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رئيس الوزراء يترأس
وفد الكويت
إلى مؤتمر التغير
المناخي في باريس

الحمود :التاريخ
لن ينسى إنجازات
الشيخ مبارك الصباح
في نهضة الكويت

الكندري :نسعى
لنكون نموذجا
يحتذى في مجاالت
الدعم الفني

تكليف العبداهلل بالكهرباء والماء والصالح بالنفط باإلضافة إلى عملهما

قبول استقالة الجسار وتدوير
العمير إلى األشغال

نواب :محاور استجواب حماد ما زالت قائمة ومحل مساءلة وسنتابع ملف الحيازات
ط ��وي ��ت ص �ح �ي �ف��ة االس� �ت� �ج ��واب
امل �ق��دم م��ن ال �ن��ائ��ب س �ع��دون ح�م��اد
ال ��ى وزي� ��ر االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وزي ��ر
ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء ال �س��اب��ق م .أح�م��د
ال �ج �س��ار وذل � ��ك ب� �ص ��دور م��رس��وم
بقبول استقالة ال�ج�س��ار رق��م 315
لسنة  2015أمس.
ال� ��ى ذل� ��ك ع�ي�ن م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
كال من ان��س الصالح نائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ووزي� � � ��ر امل��ال �ي��ة
ب��االض��اف��ة ال��ى عمله وزي ��را للنفط
بالوكالة ،كما عني د .علي العمير
وزي � � ��را ل�ل�اش� �غ ��ال ال� �ع ��ام ��ة ووزي � ��ر
للدولة لشؤون مجلس االم��ة فيما
ع�ين وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال� � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
باالضافة الى عمله وزيرا للكهرباء
واملاء بالوكالة.
وتباينت ردود فعل النواب حول
االستقالة والتدوير اذ قال النائب

د .علي العمير

م .أحمد الجسار

سعدون حماد ان استجوابه قائم
ف � ��ي ح� � ��ال ع� � ��دم ت � �ج � ��اوب ال �ع �م �ي��ر
ف ��ي اص �ل��اح م ��ا ت�ض�م�ن�ت��ه م �ح��اور
االس� � �ت� � �ج � ��واب ال � �ث �ل�اث� ��ة ال� �خ ��اص ��ة
ب�م�ش��روع امل �ط��ار فيما ق��ال النائب
خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح ان ت��دوي��ر ال��وزي��ر

العمير ليس نهاية امل�ط��اف بشأن
التجاوزات التي شملتها صحيفة
االس� �ت� �ج ��واب س � ��واء ع �ل��ى ص�ع�ي��د
القطاع النفطي او هيئة الزراعة.
وفيما قال النائب راكان النصف
ان استقالة الجسار ليست هربا من

رفض رفع سن الحدث إلى  18عاما
أوص� � � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ب��رف��ض ال�ت�ع��دي�لات ال�ن�ي��اب�ي��ة على
م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون االح� � � � � ��داث ب �ع��د
مداولته االولى واملتعلقة برفع سن
الحدث إلى  18عاما.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
م� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص ان ال �ت �ع��دي�لات

ال �ن �ي��اب �ي��ة ب �ل �غ��ت ث�ل�اث ��ة ت �ع��دي�لات
أح��ده��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��رف��ع س��ن ال�ح��دث
حيث نوقش املقترح خالل الجلسة
امل ��اض� �ي ��ة ل �ل �م �ج �ل��س وت� � ��م رف �ض��ه
وأص� ��ر ال �ن��ائ��ب ع �ل��ى ت�ق��دي�م��ه م��رة
اخ � � ��رى ل �ل �ج �ن��ة وت� �م ��ت ال �ت��وص �ي��ة
برفضة مجددا.

واش � ��ار ال �ح��ري��ص ال ��ى ت��وص�ي��ة
اللجنة برفض طلب النيابة العامة
برفع الحصانة النيابية عن النائب
ن �ب �ي ��ل ال� �ف� �ض ��ل ف � ��ي ق �ض �ي ��ة ج �ن��ح
لتوافر الكيدية في الشكوى.
تفاصيل (ص)04

الفحص قبل الزواج ضمن األولويات
ح � � � ��ددت ل� �ج� �ن ��ة امل� � � � ��رأة واالس � � � ��رة
أول��وي��ات�ه��ا بتعديل ق��ان��ون الفحص
ق�ب��ل ال � ��زواج وب �م��ا ي�ق�ض��ي ب��إل��زام�ي��ة
املقدمني على ال��زواج الدخول بدورة
ت��أه�ي�ل�ي��ة وت�ث�ق�ي�ف�ي��ة ق �ب��ل االرت �ب ��اط
ومجموعة من التعديالت على مواد
بعض القوانني املتضمنة تمييزا ضد
امل��رأة الكويتية .وق��ال رئيس اللجنة

النائب صالح ع��اش��ور ان االجتماع
ت � �ط� ��رق ال� � ��ى ق �ض �ي ��ة اس � �ك � ��ان امل� � ��رأة
الكويتية املتزوجة من غير الكويتي
وك��ذل��ك امل�ط�ل�ق��ات واالرام � ��ل وقضية
االمهات الكويتيات ممن لديهن طفل
م �ع��اق غ �ي��ر ك��وي �ت��ي وت �ح �ف��ظ دي ��وان
الخدمة على شمولهم ضمن قانون
ذوي االخ� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ ��اص ��ة ع�ن��د

التقاعد وقضية االق��ام��ة والتوظيف
املتصلة بذوي املرأة الكويتية.
وب�ي�ن أن ��ه س�ي�ت��م االل �ت �ق��اء ب��وزي��ر
االس� �ك ��ان ي��اس��ر اب ��ل مل �ن��اق �ش��ة سكن
املرأة الكويتية عموما واملتزوجة من
غير الكويتي خصوصا.
تفاصيل (ص)05

االستجواب إذ أن استقالته سبقت
تقديم االستجواب أكد أن مساءلة
ال�ع�م�ي��ر س�ي��اس�ي��ا م��ا زال� ��ت ق��ائ�م��ة
وت� ��دوي� ��ره ل ��م ي �ن �ه �ه��ا م �ش �ي��را إل��ى
ان��ه الي ��زال ي�ت��اب��ع ت��وص�ي��ات لجنة
التحقيق في الحيازات الزراعية.
أما النائب د .منصور الظفيري
فقال إن االستقالة دليل وجود خلل
جعله يقبل على تقديم استقالته
ت�ح��اش�ي��ا ل�ل�م��واج�ه��ة وأك ��د النائب
أح�م��د القضيبي أن ت��دوي��ر ال��وزي��ر
العمير من وزارة النفط ن��زع فتيل
األزم ��ة ال�ت��ي افتعلها م��ع ال�ق�ي��ادات
ال�ن�ف�ط�ي��ة م ��ؤك ��دا أن امل �ل �ف��ات ال�ت��ي
اث��اره��ا خ�لال عهد العمير ستكون
م�ح��ل م�ت��اب�ع��ة وم�ح��اس�ب��ة السيما
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ن��اق�ص��ة األن��اب�ي��ب
النفطية.
تفاصيل (ص)09-08

الوكاالت التجارية
في جلسة
 15ديسمبر
واف �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة على
التعديالت ال��واردة على قانون
رق � � ��م  36ل �س �ن ��ة  1964ب �ش��أن
ت �ن �ظ �ي��م ال � ��وك � ��االت ال �ت �ج��اري��ة
مبينا أن التعديالت مبنية في
األس� � ��اس ع �ل��ى ح �م��اي��ة ح �ق��وق
ال ��وك� �ي ��ل وامل� ��وك� ��ل ك �م��ا ي�ع�ط��ي
ف��رص��ة للتنافس ب�ين ال��وك��االت
ال�ت�ج��اري��ة ب�م��ا يحقق مصلحة
ال � �س� ��وق امل �ح �ل �ي��ة إض� ��اف� ��ة إل ��ى
توفير السلع على املستهلكني
وتقديمها بشكل أفضل وقد تم
رف��ع القانون إل��ى مجلس األم��ة
ليدرج على جدول أعمال جلسة
 15ديسمبر املقبلة.
تفاصيل (ص)05

الغانم :خدمة ساهم
في التشريع خطوة ريادية
أكد رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم أن خدمة ساهم في التشريع
خ �ط��وة ري��ادي��ة ت�س�ت�ه��دف اش ��راك
امل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي ع �م �ل �ي��ة ال �ت �ش��ري��ع
ال �ن �ي��اب��ي وذل � ��ك م ��ن خ �ل�ال ات��اح��ة
ال �ف��رص��ة ل �ه��م ال �ك �ت��رون �ي��ا ب��وض��ع
م �ق �ت��رح��ات �ه��م وت �ع��ديل��ات �ه��م ع�ل��ى
التشريعات التي تناقشها لجان
امل�ج�ل��س امل�خ�ت�ل�ف��ة .وث �م��ن ال�غ��ان��م
ن �ي��ل خ��دم��ة س��اه��م ف ��ي ال�ت�ش��ري��ع
ج ��ائ ��زة ت �ق��دي��ري��ة ع ��ن ف �ئ��ة أف�ض��ل
م� �ش ��روع ل �ل �م �ش��ارك��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة
ف� ��ي ال � � � ��دورة ال ��راب� �ع ��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة
االلكترونية لدول مجلس التعاون

الخليجي التي أقيمت في املنامة
األسبوع املاضي.
وح ��ث ال �غ��ان��م م��وظ�ف��ي األم��ان��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ع � �ل� ��ى ب� � � ��ذل امل� � ��زي� � ��د م��ن
الجهد لتطوير العمل في األمانة
وت� ��رج � �م� ��ة ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن األف � �ك� ��ار
الخالقة ووضعها موضع التنفيذ
مؤكدا دعمه ونواب األمة لكل تلك
امل � �ب� ��ادرات واألف � �ك ��ار ال �ت��ي تصب
ف ��ي ت �ع��زي��ز ال �ع �م��ل ال��دي �م �ق��راط��ي
وت � � ��رس� � � �ي � � ��خ م � � � �ب� � � ��دأ امل � � �ش� � ��ارك� � ��ة
املجتمعية.
تفاصيل (ص)03

المالية :الدعوم قيد البحث
اك ��دت وزارة امل��ال �ي��ة ان م��وض��وع
الدعوم ما زال قيد البحث ولم يصدر
عن اللجنة املختصة او الحكومة اي
قرار في هذا الشان عدا اعادة تسعير
سعر منتجي الديزل والبنزين.
واوض � � �ح � ��ت ال � � � � � ��وزارة ف � ��ي ب �ي��ان
ص �ح��اف��ي ام� ��س خ �ص��ت ب ��ه (ك ��ون ��ا)
ح��ول ما نشر عن وق��ف التموين ملن
يتقاضون  1300دينار كويتي وبدء
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء إق� ��رار اإلص�ل�اح��ات
امل��ال�ي��ة وزي� ��ادة ال�ب�ن��زي��ن وال�ك�ه��رب��اء
قريبا ان لجنة إعادة دراسة مختلف
أن ��واع ال��دع��وم ال�ت��ي تقدمها ال��دول��ة

املشكلة بموجب قرار مجلس الوزراء
مازالت تدرس كل أنواع تلك الدعوم
وف�ق��ا ملقترحات الجهات الحكومية
امل�ع�ن�ي��ة وال ��دراس ��ة ال �ت��ي ستقدمها
شركة متخصصة تم التعاقد معها
لهذا ال�غ��رض .واض��اف��ت ان موضوع
ب�ي��ع ال�ق�ط�ع�ت�ين ( 3و )4ف��ي خيطان
الجنوبي ب��امل��زاد العلني واس�ت��رداد
م�ب�ل��غ  324.5م�ل�ي��ون دي �ن��ار ك��وي�ت��ي
دفعت الستمالكهما ال يزال منظورا
ل ��دى م�ج�ل��س ال � ��وزراء م�ب�ي�ن��ة ان ��ه لم
يتم حتى االن اتخاذ اي قرار في هذا
الشان.

ملف «الدستور»
  56وزيرا استقالوا في تاريخ الحياة النيابيةأولهم حمود الزيد وآخرهم الجسار

تفاصيل (ص )11-10
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أمير البالد استقبل ولي العهد والغانم
والمبارك وأمين عام مجلس التعاون

سمو أمير البالد مستقبال سمو ولي العهد

استقبل حضرة صاحب السمو
امير البالد الشيخ صباح االحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ب �ق �ص��ر ب �ي��ان ص �ب��اح ام� ��س سمو
ول��ي العهد الشيخ ن��واف االحمد
الجابر الصباح.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه رع ��اه الله

 ..ومستقبال رئيس مجلس األمة

رئيس مجلس االم��ة م��رزوق علي
ال �غ��ان��م..واس �ت �ق �ب��ل س �م��وه حفظه
الله النائب االول لرئيس مجلس
ال ��وزراء ووزي��ر الخارجية الشيخ
صباح الخالد الحمد الصباح.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال�س�م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ب�ق�ص��ر ب�ي��ان

ص �ب��اح ام ��س س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
امل � �ب� ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء وذل��ك لالستئذان
بالسفر لتمثيل سموه رع��اه الله
ف��ي م��ؤت�م��ر االم ��م امل �ت �ح��دة لتغير
املناخ واملزمع عقده في العاصمة
الفرنسية باريس.

ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه ال �ن��ائ��ب
االول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال �خ��ال��د ال�ح�م��د ال �ص �ب��اح واالم�ي�ن
ال� � �ع � ��ام مل� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � ��دول
الخليج العربية د .عبداللطيف بن
راش��د ال��زي��ان��ي حيث اطلع سموه

على اهم القضايا املطروحة على
ج � ��دول اع� �م ��ال ال� � ��دورة ال �س��ادس��ة
والثالثني للمجلس االعلى ملجلس
ال �ت �ع��اون ل� ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
واملزمع عقدها في اململكة العربية
السعودية الشقيقة الشهر املقبل.
وح� �ض ��ر امل �ق��اب �ل��ة ن ��ائ ��ب وزي ��ر

ش ��ؤون ال ��دي ��وان االم �ي��ري الشيخ
ع � �ل� ��ي ج� � � � ��راح ال � �ص � �ب � ��اح ون� ��ائ� ��ب
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة خ��ال��د س�ل�ي�م��ان
الجارالله.

ولي العهد استقبل رئيسي مجلس األمة والوزراء

سمو ولي العهد مستقبال رئيس الوزراء

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه الله بقصر بيان صباح امس
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.

 ..ومستقبال النائب األول لرئيس الوزراء

واستقبل سموه حفظه الله سمو
الشيخ جابر املبارك الحمد الصباح
رئيس مجلس الوزراء.
واستقبل سمو ولي العهد حفظه

ال �ل��ه ال�ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س مجلس
ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الشيخ
صباح الخالد الحمد الصباح.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ح�ف�ظ��ه الله

نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
الحمد الصباح.
واستقبل سمو ولي العهد حفظه

ال �ل��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ووزي��ر الدفاع الشيخ خالد الجراح
الصباح.
ك �م��ا 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
ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه وزي ��ر االع�ل�ام
ووزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ش �ب��اب
الشيخ سلمان الحمود.
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تلقى دعوة لحضور مؤتمر اتحاد مجالس الدول األعضاء في منظمة التعاون االسالمي

الغانم:ساهم في التشريع خطوة ريادية
إلشراك المواطنين في سن القوانين
أش� � � � ��اد رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
م � ��رزوق ع �ل��ي ال �غ��ان��م ب�ن�ي��ل خ��دم��ة
(ساهم في التشريع) التي تقدمها
األم� � ��ان� � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة مل� �ج� �ل ��س االم � ��ة
ع�ب��ر م��وق�ع�ه��ا االل �ك �ت��رون��ي ج��ائ��زة
ت�ق��دي��ري��ة ع��ن ف�ئ��ة (اف �ض��ل م�ش��روع
للمشاركة املجتمعية) ف��ي ال��دورة
ال ��راب� �ع ��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
ل ��دول مجلس ال �ت �ع��اون الخليجي
والتي اقيمت في املنامة االسبوع
املاضي.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ت�ص��ري��ح صحفي
للغانم عقب استقباله األمني العام
ملجلس االمة عالم الكندري واالمني
ال � �ع � ��ام امل � �س ��اع ��د ل� �ق� �ط ��اع االع �ل ��ام
عبدالحكيم السبتي وم��دي��ر ادارة
االع�ل��ام ام ��ل امل �ط��وع وم��دي��ر ادارة
الدعم االستشاري واملتابعة هناء
ال� �ه ��اج ��ري ح �ي��ث ق ��ام ��وا ب�ت�س�ل�ي��م
الغانم الجائزة.
وق��ال الغانم ان خدمة (ساهم
ف��ي ال�ت�ش��ري��ع) ه��ي خ�ط��وة ري��ادي��ة
ت �س �ت �ه��دف اش � � ��راك امل ��واط� �ن�ي�ن ف��ي
عملية التشريع النيابي وذل��ك من
خالل اتاحة الفرصة لهم الكترونيا
ب��وض��ع مقترحاتهم وتعديالتهم
ع�ل��ى ال�ت�ش��ري�ع��ات ال �ت��ي تناقشها

مفوض شؤون
الالجئين يشيد
بدور الكويت
االنساني تجاه
الالجئين السوريين
وتضامنها
مع الضحايا
رئيس مجلس األمة يتسلم جائزة ساهم في التشريع من املطوع والهاجري بحضور األمني العام

لجان مجلس االمة املختلفة.
وأض� � � � ��اف ال � �غ� ��ان� ��م ان خ ��دم ��ة
(س ��اه ��م ف ��ي ال �ت �ش��ري��ع) ت �ص��ب في
صالح تعزيز املشاركة املجتمعية
وال� �ت� �ف ��اع ��ل ال �ش� �ع �ب ��ي م � ��ع أع� �م ��ال
مجلس االمة.
وح��ث ال�غ��ان��م م��وظ�ف��ي االم��ان��ة
ال� �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س االم� � ��ة ع �ل ��ى ب ��ذل
املزيد من الجهد لتطوير العمل في

االمانة وترجمة الكثير من االفكار
الخالقة ووضعها موضع التنفيذ
مؤكدا دعمه ون��واب االمة لكل تلك
االفكار وامل�ب��ادرات التي تصب في
ص��ال��ح تعزيز العمل الديمقراطي
وترسيخ مبدأ املشاركة املجتمعية.
إلى ذلك استقبل رئيس مجلس
األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ف ��ي مكتبه
أم � � ��س امل� � �ف � ��وض ال � �س� ��ام� ��ي ل�ل�أم��م

املتحدة لشؤون الالجئني انطونيو
غوتيريس وذل��ك بمناسبة انتهاء
م �ه��ام ع�م�ل��ه .وث �م��ن ال �غ��ان��م ال ��دور
الذي قام به غوتيريس خالل فترة
عمله باملفوضية وجهوده املبذولة
ف ��ي خ ��دم ��ة ال �ق �ض��اي��ا االن �س��ان �ي��ة
م��ؤك��دا ح��رص دول ��ة ال�ك��وي��ت على
ت �ق��دي��م ال��دع��م ال �ك��ام��ل ل �ك��ل م��ا من
ش��أن��ه امل �س��اه �م��ة ف ��ي خ��دم��ة ك��اف��ة

امللفات االنسانية.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اش� � � ��اد غ��وت �ي��ري��س
بدور دولة الكويت االنساني تجاه
ال�لاج �ئ�ين ال �س��وري�ي�ن وت�ض��ام�ن�ه��ا
م� ��ع ال� �ض� �ح ��اي ��ا وم � ��ا ي� �ع ��ان ��ي م�ن��ه
ال�ل�اج �ئ��ون وت��وج �ي��ه ال � ��راي ال �ع��ام
ال� ��دول� ��ي ن �ح��و ت �ل��ك ال �ق �ض �ي��ة ال��ى
ج ��ان ��ب م �س��اه �م��ات �ه��ا االن �س��ان �ي��ة
ال�س�خ�ي��ة ل��رف��ع امل �ع��ان��اة ع��ن ك��اه��ل

يبدأ فعالياته اليوم ويستمر حتى  11ديسمبر

املاليني من املتضررين حول العالم.
وح � �ض� ��ر ال � �ل � �ق ��اء امل � ��دي � ��ر ال� �ع ��ام
مل �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق االوس� � ��ط وش �م��ال
افريقيا في مفوضية االمم املتحدة
ل � �ش � ��ؤون ال �ل�اج � �ئ �ي�ن أم �ي ��ن ع ��وض
وامل��دي��ر االق�ل�ي�م��ي للمفوضية في
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
ب ��اإلن ��اب ��ة ن �ب �ي��ل ع �ث �م ��ان ورئ �ي��س
مكتب مفوضية ش��ؤون الالجئني
ف��ي دول��ة الكويت ال��دك�ت��ورة حنان
حمدان.
ومن جهة أخرى استقبل رئيس
م�ج�ل��س األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م في
م �ك �ت �ب��ه أم� � ��س س �ف �ي��ر ج �م �ه��وري��ة
ال �ع��راق ل��دى دول ��ة ال�ك��وي��ت محمد
حسني بحر العلوم.
وس � �ل� ��م ال� �س� �ف� �ي ��ر ب� �ح ��ر ال �ع �ل ��وم
ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م دع��وة رسمية من
رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال � �ن ��واب ال �ع��راق��ي
الدكتور سليم الجبوري لحضور
م ��ؤت� �م ��ر ات � �ح� ��اد م� �ج ��ال ��س ال� � ��دول
االع� � �ض � ��اء ف� ��ي م �ن �ظ �م��ة ال� �ت� �ع ��اون
االس�ل�ام��ي امل �ق��رر ع �ق��ده ف��ي ب�غ��داد
في  20من يناير املقبل.

المبارك يترأس وفد الكويت إلى مؤتمر التغير
المناخي في باريس
غادر ممثل حضرة صاحب السمو
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
س �م��و ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب ��ارك رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء على رأس وف��د كبير
إل � ��ى ب� ��اري� ��س ل �ح �ض ��ور اج �ت �م��اع��ات
الدورة الـ 21ملؤتمر الدول االطراف في
اتفاقية االمم املتحدة االطارية لتغير
امل �ن��اخ ال �ت��ي ت�ع�ق��د ف��ي ب��اري��س ال�ي��وم
وتستمر حتى  11ديسمبر املقبل.
وفي هذا االطار اكد سفير الكويت
ل� ��دى ف��رن �س��ا س ��ام ��ي ال �س �ل �ي �م��ان ان
الكويت تولي اهمية كبيرة ملوضوع
ال �ت �غ �ي ��ر امل� �ن ��اخ ��ي وض� � � � ��رورة ح�ش��د

ال�ج�ه��ود ال��دول�ي��ة ف��ي م��ؤت�م��ر ب��اري��س
ملواجهة آثاره الضارة في املستقبل.
وق��ال السفير السليمان ل�ـ (ك��ون��ا)
ان مشاركة الكويت في املؤتمر بوفد
عالي املستوى تدل على أمرين مهمني
االول تعبير عن تضامن دولة الكويت
مع فرنسا التي تعرضت ه��ذا الشهر
العتداءات ارهابية آثمة راح ضحيتها
عدد كبير من األبرياء.
وب �ي�ن ان دالل � ��ة األم � ��ر ال �ث��ان��ي هي
ت��أك�ي��د االه �ت �م��ام ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي توليه
دولة الكويت ملوضوع التغير املناخي
وم��واج�ه��ة آث ��اره ال �ض��ارة بما يعكس
جهودها املستمرة ف��ي ال��وص��ول الى

بيئة نظيفة وآمنة تحت مظلة اتفاقية
األمم املتحدة االطارية لتغير املناخ.
وم � ��ن ن ��اح� �ي ��ة اخ � � ��رى أك � ��د رئ �ي��س
مجلس اإلدارة وامل��دي��ر ال�ع��ام للهيئة
العامة للبيئة الشيخ عبدالله أحمد
ال�ح�م��ود أن م�ش��ارك��ة رئ�ي��س مجلس
الوزراء في املؤتمر ستنعكس إيجابا
ع� �ل ��ى س� �ي ��ر امل � �ف � ��اوض � ��ات ال �ن �ه��ائ �ي��ة
ل �ل �ت��وص��ل إل � ��ى ات � �ف� ��اق دول� � ��ي ج��دي��د
ب� �ش ��أن ت �غ �ي��ر امل � �ن� ��اخ ي �ح �ف��ظ ح �ق��وق
دول امل �ن �ط �ق��ة ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة
امل �س �ت��دام��ة .وق� ��ال ال �ح �م��ود ل �ـ (ك��ون��ا)
أم ��س إن امل �س��ؤول �ي��ة ال �ت��اري �خ �ي��ة عن
االنبعاثات مشتركة وتقع على عاتق

ال� �ب� �ل ��دان امل �ت �ق��دم��ة ف� ��ي ح �ي�ن ت�ع�ت�ب��ر
مواجهة التغيرات املناخية مسؤولية
م�ش�ت��رك��ة إال ان �ه��ا م�ت�ب��اي�ن��ة .وتسعى
الكويت في ه��ذا املؤتمر إل��ى الخروج
باتفاق جديد يشتمل على أول��وي��ات
ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
بحيث تكون أي التزامات ومساهمات
وإج � � ��راءات ت��واف��ق م �ب��ادئ االت�ف��اق�ي��ة
اإلط � ��اري � ��ة ل �ت �غ �ي��ر امل � �ن� ��اخ م� ��ع األخ� ��ذ
بعني االعتبار أهمية مساعدة ال��دول
النامية في تحقيق أهدافها التنموية
وإنجاز اتفاق يراعي التوازن بني دول
العالم ومصالحها املختلفة.

سمو الشيخ جابر املبارك مغادرا إلى باريس
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عبدالصمد أشار إلى عدم جدية الوزارة في تسوية مالحظات ديوان المحاسبة

الميزانيات 8 :ماليين دينار قيمة ديون مستحقة
للتعليم العالي نتيجة ضعف الرقابة الداخلية

دعت لجنة امليزانيات والحسابات
الختامية وزارة التعليم العالي إلى
االس � � � ��راع ب ��ان� �ش ��اء وح� � ��دة ل�ل�ت��دق�ي��ق
ال ��داخ �ل ��ي وال �ح��اق �ه��ا ب��أع �ل��ى س�ل�ط��ة
اشرافية في الوزارة.
وق � � ��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 س�ي��د
ع �ب��د ال �ص �م��د إن ال �ل �ج �ن��ة اج�ت�م�ع��ت
أم� ��س مل �ن��اق �ش��ة ال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل��وزارة التعليم العالي للسنة املالية
 2015/2014وم�ل��اح � �ظ� ��ات دي� � ��وان
املحاسبة بشأنه مشيرا إلى أنه تبني
للجنة ما يلي:
أوال :عدم جدية الوزارة في تسوية
مالحظاتها وعدم الرد على مكاتبات
ال� � ��دي� � ��وان :ح �ي ��ث ت �ب�ي�ن ل �ل �ج �ن��ة ع ��دم
ج��دي��ة التعليم ال�ع��ال��ي ف��ي تصويب
م�ل�اح �ظ �ت �ه ��ا ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل �ت��وص �ي��ة
مجلس األمة في دور االنعقاد السابق
بهذا الشأن ولم تسو إال  3مالحظات
فقط من أصل  30مما يشير بوضوح
إل� � ��ى ب� � ��طء وت � �ي� ��رة اإلص � �ل� ��اح امل ��ال ��ي
واإلداري.
وأض � ��اف ع �ب��د ال �ص �م��د أن اللجنة
رفضت مبررات ال��وزارة فيما يتعلق
ب �ت��أخ��ره��ا ف ��ي ال � ��رد ع �ل��ى م �ك��ات �ب��ات
ال��دي��وان للسنة الثالثة على التوالي
ف��ي امل��واع �ي��د امل �ق��ررة ق��ان��ون��ا م��ؤك��دة
ض � � � � � ��رورة وج � � � � ��ود ن � �ه� ��ج م ��ؤس� �س ��ي
للتعامل مع الجهات الرقابية وبعيدا

ع��ن ت��أث��ره بتغير ش�خ��وص متخذي
القرار.
ث � ��ان� � �ي � ��ا :ض � �ع� ��ف ن � �ظ� ��م ال� ��رق� ��اب� ��ة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة :الح� �ظ ��ت ال �ل �ج �ن��ة وج ��ود
ارت� �ب ��اك ف�ع�ل��ي ف��ي ال �س �ج�لات امل��ال�ي��ة
ل � � � �ل � � ��وزارة وغ � � �ي� � ��اب ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب�ين
إدارت �ه��ا املختلفة لتنظيم ش��ؤون�ه��ا
املالية واإلداري ��ة وت�ق��اذف املسؤولية
ف �ي �م��ا ب�ي�ن�ه��م م �م��ا أدى إل� ��ى ارت �ف ��اع
رص �ي��د ال ��دي ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة ل� �ل ��وزارة
إل��ى  8ماليني دينار ول��م تتعد نسبة
التحصيل الفعلي لتلك الديون الـ .%1
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ك � �ث� ��رة األخ � �ط� ��اء
املحاسبية وض�ع��ف واض��ح ف��ي نظم
الرقابة الداخلية للحد من مخالفات
ال� �ص ��رف ب��امل �خ��ال �ف��ة ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ
امل� �ي ��زان� �ي ��ة ل �ت �ص��ل إل � ��ى ق� �ي ��ام ب�ع��ض
املسؤولني بصرف مكافآت مالية دون
أخ ��ذ امل��واف �ق��ات امل�س�ب�ق��ة م��ن مجلس
الخدمة املدنية وتبريرهم بتحملهم
ل �ت �ب �ع��ات ه ��ذا ال �ت �ص��رف الح �ق��ا أم ��ام
القانون!
وأوض� � �ح � ��ت ال �ل �ج �ن��ة أن ال �ه �ي �ك��ل
اإلداري ل� �ل ��وزارة ال ي�ت�ض�م��ن وح ��دة
ل�ل�ت��دق�ي��ق ال��داخ �ل��ي ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ق��رار
مجلس ال � ��وزراء ب�ه��ذا ال �ش��أن م��ؤك��دة
ع �ل��ى ض� � ��رورة اإلس � � ��راع ف ��ي إن �ش��ائ��ه
وت �ف �ع �ي �ل��ه وإل� �ح ��اق ��ه ب��أع �ل��ى س�ل�ط��ة
إش��راف �ي��ة ف��ي ال � ��وزارة وال �ت �ع��اون مع
ج�ه��از امل��راق�ب�ين امل��ال�ي�ين ل��رف��ع ك�ف��اءة

الطريجي وعبدالصمد والجيران خالل لجنة امليزانيات أمس

النظام املحاسبي لديها.
ثالثا :املكاتب الثقافية في الخارج
وأض��اف��ت ال�ل�ج�ن��ة أن��ه إل��ى اآلن لم
تتخذ ال ��وزارة أي خ�ط��وات ج��ادة في
(م �ي �ك �ن��ة ورب � ��ط ح �س��اب��ات م�ك��ات�ب�ه��ا
ال�ث�ق��اف�ي��ة ب��ال �خ��ارج م��ال�ي��ا ع��ن طريق
ن �ظ��ام آل � ��ي) م �م��ا ت �س �ب��ب ف ��ي ارت �ف��اع
مصروفات تلك املكاتب إلى ما يقارب
 8م�ل�اي�ي�ن دي � �ن� ��ار دون أي ت �س��وي��ة
محاسبية بالرغم م��ن تعهد ال��وزارة
بإصالح هذا الخلل منذ أكثر من سنة
حسب م��راس�لات اللجنة معها بهذا
املوضوع.
وأك ��دت ال�ل�ج�ن��ة أن ت ��ردد وت�خ��وف

(التعليم ال�ع��ال��ي) م��ن ات�خ��اذ ق��رارات
الشراء ملبان في الخارج الستخدامها
كمقرات دائمة ملكاتبها الثقافية بدال
م��ن ت��أج�ي��ره��ا غ�ي��ر م �ب��ررة إذا م��ا تم
االل� �ت ��زام ب��األط��ر ال�ق��ان��ون�ي��ة املنظمة
لهذه العملية واالسترشاد بتجارب
ال� � ��وزارات األخ� ��رى ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال ال
سيما أن تكلفة استئجار هذه املباني
قاربت الـ  5ماليني دينار في السنوات
األرب ��ع امل��اض�ي��ة م��ع ك�ث��رة مالحظات
دي ��وان املحاسبة سنويا على عقود
التأجير.
رابعا :الجامعات الخاصة
وش� � � � ��ددت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع� �ل ��ى أه �م �ي��ة

إعادة النظر في آلية سحب األراضي
املخصصة لبناء الجامعات الخاصة
م � ��ن امل� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن غ � �ي� ��ر ال � �ج ��ادي� ��ن
وت �ش �ك �ي��ل ل �ج ��ان ع �م��ل م �ش �ت��رك��ة م��ع
األط� ��راف ال�ح�ك��وم�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة لسرعة
ال �ب��ت ف��ي ح��ل ه ��ذه ال �ق �ض��اي��ا وال �ت��ي
يعود بعضها إلى سنة .2005
خ��ام �س��ا :امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي ل�ل�ف�ن��ون
املسرحية والجهاز الوطني لالعتماد
األكاديمي
وأك��دت اللجنة أنها ب��دأت تالحظ
تنامي ظ��اه��رة ع��دم تفعيل املراسيم
ال �ص��ادرة فعال ف��ي ع��دد م��ن الجهات
الحكومية ومنها ما يقع تحت مظلة

أحالت قانون النظام الموحد لمكافحة االغراق إلى الخارجية

(وزي��ر التربية والتعليم العالي) من
ع��دم تفعيل مرسوم إنشاء أكاديمية
ال�ك��وي��ت للفنون ب��اإلض��اف��ة إل��ى ع��دم
إص � ��دار ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة لتنظيم
أع� �م ��ال ال �ج �ه��از ال��وط �ن��ي ل�لاع �ت �م��اد
األك��ادي �م��ي وض �م��ان ج ��ودة التعليم
وع ��دم تفعيل اخ�ت�ص��اص��ات مجلس
إدارته رغم صدورهما في سنة .2010
ك �م��ا ش � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ات �خ��اذ
اإلج ��راءات ال�لازم��ة بمحاسبة بعض
أع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س ف��ي امل�ع�ه��د
العالي للفنون املسرحية لتمتعهما
ب��ال �ك��ادر ال �ت��دري �س��ي ب �م��ا ي �ق��ارب 77
أل��ف دي�ن��ار دون أن يسند إليهما أي
أع �م ��ال ت��دري �س �ي��ة وض �ب��ط ال �ج ��داول
ال ��دراس� �ي ��ة ب �م��ا ي �ض �م��ن ع� ��دم ت �ك��رار
م �ث��ل ه ��ذه امل�ل�اح �ظ��ات م�س�ت�ق�ب�لا مع
مراعاة األسس املوضوعية واملعايير
األكاديمية في مسألة قبول املتقدمني.
وأع� ��رب� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ع ��ن ارت �ي��اح �ه��ا
ل�ل�إج��راءات امل�ت�خ��ذة م��ن قبل الجهاز
ال � ��وط� � �ن � ��ي ل�ل��اع � �ت � �م� ��اد األك � ��ادي� � �م � ��ي
وضمان ج��ودة التعليم فيما يتعلق
ب��ال �ج��ام �ع��ات امل �ع �ت �م��دة ف ��ي ال �خ��ارج
وع�م�ل�ي��ة م�ع��ادل��ة ال �ش �ه��ادات م�ش��ددة
على أهمية ص��ون امل�ج��ال التعليمي
بما يضمن جودة مخرجات التعليم.

التشريعية :رفض رفع سن الحدث إلى  18عاما
أوصت لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية البرملانية في اجتماعها
أم ��س ب��رف��ض ال�ت�ع��دي�لات النيابية
املقدمة على مشروع قانون االحداث
بعد مداولته االولى واملتعلقة برفع
سن الحدث إلى  18عاما حيث نص
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د ع �ل��ى ان
ال�ح��دث ك��ل شخص ل��م ي�ج��اوز ال �ـ16
من عمره.
وق � � ��ال رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
م � � �ب � ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص ف � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ق ��ب االج� �ت� �م ��اع ان
ال � �ت � �ع ��دي �ل�ات ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة امل �ق �ت��رح��ة
املقدمة للجنة على قانون االح��داث
ب �ع��د م��داول �ت��ه االول � ��ى ب�ل�غ��ت ث�لاث��ة

ت�ع��دي�لات أح��ده��ا يتعلق ب��رف��ع سن
ال�ح��دث حيث ن��وق��ش املقترح خالل
ال �ج �ل �س��ة امل ��اض� �ي ��ة ل �ل �م �ج �ل��س وت��م
رف�ض��ه وأص��ر ال�ن��ائ��ب على تقديمه
م��رة اخ��رى للجنة وت�م��ت التوصية
برفضة مجددا.
واض� ��اف ان ال �ت �ع��دي�لات االخ ��رى
ال�ت��ي أق��رت�ه��ا ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ال�ق��ان��ون
ش�ك�ل�ي��ة ول �ي �س��ت ج��وه��ري��ة تتعلق
ب� �ص� �ي ��اغ ��ة ب� �ع ��ض م� � � ��واد ال� �ق ��ان ��ون
وبعض املصطلحات مشيرا الى ان
امل �ج �ل��س م��ن امل �ق��رر ان ي �ص��وت في
جلسته الثالثاء املقبل على قانون
االحداث في مداولته الثانية.
واش� � ��ار ال �ح ��ري ��ص ال� ��ى ت��وص�ي��ة

اللجنة برفض طلب النيابة العامة
برفع الحصانة النيابية عن النائب
نبيل الفضل في قضية جنح لتوافر
الكيدية في الشكوى.
واف � � ��اد ب� ��أن ال �ل �ج �ن��ة وم� ��ع ل�ج�ن��ة
الشؤون الخارجية البرملانية عقدتا
اج �ت �م��اع��ا م �ش �ت��رك��ا ل �ب �ح��ث ق��ان��ون
ال �ن �ظ ��ام امل ��وح ��د مل �ك��اف �ح��ة االغ � ��راق
وال�ت��داب�ي��ر التعويضية وال��وق��ائ�ي��ة
ل� ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
حيث ت�ق��رر احالته ال��ى (الخارجية
البرملانية) كونها اللجنة املختصة
لتضع تقريرها بشأنه.
د .الزلزلة والحريص والقضيبي والفضل خالل اجتماع اللجنة التشريعية
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اللجنة الخارجية توافق على اتفاقية
مكافحة اإلرهاب العربية
أوصت لجنة الشؤون الخارجية
البرملانية البرملانية في اجتماعها
أمس باملوافقة على قانون النظام
املوحد ملكافحة االغ��راق والتدابير
ال �ت �ع ��وي �ض �ي ��ة وال� ��وق� ��ائ � �ي� ��ة ل � ��دول
مجلس التعاون الخليجي على ان
ترفع تقريرها بشأنه ملجلس االمة
ليعرض للتصويت عليه في جلسة
الثالثاء املقبل .وق��ال مقرر اللجنة
ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ط �ن��ا ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ق��ب االج� �ت� �م ��اع ان
ه � ��ذه االت� �ف ��اق� �ي ��ة ت �خ �ض��ع ل �ل �م��ادة
 70م��ن ال��دس �ت��ور ح �ي��ث ناقشتها
اللجنة بحضور ممثلني عن وزارة
ال ��داخ �ل �ي ��ة ووزارة ال� �ع ��دل وت �م��ت
التوصية باملوافقة عليها.

وي � �ق � �ص� ��د ب� � � ��االغ � � � ��راق ب �ح �س��ب
القانون تصدير سلعة ما إلى دول
امل �ج �ل��س ب �س �ع��ر ت �ص��دي��ر أق� ��ل م��ن
قيمته العادية في مجرى التجارة
العادية.
واض��اف طنا ان اللجنة اوص��ت
خ�ل�ال اج�ت�م��اع�ه��ا ب��امل��واف�ق��ة ايضا
ع �ل ��ى م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون االت �ف��اق �ي��ة
ال �ع��رب �ي��ة مل �ك��اف �ح��ة االره � � ��اب فيما
أجلت البت بمشروع قانون اتفاقية
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
مل�ك��اف�ح��ة االره � ��اب ال ��ى اج�ت�م��اع�ه��ا
امل�ق�ب��ل وذل ��ك ح�ت��ى ورود ال��رس��ال��ة
ال �ح �ك��وم �ي��ة ب �ش��أن �ه��ا ل��دراس �ت �ه��ا
والنظر في املوافقة عليها.

العوضي مترئسا اجتماع لجنة الخارجية

المرأة و األسرة :تعديل قانون الفحص
قبل الزواج على قائمة األولويات
ح � � ��ددت ل �ج �ن��ة امل � � � ��رأة واالس � � ��رة
البرملانية أولوياتها بتعديل قانون
ال�ف�ح��ص ق�ب��ل ال� ��زواج وب�م��ا يقضي
بإلزام املقدمني على الزواج الدخول
ب � � ��دورة ت��أه �ي �ل �ي��ة وت �ث �ق �ي �ف �ي��ة ق�ب��ل
االرتباط ومجموعة من التعديالت
على مواد بعض القوانني املتضمنة
تميزا ضد املرأة الكويتية.
وق � � ��ال رئ � �ي ��س ال �ل �ج �ن ��ة ال �ن��ائ��ب
صالح عاشور في تصريح صحفي
يوم أمس اجتمعت اللجنة بحضور
ج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام ال�ن�س��ائ�ي��ة التميمي وعاشور خالل اجتماع لجنة املرأة
امل �ه �ت �م��ة ب �ش ��ؤون امل � ��رأة وح�ق��وق�ه��ا
وك��ذل��ك ب�ع��ض ال �ن �ش��اط��ات ف��ي ه��ذا ب��ال�ق��وان�ين ال�ت��ي تميز ح�ق��وق امل��رأة
املجال وتم بحث القضايا املرتبطة الكويتية.
واوض� � ��ح ع ��اش ��ور ان االج �ت �م��اع
ب � �ه� ��ذا ال� � �ش � ��أن وخ � ��اص � ��ة امل �ت �ص �ل��ة

ت� �ط ��رق ال � ��ى ق �ض �ي��ة اس � �ك� ��ان امل � ��رأة
الكويتية املتزوجة من غير الكويتي
وك��ذل��ك املطلقات واالرام� ��ل وقضية

االم� �ه ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ات م �م��ن ل��دي�ه��ن
ط �ف��ل م �ع��اق غ �ي��ر ك��وي �ت��ي وت�ح�ف��ظ
ديوان الخدمة على شمولهم ضمن
ق��ان��ون ذوي االخ�ت�ي��اج��ات الخاصة
ع� �ن ��د ال� �ت� �ق ��اع ��د وق� �ض� �ي ��ة االق� ��ام� ��ة
وال �ت��وظ �ي��ف امل�ت�ص�ل��ة ب� ��ذوي امل ��رأة
الكويتية .وب�ين ع��اش��ور ان اللجنة
وض �ع��ت ج� ��دول اع �م��ال �ه��ا ل�لال�ت�ق��اء
ب� �م� �س ��ؤول ��ي ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ملناقشتهم ب��ال�ق��وان�ين ال�ت��ي تشهد
تمييزا ضد امل��رأة الكويتية وسيتم
األل �ت �ق��اء ف��ي ال�ب��داي��ة ب��وزي��ر ال��دول��ة
لشؤون االسكان ياسر ابل ملناقشة
ال �ق �ض ��اي ��ا امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �س �ك��ن امل � ��رأة
الكويتية بشكل عام واملتزوجة من
غير الكويتي بشكل خاص.

برلمان

المالية توافق على تعديل
قانون الوكاالت التجارية
ناقشت لجنة الشؤون املالية
واالق �ت �ص��ادي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة أم��س
ال�ت�ع��دي�لات ال ��واردة على قانون
رقم  36لسنة  1964بشأن تنظيم
ال� ��وك� ��االت ال �ت �ج ��اري ��ة ب �ح �ض��ور
وزي� � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة وال � �ص � �ن ��اع ��ة
د.يوسف العلي.
وق � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
م �ح �م��د ال� �ج� �ب ��ري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي عقب انتهاء االجتماع
إن ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ن � ��اق� � �ش � ��ت ك� ��اف� ��ة
ال�ت�ع��دي�لات ال ��واردة على قانون
ال ��وك ��االت س� ��واء ال �ح �ك��وم �ي��ة أو
البرملانية مبينا انه تم التوافق
على تعديل  22مادة في القانون.
وبني ان املواد التي تم التعديل
عليها مبنية ف��ي األس ��اس على
ح�م��اي��ة ح �ق��وق ال��وك �ي��ل وامل��وك��ل
كما يعطي فرصة للتنافس بني
ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة ب�م��ا يحقق
م �ص �ل �ح��ة ف � ��ي ال � �س � ��وق امل �ح �ل��ي
إض��اف��ة إل ��ى ت��وف�ي��ر ال�س�ل��ع على

محمد الجبري

املستهلكني وت�ق��دي�م�ه��ا تقديما
أفضل.
وذك� � � � ��ر أن ال� �ل� �ج� �ن ��ة أوص� � ��ت
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ورف�ع��ه
ملجلس االم��ة ليدرج على جدول
األع �م��ال ف��ي جلسة  15ديسمبر
املقبلة.

المرافق العامة تستكمل
مناقشة قانون البلدية
ت � �ع� �ق ��د ل � �ج � �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي اجتماعا
مل �ن��اق �ش��ة ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ل� � ��وزارة االع �ل��ام ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015 /2014ومالحظات ديوان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب� �ش ��أن ��ه .ب �ح �ض��ور
م� �م� �ث� �ل�ي�ن ع� � ��ن وزارة امل ��ال� �ي ��ة
ووزارة االعالم وجهاز املراقبني
املاليني ودي��وان املحاسبة .كما
ت�ع�ق��د ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق اج�ت�م��اع��ا
ملناقشة مشروع قانون بتعديل
ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال �ق ��ان ��ون رق� ��م 5
ل �س �ن��ة  2005ف� ��ي ش � ��أن ب �ل��دي��ة
الكويت ومناقشة مجموعة من
االق�ت��راح��ات بقوانني ومناقشة
مجموعة من االقتراحات برغبة
وم�ن��اق�ش��ة رس��ال��ة رئ�ي��س لجنة
االولويات بشأن تقديم اللجنة
ألول��وي��ات �ه��ا وذل� ��ك مل�ن��اق�ش�ت�ه��ا
وادراج م ��ا ي �ت��م االت� �ف ��اق عليه

ع� �ل ��ى ج � � ��دول اع � �م� ��ال ج �ل �س��ات
امل �ج �ل��س خ�ل��ال دور االن �ع �ق��اد
الحالي.
وك��ذل��ك م�ت��اب�ع��ة م��ا تتوصل
ال � � �ي� � ��ه ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ت � �ح � �ق � �ي� ��ق ف��ي
ال � �ت� ��وص � �ي� ��ات امل � �ق� ��دم � ��ة اث � �ن� ��اء
مناقشة االستجواب املقدم من
ال �س �ي��د ال �ع �ض��و ع� ��ادل م�س��اع��د
الجار الله الخرافي للسيد وزير
االشغال العامة وزي��ر الكهرباء
وامل� � � ��اء ال� �س ��اب ��ق (ع �ب��دال �ع ��زي ��ز
عبداللطيف االبراهيم).
وذل � � � � � � � ��ك ب� � � �ح� � � �ض � � ��ور وزي� � � � ��ر
املواصالت وزير الدولة لشؤون
البلدية.

الهدية :تصريح العيسى يؤكد وجود خلل كبير
في المدارس الحكومية
انتقد النائب محمد الهدية تصريح
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
د.بدر العيسى الذي قال فيه بانه لو كان
مقتدرا ماديا لدرس ابناءه في مدارس
خاصة مضيفا ان خ��روج تصريح من

الوزير وهو على رأس الهرم التعليمي
ف��ي ال�ب�لاد ي��ؤك��د ان ه�ن��اك خلال كبيرا
في املدارس الحكومية .واضاف الهدية
في تصريح صحفي ان الدولة تصرف
ع� �ل ��ى امل� � � � � ��دارس ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة م�ل�اي�ي�ن

الدنانير وباملقابل يخرج علينا الوزير
بمثل ه��ذا ال�ت�ص��ري��ح ب��دال م��ن البحث
عن تطوير وتحسني مستوى املدارس
وخصوصا أن الوزير على رأس الهرم
التعليمي منذ مدة ليست بالقصيرة.

واك� � � � � � ��د ال � � �ه � � ��دي � � ��ة ان م � � �ث � ��ل ه � ��ذه
التصريحات تؤكد الوضع التعليمي
ال� �ت� �ع� �ي ��س ال� � � � ��ذي ت� �ع� �ي� �ش ��ه امل� � � � ��دارس
ال �ح �ك��وم �ي��ة م �ط��ال �ب��ا ب��ال �ع �م��ل ال �ج��اد
م��ن اج��ل ت�ح�س�ين ه��ذا ال��وض��ع وجعل
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امل� � � � � ��دارس ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ج � ��اذب � ��ة ب ��دال
م ��ن ه �ج��رت �ه��ا وال �ل �ج��وء ال ��ى امل� ��دارس
ال �خ��اص��ة ال �ت��ي س �ح �ب��ت ال �ب �س��اط من
تحت اقدام املدارس الحكومية.

محمد الهدية
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أشادا بتوقيع االتفاقية مع بريطانيا خالل زيارة وفد مجلس األمة

القضيبي والنصف :تبادل المطلوبين
يجسد أهمية الدبلوماسية البرلمانية
أش � � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب اح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي
بتوقيع اتفاقية تبادل املطلوبني بني
ال �ك��وي��ت وب��ري �ط��ان �ي��ا م ��ذك ��را ب��ال��دور
ال��ذي لعبته الدبلوماسية البرملانية
في التسريع بهذا االمر وخاصة خالل
ال��زي��ارة ال�ت��ي ق��ام بها رئ�ي��س مجلس
االم��ة م��رزوق الغانم والوفد البرملاني
املرافق له في سبتمبر املاضي.
وقال النائب القضيبي في تصريح
ص�ح�ف��ي :ت��وق�ي��ع االت�ف��اق�ي��ة ال�ت��ي ط��ال
انتظارها كانت مطلبا كويتيا حثيثا
وكانت القضية االه��م التي طرحناها
م��ع ك��ل امل�س��ؤول�ين البريطانيني ل��دى
زي��ارت �ن��ا ل�ه��ا ق�ب��ل ش�ه��ري��ن ح�ي��ث اك��د
الغانم والنواب الذين التقوا الجانب
ال�ب��ري�ط��ان��ي ع��دم ق�ب��ول الكويتيني ان
ت �ظ��ل ب��ري �ط��ان �ي��ا م�ل��اذا ام �ن��ا ل �ك��ل من
تعدى على القانون الكويتي او انتهك
حرمة املال العام.
واش� � ��ار ال �ق �ض �ي �ب��ي ال � ��ذي ك� ��ان م��ن
ض �م ��ن ال� ��وف� ��د ال �ن �ي ��اب ��ي ال � � ��ذي ب�ح��ث
االتفاقية م��ع الجانب البريطاني في
ل �ن��دن ال ��ى ان ق�ض�ي��ة ات �ف��اق �ي��ة ت �ب��ادل
امل �ط �ل��وب�ين ب�ي�ن ب��ري �ط��ان �ي��ا وال �ك��وي��ت
ك� � ��ان� � ��ت ق� �ض� �ي� �ت� �ن ��ا االس� � ��اس � � �ي� � ��ة ف��ي

أحمد القضيبي

مباحثات رئيس مجلس االمة والوفد
النيابي امل��راف��ق له مع رئيس مجلس
ال �ع �م��وم ج ��ون ب�ي��رك��و ورئ �ي��س لجنة
ال�ش��ؤون الخارجية بمجلس العموم
ك��ري��س ب�لان��ت ونائبة رئ�ي��س مجلس
ال �ل��وردات باتريشيا م��وري��س وزعيم
االغ�ل�ب�ي��ة امل�ح��اف�ظ��ة بمجلس العموم
ك��ري��س غ��راي �ل �ن��غ ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
فيليب هاموند.
واض � � � � ��اف ان ال � �ج� �ه ��د ال� �ب ��رمل ��ان ��ي
ال ��ذي ب ��ذل ب �ه��ذا ال �ش��أن اك �م��ل الجهد
الحكومي ال��ذي ت��م تدشينه لتسريع

ت��وق �ي��ع االت �ف��اق �ي��ة وان ه ��ذا ال �ت �ع��اون
وه��ذا التناغم ب�ين التحرك الحكومي
والدبلوماسية البرملانية هو الذي كنا
ننادي به دائما ونسعى الى تعزيزه.
وق� � � � � � � � ��ال ال � � �ق � � �ض � � �ي � � �ب � � ��ي :اه� � �م� � �ي � ��ة
الدبلوماسية البرملانية تكمن في هذا
الجانب بشكل رئيسي وه��و التحدث
م ��ع ت �ل��ك ال � � ��دول ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال �ت��ي
تشكل حكوماتها من رحم البرملانات
من خالل نواب مجلس االمة الكويتي
ال � ��ذي � ��ن ي � �ت � �ح ��دث ��ون ب� ��اس� ��م ال �ش �ع��ب
ومطالبه .واضاف بهذا الصدد ان تلك
الدول العريقة ديمقراطيا تدرك تماما
ان مجلس االمة الكويتي يمثل وجهة
نظر الشعب الكويتي بعكس نظرتها
ال��ى ب��اق��ي ال�ب��رمل��ان��ات ف��ي دول العالم
الثالث.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال�ن�ص��ف ان توقيع
اتفاقية بني الكويت وبريطانيا وهو
ما تسمى باألحرف األولى في التعاون
ب�م�ج��ال ت �ب��ادل تسليم امل�ج��رم�ين تعد
نجاحا لزيارتنا من خالل مشاركتنا
ف ��ي ال ��وف ��د ال �ب��رمل��ان��ي ب ��رأس ��ة رئ�ي��س
مجلس األمة م��رزوق الغانم الى لندن
في سبتمر املاضي للحث على توقيع

ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة .وق��ال النصف نتمنى
ان تنهي ه��ذه االت�ف��اق�ي��ة مسألة مالذ
ك ��ل م �ج��رم وك� ��ل س � ��ارق ل �ل �م��ال ال �ع��ام
ال��ى لندن موضحا ان لندن ه��ي قبلة
ل�ل�س�ي��اح��ة ول�لاق �ت �ص��ادي�ين وال يجب
ان ت� �ك ��ون ق �ب �ل��ه ل � �س ��راق امل� � ��ال ال �ع��ام
خصوصا أن ه��ؤالء املجرمني واشهر
سارقي الكويت يحظون في في بالدنا
بمحاكمة ب��درج��ة عاليه م��ن الشافية
وب� �ث�ل�اث درج � � ��ات ت �ق ��اض ف �ض�ل�ا ع��ن
حقهم في حرية التعبير وال��دف��اع عن
النفس وتوكيل محام.
واض� ��اف اع�ت�ق��د ان ه ��ذه االت�ف��اق�ي��ة
ت��أخ��رت ك �ث �ي��را ون �ح��ن ال �ي��وم ن�ت��اب��ع
توقيع ه��ذه االتفاقية وخصوصا من
ب�ع��د زي��ارت �ن��ا للمكلة امل �ت �ح��دة ول�ق��اء
غ��ال�ب�ي��ة االح � ��زاب ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة داخ��ل
مجلس العموم البريطاني للحث على
هذه االتفاقية وخصوصا ان ما يجمع
الكريت وبريطانيا عالقات تاريخية
ول� �ي ��س ع�ل��اق� ��ات ح ��دي� �ث ��ة ون � � ��رى ان
زيارتنا كانت مثمرة في شهر سبتمر
امل��اض��ي وه ��و م��اج�ن�ي�ن��اه ف��ي ت��وق�ي��ع
االتفاقية الخميس املاضي.

أشاد بمساهمة الرويعي في المنتدى البرلماني بفلورنسا

علي الخالد :وفد مجلس األمة تصدى
للخطاب اإلعالمي الغربي المغرض
أش��اد سفير ال�ك��وي��ت ل��دى ايطاليا
الشيخ علي الخالد بالحوار االيجابي
وال� �ص ��ري ��ح ف ��ي م �ن �ت��دى (امل �ج �م��وع��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �خ ��اص ��ة) ل �ح �ل��ف ش�م��ال
االط � �ل � �س ��ي (ن � ��ات � ��و) ح� � ��ول ال �ق �ض��اي��ا
ال��رئ �ي �س �ي��ة ال ��راه� �ن ��ة ب �م �ش��ارك��ة وف��د
مجلس األمة الكويتي .وأشاد الخالد
بمساهمة وفد مجلس األمة الكويتي
ورئ �ي �س��ه ال �ن��ائ��ب د .ع� ��ودة ال��روي �ع��ي
ف��ي املناقشات وت�ش��دي��ده ال�ق��وي على
رف��ض توصيف التنظيم االره��اب��ي بـ
«االسالمي».
وأث � �ن � ��ى ك� ��ذل� ��ك ع� �ل ��ى ح� � ��رص وف ��د
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ع� �ل ��ى ال � �ت � �ص� ��دي ف��ي
ه��ذا امل�ح�ف��ل امل�ه��م للخطاب االع�لام��ي
الغربي «املغرض» ومطالبته بالتزام
الحقائق والكشف ع��ن ق�ن��وات تمويل
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات االره��اب �ي��ة وام �ت��دادات �ه��ا
ال �ف �ك��ري��ة م �س �ت��ذك��را ف ��ي ه� ��ذا امل �ج��ال
تجربة الكويت ودورها ودول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ال ��رئ� �ي� �س ��ي ف � ��ي ال �ت �ص ��دي

الشيخ علي خالد الجابر الصباح

لالرهاب والفكر املنحرف.
وق � ��ال ال �س �ف �ي��ر ال �خ ��ال ��د ل� �ـ (ك ��ون ��ا)
إن امل� �ن� �ت ��دى امل� �ش� �ت ��رك (ل �ل �م �ج �م��وع��ة
البرملانية الخاصة باملتوسط واللجنة
الفرعية للعالقات االقتصادية) لحلف
(ناتو) الذي انعقد بمدينة (فلورنسا)
قبل يومني اتاح فرصة مهمة ومثمرة

مل�ن��اق�ش��ة ت �ح��دي��د ط�ب�ي�ع��ة ال�ت�ح��دي��ات
املاثلة وجذورها السيما في مواجهة
خطر االرهاب.
وذك��ر ان ال�ح�ض��ور رف�ي��ع املستوى
ل �ل �ق �ي��ادات وال �ش �خ �ص �ي��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة
والرسمية االيطالية واألوروب �ي��ة مع
ممثلي البرملانات العربية االسالمية
ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة م� �ت� �خ� �ص� �ص�ي�ن ب � ��ارزي � ��ن
س�م��ح ب �ت�ب��ادل اآلراء ب�ين امل�س�ت��وي��ات
التشريعية والتنفيذية في ظرف دولي
ح �س ��اس وإس � �م ��اع ال� �ص ��وت ال �ع��رب��ي
واالسالمي في القضايا املطروحة.
واش��ار ال��ى ان املنتدى اق��ر بجهود
دول��ة ال�ك��وي��ت االن�س��ان�ي��ة ودور سمو
ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ق��ائ��د ال �ع �م��ل االن �س��ان��ي
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه ال�ل��ه ورع��اه ال��ري��ادي والسباق
ف� ��ي م� ��د ي� ��د ال � �ع� ��ون وس� ��ائ� ��ر اش� �ك ��ال
امل �س��اع��دة ل�ل�ش�ع��ب ال �س��وري الشقيق
واغ��اث��ة امل�لاي�ين م��ن ض�ح��اي��ا ال�ص��راع
باالضافة الى حشد االهتمام والدعم

ال��دول��ي ب��اس�ت�ض��اف��ة ث�لاث��ة م��ؤت�م��رات
عاملية للمانحني.
من جهة اخرى ذكر السفير الخالد
ان امل � �ش� ��ارك�ي��ن أش � � � � ��ادوا ب� �م ��ا ن��ال �ت��ه
امل ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن ح�ق��وق سياسية
واق �ت �ص��ادي��ة ك �م �ث��ال ي �ح �ت��ذى ب ��ه في
اش� � � ��راك امل� � � ��رأة ف� ��ي ب� �ن ��اء م�ج�ت�م�ع�ه��ا
وت �ق��دم��ه وذل ��ك ف��ي س �ي��اق مناقشاته
ل�ق�ض�ي��ة (امل � ��رأة وال�ت�ن�م�ي��ة ف��ي ال�ش��رق
األوسط).
وف� ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد اع � ��رب ال�س�ف�ي��ر
ال �خ��ال��د ع ��ن ش �ك ��ره ل �ل��وف��د ال�ك��وي �ت��ي
ورئ�ي�س��ه د .ال��روي �ع��ي ع�ل��ى م��ا ب��ذل��وه
في ه��ذا املحفل الدولي املهم في اطار
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال �ن��اج �ح��ة وال� � ��دور ال �ن �ش �ي��ط وال �ب ��ارز
ل��رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق الغانم
ف ��ي ح �م��ل ص ��وت ال �ك��وي��ت وم �س��ان��دة
ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال ��وط� �ن� �ي ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة ف��ي
املحافل العاملية.

الزلزلة يطالب بحل مشكلة
انتظار السفن في ميناء
الشعيبة
ق��ال النائب د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة هذه
أول مرة بتاريخ موانئ الكويت يصل
ع� ��دد ال �س �ف��ن امل �ن �ت �ظ��رة ل �ل �ت �ف��ري��غ ف��ي
م�ي�ن��اء ال�ش�ع�ي�ب��ة ال ��ى  ٥٢س�ف�ي�ن��ة الن
من واقع االرقام الرسمية ان اكبر عدد
وصل عدد السفن فيه خالل السنوات
املاضية لم يتجاوز  ٦سفن فقط وما
ذك��ره املوظفون املخلصون في ميناء
الشعيبة.
وأض� � � ��اف ان ال� ��وض� ��ع وص � ��ل ال ��ى
مرحلة الكارثة التي قد يتبعها فقدان
القدرة على االلتزام بالقانون الدولي
ال ��ذي يستوجب ت��رك م�س��اح��ات أم��ان
للسفن مردفا ان املطلوب من مجلس
ال��وزراء أن يعقد اجتماعا طارئا اآلن
لحل هذه األزم��ة التي جعلت الكويت
في مؤخرة دول العالم على مستوى

د .يوسف الزلزلة

امل��وان��ئ مستطردا :وقلناها ي��ا سمو
الرئيس حان وقت تعديل حكومتك.

الحويلة يدعو إلنشاء
مدارس نموذجية جديدة
في العقيلة
ق��دم ال�ن��ائ��ب د .محمد الحويلة
اقتراحا برغبة طالب فيه الحكومة
م �م �ث �ل��ة ب � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة ب ��دراس ��ة
احتياج املنطقة للمدارس واالسراع
بإنشاء م��دارس نموذجية جديدة
لجميع امل��راح��ل التعليمية (بنني
وب � �ن� ��ات) ب�م�ن�ط�ق��ة العقيلة وذلك
ل �ت �خ �ف �ي��ف االع � � �ب� � ��اء ع � ��ن ال� �ط�ل�اب
وأولياء األمور.
وق � ��ال ف ��ي ن ��ص االق� � �ت � ��راح :ي�ع��د
التعليم واحدا من أهم وأبرز األمور
ال �ت��ي ي�ح�ت��اج اإلن �س ��ان إل�ي�ه��ا ألن��ه
يلبي ك��اف��ة احتياجاته األساسية
التي يسعى خلفها ويعتبر التعليم
املنارة التي يهتدي بها الناس إلى
ال�ط��ري��ق ال�ق��وي��م ال ��ذي سيسلكونه
ف��ي ه��ذه ال�ح�ي��اة ب��اإلض��اف��ة إل��ى أن
التعليم هو سبب الظهور والرقي
والرفعة وه��ذا ليس على املستوى
ال� � � �ف � � ��ردي ف� �ح� �س ��ب ب� � ��ل ه� � ��و ع �ل��ى
مستوى الدولة أيضا فالدولة التي
ت �ح��اف��ظ ع �ل��ى ن �ظ��ام �ه��ا ال�ت�ع�ل�ي�م��ي
ه��ي ال��دول��ة ال �ت��ي ت�ت�ف��وق ف��ي كافة
امل � �ج� ��االت وع� �ل ��ى ك ��اف ��ة االص� �ع ��دة
س ��واء االج�ت�م��اع�ي��ة أو الثقافية أو
االقتصادية أو العسكرية وفي كافة
املجاالت األخرى.
واض� � � ��اف :ون � �ظ ��را ل� �ت ��زاي ��د ع��دد
قاطني منطقة العقيلة بشكل كبير
وب �ع ��د امل � � ��دارس م ��ن ه� ��ذه امل�ن�ط�ق��ة
وحاجتهم ل��وج��ود م ��دارس بشتى
امل��راح��ل للجنسني ( ذك ��ور – إن��اث
) ف��ي املنطقة ف��أن العقيلة ه��ي من
امل �ن ��اط ��ق ال �ق��دي �م��ة امل �ح��دث ��ة ح�ي��ث
ت��م تثمينها وإع ��ادة تنظيمها من

د .محمد الحويلة

ج��دي��د م��ا ج�ع��ل ال�ط�ل��ب اإلس�ك��ان��ي
عليها م�ت��زاي��دا ه��ذه املنطقة التي
ت ��م ال �س �م��اح ل �ل �م��واط �ن�ين ب��ال �ب �ن��اء
فيها قبل أن يتم تمديد الخدمات
وت�ج�ه�ي��ز ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ل�ه��ا ما
زاد من األعباء على وزارات الدولة
ل�ت��وف�ي��ر االح �ت �ي��اج��ات ال�ل�ازم��ة لها
م��ن ك �ه��رب��اء وم ��اء وص ��رف صحي
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ال �ه��وات��ف وغ�ي��ره��ا
وم � � ��ع ذل � � ��ك الي� � � � ��زال ه � �ن� ��اك ب �ع��ض
النواقص واألم��ور التي تحتاجها
امل � �ن � �ط � �ق� ��ة ل� � �ك � ��ي ت � � �ك� � ��ون م �ن �ط �ق ��ة
نموذجية ال يحتاج أهلها للضغط
على الخدمات العامة ف��ي املناطق
امل �ج��اورة وم�ن�ه��ا امل� ��دارس ال�ت��ي لم
ت�ن�ت��ه وزارة ال�ت��رب�ي��ة م��ن إنشائها
ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة م� ��ا اض� �ط ��ر األه ��ال ��ي
إل ��ى ارس� ��ال أب�ن��ائ�ه��م ال ��ى امل ��دارس
ف��ي امل �ن��اط��ق امل� �ج ��اورة ورغ �ب��ة في
التخفيف ع��ن كاهل أول�ي��اء االم��ور
والطالب.
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الطريجي :هل هناك اعتداء على أموال
المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية؟
وج � � � ��ه ال � � �ن � ��ائ � ��ب د .ع � �ب ��دال � �ل ��ه
الطريجي سؤاال الى النائب االول
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح الخالد
ق��ال ف��ي م�ق��دم�ت��ه :تناقلت وس��ائ��ل
االع�ل�ام املختلفة ان ه�ن��اك اع�ت��داء
ع �ل��ى ام � � ��وال امل �ن �ظ �م��ة االس�ل�ام �ي��ة
ل �ل �ع �ل��وم ال �ط �ب �ي��ة م ��ن ق �ب��ل رئ �ي��س
امل �ن �ظ �م ��ة وت� � ��م ص � � ��دور ب � �ي ��ان م��ن
املنظمة االسالمية بأن الخبر غير
صحيح وان االم��وال التي صرفت
ل �ش �ق �ي��ق رئ� �ي ��س امل �ن �ظ �م��ة ب �ه��دف
االستثمار ث��م اع��اد امل�ب��ال��غ بشكل
اس�ه��م وان�ط�لاق��ا م��ن مسؤولياتنا
ال �ن �ي��اب �ي��ة ب��ال��رق��اب��ة ع �ل��ى االم� ��وال
التي تصرفها ال��دول��ة على بعض

املنظمات من اجل املصلحة العامة:
 - 1م� � ��ا ص � �ح� ��ة ال � �خ � �ب� ��ر ال� � ��ذي
ت �ن��اق �ل �ت��ه وس ��ائ ��ل االع� �ل ��ام ب �ق �ي��ام
رئيس املنظمة االسالمية للعلوم
الطبية ب�ص��رف ام��وال م��ن حساب
امل �ن �ظ �م��ة ألح� ��د اش� �ق ��ائ ��ه؟ اذا ك��ان
ال�خ�ب��ر ص�ح�ي�ح��ا ي��رج��ى ت��زوي��دي
ب��اس��م رئ �ي��س امل�ن�ظ�م��ة وم ��ا حجم
املبالغ التي ت��م صرفها وم�ب��ررات
ص��رف ه��ذه املبالغ وه��ل تم اتخاذ
اج� � � ��راءات ق��ان��ون �ي��ة ب �ح��ق رئ �ي��س
امل� �ن� �ظ� �م ��ة؟ وه� � ��ل ي �س �م��ح ال �ن �ظ��ام
االس� ��اس� ��ي ل�ل�م�ن�ظ�م��ة ب��اس �ت �ث �م��ار
االم � � ��وال ف ��ي االس� �ه ��م رغ� ��م وج ��ود
ت � � �ض� � ��ارب ب� �ي��ن رئ� � �ي � ��س امل �ن �ظ �م��ة
وشقيقه؟

 - 2ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب��أس �م��اء
رئ �ي��س امل�ن�ظ�م��ة واس� �م ��اء مجلس
االم � �ن � ��اء وس� �ي ��ره ��م ال ��ذات � �ي ��ة وم ��ا
االمتيازات واملكافآت التي يتلقاها
كل منهم؟
 - 3يرجى افادتي باملبالغ التي
تدفع كإعانة او مساهمة أو أي دعم
اخ ��ر او غ �ي��ره م��ن امل �س��اه �م��ات من
ال�ح�ك��وم��ة ال��ى املنظمة االس�لام�ي��ة
ل �ل �ع �ل��وم ال �ط �ب �ي��ة س �ن��وي��ا وك��ذل��ك
ت � ��زوي � ��دي ب �ج �م �ي��ع امل� �ب ��ال ��غ ال �ت��ي
صرفت من الحكومة للمنظمة من
تاريخ .1984/2/14
 - 4ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب��أس �م��اء
ج � �م � �ي� ��ع ال� � �ع � ��ام� � �ل �ي��ن ب ��امل� �ن� �ظ� �م ��ة
االسالمية للعلوم الطبية وسيرهم

يضمن رواتبهم وجميع امتيازاتهم من دون استثناء

الجيران :نقل موظفي الخطوط
الكويتية يوافق الدستور والمساواة

طالب النائب د .عبد الرحمن
ال�ج�ي��ران بتطبيق ال�ق��ان��ون رقم
 2008/6وت �ع��دي�ل�ات��ه األخ �ي ��رة
مشيرا ال��ى ان تحويل موظفي
م ��ؤس� �س ��ة ال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة
ال�ك��وي �ت �ي��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة ي �ت��م ب�ن��اء
ع � �ل� ��ى اخ� � �ت� � �ي � ��اره � ��م م� � ��ن خ�ل��ال
تطبيق قانون الخصخصة.
وأض ��اف ان ت�ح��وي��ل موظفي
الكويتية للحكومة يضمن لهم
رواتبهم وجميع امتيازاتهم من
دون استثناء ال��ى سن التقاعد
وه � ��ذا م ��واف ��ق ل � ��روح ال��دس �ت��ور
ويحقق مبدأ املساواة موضحا
ان ت�س�ج�ي��ل ال �ش��رك��ة ف��ي وزارة
ال�ت�ج��ارة م�ت��أخ��ر بسبب وج��ود
م��وظ �ف�ين ي�ط�ب��ق ع�ل�ي�ه��م ق��ان��ون
الشركة السابق.
وأش ��ار ال�ن��ائ��ب ال�ج�ي��ران إل��ى
ان م� �ط ��ال� �ب ��ات ب� �ع ��ض ال � �ن� ��واب
ب��رف��ع ال �ظ �ل��م ع ��ن امل��وظ �ف�ي�ن في
ال �ح �ك��وم��ة م��ن ش��رك��ة ال�خ�ط��وط
ال�ج��وي��ة الكويتية يغفل بعض
ال� �ح� �ق ��ائ ��ق ح� �ي ��ث ان ال� �ت� �ح ��ول
ل�ل�ح�ك��وم��ة ي�ح�ف��ظ ح��ق امل��وظ��ف
حتى التقاعد  ٦٥سنة بالراتب
وجميع املزايا التي يتمتع بها
في الشركة من دون استثناء.
وأك� � � � ��د ان إظ � � �ه� � ��ار ت� �ح ��وي ��ل
امل ��وظ� �ف�ي�ن ل �ل �ح �ك��وم��ة ب �م �ظ �ه��ر

د .عبدالرحمن الجيران

قطع االرزاق وتشتيت للعوائل
خالفا للواقع حيث ان االختيار
خ � � � � ��اص ب � ��ال� � �ش� � �خ � ��ص ول � �ي� ��س
ل�ل�ش��رك��ة س ��واء اخ �ت��ار ال�ت�ق��اع��د
او البقاء في الشركة او التحول
للحكومة مستطردا ان فتح باب
االخ �ت �ي��ارات للموظفني ال�ه��دف
م �ن��ه م �ن��ح ال �ف��رص��ة ب��ال�ت�س��اوي
لجميع املوظفني لذلك قد يأتي
م ��ن اخ � �ت ��ار ال �ت �ق��اع��د وي �ط��ال��ب
ب ��ال� �ع ��ودة ل �ل �ش��رك��ة أس � ��وة ب�م��ن
ب� � �ق � ��ي ال� � � � ��ى ال� � � �ي � � ��وم ل� �ي� �ت� �ح ��ول
ل �ل �ح �ك��وم��ة وق � ��د ي ��أت ��ي م� ��ن ت��م
ت �ح��وي �ل��ه ل �ل �ح �ك��وم��ة وي �ط��ال��ب
بالعودة للشركة.
ولفت إل��ى ان إش�ه��ار الشركة

م �ت ��أخ ��ر ب �س �ب��ب وج� � ��ود ه� ��ؤالء
امل ��وظ� �ف�ي�ن ح �ي��ث ان إش �ه��اره��ا
س �ي �ح��ول ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن امل��وظ��ف
وال� �ش ��رك ��ة ال � ��ى ع�ل�اق ��ة ع �م��ال �ي��ة
وس �ي �ك��ون ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ه ��ؤالء
امل � ��وظ� � �ف �ي��ن م � �ض � �ط� ��رب� ��ا وغ� �ي ��ر
صحيح مع استمرار وجودهم
في الشركة!
وت ��اب ��ع ان اح� ��د اه� ��م أه� ��داف
ه��ذا ال�ق��ان��ون ه��و تخفيف عبء
ال � ��روات � ��ب ع� �ل ��ى ال� �ش ��رك ��ة ح�ت��ى
تتمكن من التحول الى الربحية
واي � �ض� ��ا ف� �ت ��ح ب � ��اب ال �ت��وظ �ي��ف
ل �ل �خ��ري �ج�ين امل �ت �ف��وق�ي�ن ال �ج��دد
بحيث تكون أع��داده��م متوافقة
مع الحاجة التشغيلية للشركة
م��ن دون تضخم وح�ت��ى ترتقي
ال ��ى م �ص��اف ال �ش��رك��ات ال��رائ��دة
وه ��و م��ا ب ��دأت بتحقيقه ادارة
الشركة حتى اليوم وهو واضح
من البيانات املالية.

ال��ذات �ي��ة وم ��ا ال ��روات ��ب وامل �م �ي��زات
التي تصرف لهم؟
 - 5أي� � ��ن ي� �ق ��ع م �ب �ن��ى امل �ن �ظ �م��ة
االس�لام �ي��ة ل�ل�ع�ل��وم ال�ط�ب�ي��ة؟ وه��ل
هو بنظام ايجار؟ اذا كانت االجابة
نعم فما قيمة االيجار ال��ذي يدفع
للمالك؟ م��ع ت��زوي��دي ب�ص��ورة من
عقد االيجار.
 - 6ه��ل قامت الحكومة بتقييم
ع�م��ل امل�ن�ظ�م��ة االس�لام �ي��ة للعلوم
ال�ط�ب�ي��ة م�ن��ذ ص ��دور ال �ق��ان��ون رق��م
 18ل �س �ن��ة  1954ب��إن �ش��ائ �ه��ا ف��ي
1984/2/14واذا ك� ��ان� ��ت ه �ن��اك
دراس � ��ة ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب �ص��ورة
م� �ن� �ه ��ا .وم� � ��ا إن � � �ج� � ��ازات امل �ن �ظ �م��ة
االسالمية للعلوم الطبية؟ يرجى

تزويدي بانجازات املنظمة.
 - 7م��ا املكاسب التي استفادت
م� �ن� �ه ��ا ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة م� � ��ن امل �ن �ظ �م ��ة
االس�ل�ام� �ي ��ة ل �ل �ع �ل��وم م �ن��ذ ت��اري��خ
انشائها 1984/2/14؟
 - 8كيف يتم تعيني العاملني في
املنظمة االسالمية للعلوم الطبية؟
هل بواسطة االعالنات في وسائل
االعالم أم بطرق أخرى؟ واذا كانت
ع � ��ن ط� ��ري� ��ق االع �ل ��ان � � ��ات ف �ي��رج��ى
ت ��زوي ��دي ب� �ص ��ورة م ��ن االع�ل�ان ��ات
ال�ت��ي ت��م طرحها ب��وس��ائ��ل االع�لام
املختلفة منذ تاريخ .2015/2/14
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د .عبدالله الطريجي

المعيوف :محاسبة المسؤول في معرض الكتاب أو المساءلة

العتيبي :تشكيل لجنة للتحقيق
في كتب مخلة باآلداب
وج��ه ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه املعيوف
ت� �ح ��ذي ��را ش ��دي ��د ال �ل �ه �ج��ة ل ��وزي ��ر
اإلع� �ل��ام ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ب� �ص� �ف� �ت ��ه م � � �س � ��ؤوال ع � ��ن م� �ع ��رض
ال� �ك� �ت ��اب ج� � ��اء ذل� � ��ك ع� �ل ��ى خ�ل �ف�ي��ة
ان � �ت � �ش� ��ار ب � �ع ��ض ك � �ت ��ب وق �ص ��ص
االط �ف��ال ال�ت��ي ع��رض��ت م��ؤخ��را في
م� �ع ��رض ال� �ك� �ت ��اب اح � �ت ��وت ص ��ورا
وح� ��وارات جنسية مخلة ب ��اآلداب
واألخالق العامة.
وطالب املعيوف الوزير الحمود
ب��ات�خ��اذ اج� ��راءات ج��دي��ة وص��ارم��ة
ضد من سمح بدخول هذه الكتب
ال� � ��ى امل� � �ع � ��رض وإال س �ن �س �ت �خ��دم
أدوات � � �ن � ��ا ال ��دس� �ت ��وري ��ة مل �ح��اس �ب��ة
الوزير.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ط � ��ال � ��ب ال � �ن ��ائ� ��ب
ف � � ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي وزي � � ��ر االع �ل��ام
الشيخ سلمان الحمود بضرورة
متابعة ما نشر في بعض الكتب
امل� �ع ��روض ��ة ف ��ي م� �ع ��رض ال �ك �ت��اب
وال � � � �ت � � ��ي ت� � �ح� � �ت � ��وي ع� � �ل � ��ى ص � ��ور
وإيحاء ات مخلة باالداب.
وأك � � ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح ��اف ��ي :ت ��اب� �ع ��ت وب � �ك� ��ل اس ��ف
م �ح �ت��وي��ات ت �ل��ك ال �ك �ت��ب وال �ص��ور
وال� � �ح � ��وارات امل �ن �ش ��ورة ب��داخ �ل �ه��ا
وه � � � ��ي ح � � � � � � ��وارات وص � � � � ��ور ت �خ��ل
ب��االداب وتشكل خطرا على افكار
الناشئة ه��ذه الفئة العمرية التي

عبدالله املعيوف

فارس العتيبي

يجب أن نهتم بها ونلتفت إليها.
وأض � � � ��اف ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي :س �م �ع �ن��ا
تصريح وزي��ر االع�ل�ام ف��ي افتتاح
م �ع��رض ال �ك��وي��ت ل �ل �ك �ت��اب وال ��ذي
يؤكد فيه ال��وزي��ر أن ه��ذا املعرض
ي �ع��د ت �ظ��اه��رة ث �ق��اف �ي��ة م �ه �م��ة ف��ي
الخريطة الثقافية للعالم العربي
ولكن لالسف ما رأيناه ال يعكس
ت �ل��ك ال� �ص ��ورة وال ي �ح �ق��ق ال �ه��دف
امل �ن �ش��ود م��ن امل �ع��رض ب��ل وينشر
اف � � �ك� � ��ارا ب � �ع � �ي� ��دة ك � ��ل ال � �ب � �ع� ��د ع��ن
مجتمعنا واخالقنا وعاداتنا.
وت � ��اب � ��ع ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي :ان � � ��ه ع �ل��ى
وزي ��ر اإلع�ل�ام م�ت��اب�ع��ة ال�ق�ض�ي��ة ال
س �ي �م��ا ان ك ��ل ال �ك �ت��ب امل �ع��روض��ة
ف��ي م�ع��رض ال�ك�ت��اب م��ن املفترض

ان ت �خ �ض��ع ل �ل �ج �ن��ة رق ��اب ��ة ت��دق��ق
ف� ��ي ف� �ح ��وى ال �ك �ت ��ب وع �ن��اوي �ن �ه��ا
وص��وره��ا وكلماتها اال ان��ه وبعد
انتشار هذه الكتب وعرضها ثبت
لدينا ان هناك تقصيرا في الرقابة
املسبقة على الكتب يتحمل وزير
اإلعالم مسؤولية تتبعه.
وط��ال��ب العتيبي وزي��ر االع�لام
ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق مل �ع��رف��ة
ك� �ي ��ف ع� ��رض� ��ت ت� �ل ��ك ال� �ك� �ت ��ب م��ن
دون ان ت �م��ر ع �ل��ى ل�ج�ن��ة ال��رق��اب��ة
املسبقة ومعرفة دور النشر التي
روجت ملثل هذه القصص والكتب
امل� �ن ��اف� �ي ��ة ل �ل��أخ �ل��اق وال� �ش ��ري� �ع ��ة
اإلس�ل�ام� �ي ��ة وم � �ب� ��ادئ م�ج�ت�م�ع�ن��ا
الكويتي املحافظ.
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أكدوا أن التدوير الينهيها وطالبوا بحل المشاكل المتراكمة

نواب :تجاوزات العمير والجسار
في وزارتيهما مازالت محل مساءلة
ش��دد ن ��واب ع�ل��ى أن استقالة
وزي� ��ر االش �غ ��ال وزي� ��ر ال�ك�ه��رب��اء
وامل� � ��اء ال �س��اب��ق اح �م��د ال �ج �س��ار
وت �ع �ي�ي�ن وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط د .ع�ل��ي
ال � �ع � �م � �ي� ��ر ب� � � � ��دال م� � �ن � ��ه ك � ��وزي � ��ر
ل�ل��أش � �غ� ��ال ل � ��ن ي � �ح� ��ل امل� �ش ��اك ��ل
امل� �ت ��راك� �م ��ة س� � ��واء ع �ل��ى ص�ع�ي��د
ملف القطاع النفطي أو الهيئة
العامة للزراعة مشيرين إلى أن
االس �ت �ج��واب ال ��ذي ق��دم م��ن قبل
النائب س�ع��دون حماد للجسار
ال ي � � ��زال ق ��ائ� �م ��ا ف� ��ي ح� � ��ال ع ��دم
ت �ج��اوب ال�ع�م�ي��ر ف��ي إص�ل�اح ما
ت�ض�م�ن�ت��ه م �ح��اور االس �ت �ج��واب
الخاصة بمبنى مشروع املطار
وأن املساءلة السياسية للعمير
م � ��ازال � ��ت ق ��ائ� �م ��ة وأن ت� ��دوي� ��ره
الينهيها.
وأض� � � � � � � � � � � ��اف ال � � � � � � �ن� � � � � � ��واب ف� ��ي
ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات ع � �ق� ��ب اس� �ت� �ق ��ال ��ة
ال � �ج � �س� ��ار أن ال� � ��وزي� � ��ر ال �ع �م �ي��ر
م� � � �س � � ��ؤول أي � � �ض� � ��ا ع � � ��ن ت �ن �ف �ي��ذ
ت��وص �ي��ات ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق في
ال �ح �ي��ازات ال��زراع �ي��ة الف�ت�ين إل��ى
أن الوزير العمير هو من يتحمل
املسؤولية السياسية كاملة إذا
ح� ��دث أي خ �ل��ل ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ تلك
التوصيات.
واع�ت�ب��ر ال �ن��واب أن مسؤولية
ال�ت�ج��اوزات ف��ي القطاع النفطي
انتقلت إلى الوزير الجديد أنس
ال�ص��ال��ح وعليه أن يثبت جدية
في معالجتها.
وفي هذا السياق تمنى النائب
محمد الجبري أال تقبل استقالة
وزي� ��ر االش �غ ��ال وزي� ��ر ال�ك�ه��رب��اء
وامل� � ��اء ال �س��اب��ق اح �م��د ال �ج �س��ار
على خلفية حكم محكمة يدينه
وح� �ت ��ى ال ي� �خ ��رج ل �ل �ن��اس ب��أن��ه
م� � ��دان الس �ي �م��ا أن � ��ه ح �ك��م أول ��ي
ول�ي��س نهائيا وان ه�ن��اك ث�لاث
درجات للتقاضي.
وأض��اف الجبري في تصريح
صحافي للدستور أن الكل أشاد
ب �م��وق��ف ال �ج �س��ار ف��ي م��وض��وع
امل� � � � ��ول� � � � ��دات ب � �ق � �ض � �ي� ��ة ط� � � � ��وارئ
ال�ك�ه��رب��اء وأن ��ه ك��ان راف �ض��ا لها
وب��األدل��ة واالث�ب��ات��ات ولكن جاء
ال�ح�ك��م ب ��اإلدان ��ة ون �ح��ن نحترم
ال� �ح� �ك ��م ول � �ك� ��ن ه � �ن� ��اك درج� � ��ات
تقاض أخ��رى ومن حق الجسار
اللجوء للدرجات األخرى .
وب� �ي ��ن أن � � ��ه ك � � ��ان ي� �ت� �م� �ن ��ى أن
يستمر إلى أن يتم الحكم نهائيا
عليه ولكن مجلس ال��وزراء قبل

حماد :استجواب
الجسار قائم في
حال عدم تجاوب
العمير

سعدون حماد

استقالته وك��أن��ه م��دان وه��ذا قد
يعطي ص��ورة للرأي العام بأنه
م� � ��دان وه � �ن� ��اك درج � � ��ات ت �ق��اض
أخرى في املحاكم.
أم��ا ال��وزي��ر العمير م��ن النفط
إل� ��ى االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة ف��أت�م�ن��ى
ل��ه ال�خ�ي��ر ف��ي وزارت � ��ه ال�ج��دي��دة
وك��ل ال��وزراء الجدد ان يتعلموا
من أخطاء الغير والوضع الذي
يعيشه البلد من أزمة اقتصادية
اع �ت �ق��د ان �ن��ا ن �ح �ت��اج إل ��ى وزراء
يعملون ب��إخ�لاص للخروج من
ه ��ذه األزم � ��ة االق �ت �ص��ادي��ة حتى
يعيش املواطن واملقيم في نعمة
وأمن وأمان.
م � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ج � � � ��دد ال � �ن� ��ائ� ��ب
سعدون حماد تأكيده استمرار
م �ت��اب �ع �ت��ه م � �ح� ��اور اس �ت �ج��واب��ه
وزي� ��ر االش �غ ��ال وزي� ��ر ال�ك�ه��رب��اء
وامل� � ��اء ال �س��اب��ق اح �م��د ال �ج �س��ار
ال � ��ذي ت� �ق ��دم ب��اس �ت �ق��ال �ت��ه وع�ي�ن
وزير النفط د .علي العمير بدال
عنه وزي��را لألشغال منوها بأن
اس �ت �ج��واب��ه ق��ائ��م ف��ي ح ��ال ع��دم
ت �ج��اوب ال�ع�م�ي��ر ف��ي إص�ل�اح ما
ت�ض�م�ن�ت��ه م �ح��اور االس �ت �ج��واب

خليل الصالح

راكان النصف

د .منصور الظفيري

أحمد القضيبي

محمد طنا

محمد الجبري

الثالث الخاصة بمبنى مشروع
املطار.
وأش� � � ��ار ح� �م ��اد ف� ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني أم��س ال��ى ان وزي��ر
االش� � �غ � ��ال ل� ��م ي �س �ت �ط��ع ص �ع��ود
امل� �ن� �ص ��ة الن� � ��ه غ� �ي ��ر ق � � ��ادر ع�ل��ى
ال ��رد ع�ل��ى م �ح��اور االس �ت �ج��واب
وص� � � �ع � � ��وده امل � �ن � �ص� ��ة ان� �ت� �ح ��ار
سياسي .
ول � �ف� ��ت ح � �م� ��اد ال� � ��ى م� �ش ��روع
مبنى امل�ط��ار ال��ذي يتابعه إب��ان

فترة الوزير األسبق عبدالعزيز
االب � ��راه� � �ي � ��م ال� � � ��ذي اق� �ت� �ن ��ع ب �م��ا
ع ��رض �ت ��ه ع �ل �ي��ه م� ��ن م �س �ت �ن��دات
وقام بإلغاء مناقصة املطار بعد
ان ات�ض��ح ل��ه وج��ود ف��ارق كبير
بالسعر وص��ل ال��ى  ٥٠٠مليون
دينار
وأض � � � ��اف ان ال � ��وزي � ��ر اح �م��د
ال� � �ج� � �س � ��ار ل� � ��م ي� �ت� �ب ��ع خ � �ط� ��وات
ال ��وزي ��ر االب ��راه �ي ��م ال� ��ذي سبقه
وق � ��ام ب �ط��رح �ه��ا ك �م �م��ارس��ة بني

أربع شركات ما رفع السعر الى
مليار و ٣١٢مليونا وهو السعر
ال ��ذي أع�ل�ن�ت��ه ق�ب��ل ي��وم م��ن فتح
امل� �ظ ��اري ��ف وب� �ن ��اء ع �ل �ي��ه ق��دم��ت
استجوابي لوزير االشغال الذي
ق ��دم اس�ت�ق��ال�ت��ه وس�ن�ت��اب��ع نحن
والوزير الجديد معالجة محاور
االس� �ت� �ج ��واب ل �ل �م �ح��اف �ظ��ة ع�ل��ى
املال العام .
وط��ال��ب حماد ال��وزي��ر العمير
م �ت��اب �ع��ة م � �ح� ��اور االس� �ت� �ج ��واب
وف �ت ��ح امل� �ج ��ال ل �ل �ش��رك��ات ح�ت��ى
نحصل على سعر اقل من السعر
املعروض سيما أن هناك مشروع
ت��وس�ع��ة امل �ط��ار ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي
بميزانية تبلغ  ٦٠مليون دينار
م ��ا ي �ع �ن��ي ان ال �س �ع��ر ال�ح�ق�ي�ق��ي
ملشروع املطار يبلغ  ٦٠٠مليون
دينار وبذاك لدى الوزير العمير
تجربة بالسعر ملشروع الطيران
املدني الذي كشف السعر وعليه
ان يعاد النظر بالسعر الحقيقي
ل�ل�م�ن��اق�ص��ة م �ث��ل س �ع��ر م �ش��روع
الطيران املدني .

نص مرسوم استقالة الجسار
ص � ��در أم � ��س األح� � ��د م��رس��وم
أم� �ي ��ري ب �ق �ب��ول اس �ت �ق��ال��ة وزي ��ر
األشغال العامة وزي��ر الكهرباء
واملاء احمد الجسار.
وق � � ��ال امل � ��رس � ��وم رق � ��م ()315
ل �س �ن��ة  2015ان� ��ه ب �ع��د االط �ل�اع
ع�ل��ى ال��دس �ت��ور وع �ل��ى امل��رس��وم
رق ��م  212ل�س�ن��ة  2013بتشكيل
ال � � ��وزارة وامل ��راس� �ي ��م امل �ع��دل��ة له

الجبري :الكل
أشاد بموقف
الوزير الجسار في
موضوع المولدات
بقضية طوارئ
الكهرباء

وع� �ل ��ى االس �ت �ق��ال��ة امل �ق��دم��ة م��ن
احمد خالد احمد الجسار وزير
االشغال العامة وزي��ر الكهرباء
وامل��اء وبناء على ع��رض رئيس
مجلس ال� ��وزراء تقبل استقالة
احمد خالد احمد الجسار.
وج��اء ف��ي امل��رس��وم أي�ض��ا انه
ع �ل ��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
إب�لاغ ه��ذا امل��رس��وم إل��ى مجلس

االم � � ��ة وي� �ع� �م ��ل ب� ��ه م � ��ن ت ��اري ��خ
ص � ��دوره وي �ن �ش��ر ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية.

التتمة ص09

النصف :المساءلة
السياسية للوزير
د .علي العمير
مازالت قائمة
وتدويره الينهيها
الصالح :الغاية
من الوصول إلى
استجواب العمير
كانت حلحلة هذه
القضايا وحفظ
المال العام
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مطالبين بضرورة اثبات الجدية في معالجتها

مسؤولية ماجرى في القطاع النفطي
انتقلت إلى الوزير الجديد
تتمة المنشور ص08
ب � � � ��دوره ق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب راك� � ��ان
ال � �ن � �ص� ��ف ان اس � �ت � �ق� ��ال� ��ة وزي� � ��ر
االش�غ��ال العامة وزي��ر الكهرباء
وامل � � � ��اء اح � �م� ��د ال � �ج � �س ��ار الت �ع��د
ه��روب��ا م��ن االس �ت �ج��واب امل �ق��دم
إليه الفتا الى ان تقديم الجسار
الس � �ت � �ق� ��ال � �ت� ��ه س � �ب � �ق� ��ت ت� �ق ��دي ��م
االستجواب إليه.
وب �ي��ن ال �ن �ص��ف ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل � �ل � �ص � �ح � �ف � �ي �ي�ن ان امل � � �س� � ��اء ل � ��ة
السياسية للوزير د .علي العمير
مازالت قائمة وتدويره الينهيها
مشيرا ال��ى ان محاسبة ال��وزي��ر
س�ي��اس�ي��ا ق��ائ�لا :ع�ن��دم��ا ارى أن
ال� ��وزي� ��ر ع �ل �ي��ه م ��وق ��ف س�ي��اس��ي
ف��أن��ا اح��اس��ب ال��وزي��ر سياسيا
وال اح �س��اب��ه ع�ل��ى وزارت� ��ه التي
توالها فقط .
وق� ��ال ال �ن �ص��ف م ��ازل ��ت ات��اب��ع
ت � ��وص� � �ي � ��ات ل � �ج � �ن ��ة ال �ت �ح �ق �ي ��ق
ف ��ي ال � �ح � �ي ��ازات ال ��زراع � �ي ��ة واذا
ك� ��ان ه� �ن ��اك خ �ل��ل ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذه��ا
فالوزير العمير هو من يتحمل
امل �س ��ؤول �ي ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ك��ام �ل��ه
اذا ل ��م ت �ن �ف��ذ ه � ��ذه ال �ت��وص �ي��ات
وذلك من باب اإلدانة السياسية
للعمير .
م��ن جانبه أك��د ال�ن��ائ��ب خليل
ال �ص��ال��ح أن ق� ��رار ت ��دوي ��ر وزي ��ر
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم ��ة
د.ع�ل��ي العمير م��ن وزراة النفط
إل��ى وزارة األش�غ��ال ليس نهاية
امل�ط��اف ب�ش��أن ال �ت �ج��اوزات التي
ح ��وت� �ه ��ا ص �ح �ي �ف��ة اس� �ت� �ج ��واب
ال��وزي��ر س��واء على صعيد ملف
القطاع النفطي أو الهيئة العامة
للزراعة.
وش � � � � ��دد ال� � �ص � ��ال � ��ح ع � �ل� ��ى أن
م � �س ��ؤول � �ي ��ة ت � �ل ��ك ال� � �ت� � �ج � ��اوزات
انتقلت إلى الوزير الجديد أنس
ال�ص��ال��ح وعليه أن يثبت جدية
في معالجتها ال سيما أن الغاية
م� ��ن ال� ��وص� ��ول إل � ��ى اس �ت �ج ��واب
ال� �ع� �م� �ي ��ر ك� ��ان� ��ت ح� �ل� �ح� �ل ��ة ه ��ذه
القضايا وحفظ املال العام.
وأض� ��اف أن �ن��ا ن�ت��رق��ب حزمة
إج � � � � ��راءات ح �ك��وم �ي��ة ت �ت �ن��اس��ب
وح� �ج ��م امل� �ل� �ف ��ات ال �ث �ق �ي �ل��ة ال �ت��ي
ارت � �ق� ��ت إل� � ��ى م� �س ��اء ل ��ة ال �ع �م �ي��ر
وسنكون عونا ف��ي ح��ال أثبتت
ال�ح�ك��وم��ة ج��دي�ت�ه��ا ف��ي تحريك
املياة الراكدة وقفل حنفية الهدر
في املال العام.

جانب من إحدى جلسات مجلس األمة

وق� � � ��ال ال� � �ص � ��ال � ��ح إن� � ��ه ح ��ان
الوقت أن يتم استرداد الحيازات
الزراعية التي
منحت لشركات وشخصيات
ب� �غ� �ي ��ر وج� � � ��ه ح� � ��ق وس� �ن� �ت ��اب ��ع
ه ��ذا امل �ل��ف ف��ي ض ��وء ال�ت�ع�ه��دات
امل� � �س� � �ت� � �م � ��رة ل � �ه � �ي � �ئ ��ة ال � � ��زراع � � ��ة
بمعالجة امللف والتي لم تف بها
حتى اآلن.
وأعرب عن تطلعه إلى مرحلة
جديدة ترقى إلى حجم التعاون
ال� �ن� �ي ��اب ��ي ال � � ��ذي أب� � � ��داه م�ج�ل��س
األم��ة منذ ان�ط�لاق دور انعقاده
األول م�ش��ددا على أن استخدام
األدوات ال��دس �ت��وري��ة ي�ظ��ل حقا
أصيال متى ما ارتأينا الحاجة
الستخدامه.
إل� � ��ى ذل� � ��ك ط ��ال ��ب ال� �ن ��ائ ��ب د.
منصور الظفيري وزير االشغال
د .علي العمير بضرورة مراجعة

ج �م �ي��ع االج � � � � ��راءات ال� �ت ��ي ت�م��ت
ح �ي��ال م�ن��اق�ص��ة ت��وس�ع��ة امل�ط��ار
وضرورة إلغائها بعد ان اتضح
وج� � � ��ود ف� � � ��ارق ك� �ب� �ي ��ر ب��ال �س �ع��ر
وص��ل ال��ى  500مليون دينار ما
ي�س�ت�ل��زم ف�ت��ح امل �ج��ال للشركات
املتنافسة للحصول على سعر
اقل من السعر املعروض حفاظا
على املال.
وأضاف الظفيري في تصريح
صحافي :ان تقديم الوزير احمد
ال�ج�س��ار الستقالته ليدلل دون
أدن� ��ى ش��ك ان ه �ن��اك خ�ل�لا وه��و
م � ��ا ج� �ع� �ل ��ه ي� �ق� �ب ��ل ع� �ل ��ى ت �ق��دي��م
اس�ت�ق��ال�ت��ه ت�ح��اش�ي��ا للمواجهة
مطالبا ال��وزي��ر العمير بسرعة
التجاوب ب��إص�لاح م��ا تضمنته
م � � �ح� � ��اور اس� � �ت� � �ج � ��واب ال� �ن ��ائ ��ب
سعدون حماد الخاصة بمبنى
مشروع املطار.

واض � � ��اف ال �ظ �ف �ي��ري ان ط��رح
امل � �ش ��روع ك �م �م��ارس��ة ب�ي�ن أرب ��ع
ش��رك��ات رف��ع ال�س�ع��ر ال��ى 1.312
م�ل�ي��ار وه ��و ب� ��دوره م��ا يستلزم
م� ��راج � �ع� ��ة ج� �م� �ي ��ع االج � � � � � ��راءات
وال �ت �ث �ب��ت م��ن ال �س �ع��ر وال�ت�ك�ل�ف��ة
الحقيقة للمشروع مع ضرورة
االخ��ذ في االعتبار اع��ادة النظر
في جميع االج��راءات التي تمت
خ ��اص ��ة ك �م��ا س �ب��ق وذك� ��رن� ��ا ان
تقديم الوزير الجسار يثبت انه
ه�ن��اك خلل ف��ي االج� ��راءات وهو
ما دعاه لالنسحاب من املواجهة
الن��ه ي��درك طبيعية ال�ت�ج��اوزات
في هذا املناقصة.
وأك� � � ��د ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ف � ��ي خ �ت��ام
حديثه ان مشروع توسعة املطار
وط��ري �ق��ة ط��رح��ه ش��اب��ه ال�ع��دي��د
من التجاوزات والتعديات على
االموال العامة مؤكدا ان لالموال

نص مرسوم بتعديل الوزارة
وق � � � ��ال امل� � ��رس� � ��وم رق � � ��م ()316
لسنة  2015إنه بعد االطالع على
الدستور وعلى املرسوم رقم 212
ل �س �ن��ة  2013ب �ت �ش �ك �ي��ل ال � � ��وزارة
وامل � ��راس� � �ي � ��م امل � �ع� ��دل� ��ة ل � ��ه وع �ل ��ى
امل��رس��وم رق��م ( )315لسنة 2015
ب �ق �ب��ول اس �ت �ق��ال��ة اح �م��د ال�ج�س��ار
وزي� � ��ر األش � �غ� ��ال ال� �ع ��ام ��ة ووزي � ��ر
الكهرباء واملاء.

وب � � �ن� � ��اء ع � �ل� ��ى ع� � � ��رض رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ي �ع�ي�ن ك ��ل م ��ن :
أنس الصالح نائب رئيس مجلس
ال ��وزراء ووزي ��ر امل��ال�ي��ة باإلضافة
الى عمله وزيرا للنفط بالوكالة.
د .علي العمير وزيرا لألشغال
ال �ع��ام��ة ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
مجلس االمة.
محمد العبدالله وزي��ر ال��دول��ة

لشؤون مجلس الوزراء باإلضافة
إل��ى عمله وزي ��را للكهرباء وامل��اء
بالوكالة.
وج� ��اء ف��ي امل ��رس ��وم أي �ض��ا ان��ه
على رئيس مجلس الوزراء إبالغ
ه ��ذا امل ��رس ��وم إل ��ى م�ج�ل��س االم��ة
وي �ع �م��ل ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ص� ��دوره
ويلغى ما يخالف ذلك وينشر في
الجريدة الرسمية.

ال� �ع ��ام ��ة ح��رم �ت �ه��ا وح �م��اي �ت �ه��ا
وال � � ��ذود ع �ن �ه��ا واج � ��ب ع �ل��ى كل
مواطن.
القضيبي :سأمد يد التعاون
للوزير العمير لتطوير واصالح
وزارة األشغال
م��ن ج�ه�ت��ه أك ��د ال �ن��ائ��ب أحمد
ال�ق�ض�ي�ب��ي أن ت��دوي��ر ال��وزي��ر د.
ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر م ��ن وزارة ال�ن�ف��ط
ن��زع فتيل األزم ��ة ال�ت��ي افتعلها
م��ع ال �ق �ي��ادات ال�ن�ف�ط�ي��ة وأوق ��ف
ال � �ت� ��دخ �ل�ات غ� �ي ��ر امل� �ق� �ب ��ول ��ة ف��ي
ال � �ق � �ط� ��اع ال� �ن� �ف� �ط ��ي ،م � ��ؤك � ��دا أن
امل �ل �ف��ات ال �ت��ي أث ��اره ��ا خ�ل�ال في
ع �ه��د ال� ��وزي� ��ر ال �ع �م �ي��ر س�ت�ك��ون
م� �ح ��ل م� �ت ��اب� �ع ��ة وم� �ح ��اس� �ب ��ة ال
س�ي�م��ا ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق بمناقصة
األنابيب النفطية.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ال�ق�ض�ي�ب��ي في
ت� �ص ��ري ��ح ص �ح �ف ��ي إن ال� ��وزي� ��ر
العمير لألسف خرج من الوزارة
دون أن يحيل أحدا من القيادات
النفطية الى النيابة العامة بناء
على تصريحه السابق والشهير
أرب � � ��اب امل� �ن ��اق� �ص ��ات امل �ل �ي��اري��ة،
الفتا الى أن هذا يؤكد ما ذهبنا
ال �ي��ه أن ال�ت�ص��ري��ح ل�لاس�ت�خ��دام
ال� � �س� � �ي � ��اس � ��ي ف � �ح � �س� ��ب ول � �ي� ��س
ح �ق��ائ��ق ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي،
م �ج��ددا ال �ق��ول أن��ه ك��ان ي��ري��د أن
ي �ض��ع ي ��ده ب �ي��د ال ��وزي ��ر العمير
مل �ح��اس �ب��ة م ��ن أس �م��اه��م ال��وزي��ر
ب �ـ أرب � ��اب امل �ن��اق �ص��ات امل�ل�ي��اري��ة
ول �ك �ن��ه ل�ل�أس ��ف ل ��م ي �ج��ب ع�ل��ى
األسئلة البرملانية التي وجهت
له في هذا الصدد.
وشدد النائب القضيبي على
أن الخالف مع الوزير العمير هو
سياسي وفني وليس شخصيا،
م��ؤك��دا أن ��ه س�ي�م��د ي��د ال �ت �ع��اون
ل� �ل ��وزي ��ر ف� ��ي ت� �ط ��وي ��ر واص �ل��اح
وزارة األش � � � �غ� � � ��ال ،وس� �ت� �ك ��ون
ي ��د امل �ح��اس �ب��ة ق��ائ �م��ة ف ��ي ح��ال
التقصير وارتكاب األخطاء.
من جانبه ثمن النائب محمد
ط�ن��ا ال�ج�ه��ود ال�ت��ي ب��ذل�ه��ا وزي��ر
األشغال السابق احمد الجسار
ال� � � ��ذي أدى األم� � ��ان� � ��ة وه� � ��و م��ن
األكفاء الذين خدموا دولتهم.

الظفيري :مراجعة
جميع االجراءات
التي تمت حيال
مناقصة توسعة
المطار وضرورة
إلغائها
القضيبي :سنمد
يد التعاون للوزير
في تطوير واصالح
وزارة األشغال
وستكون يد
المحاسبة قائمة
في حال التقصير
وارتكاب األخطاء
طنا :الجسار أدى
األمانة وهو من
األكفاء الذين
خدموا دولتهم
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منهم  4استقالوا مرتين و 7استقالوا من حقيبة النفط

 56وزيرا استقالوا في تاريخ الحياة النيابية

إعداد :أيمن عبداهلل

 11وزيرا
شيخا قدموا
استقاالتهم و45
من خارج األسرة

ب �ق �ب��ول اس �ت �ق��ال��ة أح �م ��د ال �ج �س��ار
وزير االشغال والكهرباء وامل��اء أمس
ي �ك��ون ه ��و ال ��وزي ��ر ال � �ـ  56ال � ��ذي ق��دم
استقالته ومنهم  4وزراء استقالوا
مرتني من املنصب الوزاري في تاريخ
ال�ح�ي��اة السياسية ف��ي ال�ك��وي��ت وه��م
ح �م��ود ال��زي��د وش��ري��دة امل�ع��وش��رج��ي
ومصطفى الشمالي ود .عبداملحسن
امل��دع��ج ك�م��ا أن ال �ج �س��ار ه��و ال��وزي��ر
ال� �ث ��ال ��ث ال � � ��ذي اس� �ت� �ق ��ال م� ��ن وزارة
االشغال والكهرباء واملاء.
وب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ت �ع��د ال��دس �ت��ور
دراس � ��ة اح �ص��ائ �ي��ة ع��ن ع ��دد ال � ��وزراء
ال��ذي��ن تقدموا باستقاالتهم وتاريخ
االس� �ت� �ق ��ال ��ة واك � �ث� ��ر ال� � � � � ��وزارات ال �ت��ي
شهدت استقاالت للوزراء.
وف��ي ه��ذا الشأن نجد ان هناك 11
وزي � ��را م ��ن االس � ��رة ال �ح��اك �م��ة ق��دم��وا
اس�ت�ق��االت�ه��م فيما ق��دم  45وزي ��را من
خارج االسرة.
وب��ال�ن�س�ب��ة ل �ع��دد االس �ت �ق��االت في
الفصول التشريعية فقد استقال من
املجلس التأسيسي وزير واحد وهو
وزي ��ر ال �ع��دل ح �م��ود ال��زي��د واس�ت�ق��ال
في الفصل التشريعي االول  6وزراء
واس�ت�ق��ال ف��ي الفصل الثاني وزي��ران

حمود الزيد

سلمان الدعيج الصباح

مصطفى الشمالي

د .عبداملحسن املدعج

وال�خ��ام��س وال �س��ادس اس�ت�ق��ال وزي��ر
في كل فصل بينما في الفصل السابع
استقال  10وزراء والفصلني الثامن
والتاسع استقال وزيران في كل فصل
اما في الفصل العاشر فقد استقال 5
وزراء واس�ت�ق��ال ف��ي الفصل ال�ح��ادي
عشر  7وزراء والثالث عشر استقال
 4وزراء ب�ي�ن�م��ا اس �ت �ق��ال ف��ي الفصل
امل �ب �ط��ل االول وزي � ��ر واح � ��د وامل �ب �ط��ل
الثاني استقال وزي ��ران وف��ي الفصل
التشريعي الحالي  11وزي��را واث�ن��اء
توقف الحياة النيابية ما بعد الفصل
ال � ��راب � ��ع ب �ح �ل��ه ح�ل��ا غ �ي ��ر دس� �ت ��وري
وال �س��ادس ال��ذي ح��ل اي�ض��ا ح�لا غير
دستوري فقط استقال  5وزراء.

ومن خالل االحصائية نجد كذلك
ان هناك  6وزراء استقالوا من حكومة
س�م��و االم �ي��ر ال��راح��ل ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
السالم ووزيرين استقاال من حكومة
س �م��و االم� �ي ��ر ال ��راح ��ل ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
االح�م��د بينما استقال  21وزي��را من
حكومات سمو االمير الوالد الراحل
ال�ش�ي��خ س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه واس �ت �ق��ال 3
وزراء م ��ن ح �ك��وم��ة ص��اح��ب ال�س�م��و
األمير الشيخ صباح االحمد الجابر
ال �ص �ب��اح و 13وزي � ��را اس �ت �ق��ال��وا من
حكومات سمو الشيخ ناصر املحمد
فيما اس�ت�ق��ال  13وزي ��را م��ن حكومة
سمو الشيخ جابر املبارك.
وب� �ت ��وزي ��ع االس � �ت � �ق ��االت ع �ل��ى ك��ل

وزارة نجد ان حقيبة النفط من اكثر
ال ��وزرات التي شهدت استقاالت فقد
شهدت استقالة  7وزراء فيما كانت
ه�ن��اك  12حقيبة وزاري� ��ة ش�ه��دت كل
م �ن �ه��ا اس �ت �ق ��ال ��ة وزي� � ��ر واح� � ��د وه ��ي
امل ��واص�ل�ات واإلس� �ك ��ان وامل ��واص�ل�ات
وش� ��ؤون االم ��ة وامل��ال �ي��ة وال�ت�خ�ط�ي��ط
والداخلية والتخطيط وشؤون االمة
واالس� � �ك � ��ان وال �ت �ن �م �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة
واالع� � �ل� ��ام وامل� � ��واص �ل ��ات واالس � �ك� ��ان
والبلدية والعدل واالوقاف واالسكان
وش � � ��ؤون االم� � ��ة وال � �ع� ��دل واالوق � � ��اف
وشؤون االمة.
وك��ان��ت وزارات االوق ��اف والتربية
وال �ت �ع �ل �ي��م وال� � �ش � ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة

والعمل فقد شهدت تلك ال��وزارات كل
منها استقالة وزيرين اثنني.
وشهدت وزارة االع�لام استقالة 6
وزراء وشهدت وزارة الصحة استقالة
 5وزراء وش� �ه ��دت وزارت � � ��ا ال �ت �ج��ارة
والصناعة وال�ع��دل استقالة  4وزراء
واخيرا شهدت وزارات املالية والدولة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال� � ��وزراء واالش �غ��ال
والكهرباء وامل��اء والتربية والتعليم
اس�ت�ق��ال��ة  3وزراء ف��ي ك��ل م�ن�ه��ا .أم��ا
أس� �ب ��اب االس �ت �ق��ال��ة ف �ق��د ت �ن��وع��ت ما
بني االسباب الصحية وطلبات طرح
ال�ث�ق��ة وت �ق��دي��م ال �ن ��واب اس�ت�ج��واب��ات
للوزراء.

توزيع االستقاالت على الوزارات

وعلى الفصول التشريعية

عدد
الحقيبة الوزارية
االستقاالت
7
النفط
6
االعالم
5
الصحة
4
العدل
4
التجارة والصناعة
3
املالية
3
الدولة
3
االشغال
3
التربية والتعليم
3
األشغال والكهرباء
2
األوقاف
2
الشؤون
2
الكهرباء واملاء
2
العدل واالوقاف
1
املواصالت
1
املواصالت واألمة
1
املالية والتخطيط
1
الداخلية
1
التخطيط واألمة
1
االسكان
1
االسكان والتنمية
1
االسكان والبلدية
1
االسكان واألمة
1
الخارجية
1
االعالم واملواصالت
60
االجمالي

الفصل التشريعي

عدد
االستقاالت

التأسيسي

1

االول

6

الثاني

2

الخامس

1

السادس

1

السابع

10

الثامن

2

التاسع

2

العاشر

5

الحادي عشر

7

الثالث عشر

4

املبطل االول

1

املبطل الثاني

2

الرابع عشر

11

اثناء توقف الحياة
النيابية

5

االجمالي

60

توزيع االستقاالت حسب الحكومات

٪10.3

٪22.4

رئيس
الحكومة

سمو
سمو الشيخ
سمو الشيخ
الشيخ سعد
صباح
جابر األحمد
العبدالله
السالم

سمو الشيخ
صباح
األحمد

 11وزيرا استقالوا
في الفصل الرابع
عشر و 10في السابع
و 7في الفصل
الحادي عشر

الزيد والشمالي
والمعوشرجي
والمدعج
استقالوا مرتين

٪5.2
سمو الشيخ
ناصر
املحمد

 6وزراء استقالوا
من حقيبة اإلعالم
و 5من الصحة

الفصول الثالث
والرابع والثاني
عشر خلت من
تقديم الوزراء
استقاالتهم

٪22.4

٪36.2

 21وزيرا استقالوا
في حكومات سعد
العبداهلل ووزيران
في حكومة الشيخ
جابر األحمد

سمو الشيخ
جابر املبارك

االجمالي

العدد

6

2

21

3

13

13

58

املعدل

% 10٫3

% 3.4

% 36٫2

% 5.2

% 22٫4

% 22٫4

% 100
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أولهم حمود الزيد وآخرهم الجسار
استقاالت الوزراء

الشيوخ ووزراء من خارج األسرة

الوزير املستقيل
ﺍﻟﺸﻴﻮﺥ )(11

الحقيبة الوزارية

تاريخ قبول
االستقالة

حكومات سمو الشيخ صباح السالم

٪19.6

ﻣﻦ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﻻﺳﺮﺓ )(45

٪80.4

حكومات سمو الشيخ صباح االحمد

حمود الزيد

العدل

1963 / 1 /15

محمد ابو الحسن

االعالم

2005 /1 /3

عبدالعزيز الصقر

الصحة

1963 /1 /15

محمود النوري

املالية

2005 /4 /4

الشيخ مبارك العبدالله

اإلرشاد واالنباء

1963 /12 /29

د .محمد الجارالله

الصحة

2005 /4 /11

حمود الزيد

العدل

1964 /5 /9

الوزراء

الشيوخ

من خارج األسرة

العدد

11

45

56

املعدل

٪ 19٫6

٪ 80٫4

٪ 100

الشيخ خالد عبدالله

البريد والبرق والهاتف

1964 /3 /31

د.أنس الرشيد

اإلعالم

الشيخ مبارك الحمد

األوقاف

1964 /3 /31

د .يوسف الزلزلة

التجارة والصناعة

2006 /5 /28

الشيخ سالم العلي

األشغال

1964 /11 /9

محمد السنعوسي

اإلعالم

2006 /12 /17

الشيخ علي الجراح

النفط

2007 /6 /3

عبد الله السميط

الكهرباء واملاء

1970 /12 /7

شريدة املعوشرجي

املواصالت وشؤون األمة

2007 /6 /30

يوسف الرفاعي

الدولة لشئون الوزراء

1970 /12 /7

د .معصومة املبارك

الصحة

2007 /8 /25

بدر الحميضي

النفط

2007 /11 /5

عبدالله الغانم

الكهرباء واملاء

1979 /3 /27

عبد الواحد العوضي

اإلسكان وشؤون االمة

2008 /4 /1

حمود النصف

األشغال

1980 /2 /26

فالح الهاجري

التجارة والصناعة

2008 /4 /1

حمد العيار

اإلسكان

1980 /4 /21

الشيخ جابر الخالد

الداخلية

2011 /2 /6

محمد العدساني

األشغال

1981 /1 /11

الشيخ احمد الفهد

اإلسكان والتنمية

2011 /6 /13

عبداللطيف الحمد

املالية والتخطيط

1983 /9 /14

سامي النصف

اإلعالم واملواصالت

2011 /7 /11

الشيخ سلمان الدعيج

العدل

1985 /5 /6

الشيخ محمد الصباح

الخارجية

2011 /10 /18

الشيخ جابر املبارك

اإلعالم

1990 /11 /24

حكومات سمو الشيخ سعد العبدالله

أشهر استقالة
ت �ع �ت �ب��ر أش� �ه ��ر اس �ت �ق ��ال ��ة وزاري � � ��ة
ه ��ي ال �ت��ي أق� ��دم ع�ل�ي�ه��ا ن��ائ��ب رئ�ي��س
الوزراء وزير املالية السابق مصطفى
ال�ش�م��ال��ي ع�ن��دم��ا اع�ل��ن استقالته من
ف��وق منصة قاعة عبدالله السالم في
أع �ق ��اب االس �ت �ج ��واب ال � ��ذي ق ��دم ال�ي��ه
م��ن ال� �ن ��واب ال �س��اب �ق�ين م�س�ل��م ال �ب��راك
وخ� ��ال� ��د ال � �ط ��اح ��وس وع �ب��دال��رح �م��ن
العنجري وتمت مناقشته في جلسة
 2012/5/24ف � ��ي امل� �ج� �ل ��س امل �ب �ط��ل
االول وعقب انتهاء النقاش وحديث
امل��ؤي��دي��ن وامل �ع��ارض�ي�ن ل�لاس�ت�ج��واب
وقف الشمالي الذي تجيز له الالئحة
حق التعليق االخير معلنا استقالته

قائال فيها :لم تشهد الحياة البرملانية
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت اس� �ت� �ج ��واب ��ا ك� �ه ��ذا م��ن
ح�ي��ث ال�ش�ك��ل وامل�ض�م��ون واالن �ح��راف
ع��ن اح �ك��ام ال��دس �ت��ور وال�لائ �ح��ة فهذا
االس�ت�ج��واب غير مسبوق صيغ بيد
احكمت قبضتها على مقاليد البرملان،
والالئحة وانطوت االجتماعات على
تعمد اإلس ��اءة وكيل االت�ه��ام��ات دون
دل �ي ��ل ف��ال �ك��وي��ت اك �ب ��ر م ��ن م�ص�ط�ف��ى
ال� �ش� �م ��ال ��ي وع �ل �ي �ن��ا ال� �ت� �ص ��دي ل �ه��ذا
االن� �ح ��راف غ �ي��ر امل �س �ب��وق ف��ي ال�ع�م��ل
البرملاني وأال نرسخ هذه املمارسات
الغريبة ،وف��ي الختام اعلن الشمالي
استقالته من منصته لوزير للمالية.

 13وزيرا استقالوا
من حكومة المبارك
م �ن��ذ ت�ش�ك�ي��ل س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك حكومته في  4أغسطس 2013
فقد استقال  13وزيرا ألسباب مختلفة
سواء لظروف صحية أو استجوابات
وغ� �ي ��ره ��ا وال � � � � � ��وزراء ه� � ��م :م�ص�ط�ف��ى
ال �ش �م��ال��ي وه ��ان ��ي ح �س�ي�ن ،وال �ش �ي��خ

سالم العبدالعزيز وذك��رى الرشيدي
ود.روال دش � �ت � ��ي وس � ��ال � ��م االذي � �ن � ��ة
وش� � ��ري� � ��دة امل � �ع ��وش ��رج ��ي ود.ن � ��اي � ��ف
ال�ح�ج��رف ود.ن��اي��ف العجمي واحمد
امل�ل�ي�ف��ي وع �ب��دال �ع��زي��ز االب��راه �ي��م ود.
عبداملحسن املدعج وأحمد الجسار.

وزراء استقالوا مرتين
ف ��ي ت ��اري ��خ اس� �ت� �ق ��االت ال � � ��وزراء
ي ��وج ��د أرب � �ع� ��ة م� ��ن ب�ي��ن  56وزي � ��را
اس � �ت � �ق� ��ال� ��وا م � ��رت �ي��ن ه� � ��م ال� � � � � ��وزراء
ال � �س� ��اب � �ق� ��ون م �ص �ط �ف ��ى ال �ش �م ��ال ��ي

وشريدة املعوشرجي وحمود الزيد
ود .ع �ب��دامل �ح �س��ن امل ��دع ��ج وأح �م��د
املليفي.

حكومات سمو الشيخ ناصر املحمد
2006 /5 /9

حكومات سمو الشيخ جابر االحمد
االجمالي

الوزير املستقيل

الحقيبة الوزارية

تاريخ قبول
االستقالة

حكومات سمو الشيخ جابر املبارك

ضاري العثمان

الدولة لشؤون الوزراء

1993 /1 /6

مصطفى الشمالي

املالية

2012 /5 /28

احمد العدساني

الكهرباء و املاء واألشغال

1994 /4 /13

هاني حسني

النفط

2013 /5 /27

جمعان فالح العازمي

األوقاف

1994 /4 /13

مصطفى الشمالي

النفط

2014 /1 /6

د .عبد الله الهاجري

التجارة والصناعة

1994 /4 /13

الشيخ سالم العبدالعزيز

املالية

2014 /1 /6

د .عبد الوهاب الفوزان

الصحة

1994 /4 /13

ذكرى الرشيدي

الشؤون

2014 /1 /6

علي البغلي

للنفط

1994 /4 /13

د .روال دشتي

التخطيط وشؤون األمة

2014 /1 /6

مشاري العنجري

العدل

1996 /9 /2

سالم مثيب االذينة

االسكان والبلدية

2014 /1 /6

د.احمد الربعي

التربية و التعليم

1996 /9 /2

شريدة املعوشرجي

العدل واالوقاف

2014 /1 /6

احمدالكليب

الشئون

1996 /9 /2

د .نايف الحجرف

التربية والتعليم

2014 /1 /6

د .عبد املحسن املدعج

النفط

1996 /9 /2

د .نايف العجمي

العدل واالوقاف

2014 /5 /11

انور النوري

الصحة

1997 /22

احمد املليفي

التربية والتعليم

2014 /5 /27

ناصر الروضان

الدولة لشؤون الوزراء

1998 /11 /2

عبدالعزيز االبراهيم

االشغال والكهرباء واملاء

2015 /3 /16

سعد بن طفلة العجمي

اإلعالم

2000 /11 /14

د .عاملحسن املدعج

التجارة والصناعة

2015/ 3/ 25

د .عادل الصبيح

النفط

2002 /2 /13

أحمد الجسار

االشغال والكهرباء واملاء

2015/ 11/ 29
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الحكومة أحالت على المجلس تعديالت لقانون المحاكمات الجزائية

التقاضي  3درجات في قضايا الجنح
الصادر فيها أحكام بالغرامة
أح ��ال ��ت ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى مجلس
األم � � ��ة م � �ش� ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون امل ��راف ��ق
ب �ت �ع��دي��ل امل � � ��ادة ( 200م � �ك ��رر) م��ن
ق� ��ان� ��ون االج� � � � � ��راءات وامل �ح ��اك �م ��ات
الجزائية الصادر بالقانون رقم 17
لسنة  1960ونصت م��واده على ما
يلي:
 م� � ��ادة أول � � ��ى :ي �س �ت �ب��دل ب�ن��صامل � � � ��ادة ( 200م� � �ك � ��رر) م � ��ن ق ��ان ��ون
االج � ��راءات وامل �ح��اك �م��ات ال�ج��زائ�ي��ة
املشار اليه النص التالي:
ل �ك��ل م ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ال � �ع ��ام أو م��ن
ي�ف��وض��ه م��ن امل�ح��ام�ين ال�ع��ام�ين من
ت �ل �ق��اء ن �ف �س��ه او ب� �ن ��اء ع �ل��ى ط�ل��ب
االدع� � � ��اء ال� �ع ��ام ول �ل �م �ح �ك��وم ع�ل�ي��ه
وامل �س��ؤول ع��ن ال�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة او
امل ��دع ��ي ب �ه��ا ال �ط �ع��ن ف ��ي االح� �ك ��ام
ال � � � �ص � � ��ادرة م � ��ن م� �ح� �ك� �م ��ة ال �ج �ن ��ح
امل �س �ت ��أن �ف ��ة ب �ع �ق ��وب ��ة ال� �ح� �ب ��س او
الغرامة التي تزيد على ألف دينار
واالح � � �ك � ��ام ال � � �ص � ��ادرة ف� ��ي ج ��رائ ��م
ال�س��رق��ة وال�ن�ص��ب وخ�ي��ان��ة االم��ان��ة
او ال � �ش� ��روع ف �ي �ه��ا او ف� ��ي ج ��رائ ��م
القتل واالص��اب��ة الخطأ أو االحكام
ال �ص��ادرة بعقوبة الغلق او اإلزال��ة
او امل � �ص� ��ادرة وذل � ��ك ام � ��ام محكمة
االستئناف  -بهيئة تمييز  -طبقا
ل �ل �ح��االت وامل ��واع� �ي ��د واالج� � � ��راءات
امل � � �ق� � ��ررة ل �ل� �ط �ع ��ن ب ��ال� �ت �م� �ي �ي ��ز ف��ي
ال � �ط � �ع� ��ون ال � �ج ��زائ � �ي ��ة امل �ن �ص ��وص
ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ال �ق��ان��ون رق ��م  40لسنة
 1972املشار اليه.
وك� ��ون االح� �ك ��ام ال� �ص ��ادرة فيها
غير قابلة للطعن فيها أمام محكمة
التمييز.
 م��ادة ثانية :على ال ��وزراء  -كلفيما يخصه  -تنفيذ ه��ذا القانون
وي �ع �م��ل ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن� �ش ��ره ف��ي
الجريدة الرسمية.
ون � �ص� ��ت امل � ��ذك � ��رة االي �ض ��اح �ي ��ة
مل � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل امل� � ��ادة
( 200م�ك��رر) م��ن ق��ان��ون االج ��راءات

لقطة من احدى جلسات املجلس

وامل� �ح ��اك� �م ��ات ال �ج ��زائ �ي ��ة ال� �ص ��ادر
بالقانون رق��م  17لسنة  1960على
ما يلي:
ي� � �ج � ��ري ال � �ت � �ش� ��ري� ��ع ال � �ج� ��زائ� ��ي
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ب � �خ � �ص� ��وص درج� � � ��ات
التقاضي على نظر قضايا الجنح
على درجتني اولهما محكمة الجنح
والثانية محكمة الجنح املستأنفة.
وإذ تزايدت ع��دد قضايا الجنح
وم ��ا ت �ب��ع ذل ��ك م ��ن زي � ��ادة ف ��ي ع��دد
دوائ��ر الجنح املستأنفة باملحكمة
الكلية االم ��ر ال ��ذي ادى ال��ى ظهور
اخ� � � �ت� �ل ��اف ف � � ��ي ب� � �ع � ��ض االح � � �ك� � ��ام
الصادرة منها حول تفسير بعض
نصوص القانون وتأويلها ولعدم
صدور احكام متعارضة في وقائع
م�ت�م��اث�ل��ة وب �غ �ي��ة ت��وح �ي��د امل �ب��ادئ
القانونية فقد اضاف املشرع املادة
( 200م�ك��رر) ال��ى ق��ان��ون االج ��راءات
وامل � �ح� ��اك � �م� ��ات ال � �ج ��زائ � �ي ��ة وج �ع��ل
بمقتضاها ال�ت�ق��اض��ي ف��ي قضايا
ال �ج �ن��ح ف ��ي ث�ل��اث درج� � ��ات اال ان��ه
ق �ص��ر ه ��ذه ال ��درج ��ة ع �ل��ى االح �ك��ام
الصادرة بالحبس فقط دون غيره

من العقوبات بمظنة انها العقوبة
االش ��د خ �ط��ورة وإي�ل�ام��ا للمحكوم
عليه.
ب �ي��د ان ال�ت�ط�ب�ي��ق ال�ع�م�ل��ي ل�ه��ذا
ال �ن ��ص م �ن��ذ ص� � ��دوره وح �ت ��ى اآلن
كشف ان هناك ثمة عقوبات اخرى
غير عقوبة الحبس قد يترتب عليها
اض � ��رار ج�س�ي�م��ة ت�ص�ي��ب امل�ح�ك��وم
عليه او املسؤول عن الحقوق املدنية
م�ث��ل االح �ك��ام ال �ص��ادرة بالغلق او
اإلزال ��ة او امل �ص��ادرة ك�م��ا ان بعض
االح�ك��ام ال�ص��ادرة في جرائم القتل
واالص� ��اب� ��ة ال �خ �ط��أ ي �ت��م االس �ت �ن��اد
ال�ي�ه��ا ف��ي دع ��اوى امل�ط��ال�ب��ة بالدية
وال� �ت� �ع ��وي ��ض ب �ع ��د ص � ��دوره � ��ا م��ن
محكمة الجنح املستأنفة لو لم تكن
بعقوبة الحبس لحيازتها حجية
االم ��ر امل�ق�ض��ي ف�ض�لا ع��ن ان هناك
بعض االح�ك��ام ال�ص��ادرة بالغرامة
ف� � ��ي ج� � ��رائ� � ��م ال � �س � ��رق � ��ة وال� �ن� �ص ��ب
وخ�ي��ان��ة االم��ان��ة او ال �ش��روع فيها
ال ي�س�ت�ط�ي��ع امل �ح �ك��وم ع �ل �ي��ه فيها
الطعن امام دائرة التمييز بمحكمة
االس �ت �ئ �ن��اف ط�ب�ق��ا ل�ل�ن��ص ال�ح��ال��ي

رغم مساس تلك االحكام بالسمعة
وال� �ش ��رف واالع �ت �ب ��ار ورغ� ��م اآلث ��ار
ال �ض��ارة امل�ت��رت�ب��ة عليها وال �ت��ي قد
تحرم املحكوم عليه فيها من تقلد
ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ع ��ام ��ة ع �م�ل�ا ب ��امل ��ادة
( )1م� ��ن ق� ��ان� ��ون ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
ك �م��ا ت �ح��رم��ه م ��ن م �ب��اش��رة ح�ق��وق��ه
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �م�لا ب ��امل ��ادة ( )2من
ال�ق��ان��ون رق��م ( )35لسنة  1962في
شأن انتخاب اعضاء مجلس االمة.
وتقتضي امل�س��اواة بني املحكوم
ع�ل�ي�ه��م ف��ي ق �ض��اي��ا ال �ج �ن��ح امل �ش��ار
اليها اعطاءهم الحق في الطعن في
االحكام بطريق التمييز امام دائرة
ت�م�ي�ي��ز ال �ج �ن��ح ح �ت��ى ول ��و ل ��م تكن
االح� �ك ��ام ص � ��ادرة ض��ده��م ب�ع�ق��وب��ة
ال�ح�ب��س ت�لاف�ي��ا ل�ل�اض��رار ال �ت��ي قد
تصيبهم وح�ت��ى ال ي�ت��م حرمانهم
دون م � �ب � ��رر م � ��ن درج � � � ��ة درج � � ��ات
التقاضي.

الخارجية تنجز تقاريرها بشأن
 3اتفاقيات
أنجزت لجنة الشؤون الخارجية
ت�ق��اري��ره��ا االول وال�ث��ان��ي والثالث
ع� � ��ن م � �ش� ��اري� ��ع ال� � �ق � ��وان �ي��ن ب� �ش ��أن
االت �ف ��اق �ي ��ات ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وم �ص��ر
لتجنب االزدواج الضريبي ومنع
التهرب م��ن ال�ض��رائ��ب على الدخل
وب�ي�ن ال�ك��وي��ت وال ��والي ��ات املتحدة
االم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ل �ت �ح �س�ي�ن االم� �ت� �ث ��ال

الضريبي الدولي وتطبيق قانون
االم� �ت� �ث ��ال ال �ض��ري �ب��ي ل�ل�ح�س��اب��ات
االجنبية (فاتكا) واتفاقية انضمام
ال �ك ��وي ��ت ال � ��ى االت � �ف� ��اق ال �ت �ع��اون��ي
ل �ل��دول ال�ع��رب�ي��ة ال��واق �ع��ة ف��ي آسيا
ل� �ل� �ب� �ح ��ث وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة وال � �ت� ��دري� ��ب
ف ��ي م �ج��ال ال �ع �ل��م وال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
النوويني (عراسيا .)Arasia

وس� �ب ��ق ان أق� � ��رت ال �ل �ج �ن��ة ه��ذه
التقارير خالل دور االنعقاد العادي
الثالث من ه��ذا الفصل التشريعي
وتم إعداد املكاتبات بشأنه بتاريخ
 2015/10/27لعرضه على السيد
رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ت �م �ه �ي��دا
الدراجه بجدول االعمال.
غ �ي��ر ان� ��ه ل ��م ي �ت �ي �س��ر ف ��ي ح�ي�ن��ه

التوقيع على ه��ذا التقرير من قبل
م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ورئ�ي�س�ه��ا ومل ��ا ك��ان
م��ن املتعذر اآلن ان يحمل التقرير
ت��وق�ي�ع�ه�م��ا ن �ظ��را الع � ��ادة تشكيل
ال �ل �ج �ن��ة ب �م �ن��اس �ب��ة دور االن �ع �ق��اد
الحالي وتغير اشخاص اعضائها
ورئ �ي �س �ه��ا وامل� �ق ��رر ل��ذل��ك اق�ت�ض��ى
االمر اعادة عرضه على اللجنة.

أدرجت على جدول أعمال جلسة غد

 9اقتراحات برغبة
قدمها  5نواب

 9اقتراحات برغبة قدمها  5نواب
وادرج � ��ت ع �ل��ى ج� ��دول أع �م��ال جلسة
غ� ��د ال � �ث �ل�اث� ��اء ت �ض �م �ن��ت اق� �ت ��راح ��ات
تخص ال�ج��ان��ب الصحي والتعليمي
وال �ب �ي �ئ��ي وغ �ي��ره��ا وق��دم �ه��ا  5ن ��واب
هم د .عبدالرحمن الجيران وعبدالله
امل�ع�ي��وف وم �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج وص��ال��ح
ع ��اش ��ور ون �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل وف �ي �م��ا يلي
التفاصيل:
 ق� � ��دم ال � �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال��رح �م ��نال�ج�ي��ران  4اق�ت��راح��ات برغبة بتوفير
ف� � ��رص ع� �م ��ل ل�ل�أش� �خ ��اص امل��ؤه �ل�ي�ن
م � ��ن ف� �ئ ��ة غ� �ي ��ر م� � �ح � ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة
بالجمعيات ال�ت�ع��اون�ي��ة ف��ي وظ��ائ��ف
محصلني ومراقبي اسعار ومندوبي
ب� �ن ��وك وم ��راق� �ب ��ي ت �م��وي��ن وم��دخ �ل��ي
ب �ي��ان��ات وح ��راس ��ة اس � ��واق وم�ن�ش��آت
ومراقبي غاز.
وان ت � �ص� ��در ل �ج �ن ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ات
املركزية تعميما ل�ل��وزارات واالدارات
الحكومية يتم بموجبه حظر التعامل
مع اي مقاول ثبت ارتكابه مخالفات
م � �ت � �ك� ��ررة او ش � � ��اب اداؤه ش �ب �ه��ات
ق��ان��ون�ي��ة وف ��ي ح��ال��ة وج ��ود ن ��زاع او
م �ش��اك��ل ع��ال �ق��ة ب�ي�ن امل� �ق ��اول واي من
ال�ج�ه��ات امل��ذك��ورة يتم وق��ف التعامل
معه الى حني تسوية االمر.
وإع ��ادة النظر ف��ي سياسة القبول
بكلية التربية االساسية واعداد املعلم
اعدادا علميا وثقافيا ومهنيا مناسبا
م��ن خ�ل�ال ت��وف�ي��ر االم �ك��ان��ات ال�لازم��ة
مل��ؤس�س��ات اع ��داد املعلم وزي ��ادة فترة
التدريب العملي للطالب املعلم والتي
ي�ق�ض�ي�ه��ا ف ��ي امل� � ��دارس ق �ب��ل ت�خ��رج��ه
وت �ع �ي �ي �ن��ه م �ع �ل �م��ا واع � � � ��داد ب��رن��ام��ج
ت��دري �ب��ي ل�ج�م�ي��ع ال�ع��ام�ل�ين ب��امل��رح�ل��ة
االبتدائية الستخدام الحاسب االلي.
واب��راز دور املعلم وتعزيز مكانته
االجتماعية وتوفير املناخ االجتماعي
التربوي العلمي في البيئة املدرسية

واشراك املعلم في عملية اتخاذ القرار
ف ��ي ال �ع �م �ل �ي��ة ال �ت ��رب ��وي ��ة وال �ق �ض��اي��ا
التعليمية ودراسة االسباب الحقيقية
للعزوف عن مهنة التدريس والتقاعد
املبكر للمعلمني خاصة الذكور منهم،
م ��ن ق �ب��ل ادارات ال �ب �ح��وث ب ��ال ��وزارة
واق ��ام ��ة دورات ت��دري �ب �ي��ة للمعلمني
ب �ه��دف رف ��ع ك�ف��اء ت�ه��م ب��واق��ع دورت�ي�ن
كل سنة.
 ق� ��دم ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وفاقتراحني اثنني برغبة بانشاء مواقف
س� �ي ��ارات م �ت �ع��ددة االدوار ل�ل�ك�ل�ي��ات
الجامعية في منطقة كيفان للقضاء
ع�ل��ى ال��زح�م��ة ال�ي��وم�ي��ة واستخدامها
اي � �ض � ��ا ك � �م� ��واق� ��ف ل � � �ن � ��ادي ال� �ك ��وي ��ت
ال��ري��اض��ي وان �ش��اء م�س�ت��وص��ف طبي
في منطقة حطني.
 ق ��دم ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ةم � �ب� ��ارك ال �خ ��ري �ن ��ج اق � �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة
ب �ش��أن اط�ل��اق اس ��م امل �غ �ف��ور ل ��ه ب ��اذن
الله تعالى يوسف خالد املخلد على
احد الشوارع الرئيسية او احد مرافق
ال��دول��ة وذل��ك تخليدا ل��ذك��راه العطرة
وحتى يكون نبراسا وق��دوة لالجيال
القادمة في حب الوطن والتفاني من
اجله.
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ص� ��ال� ��ح ع ��اش ��وراق �ت��راح��ا ب��رغ��ب ب��اع �ف��اء امل�ت�ق��اع��دي��ن
م��ن دف ��ع رس ��وم خ��دم��ات ال�ن�ق��ل ال�ع��ام
وش��ؤون االقامة ملخدوميهم وغيرها
م��ن ال��رس��وم واع�ط��ائ�ه��م االول��وي��ة في
كافة االمور.
 قدم النائب نبيل الفضل اقتراحابرغبة في شأن ان تقوم وزارة الدفاع
ب ��اط�ل�اق اس� ��م امل �غ �ف��ور ل ��ه ب � ��اذن ال�ل��ه
تعالى الفريق املتقاعد الشيخ صالح
امل�ح�م��د ال�خ��ال��د ال�ص�ب��اح ع�ل��ى اح��دى
ال �ق ��واع ��د ال �ع �س �ك��ري��ة او ال �ك �ل �ي��ات او
املدارس التابعة للجيش الكويتي.

 ...و  3اقتراحات بقوانين
لـ  7نواب
 3اقتراحات بقوانني قدمها  7نواب
وأدرجت على جدول اعمال جلسة غد
الثالثاء.
في شأن حماية البيئة قدم النائب
ع � ��ادل ال �ج ��ارال �ل ��ه اق� �ت ��راح ��ا ب�ت�ع��دي��ل
ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  42لسنة
 2014بإصدار قانون حماية البيئة.
وف ��ي ش ��أن ق ��ان ��ون ال�ج�ن�س�ي��ة ق��دم
ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة اق �ت��راح��ا
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع ��ض اح � � �ك � ��ام امل � ��رس � ��وم
االم�ي��ري رق��م  15لسنة  1959الخاص
بقانون الجنسية الكويتية.
وف ��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ق��دم
ال � �ن � ��واب ف �ي �ص��ل ال � �ك � �ن ��دري وم �ح �م��د
ال �ج �ب��ري وس �ع ��د ال �خ �ن �ف��ور وم�ح�م��د
البراك ومحمد طنا اقتراحا مشتركا
بتعديل بعض احكام القانون رقم 50
لسنة .1994

 ق� � ��دم ال � �ن ��ائ ��ب ع� � � ��ادل ال� �خ ��راف ��ياقتراحا بقانون بتعديل امل��ادة ()138
م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )42ل �س �ن��ة 2014
بإصدار قانون حماية البيئة.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ةاق� �ت ��راح ��ا ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ال �ف �ق��رة
الثانية من البند (ثانيا) من املادة ()5
م��ن امل��رس��وم االم�ي��ري رق��م ( )15لسنة
 1959بقانون الجنسية الكويتية.
 ق � ��دم ال � �ن� ��واب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن ��دريوم �ح �م��د ال �ج �ب��ري وس �ع ��د ال �خ �ن �ف��ور
ومحمد ال�ب��راك ومحمد طنا اقتراحا
م �ش �ت ��رك ��ا ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
اح�ك��ام القانون رق��م ( )50لسنة 1994
ف��ي ش��أن استغالل القسائم والبيوت
املخصصة ألغراض السكن الخاص.

aldostoor

االثنين  18صفر  30 . 1437نوفمبر 2015
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أدرجت على جدول أعمال الجلسة منها  10لدشتي و 9للجيران و 4لعاشور و 3لكل من الطريجي وأبل والتميمي والعازمي

 41سؤاال جديدا من  13نائبا

االتفاقية األمنية وشركة المشروعات السياحية واستاد جابر محاور اسئلة النواب
أدرج ع�ل��ى ج� ��دول اع �م��ال جلسة
 1دي �س �م �ب��ر  41س � ��ؤاال ج ��دي ��دا م��ن
 13ن��ائ�ب��ا وت �ص��در م�ق��دم��ي االسئلة
ال �ن ��ائ ��ب د.ع� �ب ��د ال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي ب�ـ
 10اس� �ئ� �ل ��ة ال � ��ى  3وزراء م �ن �ه��ا 8
اسئلة الى وزي��ر املالية يليه النائب
د.ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران ب �ـ  9اسئلة
جمعيها الى وزير التربية والتعليم
ال �ع��ال��ي وج ��اء ف��ي ال�ت��رت�ي��ب ال�ث��ال��ث
النائب صالح عاشور بـ  4اسئلة ثم
النواب د.عبدالله الطريجي ود.خليل
اب� ��ل وع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي وح �م��دان
العازمي ولكل منهم  3اسئلة وقدم
ع��دن��ان ع�ب��دال�ص�م��د وج �م��ال العمر
وخليل الصالح ود.ع��ودة الرويعي
وس� �ل� �ط ��ان ال �ل �غ �ي �ص��م ود.م� �ن� �ص ��ور
الظفيري كل منهم سؤاال واحدا.
االتفاقية األمنية
وجه النائب د.عبدالحميد دشتي
 10اسئلة الى  3وزراء منها  8اسئلة
ال ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ووزي � ��ر امل��ال �ي��ة ع��ن ال �ش��رك��ات ال�ت��ي
ت �ع��اق��دت ه ��ي وش ��رك ��ة امل �ش��روع��ات
السياحية واسماء مديريها وبيان
ب �ق��ائ �م��ة األع � �م� ��ال ال �ت ��ي ك �ل �ف��ت ب�ه��ا
ال �ش ��رك ��ة وق � � � ��رارات ال �ت �ك �ل �ي��ف وه��ل
ت �ع��اق��دت ال �ش��رك��ة وش��رك��ة ال�ن�ص��ف
ل�ل�اس� �ت� �ش ��ارات واس � �ب� ��اب اس �ت �ق��ال��ة
ال��رئ�ي��س التنفيذي ال�س��اب��ق لشركة
امل �ش��روع��ات ال�س�ي��اح�ي��ة وال�ش�خ��ص
ال ��ذي ت��م تعيينه ك��رئ�ي��س تنفيذي
ب��دال م��ن ال��رئ�ي��س ال�س��اب��ق واس�م��اء
م �س��اع��دي��ه واس� �ب ��اب ت��أس �ي��س ه��ذه
الشركة واهداف ذلك وغايته واملهام
امل��وك �ل��ة ل�ش��رك��ة ج��ري��ن آي ��س ووج��ه
سؤاال الى وزير العدل واالوقاف عن
االتفاقية االم�ن�ي��ة ب�ين دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية وكما
وجه سؤاال الى وزير الدولة لشؤون
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
ب��ال�ت�ك�ل�ي��ف ع��ن ع�ق��د ت�ح��دي��ث ان ��ارة
االب ��راج وجميع مستندات االعمال
التحضيرية حتى تمام التعاقد.
تقرير ديوان المحاسبة
وج ��ه د.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران 9
اسئلة ال��ى وزي��ر التربية والتعليم
ال � �ع� ��ال� ��ي ع � ��ن االس � � � � � ��اءات ال �ب��ال �غ��ة
م� ��ن م �ع �ل �م��ة ب � � ��ال � � ��وزارة إل� � ��ى م �ق��ام
ال� �ن� �ب ��وة وت �ش �ب �ي �ه �ه��ا ب ��ال ��دواع ��ش
وال �ق �ض��اي��ا االداري� � ��ة ال �ص ��ادر فيها
ح �ك��م ن ��اف ��ذ ب��اس �ت �ح �ق��اق م �ن��اص��ب
ف � � ��ي م � �ع � �ه� ��د ال� � �ك � ��وي � ��ت ل �ل�اب � �ح� ��اث
ال�ع�ل�م�ي��ة ون �ق��ل دك �ت��ور ك��وي �ت��ي من
ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم ال �ص �ح �ي��ة إل� ��ى ك�ل�ي��ة
ال � � ��دراس � � ��ات ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ة ق �س��م
ال �ه �ن��دس��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة وم� �ش ��روع
ت��وري��د وت��رك �ي��ب ك��ام �ي��رات امل��راق�ب��ة

لقطة من احدى جلسات املجلس

وملحقاتها بمدارس وزارة التربية
وع��دم ال�ت��زام ال ��وزارة بما وع��دت به
م��ن ق�ب��ل ف��ي رده ��ا ع�ل��ى م�لاح�ظ��ات
دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع � ��ن ال �س �ن �ت�ي�ن
املاليتني 2011/2010 - 2010/2009
في شأن إدراج شرط جزائي غرامة
مالية في ح��ال ع��دم كفالة متعهدي
ع� �ق ��ود ت �ج �ه �ي��ز أع � �م� ��ال ال �ت �ن �ظ �ي��ف
والخدمات مل��دارس ومباني ال��وزارة
للعمالة التابعة لهم وتقرير ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ع��ن ال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
للوزارة.
استاد جابر
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع ��اش ��ور 4
اس�ئ�ل��ة ال ��ى  3وزراء م�ن�ه��ا س ��ؤاالن
ال��ى وزي��ر امل��واص�لات وال�ب�ل��دي��ة عن
االجراءات القانونية واالدارية التي
ات �خ��ذت ب�ح��ق م��رك��ز وذك ��ر والئ�ح��ة
االع�لان��ات التجارية وال�ف��ردي��ة على
ال �ش��وارع وامل �ب��ان��ي وامل �ن��ازل ووج��ه
س��ؤاال ال��ى وزي��ر التربية والتعليم
ع � ��ن ن� � �ش � ��رات ت �ع �ل �ي �م �ي��ة واض � �ح ��ة
للمعلمني خصوصا معلمي التربية
االسالمية والتربية الوطنية بعدم
اث ��ارة القضايا الطائفية كما وجه

س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
االس �ك��ان واالش �غ��ال بالتكليف عن
ق �ي �م��ة ال �ع �ق��د األول الس� �ت ��اد ج��اب��ر
وقيمة التكلفة النهائية للمشروع.
التركيبة السكانية
وجه النائب د.خليل أبل  3اسئلة
ال��ى  3وزراء منها س��ؤاال ال��ى وزي��ر
امل� ��واص �ل�ات وال �ب �ل��دي��ة ع ��ن أس �ب��اب
التأخير في توفير الخدمة الهاتفية
للقسائم الجديدة بمنطقة القيروان
ووج � ��ه س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال �ش ��ؤون
االجتماعية والتخطيط عن سياسة
تعديل التركيبة السكانية واع��داد
الوافدين حسب آخر تعداد سكاني
ووج � ��ه س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر االس �ك��ان
واالش� � �غ � ��ال ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف ع ��ن ش�ب�ك��ة
ت �ص��ري��ف م� �ي ��اه االم � �ط� ��ار ب�م�ن�ط�ق��ة
القيروان.
مستشفى الرازي
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��دان ال �ع��ازم��ي
 3اس �ئ �ل��ة ال� ��ى وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ع��ن
م�ش��روع توسعة مستشفى ال��رازي
وم � �ن� ��اق � �ص� ��ة ال� � � � � � � � ��وزارة ال � �خ� ��اص� ��ة
ب��ال��دب��اس��ات الطبية وال�ع�ق��ود التي

رس��ت عليها امل�ن��اق�ص��ة م�ن��ذ يناير
 2012وج �م �ي��ع ال � �ق� ��رارات ال ��وزاري ��ة
واالداري � ��ة ال �ص��ادرة ب�ش��أن التعاقد
م� ��ع ال� �ش ��رك ��ة امل� �ن� �ف ��ذة ل �ل �م �ن��اق �ص��ة
وان� � �ض� � �م � ��ام اس� � �ت� � �ش � ��اري ج� ��راح� ��ة
التجميل إلى قسم جراحة التجميل
ف��ي املستشفى وه��ل ت��م فحصه من
قبل فحص العمالة الوافدة.
ابراج الكويت
وج��ه النائب عبدالله التميمي
 3اسئلة الى نائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء ووزي� ��ر امل��ال�ي��ة ع��ن ال�ه��در
امل � ��ال � ��ي ف � ��ي ش� ��رك� ��ة امل � �ش� ��روع� ��ات
ال �س �ي��اح �ي��ة ال� �ت ��ي رك� � ��زت ت �ق��اري��ر
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ع�ل��ى ت �ج��اوزات
وم�لاح �ظ��ات ت�ت�ع�ل��ق ب��امل��ال ال�ع��ام
م�ن��ذ  2009وح�ت��ى  2014وال�ح��ال��ة
الهندسية التي تسببت في اغالق
اب� ��راج ال �ك��وي��ت م�ن��ذ ع ��دة س�ن��وات
وقيمة عقد االضاءة املبرم الذي تم
بموجبة تزيينه واسباب حصول
م��دي��ر إدارة ال �ش��واط��ئ واالن ��دي ��ة
ع �ل��ى ان� � ��ذار ب � ��دون ت �ح �ق �ي��ق ح��ول
مخالفات في نادي الكورنيش.
جمعية املحامني

 63جوابا جديدا لـ  12وزيرا
ادرج ف� ��ي ك� �ش ��ف االج� ��وب� ��ة
ال� ��وارد ف��ي ب�ن��د االح� ��االت على
ج ��دول اع �م��ال ج�ل�س��ة ال�ث�لاث��اء
 1ديسمبر  63جوابا جديدا لـ
 12وزيرا منها  13جوابا لوزير
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل
وال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط ه� �ن ��د ال �ص �ب �ي��ح
و 10أج ��وب ��ة ل �ك��ل م ��ن وزي� ��ري

امل��واص�لات والبلدية والصحة
و 9أجوبة لوزير الدولة لشؤون
م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وال �ك �ه ��رب ��اء
وامل��اء بالتكليف الشيخ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه و 6اج ��وب ��ة ل��وزي��ر
االع� � �ل� � ��ام وال � � �ش � � �ب � ��اب ال� �ش� �ي ��خ
س �ل �م ��ان ال� �ح� �م ��ود و 4أج ��وب ��ة
لوزير املالية انس الصالح و3

أجوبة لكل من وزي��ري التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي واالس� �ك ��ان
واالشغال بالتكليف وجوابان
لوزير الخارجية الشيخ صباح
الخالد وج��واب واح��د لوزيري
النفط وش��ؤون االمة والتجارة
والصناعة.

وجه النائب د.عبدالله الطريجي
 3أسئلة ال��ى  3وزراء منها سؤال
ال��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
وزي ��ر امل��ال�ي��ةع��ن م�س�م�ي��ات جميع
الهيئات واملنظمات والجمعيات
الخليجية والعربية واالسالمية
وال �ع��امل �ي��ة ت �س��اه��م ال �ح �ك��وم��ة في
دف��ع مخصصات او ت�ب��رع��ات لها
وآل�ي��ة مراقبة ص��رف ه��ذه األم��وال
ووج ��ه س ��ؤاال ال ��ى وزي ��ر ال �ش��ؤون
االجتماعية والتخطيط عن سبب
ص� ��دور ق� ��رار ب�ت��أج�ي��ل ان�ت�خ��اب��ات
ج�م�ع�ي��ة امل �ح��ام�ين ال�ك��وي�ت�ي��ة كما
وج� � ��ه س� � � ��ؤاال ال� � ��ى وزي� � � ��ر ال �ن �ف��ط
وش��ؤون مجلس االم��ة عن اسباب
التأخر في انجاز الحديقة الواقعة
ف��ي منطقة غ��رب م�ش��رف قطعة 2
حيث توقف املقاول عن العمل منذ
 5سنوات.
تطوير المناهج
وجه النواب عدنان عبدالصمد
وج�م��ال العمر ود.ع ��ودة الرويعي
ود.م � �ن � �ص� ��ور ال� �ظ� �ف� �ي ��ري وخ �ل �ي��ل
ال �ص��ال��ح وس �ل �ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م كل
م �ن �ه��م س � ��ؤاال ف �س��أل ع�ب��دال�ص�م��د
وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
ع ��ن م �ه ��ام خ� �ب ��راء ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي
ل�ت�ط��وي��ر م�ن��اه��ج ال � ��وزارة وك�ش��ف
باسماء الدول التي تم االستعانة
بهم وامل��واد الدراسية التي سيتم
تطوير مناهجها وسأل الرويعي
وزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش � ��ؤون م �ج �ل��س
الوزراء والكهرباء واملاء بالتكليف
ع� � ��ن ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل� �ج� �ن� �ت ��ي ت �ح �ق �ي��ق
برئاسة إدارة الفتوى والتشريع
وع � � �ض� � ��وي� � ��ة ج � � �ه� � ��ات ح� �ك ��وم� �ي ��ة
م �خ �ت �ل �ف��ة وذل� � ��ك ب� �ش ��أن اس �ت �ي�ل�اء
ش��رك��ة راب �ط ��ة ال �ك��وي��ت وال�خ�ل�ي��ج
للنقل امل�ع��روف��ة ب �ـ  kglع�ل��ى ارض
ب �م �س��اح��ة م �ل �ي��ون م �ت��ر م��رب��ع في
م�ي�ن��اء ع�ب��د ال �ل��ه وس ��أل الظفيري
وزير التربية والتعليم العالي عن
اغ�ل�اق ال ��وزارة خمس م��دارس في
مطلع ال�ع��ام ال��دراس��ي ف��ي منطقة
الجهراء وسأل العمرنائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر امل��ال �ي��ة
ع��ن ق �ي��ام ال� � ��وزارة ب�ت��أج�ي��ل س��داد
ج ��زء ك�ب�ي��ر م��ن م�س�ت�ح�ق��ات وزارة
الكهرباء وامل��اء واملؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية في موازنة
 2016 / 2015وس � ��أل ال�ل�غ�ي�ص��م
وزي��ر العدل واالوق��اف عن اللجان
وف � � ��رق ال� �ع� �م ��ل ال� �خ ��اص ��ة ب �ق �ط��اع
ال �ش��ؤون االداري ��ة وامل��ال�ي��ة ب��وزارة
االوق � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام �ي ��ة
وس � � ��أل ال� �ص ��ال ��ح وزي � � ��ر ال �ت��رب �ي��ة
والتعليم العالي عن مخالفات في
معهد الكويت لألبحاث العلمية.

االسئلة المدرجة على جدول
اعمال جلسة  1ديسمبر
عدد
النائب
االسئلة
عبدالحميد دشتي

10

عبدالرحمن الجيران

9

صالح عاشور

4

عبدالله الطريجي

3

خليل أبل

3

عبدالله التميمي

3

حمدان العازمي

3

عدنان عبدالصمد

1

جمال العمر

1

عودة الرويعي

1

خليل الصالح

1

سلطان اللغيصم

1

منصور الظفيري

1

االجمالي

41

األجوبة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  1ديسمبر
الوزارة

اجمالي
االجوبة

الشؤون االجتماعية
والتخطيط

13

الصحة

10

املواصالت والبلدية

10

الدولة لشؤون مجلس الوزراء

9

االعالم والشباب

6

املالية

4

االسكان واالشغال

3

التربية والتعليم العالي

3

الخارجية

2

الدفاع

1

النفط وشؤون االمة

1

التجارة والصناعة

1

االجمالي

63

14

أخبار
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مفوضية شؤون الالجئين كرمته لجهوده اإلنسانية

صباح الخالد :العمل اإلنساني اعتلى مرتبة
متميزة في أولويات السياسة الخارجية
أك ��د ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ�ي��س مجلس
ال � � � � ��وزراء ووزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي��خ
ص �ب ��اح ال �خ��ال��د أن ال �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي
الدولي الخالي من أي محدد سياسي
أو ج�غ��راف��ي أو دي�ن��ي أو ع��رق��ي اعتلى
م ��رت �ب ��ة م �ت �م �ي��زة ف� ��ي س �ل ��م أول� ��وي� ��ات
ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ل ��دول ��ة ال�ك��وي��ت
م� �ش ��ددا ع �ل��ى أه �م �ي��ة ت �ع��زي��ز ال �ج �ه��ود
الدولية من أجل تخفيف حدة املعاناة
اإلنسانية في مختلف أنحاء العالم.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ك�ل�م��ة أل �ق��اه��ا ال�ش�ي��خ
ص �ب ��اح ال �خ��ال��د خ�ل��ال ح �ف��ل ال �ت �ك��ري��م
ال � � � ��ذي أق� ��ام � �ت� ��ه ل � ��ه ام � � ��س امل �ف ��وض �ي ��ة
ال �س��ام �ي��ة ل � �ش ��ؤون ال�ل�اج �ئ�ي�ن ول �ع��دد
م��ن ق �ي��ادات وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ت�ق��دي��را
لجهودهم اإلنسانية ودوره ��م الفعال
في التحضيرات للمؤتمرات اإلنسانية
الدولية التي عقدت في الكويت.
وق � � ��ال إن ال� �ت� �ح ��دي ��ات اإلن �س ��ان �ي ��ة
امل � �ت ��زاي ��دة وال � �ن� ��زاع� ��ات ال ��دام� �ي ��ة غ�ي��ر
امل�س�ب��وق��ة الس�ي�م��ا ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال�ش��رق
األوس� ��ط أف �ض��ت إل ��ى ت�ش��ري��د م��ا ي��زي��د
ع �ل��ى  60م �ل �ي��ون الج� ��ئ ح � ��ول ال �ع��ال��م
مما يضاعف حجم املسؤولية امللقاة
علينا جميعا ويدعو الضمير الدولي
إل � � ��ى ت � �ع ��زي ��ز ال � �ج � �ه� ��ود إلي� � �ج � ��اد ح��ل
ل �ه��ذه ال �ن��زاع��ات وت�خ�ف�ي��ف ت��داع�ي��ات�ه��ا
املأساوية.
وثمن أوجه التعاون املشترك لدولة
الكويت مع املفوضية السامية لشؤون
ال�ل��اج � �ئ�ي��ن وغ � �ي� ��ره� ��ا م � ��ن امل �ن �ظ �م ��ات
اإلنسانية الدولية مما يمثل تجسيدا
حيا نموذجا عمليا ومثاال براقا لروح
التضامن اإلنساني.
وأوض � ��ح أن ت �ج ��ارب ال �ت �ع��اون بني
دول��ة الكويت واملفوضية صقلت آلية
التعاون بني الطرفني مما أثمر عالقة
استراتيجية وطيدة كان أب��رز معاملها
ال �ت �ع ��اون ف ��ي اس �ت �ض��اف��ة وع �ق��د دول ��ة
ال �ك��وي��ت مل ��ؤت �م ��رات امل��ان �ح�ي�ن ال �ث�لاث��ة

المعتوق:
الكويت تبوأت
مكانة متقدمة
ومرموقة في
صدارة الدول
المانحة
الشيخ صباح الخالد وخالد الجارالله ود.املعتوق خالل حفل التكريم

ل��دع��م ال ��وض ��ع اإلن �س��ان��ي ف ��ي س��وري��ا
والتي ساهمت بها دولة الكويت بـ 1.3
مليار دوالر أمريكي.
مكانة مرموقة
وم ��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى ق ��ال املستشار
ف��ي ال��دي��وان االم �ي��ري ورئ �ي��س الهيئة
الخيرية االسالمية العاملية ومبعوث
االم� ��م امل �ت �ح��دة ل �ش ��ؤون االن �س��ان �ي��ة د.
ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ت��وق ان ال �ك��وي��ت اح�ت�ل��ت
مكانة مرموقة ف��ي املعادلة االنسانية
ال� ��دول � �ي� ��ة ب �ف �ض ��ل م � ��واق � ��ف ق �ي��ادت �ه��ا
االنسانية وعطاء شعبها.

وذكر املعتوق في كلمة خالل الحفل
ان دول � ��ة ال �ك��وي��ت ب �م��واق��ف ق �ي��ادت �ه��ا
اإلن �س ��ان �ي ��ة ال � ��رائ � ��دة وع� �ط ��اء ش�ع�ب�ه��ا
وم �ب ��ادرات �ه ��م ال �ت �ن �م��وي��ة واالن �س��ان �ي��ة
اح�ت�ل��ت م�ك��ان��ة م�ت�ق��دم��ة وم��رم��وق��ة في
ص��دارة ال��دول املانحة وأصبحت رقما
مهما في املعادلة اإلنسانية الدولية.
واضاف ان ذلك يأتي لحرصها على
مساندة القضايا اإلنسانية في العالم
وص � ��ون ال �ك ��رام ��ة اإلن �س��ان �ي��ة وت �ق��دي��م
ال�ع��ون وامل�س��اع��دة ل�ك��ل امل�ح�ت��اج�ين في
ال�ع��ال��م م��ن دون ت�ف��رق��ة أو تمييز على
أس ��اس ال��دي��ن وال �ع��رق وال �ل��ون واللغة

الشيخ صباح الخالد يتسلم جائزة التكريم

وال � �ج � �ن� ��س .واش� � � � ��ار ال � � ��ى اس �ت �ض��اف��ة
ال �ك��وي��ت ب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن ق��ائ��د العمل
اإلن �س��ان��ي س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص�ب��اح األح�م��د الجابر الصباح ثالثة
م ��ؤت� �م ��رات ل �ل �م��ان �ح�ين ل ��دع ��م ال��وض��ع
اإلن�س��ان��ي ف��ي س��وري��ا وم��ؤت�م��را رابعا
لتنمية واع�م��ار ش��رق ال�س��ودان اضافة
الى مؤتمرات أخرى موازية للمنظمات
غير الحكومية الكويتية والخليجية
والعربية واإلسالمية والدولية.
ول�ف��ت ال��ى ان س�ج��ل ال�ك��وي��ت يحفل
ب ��ال �ع ��دي ��د م� ��ن امل � � �ب� � ��ادرات اإلن �س��ان �ي��ة
مل ��واج �ه ��ة ت ��داع� �ي ��ات ال �ف �ي �ض��ان��ات ف��ي

باكستان وال��زالزل في تركيا والفلبني
وإن��دون �ي �س �ي��ا وال �ت �ص �ح��ر وال �ج �ف��اف
وامل �ج��اع��ة ف��ي م��وري�ت��ان�ي��ا وال�ص��وم��ال
وب �ن�ي�ن وال �ن �ي �ج��ر وال� �ص ��راع ف��ي م��ال��ي
وأزم� � � � ��ات س� ��وري� ��ا وال� �ي� �م ��ن وال � �ع� ��راق
وغ �ي��ره��ا م ��ن ال� �ك ��وارث وال �ن �ك �ب��ات في
العالم.
م��ن ج��ان�ب��ه أش ��اد امل �ف��وض ال�س��ام��ي
ل�ش��ؤون الالجئني انطونيو غوتيرس
ب��دور سمو امير البالد الشيخ صباح
االحمد الجابر الصباح في دعم الشعب
السوري ومساعدة الالجئني السوريني
مشيرا الى تثمني املجتمع الدولي دور

الزياني يشيد بجهود الكويت اإلنسانية المميزة
أش � � � ��اد االم � �ي� ��ن ال � � �ع � ��ام مل �ج �ل��س
ال �ت �ع��اون ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
د .ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال��زي��ان��ي ب�ج�ه��ود
ال �ك��وي��ت امل �م �ي��زة وامل �ت��واص �ل��ة في
م �ج��ال ال �ع �م��ل االن �س ��ان ��ي وق � ��ال لـ
(كونا) بعد حضوره حفل التكريم
ان ال� �ك ��وي ��ت ت� �ف ��وق ��ت ف� ��ي ت�ن�ظ�ي��م
ث�لاث��ة م��ؤت�م��رات دول �ي��ة للمانحني

ل��دع��م ال��وض��ع االن �س��ان��ي لالجئني
السوريني بلغت حصيلتها سبعة
م �ل �ي��ارات و 700م�ل�ي��ون دوالر كما
نظمت ثالثة مؤتمرات للمنظمات
غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة ب�ل�غ��ت حصيلتها
نحو مليار دوالر.
وأض � � � ��اف ان ال � �ك ��وي ��ت ت� �ب ��وأت
املرتبة االولى في تقديم املساعدات

االن�س��ان�ي��ة ل�ع��ام  2014م�ش�ي��را ال��ى
م �ن��ح ه �ي �ئ��ة االم� � ��م امل �ت �ح ��دة س�م��و
أم� �ي ��ر دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل �ق ��ب (ق ��ائ ��د
ال�ع�م��ل االن �س��ان��ي) وت�س�م�ي��ة دول��ة
ال�ك��وي��ت (م��رك��زا للعمل االن�س��ان��ي)
تقديرا للجهود الحثيثة واملساعي
امل�خ�ل�ص��ة ال �ت��ي ت�ب��ذل�ه��ا ف��ي م�ج��ال
املساعدات االنسانية.

وأوض � � � � � ��ح ال� � ��زي� � ��ان� � ��ي ان ه� ��ذه
ال� �ش� �ه ��ادة ال ��دول� �ي ��ة ت ��أت ��ي ع��رف��ان��ا
ل� �ل� �ك ��وي ��ت وش� �ع� �ب� �ه ��ا وك � ��رم � ��ه ف��ي
ن �ص��رة ال �ض �ع �ف��اء وم� ��د ي ��د ال �ع��ون
ل � �ل � �م � �ح � �ت� ��اج�ي��ن وم � � � � ��ا ت� � � �ق � � ��وم ب ��ه
ج �م �ع �ي��ات �ه��ا ال �خ �ي��ري��ة م ��ن ج �ه��ود
ملموسة في هذا املجال الخير.

الكويت االنساني لتستحق عن جدارة
لقب (مركز للعمل االنساني).
وقال إنه لوال رؤية سمو امير البالد
تجاه هذه املأساة االنسانية ملا تمكنا
من تنفيذ هذه املبادرات االنسانية
وأضاف ان قضية الالجئني اضحت
قضية محورية على املستوى الدولي
الس �ي �م��ا م�ش�ك�ل��ة ال�لاج �ئ�ين ال �س��وري�ين
داعيا الى سرعة ايجاد حلول انسانية
لهذه الكارثة.
واوض��ح غوتيريس ان هناك مئات
االالف الذين قتلوا وهجروا من الشعب
السوري وباتت األزمة السورية تشكل
ت �ح��دي��ا ل�ل�م�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي ال� ��ذي رغ��م
ال�ت��زام��ه بمناقشة ال�ح�ل��ول السياسية
ال�ل��ازم� ��ة ي �ج ��د ص �ع ��وب ��ة ف� ��ي ال �ح �ل��ول
االنسانية لها.
م� ��ن ج �ه �ت �ه��ا ق ��ال ��ت رئ � �ي ��س م�ك�ت��ب
امل �ف��وض �ي��ة ال �س��ام �ي��ة ل�ل�ام ��م امل �ت �ح��دة
ل� � �ش � ��ؤون ال�ل��اج � �ئ�ي��ن ل � � ��دى ال� � �ب �ل��اد د.
حنان حمدان ان اقامة املفوضية لهذا
ال �ت �ك��ري��م ت��أت��ي ع��رف��ان��ا وش �ك ��را منها
لدولة الكويت والشيخ صباح الخالد
وفريق عمل وزارة الخارجية وتقديرا
ل�ج�ه��وده��م ال�ك�ب�ي��رة ف��ي م �ج��ال العمل
االنساني الدولي.

الكويت تستضيف الملتقى العالمي للمعلوماتية
تبدا غد الثالثاء فعاليات امللتقى
العاملي للمعلوماتية  2015بعنوان
(م �ق��وم��ات ن�ج��اح امل �ش��اري��ع الرقمية
في االقتصاد املعرفي) ال��ذي تنظمه
ج ��ائ ��زة س �م��و ال �ش �ي��خ س��ال��م ال�ع�ل��ي
ال �ص �ب��اح ل�ل�م�ع�ل��وم��ات�ي��ة ب��ال �ت �ع��اون
مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
وال � �ج � �ه ��از امل � ��رك � ��زي ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا

امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات وي� �ت� �ض� �م ��ن امل �ل �ت �ق��ى
ال ��ذي يستمر ي��وم�ين ارب ��ع جلسات
ه��ي (ال �ف��رص امل�ت��اح��ة ف��ي ال�خ��دم��ات
ال ��رق� �م� �ي ��ة) و(ال � �ف � �ك � ��رة ال �ص �ح �ي �ح��ة
اس ��اس ل�ك��ل م �ش��روع رق �م��ي ن��اج��ح)
و(اه � � �م � � �ي� � ��ة ال � � ��دع � � ��م واالس � �ت � �ث � �م� ��ار
ل �ل �م �ش��اري��ع ال��رق �م �ي��ة) و(ال�ت�خ�ط�ي��ط
السليم والتنفيذ الناجح للمشاريع

ال��رق �م �ي��ة) .ك�م��ا ي�ض��م ورش �ت��ي عمل
هما (الدليل اإلرش��ادي إلنشاء فكرة
امل�ش��روع الرقمي الناجح) و(الدليل
اإلرش ��ادي مل�ق��وم��ات تنفيذ امل�ش��روع
الرقمي الناجح).
وس� �ي� �ق ��ام ع �ل ��ى ه ��ام ��ش امل �ل �ت �ق��ى
م� �ع ��رض ب� �ع� �ن ��وان (س� � ��وق االف � �ك ��ار)
ت �ش��ارك ف �ي��ه  45ش��رك��ة متخصصة

ت� �ع ��رض م �ن �ت �ج��ات �ه��ا ال��رق �م �ي��ة ب�م��ا
ف� �ي� �ه ��ا ط� ��اب � �ع� ��ات ث �ل�اث � �ي ��ة االب � �ع� ��اد
ورجال آليون (روبوتات) اضافة الى
اح��دث م��ا توصلت اليه البرمجيات
والتطبيقات.
وي��وف��ر امل �ع��رض ف��رص��ة م�ت�م�ي��زة
ل� �ت� �ب ��ادل ال � �خ � �ب ��رات ب�ي��ن امل� �ب ��ادري ��ن
الرقميني من داخل الكويت وخارجها

وبني الجهات املتخصصة في مجال
تكنولوجيا امل�ع�ل��وم��ات واالق�ت�ص��اد
املعرفي ويهيئ امكانية عرض افكار
م�ش��روع��ات�ه��م ال��رق�م�ي��ة وال�ت�ح��دي��ات
ال �ت ��ي واج �ه �ت �ه��م ف �ض�ل�ا ع ��ن إت��اح��ة
الفرصة لتشجيع الفرص التجارية
الرقمية الواعدة.
ويتخلل املعرض عرض ملنتجات

م � �ش� ��اري� ��ع رق � �م � �ي ��ة ك ��ال� �ب ��رم� �ج� �ي ��ات
والتطبيقات الذكية وتصاميم انسان
آل ��ي (روب ��وت ��ات) وط��اب �ع��ات ث�لاث�ي��ة
األب� �ع ��اد ف �ض�لا ع ��ن ت �ق��دي��م خ��دم��ات
اس� �ت� �ش ��اري ��ة وت� �ق ��دي ��م م� �ح ��اض ��رات
ملبادرين واص�ح��اب مشاريع رقمية
يتحدثون عن تجربتهم في الفضاء
اإللكتروني من دول عديدة.
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خالل احتفالية مئوية رحيل مبارك الكبير بالمكتبة الوطنية

الحمود :التاريخ لن ينسى إنجازات
الشيخ مبارك الصباح في نهضة الكويت

الحمود خالل االحتفالية

أك��د وزي ��ر اإلع�ل�ام ووزي ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان
ال �ح �م��ود أن ذك � ��رى ال �ش �ي��خ م �ب��ارك
ال �ص �ب��اح (م �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر) ستبقى
خ � ��ال � ��دة ف � ��ي ق � �ل� ��وب ون � �ف � ��وس أه ��ل
ال�ك��وي��ت وال �ع��رب ال �ش��رف��اء وال�ع��ال��م
الف� �ت ��ا إل� ��ى أن ال� �ت ��اري ��خ ل ��ن ي�ن�س��ى
انجازات الكبار في نهضة الكويت.
وق � ��ال ال �ح �م ��ود ف ��ي ك �ل �م��ة خ�ل�ال
اح �ت �ف��ال �ي��ة م �ئ ��وي ��ة رح� �ي ��ل ال �ش �ي��خ
م �ب��ارك ال�ص�ب��اح باملكتبة الوطنية
امس إن الراحل طيب الله ثراه عرف
ب ��دور ال�س�ي��اس��ي ال �ف �ع��ال وب�ت�ع��زي��ز
عالقات الكويت الخارجية وساهم
ب � �ج� ��دارة ف ��ي وض � ��ع ال� �ك ��وي ��ت ع�ل��ى
خرائط العالم.
واض��اف ان الكويت ازده ��رت في
عهد الشيخ مبارك الصباح حيث تم
انشاء اول مدرسة نظامية في البالد
امل �ع��روف��ة ب�م��درس��ة امل�ب��ارك�ي��ة وذل��ك
ف ��ي ع� ��ام  1912ف �ض�ل�ا ع ��ن ت�ش�ي�ي��د
ق�ص��ر ال�س�ي��ف ال �ع��ام��ر م �ق��را للحكم
ك�م��ا رس�م��ت ف��ي ع�ه��ده أول خريطة
رسمية للكويت.
وأوض � � � � � ��ح أن ال � �ش � �ي� ��خ م � �ب� ��ارك
ال � � �ص � � �ب� � ��اح أس� � � � ��س أول ع �ل��اق � ��ات
سياسية ودبلوماسية بدول العالم
بفتح مكتب املفوضية البريطانية
واس� �ت� �ق� �ب ��ال أول م �م �ث ��ل س �ي��اس��ي
ب � ��درج � ��ة ق� �ن� �ص ��ل ل� �ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا ف��ي
الكويت مشيرا الى انه كان للراحل
الفضل الكبير على ك��وي��ت املاضي
وما وصلنا اليه في الحاضر.
وذك � ��ر ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ب ��أن ع �ه��د ال �ش �ي��خ م �ب ��ارك ال�ص�ب��اح
شهد أيضا تأسيس أول مستشفى
للعالج الطبي الحديث (مستشفى
االرس ��ال� �ي ��ة االم��ري �ك �ي��ة) ف �ض�لا عن
اف�ت�ت��اح امل�ك��ات��ب ال�ت�ج��اري��ة للكويت

الحضور أثناء السالم الوطني

ف��ي ال �خ��ارج ورف��ع أول راي��ة وطنية
ل �ع �ل��م ال �ك��وي��ت وان � �ش� ��اء أول ن �ظ��ام
ل� �ل� �ج� �م ��ارك واف � �ت � �ت� ��اح أول م �ك �ت��ب
ل �ل �ب��ري��د ف ��ي ال� �ب�ل�اد واب � ��رم ات�ف��اق�ي��ة
تاريخية وهي معاهدة الحماية مع
بريطانيا.
قائد قوي
م� ��ن ج �ه �ت��ه أك � ��د ال �ش �ي ��خ م �ب ��ارك
عبدالله املبارك في كلمة مماثلة أن
ال��راح��ل ك��ان ق��ائ��دا ق��وي��ا ي�ع��رف أين
يوجه املركب وسط امواج السياسة
املتالطمة خ�لال ف�ت��رة ازدادت فيها
تطلعات نفوذ ال��دول الكبرى تجاه
ال �ك��وي��ت وس� ��ط م �ن��اف �س��ة اوروب� �ي ��ة
ع �ل��ى ت �ق��اس��م ت��رك��ة االم �ب��راط��وري��ة
العثمانية.
وأض��اف الشيخ مبارك العبدالله
أن الشيخ مبارك الصباح يعد أحد

جانب من االحتفالية في املكتبة الوطنية

رج� � � ��االت ال� �ك ��وي ��ت ال� ��ذي� ��ن س �ج �ل��وا
اس�م��اء ه��م ف��ي صفحات اإلن �ج��ازات
ال�ت��اري�خ�ي��ة ح�ي�ن�م��ا وض ��ع ال�ك��وي��ت
ع� �ل ��ى ب � ��ر األم � � � ��ان وط � ��ري � ��ق ال �خ �ي��ر
وال� �ن� �م ��اء ب ��ال� �ت ��زام ��ن م� ��ع ال� �ظ ��روف
التاريخية الصعبة التي واجهتها
البالد في تلك الفترة.
وأوض� � ��ح أن ال��وك �ي��ل ال�س�ي��اس��ي
ال �ب��ري �ط��ان��ي ش�ك�س�ب�ي��ر ت �ح��دث عن
األم �ي��ر ال��راح��ل ع ��ام  1911ق��ائ�لا إن
البالد تحت القبضة القوية للشيخ
م �ب��ارك ه��ي األف �ض��ل أم��ان��ا وحكما
في الخليج مشيرا إلى منح الشيخ
مبارك لقب (أس��د الجزيرة) في تلك
الفترة.
حامل شعلة
ب � ��دوره ق ��ال امل��دي��ر ال �ع��ام ملكتبة
ال �ك��وي��ت ال��وط �ن �ي��ة ك��ام��ل س�ل�ي�م��ان

ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل إن ال �ش �ي ��خ م �ب ��ارك
ال �ك �ب �ي ��ر ح ��ام ��ل ش �ع �ل��ة االن� �ط�ل�اق ��ة
األول � � ��ى ل �ن �ه �ض��ة ال �ك ��وي ��ت ب��ات �ج��اه
الحداثة والتمدن الفتا إلى أن البالد
ش�ه��دت ف��ي ع�ه��ده ازده ��ارا ونهضة
شاملة.
وأضاف العبدالجليل أن الوثائق
ال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ة ت � ��دل ع� �ل ��ى أن األم� �ي ��ر
ال ��راح ��ل ك ��ان رب ��ان ��ا م ��اه ��را وق��ائ��دا
ح�ك�ي�م��ا س ��ار ب�س�ف�ي�ن��ة ال �ك��وي��ت في
زم� � ��ن ي � �م� ��وج ب� �ع ��واص ��ف امل �خ ��اط ��ر
واملحن واملطامع والتحديات للدول
العظمى في املنطقة مبينا انه أرسى
س �ي��اس��ة م �ت ��وازن ��ة رش� �ي ��دة منحت
الكويت األمن واالستقرار والبقاء.
وذك ��ر أن زع��ام��ة م �ب��ارك الصباح
ال��رائ�ع��ة تتمثل ف��ي ص�ف��ات الحاكم
املخلص في حب وطنه وشعبه هي
ال�ت��ي أكسبته لقب (م �ب��ارك الكبير)

مؤكدا أنه سيبقى مرجعا أساسيا
ثريا ف��ي البحث التاريخي وجديد
اإلن�ت��اج الفكري ف��ي ت��اري��خ الكويت
الحديث..
وأف� � � � ��اد ب� � ��أن امل� �ك� �ت� �ب ��ة ال��وط �ن �ي��ة
ب� ��دأت ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ م� �ش ��روع ت�ح��وي��ل
مجموعات الكتب القديمة في تاريخ
تراث الكويت إلى النظام االلكتروني
ال��رق�م��ي ل�ع��رض�ه��ا ل�لأج�ي��ال املقبلة
ل�ت�ك��ون خ�ي��ر م�ع�ين ل�ه��م ف��ي املعرفة
والعلم والثقافة ولتعزز في نفوس
الشباب االنتماء والوالء واملواطنة.
استقرار وازدهار
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ب��اح��ث ب��اس��م
ال� �ل ��وغ ��ان ��ي ف� ��ي ك �ل �م��ة م �م��اث �ل��ة إن
ال �ك��وي��ت ش �ه��دت خ �ل�ال ف �ت��رة حكم
ال �ش �ي��خ م �ب��ارك ال �ص �ب��اح اس �ت �ق��رارا
وازدهارا ما جعل الراحل يترك ارثا
تاريخيا ضخما ال يقدر بثمن.
ول �ف��ت ال ��ى م��ا خ�ل�ف��ه ال ��راح ��ل من
وثائق ورسائل ومستندات حفظت
ب��االرش�ي��ف البريطاني والعثماني
واالرش �ي��ف ال�ف��رن�س��ي م��ؤك��دا ان��ه ال
تقدر بثمن.
ي��ذك��ر ان ملتقى ال��ذك��رى املئوية
لرحيل الشيخ م�ب��ارك ال�ص�ب��اح بدأ
ام � ��س وي �س �ت �م��ر ح �ت��ى ال� �ث ��ال ��ث م��ن
ديسمبر املقبل وتتضمن فعالياته
ن� � ��دوات وم� �ح ��اض ��رات إض ��اف ��ة إل��ى
معرض للصور والوثائق والرسائل
وال�ك�ت��ب ال�خ��ارج�ي��ة للشيخ م�ب��ارك
الصباح على أن تكون هناك زيارات
ل� �ط�ل�اب وط ��ال� �ب ��ات م � � ��دارس وزارة
التربية.

العبد اهلل :الراحل
كان قائدا قويا
يعرف أين يوجه
المركب وسط
أمواج السياسة
المتالطمة
العبد الجليل:
مبارك الكبير حامل
شعلة االنطالقة
األولى لنهضة
الكويت باتجاه
الحداثة والتمدن
اللوغاني:
الكويت شهدت
في عهد الراحل
مبارك الصباح
استقرارا وازدهارا
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األمانة العامة أقامت ورشة عمل حول رؤيتها وأهدافها االستراتيجية

الكندري :نسعى لنكون نموذجا يحتذى
في مجاالت الدعم الفني واإلداري والتقني

عالم الكندري متوسطا املطيري واللوغاني خالل الورشة

بحضور امني عام مجلس االمة
عالم الكندري اقامت االمانة العامة
للمجلس أمس ورشة عمل ملناقشة
ال ��رؤي ��ة واأله� � ��داف االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
حاضر فيها االم�ين ال�ع��ام املساعد
ل� �ق� �ط ��اع امل � � � ��وارد ال� �ب� �ش ��ري ��ة اي� �م ��ان

ال �ب ��داح وذل ��ك ف��ي امل�ب�ن��ى الجديد
للسادة األعضاء.
وقال امني عام مجلس االمة عالم
الكندري في كلمة له خالل الورشة
ان االم� ��ان� ��ة ت �س �ع��ى إل� ��ى أن ت �ك��ون
نموذجا يحتذى به من خ�لال اداء

الكويت تستورد كميات
كبيرة من مياه الشرب
أكد الباحث في مركز (أبحاث
امل� �ي ��اه) ال �ت��اب��ع مل �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
ل�ل�أب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة امل �ه �ن��دس
ع�ل��ي ال �ع��دوان��ي ض� ��رورة زي��ادة
االس �ت �ث �م��ار ال �ص �ن��اع��ي امل�ح�ل��ي
وب �ن��اء امل �ص��ان��ع لتلبية الطلب
املتزايد على املياه املحالة.
وق��ال ال�ع��دوان��ي ل�ـ (ك��ون��ا) إن
الكويت تستورد كميات كبيرة
من مياه الشرب سنويا نتيجة
ق�ص��ور اإلن �ت��اج املحلي ل��ذا فقد
عمد املعهد إل��ى تدشني مصنع
(ك��اظ �م��ة) إلن �ت��اج امل �ي��اه امل�ح�لاة
وال�ص��ال�ح��ة للشرب للمساهمة
في سد هذه الفجوة.
وأوضح أن املصنع يقدم «أول
منتج كويتي» يستخدم تطبيق
معالجة وتنقية امل �ي��اه املالحة
عن طريق اآلبار الشاطئية الفتا
إل ��ى أن ه ��ذه ال�ت�ق�ن�ي��ة م�ت��واف�ق��ة

م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال �ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة م��ع
امل��واص �ف��ات ال�ق�ي��اس�ي��ة العاملية
ح�ي��ث ت��م اع�ت�م��اد تحليل امل�ي��اه
ف ��ي أح � ��د امل �خ �ت �ب ��رات األمل��ان �ي��ة
كشهادة جودة لضمان السالمة
والصحة.
وذك � � ��ر أن � ��ه ي �م �ك��ن ل�ل�م�ص�ن��ع
إن � �ت� ��اج س� �ت ��ة آالف ع � �ب ��وة م ��اء
ف��ي ال�س��اع��ة بمختلف سعاتها
 330و 500ملليلتر و  1.5لتر
ب�ت�ص�م�ي��م م �م �ي��ز ي �ح �م��ل ش�ع��ار
معهد األبحاث الكويتي.
وأك� � ��د ال � �ع� ��دوان� ��ي أن ج�م�ي��ع
خ �ط��وات إن �ت��اج م �ي��اه (ك��اظ�م��ة)
ت� � � �ت � � ��م ب � � ��اس � � � �ت � � � �خ� � � ��دام أح� � � � ��دث
األج�ه��زة األوروب�ي��ة واألمريكية
واليابانية.

ايمان البداح تحاضر في ورشة العمل

دوره ��ا بتميز ف��ي م �ج��االت تقديم
ال ��دع ��م ال �ف �ن��ي واالداري وال�ت�ق�ن��ي
ألعضاء املجلس.
واض��اف ان ه��ذه ال��ورش��ة تهدف
ال � � ��ى ت � �ع� ��ري� ��ف االم � � �ن � � ��اء ال� �ع ��ام�ي�ن
امل � �س� ��اع� ��دي� ��ن وم� � ��دي� � ��ري االدارات

ب��رؤي��ة االم��ان��ة ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ق��ادم��ة
ورس��ال �ت �ه��ا وال �ق �ي��م ال �ت��ي تتبعها
في اداء اعمالها ال��ى جانب السبل
ال�ت��ي م��ن شأنها ان تعكس ص��ورة
اي �ج��اب �ي��ة ل�ل�ع�م��ل ال �ب��رمل��ان��ي داخ ��ل
وخارج دولة الكويت.

الخطوط الكويتية تتسلم
آخر طائرات عقد التأجير من إيرباص
أع �ل �ن ��ت رئ� �ي ��س م �ج �ل��س اإلدارة
والعضو املنتدب في شركة الخطوط
الجوية الكويتية رشا الرومي تسلم
الشركة مساء اول من امس الطائرة
رقم  12واألخيرة في عقد التأجير مع
شركة (ايرباص) وهي من طراز (أيه
 )200 - 330وحملت اسم (الجهراء).
وق � ��ال � ��ت ال� � ��روم� � ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش ح �ف��ل
استقبال (الجهراء) في مطار الكويت
ال��دول��ي إن (ال�ك��وي�ت�ي��ة) تسلمت كل
ط��ائ��رات ع�ق��د ال�ت��أج�ي��ر وه ��ي سبع
طائرات من طراز أيرباص (أيه )320
وخمس طائرات (أيه .)330
وأوض�ح��ت أن��ه مع تسلم الطائرة
األخ� �ي ��رة ف��ي ع �ق��د ال �ت��أج �ي��ر ينتهي
ال � �ج� ��زء األول م� ��ن امل ��رح� �ل ��ة األول � ��ى
لتحديث أس�ط��ول الشركة الفتة إلى
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

• أمنة طه علي سعيد ،ارملة :محمد
ب��اش��ا م �ح�م��د 69 ،ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت)،
رج � ��ال :ح�س�ي�ن�ي��ة ع ��اش ��ور ،ب�ن�ي��د ال �ق��ار،
ت �ل �ف��ون ،66233392 :ن �س��اء :ال �ج��اب��ري��ة،
ق ،10ش ،18م10
• سكوت حمد مثقال امل�ط�ي��ري70 ،
عاما( ،شيعت) ،اشبيلية ،ق ،4ش،401
م ،21تلفون99018556 - 99144021 :
• رب� ��اب م�ح�م��د ح �س��ن األن� �ص ��اري،
ارم� �ل ��ة :ح �س��ن م�ح�م��د ال� �ص ��راف86 ،
عاما( ،شيعت) ،رج��ال :غ��رب مشرف،
مسجد الوزان ،تلفون ،99822003 :نساء:
بنيد ال �ق��ار ،الحسينية الزينبية ،بجانب
مسجد الشيرازي ،تلفون97393008 :
• ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ع �ب��دال �ل��ه اب��راه �ي��م
ال�ح�ب�ي�ت��ر 50 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال:
ال � � �س� �ل��ام ،ق ،4ش ،413م ،7ت �ل �ف ��ون:
 ،66433386 - 97999210ن� �س ��اء:
ال � ��روض � ��ة ،ق ،5ش ،56م ،17ت �ل �ف��ون:
90969994
• سبيكة ي�ع�ق��وب م�ع�ي��وف ب�ش��ارة،
 90ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج ��ال :ال�ف�ي�ح��اء،
ق ،9ش� ��ارع ال �ش �ه �ب��اء ،دي � ��وان ال�ع�ي�س��ى،
مقابل بيت التمويل ،تلفون99441022 :
  ،99331132نساء :سلوى ،ق ،2ش، 9م ،72تلفون50579770 :
• ج��اس��ب ع�ب��دال�ح�س��ن ح�ج��ي علي
امل �ه��دي 61 ،ع��ام��ا( ،ي�ش�ي��ع التاسعة
من صباح اليوم) ،رجال :مسجد االمام
امل� �ه ��دي ،ال��رق �ع��ي ،ت �ل �ف��ون،96665578 :
نساء :غرب جليب الشيوخ ،ق ،14ش،325
م3
• ع��زي��زة ق��دي��ر آل خ �م �ي��س ،ارم �ل��ة:
م ��زع ��ل ن� �ص ��ار ال� �ن� �ص ��ار 70 ،ع��ام��ا،
(ش �ي �ع��ت) ،رج � ��ال :ح�س�ي�ن�ي��ة ال �ب �ل��وش،
ال �ج��اب��ري��ة ،ت �ل �ف��ون ،99688094 :ن �س��اء:
م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر ،ق ،1ش ،7م ،47ت�ل�ف��ون:
55100400
• أمينة جمعة تركي أح�م��د ،ارملة:
احمد يعقوب الفيلكاوي 81 ،عاما،
(ش�ي�ع��ت) ،رج ��ال :الرميثية ،ق ،2ش��ارع
ط��اه��ر البغلي ،ج ،23م ،13دي ��وان ال�ب�لام،
تلفون ،99607535 :نساء :القصور ،ق،1
ش ،50م19

مواقيت الصالة
صورة لطائرة ايرباص التابعة للخطوط الجوية الكويتية

أن املرحلة الثانية ستنطلق السنة
امل �ق �ب �ل��ة ب �ب ��دء اس �ت �ق �ب��ال ال �ط ��ائ ��رات
العشر م��ن ط��راز (بوينغ  )777التي
ت �ص��ل أول ط ��ائ ��رة م �ن �ه��ا ف ��ي ش�ه��ر
نوفمبر .2016

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

وأكد الكندري على أهمية اشراك
م��دي��ري االدارات ف��ي ه��ذه ال��ورش��ة
لكونهم مشاركني في اتخاذ القرار
باألمانة العامة ملجلس االمة.

الوفيات

وعن التداعيات األمنية واملخاطر
املتعلقة بالطيران قالت ال��روم��ي إن
رح�ل�ات ال�ش��رك��ة ال تمر ف��وق سيناء
في رحالتها إلى القاهرة أو إلى شرم
الشيخ.
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