي�ح�ت��ذى ويجسد
العالقات املتينة والتاريخية والوثيقة
مابني شعوب هذه الدول .وأكد العازمي
أن رؤى رؤس � � � ��اء ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ات ت�ع�ب��ر
ب �ك��ل ش �ف��اف �ي��ة ع ��ن ت �ط �ل �ع��ات ال�ش�ع��وب
وال � �ع�ل�اق ��ات ب �ي�ن ال �ش �ع ��وب م ��اه ��ي اال
ان � �ع � �ك� ��اس ل � �ل � �ع �ل�اق ��ات ب �ي��ن اص � �ح ��اب
ال �ج�ل�ال��ة وال �س �م��و ق � ��ادة دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي .وأش� ��اد ال�ع��ازم��ي
بالدور والجهود املضنية التي تبذلها
اململكة العربية السعودية في حماية
دول امل �ن �ط �ق��ة م� ��ن االف � �ك� ��ار امل �ن �ح��رف��ة
ومحاربة االرهاب بشتى صوره واشاد
باالستقبال الحافل الذي حفل به إبان
زي��ارة الوفد الكويتي لخادم الحرمني
الشريفني ودوره��ا الفعال واألك�ي��د في
ق �ي��ادة وري ��ادة س�ف��ن ال�ع��ال��م االس�لام��ي

أحمد القضيبي و د .أحمد مطيع واألمني العام عالم الكندري خالل االجتماع

وال �ع��رب��ي ل �ب��ر األم � ��ان وذك� ��ر ان ه�ن��اك
ت �ف��اؤال وواث� �ق ��ون ب�ف�ض��ل ال �ل��ه ان ه��ذا
االجتماع البرملاني الخليجي سيحقق
النجاح امل��رج��و ل��ه وب��اذن الله نتائجه
ستكون مثمرة ولها االثر الطيب على
شعوب املنطقة .وختم النائب د .احمد
مطيع العازمي تصريحه بأنه تعيش

دول املنطقة العربية خصوصا مرحلة
دق �ي �ق��ة ج ��دا ن ��واج ��ه ف�ي�ه��ا ال �ع��دي��د من
ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي ت�س�ت��دع��ي تعاضدنا
وتوحدنا حتى نتمكن من مواجهتها
والتفوق عليها طاملا تمسكنا بكتاب
ال �ل��ه ع��زوج��ل وس��رن��ا ع�ل��ى ه ��دي نبيه
صلى الله عليه وسلم.

وك��ان عضوا مجلس االم��ة النائبان
اح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي ود .اح� �م ��د م�ط�ي��ع
ال�ع��ازم��ي ق��د أش ��ادا بنتائج االج�ت�م��اع
ال � � � ��دوري ال� �ت ��اس ��ع ل � ��رؤس � ��اء م �ج��ال��س
ال� �ش ��ورى وال � �ن� ��واب وال ��وط �ن ��ي واألم� ��ة
ب ��دول مجلس ال�ت�ع��اون ل ��دول الخليج
العربية .

وق ��ال ال �ن��ائ��ب اح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي في
ت �ص��ري��ح ل �ـ (ك ��ون ��ا) ان االج �ت �م��اع ك��ان
م �ث �م��را واي� �ج ��اب� �ي ��ا ون� �ت ��ج ع �ن��ه اق � ��رار
اقتراحات كثيرة ومهمة منها مكافحة
االره ��اب ح�ي��ث اج�م��ع امل �ش��ارك��ون على
ضرورة اهمية التصدي لتلك الظاهرة
ال�ب�غ�ي�ض��ة .وأوض� ��ح ان االج �ت �م��اع اق��ر
االقتراح الكويتي بشأن البند املتعلق
بتنويع مصادر الدخل لتعزيز وتنمية
اق � �ت � �ص� ��ادات دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون
الخليجي.
وت�ق��دم القضيبي بالشكر للمملكة
العربية السعودية على حسن الضيافة
وحفاوة الترحيب مبينا ان ذل��ك ليس
ب �غ��ري��ب ع �ل��ى امل �م �ل �ك��ة وع �ل ��ى ال�ش�ع��ب
ال�س�ع��ودي مشيدا بنتائج ل�ق��اء الوفد
البرملاني الكويتي مع خ��ادم الحرمني
الشريفني امللك سلمان ب��ن عبدالعزيز
ال س �ع��ود وال� ��ذي ت �ط��رق ال ��ى مختلف
القضايا السياسية واالقتصادية واهم
املستجدات على الساحتني الخليجية
والعربية.
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اشاد بدور مجلس التعاون في تعزيز التنسيق وصوال إلى الوحدة

آل الشيخ :األحداث في المنطقة تتطلب
إسهام الدبلوماسية البرلمانية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متوسطا رؤساء البرملانات الخليجية

أك� ��د رئ �ي��س م �ج �ل��س ال �ش��ورى
ال� �س� �ع ��ودي ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه آل
ال �ش �ي��خ أم� ��س االرب � �ع� ��اء ض� ��رورة
اس �ه��ام ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة البرملانية
في معالجة قضايا املنطقة جنبا
الى جنب مع الجهود السياسية
ال �ق��ائ �م��ة م ��ن اج� ��ل ت �ع��زي��ز االم ��ن
واالستقرار في املحيط االقليمي.
جاء ذلك في الكلمة االفتتاحية
ال � �ت� ��ي ال � �ق ��اه ��ا آل ال� �ش� �ي ��خ أم � ��ام
االج� � �ت� � �م � ��اع ال� � � � � � ��دوري ال� �ت ��اس ��ع
ل� � � ��رؤس� � � ��اء م � �ج � ��ال � ��س ال � � �ش� � ��ورى
وال �ن��واب وال��وط�ن��ي واألم ��ة ب��دول
م� �ج� �ل ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
ب �م �ش��ارك��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة
الكويتي مرزوق الغانم.

الغانم متوسطا وفد مجلس األمة

وق� � ��ال آل ال �ش �ي��خ ان امل �ن �ط �ق��ة
تشهد العديد م��ن االح ��داث التي
ت �ت �ط �ل��ب اس � �ه ��ام ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
البرملانية ومنها االنتهاكات في
املسجد االقصى وسلب الشرعية
ف��ي اليمن واالح� ��داث ف��ي سوريا
وال� �ع ��راق اض��اف��ة ال ��ى ال�ع�م�ل�ي��ات
االرهابية في مواقع مختلفة من
املنطقة والعالم.
وأع� � ��رب ع ��ن ال �ت �ق��دي��ر ل�ج�ه��ود
ق � � � ��ادة دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون
ال � �خ � �ل � �ي � �ج� ��ي وح � ��رص � � �ه � ��م ع �ل��ى
ت�ط��وي��ر وت�ن�م�ي��ة دول �ه��م ون�ص��رة
ق� �ض ��اي ��ا االم� � � ��ة وال� � ��دف� � ��اع ع �ن �ه��ا
مشيدا بدور مجلس التعاون في
جميع امليادين لتعزيز التنسيق

 ..وخالل مباحثاته التنسيقية مع رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي

وال �ت �ع��اون وص� ��وال ال ��ى ال��وح��دة
وت ��وث� �ي ��ق ال � ��رواب � ��ط ب�ي��ن ال � ��دول
والشعوب.
وأوض� � � ��ح ان االج � �ت � �م� ��اع ج ��اء
ف ��ي اط� ��ار ت �ع��زي��ز ال �ج �ه��ود ل��دع��م
اواص� � � � ��ر ال � �ت � �ع� ��اون وال �ت �ن �س �ي��ق
م��ن خ�ل�ال امل �ج��ال��س ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
الجل تحقيق تطلعات ق��ادة دول
امل �ج �ل��س ف ��ي رف� �ع ��ة ون� �م ��اء دول
املنطقة واملحافظة على ما تنعم
به من امن واستقرار.
وبحث االجتماع ال��ذي استمر
يوما واحدا عددا من املوضوعات
املتعلقة ب��دع��م م�س�ي��رة ال�ت�ع��اون
املشترك ب�ين ال��دول األع�ض��اء في
مجال أعمال املجالس التشريعية

م�ن�ه��ا ال�ت�ق��ري��ر ال �س �ن��وي لرئيس
االجتماع ال��دوري الثامن رئيس
مجلس الشورى بدولة قطر.
ك�م��ا اط �ل��ع ع�ل��ى امل��وج��ز امل�ق��دم
م� � ��ن األم � � ��ان � � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة مل �ج �ل��س
ال� � �ت� � �ع � ��اون ع � ��ن م� �س� �ي ��رة ال �ع �م��ل
ال�خ�ل�ي�ج��ي امل �ش �ت��رك ل �ع��ام 2015
وعلى توصيات لجنة التنسيق
ال�ب��رمل��ان��ي وال�ع�لاق��ات الخارجية
في اجتماعها الثامن الذي انعقد
في الخامس من نوفمبر الجاري
ب �ش��أن امل ��واض� �ي ��ع امل ��درج ��ة على
ج ��دول األع �م��ال وات �خ��اذ م��ا يلزم
بشأنها.
م ��ن ج��ان �ب��ه اك� ��د األم �ي��ن ال �ع��ام
امل �س ��اع ��د ل �ل �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة

وال �ق��ان��ون �ي��ة ب�م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ال �س �ف �ي��ر ح �م��د امل ��ري
ان االخ� � �ت �ل��اف � ��ات ف � ��ي ال �ط �ب �ي �ع��ة
البنيوية والهيكلية بني املجالس
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة ل � ��م ت �ش �ك ��ل ع��ائ �ق��ا
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ع��اون وال�ت�ك��ام��ل
الخليجي.
وقال املري في تصريح خاص
ل� �ـ (ك� ��ون� ��ا) ف ��ي خ� �ت ��ام االج �ت �م��اع
التاسع لرؤساء مجالس الشورى
وال� � �ن � ��واب وال ��وط� �ن ��ي واألم � � ��ة ان
مستوى التعاون والتنسيق بني
ه��ذه املجالس ف��ي تطور مستمر
وب� �ل ��غ اع� �ل ��ى امل� �س� �ت ��وي ��ات س� ��واء
ع� �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى ال �خ �ل �ي �ج��ي ب�ين
ال��دول األعضاء او على االقليمي
والدولي.
واش � ��اد ب��ال �ن �ت��ائ��ج وال � �ق� ��رارات
ال �ص ��ادرة ع��ن ه ��ذه االج�ت�م��اع��ات
ال� � �ت � ��ي ت �ل��ام � ��س ه� � �م � ��وم وح � �ي� ��اة
امل � ��واط � ��ن ال �خ �ل �ي �ج��ي م� ��ؤك� ��دا ان
ك��ل اج�ت�م��اع ي�ع�ق��د ب�ين امل�ج��ال��س
التشريعية تتمخض عنه قرارات
ايجابية تصب في مصلحة دعم
مسيرة العمل الخليجي املشترك
وتحقيق التنسيق والتقارب بني
االنظمة التشريعية.
وح � � � ��ول اه � � ��م ال� � � �ق � � ��رارت ال� �ت ��ي
ص � ��درت ع ��ن االج� �ت� �م ��اع ال �ت��اس��ع
ل� ��رؤس� ��اء امل �ج ��ال ��س ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة اوض � � � ��ح امل � � � ��ري ان
اع�ت�م��اد (مكافحة خطر االره��اب
وامل �ن �ظ �م��ات االره ��اب� �ي ��ة) ل�ي�ك��ون
امل ��وض ��و ع ال �خ �ل �ي �ج��ي امل �ش �ت��رك
لعام  2016وال��ذي تتم مناقشته
ف � � ��ي اط � � � � � ��ار اع � � � �م � � ��ال امل � �ج� ��ال� ��س
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ه��و إح ��دى ال�ن�ت��ائ��ج
االيجابية لالجتماع.

قادة دول التعاون
الخليجي حريصون
على تطوير وتنمية
دولهم ونصرة
قضايا األمة
االجتماع يهدف
إلى تحقيق
تطلعات قادة دول
المجلس في رفعة
واستقرار دول
المنطقة
المري :االختالفات
البنيوية لم تشكل
عائقا أمام
التعاون الخليجي
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اعتماد ملف مكافحة اإلرهاب لعام 2016

البرلمانات الخليجية :نقف صفا واحدا أمام
أي تهديد يمس دول التعاون

صورة جماعية لالجتماع التاسع لرؤساء املجالس التشريعية في دول مجلس التعاون الخليجي

اختتم رؤساء مجالس الشورى
وال �ن ��واب وال��وط �ن��ي واألم� ��ة ب��دول
م �ج �ل��س ال� �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي في
الرياض اعمال االجتماع ال��دوري
ال�ت��اس��ع بمشاركة رئ�ي��س مجلس
األمة الكويتي مرزوق الغانم.
وت � �ض � �م� ��ن ال � �ب � �ي� ��ان ال� �خ� �ت ��ام ��ي
ل�ل�اج� �ت� �م ��اع ع � � ��ددا م� ��ن ال� � �ق � ��رارات
شملت اختيار موضوع (مكافحة
خ� � �ط � ��ر االره� � � � � � � � ��اب وامل � �ن � �ظ � �م � ��ات
االره��اب �ي��ة) ل�ي�ك��ون ه��و امل��وض��وع
ال �خ �ل �ي �ج��ي امل �ش �ت ��رك ل� �ع ��ام 2016
وال � � ��ذي ت �ت��م م �ن��اق �ش �ت��ه ف ��ي اط ��ار

اعمال املجالس التشريعية.
ودان رؤساء املجالس التشريعية
االع �م��ال االره��اب �ي��ة ال�ت��ي تستهدف
ب �ع��ض دول امل �ج �ل��س وع � �ب� ��روا ع��ن
اس�ت�ن�ك��اره��م وش�ج�ب�ه��م ل�ك��ل م��ا من
ش��أن��ه امل �س��اس ب��أم��ن وس �ي��ادة دول
امل �ج �ل��س م ��ؤك ��دي ��ن وق ��وف� �ه ��م ص�ف��ا
واحدا امام أي تهديد يمس أي دولة
عضو في املجلس.
وشملت ال�ق��رارات التي صدرت
ع� ��ن االج � �ت � �م� ��اع ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة
البرملانية الخليجية في املجالس
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة ب � ��دراس � ��ة ع� � ��دد م��ن

ال� �ق ��وان�ي�ن واالن� �ظ� �م ��ة االرش� ��ادي� ��ة
م � �ن � �ه� ��ا (ال� � � �ق � � ��ان � � ��ون  -ال� � �ن� � �ظ � ��ام)
االس� �ت ��رش ��ادي امل ��وح ��د ل �ل��وك��االت
ال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة وق� � � ��ان� � � ��ون (ن � � �ظ� � ��ام)
الشركات التجارية االسترشادي
امل��وح��د ب ��دول امل�ج�ل��س وال �ق��واع��د
املوحدة لتشجيع قيام املشروعات
ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة ب � ��دول
املجلس.
واع� � �ت� � �م � ��د رؤس � � � � � ��اء امل� �ج ��ال ��س
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة خ �ط��ة ع �م��ل ال�ل�ج�ن��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة
ب �ت �ع��زي��ز ال� �ع�ل�اق ��ات م ��ع ال �ب��رمل��ان

االورب� � ��ي ل �ع��ام  2016اض��اف��ة ال��ى
امل��واف �ق��ة امل �ب��دئ �ي��ة ع �ل��ى ال �ت �ع��اون
م� � � ��ع ب � � ��رمل � � ��ان � � ��ات دول ام� ��ري � �ك� ��ا
الالتينية واهمية تفعيل الشبكة
املعلوماتية البرملانية الخليجية
لتحقيق االستفادة املرجوة منها.
واع � � � � � � ��رب رؤس � � � � � � ��اء امل � �ج� ��ال� ��س
التشريعية عن شكرهم وتقديرهم
للجهود التي بذلها رئيس مجلس
ال� �ش ��ورى ال �ق �ط��ري م�ح�م��د م �ب��ارك
ال�خ�ل�ي�ف��ي خ�ل�ال رئ��اس �ت��ه ل �ل��دورة
ال �ث��ام �ن��ة ل �ل �م �ج��ال��س ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
الخليجية وكذلك شكرهم للمملكة

ال �س �ع��ودي��ة ع �ل��ى اس �ت �ض��اف��ة ه��ذا
االجتماع ولكرم الضيافة وحسن
االستقبال.
وشارك في االجتماع الى جانب
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
النائبني أحمد سليمان القضيبي
ود .احمد مطيع العازمي واألمني
ال � �ع� ��ام مل �ج �ل��س األم� � ��ة ع �ل��ام ع�ل��ي
الكندري.

رئيس مجلس األمة
يعود إلى البالد

الغانم لدى عودته إلى البالد أمس

ع � � ��اد رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م � � � ��رزوق ع� �ل ��ي ال� �غ ��ان ��م وال ��وف ��د
امل� � ��راف� � ��ق ل � ��ه ال � � ��ى ال� � �ب �ل��اد أم ��س
االرب� �ع ��اء وذل� ��ك ع �ق��ب م�ش��ارك�ت��ه
ب ��االج� �ت� �م ��اع ال� � � � ��دوري ال �ت��اس��ع
ألص � �ح� ��اب امل� �ع ��ال ��ي وال� �س� �ع ��ادة
رؤس � � � � � � ��اء م� � �ج � ��ال � ��س ال � � �ش� � ��ورى
وال�ن��واب والوطني واألم��ة بدول
مجلس ال �ت �ع��اون ل ��دول الخليج
العربية وال��ذي عقد بالعاصمة

السعودية الرياض.
وكان في استقبال الغانم على
ارض املطار كل من مراقب مجلس
االم ��ة ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه التميمي
ووزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال��وزراء الشيخ محمد العبدالله
املبارك الصباح وسفير اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ل ��دى دول��ة
ال �ك��وي��ت د .ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ف��اي��ز
واألم �ي�ن ال �ع��ام امل�س��اع��د ل�ش��ؤون

حرس مجلس االمة اللواء خالد
ال��وق�ي��ت واألم �ي�ن ال �ع��ام املساعد
لقطاع املعلومات خالد املطيري.

الغانم يهنئ
نظراءه
في سورينام
والبوسنة
ب � �ع� ��ث رئ � � �ي � ��س م �ج �ل��س
االم��ة م��رزوق الغانم برقية
تهنئة ال��ى رئيسة املجلس
ال� ��وط � �ن� ��ي ف � ��ي ج �م �ه ��وري ��ة
سورينام جنيفر جيرلنغز
 سايمونز وذلك بمناسبةالعيد الوطني لبلدها.
كما بعث الغانم ببرقيات
تهنئة م�م��اث�ل��ة إل��ى ك��ل من
رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب في
البوسنة والهرسك سيفيك
زافيروفيك ورئيسة مجلس
ال �ن ��واب ب��وري��ان��ا كريستو
ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب
م�ل�ادي ��ن ب��وس �ي��ك ورئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� �ش� �ع ��ب ب��اري �س��ا
ك � � � ��والك ورئ � � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال�ش�ع��ب أوج �ي �ن �ي��ان ت��ادي��ك
ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال �ش �ع��ب
س ��اف� �ي ��ت س ��وف �ت �ي ��ك وذل� ��ك
ب�م�ن��اس�ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي
لبلدهم.
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رئيس الوزراء ترأس االجتماع
الثاني للجنة المخطط الهيكلي
ت � � ��رأس س� �م ��و رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل � �ب ��ارك
الحمد الصباح بقصر بيان امس
االج �ت �م��اع ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة العليا
للمخطط الهيكلي وامل �ش��روع��ات
االنشائية الكبرى.
وجرى خالل االجتماع مناقشة
امل ��وض ��وع� ��ات وال� �ب� �ن ��ود امل ��درج ��ة
ع �ل��ى ج� ��دول أع �م��ال��ه ذات ال�ص�ل��ة
باملشروعات االنشائية الحكومية
الكبرى الواردة في خطة التنمية.
كما استقبل سمو الشيخ جابر
امل�ب��ارك وزي��ر التجارة والصناعة
د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي ي ��راف� �ق ��ه وزي ��ر
الطاقة والصناعة القطري السابق
ع �ب��دال �ل��ه ال �ع �ط �ي��ة ووزي � ��ر ال�ط��اق��ة
والصناعة بدولة قطر الشقيقة د.
محمد ب��ن ص��ال��ح ال �س��ادة ووزي��ر
ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ب��امل �م �ل �ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة د.
توفيق ب��ن ف��وزان الربيعة ووزي��ر

جابر املبارك مترئسا االجتماع الثاني للجنة التخطيط الهيكلي

ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ب�س�ل�ط�ن��ة
عمان الشقيقة د .علي بن مسعود
السنيدي وذل��ك بمناسبة انعقاد
م��ؤت �م��ر ال �ص �ن��اع �ي�ي�ن ال�خ�ل�ي�ج��ي

ال� � �خ � ��ام � ��س ع � �ش� ��ر ت � �ح� ��ت ش� �ع ��ار
(االس� �ت� �ث� �م ��ار األج� �ن� �ب ��ي امل �ب��اش��ر
وأث��ره ف��ي الصناعات الخليجية)
وامل �ن �ع �ق��د ح��ال �ي��ا ب ��دول ��ة ال�ك��وي��ت

الرويعي :شبكة للبرلمانات
العربية لتعزيز التخطيط البرلماني
اختتم النائب د .عودة الرويعي
مشاركته في ندوة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا اإلقليمية بعنوان
ال�خ�ط��ط االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة للبرملان
وال� �ت ��ي اف �ت �ت �ح��ت اع �م��ال �ه��ا ب�م�ق��ر
م�ج�ل��س ال� �ن ��واب االث �ن�ي�ن امل��اض��ي
ممثال ع��ن مجلس األم��ة الكويتي
ال � � ��ى ج � ��ان � ��ب م� �م� �ث� �ل ��ي ب ��رمل ��ان ��ات
وم� � �ج � ��ال � ��س م� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ب� �ح ��ري ��ن
وامل� �م� �ل� �ك ��ة األردن � � �ي� � ��ة ال �ه��اش �م �ي��ة
وال �ج �م �ه��وري��ة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة وك �ن��دا
وأس �ك �ت �ل �ن��دا اض ��اف ��ة ال ��ى مجلس
النواب املغربي.
ودعا برملانيون في ختام الندوة
ال� ��ى ت��أس �ي��س ش �ب �ك��ة ل�ل�ب��رمل��ان��ات
العربية لتعزيز عملية التخطيط
البرملاني االستراتيجي.
وط� � ��ال � � �ب� � ��وا ف� � ��ي ت ��وص� �ي ��ات� �ه ��م
الختامية بتوسيع م�ج��ال تبادل
التجارب ب�ين البرملانات العربية
ب� �ش ��أن ال �خ �ط ��ط االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
وت � �ط� ��وي� ��ر ال� � �ت� � �ع � ��اون ع � �ل� ��ى ه� ��ذا
املستوى.
ك � �م� ��ا ط � ��ال � �ب � ��وا ب � ��وض � ��ع دل� �ي ��ل
منهجي للخطط االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ي � �ت � �ض � �م� ��ن ق � � ��واع � � ��د ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
وخ �ص��وص �ي��ات��ه وك�ي�ف�ي��ة ت�ح��دي��د
األه� � � � � ��داف واألول � � � ��وي � � � ��ات وط � ��رق
ت�س��وي�ق��ه ل �ل��رأي ال �ع��ام ب��االض��اف��ة

د .عودة الرويعي

ال��ى وض��ع دالئ ��ل منهجية لطرق
ق�ي��اس األداء وال�ف�ع��ال�ي��ة وتثبيت
أه � � ��داف ال �خ �ط ��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
للبرملان.
واكد املشاركون في الندوة التي
ن�ظ�م�ه��ا م�ج�ل��س ال� �ن ��واب (ال �غ��رف��ة
العليا للبرملان املغربي) بالتعاون
م � ��ع م ��ؤس � �س ��ة (وي �س �ت �م �ن �س �ت ��ر)
ل�ل��دي�م�ق��راط�ي��ة واس �ت �م��رت ي��وم�ين
اهمية وضع أه��داف استراتيجية
بناء على معايير واضحة تتعلق
ب ��وظ ��ائ ��ف ال � �ب� ��رمل� ��ان وإم� �ك ��ان ��ات ��ه
ال��دس�ت��وري��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة وامل��ادي��ة
وال � �ب � �ش� ��ري� ��ة وت � �ح� ��دي� ��د امل� �ن ��اه ��ج
الرئيسية للتخطيط في ظل عدم

وج��ود مخطط جاهز يطبق على
مختلف املؤسسات البرملانية.
وك� � � ��ان ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال�ن��واب املغربي النائب د .شفيق
رش ��ادي أك��د ف��ي خ�ت��ام ال �ن��دوة أن
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ب��اع �ت �ب��اره��ا قيمة
إن �س ��ان �ي ��ة وح � �ض ��اري ��ة وث �ق��اف �ي��ة
وأخالقية تمثل مشروعا مفتوحا
ع�ل��ى ال �ت��اري��خ وال�ف�ك��ر وال�ت�ج��ارب
امل �خ �ت �ل �ف��ة ف ��ي ال �ع ��ال ��م وم�ك�ت�س�ب��ا
ان�س��ان�ي��ا ب�ف�ض��ل إس �ه��ام مختلف
األزمنة والحضارات في إغنائها
وجعلها بناء عقالنيا ق��ادرا على
اس� �ت� �ي� �ع ��اب م �ج �م��ل االخ� �ت�ل�اف ��ات
وال � � �خ � � �ص� � ��وص � � �ي� � ��ات وم � ��واك� � �ب � ��ة
العصور.
وأش��اد بالنتائج والخالصات
التي توصلت اليها اعمال الندوة
م �ث �م �ن��ا ال � � ��روح االي� �ج ��اب� �ي ��ة ال �ت��ي
س � � � ��ادت ال � �ن � �ق� ��اش واس � �ت � �ع� ��راض
م� �خ� �ت� �ل ��ف ال� � �ت� � �ج � ��ارب وال� �خ� �ط ��ط
االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة م �ش �ي ��را ال � ��ى ان
تقييم االعمال سجلت أن األهداف
وال� � ��ره� � ��ان� � ��ات وك � � � ��ذا اإلك� � ��راه� � ��ات
وامل �ع �ي �ق��ات ت �ك��اد ت �ك��ون مشتركة
بني جميع البرملانات املمثلة.
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أدان حادث مدينة العريش

الخرينج :اإلرهاب الجبان لن
يزيد مصر إال قوة وتماسكا
أدان ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
األم � � � � � ��ة م � � � �ب� � � ��ارك ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج
ال � �ت � �ف � �ج � �ي� ��ر اإلره� � � � ��اب� � � � ��ي ف��ي
م � ��دي� � �ن � ��ة ال � � �ع � ��ري � ��ش ب �م �ص��ر
م�ن��ددا بالعمليات اإلره��اب�ي��ة
الجبانة التي تستهدف مصر
العروبة أرض��ا وشعبا وأمنا
واستقرارا.
وأك� � � ��د ال� �خ ��ري� �ن ��ج ان ه ��ذا
اإلره� ��اب ال�ج�ب��ان ال ��ذي يقتل
األب ��ري ��اء ل ��ن ي��زي��د م ��ن مصر
ق� �ي ��ادة وح �ك��وم��ة وش �ع �ب��ا إال
م��زي��دا م��ن ال �ت �م��اس��ك وال �ق��وه
والسير بمصر العروبة نحو
االستقرار واألم��ان واالزده��ار
مؤكدا أن اندحار هذا اإلرهاب
ومن يموله بات قريبا ان شاء
ال�ل��ه وان �ك �س��اره ع�ل��ى صخور
ال� ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة امل �ص��ري��ة

مبارك الخرينج

والتفاف الشعب حول قيادته
الوطنية منطلقني نحو بناء
مصر وازدهارها.

بدء فعاليات مؤتمر اتحاد طلبة
أميركا بحضور أبل والمعيوف
ب ��دأت ام��س االرب �ع ��اء فعاليات
امل��ؤت �م��ر ال� � �ـ 32ل�ل�ات �ح��اد ال��وط �ن��ي
ل �ط �ل �ب��ة ال� �ك ��وي ��ت ف � ��رع ال� ��والي� ��ات
امل �ت �ح��دة األم��ري �ك �ي��ة ت �ح��ت رع��اي��ة
وح � �ض� ��ور وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي� ��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ب ��در العيسى
وال � � � � � ��ذي ي� �س� �ت� �م ��ر خ � �م � �س ��ة اي� � ��ام
وي�ش��ارك فيه عضو مجلس األم��ة
د .خليل أبل وعبدالله املعيوف.
وق ��ال ام�ي�ن س��ر االت �ح��اد سعود
اب��وال �ح �س��ن ل �ـ (ك ��ون ��ا) ان امل��ؤت�م��ر
ال� � �ـ 32وال � ��ذي ي �ح �م��ل ش �ع��ار (ح�ل��م
ال �ك ��وي ��ت..ي �ص �ح ��و ب� �ن ��ا) ي�ت�ض�م��ن
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات امل�ت�ن��وع��ة
ال �ت��ي ت�س�ل��ط ال �ض��وء ع�ل��ى قضايا
سياسية واجتماعية واقتصادية
وغ � �ي� ��ره� ��ا ب� �ح� �ض ��ور ش �خ �ص �ي��ات
بارزة في املجتمع.
وأوض � � ��ح ان ط�ل��اب ال� ��دراس� ��ات
ال�ع�ل�ي��ا ل�ه��م ن�ص�ي��ب ج�ي��د م��ن ه��ذا
املؤتمر وستنطلق اول فعالية لهم
قبيل االف�ت�ت��اح ال��رس�م��ي للمؤتمر
وه��ي ن��دوة ب�ع�ن��وان (اس�ت�ع��راض..
احالمي).
واض � ��اف ان� ��ه س �ت �ق��ام ف�ع��ال�ي��ات
م �ب �ت �ك ��رة ه� � ��ذا ال � �ع� ��ام وذل � � ��ك ع�ب��ر
ف �ت ��ح االت � �ح � ��اد ألول م � ��رة امل �ج ��ال
ل �ل �ط �ل �ب��ة ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي م�س��اب�ق��ة
(س� � ��اه� � ��م) س� �ي� �ع ��رض ��ون خ�ل�ال �ه��ا

د .خليل أبل

عبدالله املعيوف

م �ش��اري �ع �ه��م ال� �ت ��ي ت� �خ ��دم ت�ن�م�ي��ة
الكويت من الناحية التشريعية أو
العمرانية أو االقتصادية .وستقام
م �س��اب �ق��ة اخ � ��رى ب��اس��م (ال �ت �ج��رب��ة
األول � ��ى) وه ��ي م�س��اب�ق��ة امل �ش��اري��ع
االق � �ت � �ص ��ادي ��ة وي � �ع� ��رض خ�لال �ه��ا
ال�ط��ال��ب ف �ك��رة م�ش��روع��ه ال�ت�ج��اري
ودراس��ة الجدوى األولية لها على
مجموعة من الخبراء االقتصاديني
الذين سيقيمون املشروع.
وقال ان املؤتمر سيتضمن اقامة
ورش � ��ة ع �م��ل ب �ع �ن ��وان (امل �س �ت �ق �ب��ل
وق �ي��ادة التغير) يقدمها الدكتور
س� �ع ��د ال� � �ب � ��راك و اخ � � ��رى ي �ق��دم �ه��ا
رئ� �ي ��س ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل�ك��اف�ح��ة

ال� �ف� �س ��اد امل �س �ت �ش��ار ع �ب��دال��رح �م��ن
النمش وعبدالوهاب املزيني عضو
مجلس األم �ن��اء ف��ي الهيئة لشرح
آل �ي��ة ع �م��ل امل��ؤس �س��ة واالج � � ��راءات
التي تم اتخاذها ملحاربة الفساد
في اجهزة الدولة.
ك �م��ا س �ت �ق��دم امل�ل�ح�ق��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة
ف� ��ي واش� �ن� �ط ��ن ال� ��دك � �ت� ��ورة اس �ي��ل
ال �ع��وض��ي ب�م�ش��ارك��ة وك �ي��ل وزارة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ال ��دك �ت ��ور ح��ام��د
العازمي ورشة عمل خاصة بطلبة
(امليريت) ملناقشة اب��رز التحديات
واملشاكل التي تواجه الطالب.
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حصر  99مليون دينار لم تثبت في السجالت خالل  3سنوات سابقة

الميزانيات 396 :مليون دينار مصروفات
بعثات الخارجية دون تسوية محاسبية
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
عبدالصمد إن اللجنة قد اجتمعت
مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ال� � �ح� � �س � ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
ل � ��وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014وم�ل�اح �ظ ��ات دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ب�ش��أن��ه ح�ي��ث ت�ب�ين لها
ما يلي:
أوال :ع � ��دم ج ��دي ��ة ال� � � � ��وزارة ف��ي
تسوية مالحظاتها وعدم الرد على
مكاتبات الديوان
تبني للجنة ع��دم جدية ال��وزارة
ف��ي ت�س��وي��ة م�لاح�ظ��ات�ه��ا ط�ب�ق��ا ملا
أورده دي��وان املحاسبة في تقريره
ب��امل�خ��ال�ف��ة لتوصية مجلس األم��ة
ف��ي دور االن�ع�ق��اد السابق ف��ي هذا
ال�ش��أن حيث ما زال��ت  28مالحظة
من أصل  37دون تسوية.
كما ش��ددت اللجنة على أهمية
ال��رد على مكاتبات ال��دي��وان فيما
ي�ط�ل�ب��ه م ��ن ب �ي��ان��ات ف ��ي امل��واع �ي��د
امل� �ق ��ررة ق��ان��ون��ا م ��ن خ �ل�ال إي �ج��اد
آل�ي��ة معينة ل��دى ال ��وزارة لتسهيل
ع�م�ل�ي��ة اس �ت�ل�ام امل�لاح �ظ��ات وال ��رد
عليها كما أن ه��ذه اآللية ال تمنع
ال��دي��وان من القيام باختصاصاته
ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي م��راج �ع��ة وف�ح��ص
أي م �س �ت �ن��دات أو س �ج�ل�ات ي��راه��ا
ضرورية.
ثانيا :ارتباك العديد من األعمال
املالية واإلدارية بحسابات الوزارة
الحظت اللجنة كثرة املالحظات
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب� ��ال � �ص� ��رف ب��امل �خ��ال �ف��ة
لتنفيذ ق��واع��د امل�ي��زان�ي��ة وه��و ما
ي��رب��ك (ح �س��اب��ات ال� � � ��وزارة) م��ال�ي��ا

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

ومحاسبيا ويتجلى ذلك في عدم
إث� �ب ��ات وق� �ي ��د م� �ص ��روف ��ات ف�ع�ل�ي��ة
ع ��ن ث�ل��اث س� �ن ��وات م��ال �ي��ة س��اب�ق��ة
ب ��ال �س �ج�ل�ات امل ��ال� �ي ��ة ول � ��م ت�ع�ت�م��د
ف��ي األن �ظ �م��ة امل��ال �ي��ة امل�ت�ك��ام�ل��ة في
ديوان الخدمة املدنية بلغ ما أمكن
حصره منها  99مليون دينار وقد
ع�ل�ل��ت ال � � ��وزارة ب��وج��ود م �ث��ل ه��ذه
املالحظات بسبب النقص في عدد
موظفيها!
وك �ظ��اه��رة ع��ام��ة ب ��دأت اللجنة
ت � ��رص � ��د ن� �م� �ط� �ي ��ة ض � �ع� ��ف ك � �ف� ��اءة
األنظمة املحاسبية ل��دى األجهزة
ال �ح �ك��وم �ي��ة وب ��ات ��ت ت �ح �ت��اج إل��ى
وقفة جادة في معالجتها من خالل
تزويد الجهات الحكومية لديوان
ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة ب��اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا
الوظيفية الحقيقية ال�ت��ي تعاني
من نقص فيها ليتم التنسيق مع

الجهات التعليمية لفتح املزيد من
ال�ب�ع�ث��ات ال��دراس �ي��ة وق �ب��ول أع ��داد
أك �ث��ر ف ��ي ال �ت �خ �ص �ص��ات امل��رغ��وب��ة
ف � � ��ي س � � � ��وق ال � �ع � �م � ��ل م � � ��ع ض� �م ��ان
ج ��ودة التعليم خ��اص��ة أن العديد
م ��ن خ��ري �ج��ي ه� ��ذه ال�ت �خ �ص �ص��ات
امل��رغ��وب��ة ال ي�س�ت�ط�ي�ع��ون اج�ت�ي��از
اختبارات القبول الوظيفي حسب
إفادة مسؤولي الجهات الحكومية.
ثالثا :البعثات الدبلوماسية في
الخارج
وأض��اف��ت ال�ل�ج�ن��ة أن ��ه ال ب��د من
اإلسراع في تنفيذ مشروع (ميكنة
ورب� ��ط ال �ح �س��اب��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
ب��ال �خ��ارج م��ال �ي��ا ع��ن ط��ري��ق ن�ظ��ام
آل � ��ي) مل �ع��ال �ج��ة ال �ق �ص��ور ال��واض��ح
فيما يتعلق بتسوية م�ص��روف��ات
ت�ل��ك ال�ب�ع�ث��ات وال �ت��ي وص �ل��ت إل��ى
 396مليون دينار دون أي تسوية

م�ح��اس�ب�ي��ة وه ��ي م��ن امل�لاح �ظ��ات
التي تسجلها اللجنة منذ سنوات
دون وج ��ود أي ت�ق��دم م�ل�م��وس في
هذا الشأن.
ك� � �م � ��ا اط� � �ل� � �ع � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ع �ل��ى
اإلج� ��راءات ال�ت��ي اتخذتها ال ��وزارة
ف � � ��ي م � �ع� ��ال � �ج� ��ة ض � �ع� ��ف ق� ��درت � �ه� ��ا
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي إن �ج��از مشاريعها
اإلنشائية واملتمثلة أغلبيتها في
ت �ص �م�ي��م وت �ن �ف �ي��ذ م �ق ��ار ال �ب�ع �ث��ات
الدبلوماسية الكويتية في الخارج
ح� �ي ��ث ل � ��م ت �ت �ع ��د ن �س �ب ��ة اإلن � �ج� ��از
لهذه املشاريع مجتمعة  % 4رغم
اع �ت �م ��اد ال �ع ��دي ��د م �ن �ه��ا م �ن��ذ ع��دة
س � �ن� ��وات ي � �ع ��ود ب �ع �ض �ه��ا ل�ل�س�ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة  2004/2003والب � � ��د م��ن
اإلس ��راع ف��ي تنفيذها للتقليل من
تكلفة اس�ت�ئ�ج��ار امل�ب��ان��ي لتغطية
احتياجات البعثات الدبلوماسية

تعقد اجتماعا مع الخالد والفضالة األسبوعين المقبلين

الداخلية و الدفاع :تجنيس أرملة
الكويتي من دون إعالن الرغبة
ن � ��اق� � �ش � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة ال � ��داخ � �ل � �ي � ��ة
وال � ��دف � ��اع ال �ب��رمل��ان �ي��ة أم � ��س م�ل��ف
التجنيس واملشروعات الحكومية
واالقتراحات النيابية التي قدمت
بشأنه.
وق � ��ال رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة س�ل�ط��ان
ال �ل �غ �ي �ص��م :ن��اق �ش �ن��ا امل �ش��روع��ات
واالقتراحات املتعلقة بالتجنيس
وغ ��ال� �ب� �ي� �ت� �ه ��ا ت� �ص ��ب ف � ��ي ات� �ج ��اه
تعديل واضافة بعض امل��واد على

قانون التجنيس.
وك�ش��ف اللغيصم ع��ن اجتماع
م �ه��م ت �ع �ق��ده ال �ل �ج �ن��ة األس �ب��وع�ين
املقبلني م��ع ن��ائ��ب رئ�ي��س ال ��وزراء
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ م�ح�م��د
ال�خ��ال��د ورئ �ي��س ال�ج�ه��از امل��رك��زي
ملعالجة أوض��اع املقيمني بصورة
غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ص ��ال ��ح ال �ف �ض��ال��ة
ل � �ل � �ت � �ب ��اح ��ث ب � � �ش � ��أن ال� �ت� �ج� �ن� �ي ��س
وآخ ��ر ال �ت �ط��ورات املتعلقة بامللف

خ �ص ��وص ��ا أن ال� �ج� �ه ��از امل ��رك ��زي
ان �ت �ه��ى أخ �ي��را م ��ن اع � ��داد ت�ق��ري��ره
مل � �ع� ��ال � �ج� ��ة م � �ل� ��ف غ � �ي� ��ر م � �ح� ��ددي
الجنسية.
وأع� � �ل � ��ن ال �ل �غ �ي �ص ��م ع � ��ن اق� � ��رار
ال �ل �ج �ن��ة اق � �ت ��راح ��ا ي �ت �ي��ح ألرم� �ل ��ة
ال�ك��وي�ت��ي ال �ت �ق��دم ل�ل�ح�ص��ول على
الجنسية من دون اش�ت��راط إعالن
الرغبة.

جانب من اجتماع لجنة الداخلية والدفاع

وال � �ت � ��ي وص � �ل� ��ت إل� � ��ى  10م�ل�اي�ي�ن
دينار.
رابعا :إحكام الرقابة املالية على
السفارات
وأك � ��دت ال�ل�ج�ن��ة أه �م �ي��ة ت�ط��وي��ر
ال �ل��وائ��ح املنظمة لعمل ال�س�ف��ارات
وإح �ك��ام ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة واإلداري� ��ة
عليها مع إعطائها املرونة الالزمة
ألعمالها باعتبارها واج�ه��ة دول��ة
الكويت ف��ي ال�خ��ارج لتكون ضمن
ضوابط مهنية مقبولة خاصة أن
دي��وان املحاسبة قد سجل العديد
م � ��ن امل � ��آخ � ��ذ ع� �ل ��ى أع� � �م � ��ال إح � ��دى
السفارات بما يقارب مليوني يورو
وم ��ن أب ��رزه ��ا م�ن�ه��ا ص ��رف م�ب��ال��غ
لتعلم اللغة والهواتف النقالة دون
إرف��اق املستندات الخاصة وصلت
إلى  266ألف يورو.
خامسا :ع��دم تفعيل دور مكتب
التدقيق ودور املراقبني املاليني
أكدت اللجنة أنه على الرغم من
ت�ض�م��ن ال �ه �ي �ك��ل اإلداري ل� �ل ��وزارة
إدارة ل�ل�ت��دق�ي��ق ال��داخ �ل��ي إال أن�ه��ا
ت � �ح � �ت� ��اج إل � � � ��ى ت� �ف� �ع� �ي ��ل ح �ق �ي �ق��ي
ل �ت �ص��وي��ب ه � ��ذا ال� �ك ��م ال� �ه ��ائ ��ل م��ن
امل�لاح�ظ��ات املستمرة منذ سنوات
كما أنه يجب على جهاز املراقبني
امل��ال �ي�ين إي �ج��اد اآلل �ي ��ات امل�ن��اس�ب��ة
ب� � �م � ��ا ي� � �ن � ��اس � ��ب ط � �ب � �ي � �ع� ��ة وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة ح �ت��ى ال ت �ش �ك��ل ع�ق�ب��ة
أم � � ��ام ال �ت �ن �ف �ي��ذ ل �ض �ب��ط وم ��راق� �ب ��ة
م �ص��روف��ات امل �ي��زان �ي��ة س� ��واء على
مستوى الديوان العام أو البعثات
الدبلوماسية الخارجية خاصة أن
رقابته املالية مسبقة.

اللجنة الحظت
عدم تفعيل دور
مكتب التدقيق
ودور المراقبين
الماليين
اللجنة توصى
بإحكام الرقابة
المالية على
السفارات
عدم جدية وزارة
الخارجية في
تسوية مالحظات
ديوان المحاسبة
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أكد أن قرار العلي أثار الكثير من اللغط

عسكر يسأل عن تكليف وكيل
التجارة بأعمال حماية المستهلك
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
س� � � � � ��ؤاال إل� � � � ��ى وزي� � � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة د.ي ��وس ��ف ال�ع�ل��ي عن
ت �ك �ل �ي��ف وك� �ي ��ل وزارة ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ب��اإلض��اف��ة إل ��ى عمله
ب� ��ال � �ق � �ي� ��ام ب� ��أع � �م� ��ال ال ��وك ��ال� �ت�ي�ن
امل � �س� ��اع� ��دت �ي�ن ل� � �ش � ��ؤون ال ��رق ��اب ��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة وح� �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك
والشؤون القانونية.
وق ��ال ف��ي ن��ص ال �س��ؤال :أص��در
وزي ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ق ��رارا
ح �م��ل رق ��م  444ل�س�ن��ة  2015ي��وم
 4ن��وف�م�ب��ر  2015ج ��اء ف��ي م��ادت��ه
األول � � � ��ى «ت� �ك� �ل� �ي ��ف وك � �ي� ��ل وزارة
التجارة والصناعة باإلضافة إلى
عمله بالقيام بأعمال الوكالتني
امل � �س� ��اع� ��دت �ي�ن ل� � �ش � ��ؤون ال ��رق ��اب ��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة وح� �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك
والشؤون القانونية».
وقد اث��ار هذا القرار الكثير من
ال �ل �غ��ط إذ م ��ن امل � �ع ��روف بحسب
ق ��واع ��د ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة أن ي�ت��م

تكليف أو ندب املوظفني بوظائف
ت� � ��وازي درج ��ات �ه ��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة أو
أع � �ل� ��ى م� �ن� �ه ��ا ،وم � � ��ن امل �س �ت �غ ��رب
تكليف م��وظ��ف ب��أع�م��ال وظيفية
أق ��ل م �ن��ه ت�ن�ف�ي��ذا للمادة 32  من
قانون الخدمة املدنية التي تشدد
ع�ل��ى أن ي �ك��ون ال �ن��دب والتكليف
ب� � ��ال� � ��درج� � ��ة ال� ��وظ � �ي � �ف � �ي� ��ة ذات � �ه� ��ا
للموظف أو التي تعلوها مباشرة
في الجهة الحكومية التي يتبعها
املوظف.
وأض� � ��اف :ل ��ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي
باآلتي:
 م��ا األس �ب ��اب ال �ت��ي دع ��ت ال��ىص ��دور ال �ق��رار ال � ��وزاري بتكليف
وك�ي��ل ال� ��وزارة الحالي باإلضافة
إل� � � ��ى ع� �م� �ل ��ه ب� ��ال � �ق � �ي� ��ام ب ��أع� �م ��ال
ال��وك��ال �ت�ي�ن امل �س��اع��دت�ي�ن ل �ش��ؤون
ال � ��رق � ��اب � ��ة ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وح� �م ��اي ��ة
املستهلك وال �ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة؟
وي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب��امل �س �ت �ن��دات
الدالة على ذلك.

عسكر العنزي

 م ��ا ال �س �ن��د ال �ق ��ان ��ون ��ي ال ��ذياس�ت�ن��د ع�ل�ي��ه ال ��وزي ��ر ه ��ذا ال �ق��رار
بتكليف وك�ي��ل ال � ��وزارة وه��و في
م�ن�ص��ب اعلى بمناصب ق�ي��ادي��ة
ه ��ي اق� ��ل م ��ن م�ن�ص�ب��ه ب��اإلض��اف��ة
ال� � ��ى ع� �م� �ل ��ه؟ وي� ��رج� ��ى ت ��زوي ��دي
باملستندات الدالة على ذلك.
 ما مصير القياديني اللذين كانايتوليان منصب ال��وك�ي��ل املساعد

لشؤون الرقابة التجارية وحماية
املستهـــــــــــلك والوكيــــل املســــــــاعد
ل� �ل� �ش ��ؤون ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة؟ وه � ��ل ك��ان
امل �ن �ص �ب��ان ش��اغ��ري��ن ق �ب��ل ص ��دور
ال � �ق � ��رار ال � � � � ��وزاري ام ال؟ وي ��رج ��ى
ت��زوي��دي ب��امل�س�ت�ن��دات ال��دال��ة على
ذلك.
 ه ��ل ت ��وج ��د ش �ب �ه��ة ت �ع��ارضم �ص��ال��ح ب �ت��ول��ي وك� �ي ��ل ال � � ��وزارة
م� �ب ��اش ��رة م �س��ؤول �ي��ة ال��وك��ال �ت�ي�ن
امل � �س� ��اع� ��دت �ي�ن ل� � �ش � ��ؤون ال ��رق ��اب ��ة
ال� �ت� �ج ��اري ��ة وح� �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك
والشؤون القانونية؟
 هل تم أخذ رأي ديوان الخدمةامل��دن �ي��ة ق�ب��ل ص ��دور ه ��ذا ال �ق��رار؟
وي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب��امل �س �ت �ن��دات
الدالة على ذلك.
 م��ا م��ؤه�ل�ات وك �ي��ل ال � ��وزارة؟م��ع ت��زوي��دي بنسخة م��ن السيرة
ال ��ذات� �ي ��ة ل ��ه وت� ��درج� ��ه ال��وظ �ي �ف��ي
وخ �ب ��رات ��ه وأي م �ن��اص��ب س��اب�ق��ة
تسلمها.

برلمان
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الفضل :تمويل حكومي
للسفراء الراغبين
بتدوين تاريخهم
ت � �ق� ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ن� �ب� �ي ��ل ال �ف �ض��ل
ب ��اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ط ��ال ��ب أن ت �ق��وم
حكومة الكويت بتمويل مالي لكل
م ��ن ال �س �ف ��راء ال �س��اب �قي��ن ال��راغ �ب�ي�ن
بتدوين تاريخهم السياسي طوال
ف �ت��رة عملهم ك �س �ف��راء ح�ت��ى يكون
م��رج �ع��ا ل �ك��ل س �ف �ي��ر ق� � ��ادم وع �م��ل
أرشيف سياسي خارجي لتوثيق
دور ال �س �ف��راء خ�ل�ال ف�ت��رة حياتهم
العملية.
وم��ن ج��ان��ب آخ ��ر ,ن�ق�ت��رح أيضا
عمل ناد للدبلوماسيني املتقاعدين
أس � � � ��وة ب� � �ن � ��ادي ض � �ب� ��اط ال �ج �ي��ش
وال ��داخ� �ل� �ي ��ة ت �ح ��ت م �س �م��ى ن� ��ادي
ال��دب�ل��وم��اس�ي�ين ال�س��اب�ق�ين .وي�ك��ون
م �ن �ب��را ي �س �ت �ف��اد م �ن��ه وي �س �ت��أن��س
برأيه فيما قد يستجد من أمور.
وق��ال الفضل ف��ي ش��رح اقتراحه
إن ال�ك��وي��ت ذات مساحة جغرافية
صغيرة ف��ي محيط إقليمي كبير,
إال أنها في العمل الدبلوماسي ذات
تاريخ ناصع طويل .وذل��ك نتيجة
عمل واجتهاد السفراء الكويتيني
ف��ي م�خ�ت�ل��ف دول ال �ع��ال��م .إذ إن�ه��م
ي �ط �ب �ق��ون رؤى ح �ك �ي��م ال �س �ي��اس��ة

نبيل الفضل

ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة وع � �م � �ي ��ده ��ا ح� �ض ��رة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األحمد الصباح أمير دولة الكويت,
وحيث إن الدبلوماسية الكويتية
بنيت على سواعد سفراء سابقني
اع � �ت� ��زل� ��وا ال� �ع� �م ��ل ف� ��ي ال �خ ��ارج �ي ��ة
الكويتية كممثلني عن دولة الكويت
ف��ي ال�س�ف��ارات الخارجية وتثمينا
وع� ��رف� ��ان� ��ا ب � ��ال � ��دور ال � � ��ذي ق ��دم ��وه
للكويت في الخارج واستفادة من
خبراتهم العملية.

الطريجي والكندري يدعوان وزير المواصالت
لوقف قرار نقل موظفي الكويتية
دعا النائب د .عبدالله الطريجي
وزي� � � ��ر امل � � ��واص �ل ��ات وزي� � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ع �ي �س��ى ال �ك �ن��دري
ال ��ى إل �غ��اء ق ��رار ن�ق��ل ال �ع �ش��رات من
املوظفني الكويتيني من «الكويتية»
الى جهات حكومية أخرى مؤكدا ان
ق��رار النقل ه��ذا إن ت��م فانه سيلحق
ال �ض��رر ب��امل��وظ �ف�ين ال��ذي��ن ي��رغ�ب��ون
بخدمة بلدهم من خالل هذا املرفق.
واض ��اف ف��ي تصريح صحفي ان
اج �ب��ار امل��وظ �ف�ين ع�ل��ى االن �ت �ق��ال من
م �ك��ان ع�م�ل�ه��م ل��ن ي �خ��دم ال �ع �م��ل وال
يصب في ضرورة العمل على حماية
العمالة الوطنية مؤكدا ان الخطوط
ال�ك��وي�ت�ي��ة س�ت�ب�ق��ى ال �ن��اق��ل ال��وط�ن��ي
للدولة وم��ن ه��ذا املنطلق ف��ان رغبة
امل ��وظ �ف�ي�ن ف ��ي االن� �ت� �ق ��ال م �ن �ه��ا ال��ى
جهات حكومية كانت رغبة قديمة
وق �ب ��ل ال� �ت ��راج ��ع ع ��ن خ�ص�خ�ص�ت�ه��ا
اذ ك ��ان امل��وظ �ف��ون ي �ت �خ��وف��ون على
م�س�ت�ق�ب�ل�ه��م ال��وظ �ي �ف��ي ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال�خ��اص ف��ي ظ��ل اس�ت�م��رار التسريح
املجحف للعمالة الوطنية من بعض
مؤسسات القطاع الخاص.

وت� ��اب� ��ع :أم� ��ا اآلن ف� ��ان امل��وظ �ف�ين
ي��رغ�ب��ون ف��ي االس �ت �م��رار بالخطوط
ال �ك��وي �ت �ي��ة وك �ل �ن��ا أم � ��ل ف ��ي ت��راج��ع
الوزير الكندري عن قرار النقل لحني
ان �ت �ه��اء م�ج�ل��س االم� ��ة م ��ن م�ن��اق�ش��ة
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات امل� �ق ��دم ��ة ع� �ل ��ى ق ��ان ��ون
الكويتية.
م� � ��ن ن� ��اح � �ي� ��ة أخ� � � � ��رى اس� �ت� �غ ��رب
ال � � �ط� � ��ري � � �ج� � ��ي ح� � �م� � �ل � ��ة ال � �ت � �ش � �ك � �ي ��ك
واالت �ه��ام��ات امل�غ�ل��وط��ة ال �ت��ي ط��ال��ت
ل� �ج� �ن ��ة ح � �م ��اي ��ة امل � � � ��ال ال� � �ع � ��ام ب �ع��د
انجازها تقريرها في شأن التحقيق
ف��ي ص�ف�ق��ة ال � ��داو وال �ت��ي آخ��ره��ا ما
صدر عن د .عادل الصبيح وقيادات
نفطية س��اب�ق��ة معتبرا ان اس�ت�م��رار
ال�ح�م�ل��ة غ�ي��ر امل �ب��ررة ي�ث�ي��ر ع�لام��ات
استفهام عدة.
وأض� ��اف ال�ط��ري�ج��ي ف��ي تصريح
صحافي قائال :لم أجد مبررا إلقحام
الصبيح نفسه في ه��ذه القضية ما
ي��دف�ع�ن��ي ل�ت��وج�ي��ه س ��ؤال إل �ي��ه وه��و
بأي صفة يتكلم الصبيح حول هذه
القضية ك��ي أرد عليه؟ وه��ل تتكلم
ك �م��واط��ن أم ك��أح��د ق �ي ��ادات ح��دس؟

د .عبدالله الطريجي

فيصل الكندري

مضيفا :هل هي فزعة لحدس يا د.
ع��ادل أم أن ل��دي��ك مصلحة مباشرة
أو غ�ي��ر م�ب��اش��رة ف��ي ه��ذه القضية؟
مشيرا ال��ى ان الصبيح سكت ده��را
ونطق زورا.
واك � ��د ال �ط��ري �ج��ي ان� ��ه ك� ��ان ح��ري��ا
ب��ال�ص�ب�ي��ح وك ��ل م��ن ش�ك��ك ف��ي عمل
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ان ي �ن �ت �ظ��ر ل� �ح�ي�ن ع ��رض
ال �ت �ق��ري��ر ف ��ي ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم ��ة
املقبلة باعتبارها امل�ك��ان الصحيح

ملناقشة التقرير وحينها ستتضح
الحقائق كاملة وس�ي�ك��ون ه�ن��اك رد
على كل التساؤالت مشيرا الى ان من
السذاجة ان يبني أحد رأيا أو موقفا
وأن ينساق الى حملة التضليل قبل
االستماع ال��ى الطرف اآلخ��ر املوجه
في حقه اتهامات.
وذك� � � ��ر ال� �ط ��ري� �ج ��ي ان م � ��ا ي��زي��د
استغرابنا ان من تبنى الحملة على
ال�ل�ج�ن��ة ص�م��ت ص�م��ت ال �ق �ب��ور على

الحكومة التي ل��م تتخذ االج ��راءات
املفترض ان تتخذها منذ مدة طويلة
مل �ح��اس �ب��ة امل �ق �ص��ري��ن ف ��ي ال�ج��ري�م��ة
الكبرى وسرقة العصر والذين كانوا
س �ب �ب��ا ف ��ي ت �ح �م��ل م� ��وازن� ��ة ال ��دول ��ة
مبالغ طائلة بعد إلغاء الصفقة.
وق � � � ��ال إن ال� �ل� �ج� �ن ��ة ان � �ت � �ه ��ت م��ن
تقريرها وقدمت خالصة ما انتهت
ال � �ي ��ه ام � � ��ام اع � �ض� ��اء م �ج �ل��س االم� ��ة
وال ��ذي ��ن س �ي �ك��ون ل �ه��م ك��ام��ل ال�ح��ق
ف ��ي ات� �خ ��اذ م ��ا ي ��رون ��ه م �ن��اس �ب��ا أم��ا
التشكيك واالتهامات املغلوطة فلن
تثنينا عن قول الحق وال نخاف في
ذلك لومة الئم.
م��ن ج�ه�ت��ه ،ط��ال��ب ال�ن��ائ��ب فيصل
الكندري وزي��ر البلدية واملواصالت
عيسى ال�ك�ن��دري وق��ف ق ��رار ن�ق��ل ما
ي� �ق ��ارب  ١٨٠م��وظ �ف��ا ف ��ي م��ؤس �س��ة
ال �خ �ط ��وط ال �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة إل��ى
ج� �ه ��ات ووزارات ح �ك��وم �ي��ة أخ ��رى
م�ش�ي��را إل ��ى إن ق ��رار ال�ن�ق��ل مجحف
خ� � ��اص� � ��ة ان ق � � ��ان � � ��ون خ �ص �خ �ص��ة
الكويتية لم ير النور إلى اآلن.
وق � � � ��ال ال� � �ك� � �ن � ��دري ف � ��ي ت �ص ��ري ��ح

صحفي ان الناقل الوطني يجب ان
يبقى بيد كويتية خالصة السيما
ان ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د ن ��ص ع �ل��ى ان
ت� �ك ��ون ٪٧٥ م� ��ن م �ل �ك �ي��ة امل��ؤس �س��ة
حكومية.
وأش � ��ار ال �ك �ن��دري إل ��ى أن ال� �ـ ١٨٠
موظفا اب��دوا رغبتهم الكاملة بعدم
االن �ت �ق��ال ل�ل��وظ��ائ��ف ال�ح�ك��وم�ي��ة في
ال � � � � ��وزارات وك� � ��ان ه� �ن ��اك ات � �ف ��اق م��ع
ال� ��وزي� ��ر ع �ل��ى وق� ��ف ال �ت �ن �ف �ي��ذ ح�ت��ى
االنتهاء من التعديالت على القانون
وال� ��وزي� ��ر ع �ي �س��ى ال �ك �ن ��دري س��اب�ق��ا
أع �ط ��ى ت �ع �ل �ي�م��ات��ه م �ش �ك��ورا ب��وق��ف
ال� � �ق � ��رار ل� �ح�ي�ن ع� � ��رض ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات
ول�ك��ن إدارة الكويتية ض��رب��ت بهذه
التعليمات عرض الحائط.
بني الكندري انه طاملا ان الشركة
ستكون ناقال وطنيا وحكوميا وال
ي��وج��د مستثمر إل��ى اآلن خ��اص��ة ان
القانون ال يزال في طور التعديالت
فما ال�ه��دف م��ن نقل امل��وظ�ف�ين علما
ب��ان الشركة ستبقى حكومية وفقا
لرغبة صاحب السمو أمير البالد.
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طالب بتالفي مالحظات ديوان المحاسبة وضعف الرقابة في الوزارات

الجيران :المحاكم التأديبية تثبت
مصداقية الحكومة في ترشيد اإلنفاق
أكد النائب د .عبد الرحمن الجيران
أن� � ��ه ال س �ب �ي ��ل إلث� � �ب � ��ات م �ص��داق �ي��ة
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة  ف� ��ي ت� ��رش � �ي� ��د اإلن� � �ف � ��اق
وم � �ح� ��ارب� ��ة ال� �ف� �س ��اد إال ب �م �ب��اش��رة
اإلح � � � � � ��االت ل� �ل� �م� �ح ��اك ��م ال� �ت ��أدي� �ب� �ي ��ة
وخ� �ص ��وص ��ا ب �ع��د ص� � ��دور ال �ت �ق��ري��ر
امل ��ال ��ي م ��ن دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة لسنة
، ٢٠١٤ - ٢٠١٣والقاضي بعدم جدية
ال�ح�ك��وم��ة ب�ت�لاف��ي امل�لاح�ظ��ات لجهة
ضعف الرقابة الداخلية في الوزارات
وت��راخ��ي ال � ��وزارة بتطبيق ال�ق��ان��ون
وت � �س � ��وي � ��ة امل �ل��اح� � �ظ � ��ات .وأض � � ��اف
ال �ج �ي��ران ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي أن��ه
وحسب م��ا ورد ف��ي القانون رق��م 15
لسنة  1979في شأن الخدمة املدنية
فإن تعريف املخالفة التأديبية جاءت
كالتالي :عرفت املادة ( )27من قانون
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ف��ي ف�ق��رت�ه��ا األول ��ى
ض �م �ن��ا امل �خ��ال �ف��ة ال �ت��أدي �ب �ي��ة ب��أن�ه��ا
«اإلخ � �ل ��ال ب ��ال ��واج �ب ��ات أو م�خ��ال�ف��ة
امل �ح �ظ ��ورات امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
القوانني أو اللوائح ورتبت على ذلك
التعريف نتيجة بالنسبة ملرتكبها
أال وهي معاقبته تأديبيا» .وبني أن
العقوبات التأديبية تتضمن اآلتي:
ت �ح��دي��د ال �ع �ق��وب��ات :ت �ن��ص امل ��ادة
( )28من قانون الخدمة املدنية على
أن العقوبات التأديبية التي يجوز

توقيعها على املوظفني هي:
 - 1اإلنذار.
 - 2الخصم من املرتب ملدة ال تزيد
ع �ل��ى خ �م �س��ة ع �ش��ر ي ��وم ��ا ف ��ي امل ��رة
ال ��واح ��دة وال ت �ج��اوز ت�س�ع�ين ي��وم��ا
خالل اثني عشر شهرا.
 - 3ت �خ �ف �ي��ض امل� ��رت� ��ب ال �ش �ه��ري
ب�م�ق��دار ال��رب��ع مل��دة ال ت�ق��ل ع��ن ثالثة
أش�ه��ر وال ت �ج��اوز أث�ن��ى ع�ش��ر شهرا
عن املخالفة الواحدة.
 - 4خ �ف��ض ال ��درج ��ة إل ��ى ال��درج��ة
األدن � � � ��ى م � �ب ��اش ��رة وي � �ح � ��دد ال � �ق� ��رار
الصادر توقيع العقوبة األقدمية  في
هذه الدرجة ومرتب املوظف فيها.
 - 5الفصل من الخدمة.
وأض��اف أنه ال توقع على شاغلي
م �ج �م��وع��ة ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ق �ي ��ادي ��ة إال
إح ��دى ال�ع�ق��وب��ات ال �ت��ال �ي��ة :التنبيه
كتابة من الوزير واللوم والفصل من
الخدمة.
وقال إن ثاني الخطوات التأديبية
هي اإلجراءات التأديبية ولكي توقع
ال �ج �ه��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة ع �ق��وب��ة م ��ا على
امل��وظ��ف الرت �ك��اب��ه م�خ��ال�ف��ة تأديبية
رسم القانون الطريق التي تتبعه في
ه��ذا امل�ج��ال ب��أن ح��دد سلطة اإلحالة
إل��ى التحقيق وك��ذل��ك ب�ين إج ��راءات
ال�ت�ح�ق�ي��ق ك �م��ا ح ��دد س�ل�ط��ة ت��وق�ي��ع

د .عبدالرحمن الجيران

العقوبة التأديبية وبني طرق التظلم
من القرار التأديبي وسنتولى بيان
تلك األمور كاآلتي:
 - 1س �ل �ط��ة اإلح � ��ال � ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق:
إذا م� ��ا ن �س ��ب مل ��وظ ��ف م� ��ا ارت �ك ��اب ��ه
مخالفة تأديبية ي�ع��رض األم��ر على
سلطة اإلح��ال��ة لتقرر م��ا إذا ك��ان من
املناسب إحالة املوظف للتحقيق أم
عدم إحالته وقد حدد نظام الخدمة
املدنية هذه السلطات والتي تختلف
باختالف املجموعة الوظيفية ذلك أن
إجراء التحقيق أمر استلزمه القانون
ح �ي��ث ن �ص��ت امل � ��ادة ( )55ع �ل��ى ع��دم
توقيع عقوبة تأديبية على املوظف

إال ب�ق��رار مسبب بعد التحقيق معه
ك �ت��اب��ة أو ش �ف��اه��ة وس� �م ��اع أق ��وال ��ه
وت� �ح� �ق� �ي ��ق دف � ��اع � ��ه وب � ��ذل � ��ك ي �ع �ت �ب��ر
التحقيق من الضمانات التي كفلها
النظام للموظف وتتم اإلح��ال��ة وفقا
ملا يلي.
م �ج �م��وع��ة ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ال �ق �ي��ادي��ة
وال� � �ع � ��ام � ��ة :ن� �ص ��ت امل� � � � ��ادة ()1/56
م ��ن ن �ظ��ام ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ع �ل��ى أن
«ت �ك��ون إح��ال��ة امل��وظ�ف�ين م��ن شاغلي
م �ج �م��وع �ت��ي ال� ��وظ� ��ائ� ��ف ال� �ق �ي ��ادي ��ة
وال� �ع ��ام ��ة إل� ��ى ال �ت �ح �ق �ي��ق ب� �ق ��رار م��ن
الوزير».
م � �ج � �م ��وع ��ة ال � ��وظ � ��ائ � ��ف ال �ف �ن �ي ��ة
امل �س��اع��دة وامل� �ع ��اون ��ة :ن �ص��ت امل ��ادة
( )2/56م ��ن ن �ظ��ام ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
على ما يلي«  :وتكون اإلحالة بقرار
م��ن وكيل ال ��وزارة بالنسبة لشاغلي
الوظائف األخرى».
 - 2إج��راءات التحقيق :ويتضمن
شكل التحقيق :ول��م يشترط النظام
ف��ي ال�ت�ح�ق�ي��ق أن ي �ك��ون ك�ت��اب�ي��ا بل
أجاز أن يكون شفاهة (م  55من نظام
الخدمة املدنية) فقد تكون املخالفة
بسيطة ال تستاهل التحقيق الكتابي
وال ت�س�ت��وع��ب م�ح�ض��را أو محاضر
متعددة.

يبدأ العمل بها في بداية عام 2016

دشتي يسأل الكندري عن االتفاق
بين الكويتية والجزيرة لبناء محطة خاصة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د
س � � � ��ؤاال ال� � � ��ى وزي � � � ��ر امل� � ��واص� �ل��ات
وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة
عيسى الكندري ق��ال فيه :تناقلت
وس��ائ��ل االع �ل��ام ع��ن ت �ق��دي��م ادارة
ال� � �ط� � �ي � ��ران امل� � ��دن� � ��ي وب � � �ن� � ��اء ع �ل��ى
ت� � �ن � ��ازل م � ��ن ال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ال �ت��ي ق��دم��ت تسهيالت
ل �ش��رك��ة ط �ي ��ران ال �ج��زي��رة ل�ت�ق��دي��م
خ��دم��ات �ه��ا ل �ل �م �س��اف��ري��ن وال �س �ف��ر
ال � ��ى ل� �ن ��دن وب � ��اري � ��س ومل � ��ا ك��ان��ت
شركة الخطوط الجوية الكويتية
وب �ع��د ت�خ�ص�ي�ص�ه��ا ق ��د ت �ع��اق��دت
ع �ل��ى ش � ��راء ك �م �ي��ات م ��ن ط ��ائ ��رات
االي��رب��اص والبوينج واستأجرت
ك ��م م ��ن ال �ط ��ائ ��رات ك��ذل��ك وخ�ش�ي��ة
م��ن ت��أث�ي��ر ذل��ك ع�ل��ى خ�ط��ط شركة

الخطوط الجوية الكويتية.
واض� � ��اف ل� ��ذا ي��رج��ى م��واف��ات��ي
باآلتي:
 م��دى صحة م��ا تمت االش��ارةاليه وفق الخبر املرفق نسخة منه.
 نسخة من عقد تأسيس شركةطيران الجزيرة؟
 ن � �س � �خ� ��ة م � � ��ن اص � � � ��ل ال� �ع� �ق ��دامل�ب��رم ب�ين ش��رك��ة ط�ي��ران الجزيرة
والطيران املدني؟
 اي��ة عقود او اتفاقيات سابقةب �ي �ن �ه��ا وب �ي��ن ال� �خ� �ط ��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية
 نسخة من العقود واالتفاقياتامل� �ش ��ار ال �ي �ه��ا ف ��ي ال �ب �ن��د ال �س��اب��ق
اعاله؟
 -ه � ��ل اس � �س� ��ت ش� ��رك� ��ة ط� �ي ��ران

د .عبدالحميد دشتي

ال� �ج ��زي ��رة ورخ� �ص ��ت ب��اع �ت �ب��اره��ا
شركة تقدم الخدمات للمسافرين
ك � �ط � �ي� ��ران م �ن �خ �ف ��ض ال �ت �ك��ال �ي��ف

او ك � �ش� ��رك� ��ة ط � � �ي� � ��ران م �ت �ك ��ام �ل ��ة
اس� ��وة ب �ش��رك��ة ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية؟
 ه � ��ل ت � ��م ت �خ �ص �ي��ص م �ق��اع��دل� ��رك� ��اب ال� ��درج� ��ة االول � � ��ى ورج � ��ال
االع � � � �م � � ��ال ب� � ��االض� � ��اف� � ��ة ل � �ل ��درج ��ة
ال �س �ي��اح �ي��ة ع �ل��ى ط ��ائ ��رات ش��رك��ة
ط � � �ي� � ��ران ال � � �ج � ��زي � ��رة امل �خ �ص �ص ��ة
لرحالت لندن وباريس؟
 ه ��ل ه� �ن ��اك ات� �ف ��اق م ��ع ش��رك��ةط � �ي� ��ران ال � �ج ��زي ��رة ل� �ب� �ن ��اء م�ح�ط��ة
خ��اص��ة ب�ه��ا ل�ي�ب��دأ ال�ع�م��ل ب�ه��ا في
بداية عام 2016؟
 ه � ��ل ه � �ن � ��اك ب� � ��واب� � ��ات ب �ن �ي��تلصالح شركة طيران الجزيرة في
املحطة الحالية في مطار الكويت
الدولي؟ وكم عددها؟

المعيوف للصانع:
هل تم التحقيق مع
العثمان قبل إيقافه؟
ق ��دم ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف
س � � � � � � � ��ؤاال إل� � � � � � ��ى وزي � � � � � � � ��ر ال� � � �ع � � ��دل
ووزي� � � � � � ��ر األوق � � � � � � � ��اف وال� � � �ش � � ��ؤون
اإلسالمية يعقوب الصانع وجاء
في نص ال�س��ؤال :نمى إل��ى علمنا
أن وزارة العدل الكويتية أصدرت
ق� � ��رارا ب��إي �ق��اف ال �ش �ي��خ د.ع �ث �م��ان
الخميس عن التدريس أو الوعظ
في مساجدهالذا يرجى تزويدي
وإفادتي باآلتي :
م� ��ا ص� �ح ��ة م� ��ا ت � � ��ردد م� ��ن ه ��ذه
األخبار عن إيقاف الشيخ عثمان
ال�خ�م�ي��س ع��ن ال �ت��دري��س وال��وع��ظ
ف��ي امل �س��اج��د؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
ب �ن �ع��م ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب �ص��ورة
ض��وئ�ي��ة م��ن ق ��رار اإلي �ق��اف سالف
الذكر ؟
م ��ا أس � �ب ��اب وم� � �ب � ��ررات إي �ق��اف
امل ��ذك ��ور؟ وه ��ل ت��م ال�ت�ح�ق�ي��ق معه
قبل ص��دور ق��رار اإلي�ق��اف؟ يرجى
ت � ��زوي � ��دي ب � �ص� ��ورة ض ��وئ� �ي ��ة م��ن
محاضر التحقيق؟
ه� ��ل ت� ��م إي � �ق� ��اف امل � ��ذك � ��ور ب �ن��اء
على مخالفته للقانون؟ إذا كانت

عبدالله املعيوف

اإلجابة باإليجاب يرجى تزويدي
باملستندات الدالة ؟
ما صحة ما تردد من مطالبات
أو تدخالت من أحد نواب مجلس
األمة إليقاف املذكور ؟
ه � ��ل ت � ��م إي� � �ق � ��اف آخ � ��ري � ��ن ع �ل��ى
نفس امل��وض��وع ؟ يرجى تذويدي
بكشف أسماء من تم إيقافهم لذات
السبب؟

طنا يسأل الصالح
عن ضبط شحنة شرائح
هواتف متنقلة
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط�ن��ا
سؤاال إلى نائب رئيس الوزراء
ووزير املالية أنس الصالح
ق ��ال ف��ي م �ق��دم �ت��ه :ن �م��ى إل��ى
ع �ل �م��ي ض �ب��ط ش �ح �ن��ة ش��رائ��ح
هواتف متنقلة وك��روت تعبئة
ص �ع� �ب ��ة ال� �ت� �ت� �ب ��ع م � ��ن أوروب� � � ��ا
وإف��ري �ق �ي��ا ع ��ن ط��ري��ق ال�ش�ح��ن
الجوي من قبل اإلدارة العامة
للجمارك وتم إعادة تصديرها
بتغيير م�س�م��ى ال�ش�ح�ن��ة؟ إذا
كانت اإلجابة باإليجاب؟ طالب
فيه إفادته باآلتي:
 - 1م��اع��دد ال �ش��رائ��ح وع��دد
كروت التعبئة؟
 - 2م ��ن أف � ��راد ال �ن��وب��ة ال�ت��ي
ق ��ام ��ت ب �ض �ب �ط �ه��ا او ال �ك �ش��ف
عليها بكشف تفصيلي يشمل
األس � � �م� � ��اء وال � ��رت � �ب � ��ة وت� ��اري� ��خ
التعيني؟
 - 3م ��ا ال �ج �ه��ة امل� � ��وردة وم��ا
الجهة املستوردة؟ وهل لديها
م�خ��ال �ف��ات ت��م تسجيلها على
الشركة او الشخص مسبقا؟
 - 4ه��ل ت��م التنسيق بينكم

محمد طنا

وب�ي��ن ال �ج �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة ب �ه��ذا
ال �ص��دد م �ث��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
واملواصالت؟
 - 5ه ��ل ي �ت��م إخ� �ط ��ار وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ب�م�ث��ل ه��ذه ال �ح��االت
التي تشكل خطر مباشر ألمن
الدولة؟
 - 6م ��ا م� ��دى ص �ح��ة دخ ��ول
ه��ذه الشحنة للبالد م��ن منفذ
آخر وبتغيير مسمى الشحنة؟
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الحويلة :التزام الجهات الحكومية
بعدم تجاوز األوامر التغييرية عن ٪2
ق��دم ال�ن��ائ��ب د .محمد الحويلة
اقتراحا طالب فيه بالتزام الجهات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب� ��أح � �ك� ��ام ال � � �ق� � ��رارات
ال � � �ص � � ��ادرة م � ��ن م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ت�ن�ظ�ي��م إص� ��دار األوام� ��ر
التغييرية على تعاقدات ال��وزارات
وال� �ه� �ي� �ئ ��ات وامل ��ؤس � �س ��ات ال �ع��ام��ة
وع �ل��ى أال ت �ت �ج��اوز ق �ي �م��ة األوام � ��ر
ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة ف� ��ي أي ت� �ع ��اق ��د وأي� ��ا
ك ��ان ن��وع��ه أو ط�ب�ي�ع�ت��ه ع ��ن ()٪2
م ��ن ال �ق �ي �م��ة اإلج� �م ��ال� �ي ��ة ل�ل�أع �م��ال
وألس� �ب ��اب ف�ن�ي��ة ي �ن��ص ع�ل�ي�ه��ا في
طلب إصدار األمر التغييري.
وق� ��ال ف��ي ن��ص االق� �ت ��راح :تمثل
ت � �ع� ��اق� ��دات ال � � � � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ ��ات
واملؤسسات العامة التي تبرم مع
امل �ق��اول�ي�ن وامل �ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة
ال� �ج ��زء ال �غ��ال��ب م ��ن ن �ش��اط �ه��ا كما

ت �ك �ل��ف م �ي��زان �ي��ة ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع
اإلن � �ش� ��ائ � �ي� ��ة وع � � �ق � ��ود ال �ت �ص �م �ي��م
وال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ واإلش � � � � � � ��راف وع � �ق� ��ود
ال � �ت� ��وري� ��د ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن امل� �ي ��زان� �ي ��ة
العامة للدولة وقد استظهر خالل
السنوات املاضية ال��زي��ادة املطردة
ف� ��ي اع� �ت� �م ��اد ال� �ج� �ه ��ات امل �ت �ع��اق��دة
ع �ل��ى األوام � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة وس�ي�ل��ة
ل �ت �ع��دي��ل أح� �ك ��ام ت �ن �ف �ي��ذ ع �ق��وده��ا
وإس �ن��اد ال�ج��دي��د م��ن األع �م��ال إل��ى
امل� �ت� �ع ��اق ��د م �ع �ه��م ح� �ت ��ى أص �ب �ح��ت
تكاليف تلك األوامر وسيلة لتدارك
أخ �ط��اء ال �ج �ه��ات امل �ت �ع��اق��دة س��واء
في التصميم أو اإلشراف أو وضع
امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال �ف �ن �ي��ة وم �ت �ط �ل �ب��ات
تنفيذ األعمال على وجه سليم.
وأضاف :ولتدارك اآلثار السلبية
ل �ه ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة وم� ��ا ت �ح �م �ل��ه وم��ا

د .محمد الحويلة

ت�م�ث�ل��ه م��ن ه ��در غ �ي��ر م �ب��رر ل�ل�م��ال
ال �ع��ام ص ��در ق ��رار م�ج�ل��س ال� ��وزراء
بحظر إص��دار الجهات الحكومية
ل�ل�أوام��ر ال�ت�غ�ي�ي��ري��ة إال ب �ن��اء على

عرض من الجهة صاحبة املشروع
ع� �ل ��ى م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وم ��واف� �ق ��ة
املجلس على تنفيذ األمر التغييري
وعلى ال��رغ��م م��ن ه��ذا التنظيم إلى
ج��ان��ب ال �ق��واع��د امل� �ح ��ددة ب�ق��ان��ون
املناقصات العامة مازالت الظاهرة
ت �س �ت �ش��رى ب� �ص ��ورة ت �م �ث��ل إه � ��دارا
حقيقيا وغ �ي��ر م �ب��رر ل�ل�م��ال ال�ع��ام
وعمال على معالجة هذه الظاهرة
وبالنظر إل��ى أن بعض العقود أو
بحسب ال�ظ��روف أو امل�ب��ررات التي
تظهر للجهة الحكومية املستفيدة
وامل � �ق� ��اول� ��ون أث � �ن ��اء ال �ت �ن �ف �ي��ذ ك��ان
م ��ن ال� �ل��ازم ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى ت��رش�ي��د
اس � �ت � �خ� ��دام ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
لألوامر التغييرية.

برلمان

الجبري :خفض االستقطاع
من رواتب أصحاب
المديونيات إلى % 10
طالب النائب محمد الجبري
ب��رن��ام��ج إع � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة ال �ق��وى
ال �ع��ام �ل��ة ب�خ�ف��ض االس�ت�ق�ط��اع
من روات��ب أو روات��ب كفالء من
ل��دي �ه��م م��دي��ون �ي��ات م��ال�ي��ة إل��ى
 ١٠ف ��ي امل� �ئ ��ة ب� ��دال م ��ن  ٢٥ف��ي
املئة خصوصا أن املديونيات
تشمل  ٥آالف شخصا ما ترتب
عليه اثقال كاهل األسر وارباك
مليزانيتهم الشهرية.
وق ��ال ال �ج �ب��ري ف��ي تصريح
ص�ح��اف��ي إن اس�ت�ق�ط��اع  ٢٥في
املئة من قبل اع��ادة الهيكلة لم
ي �ع��د ب ��وس ��ع امل��دي �ن�ي�ن ت�ح�م�ل��ه
م �ن��اش��دا أن ت �ك��ون ه �ن��اك لفتة
انسانية تشمل هذه األسر التي
ع��ان��ت ك�ث�ي��را وع�م��وم��ا األم ��وال
محفوظة وس�ي�ت��م اس�ت��رداده��ا

محمد الجبري

م��ن ق �ب��ل ال ��دول ��ة ول �ك��ن خفض
االس � �ت � �ق � �ط� ��اع س� �ي� �س ��اه ��م ف��ي
التخفيف من معاناة األسر.

حذر الحكومة من اإلقدام على توقيع عقدها

حمدان العازمي :مناقصة المطار الجديدة أكبر تجاوز
على المال العام في تاريخ الكويت
ح��ذر النائب ح�م��دان العازمي
الحكومة من اإلق��دام على توقيع
ع �ق��د م �م��ارس��ة امل �ط ��ار م�ب�ي�ن��ا ان
املمارسة الجديدة للمطار تعتبر
أكبر ت�ج��اوز على امل��ال ال�ع��ام في
تاريخ الحكومات الكويتية.
وق � ��ال ال� �ع ��ازم ��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحفي إن ال �ت �ج��اوزات املنظمة
ونفوذ بعض الشركات التجارية
في الدوائر الحكومية خصوصا
وزارة االش �غ��ال ووزارة الصحة
ه��و ام ��ر م�خ��ز ل�ل�غ��اي��ة واليمكن
لهذه الحكومة أن تمرر مشروع

املطار بهذا الشكل املخزي.
وت ��اب ��ع ال �ع ��ازم ��ي :ك �ث��ر ال�ل�غ��ط
وت �ف �ش��ى ال �ف �س��اد ف ��ي ال � � ��وزارات
وهذه تعتبر نقطة سوداء بعهد
ال �ح �ك��وم��ة ال �ح��ال �ي��ة وال� �ت� �ج ��اوز
ع �ل��ى امل � ��ال ال� �ع ��ام ف ��ي ع �ه��د ه��ذه
الحكومة خصوصا في املشاريع
الكبرى مثل مشروع املطار وما
يحدث من تجاوزات في وزارتي
االشغال والصحة يستدعينا ان
ن �ق��ول ل �ه��ذه ال �ح �ك��وم��ة ي �ج��ب ان
ترحل.
وت � �س� ��اءل ال� �ع ��ازم ��ي ه ��ل ت�ع��ي

الحكومة وتدرك خطورة ما تقدم
عليه من التوقيع مع شركة سبق
أن أك� ��دت ال �ح �ك��وم��ة ب�ت�ق��اري��ره��ا
امل� �ع� �ت� �م ��دة ان ال� �س� �ع ��ر امل �ع �ت �م��د
يفوق امليزانية بـ  ٪٣٩والى عدم
مطابقته للشروط وامل��واص�ف��ات
الفنية وامل��ال�ي��ة املطلوبة مؤكدا
ان ال� �ت� �ق ��اري ��ر ال �ح �ك��وم �ي��ة ح��ول
اق��ل العطاءات ان ال�ت�ع��اق��د معه
ينطوي على مخاطر كبيرة على
تنفيذ امل �ش��روع ب��ال��وق��ت امل�ح��دد
والتكلفة املحددة.
وك �ش��ف ال �ع��ازم��ي ان ال�ت�ق��ري��ر

ال �س��اب��ق ذه� ��ب ال� ��ى ت��أك �ي��د ع��دم
ج��دي��ة ال�ب�ع��ض ح�ي��ث ان ال ��وزارة
ج ��اوب ��ت ع �ل��ى  ١٧٠٠س � ��ؤال م��ن
املناقصني والبعض لم يكن له اال
طلب لتمديد موعد االغالق.
وط � �ل� ��ب ال � �ع� ��ازم� ��ي م � ��ن س �م��و
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ض � ��رورة ال�ت��دخ��ل
ال � � �س� � ��ري� � ��ع وات� � � � �خ � � � ��اذ خ� � �ط � ��وات
واج� � � � � � � ��راءات ف � �ع ��ال ��ة ب� �ع� �ي ��د ع��ن
ال� �ت ��وص� �ي ��ات ول � �ج ��ان ال�ت�ح�ق�ي��ق
ل �ت��أج �ي��ل امل ��وض ��وع ي �ج��ب عليك
يا رئيس ال��وزراء مراقبة وزراءك
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وأنت املسؤول عن املحافظة على
املال العام امام الشعب الكويتي
وامل�ج�ل��س وال يمكن ان نقبل ان
تكون الكويت ضحية للشركات
وات �ف��اق��ات �ه��م ف��ي ال �غ��رف املغلقة
إله � � ��دار م� ��ا ي � �ق� ��ارب  ٣م �ل �ي ��ارات
دوالر ل �ف��ائ��دة أط� ��راف ح�س��ب ما
يتم تداوله.

حمدان العازمي
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برلمان
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تهدف إلى إصدار شهادات الميالد والوفاة وتحرير وتوثيق عقود الزواج

«حقوق اإلنسان» تناقش اليوم  5اقتراحات
بقوانين لغير محددي الجنسية
ت �ع �ق��د ل �ج �ن��ة ح �ق ��وق االن �س ��ان
البرملانية اليوم اجتماعا ملناقشة
االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن ف ��ي ش��أن
ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
لغير محددي الجنسية بحضور
رئ�ي��س ال�ج�ه��از امل��رك��زي ملعالجة
اوض� � ��اع امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ�ي��ر
ق��ان��ون �ي��ة وف �ي �م��ا ي �ل��ي م��ا ت�ه��دف
ال �ي��ه ه ��ذه االق� �ت ��راح ��ات وع��دده��ا
 5وامل �ق��دم��ة م��ن ال �ن��واب د .أحمد
م �ط �ي��ع وم �ح �م��د ط �ن��ا وع �ب��دال �ل��ه
ال �ت �م �ي �م��ي وع ��دن ��ان ع�ب��دال�ص�م��د
وحمدان العازمي وطالل الجالل
ومحمد الحويلة.
االق �ت��راح األول ون�ص��ت م��واده
على ما يلي:
مادة اولى :يعتمد مسمى غير
م� �ح ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة ام � ��ام خ��ان��ة
الجنسية لكل م��ن املسجلني في
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل�م�ق�ي�م�ين
ب�ص��ورة غير قانونية او اللجنة
العليا للجنسية بمجلس الوزراء
او مكتب الشهيد وتعتبر اقامة
االص � ��ول م�ك�م�ل��ة الق ��ام ��ة ال �ف��روع
بشرط ان يكون الفرع مولودا او
م�ق�ي�م��ا ب��دول��ة ال �ك��وي��ت ويعتمد
ه��ذا املسمى دون غير في جميع
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ات
وامل � ��ؤس� � �س � ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة وس ��ائ ��ر
الجهات الرسمية بالدولة.
م � ��ادة ث��ان �ي��ة :ت �ص��در ل �ك��ل من
ي � ��درج اس �م��ه ت �ح��ت م �س �م��ى غير
م �ح ��دد ال �ج �ن �س �ي��ة ع �مل��ا ب ��امل ��ادة
ال�س��اب�ق��ة ب�ط��اق��ة م��دن�ي��ة صالحة
مل� � � � ��دة خ� � �م � ��س س� � � �ن � � ��وات ق ��اب� �ل ��ة
ل�ل�ت�ج��دي��د وت �ح �م��ل رق �م��ا خ��اص��ا
ب � ��ه وت� �ع� �ت� �م ��د ف � ��ي اث� � �ن � ��اء ف� �ت ��رة
س��ري��ان �ه��ا ل � ��دى ج �م �ي��ع وزارات
ال� � ��دول� � ��ة وال� � �ج� � �ه � ��ات ال ��رس� �م� �ي ��ة
التابعة لها دون الرجوع الى اي
ج�ه��ة اخ ��رى وي �ح��ق ل�غ�ي��ر محدد
ال�ج�ن�س�ي��ة ب�م��وج�ب�ه��ا ال�ح�ص��ول
ع� �ل ��ى امل � �س � �ت � �ن� ��دات ال � �ت� ��ي ت �ك �ف��ل
حقوقه املدنية ومنها على وجه
الخصوص.
 االق � � ��ام � � ��ة ال � ��دائ� � �م � ��ة ب� ��دول� ��ةالكويت.
 ال �ت �م �ت��ع ب ��ال� �ع�ل�اج امل �ج��ان��يبجميع تخصصاته ومتطلباته
وال �ح �ص��ول ع�ل��ى ال� ��دواء ورع��اي��ة
امل� �ع ��اق�ي�ن وذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة.
 التعليم امل�ج��ان��ي ف��ي جميعامل� ��راح� ��ل ال ��دراس� �ي ��ة اض ��اف ��ة ال��ى
مراحل التعليم العالي وفقا لنظم
وقواعد القبول الخاصة بها.

جانب من اجتماع سابق للجنة حقوق اإلنسان

 إصدار شهادات امليالد. إصدار شهادات الوفاة. تحرير وتوثيق عقود الزواجوالطالق والوصية وحصر اإلرث
وج� �م� �ي ��ع م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� ��األح� ��وال
الشخصية.
 إص � � � � � ��دار رخ � � � ��ص ال � �ق � �ي� ��ادةبجميع انواعها.
 إصدار جوازات السفر والحقف� ��ي ال �ت �ن �ق��ل ال � ��ى خ � � ��ارج ال� �ب�ل�اد
والعودة اليها.
 ال �ح��ق ف ��ي ال �ت �ق��اع��د وص ��رفاملعاش التقاعدي ومكافأة نهاية
الخدمة ف��ي القطاعني الحكومي
وال �خ��اص وف�ق��ا ل�ل�ق��واع��د امل�ق��درة
في هذا الشأن.
 ال�ح��ق ف��ي اخ�ت�ي��ار العمل فيالقطاعني العام والخاص.
 ال� �ح ��ق ف ��ي ت �م �ل��ك ال� �ع� �ق ��اراتب� �ص ��ورة ف ��ردي ��ة ب ��االش� �ت ��راك مع
الغير.
 الحق في اللجوء الى املحاكمبجميع درجاتها وانواعها.
ون��ص االق �ت��راح الثاني وال��ذي
ت�ش��اب��ه م ��واده واالق �ت��راح الثالث
على اآلتي:
م� � ��ادة  :1ف� ��ي ت �ط �ب �ي��ق اح �ك ��ام
ه��ذا القانون يقصد بغير محدد
ال �ج �ن �س �ي��ة ك ��ل م ��ن ي ��دع ��ي ب �ه��ذه
ال�ص�ف��ة وي�ق�ي��م ف��ي دول ��ة الكويت
م�س�ت�ق�لا او ض �م��ن اف � ��راد اس��رت��ه
وت �ع �ت �ب��ر اق ��ام ��ة االص � ��ول مكملة
الق ��ام ��ة ال� �ف ��روع امل ��ول ��ودي ��ن على
ارض ال �ك��وي��ت او امل �ق �ي �م�ين بها
ويكون مسجال في اآلتي:
 الهيئة التنفيذية للمقيمنيبصورة غير قانونية.
 ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ج�ن�س�ي��ةبمجلس الوزراء.
 مكتب الشهيد. -ال� �ج� �ه ��از امل � ��رك � ��زي مل �ع��ال �ج��ة

اوض� � ��اع امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ�ي��ر
قانونية او غير ذلك من الجهات
الرسمية املعنية.
م � ��ادة  :2ي �م �ن��ح غ �ي��ر م �ح��ددي
ال�ج�ن�س�ي��ة امل �ش��ار ال �ي �ه��م ب��امل��ادة
السابقة م��ن ه��ذا القانون بطاقة
م� ��دن � �ي� ��ة ص� ��ال � �ح� ��ة مل� � � ��دة خ �م��س
سنوات قابلة للتجديد تصدر عن
الهيئة العامة للمعلومات املدنية
وي �ح��ق ل ��ه ب�م��وج�ب�ه��ا ال �ح �ص��ول
على الوثائق التي تكفل حقوقه
املدنية واالجتماعية ومنها على
وجه الخصوص.
 ال� � �ع �ل��اج امل � �ج� ��ان� ��ي ب �ج �م �ي��عت �خ �ص �ص��ات ��ه وم �ت �ط �ل �ب ��ات ��ه ف��ي
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وامل �س �ت��وص �ف��ات
الحكومية وكذلك الحصول على
الدواء مجانا ورعاية املعاقني من
ذوي االحتياجات الخاصة.
 ال �ت �ع �ل �ي��م ب �ج �م �ي��ع م��راح �ل��هب � � �ق � � �ب � � ��ول ف� � � � � � � ��وري ب� � � � ��امل� � � � ��دارس
الحكومية.
 ال � �ح � �ص� ��ول ع� �ل ��ى ش � �ه� ��اداتامليالد والوفاة.
 تحرير وتوثيق عقود الزواجوالطالق والوصية وحصر االرث
وج� �م� �ي ��ع م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� ��االح� ��وال
الشخصية.
 ال� � �ح� � �ص � ��ول ع� � �ل � ��ى رخ� �ص ��ةالقيادة بجميع انواعها.
 ال � �ح � �ص� ��ول ع � �ل� ��ى ج � � � ��وازاتالسفر.
 ال�ح��ق ف��ي اخ�ت�ي��ار العمل فيالقطاعني العام والخاص حسب
ال�ح��اج��ة وف�ق��ا ل�ل�ق��وان�ين املنظمة
للعمل.
 ال� �ح ��ق ف ��ي ت �م �ل��ك ال� �ع� �ق ��اراتبصورة فردية او باالشتراك مع
الغير وفقا للشروط والضوابط
امل� � �ق � ��ررة ل �ت �م �ل��ك غ� �ي ��ر ال �ك��وي �ت��ي
للعقارات.

 ال � �ح ��ق ف� ��ي ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ىالضمان االجتماعي وفقا لقانون
التأمينات االجتماعية.
مادة  :3تسري على غير محدد
ال� �ج �ن� �س �ي ��ة ال � �ق� ��واع� ��د ال� �خ ��اص ��ة
ب ��االج ��ان ��ب ف ��ي م� �ج ��ال ت��أس �ي��س
ال � � �ش� � ��رك� � ��ات وت � �م � �ل� ��ك اس� �م� �ه� �م ��ا
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي��ه ف� ��ي امل ��رس ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  25ل �س �ن��ة 2012
املشار اليه.
م��ادة  :4يلتزم الجهاز املركزي
ملعالجة اوضاع املقيمني بصورة
غير قانونية بتسجيل جميع من
ل ��م ي �ت��م ت�س�ج�ي�ل�ه��م ف ��ي ال�ج�ه��ات
امل�ع�ن�ي��ة ب �ه��ذا االم ��ر م�ث��ل اللجنة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �م �ق �ي �م�ين ب �ص��ورة
غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة او ال�ل�ج�ن��ة العليا
ل �ل �ج �ن �س �ي��ة او م �ك �ت ��ب ال �ش �ه �ي��د
أو ال � �ج � �ه� ��از امل � ��رك � ��زي مل �ع��ال �ج��ة
اوض� � ��اع امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ�ي��ر
قانونية او غير ذلك من الجهات
الرسمية املعنية وفقا ملا يحمله
م��ن اح�ص��اء او اي اوراق ثبوتية
رس �م �ي��ة ت�ف�ي��د م��ا ي�ث�ب��ت وج ��وده
ب��ال �ك��وي��ت ب �ص �ف �ت��ه غ �ي��ر م �ح��دد
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة وع � �م �ل��ا ب� ��ال � �ش� ��روط
والضوابط املقررة.
م � � � � ��ادة  :5ت � � �ص� � ��در ال �ل�ائ � �ح� ��ة
التنفيذية لهذا القانون بمرسوم
ب�ن��اء على ع��رض وزي��ر الداخلية
خ �ل��ال ث�ل�اث ��ة اش� �ه ��ر م� ��ن ت ��اري ��خ
نشره في الجريدة الرسمية.
فيما تنص املذكرة اإليضاحية
ل�لاق�ت��راح ب�ق��ان��ون ال�خ��ام��س على
م� ��ا ي� �ل ��ي ي� �ع ��ان ��ي غ� �ي ��ر م� �ح ��ددي
الجنسية من ع��دة صعوبات في
ح �ي��ات �ه��م وب� �م ��ا أن� �ه ��م ي�ع�ي�ش��ون
ع �ل��ى أرض ه� ��ذا ال ��وط ��ن ال �غ��ال��ي
وغ��ال �ب �ي �ت �ه��م ول � ��د ف � ��ي ال �ك��وي��ت
وب��ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ي �ح��رم��ون من
االع � � �ت � � ��راف ب� �ه ��وي� �ت� �ه ��م واب� �س ��ط

حقوقهم ف��ي م��واص�ل��ة تعليمهم
وب�ح��ري��ة ال�ت�ن�ق��ل ورغ �ب��ة ف��ي حل
ه� ��ذه االزم � ��ة ال �ت��ي ت �ع��ان��ي منها
الكويت منذ أم��د طويل اع��د هذا
االقتراح بقانون بشأن حل شامل
لقضية غ�ي��ر م �ح��ددي الجنسية
على تأكيد املواطنة للمستحقني
واعطاء غير املستحقني الحقوق
امل��دن �ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة ك��اف��ة كما
ه ��و م��وض��ح ب��ال �ق��ان��ون امل �ق �ت��رح
وع �ل ��ى ت��أك �ي��د اح � �ت ��رام امل��واث �ي��ق
ومعاهدات حقوق االنسان كافة.
واالقتراح جاء في أربعة ابواب
على النحو التالي:
ال � �ب� ��اب االول امل� � � ��واد م� ��ن 8-1
وفيها تم تعديل مسمى الجهاز
الجهاز املركزي ملعالجة اوض��اع
امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
ال ��وارد ب��امل��رس��وم رق��م  467لسنة
 2010بالجهاز امل��رك��زي ملعالجة
اوض� ��اع غ�ي��ر م �ح��ددي الجنسية
والسجالت الواجب توافرها في
ال�ج�ه��ات وال�ط�ل�ب��ات امل�ق��دم��ة اليه
وال� ��واج � �ب� ��ات ال� ��واج� ��ب ات �ب��اع �ه��ا
ف�ض�لا ع��ن ت�ع��ري��ف غ�ي��ر م�ح��ددي
الجنسية وتصنيف تلك الفئة.
الباب الثاني املواد  20-9حددت
ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
لفئات غير محددي الجنسية من
ش �ه��ادات اداري� ��ة وج � ��وازات سفر
وال �ح��ق ف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م وال �خ��دم��ات
ال� �ص� �ح� �ي ��ة وت� �م� �ل� �ي ��ك ال � �ع � �ق� ��ارات
واملعاملة كمعاملة الكويتيني في
بعض الحقوق واملزايا املمنوحة
لهم فضال عن عدم جواز ابعادهم
اداريا.
ال � �ب ��اب ال� �ث ��ال ��ث امل � � ��واد 25-21
للتجنيس وح ��دد ف�ي��ه االق �ت��راح
شروط واج��راءات تجنيس فئات
غير محددي الجنسية.
ال � �ب� ��اب ال � ��راب � ��ع امل� � � ��واد 28-26
امل� ��ادة  26م ��ادة ج��زائ �ي��ة ملعاقبة
م ��ن ادرج اس �م��ه ض �م��ن س�ج�لات
الجهاز بطريق الغش او التزوير
وعاقبته بعقوبة الجناية واملادة
 27إلص� ��دار ال�لائ �ح��ة التنفيذية
خ�ل�ال ث�لاث��ة أش�ه��ر وم��ا ي�ج��ب ان
تتضمنه الالئحة واملادة  28مادة
تنفيذية.

اعتماد مسمى غير
محددي الجنسية
لكل المسجلين في
اللجنة التنفيذية أو
العليا للجنسية أو
مكتب الشهيد
إصدار بطاقة
مدنية لغير
محددي الجنسية
صالحة لمدة خمس
سنوات قابلة
للتجديد
التمتع بالعالج
والتعليم المجاني
في جميع المراحل
الدراسية
الحق في التقاعد
وصرف المعاش
التقاعدي
ومكافأة
نهاية الخدمة
في القطاعين
الحكومي والخاص
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تسلمتها األمانة العامة لمجلس األمة في مملكة البحرين

«ساهم في التشريع» يحصل على جائزة
الحكومة اإللكترونية لدول التعاون
ح � � �ص� � ��ل م� � � � �ش � � � ��روع األم � � ��ان � � ��ة
ال �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س االم � � ��ة «س��اه��م
ف� ��ي ال� �ت� �ش ��ري ��ع» ع �ل��ى ال �ج��ائ��زة
ال � �ت � �ق� ��دي� ��ري� ��ة ل � � �ل� � ��دورة ال� ��راب � �ع� ��ة
ل �ل �ح �ك��وم��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ل� ��دول
م� �ج� �ل ��س ال� � �ت� � �ع � ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
وذل � ��ك ع ��ن ف �ئ��ة أف �ض ��ل م �م��ارس��ة
ف��ي املشاركة املجتمعية كإحدى
أف � �ض� ��ل امل � �م� ��ارس� ��ات ف� ��ي م �ج��ال
ال �ح �ك��وم �ي��ة اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ع�ل��ى
مستوى الدولة.
وت��م تسليم ال�ج��ائ��زة ف��ي حفل
ال��دورة الرابعة لجائزة ومعرض
وم��ؤت�م��ر ال�ح�ك��وم��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة
لدول مجلس التعاون الخليجي
ال� ��ذي ان �ع �ق��د أم ��س األرب� �ع ��اء في
م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن ت �ح��ت رع��اي��ة
رئ �ي��س وزراء م�م�ل�ك��ة ال�ب�ح��ري��ن
ص ��اح ��ب ال �س �م��و امل �ل �ك��ي األم �ي��ر
خ �ل �ي �ف��ة ب� ��ن س� �ل� �م ��ان آل خ�ل�ي�ف��ة
وال ��ذي أن��اب عنه الشيخ محمد
ب� � ��ن م � � �ب� � ��ارك آل خ� �ل� �ي� �ف ��ة ن ��ائ ��ب
رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء رئ�ي��س
اللجنة العليا لتقنية املعلومات
واالتصاالت.
م �ث��ل األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ملجلس
االم � ��ة م ��دي ��ر إدارة اإلع� �ل ��ام أم��ل
امل� � �ط � ��وع وم � ��دي � ��ر إدارة ال ��دع ��م
االس � �ت � �ش� ��اري وامل� �ت ��اب� �ع ��ة ه �ن��اء
ال� � � �ه � � ��اج � � ��ري وامل� � � �ه� � � �ن � � ��دس ب � ��در
ال � �ح � �ج � �ي �ل�ان م � ��ن إدارة ت �ق �ن �ي��ة
املعلومات.
وان � �ط � �ل � �ق � ��ت ف � � �ك� � ��رة ال � �ب � ��واب � ��ة
التشريعية أو خدمة (ساهم في
ال �ت �ش��ري��ع) ب �م �ب��ادرة م ��ن رئ�ي��س
م �ج �ل��س االم � � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
قبل ح��وال��ي عامني وذل��ك إيمانا
م �ن��ه ب��أه �م �ي��ة ت �ف �ع �ي��ل امل �ش��ارك��ة
املجتمعية والحرص على توفير
ال � �ف� ��رص� ��ة ل� �ل� �م ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي
وتمكينه م��ن التعبير ع��ن آرائه
وتقديم اقتراحاته حول مشاريع
القوانني املختلفه التي تبحثها
اللجان البرملانية املختلفة.
وت� �ح� �ظ ��ى خ� ��دم� ��ة س� ��اه� ��م ف��ي
ال �ت �ش��ري��ع ال �ت��ي ت��م إط�لاق �ه��ا في
دي� �س� �م� �ب ��ر  ٢٠١٣ك � � � ��أداة ف��اع �ل��ة
ل�ت�ح�ق�ي��ق امل� �ش ��ارك ��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
ب��اه �ت �م��ام م �ب��اش��ر م ��ن ال��رئ �ي��س
ال �غ��ان��م وي �ت �ض��ح ذل ��ك م ��ن خ�لال
تأكيده على اعضاء مجلس االمة
ورؤساء اللجان الدائمة واملؤقتة
ب �م �ت��اب �ع��ة ك ��ل م ��ا ي� ��رد ف �ي �ه��ا م��ن
اقتراحات ومشاركات باإلضافة

أمل املطوع ممثلة األمانة العامة ملجلس األمة تتسلم جائزة ساهم في التشريع

إلى حرصه على ضرورة تضمني
تلك االقتراحات كجزء من تقرير
اللجنة عند مناقشة القانون في
اللجنة.
وه � ��و م� ��ا أع� �ل ��ن ال� �غ ��ان ��م عنه
ف��ي أك �ث��ر م��ن م�ن��اس�ب��ة م��ن خ�لال
ترؤسه للجلسات التي يتم فيها
مناقشة القانون وكذلك من خالل
ك �ل �م �ت��ه ف� ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ال �ص �ح �ف��ي
ال��ذي انعقد إلط�لاق هذه الخدمة
ح �ي ��ث اوض� � ��ح ان ت �ل ��ك ال �خ��دم��ة
جاءت تلبية ملطالبات املواطنني
ب��إض��اف��ة او اق �ت��راح م ��ادة معينة
على بعض القوانني التي تعنيهم
ب �ش �ك ��ل م� �ب ��اش ��ر ف� �ل� �ط ��امل ��ا أق � ��رت
بعض القوانني في مجلس األمة
ولم يتمكن البعض من توصيل
رأي��ه حولها إال بعد ف��وات األوان
لكن من خالل هذه الخدمة أصبح
ذل��ك م�ت��اح��ا ق�ب��ل إق� ��راره م��ن قبل
امل�ج�ل��س .وب��إط�لاق ه��ذه الخدمة
ي�ص�ب��ح م�ج�ل��س األم� ��ة ال�ك��وي�ت��ي
من البرملانات القليلة في العالم
ال �ت��ي ت�ت�ي��ح ال �ف��رص��ة مل��واط�ن�ي�ه��ا
باملساهمة ف��ي تشريع القوانني
التي تؤثر على حياتهم وذلك في
اط ��ار امل �ش��ارك��ة املجتمعية التي
تعد احد املعايير العاملية املتبعة
م��ن قبل هيئة االم��م امل�ت�ح��دة في
تصنيف دول ال�ع��ال��م ف��ي مجال

الحكومة االلكترونية.
ويعتبر حصول األمانة العامة
ملجلس االمة على جائزة مؤتمر
ال� �ح� �ك ��وم ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ل� ��دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي عن
ف �ئ��ة اف �ض��ل م �ش��ارك��ة مجتمعية
ت��أك�ي��دا ع�ل��ى ه��ذا االم ��ر وم�ص��در
فخر لها.
وت � � �ع � ��د خ � ��دم � ��ة (س � � ��اه � � ��م ف��ي
التشريع) خدمة إلكترونية تتيح
ل�ل�م��واط��ن امل�ش��ارك��ة ف��ي التعليق
ع�ل��ى م�ش��اري��ع ال �ق��وان�ين امل��درج��ة
ع � �ل� ��ى ج� � � � ��دول أع � � �م� � ��ال ال� �ل� �ج ��ان
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وت �ق��دي��م اق �ت��راح��ات��ه
املتعلقة بهذا ال�ش��أن عبر املوقع
اإللكتروني .www.kna.kw
وم� � �ج � ��ال ال� �ت� �ط ��وي ��ر ف � ��ي ه ��ذه
ال � �ف � �ك� ��رة ك� �ب� �ي ��ر وواس � � � � ��ع ح �ي��ث
ت �س �ع��ى االم� ��ان� ��ة خ �ل��ال امل��رح �ل��ة
املقبلة ال��ى ال�ع�م��ل ع�ل��ى االرت �ق��اء
بها ضمن خطة شاملة بتطوير
العمل ف��ي ال �ب��واب��ة التشريعية
واع� � ��ادة ت�ص�م�ي��م م��وق��ع مجلس
االمة االلكتروني.
ام� ��ا ب� �ش ��أن ال �ك �ي �ف �ي��ة ال�ع�م�ل�ي��ة
مل �ش��ارك��ة امل ��واط ��ن ب ��إب ��داء رأي� ��ه
وإي �ص��ال اق�ت��راح��ات��ه واملساهمة
ف��ي تشريع ال�ق��وان�ين فإنها تتم
ب �ش �ك��ل م� �ب ��اش ��ر وم� �ب� �س ��ط وه ��ي
غير مقيدة بوقت أو مكان معني

اذ تعمل الخدمة م��ن خ�ل�ال أي
متصفح إل�ك�ت��رون��ي على أجهزة
ال �ك �م �ب �ي��وت��ر أو ال �ه��ات��ف ال �ن �ق��ال
وذل��ك م��ن خ�لال ال��دخ��ول للموقع
االل� �ك� �ت ��رون ��ي واخ� �ت� �ي ��ار ال�ل�ج�ن��ة
التي ي��ود امل��واط��ن التعليق على
ق��وان �ي �ن �ه��ا ث ��م اخ �ت �ي��ار م �ش��روع
ال� �ق ��ان ��ون أو االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
وت� �ق ��دي ��م ب� �ي ��ان ��ات ��ه ال �ش �خ �ص �ي��ة
املطلوبة ومن ثم كتابة تعليقه.
وت � �ت � �ع ��ام ��ل األم� � ��ان� � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
مل �ج �ل��س األم � ��ة م ��ع ن� �ظ ��ام خ��دم��ة
(س��اه��م ف��ي ال�ت�ش��ري��ع) وف��ق آلية
ع� �م ��ل م � �ح� ��ددة ومنظمة ح�ي��ث
ت �ق��وم إدارة ال��دع��م االس �ت �ش��اري
واملتابعة بإدخال جميع مشاريع
ال �ق��وان�ين واالق �ت ��راح ��ات ب�ق��ان��ون
امل�ق��دم��ة م��ن الحكومة واألع�ض��اء
إلى نظام البوابة التشريعية ثم
ي �ق��وم ف��ري��ق ع�م��ل خ��دم��ة (س��اه��م
في التشريع) بأخذ ما هو مدرج
على جدول أعمال اللجان من تلك
امل�ش��اري��ع واالق �ت��راح��ات ووضعه
ع �ل��ى ب ��واب ��ة ال �ت �ش��ري��ع ليتسنى
ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن ك �ت��اب��ة
تعليقاتهم وآرائهم ومقترحاتهم
عليها ثم يقوم الفريق بإحالتها
إل � � ��ى رؤس� � � � ��اء م� �ك ��ات ��ب ال� �ل� �ج ��ان
ال �ب��رمل��ان �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة ب �ه��ا ليتم
عرضها على رؤساء اللجان.

ال� �ج ��دي ��ر ب ��ال ��ذك ��ر ان األم ��ان ��ة
ال� �ع ��ام ��ة اق� ��ام� ��ت م� ��ؤخ� ��را ورش� ��ة
تدريبية ه��دف��ت ال��ى تفعيل دور
م �س �ت �ش��اري ال �ل �ج ��ان ف ��ي خ��دم��ة
(س��اه��م ف��ي ال�ت�ش��ري��ع) م��ن حيث
م� �ت ��اب� �ع ��ة اآلراء واالق� � �ت � ��راح � ��ات
الواردة وتنقيحها وفرز ما يمكن
االس �ت �ف��ادة منها وذل ��ك ف��ي اط��ار
ت�ف�ع�ي��ل ال �خ��دم��ة اك �ث��ر واالرت� �ق ��اء
بها.
ومن ابرز القوانني التي اقرها
مجلس األم ��ة م��ؤخ��را وتضمنت
ف ��ي ت �ق ��اري ��ره ��ا ع � ��دة اق� �ت ��راح ��ات
وآراء ج� � ��اءت م� ��ن خ �ل��ال خ��دم��ة
(س��اه��م ف��ي التشريع) القانون
رق� � ��م ( )23ل �س �ن��ة  2015ب �ش��أن
إن �ش��اء ج �ه��از امل��راق �ب�ي�ن امل��ال�ي�ين
ال � � ��ذي ي� �ه ��دف إل � ��ى ت �ف �ع �ي��ل دور
املراقب املالي في حماية األم��وال
العامة والقانون رقم ( )19لسنة
 2014ب ��إض ��اف ��ة م � ��ادة  28م �ك��رر
ل �ل �ق��ان��ون رق ��م ( )47ل�س�ن��ة 1993
ب �ش��أن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وال ��ذي
يساهم في تخفيف تكاليف مواد
البناء لصالح املواطن بقيمة 30
الف دينار باإلضافة إلى القانون
رق ��م ( )62ل�س�ن��ة  2015ب�ت�ع��دي��ل
بعض أحكام القانون رقم ()110
لسنة  2014بتقرير مكافأة مالية
ل�ل�خ��اض�ع�ين ل �ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة وق ��ان ��ون م�ع��اش��ات
وم �ك��اف��آت ال �ت �ق��اع��د للعسكريني
عند انتهاء االشتراك.
وت� �ف ��اوت ��ت أع� � ��داد امل �ش��ارك��ات
واالق � �ت� ��راح� ��ات ال� � � ��واردة إل� ��ى ك��ل
لجنة م��ن اللجان البرملانية فقد
ح �ل��ت ل �ج �ن��ة ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع
ب��امل��رت �ب��ة االول � ��ى م��ن ح �ي��ث ع��دد
امل� �ش ��ارك ��ات ال� � � ��واردة ال �ي �ه��ا ك�م��ا
ج� � ��اءت ل �ج �ن��ة ال � �ش � ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالقتصادية في املرتبة الثانية
وأتت اللجنة االسكانية باملرتبة
الثالثة ومن ثم اللجنة الصحية
وال �ل �ج �ن��ة ال �ت�ش��ري �ع�ي��ة وال�ل�ج�ن��ة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ول� �ج� �ن ��ة امل �ق �ي �م�ي�ن
ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة ول�ج�ن��ة
ال � � �ش� � ��ؤون ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ول �ج �ن��ة
املرافق العامة ولجنة امليزانيات
ثم باقي اللجان.
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انطلقت بمبادرة
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المشاركة
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تلبية لمطالبات
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باالقتراح على
بعض القوانين
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فخر لها
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الخالد :لن نسمح لقوى الظالم
أن تعود بنا إلى زمن الجهالة
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
ال �خ��ال��د ان امل � �خ� ��درات واالره� � ��اب
وت � �ه ��ري ��ب االس � �ل � �ح ��ة وال ��ذخ ��ائ ��ر
واملفرقعات آف��ات ث�لاث تستهدف
امننا واستقرارنا وشبابنا.
وق � � � ��ال ال � �خ� ��ال� ��د ف� � ��ي ال �ج �ل �س��ة
االفتتاحية لالجتماع الـ  34لوزراء
داخلية دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ان االجتماع يأتي
من اجل ت��دارس االوض��اع االمنية
وال� �ت� �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي ت� ��واج� ��ه دول
املجلس خاصة أننا نعيش وسط
محيط اقليمي تستعر فيه نيران
ال � �ح� ��روب االه� �ل� �ي ��ة وال� �ص ��راع ��ات
ال �ط��ائ �ف �ي��ة وال �ع��رق �ي��ة وه� ��ي بيئة
تنشط فيها الجماعات االرهابية
ل� �ن� �ش ��ر ال � � �خ� � ��راب وال � � ��دم � � ��ار وق� ��د
ش �ه��دن��ا ح � ��وادث اره��اب �ي��ة غ��ري�ب��ة
على مجتمعاتنا من قلة ضالة لم
يراعوا لبيوت الله حرمة.
واض � � � ��اف ان� � ��ه ال ت� ��وج� ��د دول� ��ة
بمنأى عن جرائم االرهابيني فقد
شهدنا باألمس القريب يد االرهاب
ال � �غ� ��اش � �م� ��ة ت� � �ض � ��رب ال� �ع ��اص� �م ��ة
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ب � �ي� ��روت وال �ع��اص �م��ة
الفرنسية باريس مبينا ان هؤالء
االره��اب�ي�ين ال ي�ف��رق��ون ب�ين مسلم
وغ �ي��ره وي �ح��اول��ون ال��وص��ول ال��ى
اغراضهم بطريق واحد وهو سفك
الدماء.
واش ��ار ال��ى ان اس�ت�ق��راء ال��واق��ع
االم � �ن ��ي وال� �ت� �ح ��دي ��ات امل �ف��روض��ة
ع�ل�ي�ن��ا ت�ك�ش��ف ع��ن م ��دى صعوبة
االي��ام القادمة في حماية بلداننا
والحفاظ على امننا خاصة واننا
لسنا بمنأى عن االوضاع االمنية
املحيطة بنا.

ول �ف ��ت إل� ��ى أن ج �ه ��از ال �ش��رط��ة
ال�خ�ل�ي�ج��ي ال��ول �ي��د ال �ج��دي��د ال��ذي
ان � �ض� ��م ال � � ��ى امل� �ن� �ظ ��وم ��ة االم� �ن� �ي ��ة
س �ي �س �ه��م ف� ��ي ت �س �ه �ي��ل ال� �ت� �ع ��اون
وال �ت �ن �س �ي��ق وت � �ب� ��ادل امل �ع �ل��وم��ات
حتى ن�ك��ون ق��ادري��ن على الضرب
ع �ل ��ى اي� � ��دي ال �ع ��اب �ث�ي�ن وت �ح �ق �ي��ق
نعمة االمن واالمان لشعوبنا.
وك� � � ��ان ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
م �ح �م��د ال �خ��ال��د ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح
ق��د أك��د ان االجتماع ال�ـ  34ل��وزراء
داخلية مجلس التعاون الخليجي
يأتي في توقيت بالغ الدقة بالنظر
ال � � ��ى امل � �س � �ت � �ج� ��دات وال� � �ت� � �ط � ��ورات
االمنية املتالحقة على املنطقة.
وق� � ��ال ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
لـ(كونا) لدى وصوله الى الدوحة
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي االج �ت �م��اع ان تلك
التطورات باتت تهدد امن شعوبنا
وامل�ص��ال��ح العليا ل��دول�ن��ا وتشكل
خطرا على منجزاتنا الحضارية
واالقتصادية والثقافية.
واض��اف ان ال�ه��دف ال��ذي نعمل
ع �ل��ى ت�ح�ق�ي�ق��ه ب �ك��ل ق� ��وة ه ��و ام��ن
املنطقة وشعوبها وهو ما يتطلب
ج �ه��دا دائ �ب��ا وع �م�لا م�خ�ل�ص��ا في
ال� �ح ��اض ��ر وامل �س �ت �ق �ب ��ل ف� ��ي وج ��ه
هجمة ظالمية تريد ان تعود بنا
ال��ى زم��ن الجهالة والتخلف وهو
ما لن نسمح به مطلقا.
وق� � � ��ال ال � �خ� ��ال� ��د ان االج� �ت� �م ��اع
سيبحث مجمل األوض��اع األمنية
ف��ي م��واج �ه��ة ك��اف��ة امل �خ��اط��ر ال�ت��ي
تحدق باملنطقة.
واض��اف في تصريح صحافي:
س �ن �ق��وم ب � �م � �ش ��اورات م �ك �ث �ف��ة م��ع
وزراء الداخلية الخليجيني لبحث

الشيخ محمد الخالد مشاركا في االجتماع الـ  34لوزراء داخلية دول مجلس التعاون

املوضوعات وعلى رأسها الهجمة
االره��اب �ي��ة ال �ش��رس��ة ال �ت��ي تتبدى
مل��ام �ح �ه��ا امل �خ �ي �ف��ة ه �ن��ا وه �ن��اك
وتطال أحداثها الدموية الجميع
وت �ن �ت �ه��ك ك ��اف ��ة امل � �ب� ��ادئ ال��دي �ن �ي��ة
والقيم األخالقية واملثل اإلنسانية.
وذك � ��ر ان ه� ��ذا االج� �ت� �م ��اع ي�ع��د
بالغ االهمية مشيرا الى ان جدول
االع�م��ال ح��اف��ل بالقضايا االمنية
وعلى رأسها توصيات االجتماع
األول للجنة الخليجية للقائمة
اإلرهابية املوحدة.
واشار الى ان االجتماع سيبحث
اي� � �ض � ��ا م � �ح� ��اض� ��ر االج � �ت � �م� ��اع �ي�ن
الطارئني لوكالء وزارات الداخلية
والشبكة االمنية لوزارات الداخلية
ب��ال��دول األع�ض��اء وجهاز الشرطة
الخليجية وغ�ي��ره��ا م��ن القضايا
ال � �ت� ��ي ت� �ع� �ك ��س أه� �م� �ي ��ة ال �ت �ع��ام��ل
م��ع امل �س �ت �ج��دات االم �ن �ي��ة املحلية
واالقليمية والحاجة إل��ى تضافر
جهود املؤسسة األمنية في الدول

األع� � �ض � ��اء .واك� � ��د ال �ش �ي ��خ م�ح�م��د
ال �خ��ال��د ان ��ه ع�ل��ى ي�ق�ين م��ن ن�ج��اح
إخوانه وزراء داخلية دول املجلس
ف��ي امل�ض��ي ق��دم��ا باالستراتيجية
األمنية املوحدة وترسيخ ركائزها
وت�ط��وي��ر آلياتها بما ي��وف��ر األم��ن
الحقيقي لنا جميعا.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال رئ �ي��س مجلس
ال� � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ق�ط��ري
ال� �ش� �ي ��خ ع� �ب ��دال� �ل ��ه ب� ��ن ن ��اص ��ر ب��ن
خليفة آل ثاني ان االجتماع ال�ـ34
ل � ��وزراء داخ �ل �ي��ة م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
الخليجي يعقد في ظل ما تشهده
منطقتنا وال �ع��ال��م م��ن ال�ت�ط��ورات
املتالحقة والتحديات الجسيمة.
واض� ��اف ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه وه��و
رئ� � �ي � ��س االج� � �ت� � �م � ��اع ف� � ��ي ك �ل �م �ت��ه
االف�ت�ت��اح�ي��ة ان ت�ن��ام��ي العمليات
االره� ��اب � �ي� ��ة وت� �ص ��اع ��د ن �ش��اط �ه��ا
وض � � � � ��راوة ع �م �ل �ي��ات �ه��ا اص �ب �ح��ت
م�ب�ع��ث ق�ل��ق ل�ش�ع��وب ال�ع��ال��م كافة
م��ؤك��دا ان م �س��ؤول �ي��ة ك �ب �ي��رة تقع

ع �ل��ى ع��ات �ق �ن��ا ف ��ي ص ��ون م �ق��درات
الشعوب وحماية مستقبلهم.
وأع� � ��رب ع ��ن أس �ف��ه الس �ت �ه��داف
العمليات االرهابية دول املجلس
خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة بقصد بث
ال �ف �ت �ن��ة وال� �ف ��رق ��ة ب �ي�ن امل��واط �ن�ي�ن
وزعزعة االمن واالستقرار.
واك� ��د ال �ت��أي �ي��د ال �ك��ام��ل لجميع
التدابير واالجراءات التي تتخذها
دول امل �ج �ل��س مل ��واج �ه ��ة االع� �م ��ال
االره��اب �ي��ة واالج ��رام� �ي ��ة م��ا ي��ؤك��د
موقف دول املجلس الثابت برفض
ظاهرة االرهاب بمختلف اشكالها
وصورها وايا كان مصدرها.
كما اك��د دع��م دول املجلس لكل
ج �ه��د اق �ل �ي �م��ي او دول� ��ي مل�ك��اف�ح��ة
ه��ذه ال�ظ��اه��رة م��ؤك��دا ان مواجهة
االره� ��اب ل��ن تتحقق اال بالقضاء
على أسبابه الحقيقية سواء كانت
سياسية او اجتماعية او دينية
او طائفية او غيرها من االسباب
االخرى.

واض � ��اف ان م�ك��اف�ح��ة االره� ��اب
تحتم تعزيز العمل االمني املشترك
لدفع ما تحقق من ان�ج��ازات على
الصعيد االمني لدول املجلس عبر
وضع الخطط والبرامج التنفيذية
ال�ل�ازم ��ة واس �ت �ح��داث آل �ي��ات اك�ث��ر
فعالية بما ي�ت��واك��ب والتغييرات
في منهجية العمليات االرهابية.
ودع � � ��ا امل �ج �ت �م ��ع ال � ��دول � ��ي ال ��ى
ض� ��رورة ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال��دول��ي
الحقيقي م��ن خ�لال التنسيق بني
االجهزة االمنية املعنية بمكافحة
االرهاب والعمل الجاد على تنفيذ
آليات التعاون ال��دول��ي وال�ق��رارات
ال� ��دول � �ي� ��ة واالق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ف � ��ي ه ��ذا
الشأن وآخرها قرار مجلس االمن
(.)2015/22199
وت� � � � � ��رأس وف� � � � ��د ال� � �ك � ��وي � ��ت ف��ي
االج� �ت� �م ��اع ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الكويتي
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ال �ح �م��د
الصباح وضم كال من وكيل وزارة
الداخلية الكويتي الفريق سليمان
ف� �ه ��د ال� �ف� �ه ��د وال� ��وك � �ي� ��ل امل �س��اع��د
ل� �ش ��ؤون االم� � ��ن ال �ج �ن��ائ��ي ال� �ل ��واء
عبدالحميد عبدالرحيم العوضي
وال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل�ش��ؤون املالية
واالداري � � ��ة ال� �ل ��واء اح �م��د ع�ب��دال�ل��ه
الخليفة الصباح والوكيل املساعد
ل� �ش ��ؤون امل��ؤس �س��ات االص�لاح �ي��ة
وت �ن �ف �ي��ذ االح� � �ك � ��ام ال� � �ل � ��واء خ��ال��د
عبدالله الديني.

العبيدي :الرعاية األولية هي الركيزة الرئيسية
للنظام الصحي الوطني
أك � � ��د وزي� � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة د .ع �ل��ي
ال �ع �ب �ي��دي ان م �ن �ظ��وم��ة ال��رع��اي��ة
الصحية االول�ي��ة تعتبر الركيزة
ال ��رئ � �ي � �س � �ي ��ة ل� �ل� �ن� �ظ ��ام ال� �ص� �ح ��ي
الوطني بما تحققه من إنجازات
م� �ش� �ه ��ودة م� ��ن م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة
ال� �ع ��امل� �ي ��ة وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال ��دول� �ي ��ة

ذات الصلة .وش��دد العبيدي في
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي خ�ل�ال اف�ت�ت��اح
م� ��رك� ��ز امل� �س ��اي ��ل ال� �ص� �ح ��ي ام ��س
ع �ل ��ى اه �م �ي ��ة امل � �س� ��وح ال �ص �ح �ي��ة
ل�ل�اك� �ت� �ش ��اف امل� �ب� �ك ��ر ل �ل �س ��رط ��ان
ول�ل�أم��راض امل��زم�ن��ة غ�ي��ر املعدية
في مراحلها األولى.

وأض��اف ان ال��وزارة تقوم بذلك
خ�لال املسح الصحي لالكتشاف
امل � � �ب � � �ك � ��ر ل � � �س� � ��رط� � ��ان ال � � �ق � ��ول � ��ون
واملستقيم وسرطان البروستاتا.
وح��ول مركز (امل�س��اي��ل) ق��ال ان
املركز يضم ع�ي��ادات للطب العام
واألس �ن��ان وع �ي��ادات تخصصية

ل�لأم��راض امل��زم�ن��ة ب��اإلض��اف��ة الى
الخدمات الوقائية والتطعيمات
واملختبرات والصيدلة.
واوض � � � � ��ح ان امل � ��رك � ��ز ي �ج �س��د
م�ف�ه��وم ال�ت�ك��ام��ل ب�ي�ن م�س�ت��وي��ات
تقديم الرعاية الصحية واهتمام
ال � ��وزارة ب��ال�ت��وس��ع ف��ي ال�خ��دم��ات

ب � �ج � �م � �ي� ��ع م� � �س� � �ت � ��وي � ��ات ت� �ق ��دي ��م
ال��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة األول� �ي ��ة على
مستوى الرعاية من خالل املراكز
ال �ص �ح �ي��ة او ال ��رع ��اي ��ة ال �ث��ان��وي��ة
ض � �م� ��ن امل� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات ال� �ع ��ام ��ة
والتخصصية.

د.علي العبيدي
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اختتم اجتماعه أمس وأصدر عددا من التوصيات

اتحاد وكاالت األنباء يشدد على القيام بدور فاعل
في تغطية أحداث اإلرهاب

شدد اتحاد وك��االت االنباء العربية
(ف � ��ان � ��ا) ع �ل ��ى ض� � � ��رورة ق� �ي ��ام وك � ��االت
األن�ب��اء العربية ب��دور فاعل وح��ذر في
التغطية اإلعالمية لألحداث اإلرهابية
م��ع م��راع��اة ت�ح�ق�ي��ق امل�ص�ل�ح��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ش �ع��وب ال� �ع ��رب� �ي ��ة ودول� � �ه � ��ا داع� �ي ��ة
الوكاالت لالستفادة من االستراتيجية
اإلع�لام �ي��ة ال�ع��رب�ي��ة مل�ك��اف�ح��ة اإلره ��اب
التي أقرها مجلس وزراء اإلعالم العرب
في دورته الـ  46والعمل على تنفيذها.
واصدر االتحاد في ختام الجمعية
العمومية ملؤتمرها ال�ـ  43ام��س عددا
م��ن ال�ت��وص�ي��ات وال� �ق ��رارات ف��ي سبيل
تعزيز وتطوير التعاون في مجال عمل
وك��االت االنباء العربية وك��ل ما يصب
ف ��ي ص��ال��ح م�س�ت�ق�ب��ل االع �ل��ام ال�ع��رب��ي
ويسهم في تحسني آلياته واساليبه.
واعلن االتحاد في اجتماعه االخير
م��ن امل��ؤت�م��ر ال��ذي استضافته الكويت
خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  23إل ��ى  26نوفمبر
الجاري تحت رعاية سمو الشيخ جابر
املبارك الحمد الصباح رئيس مجلس
ال��وزراء بيانه الختامي متضمنا عدة
اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مع
منظمات دولية ووكاالت أنباء اقليمية.
المنظمات الدولية
وات �ف ��ق االت� �ح ��اد ع �ل��ى ت �ع��زي��ز سبل
ال �ت �ع ��اون م ��ع امل �ن �ظ �م��ات ال ��دول �ي ��ة م��ن
خ �ل�ال ت�ن�س�ي��ب م ��درب�ي�ن متخصصني
ل �ل��اش � ��راف وإل� � �ق � ��اء امل � �ح � ��اض � ��رات ف��ي

ال ��دورات ال�ت��ي ينظمها سنويا ع�لاوة
ع�ل��ى ت��وج�ي��ه دع ��وة إل ��ى منظمة االم��م
امل �ت �ح��دة ل�ل�ت��رب�ي��ة وال �ع �ل��وم وال �ث �ق��اف��ة
(ي ��ون �س �ك ��و) ل �ل �م �س��اه �م��ة ف ��ي ت �ط��وي��ر
وك��االت االن�ب��اء العربية من خ�لال دعم
الخطط التدريبية التي يضعها (فانا)
وتحسني اداء العاملني فيها.
ك �م ��ا واف � � ��ق االت � �ح � ��اد ع �ل ��ى ت��وق �ي��ع
مذكرة تفاهم بني منظمة وكاالت انباء
ال��دول االسيوية والباسيفيكي (اوان��ا)
واتحاد وك��االت االنباء العربية (فانا)
اثناء االجتماع املشترك الذي ستعقده
امل�ن�ظ�م�ت��ان ف��ي ال�ع��اص�م��ة ال�ب�ح��ري�ن�ي��ة
املنامة في الثلث االول من .2016
وت � ��م االت � �ف � ��اق اي� �ض ��ا ع �ل ��ى ت�ف�ع�ي��ل
اتفاقية من خالل اقامة ن��دوات وورش
ت ��دري� �ب� �ي ��ة م �ش �ت ��رك ��ة ب �ي��ن امل �ن �ظ �م �ت�ين
وتشجيع التبادل االخ�ب��اري من خالل
م��وق �ع��ي (أوان � � ��ا) و(ف ��ان ��ا) ع �ل��ى شبكة
االنترنت.
اتفاقية جديدة
واع �ل��ن االت �ح��اد م��واف�ق�ت��ه ع�ل��ى عقد
اتفاقية جديدة للتعاون والتنسيق بني
ات�ح��اد وك ��االت االن �ب��اء العربية (ف��ان��ا)
وال��راب �ط��ة االوروب �ي ��ة ل��وك��االت االن�ب��اء
(اي��ان��ا) اث�ن��اء اجتماع املجلس الدولي
لوكاالت االنباء الذي سيعقد اجتماعه
ف ��ي ال �ع��اص �م��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ل� �ن ��دن 7
ديسمبر امل�ق�ب��ل ب�ه��دف االس �ت �ف��ادة من
ال� �خ� �ب ��رات امل� �ت ��واف ��رة ف ��ي م� �ج ��ال ع�م��ل

إلى املساهمة الفعالة في نشر األخبار
وامل � �ق� ��االت وال �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال�ص�ح��اف�ي��ة
ح� ��ول ض � ��رورة ت �ع��زي��ز األم � ��ن ال �ق��وم��ي
ال�ع��رب��ي م��ن خ�ل�ال تنظيم ورش ��ة عمل
ح��ول كيفية ص�ي��اغ��ة األخ �ب��ار األمنية
وت � �خ � �ص � �ي� ��ص أح� � � � ��د امل� �ت� �خ� �ص� �ص�ي�ن
لإلشراف عليها.

جانب من الجلسة الختامية التحاد وكاالت األنباء العربية

وكاالت االنباء .وأشار البيان الختامي
ل �ل �م��ؤت �م��ر إل � ��ى ح � ��رص االت � �ح� ��اد ع�ل��ى
م ��واص �ل ��ة ات� �خ ��اذ ال� �خ� �ط ��وات ال�ل�ازم ��ة
والعمل على عقد اجتماع م��ع وك��االت
االنباء في لندن بمقر وكالة (رويترز)
لألنباء فيما يتعلق بتدريب العاملني
ف ��ي م��رك��ز ال �ت��دري��ب االع�ل�ام ��ي ال�ت��اب��ع
ل�ل�ات �ح ��اد ف ��ي ع� �م ��ان وت �ن �ظ �ي��م ورش ��ة
عمل يطلع فيها مديرو الوكاالت على
االس��ال�ي��ب الحديثة املتبعة ف��ي املجال
االعالمي.
ودع��ا ال�ب�ي��ان ال��ى ات�خ��اذ االج ��راءات
ال�ل�ازم��ة الس �ت �م��رار االت �ص��ال بمنظمة
وك � � � ��االت ان� � �ب � ��اء ج � �ن� ��وب ش� � ��رق آس �ي��ا
(أون� � ��ا) ف �ض�لا ع ��ن ع �ق��د م �ي �ث��اق ش��رف
ب�ين ال�ط��رف�ين ي�ت�ن��اول جميع القضايا

تقديرا إلسهامها في تطوير عمل المجلس

مجلس التعاون يكرم أمل الحمد
ن�ظ�م��ت األم��ان��ة ال �ع��ام��ة ملجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ل �ق��اء ن�س��ائ�ي��ا
ت � �ع ��ري � �ف� �ي ��ا ب � �م � �ن � �ج� ��زات امل� �ج� �ل ��س
تخلله تكريم رئيسة بعثة مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ف ��ي ب��روك�س��ل
الكويتية أم��ل مجرن الحمد وع��دد
م��ن ال �ك �ف��اءات ال�ن�س��ائ�ي��ة ال�ع��ام�لات
ف��ي األم��ان��ة ال�ع��ام��ة .وق��ال��ت الحمد
في حديث لـ (كونا) ان هذا التكريم
ب �م �ن ��زل ��ة ت� �ق ��دي ��ر وع � ��رف � ��ان ل ��دول ��ة
الكويت وللمرأة الخليجية عموما
داع� � �ي � ��ة ل �ل�اس � �ت � �م� ��رار ف � ��ي ت �ن �ظ �ي��م
م�ث��ل ه ��ذه ال �ل �ق��اءات لتحفيز امل ��رأة
الخليجية ع�ل��ى امل��زي��د م��ن العطاء
واإلس �ه��ام ف��ي دف��ع مسيرة مجلس
ال �ت �ع��اون .وح� ��ول امل �ح��اض��رة ال�ت��ي
ق��دم �ت �ه��ا خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء أوض� �ح ��ت

أمل الحمد

الحمد أن املحاضرة تناولت نشأة
ب�ع�ث��ة م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
ل��دى االت�ح��اد األوروب ��ي والعالقات
ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة األوروب� � � � �ي � � � ��ة واب� � � ��رز

ال �ت �ح��دي��ات واالن � �ج � ��ازات ف ��ي عمل
البعثة .وأك��دت ان مجلس التعاون
واالت � � � �ح� � � ��اد األوروب� � � � � � � ��ي ي� �ع� �ت� �ب ��ران
أك � �ب� ��ر وأه� � � ��م ك �ت �ل �ت�ي�ن س �ي��اس �ي �ت�ين
واقتصاديتني ف��ي العالم تربطهما
مصالح مشتركة منذ عقود طويلة
وي �س��اه �م��ان ف��ي ت�ق��دي��م أك �ب��ر نسبة
من املساعدات اإلنسانية والتنموية
للدول والشعوب األخرى.
وب � �ي � �ن� ��ت ال � �ح � �م� ��د أن االت� � �ح � ��اد
األوروب� � � ��ي ي �ع��د ال �ش��ري��ك ال �ت �ج��اري
األول مل �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ف �ي �م��ا يعد
مجلس التعاون خامس أكبر شريك
تجاري لالتحاد األوروب��ي اذ ارتفع
حجم التبادل التجاري بني الجانبني
م��ن  125مليار دوالر ف��ي ع��ام 2010
الى  184مليار دوالر عام .2014

املتعلقة بالنشر واط�لاق التصريحات
ال�ع�ن�ص��ري��ة ض��د ال �ش �ع��وب واالث �ن �ي��ات
املتمثلة في املنظمتني.
الدور المستقبلي
وح� � � ��ول دور ال � � ��وك � � ��االت ال �ع��رب �ي��ة
امل �س �ت �ق �ب �ل��ي اق � ��ر االت � �ح� ��اد ع �ق��د ن ��دوة
ل ��وك ��االت األن � �ب ��اء ف ��ي ت ��ون ��س ب��دع��وة
وجهتها وك��ال��ة أن �ب��اء ت��ون��س أفريقيا
(تاب) البراز الدور املستقبلي لوكاالت
االن �ب��اء ال�ع��رب�ي��ة ال سيما ب�ع��د تعاظم
ت��أث�ي��ر ال �ق �ن��وات ال�ف�ض��ائ�ي��ة واألج �ه��زة
االت � � �ص � ��ال األخ � � � ��رى ع� �ل ��ى ال �ص �ح��اف��ة
امل�ك�ت��وب��ة وع �ل��ى ع�م��ل وك � ��االت األن �ب��اء
ال� �ت ��ي ب � � ��دأت ت �ع ��ان ��ي م� ��ن أزم � � ��ة وف �ق��د
لهويتها.

وأش � ��ار ال �ب �ي��ان أي �ض��ا إل ��ى ض ��رورة
م� �ش ��ارك ��ة رئ� ��اس� ��ة االت � �ح� ��اد واألم� ��ان� ��ة
ال � � �ع � ��ام � ��ة ف � � ��ي ك� � ��اف� � ��ة االج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات
وامللتقيات واألن�ش�ط��ة ال�ت��ي ي�ق��وم بها
قطاع اإلعالم واالتصال بجامعة الدول
ال �ع��رب �ي��ة م ��ن ح �ي��ث م ��واص �ل ��ة إرس� ��ال
تقارير تبني نشاطات التي يقوم بها
ات�ح��اد وك ��االت األن �ب��اء العربية (ف��ان��ا)
إلى اإلدارة الفنية ملجلس وزراء اإلعالم
العرب بهدف تطوير الوكاالت العربية
ورفعها إلى مصاف الوكاالت الدولية
امل�ت�ق��دم��ة وت��وس�ي��ع دائ ��رة ن�ش��ر الخبر
العربي في العالم.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ج ��ائ ��زة األم �ي��ر
ن ��اي ��ف ل�ل�أم ��ن ال �ق��وم��ي وج� ��ه االت �ح ��اد
ال��دع��وة ل��وك��االت األن�ب��اء العربية كافة

توثيق التعاون
وش��دد البيان على ض��رورة توثيق
ال�ت�ع��اون ب�ين األم��ان��ة ال�ع��ام��ة لالتحاد
واألمانة العامة ملجلس وزراء الداخلية
ال � �ع ��رب ن� �ظ ��را أله �م �ي��ة ن �ش��ر األخ� �ب ��ار
املتعلقة باألمن واالس�ت�ق��رار في ال��دول
العربية داعيا وك��االت األنباء العربية
إلى االهتمام باألخبار املتعلقة في ذلك
املجال واملشاركة الفعالة في اجتماعات
ال�ل�ج�ن��ة امل�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن أج �ه��زة اإلع�ل�ام
األمني ووسائل اإلعالم العربية.
وع�ل��ى صعيد ال �ش��ؤون التنظيمية
ق ��رر االت� �ح ��اد ان �ت �خ��اب وك ��ال ��ة األن �ب��اء
ال �ب �ح��ري �ن �ي��ة (ب � �ن� ��ا) ووك � ��ال � ��ة األن � �ب ��اء
العمانية (اوانا) نائبني لرئيس اتحاد
وكاالت األنباء العربية (فانا) ورئيس
م�ج�ل��س اإلدارة وامل��دي��ر ال �ع��ام ل��وك��ال��ة
األنباء الكويتية (كونا) الشيخ مبارك
ال ��دع� �ي ��ج اإلب� ��راه � �ي� ��م ال� �ص� �ب ��اح ف�ض�لا
ع ��ن ان �ت �خ��اب ك ��ل م ��ن وك� � ��االت األن �ب��اء
ال �س �ع��ودي��ة (واس) وت ��ون ��س اف��ري�ق�ي��ا
(ت � ��اب) واألردن (ب �ت ��را) ول �ب �ن��ان (ن�ن��ا)
أعضاء في هيئة األمانة العامة.

الوطني للثقافة :إنشاء مركز ثقافي
في األحمدي بتكلفة  70مليون دينار
أك � � � ��د االم� � �ي � ��ن ال� � � �ع � � ��ام ل �ل �م �ج �ل��س
ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب
ع�ل��ي ال�ي��وح��ة س�ع��ي امل�ج�ل��س إلن�ش��اء
مجمع ثقافي في محافظة األحمدي
بتكلفة اجمالية تبلغ نحو  70مليون
دي �ن��ار ك��وي �ت��ي الف �ت��ا ال ��ى ان ��ه سيتم
االنتهاء من التصميمات الخاصة به
خ�لال االسابيع املقبلة وم��ن ثم طرح
امل�ن��اق�ص��ة م��ن ق�ب��ل لجنة املناقصات
امل��رك��زي��ة .وق ��ال ال�ي��وح��ة ل �ـ (ك��ون��ا) إن
امل� ��رك� ��ز س �ي �ت �ض �م��ن ج �ن ��اح ��ا خ��اص��ا
بالعروض املتحفية بشكلها الحديث
ول �ي��س ع�ل��ى ن�م��ط امل��درس��ة الشرقية
القديمة مشيرا الى ان املجلس ولجنة
املناقصات املركزية أوشكا أن ينتهيا
م ��ن اع � � ��داد ال ��وث ��ائ ��ق ك ��اف ��ة امل�ت�ع�ق�ل��ة
باملناقصة لطرحها في أقرب وقت.
وأضاف أن الكويت ستشهد خالل

ال �س �ن��وات ال�ق�ل�ي�ل��ة امل�ق�ب�ل��ة ج�م�ل��ة من
م �ش��اري��ع ال �ب �ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة
املتميزة منها مجمع عبدالله السالم
ال� �ث� �ق ��اف ��ي وم� �ج� �م ��ع ج� ��اب� ��ر االح� �م ��د
ال �ث �ق��اف��ي إل ��ى ج��ان��ب م �ش ��روع م��رك��ز
االحمدي الثقافي في منطقة املهبولة.
وأك� � � ��د ض � � � ��رورة ت � �ع� ��دد امل �ت ��اح ��ف
ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة وال � �ف � �ن � �ي ��ة ف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
خصوصا بعد وصول عدد املقتنيات
ل ��دى امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي ال ��ى اك �ث��ر من
 1600ق �ط �ع��ة ف �ن �ي��ة م ��ن امل �ن �ح��وت��ات
وال � � �خ� � ��زف وال� � ��رس� � ��وم� � ��ات ال ��زي �ت �ي ��ة
وغيرها والتي تم جمعها على مدى
 40عاما املاضية.
وأش� ��ار إل ��ى ال �ح��اج��ة ل �ت��واف��ر بنى
ت �ح �ت �ي��ة ث �ق��اف �ي��ة ج� ��دي� ��دة ل � ��ذا ن�ح��ن
م� �ق� �ب� �ل ��ون خ �ل ��ال ال � �س � �ن� ��وات األرب � � ��ع
امل�ق�ب�ل��ة ع �ل��ى اق��ام��ة م �ن �ش��آت ج��دي��دة

تختص بالفن التشكيلي واملوسيقى
واملسرح.
واف ��اد ال�ي��وح��ة ب��أن ل��دي�ن��ا متحف
ال�ف��ن ال�ح��دي��ث ف��ي امل��درس��ة الشرقية
ال�ق��دي�م��ة وه ��ي م �ب��ان ق��دي�م��ة ت�ج��اوز
ع� �م ��ره ��ا ال � � �ـ  80ع� ��ام� ��ا ل � � ��ذا ف� �ق ��د ت��م
ت� �ح ��وي� �ل� �ه ��ا ل � �ت � �ك� ��ون م� � �ق � ��را ل� �ع ��رض
م� �ق� �ت� �ن� �ي ��ات امل � �ج � �ل ��س ال� ��وط � �ن� ��ي م��ن
م�ع��ارض الحركة التشكيلية املحلية
والعربية والدولية.
وف ��ي ش ��أن آخ ��ر أع �ل��ن ال �ي��وح��ة ان
امل �ج �ل��س ش � ��ارف ع �ل��ى االن� �ت� �ه ��اء م��ن
وض� ��ع ال �ل �م �س��ات االخ� �ي ��رة الح �ت �ف��ال
(الكويت عاصمة للثقافة اإلسالمية
 )2016م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ع� �ق ��د م��ؤت �م��را
صحافيا مطلع الشهر املقبل لإلعالن
ع ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات واألن� �ش� �ط ��ة ال�ف�ن�ي��ة
والثقافية املصاحبة.
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إدارة اإلعالم في مجلس األمة تنظم
معرضا بمناسبة ذكرى صدور الدستور

جانب من معرض األمانة العامة بمناسبة ذكرى صدور الدستور الكويتي

جانب من معرض الصور

أق ��ام ��ت إدارة اإلع �ل��ام ب��األم��ان��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة مل �ج �ل ��س األم� � � ��ة م �ع��رض��ا
إعالميا وثقافيا بمجمع االفنيوز
ض � � �م� � ��ن ب � ��رن � ��ام� � �ج� � �ه � ��ا ال � � �خ� � ��اص
باالحتفال بالذكرى الـ( )53لصدور
دستور دولة الكويت الذي يصادف
يوم  11نوفمبر من كل عام.
واح � �ت� ��وى امل� �ع ��رض ال � ��ذي أق �ي��م
أم � � � ��س األول (ال � � � �ث � �ل ��اث � � ��اء) ع �ل��ى
إص � ��دارات األم��ان��ة ال�ع��ام��ة وص��ورا
للمجلس التأسيسي تم إخراجها
بطريقة حديثة ومبتكرة.
وسينتقل املعرض خالل الفترة
 8 - 6ديسمبر املقبل ال��ى الجامعة
األمريكية.

وقفة أمام صورة للمجلس التأسيسي

إصدارات األمانة العامة عن الدستور

«شفاء» يعلن نجاح رحلته اإلغاثية
إلى الحدود السورية التركية
أع �ل ��ن ف ��ري ��ق (ش � �ف ��اء) ال �ك��وي �ت��ي
ن� �ج ��اح رح �ل �ت ��ه اإلغ ��اث� �ي ��ة ال �ط �ب �ي��ة
األخ � �ي� ��رة إل � ��ى ال � �ح� ��دود ال �س��وري��ة
ال�ت��رك�ي��ة (ش �ف��اء ال �ج��روح) وتكللت
ب�م�ن�ج��زات ك�ث�ي��رة أب��رزه��ا معالجة
أكثر من  200مصاب س��وري .وقال
الفريق في بيان صحافي ام��س ان
ه ��ذه ال��رح �ل��ة ه��ي ال � �ـ 10م��ن نوعها
وش� � � ��ارك ف �ي �ه��ا ع � ��دد م� ��ن االط� �ب ��اء
وال � �ج ��راح �ي�ن م ��ن أمل ��ان� �ي ��ا وت��رك �ي��ا

واليونان اضافة الى الكويت حيث
عاينوا في عيادة الفريق اكثر من
م �ئ ��ة م ��ري ��ض س � � ��وري ك �م ��ا ق ��ام ��وا
ب �ع �م �ل �ي��ات ج��راح �ي��ة ل� � �ـ 27م��ري�ض��ا
اض � ��اف � ��ة إل � � ��ى إج � � � � ��راء  62ت ��دخ�ل�ا
جراحيا للمرضى.
وذكر البيان أن الفريق قام بعمل
م��رور طبي على ع��دد م��ن ال�ح��االت
بعد العمليات التي قام بها للتأكد
م��ن ن�ج��اح�ه��ا واالت� �ف ��اق م��ع أط �ب��اء

امل �س �ت �ش �ف��ى ع �ل ��ى ال � �ت ��واص ��ل ب�ه��م
بشأن أي حالة تحتاج إلى متابعة.
وأض� � ��اف أن ال �ف��ري��ق ق� ��ام ب �ت��وزي��ع
أدوي � ��ة ودع� ��م م��راك��ز ط�ب�ي��ة ب�ع�لاج
يصرف بال مقابل كما قام بتوزيع
األل� � �ع � ��اب ع� �ل ��ى األط� � �ف � ��ال امل ��رض ��ى
مشيرا ال��ى ان��ه زار ع��ددا م��ن األس��ر
التي لديها حاالت مرضية وبعض
اإلع ��اق ��ات وت �ك �ف��ل ب�ت�ك��ال�ي��ف ع�لاج
أربع حاالت اعاقة وحالتي سرطان.
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الكويت تشارك في
مؤتمر العلوم بمنغوليا
ت � � �ش� � ��ارك ال � �ك � ��وي � ��ت ف� � ��ي امل ��ؤت� �م ��ر
الدولي األول (العلوم والتكنولوجيا
ومنظومة االب��داع) في منغوليا الذي
ب � ��دأ اع �م ��ال ��ه ام � ��س وي �س �ت �م��ر ي��وم�ين
الس �ت �ع��راض اح ��دث م��ا ت��وص�ل��ت اليه
ال� � � ��دول امل � �ش ��ارك ��ة ف� ��ي م� �ج ��ال ال �ع �ل��م
واالبتكار.
وق � � � � ��ال ع � �ض� ��و امل � �ج � �ل� ��س األع � �ل� ��ى
ل �ل �ت �خ �ص �ي��ص وم �م �ث ��ل ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
امل��ؤت �م��ر ال ��دك �ت ��ور ص �ل�اح امل ��زي ��دي لـ

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

(ك ��ون ��ا) ان م �ش��ارك��ة ال �ك��وي��ت ج ��اءت
ب ��دع ��وة م ��ن وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ث�ق��اف��ة
وال � �ع � �ل� ��وم ف � ��ي م �ن �غ ��ول �ي ��ا ت �س��اخ �ي��ا
ال�ب�ج��دورج مبتعثا م��ن قبل مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي.
واوضح ان املؤتمر يتضمن العديد
م��ن ال�ج�ل�س��ات ال�ع�ل�م�ي��ة واألك��ادي�م�ي��ة
ال �ت ��ي ت �ت �م �ح��ور ف ��ي م �ن��اق �ش��ة إن �ش��اء
املناطق الحرة للعلوم والتكنولوجيا
ومنظومة االبداع.

الوفيات
• ن � ��اص � ��ر ع � �ب� ��د ال� �ع ��زي ��ز
أحمد غيث الغيث 21 ،عاما،
(ش �ي��ع) ،ال��رج��ال :ال��روض��ة ،ق،2
شارع هشام بن عبد امللك ،م،14
ت �ل �ف��ون ،90022232 :ال �ن �س��اء:
الروضة ،ق ،4ش ،48م ،35تلفون:
99604926
• محمد م�ن�ص��ور صالح
ال ��ري ��ش 21 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي��ع)،
ال��رج��ال :اليرموك ،ق ،4ش ،3ج،1
م ،11تلفون ،65555572 :النساء:
القرين ،ق ،4ش ،12م18
• سلمى أح�م��د املبيلش،
أرم � �ل� ��ة /س �ل �ي �م��ان ع �ب��د ال �ل��ه
ال �ف ��رج 90 ،ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت)،
ال � ��رج � ��ال :ال � ��زه� � ��راء ،ق ،1ش49
ح� �م ��ود ال� � �ج � ��راح ،م ،30م �ق��اب��ل
ث��ان��وي��ة م��اري��ا ال�ق�ب�ط�ي��ة ،ت�ل�ف��ون:
 ،99642644ال �ن �س��اء :ال �ش �ه��داء،
ق ،5ش ،510م67
• سليمان سلطان ماجد
امل� ��اج� ��د 66 ،ع ��ام ��ا( ،ش� �ي ��ع)،
ال��رج��ال :قرطبة ،ق ،3ش ،2م،15
ت �ل �ف��ون ،99633348 :ال �ن �س��اء:
الرميثية ،ق ،8ش ،87م5
• ث ��ام ��ر ط� � ��واري ال �ث��ام��ر،
 86ع ��ام ��ا( ،ش � �ي� ��ع) ،ال ��رج ��ال:
غرناطة ،ق ،1ش ،1م ،21تلفون:
 ،99434224ال �ن �س��اء :غ��رن��اط��ة،
ق ،1ش ،1م15
• س �ع��د ش ��ري ��دة ص�ل�ب��ي
امل �ط �ي��ري 24 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع)،
ال ��رج ��ال :ال � �ف� ��ردوس ،ق ،2خلف
م� �خ� �ف ��ر ال� � � � �ف � � � ��ردوس ،ت� �ل� �ف ��ون:
 ،97101000ال �ن �س��اء :ع�ب��د ال�ل��ه
املبارك ،ق ،5ش ،505م29
• ج� ��اس� ��م ي� ��وس� ��ف ع �ل��ي
الهولي 86 ،عاما( ،يشيع بعد
ص�ل�اة ع�ص��ر ال �ي��وم) ،ال��رج��ال:
ال �ج��اب��ري��ة ،ق ،5ش� ��ارع ع �ب��د ال�ل��ه
دشتي ،م ،52تلفون،99816673 :
ال �ن �س ��اء :ال��رم �ي �ث �ي��ة ،ق ،3ش ��ارع
احمد بن حنبل ،ج ،37م.17

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
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

4.57
6.20
11.35
2.30
4.50
6.11

