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األمير عزى السيسي
بضحايا ضباط شرطة
العريش

الجار اهلل :استيراد
الغاز الطبيعي من
روسيا وارد

وفد برلماني
يتوجه للرياض
للمشاركة في لجنة
الخارجية الخليجية

انتهى من الرد على الخطاب األميري ودعوات نيابية بضرورة محاسبة المتسببين في إيقاف النشاط الرياضي

مجلس األمة :سنتصدى لمن يحاول
النيل من مكانة الكويت ومصالحها

أح� � � ��ال م �ج �ل ��س األم� � � ��ة ال �خ �ط ��اب
األميري الذي افتتح به دور االنعقاد
ال� ��راب� ��ع ال � ��ى ل �ج �ن��ة اع � � ��داد م �ش��روع
ال� � �ج � ��واب ع� �ل ��ى ال� �خ� �ط ��اب األم� �ي ��ري
البرملانية.
ك�م��ا ن��اق��ش امل�ج�ل��س ق ��رار اللجنة
االومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة واالت �ح��اد ال��دول��ي
لكرة ال�ق��دم وق��ف النشاط الرياضي
ل �ل�ات � �ح� ��ادات واألن � ��دي � ��ة ال��ري��اض �ي��ة
ب � ��ال� � �ك � ��وي � ��ت وذل� � � � � ��ك ف � � ��ي س ��اع� �ت�ي�ن
خ� �ص� �ص� �ه� �م ��ا امل � �ج � �ل � ��س مل� �ن ��اق� �ش ��ة
القضية.
وأك��د وزي��ر االعل��ام وزي��ر الشباب
والرياضة الشيخ سلمان الحمود ان
من سعى إليقاف الرياضة الكويتية
هم بعض أبناء الكويت مشددا على
أن الكويت تخدم القوانني واملواثيق
ال��دول�ي��ة وان ال�ق��وان�ين ال��ري��اض�ي��ة ال
تعارضها.
م ��ن ج��ان �ب �ه��م اك� ��د ن � ��واب م�ج�ل��س
االم ��ة ض� ��رورة م�ح��اس�ب��ة املتسببني
ف� � ��ي إي � � �ق� � ��اف ال � �ن � �ش � ��اط ال� ��ري� ��اض� ��ي
وم� �ق ��اض ��ات� �ه ��م وت � ��دوي � ��ل ال �ق �ض �ي��ة
وإحقاق الحق الكويتي الثابت وبعد
ال�ن�ق��اش ح��ال ع��دم اك�ت�م��ال النصاب
دون ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى  4ت��وص �ي��ات
وأعلن رئيس املجلس مرزوق الغانم
التصويت عليها في الجلسة املقبلة.
تفاصيل المضبطة (ص)13-03

الغانم :مشادات الثالثاء
ستعرض على مكتب المجلس

أك��د رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
ال �غ ��ان ��م أن م ��ا ح � ��دث م ��ن م� �ش ��ادات
ك�ل�ام �ي��ة بني ب �ع��ض ال � �ن ��واب خ�ل�ال
م� �ن ��اق� �ش ��ة ال � �خ � �ط� ��اب االم � � �ي� � ��ري ف��ي
جلسة امل�ج�ل��س أمس االول سوف
ي �ع��رض ع �ل��ى م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س واذا
كان هناك اجراء فسوف يتم اتخاذه
م� � �ش � ��ددا على ض � � � � ��رورة االل� � �ت � ��زام

الشيخ سلمان الحمود والشيخ أحمد املنصور مع فريق الهيئة العامة للرياضة خالل الجلسة

توصيات معالجة األزمة الرياضية
 إح� � ��ال� � ��ة امل� � �ل � ��ف ال� ��ري� ��اض� ��يع �ل��ى ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
للتحقيق فيما أثير بجلسة أمس.
 ت� �ح ��دي ��د ك� ��ل م� ��ن س ��اه ��م أوشارك داخليا أو خارجيا في قرار
اإليقاف.
 ق� � �ي � ��ام وزارة ال � �خ ��ارج � �ي ��ةب��ال�ت�ن�س�ي��ق وال �ت ��واص ��ل ال �ف��وري

خطبة الجمعة موحدة
عن النطق السامي
أع�ل��ن وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر األوق��اف
وال � � � �ش� � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ي �ع �ق ��وب
الصانع أن وزارة األوقاف خصصت
خطبة الجمعة املقبلة تحت عنوان
«دروس وع�ب��ر م��ن خ�ط��اب صاحب
السمو أمير البالد» وعممتها على
جميع مساجد البالد.
وأض � � � ��اف ال � ��وزي � ��ر ال� �ص ��ان ��ع ف��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أم� ��س أن سمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد

رس � ��خ ف ��ي ن �ط �ق��ه ال� �س ��ام ��ي األخ �ي��ر
بافتتاح دور االنعقاد الرابع للفصل
التشريعي الرابع عشر ملجلس األمة
قيم املحبة واإلخاء وتوحيد الكلمة.
ولفت إلى أن الخطاب كان أبويا
م��ن أب ح��ري��ص ع�ل��ى أب�ن��ائ��ه يحمل
ل� �ه ��م ك� ��ل ال � �ح� ��ب وي� �خ� �ش ��ى ع�ل�ي�ه��م
االن��زالق في مستنقع الخالف الذي
يعصف بأمن املجتمع واستقراره.

وم � �خ� ��اط � �ب� ��ة ال � � � � ��دول ال� �ص ��دي� �ق ��ة
وال �ش �ق �ي �ق��ة ل �ل��وق��وف وال �ت �ص��دي
لقرار اإليقاف التعسفي.
 ت�ك�ل�ي��ف ال �ش�ع �ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ةتصعيد م��وق��ف االت �ح��اد ودع��وة
ال��دول أع�ض��اء الشعب البرملانية
إل� ��ى ال ��وق ��وف إل� ��ى ج��ان��ب ال�ح��ق
الكويتي الثابت.

 ق�ي��ام وزارة ال��دول��ة للشبابوالهيئة العامة للرياضة باتخاذ
اإلج � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة ح �ي��ال من
ت� ��ورط م��ع امل �ن �ظ �م��ات ال��ري��اض�ي��ة
ال� ��دول � �ي� ��ة ل� �ل��إض� � ��رار ب �م �ص �ل �ح��ة
الشباب الكويتي.

بالالئحة وليتحمل كل مسؤولياته.
وأش � ��ار ال �غ��ان��م إل ��ى أن ه �ن��اك من
يخالف الالئحة مشددا على أن من ال
يعرف فسوف يتعلم من خالل التدرج
بالعقوبات.
تفاصيل ص04

الخالد :مشاجرة حولي
في عهدة النيابة
أك ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء وزي��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد أن
املقيمني في البالد لهم كل التقدير
واالح� � � �ت � � ��رام وك� � � ��رم ال� �ض� �ي ��اف ��ة ف��ي
ال�ك��وي��ت م�س�ت��درك��ا ل�ك��ن م��ن يخرج
ع � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون ول� ��وائ � �ح� ��ه ف �س �ت �ت��م
مجازاته .وأكد الخالد خالل مداخلة
ل��ه ف��ي م�ج�ل��س األم ��ة أن م��ا انتهت
اليه مشاجرة حولي سبقه مشاكل
م ��ن ب �ع��ض املقيمني الف �ت��ا ال ��ى ان
املتورطني في هذا الحادث في عهدة

النيابة واإلبعاد سيكون مصير من
تسبب في تأجيج الوضع مضيفا
لن نسمح ألي كان مهما تكن حجم
الجالية بمخالفة القانون.
وق � ��ال ال �خ��ال��د إن ه �ن��اك بعض
م �ن �ت �س �ب��ي ج ��ال �ي ��ات غ �ي��ر آس �ي��وي��ة
ت� �ص ��رف ��وا ت �ص��رف��ا ال ي �ل �ي��ق بهذا
ال� ��وط� ��ن ال� �غ ��ال ��ي وس � � ��وف ي �ن��ال��ون
جزاءهم.
تفاصيل ص05

الصالح :الرجعان حصل
على مستحقاته قبل إدانته

قناة المجلس
النائب كامل العوضي:
 قانونا العمالة المنزلية إبراء لذمتنا أمام اهللوننتظر تفعيلهما في غضون شهرين

  400دينار متوسط مصاريف االستقدام فرض كفالة استقدام العمالة الهنديةيتنافى وسيادة الدولة

تفاصيل (ص)14

تساءل النائب سعدون حماد عن
صحة م��ا ورد ان��ه ت��م ص��رف جميع
مستحقات مدير مؤسسة التأمينات
االجتماعية السابق فهد الرجعان.
ورد وزي ��ر امل��ال�ي��ة ان��س الصالح
قائال :اي سؤال لدى النائب سعدون
ح � �م ��اد ي �ت �ع �ل��ق ب � ��أي م� ��ن االج � �ه ��زة
الحكومية نقوم بالرد عليه بصدر
رح� � � ��ب م� �ض� �ي� �ف ��ا ع � �ن� ��دم� ��ا ت �س �ل �م��ت
وزارة امل��ال �ي��ة ف ��ي  2014ت ��م ص��رف
م �س �ت �ح �ق��ات ن �ه��اي��ة ال �خ ��دم ��ة مل��دي��ر

مؤسسة التأمينات االجتماعية قبل
صدور قرار ادانته من النيابة العامة
او من القضاء السويسري.
وح � � ��ول ك� ��م امل� �ب ��ال ��غ ل ��دي ��ه ف �ه��ذا
ام��ر م�ن�ظ��ور ام ��ام ال�ق�ض��اء ومجلس
ال � � � ��وزراء ك �ل��ف ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع
باملتابعة م��ع القضاء وت��م التحفظ
ع �ل ��ى ج �م �ي��ع امل� �ب ��ال ��غ ال� �خ ��اص ��ة ب��ه
بجميع دول العالم.
تفاصيل ص 09
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األمير استقبل ولي العهد والمبارك والخالد
 ..ويهنىء رئيس اإلمارات
وملك تونغا

استقبل صاحب السمو امير
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح �م��د
بقصر ب�ي��ان ص�ب��اح أم��س سمو
ولي العهد الشيخ نواف االحمد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه ب�ق�ص��ر
ب�ي��ان ص�ب��اح أم��س سمو الشيخ
ج ��اب ��ر امل � �ب � ��ارك رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء.
واس � �ت � �ق � �ب � ��ل س � � �م� � ��وه ب �ق �ص��ر
بيان صباح أم��س النائب االول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.

سمو أمير البالد مستقبال سمو ولي العهد

 ..ويعزي السيسي بضحايا ضباط شرطة العريش:
عمل إجرامي شنيع
بعث صاحب السمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح� � �م � ��د ب �ب��رق �ي��ة
تعزية الى أخيه الرئيس عبدالفتاح
ال�س�ي�س��ي رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة مصر
العربية الشقيقة عبر فيها سموه
ع � � ��ن خ� � ��ال� � ��ص ت� � �ع � ��ازي � ��ه وص � � � ��ادق
م � ��واس � ��ات � ��ه ب � �ض � �ح ��اي ��ا ال �ت �ف �ج �ي��ر
اإلره � ��اب � ��ي ال� � ��ذي اس� �ت� �ه ��دف ن� ��ادي

ض �ب��اط ال �ش��رط��ة ب�م��دي�ن��ة ال�ع��ري��ش
ش �م��ال س �ي �ن��اء وأس� �ف ��ر ع ��ن س�ق��وط
ع� ��دد م ��ن ال �ق �ت �ل��ى وإص ��اب ��ة آخ��ري��ن
مؤكدا سموه استنكار دولة الكويت
وادان � �ت � �ه� ��ا ال� �ش ��دي ��دة ل� �ه ��ذا ال �ع �م��ل
االجرامي الشنيع الرامي الى زعزعة
االمن واالستقرار في البلد الشقيق
ودعمها لجمهورية مصر العربية

الشقيقة لكل ما تتخذه من اجراءات
ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى ام�ن�ه��ا واس �ت �ق��راره��ا
مجددا سموه موقف دول��ة الكويت
ال ��راف ��ض ل�ل�اره ��اب ب �ك��اف��ة اش �ك��ال��ه
وص � � � ��وره وس �ع �ي �ه ��ا م� ��ع امل �ج �ت �م��ع
ال� ��دول� ��ي ل �ل �ق �ض��اء ع �ل �ي��ه وت�ج�ف�ي��ف
منابعه سائال سموه املولى تعالى
ان يتغمد الضحايا بواسع رحمته

ويسكنهم فسيح ج�ن��ات��ه وأن يمن
ع� �ل ��ى امل � �ص ��اب �ي�ن ب� �س ��رع ��ة ال �ش �ف ��اء
والعافية.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف االح�م��د وس�م��و الشيخ جابر
امل� � �ب � ��ارك رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
ببرقية تعزية مماثلة.

ولي العهد استقبل المبارك والخالد
والجراح والصالح
اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن �ـ �ـ ��واف األح� �م ��د ب�ق�ص��ر
ب�ي��ان ص�ب��اح أم��س سمو الشيخ
ج ��اب ��ر امل � �ب � ��ارك رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء.
واس � �ت � �ق � �ب � ��ل س � � �م� � ��وه ب �ق �ص��ر

بيان صباح أم��س النائب األول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
بقصر ب�ي��ان ص�ب��اح أم��س نائب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر

الدفاع الشيخ خالد الجراح.
كما استقبل سمو ولي العهد
بقصر ب�ي��ان أم��س ن��ائ��ب رئيس
مجلس الوزراء وزير املالية أنس
الصالح.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ صباح الخالد

ب �ع��ث ص��اح��ب ال �س �م��و ام�ي��ر
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح�م��د
ببرقية تهنئة ال��ى امللك تويو
ال� �س ��ادس م �ل��ك م�م�ل�ك��ة ت��ون�غ��ا
ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س �م��وه
ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة
العيد الوطني ل�ب�لاده متمنيا
ل ��ه م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة
وللبلد ال�ص��دي��ق دوام التقدم
واالزدهار.
وب � �ع� ��ث س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال�ش�ي��خ ن ��واف االح �م��د ببرقية
تهنئة الى امللك تويو السادس
م �ل��ك م�م�ل�ك��ة ت��ون �غ��ا ال�ص��دي�ق��ة
ضمنها سموه خالص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده
م �ت �م �ن �ي��ا ل� ��ه م� ��وف� ��ور ال �ص �ح��ة
والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر
امل�ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء
ببرقية تهنئة مماثلة
ومن جهة أخرى بعث سمو
ام� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
االح � �م� ��د ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل ��ى
أخ �ي��ه ص��اح��ب ال�س�م��و الشيخ
خليفة بن زايد آل نهيان رئيس
دولة اإلمارات العربية املتحدة

ال �ش �ق �ي �ق��ة ع� �ب ��ر ف �ي �ه��ا س �م��وه
ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة
ذك� � � ��رى ع� �ي ��د ج � �ل� ��وس س �م��وه
متمنيا لسموه موفور الصحة
ودوام العافية ولدولة اإلمارات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة ال �ش �ق �ي �ق��ة
وش �ع �ب �ه��ا ال �ك��ري��م ك ��ل ال��رف �ع��ة
واالزدهار في ظل قيادة سموه
الحكيمة.
وب � �ع� ��ث س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ببرقية
ت� �ه� �ن� �ئ ��ة إل � � ��ى أخ� � �ي � ��ه ص ��اح ��ب
السمو الشيخ خليفة بن زايد
آل نهيان رئيس دولة اإلمارات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ت� �ح ��دة ال �ش �ق �ي �ق��ة
ضمنها سموه خالص تهانيه
ب�م�ن��اس�ب��ة ذك ��رى ع�ي��د جلوس
سموه متمنيا لسموه موفور
الصحة ودوام العافية ولدولة
اإلم � � � � ��ارات ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل �ت �ح��دة
وش �ع �ب �ه��ا ال �ش �ق �ي��ق امل ��زي ��د من
الرقي واالزدهار.
كما بعث سمو الشيخ جابر
امل�ب��ارك رئيس مجلس ال��وزراء
ببرقية تهنئة مماثلة.
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المجلس أحال الخطاب األميري إلى اللجنة المختصة إلعداد تقريرها

رفض نيابي حكومي لمحاوالت الطعن
في القضاء والتشكيك في النيابة العامة
عاشور :نطالب
الرئاسة بتوجيه
النواب بعدم
مقاطعة أي زميل
في القاعة

متابعة سامح محمد
وعبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
وافق مجلس األمة في
جلسته التكميلية امس على
إحالة الخطاب األميري الذي
افتتح به دور االنعقاد الرابع
الى لجنة اعداد مشروع
الجواب على الخطاب
األميري البرلمانية .وسارت
جلسة االمس على صفيح
ساخن في معظم اوقاتها
وشهدت مشادات وجدال
نيابيا  -نيابيا على خلفية
تطرق بعض النواب لقضية
خلية العبدلي فيما اكدت
الحكومة على لسان وزير
العدل يعقوب الصانع ان
االمر معروض امام القضاء
ولن نسمح ألي من كان
المساس بالسلطة القضائية
 .وشدد غير نائب خالل
مناقشة النطق السامي على
ضرورة اإلصالح االقتصادي
الحقيقي ومعالجة
االختالالت في ظل هبوط
أسعار النفط .وفيما يلي
تفاصيل الجلسة.

الفضل :كيف
نطالب بتطبيق
القانون ونحن
نخالف الالئحة
الداخلية للمجلس؟
الغانم مترئسا جلسة مجلس األمة أمس

اف � �ت � �ت� ��ح رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م الجلسة التكميلية
أم� ��س األرب � �ع� ��اء ال �س��اع��ة ال �ت��اس �ع��ة
ص�ب��اح��ا وت�ل�ا األم�ي�ن ال �ع��ام أس�م��اء
األع � �ض � ��اء ال� �ح� �ض ��ور وامل �ع �ت ��ذري ��ن
والغائبني من دون اذن أو إخطار.
بند استكمال
مناقشة الخطاب األميري
 م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ه ��ذه ال�ج�ل�س��ةام� �ت ��داد ل�ج�ل�س��ة األم� ��س ونستكمل
مناقشة الخطاب األميري.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ال ي�ج��وز ألحدأن يتكلم إال إذا استأذن الرئيس فال
ن��ري��د أن ت�ت�ك��رر س�ل�ب�ي��ات امل�ج��ال��س
السابقة في املجلس الحالي ،زميل
يتكلم سواء قبلنا كالمه أو لم نقبله

فله كامل الحرية أن يتكلم وما حدث
ام��س وك��أن��ه أس�ل��وب غير حضاري
واعتراض على كالم الزمالء فأرجو
من الرئاسة توجيه النائب بأنه ال
ي �ق��اط��ع زم �ي �ل��ه ودور ال��رئ��اس��ة هو
تطبيق الالئحة.
 نبيل الفضل :يفترض اإلنسانامل �ن �ت �خ��ب أن ي �ك ��ون ق � ��دوة ث ��م ان �ن��ا
ّ
نشرع لكي ننظم حياة أفضل للناس
فكيف نطالب بتطبيق الالئحة وفي
نفس الوقت نخالف الالئحة.
 ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :امل� ��ادة  78مناالئ�ح��ة ال�ت��ي يجب أال نخالفها وال
يجوز ألح��د أن يتكلم إال إذا أذن له
ال��رئ�ي��س ،وك�ن��ا ف��ي زي ��ارة لصاحب
ال�س�م��و أم��س وأش ��اد س�م��وه بتميز
املجلس الحالي وإن�ج��ازات��ه ونريد

الغانم يدين التفجير اإلرهابي
بمدينة العريش المصرية
أعرب رئيس االتحاد البرملاني
ال � �ع ��رب ��ي رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � ��ة
الكويتي م��رزوق علي الغانم عن
ادانته الشديدة لحادث التفجير
االره ��اب ��ي ال� ��ذي اس �ت �ه��دف ن��ادي
ضباط الشرطة بمدينة العريش
املصرية وأس�ف��ر ع��ن سقوط عدد
م� ��ن ال � �ش � �ه ��داء وإص � ��اب � ��ة آخ ��ري ��ن

بجروح  .وقال الغانم في تصريح
ص �ح �ف��ي ان ال �ت �ف �ج �ي��ر االره ��اب ��ي
الذي وقع اليوم بمدينة العريش
امل �ص ��ري ��ة ي ��ؤك ��د اه �م �ي��ة ت �ض��اف��ر
ال� �ج� �ه ��ود االق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة
مل��واج �ه��ة االره � ��اب االع �م��ى ال��ذي
يحاول ان يتلبس بلبوس الدين
االسالمي والدين منه براء.

وأع� ��رب ال �غ��ان��م ع��ن ال�ت�ض��ام��ن
ال � �ك� ��ام� ��ل م � ��ع ج� �م� �ه ��وري ��ة م �ص��ر
ال�ع��رب�ي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة ف��ي معركتها
ض � � ��د االره � � � � � � ��اب وض � � � ��د ال � �ق� ��وى
ال �ت ��ي ت ��ري ��د زع ��زع ��ة اس �ت �ق��راره��ا
وت�ق��وي��ض أمنها م�ش��ددا على ان
مصر قيادة وشعبا ستخرج من
معركة االرهاب منتصرة .

أن ن��ؤك��د ان ه��ذا امل�ج�ل��س ه��و ال��ذي
يمثل فعال الشعب الكويتي.
قضايا خارجية
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي :ال �خ��وضف��ي القضايا ال�خ��ارج�ي��ة ي��ؤدي الى
م � �ش ��ادات ب�ي�ن ال � �ن ��واب وال �س �ي��اس��ة
الخارجية يرسمها صاحب السمو
 ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه  -وه ��و عميدال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة وب �ج �ه��ود
سموه تصل الكويت ال��ى بر األم��ان
ف �ل�ا ي �ج ��ب إح� � � ��راج س� �م ��وه ح�ي�ن�م��ا
نخوض في قضايا اقليمية تنعكس
على املجلس والكويت بالشكل غير
ال�ل�ائ ��ق ،ف �ل��ذل��ك أط �ل��ب م��ن االخ� ��وان
ع � ��دم ال� �خ ��وض ف ��ي ه � ��ذه ال �ق �ض��اي��ا
ول��دي �ن��ا ق �ض��اي��ا داخ �ل �ن��ا ف�ل�ن�ك��رس

جهودنا فيها وحلها.
وسموه مرتاح ومبسوط ويثني
ع�ل��ى ج�ه��د ه��ذا امل�ج�ل��س ف�ن��رج��و أن
ن �ك��ون ع�ل��ى ق��در امل�س��ؤول�ي��ة وال�ث�ق��ة
التي أوالنا إياها سمو األمير وهو
ص��اح��ب امل �ل��ف ال �خ��ارج��ي وه ��و من
يستطيع ان يضع املعادلة الحقيقية
في هذا الشأن الخارجي.
 م� �ب ��ارك ال �ح ��ري ��ص :ه �ن��اك فهمخ��اط��ئ ف ��ي م ��وض ��وع ط �ل��ب ال �ك�لام
أو ف� ��ي ح ��ال ��ة امل � �س� ��اس ل �ك ��ن ي�ج��ب
ان ي �ك��ون ه �ن��اك ت��دخ��ل ح��اس��م من
ال��رئ��اس��ة ،نائب األم��ة ه��و ق��دوة لها
ف ��ي ال �ح��دي��ث وال � �ك �ل�ام ف �ن��رج��و م��ن

التتمة ص04

 ..ويهنئ الرئيس اإلماراتي
بمناسبة ذكرى
عيد جلوسه
ب �ع��ث رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
م� � ��رزوق ع �ل��ي ال �غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة
ت � �ه � �ن � �ئ ��ة ال � � � ��ى رئ � � �ي� � ��س دول � � ��ة
االم � � � � ��ارات ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل �ت �ح��دة
الشقيقة س�م��و ال�ش�ي��خ خليفة
ب��ن زاي� ��د آل ن �ه �ي��ان ه �ن��أ فيها
س �م ��وه ب ��ذك ��رى ع �ي��د ج�ل��وس��ه

رئيسا للدولة متمنيا لسموه
م � ��وف � ��ور ال� �ص� �ح ��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة
ول � ��دول � ��ة االم� � � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة
امل �ت �ح��دة ال �ش �ق �ي �ق��ة م ��زي ��دا من
التقدم والنماء والرخاء.

الزلزلة :سمو
األمير أشاد بتميز
المجلس الحالي
وإنجازاته
التميمي :الخوض
في القضايا
الخارجية يؤدي
إلى مشادات بين
النواب
الخرينج :نرجو من
الجميع الحرص
على استمرارية هذا
المجلس

04

مضبطة

aldostoor

الخميس  23محرم  05 . 1437نوفمبر 2015

الغانم :بحث مشادات الثالثاء في مكتب
المجلس وليتحمل كل نائب مسؤوليته
الخرافي :األمة
أعطت النواب
الثقة لكن الالئحة
الداخلية تنظم
عملنا

تتمة المنشور ص03
الرئاسة اتخاذ موقف حاسم إال إذا
ك��ان هناك مساس بطالب الحديث
داخل القاعة.
 مبارك الخرينج :أشكر االخوانعلى إث ��ارة امل��وض��وع وم��ن املؤسف
ان بعض النواب لم يطبقوا الالئحة
وبعضهم طلب نقطة نظام ولم يذكر
اسم أحد وطالبت باحترام الالئحة
ف��أرج��و ال �ح ��رص ع �ل��ى اس �ت �م��راري��ة
هذا املجلس .وحاولت ولوال تعاون
اع �ض��اء امل�ج�ل��س ال يمكن للرئاسة
ان تقوم بدورها ،أتمنى عدم تكرار
مثل ه��ذا االم��ر وم��ن يريد ان يتكلم
فبعد انتهاء زميله من الكالم.
 ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان :ال يختلفاث �ن��ان ع�ل��ى ان امل�ق�ص��ود ب��امل��ادة 83
ه ��و ش �خ��ص ط ��ال ��ب ال� �ك�ل�ام ع�ن��دم��ا
يتم املساس بك دون ذكر اسمك هو
م �س��اس ب�ش�خ�ص��ك وي �ت��م ل ��ي عنق
الحقيقة وتطلب الكالم من الرئاسة
وال يعطيك الفرصة لتوضيح االمر
وي �ج��ب ان ي �ج��اب ال� ��ى ط �ل �ب��ي واذا
خ��رج��ت ع ��ن امل ��وض ��وع فيجلسني
وي �ق �ط��ع ع �ن��ي امل �ي �ك��روف��ون وق ��د تم
املساس بشخصي وبعض الصحف
ت �ع �م��دت ل ��ي ع �ن��ق ال�ح�ق�ي�ق��ة ول��ذل��ك
كنت احتاج الى نقطة نظام.
 ع��ادل ال�خ��راف��ي :ال ي�ج��وز ألحدم�ق��اط�ع��ة امل�ت�ك�ل��م ه ��ذه ه��ي ال�لائ�ح��ة
وال � �ك�ل��ام ال� � ��ذي ي� �خ ��رج م ��ن ت�ن�ظ�ي��م
يحرج البعض األم��ة اعطتكم الثقة
ل �ك��ن ال�لائ �ح��ة ت�ن�ظ�م�ن��ا وه ��ي ش��يء
اس� ��اس مل� ��اذا ن�ج�ع��ل ال �ن��اس ت�س��يء
الينا؟
حرية رأي
 ح � �م� ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي :ال �ح �ك��وم��ةلديها ناطق رسمي يستطيع ال��رد
وص ��ار ال�ب�ع��ض ال ي��راق��ب الحكومة
وبعض النواب تحولوا الى محامني
ع ��ن ال �ح �ك��وم��ة ال �ن��ائ��ب ص�لاح�ي��ات��ه
اق��وى من الوزير ونحن اليوم نقوم
بإضعافها.
 عسكر ال�ع�ن��زي :نحن ف��ي قاعةع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م وي�ج��ب أن ُيحترم
العضو وأن يقول ما يريده وأمس
ت� �ح ��دث� �ن ��ا ع � ��ن ال � �خ � �ط� ��اب ال� �س ��ام ��ي
وخ�ط��وط��ه العريضة ول��م نستطيع
ال� �ح ��دي ��ث ألن ه� �ن ��اك م ��ن ق��اط �ع �ن��ا.
وع�ن��دم��ا تكلم ال �ن��واب سمعنا ول��م
نقاطع وعندما جاء دورن��ا قاطعنا
ال �ك �ث �ي��ر ،ال �خ �ط��اب ال �س��ام��ي واض��ح
وش � ��رح � �ن � ��اه ب ��ال �ت �ف �ص �ي ��ل ف� �ل� �م ��اذا
ي�غ�ض��ب؟ ف�ل�م��اذا ت�س�ك��رون حلوقنا
يا بوعلي في عهدك؟ هذه حرية رأي
من حقي ان انتقد وزي��را ومن حقي
ان ام ��دح ��ه ه �ن��اك م �ص��داق �ي��ة ون�ق��د
ب �ن��اء .وزي ��ر ال�ص�ح��ة ع�م��ل واج�ت�ه��د

حمدان العازمي

واف �ت �ت �ح��ت ف��ي ع �ه��ده مستشفيات
ي � ��زع � ��ل م� � ��ن ي � ��زع � ��ل وي� � ��رض� � ��ى م��ن
يرضى .واذا رأيت أيها الرئيس اننا
تجاوزنا قول لنا نحن نعتذر.
 م� � ��رزوق ال �غ ��ان ��م :أم� ��س ل ��م اك��نم � � ��وج � � ��ودا وس� � � � ��وف اس� � � � ��أل ن ��ائ ��ب
ال � ��رئ� � �ي � ��س وع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه امل � �ع � �ي� ��وف
وت��وج �ي �ه��ات��ي ب �ش �ط��ب أي أم � ��ر ب��ه
اس� ��اءة ون �ح��ن م�ل�ت��زم��ون بالالئحة
وهناك من يحاول مخالفة الالئحة
ل �ك��ن ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ب� �ق ��رار م ��ن امل�ج�ل��س
وعندما نطبق املادة  89ال يستطيع
ال ��رئ� �ي ��س ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا إال ب � �ق ��رار م��ن
امل �ج �ل��س وع �ن��دم��ا ي �ق �ت��رح ال��رئ�ي��س
ت�ط�ب�ي��ق ع�ق��وب��ة ف��أرج��و ان ي�ص��وت
امل �ج �ل��س أم� ��ا اذا اح� ��د ي �ق��ول ان� ��ه ال
يعترف بالالئحة والعقوبة فلسوف
يتعلم ذل��ك اذا ص��وت��وا على ال�ق��رار
وأص ��ل بتطبيق ال�لائ�ح��ة ال��ى أبعد
مدى.
م� ��ا ح � ��دث أم � ��س س � ��وف ي �ن��اق��ش
ويبحث في مكتب املجلس واذا كان
ه�ن��اك أي اج ��راء س��وف يتم ات�خ��اذه

جمال العمر

عسكر العنزي

وارجو االلتزام بالالئحة وليتحمل
كل مسؤوليته.
 م � �ب ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج :أت �م �ن��ى أنت �ط �ب��ق ه � ��ذه ال�ل�ائ� �ح ��ة ع �ل ��ى م� ��ن ال
يحترمها.
 م � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م :ه� ��ل ي ��واف ��قاملجلس على احالة الخطاب االميري
ومالحظات النواب عليه ال��ى لجنة
الرد على الخطاب االميري؟
(موافقة عامة)
تعديل وزاري
 ج � �م� ��ال ال � �ع � �م ��ر :ي ��ؤس� �ف �ن ��ي انال � �ب � �ع ��ض ي� � �ح � ��اول اك � �ت � �س� ��اب دور
البطولة على ح�س��اب ه��ذا املجلس
ل��ذل��ك م ��ن ي �ح ��اول ذل ��ك او يتكسب
سياسيا او ي��دغ��دغ امل�ش��اع��ر يجب
ان يتم ايقافه ألن امل�س��اس ف��ي هذه
ال �ح ��ال ��ة ل �ل �م �ج �ل��س ك� �ك ��ل .ال �خ �ط��اب
ال� � �س � ��ام � ��ي ك� � � ��ان واض � � �ح� � ��ا وش� � ��رح
الحالة السياسية محليا واقليميا
واع�ط��ى انطباعا ع��ن مستقبل هذا
ال �ب �ل��د وامل �ج �ل��س وخ �ط��اب �ك��م اي�ض��ا

ش��رح ه��ذه ال�ح��ال��ة .واذا ك��ان قدرنا
ان ن �ك��ون ف��ي ه ��ذه ال �ظ ��روف فنحن
اذن ام� ��ام ت �ح��دي��ات خ �ط �ي��رة ،نحن
نعاني من حالة جمود من الحكومة
ف �ق��د ش��رع �ن��ا أك �ث��ر م��ن  90تشريعا
والحكومة ع��اج��زة وبعض ال��وزراء
يعتقد ان هذا املجلس اعطاه (صك)
ل �ي �ع �ب��ث ف ��ي ال� � � ��وزارة ك �ي �ف �م��ا ي �ش��اء
واص�ب��ح مجلس ال ��وزراء غائبا عن
ال �ق��رارات ال�ت��ي يتخذها وه�ن��اك من
يعبث ب �ق��رارات امل�ج�ل��س ٪ 60 ،من
اي � ��رادات ال�ب�ل��د ان�خ�ف�ض��ت ومجلس
ال � ��وزراء ي�ع�م��ل ملصلحته ال�خ��اص��ة
وال ت��وج��د رق��اب��ة واذا ك��ان��ت هناك
رق��اب��ة تنتهي بتوصيات واعطينا
م� ��ؤش� ��رات ل��رئ �ي��س ال� � � � ��وزراء ب �ه��ذه
ال� �ت� �ج ��اوزات ال �ح �ك��وم��ة ع ��اج ��زة عن
تطبيق ه��ذه التشريعات ال�ص��ادرة
م��ن املجلس وع��اج��زة ع��ن فهم هذه
ال�ت�ش��ري�ع��ات ال �ص��ادرة م��ن املجلس
وعاجزة عن فهم هذه املرحلة.
ه��ل ي�ع�ق��ل ان ال�ح�ك��وم��ة ال ت��دري
ك�ي��ف ت�غ�ط��ي ال�ع�ج��ز ف��ي امل�ي��زان�ي��ة؟
وزير املالية ال يعرف ادوات تغطية
ال � �ع � �ج ��ز واج � � � ��ب ع� �ل �ي �ن ��ا ان ت ��أت ��ي
ال �ح �ك ��وم ��ة ال � ��ى ل �ج �ن��ة امل �ي ��زان �ي ��ات
وت �ق��دم استراتيجية واض �ح��ة لسد
العجز بعدا عن امل��واط��ن .ان��ت تؤثر
ع�ل��ى س�م�ع��ة ال�ب�ل��د وادارت� �ه ��ا ب�ه��ذه
السياسة امل��ال�ي��ة ،دي ��وان املحاسبة
ج �ه ��ة م� �ح ��اي ��دة ي �ج ��ب ان ن �ص ��ارح
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب� ��أن � �ه� ��ا ل � ��ن ت �س �ت �ط �ي��ع
االس � � �ت � � �م� � ��رار م � �ع � �ن ��ا وال � �ن � �ص� ��ائ� ��ح
والرسائل التي نوصلها الى رئيس
ال ��وزراء ال ت��ؤت��ى ث�م��اره��ا ب��ل بعض
ال� ��وزراء ي�ت�م��ادى ف��ي ال�ف�س��اد املالي
واالداري .كل تشريعاتنا الصادرة
عن املجلس ال يوجد مشروع فيها
ط ��ور ال�ت�ن�ف�ي��ذ واالن� �ج ��از يؤسفني
ان الحكومة تعمل عكس ما تتعهد
ب��ه وب��ذل��ك تنتهك ال��دس�ت��ور وتفقد
م �ص ��داق �ي �ت �ه ��ا ف � ��ي م �س��ؤول �ي��ات �ه��ا
السياسية والدستورية تجاه هذا

امل �ج �ل��س وع ��اج ��زة ع��ن أداء دوره ��ا
ف��ي امل��رح�ل��ة ال�ح��ال�ي��ة وع �ل��ى رئيس
ال � ��وزراء ان ي�ع��دل ح�ك��وم�ت��ه واذا لم
ي�ت��م ذل ��ك ف��ال��دور ع�ل��ى امل�ج�ل��س من
خ �ل�ال امل �س��اء ل��ة ال �س �ي��اس �ي��ة وع�ل��ى
ال�ن��واب الترتيب ان ت�ك��ون املساءلة
ع �ل��ى م �س �ت��وى ج �ي��د وال �ت��رت �ي��ب مع
النواب وإال فال .نسبة التضخم في
العام الحالي  ٪ 3.8والعام املاضي
 ٪ 3يعني سنويا نسبة التضخم
تعكس ان�خ�ف��اض القيمة الشرائية
للدينار ال�ك��وي�ت��ي .ن��رى امل�ن��ح يمنة
وي�س��ارا وف��ي ك��ل مكان وت�ب��رع��ات بـ
 200أو  300م �ل �ي��ون ل�ج�ه��ة معينة
وامل��واط��ن ال �ع��ادي ل��م يستطع وف��اء
التزاماته وهناك  98الف حالة منع
س �ف��ر ل�ل�م��واط�ن�ين ن�ت�ي�ج��ة ل��دي��ون��ه،
ع �ل��ى م �س �ت��وى م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ان
يأتي بأناس مختصني.
شبكات تجسسية
 أحمد مطيع :الخطاب السامياستشهد ب��اآلي��ة الكريمة {وم��ا بكم
م ��ن ن�ع�م��ة ف �م��ن ال �ل ��ه} ج� ��اءت كلمة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ك ��ال �ب �ل �س ��م ع �ل��ى
ال � �ج� ��رح .ص ��اح ��ب ال �س �م��و ك � ��ان ف��ي
وس ��ط ال� �ح ��دث ف ��ي ت�ف�ج�ي��ر مسجد
االم��ام الصادق بعد الحادث بثوان
ف ��ي اص� �ع ��ب ف �ت �ن��ة ت �م��ت ع �ل��ى ه��ذه
االرض الطيبة وقال بكل ألم «هذوال
ع �ي��ال��ي» دل �ي��ل اح �س ��اس وأل� ��م مس
قلب صاحب السمو.
خطاب صاحب السمو تكلم عن
ال ��وض ��ع ال �خ �ط �ي��ر ووب� � ��اء االره � ��اب
وجد طريقه الينا في شهر الصيام
ولم يراع لبيوت الله حرمة وأسقط
ع�ش��رات القتلى وامل�ص��اب�ين غير ان
ت�لاح��م شعبنا ف � ّ�وت ال �ف��رص��ة على
من يريد بوطننا السوء .واالره��اب
ال دي��ن وال دول��ة ل��ه ولنحذر الفتنة

التتمة ص05

حمدان العازمي:
صالحيات النائب
أقوى من الوزير
لكن البعض يحاول
إضعافها
عسكر :من حق
النائب أن يمدح أي
وزير كما أن من
حقه أن ينتقده
العمر :رئيس
الوزراء مطالب
بتعديل وزاري وإال
فعلى المجلس
استخدام أدواته
الدستورية
مطيع :المجلس
مطالب بالتوافق
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مطالبات بإصالح اقتصادي حقيقي ومعالجة
االختالالت في ظل هبوط أسعار النفط
طنا :الكويت
ستظل عصية على
اإلرهابيين ودول
الخليج خط أحمر

تتمة المنشور ص04
ال �ط��ائ �ف �ي��ة اره � � ��اب داع� � ��ش وح� ��زب
ال�ش�ي�ط��ان امل �ل �ع��ون ب��دع��م م��ن اي ��ران
وشبكاتها التجسسية .واالسلحة
ال� �ت ��ي ت ��م ض �ب �ط �ه��ا م ��ن ق �ب��ل رج ��ال
االم ��ن ت�ف�ج��ر دوال وط��ال��ب املجلس
ب��ال �ت��واف��ق ع �ل��ى ت�ط�ب�ي��ق االت �ف��اق �ي��ة
االم �ن �ي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ل �ت �ك��ون ج�س��دا
واح ��دا ن�ح��ارب االره ��اب فشر اي��ران
وصل الى اليمن من خالل الحوثيني
الذين وص��ل شرهم ال��ى السعودية.
األم � ��ل ف ��ي ال �ل��ه ك �ب �ي��ر ث ��م ف ��ي اب �ن��اء
ال ��وط ��ن ل �ت��أخ��ذ ب �س �ف �ي �ن �ت��ه ال � ��ى ب��ر
االم � � ��ان ب ��االل �ت �ف ��اف ح � ��ول ال �ق �ي��ادة
السياسية الحكمية.
 محمد ط�ن��ا :ال�خ�ط��اب السامين�ب��راس يضيء لنا وخ��ارط��ة طريق
ال �ك��وي��ت س� ��وف ت �ظ��ل ع �ص �ي��ة ع�ل��ى
ج �م �ي��ع االره ��اب� �ي�ي�ن ودول اخ�ل�ي��ج
خ� ��ط اح � �م� ��ر وخ� ��اص� ��ة ال �س �ع ��ودي ��ة
ودوره� � � � � � � � ��ا ف� � � ��ي خ � � ��دم � � ��ة االس � �ل � ��ام
واملسلمني واض��ح وض��وح الشمس.
س�م��و االم �ي��ر اك��د ال��وح��دة الوطنية
وت �ج �ل��ت ح �ك �م �ت��ه وان �س��ان �ي �ت��ه ف��ي
ت�ف �ج �ي��ر م �س �ج��د ال� �ص ��ادق وك�ل�م�ت��ه
«ه��ذوال عيالي» .ه��ذا الشعب خلف
القيادة الحكيمة ش��يء مهم ويجب
ان يكون كالم سمو االمير نبراسا
لنا وم��ا ح��دث ام��س ف��ي ح��ول��ي امر
م ��رف ��وض ون�ت �م�ن��ى اال ي �ح��دث م��رة
اخرى وأشكر رجال الداخلية وعلى
رأس �ه��م وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة .واط�ل�ع�ن��ا
على الصحف املصرية ومظاهرات
ال � �ك� ��رام� ��ة م� ��رف� ��وض� ��ة وم � � ��ن ي �خ��رج
فيها ي�ج��ب ان ُي�ب�ع��د .ك��رام��ة ال�ع��رب
وامل�س�ل�م�ين م��ن ك��رام��ة ال�ك��وي��ت لكن
نرفض االساءة الى امن البلد ،رجال
الداخلية ال يمكن ان يسمحوا لكائن
من كان ان يسيئوا الى أمن الكويت.
ملف البدون يجب حسمه في اسرع
وق ��ت م�م�ك��ن وت��رك��ه ب �ه��ذه ال �ص��ورة
ام ��ر غ �ي��ر م �ق �ب��ول وي �س��يء ل�ل�ك��وي��ت
ف��ي املحافل ال��دول�ي��ة .وأش��دد وأنبه
الى ملف االسعار والغالء الفاحش
واط� ��ال� ��ب وزارة ال� �ت� �ج ��ارة م��راق �ب��ة
واح� � �ك � ��ام ال� ��رق� ��اب� ��ة ع� �ل ��ي االس � �ع� ��ار
والتجار الجشعني.
مشاجرة حولي
 وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ محمدال �خ��ال��د :م �ش��اج��رة ح��ول��ي سبقتها
مشاكل من اشقائنا واملقيمني الذين
نكن لهم كل تقدير واحترام وفي ظل
ال�ق��ان��ون والنظم وال�ل��وائ��ح للكويت
وم ��ن ي �خ��رج ع�ن�ه��ا س ��وف ُي �ج��ازى،
وبالنسبة لحادث حولي املخطئون
في النيابة العامة ومن اجج الوضع
في اإلبعاد ولن نسمح ألي من كان
م�ه�م��ا ت �ك��ون ح�ج��م ال�ج��ال�ي��ة س��وف

عبدالرحمن الجيران

ي� � ��أخ� � ��ذون ن� �ف ��س ال � � �ج� � ��زاء وه� �ن ��اك
ج ��ال� �ي ��ات غ �ي ��ر آس� �ي ��وي ��ة ت �ص��رف��وا
ت �ص��رف��ا ال ي �ل �ي��ق ب��ال��وط��ن ال �غ��ال��ي
وسوف يالقون الجزاء.
وال أري � � � ��د اإلس � � �ه � � ��اب ف � ��ي ه� ��ذه
ال�ق�ض�ي��ة وال ننظر لحجم الجالية
لكن ننظر في بسط األمر في دولتنا
الحبيبة.
 وزي � ��ر اإلع �ل��ام ال �ش �ي��خ س�ل�م��انال � �ح � �م� ��ود :ال � �ن ��ائ� ��ب ج � �م� ��ال ال �ع �م��ر
ق ��ال «ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة ج �ه�ل�اء» ارج��و
شطبها من املضبطة ألن الحكومة
رجال يخدمون الوطن.
 ع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ج� �ي ��ران :ي�ج��باالرت � �ق� ��اء ل �خ �ط��اب ص��اح��ب ال�س�م��و
وأت� �م� �ن ��ى ان ت� �ك ��ون ه � ��ذه امل� �ح ��اور
رس ��ائ ��ل ل�ل�م��اج�س�ت�ي��ر وال ��دك� �ت ��وراه
ي�ق��دم�ه��ا ط�ل�ب��ة ال �ك��وي��ت وأه� ��م ه��ذه
امل�ح��اور ه��و تنويع م�ص��ادر الدخل
فيجب علينا االج��اب��ة عن س��ؤال ما
االنجاز لكل موظف كويتي؟ وأشار
سموه الى االستقرار ومعرفة حجم

متابعة نيابية

الشيخ محمد الخالد

ال �ت �ح��دي��ات ال� �ت ��ي ت��واج �ه �ه��ا االم ��ة
االس�لام �ي��ة .واش� ��ار س �م��وه بموقف
خ� ��ادم ال �ح��رم�ين ال �ش��ري �ف�ين إلع ��ادة
ه�ي�ب��ة االم� ��ة ال �ع��رب �ي��ة واالس�ل�ام �ي��ة،
ون �ت �م �ن��ى م ��ن زي� ��ارت� ��ه ال� ��ى روس �ي��ا
ان ي ��وف � �ق ��ه ال � �ل � ��ه ف � ��ي ح � �ق� ��ن دم � ��اء
امل �س �ل �م�ين ،وي �ج��ب ع�ل�ي�ن��ا ال�ت�ع��ام��ل
ب�م�س��ؤول�ي��ة وع ��دم تعميم االخ�ط��اء
ون ��رج ��و م ��ن وزي� � ��رة ال � �ش ��ؤون ع��دم
اغ �ل��اق ال �ج �م �ع �ي��ات ال �خ �ي��ري��ة ال�ت��ي
شيدت املساجد وكفالة الكثير من
امل�ح�ت��اج�ين واالي� �ت ��ام ،وي �ج��ب وق��ف
االس � �ت � �ه �ل�اك وال� � �ه � ��در غ� �ي ��ر امل� �ب ��رر،
وه � �ن� ��اك م �ش �ك �ل��ة ارت � �ف � ��اع م �ع ��دالت
ال � �ط�ل��اق ب �س �ب��ب ان� �ت� �ش ��ار وس ��ائ ��ل
التواصل االجتماعي وعدم التأخير
ف��ي االص�ل�اح وم�ح��اس�ب��ة املفسدين
وعلى نواب االمة التعامل مع هيئة
مكافحة الفساد باملسؤولية وليس
البحث عن مكاسب انتخابية وعلى
الحكومة ال�ب��دء بنفسها قبل ابناء
الشعب الكويتي .اذن نحن ج��ادون

ف� ��ي ت �ن ��وي ��ع م � �ص� ��ادر ال� ��دخ� ��ل ع�ل��ى
ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت وض � ��ع اص �ب �ع �ه��ا
وع� � �م � ��ل دراس � � � � � ��ات وب � � �ح � ��وث ل �ح��ل
امل�ش��اك��ل خصوصا لدينا  120الف
خ��ري��ج س�ن��وي وم��ع ذل��ك مستواهم
م� �ت ��دن ف �ي �ج��ب ت �ف �ع �ي��ل دور وزارة
التربية والتعليم العالي نحن غير
آمنني على تربية ابنائنا.
 ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :وزي � � ��ر االع �ل��امع� �ل ��ق ع� �ل ��ى م ��داخ� �ل� �ت ��ي ان� � ��ا اق �ص��د
بالجهل الحقيقي ه��و ع��دم الرقابة
على امل��وظ�ف�ين والتخبط بالتعيني
خ �ص��وص��ا ف ��ي امل �ن��اص��ب ال�ق�ي��ادي��ة
مما انعكس على البلد وساهم في
انتشار الفساد.
 حمود الحمدان :النطق الساميهو سياسة الحكومة في املحافظة
على اآلمن واالم��ان واالره��اب وأثره
ف��ي زع��زع��ة ال�ش�ع��وب خ�ص��وص��ا ما
ح ��دث ف��ي تفجير م�س�ج��د ال �ص��ادق
وال�ق��اء القبض على اف��راد االسلحة
واملتفجرات الذين كانوا ينتظرون

س��اع��ة ال �ص �ف��ر ل��زع��زع��ة ام� ��ن ال�ب�ل��د
واالره � ��اب ي�س�ت�ه��دف ال�ب�ل��د ون��ؤك��د
ان مناهج دول��ة الكويت ال تحتوي
ع �ل��ى االره� � ��اب وم �ح��ارب��ة االره � ��اب
ف��ي ال�ح��وار وال�خ�ط��اب املنيد بعيدا
عن الطائفية او الفئوية ،والكويت
مرجعيتها خليجية عربية اسالمية
دول � �ي� ��ة وال ��دل� �ي ��ل ان� �ت� �ف ��اض ال � ��دول
الخليجية اذا ح��دث ام��ر م�ع�ين في
احدها وخير شاهد الغزو الغاشم
وردع ال �ح��وث �ي�ين ب �ع��اص �ف��ة ال �ح��زم
وغيرها م��ن االم��ور التي احتاجت
وح ��دة دول ال�خ�ل�ي��ج وي �ج��ب علينا
ال�ع�م��ل ل�ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل من
خ�لال تشييد ال�ع��دي��د م��ن املشاريع
ال�ت�ن�م��وي��ة ات��ي ستصب ف��ي تنويع
م �ص��ادر ال��دخ��ل وم �ح��ارب��ة ال�ف�س��اد
واج��ب جميع اب�ن��اء الشعب وتتبع
كل مكامن الفساد وان تصدر احكام
لكل من اتهم بالفساد.
 ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت� ��ي :ح� ��اولالزميل تحجيم االره��اب في قضية
معينة وق��ال ال��ذي��ن اتهموا بقضية
االس�ل�ح��ة ب��اع��وا آخ��رت�ه��م بدنياهم
وهذا تعبير خاطئ.
 ح �م ��ود ال� �ح� �م ��دان :االره � � ��اب الدي��ن ل��ه ان�م��ا ف�ك��ر س ��واء ف��ي تفجير
املسجد او موكب صاحب السمو او
املقاهي الشعبية او خلية العبدلي
او غيرها.
 عبدالله املعيوف :اش��ار سموهإلى االره��اب وصل الينا وهو ليس
ل��ه دي ��ن او ب�ل��د او ف�ئ��ة ان �م��ا م��رض
شمل الجميع وتأثيره على الجميع
م��ا ح ��دث ف��ي م�س�ج��د ال� �ص ��ادق اث��ر
ف��ي جميع اب�ن��اء الشعب وتجاربنا
ف� ��ي االزم� � � � ��ات ن � �ك� ��ون ق �ل �ب��ا واح� � ��دا
ك� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ،وم� � ��ن ي� ��ري� ��د ت �ح��وي��ل
ق �ض �ي��ة االره � � ��اب ال� ��ى ق �ض �ي��ة جمع
س� �ل ��اح ن � �ق� ��ول ل � ��ه ه � � ��ذه م �ن �ظ �م��ات
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وزير الداخلية:
المتورطون في
حادث حولي في
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سيجازى
لن نسمح لكائن
من كان تجاوز
القانون
الجيران :نطالب
وزيرة الشؤون
بعدم إغالق
الجمعيات الخيرية
التي تساعد
المحتاجين
الحمدان :آن األوان
لنتعامل بجدية
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مصادر الدخل
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الحمدان :اإلرهاب
ال دين له إنما فكر
سواء في تفجير
مسجد الصادق أو
خلية العبدلي

تتمة المنشور ص05
ارهابية مدعومة من جهات دولية،
وعلينا االش ��ادة ب��دور رج��ال االم��ن
على حرصهم واهتمامهم وسرعة
ال � �ق � �ب� ��ض ع � �ل� ��ى ه� � � � ��ؤالء امل� �خ ��رب�ي�ن
وي� �ج ��ب دع � ��م رج� � ��ال ال� �ش ��رط ��ة ب�ك��ل
ال �ط��رق ،وي �ج��ب ان ن �ه��دف لتطبيق
القانون وف��ق مسطرة واح��دة وذلك
ل �ل�اس � �ت � �ق� ��رار االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ،ه �ن��اك
بعض ال��وزراء يقومون بتعيني من
ال يستحق وه��دم ال�ك�ف��اءات بسبب
تكسبات سياسية وخصوصا في
امل�ن��اص��ب ال �ق �ي��ادي��ة ،وف��ي م��وض��وع
ترشيد االنفاق يجب أال يكون على
ح� �س ��اب امل � ��واط � ��ن وي� �ج ��ب ت��رش �ي��د
ال� �ه� �ب ��ات ال� �ت ��ي ت �ع �ط��ى وه � ��ل ي�ع�ق��ل
قيادي نهاية خدمته مليون دينار،
وي�ج��ب ع�ل��ى وزي ��ر امل��ال�ي��ة االل�ت�ف��ات
ل� �ش ��رك ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة
ال�ت��ي م��دي��ره��ا يعمل ع�ل��ى تطفيش
ال �ش �ب��اب ،ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ان تسير
ب� �خ� �ط ��ى ت � �ت � ��واك � ��ب م� � ��ع ان � � �ج� � ��ازات
املجلس واص��دار اللوائح الداخلية
للقوانني وتنفيذها.
 د .يوسف الزلزلة :يجب عليناالشكر لله بأنه جعل صاحب السمو
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ب� �ق� �ي ��ادة ال�س�ف�ي�ن��ة
الكويتية بل في العالم كله حينما
ك��رم �ت��ه االم � ��م امل �ت �ح��دة ف ��ي ق �ي��ادت��ه
ل�لان �س��ان �ي��ة ه ��ذه ال �ك �ل �م��ات امل�ع�ب��رة
ال�ت��ي ع�ب��ر ب�ه��ا رئ�ي��س امل�ج�ل��س هي
م ��ا ت �ع �ب��ر ع ��ن م �ش��اع��ر ن � ��واب االم ��ة

عبدالله املعيوف

ممثلي ابناء الشعب الكويتي ،كلنا
ن ��زه ��و ب� �ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
الن � ��ه اك� �ب ��ر م ��ن ك ��ل ت �ع �ب �ي��ر ،س �م��وه
رس� ��م ل �ن��ا خ ��ارط ��ة ط ��ري ��ق ل�ح�م��اي��ة
وح��دت�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة وح�ب�ن��ا لوطننا
ال �غ ��ال��ي ،وح �م��اي��ة االم � ��ن ال��وط �ن��ي،
نحن بخير ل��وج��ود وزي��ر الداخلية
ال�ح��ال��ي محمد ال�خ��ال��د ال��ذي س��ارع
ف��ي ال �ق �ب��ض ع �ل��ى ج�م�ي��ع امل�ج��رم�ين
ال� ��ذي س��ول��ت ل �ه��م ان �ف �س �ه��م ال�ع�ب��ث
بأمن الكويت ،وفي لقائنا مع سمو
االمير امتدح املجلس وق��ال :نحمد
ال �ل��ه ل ��وج ��ود ه ��ذا امل �ج �ل��س مل ��ا ق��دم
من انجاز للكويت وايضا ق��ال« :لو
ب �ي��دي مل � ��ددت م� ��دة ه� ��ذا امل �ج �ل��س 4
سنوات اخرى» وشاهده االمير هي

د .يوسف الزلزلة

ن�ب��راس الع�ض��اء السلطتني وايضا
قال :استخدموا ادواتكم الدستورية
بهدف االصالح.
وفي خطاب سموه التركيز على
الجانب االقتصادي وعلى الحكومة
م ��د ي��ده��ا ل�ل�م�ج�ل��س واالج ��اب ��ة عن
اسئلة ال�ن��واب وي�ج��ب على ال��وزراء
التواصل مع نواب البرملان ،والوالء
للوط ف��وق كل والء فاحرصوا على
ام��ن ال��وط��ن ،ف�لاب��د م��ن االس ��راع في
اص�ل�اح االق�ت�ص��اد ال�ك��وي�ت��ي ،فعلى
الحكومة اذا ارادت تقليل الدعومات
فيجب أال يمس جيب املواطن ،فنحن
ام� ��ام م �س��ؤول �ي��ة اق �ت �ص��ادي��ة ك�ب�ي��رة
نستطيع تجاوز االزمة االقتصادية
ب �ت �ح��رك ال �ح �ك��وم��ة ب��ات �ج��اه س�ل�ي��م

وع ��دم ت��دم�ي��ر ال�ق�ط��اع ال �خ��اص كما
ت��م ت��دم �ي��ره ف��ي ال �س��اب��ق وه� ��ذا كله
انعكاس على االقتصاد الذي يسير
بجناحني الحكومة واالقتصاد.
 م�ح�م��د ال �خ��ال��د :ن �ط��ق ص��اح��بال �س �م��و ع �ن��دم��ا ق � ��ال ن �ش �ك��ر ال �ع�ين
الساهرة اجتمعنا ف��ي الليل وقلنا
الكويت كلها تدعمكم واقسم بالله
هذا يجعل املسؤولية اكبر وعندما
تقلدت وساما من سمو االمير بست
ي��ده وقلت ه��ذا ال��وس��ام لكل م��ن هو
ب��ال��داخ�ل�ي��ة ك��ل ال�ش�ك��ر ب�م��ا ت�ق��دم به
الدكتور الزلزلة الفاضل.
 فيصل الشايع :نشيد برجاالتوزارة الداخلية وعلى رأسهم وزير
الداخلية ،وكلمة صاحب السمو في

الجانب االقتصادي واشار الخطاب
ال �س��ام��ي ال� ��ى م �خ��اط��ر االس �ت �ه�ل�اك
في مجتمعنا ال��ذي ال عائدة له في
م �ج ��ال االن � �س� ��ان وت �ن �م �ي �ت��ه وك��ذل��ك
االص � �ل� ��اح االق � �ت � �ص � ��ادي ول�ل�اس ��ف
ك ��ل ال �ح �ك��وم��ات ال �س��اب �ق��ة ل ��م ت��أخ��ذ
ال �ق �ض �ي��ة االق �ت �ص ��ادي ��ة ب �ج��دي��ة ب��ل
ت �ض��ع ت �ق��اري��ره ب ��ال ��درج وت�ن�س��اه��ا
واليوم الوضع مختلف وانخفاض
ادارتنا بنسبة  ٪ 60لذلك الرواتب
ال� �ي ��وم ت� �ف ��وق  ٪ 50م ��ن امل �ي��زان �ي��ة
وهناك نوع من جدية من الحكومة
ل�ل�اص�ل�اح االق� �ت� �ص ��ادي وي �ج ��ب ان

المعيوف :هل
يعقل أن تصل
نهاية خدمة أحد
القياديين إلى
مليون دينار؟
الزلزلة :سمو
األمير قال :لو
بيدي لمددت هذا
المجلس  4سنوات
أخرى

التتمة ص07

 5نواب يقترحون تعديل قانون استغالل القسائم
المخصصة للسكن الخاص
ت � �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
ومحمد البراك ومحمد طنا باقتراح
بقانون في شأن تعديل بعض احكام
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  50ل �س �ن��ة 1994م ف��ي
ش� ��أن اس �ت �غ�ل�ال ال �ق �س��ائ��م وال �ب �ي��وت
املخصصة الغ ��راض السكن الخاص
جاء فيه:
م ��ادة أول ��ى :يستبدل ب�ن��ص امل��ادة
األول��ى ونص الفقرة االول��ى من املادة
أولى مكرر (أ) النصني التاليني:
مادة أولى:
اذا زادت م �س��اح��ة ق �س��ائ��م ال�س�ك��ن
ال �خ��اص غ�ي��ر امل�ب�ن�ي��ة امل�م�ل��وك��ة الح��د
االش �خ��اص الطبيعيني او زوج �ت��ه او

ابنائه القصر ،في اي موقع او في اي
م �ش��روع ي�ت�ض�م��ن ق �س��ائ��م مخصصة
الغ��راض السكن الخاص .س��واء كانت
هذه القسائم في موقع واحد او مواقع
م �ت �ع��ددة .وس � ��واء ك��ان��ت ف��ي م �ش��روع
واحد او اكثر .على  500متر مربع في
مجموعها فرض على كل متر يجاوز
ه� ��ذه امل �س��اح��ة رس� ��م س �ن ��وي م �ق ��داره
عشرة دنانير ع��ن السنة االول��ى ت��زاد
الى خمسة وعشرين دينارا في السنة
ال �ث��ان �ي��ة وم� ��ا ي�ل�ي�ه��ا وي �ل �ت��زم ب �س��داد
ه� ��ذا ال ��رس ��م ال �ح ��ائ ��ز ل�ل�ق�س�ي�م��ة ع�ن��د
استحقاقها.
والتعتبر القسيمة مبنية في هذه
الحالة اال اذا بلغت مساحة البناء عن
خمسني في املئة.

مادة أولى مكررا (أ) فقرة أولى :يقدم
وزير املالية الى مجلس الوزراء تقريرا
في شهر ابريل واخر في شهر اكتوبر
م��ن ك��ل ع��ام .يتضمن بيانا تفصيليا
ب ��أس � �م ��اء امل� �خ ��اط� �ب�ي�ن ب ��أح � �ك ��ام ه ��ذا
القانون ممن تخلفوا عن سداد الرسم
امل�ق��رر .وع��دد القسائم ال�ت��ي ل��م يسدد
ع�ن�ه��ا ال ��رس ��وم وق�ي�م�ت�ه��ا .واج � ��راءات
الوزارة في سبيل تحصيلها.
مادة ثانية:
يلغى ك��ل حكم يخالف اح�ك��ام هذا
القانون.
مادة ثالثة:
ع � �ل� ��ى رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � ��وزراء

وال � ��وزراء  -ك��ل فيما يخصه  -تنفيذ
هذا القانون.
وج � � ��اء ف� ��ي امل � ��ذك � ��رة االي �ض ��اح �ي ��ة
ل�ل�اق� �ت ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  50ل�س�ن��ة 1994
في ش��أن استغالل القسائم والبيوت
املخصصة الغ��راض السكن الخاص:
ص ��در ال �ق��ان��ون رق ��م  50ل�س�ن��ة .1994
بتنظيم استغالل القسائم والبيوت
املخصصة الغ��راض السكن الخاص.
م ��ن اج ��ل م��واك �ب��ة ال �ح��اج��ة امل �ت��زاي��دة
للباحثني عن السكن املالئم السرهم.
اض��اف��ة ال��ى ت�ح��ري��ر االراض ��ي ال�ت��ي ال
يقوم بعض املالك بعرضها للبيع في
السوق العقاري ،رغم انتقاد حاجتهم
ال �ي �ه��ا .م�م��ا ي��زي��د م��ن ظ��اه��رة ارت �ف��اع

اسعار االراضي والعقارات بصورة ال
تقارن بالعديد من الدول.
ورغ��م ص��دور ال�ق��ان��ون امل�ش��ار اليه
ونفاذ احكامه منذ عام 2008م .اال انه
لم يحقق الغاية املرجوة منه ،بسبب
ك �ب��ر امل �س��اح��ة ال �ت��ي ي �ج��وز ح�ي��ازت�ه��ا
ومن ثم فرض الرسم السنوي عليها
رغم قلته .مما استوجب اعادة النظر
ف� ��ي ال � �ق ��ان ��ون ل� �ت� �ت ��واك ��ب م� � � ��واده م��ع
تحقيق جميع الغايات منه.
ل��ذل��ك ج ��اء ه ��ذا االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
بتعديل امل��ادة االول��ى والفقرة االول��ى
م ��ن امل � � ��ادة االول � � ��ى م � �ك ��ررا (أ) ح�ي��ث
ق�ل�ص��ت امل �س��اح��ة ال �ت��ي ي �ج��وز ف��رض
ال� ��رس� ��وم ع �ل �ي �ه��ا ال � ��ى  500ب � ��دال م��ن
خمسة آالف متر .مع زيادة تصاعدية

ف��ي قيمة ال��رس��م ب�ع��د ال�س�ن��ة الثانية
م��ن العمل ب��ال�ق��ان��ون لتصبح خمسة
وعشرون دينار وطوال مدة استمرار
حيازة املالك وعدم تصرفه في االرض
الفضاء التي يملكها .اذا لم يستغلها
ف � ��ي ال � �ب � �ن� ��اء س� � � ��واء ل � ��ه واس� � ��رت� � ��ه او
للباحثني ع��ن العقار وعلى ان يلتزم
ال�ح��ائ��ز على القسيمة ب�س��داد الرسم
عند استحقاقه.
وعمال على معالجة حالة التهرب
ال �ت��ي ظ �ه��رت خ�ل�ال ت�ط�ب�ي��ق ال�ق��ان��ون
من تصرف املالكني لجزء من املساحة
القربائهم ح��ددت كامل املساحة بأن
تكون للزوج وزوجته وابنائه القصر.
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اللحمة الوطنية ومحاربة اإلرهاب ووحدة
الصف الخليجي أهم قضايا الخطاب األميري

الشايع :نقل وزير
النفط لهاشم قرار
متسرع ويضعه في
موقع شبهات

تتمة المنشور ص06
نقلل م��ن مصاريفها االستهالكية
وه �ن��اك اك�ث��ر م��ن  6م �ل �ي��ارات دي�ن��ار
ك��دع��وم وم �س��اع��دات وي �ج��ب ات�خ��اذ
اصالحات اقتصادية جادة للحفاظ
على مستقبلنا.
وك��ذل��ك قضية التعليم ولألسف
ه� �ن ��اك م� ��ن ق � ��ام ب� �ت ��زوي ��ر ش� �ه ��ادات
وق��ام وزي��ر التربية مشكورا بكشف
امل��زوري��ن ع�ل��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة حمل
ك �ب �ي��ر ب �ك �ش��ف امل� ��زوري� ��ن وس �ب��ق ان
قدمت عدة اسئلة بهذا الخصوص.
وك ��ذل ��ك ن �ق��ل وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ل�ه��اش��م
ه��اش��م وه ��و ق� ��رار م �ت �س��رع وي�ض��ع
نفسه بموقع شبهات وه��ذه قضية
مخالفة اتخذها وزير النفط.
 ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري :ح�ص��ل ج��دلب� ��االم� ��س ح � ��ول اخ �ل �ي ��ة االره ��اب� �ي ��ة
والبعض حاول ان يخفف من االزمة
ويسميها ازم��ة س�لاح وه��ذه خلية
منظمة وك�م�ي��ة ال �س�لاح ونوعيتها
تدل على انهم خلية ارهابية وكذلك
خ �ط��اب س �م��و االم� �ي ��ر ال � ��ذي ت �ط��رق
لهذه الخلية والقضية ف��ي القضاء
االن ونقول ال تذر وازرة وزر اخرى.
ب ��األم ��س ت� �ط ��رق ب �ع��ض امل��واط �ن�ي�ن
ال��ى االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي وال��ى متى
ي �ت��م اس �ل��وب �ك��م ب��ال �ط �ع��ن ب��امل�ج�ل��س
والحكومة وال بد من وجود قانون
ي �ن �ظ��م اي ع �م��ل ب ��دال م ��ن ال �ف��وض��ى
ون �ح��ن ب�ح��اج��ة ل�ق��ان��ون ي�ن�ظ��م ه��ذه
العملية والرغبة بتشريع القانون
ي��أت��ي م��ن ال��دس �ت��ور .ون �ح��ن نشيد
ب ��ال ��وزي ��ر ال �ع �م �ي��ر ب ��ات �خ ��اذ ال� �ق ��رار
وت �ب��ون وزي� ��ر ب�ل�ا وزارة ه��ل يعقل
وزي��ر ما يقدر يتخذ ق��رارا والوزير
السابق اتخذ ق��رارات دون الرجوع
ملؤسسة البترول وه��و عمل تدوير
م� ��و ع� � ��زل وه � �ن� ��اك م �ص �ي �ب��ة ك �ب��رى
ف��ي م�ن��اق�ص��ة االن��اب �ي��ب وخ�ط��اب��ات
ال � ��رئ � �ي � ��س ال � �ت � �ن � �ف � �ي ��ذي م� � ��ع ل �ج �ن��ة
امل �ن��اق �ص��ات وه � ��ذه امل �ن��اق �ص��ة ب�ه��ا
م �خ��ال �ف��ة ص��ري �ح��ة وواض � ��ة وك��ذل��ك
تخفيف مخالفة ل�ـ  15مليون دون
صالحية وحتى اآلن لم نكشف كل
ش � ��يء .وأي � ��ن ال �ح �ك��وم��ة م ��ن ت�ن��وي��ع
مصادر الدخل؟
 ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت� ��ي :ب�ع��ضال� �ن ��واب ح ��اول ��وا ان ي �خ �ت��زل��و ك�لام
صاحب السمو الذي تطرق لتفجير
االم ��ام ال �ص��ادق وم �خ��ازن االسلحة
وال� �خ�ل�اي ��ا االره� ��اب � �ي� ��ة وم � ��ا ت �ط��رق
ل��ه ال �ن��واب ل�ي��س م��ن م�ق��اص��د سمو
األمير.
 أح� � �م � ��د ال � �ق � �ض � �ي � �ب� ��ي :خ� �ط ��ابس� �م ��و األم � �ي � ��ر ت � �ط� ��رق ال� � ��ى ال� �ش ��أن
االقتصادي وهناك تنويع مصادر
النفط الحكومة لم تبدأ ب��ه .واشكر
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ل�ت�ح��وي��ل

الكندري :مناقصة
األنابيب تنطوي
على مخالفة
صريحة وواضحة
فيصل الشايع

مناقصة االنابيب لديوان املحاسبة
وامل � ��واص� � �ف � ��ات ال � �ت� ��ي ط� ��رح� ��ت ب �ه��ا
امل � �ن� ��اق � �ص� ��ة ال ت� �س� �ت ��وف ��ي ش� � ��روط
وزارة الكهرباء والحفاظ على املال
ال� �ع ��ام ه ��و ام� ��ر م �ه��م ون �ح ��ن ن�ش�ي��د
ب ��االخ ه��اش��م ه��اش��م وع �ل��ي العمير
طلب م��ن ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع كتابا
ب�ص�لاح�ي��ات��ه ك��وزي��ر ول �ي��س ل��ه اي
صالحية باتخاذ القرار.
 س� �ع ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي :م �ن��اس �ب��ةع��زي��زة ان ن�ن��اق��ش خ �ط��اب ص��اح��ب
السمو فال شك انه خارطة طريق لنا
جميعا ال يمكن ان يتحقق للكويت
اقتصادا او استقرارا اال باستقرار
القضية االمنية ف��األم��ن ه��و اس��اس
االس � � �ت � � �ق� � ��رار .االم � � � ��ن ه � ��و اخ� �ت� �ب ��ار
وام� �ت� �ح ��ان ل� �ت ��راب ��ط ه � ��ذه ال �ش �ع��ب،
وج � � � ��اءت ق� �ض� �ي ��ة ت �ف �ج �ي��ر م �س �ج��د
االم��ام ال�ص��ادق برهن على تماسك
ه��ذا ال�ش�ع��ب وال ��ذي وأد الفتنة في
م �ه��ده��ا .ال�ق�ض�ي��ة االره��اب �ي��ة ه�ن��اك
من يهونها ويقول عنها انها ازمة

مبارك الحريص

محمد الحويلة

س�لاح ،نسأل الله ان يقي بلدنا من
ك��ل خ�ط��ر ل�ك��ن الحقيقة ال��دام�غ��ة ان
م��ا ت��م ك�ش�ف��ه وض �ب �ط��ه م��ن اس�ل�ح��ة
ف�ت��اك��ة ان �م��ا ه��ي ل�ي�س��ت للصيد بل
ه� ��ي اس �ل �ح ��ة ك �ث �ي ��رة ون �ث �ن ��ي ع�ل��ى
رج��ال الداخلية كلهم وعلى رأسهم
م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د .ال �ق �ض �ي��ة االم �ن �ي��ة
ل �ي �س��ت م�ع�ي�ن��ة ف �ق��ط ب ��رج ��ال االم ��ن
ب��ل ي �ش��ارك ب�ه��ا ال�ج�م�ي��ع والجميع
ي�ت�ح�م��ل م �س��ؤول �ي��ات��ه .م �م��ن ي�ه��دد
ام ��ن ال �ك��وي��ت ه��م ب�ع��ض املتشدقني
وم � ��ن ي� �س ��يء ل �ل �ك��وي��ت وه� �ن ��اك م��ن
ي� �س� �ع ��ى ال� � � ��ى ان ي� � �ع � ��زل ال� �ك ��وي ��ت
ولكنها بلد عربي مسلم وخليجها
واح��د ومترابطة م��ع اشقائها دول
الخليج .وي��أت��ي شخص مكناه من
ان يكون له منصب في هذا املجلس
ل �ي �ت �ح��دث ب� ��اإلس� ��اءة ال� ��ى ال �ك��وي��ت
وض� � ��رب ال� ��وح� ��دة ال ��وط �ن �ي ��ة ح�ي��ث
اعمته املصلحة الشخصية واالمور
الضيقة ويشتم الكويت والوطنية
ان ت �ج��د ال� ��رج� ��ل م��رت �ب �ط��ا ب��وط �ن��ه

ال ان ي �ت �ه��م رج � � ��ال االم � � ��ن ورج � ��ال
ال��داخ �ل �ي��ة .ن �ح��ن ن�ت�ك�ل��م ع ��ن وح ��دة
وط �ن �ي��ة م� �ك ��ون ��ات امل �ج �ت �م��ع واح ��د
وه � � ��ذا ال� �ش� �خ ��ص ي� �ج ��ب ان ت��ؤخ��ذ
فيه جميع االج ��راءات ان تقف عند
ح��ده وانتخابات اللجان ه��و درس
ل �ي �ع��رف ان ال �ك��وي��ت ف ��وق ال�ج�م�ي��ع،
انت رجل سيئ وال يمكن ان نقبلك.
ال�ك��وي��ت اذا ت��ري��د ان تبقى وترتقع
فيجب ان تتضافر ك��ل الجهود من
أجل رفعتها.
 م�ب��ارك ال�ح��ري��ص :قضية األم��ناليوم هي قضية رئيسية ملا يحيط
ب ��ال� �ك ��وي ��ت م � ��ن اخ� � �ط � ��ار خ ��ارج� �ي ��ة
وداخلية يجب ان نشد على اي��ادي
رج� � � � ��ال االم� � � � ��ن وي� � �ج � ��ب ان ي� �ك ��ون
امل �ج �ل��س ع��ون��ا ل�ل�ح�ك��وم��ة ف ��ي ه��ذه
القضية بالذات وال يمكن تصنيف
القضية حسب ه��واه القضية تبدأ
ب��ال �ت �ح��ري��ات م ��ن ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة
وق �ض��ة ال�خ�ل�ي��ة االره ��اب �ي ��ة وم ��ا تم
انسابها ل�ح��زب ال�ل��ه ال يمكن الحد
ان يهون ب��ه والقضية منظورة في
القضاء.
ورأيت عدم الضغط على املتهمني
وال � �ق � �ض� ��اء ال � �ش ��ام ��خ ف � ��ي ال �ك ��وي ��ت
نزيه وي�ح��وز على أعلى الشهادات
ف� � ��ي م � �ن � �ظ � �م ��ات ح� � �ق � ��وق االن� � �س � ��ان
ل�ك��ن ن��رف��ض ت�ك�ي�ي��ف ال�ق�ض�ي��ة على
بعض االه��واء فالطعن في القضاء
م��رف��وض ويجب ان يتم اب�ع��اده عن
الخصومات السياسية.
وم� � � ��ن ع � ��اص � ��ر االخ� � � �ط � � ��ار ال� �ت ��ي
ع ��اش� �ت� �ه ��ا ال � �ك� ��وي� ��ت ي �س �ت �ط �ي��ع ان
ي� �س� �ت� �ش ��رق م �س �ت �ق �ب �ل �ه��ا ب� � � ��دءا م��ن
م�ع��رك��ة ال�ج�ه��راء ال��ى تفجير االم��ام
الصادق وخلية االسلحة.
االم � � � � ��ن ال � ��وق � ��ائ� � ��ي ص � � � � ��درت ف��ي
الخلية االرهابية واالم��ن التنفيذي
ي �ح �ك��ي ف ��ي ح � ��ادث ت�ف�ج�ي��ر مسجد
الصادق نريد جدية حكومية النهاء
قضايا الصحة والتعليم واالسكان
وغيرها.

ع�ل��ي وزي ��ر امل��ال�ي��ة اخ��ذ مليارين
م ��ن اح �ت �ي��اط��ي االج� �ي ��ال وم�ث�ل�ه�م��ا
م� ��ن امل � �ق � ��روض وم �ث �ل �ه �م��ا س �ن ��دات
لسد العجز في امليزانية وهناك من
يلعب على جراح الكويتيني في عدم
توظيف ابنائها.
ع �ن��دم��ا ن�ت�ك�ل��م ع��ن ق�ض�ي��ة ف�س��اد
ف ��ي ق �ض �ي��ة م� ��ال وب �ع��د ع� ��ام نسمع
ان م�ج�ل��س ال� � ��وزراء اح� ��ال القضية
ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة او ال ��ى دي ��وان
املحاسبة فاذا لم تكن هناك متابعة
وتزويد اجهزة التحقيق بمعلومات
دق�ي�ق��ة ع��ن ه��ذه ال�ش�ب�ه��ة ف�ل��ن نصل
ال ��ى ن�ت�ي�ج��ة االص �ل��اح وت��وج�ي�ه��ات
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ي� �ج ��ب ان ت �ك��ون
ارضية صلبة للتنمية والنهضة.
خارطة طريق
 ط� �ل��ال ال� � �ج �ل��ال :ش� �ك ��ل ال �ن �ط��قال �س��ام��ي ل�ل�ام �ي��ر خ ��ارط ��ة ال �ط��ري��ق
ل �ل �س �ل �ط �ت�ي�ن وش � � � ��دد س � �م� ��وه ع �ل��ى
ضرورة التعاون بني السلطتني لنا
ال �ح��ق ب��ال�ف�خ��ر ب��ان �ج��ازات املجلس
ال�ت��ي ع�ج��زت امل�ج��ال��س السابقة في
تحقيقها وعلى الحكومة ان تفعل
تطبيقها ون�ش�ك��ر ال �ق��وات ال�ج��وي��ة
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة امل � �ش� ��ارك� ��ة م� ��ع ال � �ق ��وات
السعودية في مشيط.
 محمد الجبري :اللحمة الوطنيةوم�ح��ارب��ة االره� ��اب ووح ��دة الصف
ال �خ �ل �ي �ج��ي وم �ع��ال �ج��ة االخ� �ت�ل�االت
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة اه � ��م رك� ��ائ� ��ز خ �ط��اب
صاحب السمو.
ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و س � �ط� ��ر اروع
االم �ث �ل��ة ف��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال��وح��دة
الوطنية عندما ن��زل ف��ي اللحظات
االول � ��ى ف ��ي ت�ف�ج�ي��ر م �س �ج��د االم� ��ام
الصادق والشعب كله اثنى على هذا
املوقف التاريخي.
االره� � � � ��اب ال ي � �ع ��رف ش �ي �ع��ة وال
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إشادة نيابية بجهود رجال الداخلية
في حفظ األمن وضبط الخاليا اإلرهابية
الجالل :لنا الحق
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تتمة المنشور ص07
س �ن��ة وال ح �ض��ر وال ب ��دو وع�ن��دم��ا
ص� � ��ار ال� � �ح � ��ادث االره� � ��اب� � ��ي وق �ف �ن��ا
ك �ن��واب م�م�ث�ل��ي االم� ��ة وذه �ب �ن��ا ال��ى
املستشفيات ول��م نقل ان ه��ؤالء من
ط��ائ �ف��ة م�ع�ي�ن��ة او ش ��يء ب ��ل وق�ف�ن��ا
كلنا في موقف واحد.
وف� ��ي خ �ل �ي��ة ال �ع �ب��دل��ي ل �ي��س ل�ن��ا
عالقة بانتماءات املتهمني وتفاجأنا
أن البعض يحاول التقليل من هذه
الجريمة والتصريحات كانت على
اس �ت �ح �ي��اء ك �ل �ن��ا ك �ك��وي �ت �ي�ين ن�ن�ب��ذ
االره� � � ��اب ون �س �ت �غ��رب م �م �ث��ل االم ��ة
الذي يبرر الي��ران تدخالتها ويقول
س �ن �ل �ج��م االف� � � ��واه ال� �ت ��ي ت �ت �ك �ل��م ع��ن
ايران.
م ��ن ي� �ح ��اول امل� �س ��اس ب��ال �ك��وي��ت
سنقف له باملرصاد وكل من يحاول
امل �س��اس ب��ام��ن ال�خ�ل�ي��ج س�ن�ت�ع��اون
لدحره.
ال �ح �ك��وم��ة ل��دي �ه��ا ردة ف �ع��ل على
ب �ع��ض االم � � ��ور وع �ل �ي �ه��ا ان ت�ت�خ��ذ
اج � � � � � � � � ��راءات ت � � �ج� � ��اه ش � � ��رك � � ��ات ل �ه��ا
ارتباطات بخاليا خارجية وعليها
ت�ج��اوزات باملاليني واستولت على
اراض باملاليني والزال العقد جاريا
ولم يتم انهاؤه.
ن��رف��ض م�ح��اول��ة تهييج ال�ش��ارع
ب�ه��ذه ال�ط��ري��ق م��ن التكتل الشعبي
وق ��ول ��ه ان االع �ل ��ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي ال
ينفع الكويت وتقييد الحريات كما
نطالب وزير التربية بايقاف املعلمة
وامل��رب �ي��ة غ�ي��ر ال�ف��اض�ل��ة ع��ن العمل
ل�خ��وض�ه��ا ف��ي ع ��رض ال�ن�ب��ي صلى
الله عليه وسلم.
تحديات خارجية
 محمد ال�ح��وي�ل��ة :م��ن مضامنيال �خ �ط��اب ال �س��ام��ي ات� �ج ��اه ال�ش�ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي وال � � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر ن �ب��راس��ا
ن �ه �ت��دي ب ��ه ف ��ي ع �م �ل �ن��ا ت� �ج ��اه أه��م
ال �ت �ح��دي��ات ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة
ال�ت��ي تتعرض لها ال�ك��وي��ت تتطلب
م �ن��ا ال �ح �ي �ط��ة وال � �ح� ��ذر س � ��واء ب�م��ا
ت � �ع� ��رض ل � ��ه امل� �ص� �ل�ي�ن ف � ��ي م �س �ج��د
ال � �ص ��ادق ف ��ي ش �ه��ر ال �ص �ي��ام ال ��ذي
يهدف الى خلق فتنة واحداث شرخ
كبير ولكن ولله الحمد هذا الحدث
زاد من لحمة ابناء الشعب الكويتي
وت �ج �ل��ى ذل� ��ك ب �م��ا ق� ��ام ب ��ه ص��اح��ب
السمو مع ه��ذا ال�ح��ادث وال��ذي كان
ن � �م� ��وذج ال� �ق ��ائ ��د االن� �س ��ان ��ي وب �ع��د
ذل��ك ظ�ه��ور الخلية االره��اب �ي��ة وف��ق
ادل��ة التابعة ل�ح��زب ال�ش��ر ل�لاض��رار
ب��ال�ك��وي��ت وال ��ذي ت�ص��دى ل�ه��ا اب�ن��اء
ال��داخ �ل �ي��ة االب � �ط ��ال وع �ل ��ى رأس �ه��م
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م ��ن اج � ��ل ح �م��اي��ة
البلد والذي قاموا به واجب شرعي
ووط�ن��ي واي�ض��ا م��ا ق��ام ب��ه الجيش

عدنان عبدالصمد

ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ال��دف��اع ع��ن املنظومة
الخليجية وم��ا تعرضت ل��ه اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال �ت ��ي ت�ع�ت�ب��ر
االمتداد التاريخي الخليجي لدول
ال�خ�ل�ي��ج وم �ش��ارك �ت �ه��م ف��ي ع��اص�ف��ة
ال �ح��زم وال �ن �ط��ق ال �س��ام��ي اك ��د على
ش��راك��ة السلطتني وتطوير العالقة
فيما بينهما فالبرملان ي��ؤدي دوره
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ب� �ك ��ل اق� � �ت � ��دار وي �ج��ب
على الحكومة االج��اب��ة على اسئلة
ال �ن��واب وف��ق ال��زم��ن ال�ق��ان��ون��ي دون
ت ��أخ� �ي ��ر وع �ل �ي �ن��ا ت� �ن ��وي ��ع م� �ص ��ادر
ال��دخ��ل وتعديل امل�س��ار االقتصادي
ب � ��اس � �ت � �ق � �ط � ��اب رؤوس األم � � � � � ��وال
الخارجية وايقاف الهدر الحكومي
حول مؤسساتها التي تنفق عليها
م � �ل � �ي� ��ارات ال ��دن ��ان� �ي ��ر دون ف ��ائ ��دة
وسياسة الترشيد يجب ان التمس
امل��واط��ن ونشكر وزي��ر الصحة على
خ �ط��وات��ه ت �ج��اه ال�ق�ض�ي��ة ال�ص�ح�ي��ة
ونتمنى االسراع في بناء مستشفى
مل ��دي� �ن ��ة ص � �ب� ��اح االح� � �م � ��د وت �ن �ف �ي��ذ
ك ��ل امل �ش ��اري ��ع ال �ت �ن �م��وي��ة ال�ص�ح�ي��ة

طالل الجالل

الجبري :سنقف
بالمرصاد لكل من
يحاول المساس
بأمن الكويت

يعقوب الصانع

والتعليمة بشقيها ال�ع��ام والعالي
فالكويت ان�ع��م ال�ل��ه عليها ب�ث��روات
ك �ب �ي��رة ن��ري��د ان ت �ص��ب ف ��ي ص��ال��ح
الوطن واملواطن.
 عدنان عبدالصمد :الخطاب كانخارطة طريق نريد ان نسير عليها
ولكن لالسف هناك من يفهمه على
ه� � ��واه وي� ��ؤي� ��ده ق � ��وال الف� �ع�ل�ا ف��اي��ن
خ �ط ��اب ص ��اح ��ب ال �س �م��و رب� ��ط ب�ين
ق �ض �ي��ة ال� �س�ل�اح وال �خ �ل �ي��ة وال � ��دول
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ن� �ح ��ن ض � ��د االره � � � ��اب
الفكري وبكل اشكاله ما يمس امن
الكويت يمس الجميع دون استثناء
وب� �م ��ا وص� �ف ��ه ال� �ب� �ع ��ض م� ��ن خ�ل�ي��ة
ال�ع�ب��دل��ي ي �ب��دو ع ��دم زج ال�ع��واط��ف
وت�ص�ف�ي��ة ال�ح�س��اب��ات وع ��دم التأثر
بالقضايا االقليمية ونريد القضية
على اه��وائ�ن��ا مثل س��وري��ا وال�ع��راق
وال �ي �م��ن وغ �ي��ره��ا وه � ��ذا امل��وض��وع
ي �ت��أث��ر ب��االس �ت �ح �ق��اق��ات االق�ل�ي�م�ي��ة
ون � �ح� ��اول ع� ��دم االن � �ج� ��رار ب��ال�ف�ت�ن��ة
ال � �ت� ��ي ال ي� �ح� �م ��د ع� �ق� �ب ��اه ��ا وي �ج��ب
تطبيق القانون على الجميع ونحن

س�ن�ت�ج��اوز االزم � ��ات ك�م��ا ت�ج��اوزن��ا
التفجير في مسجد الصادق بفضل
القيادة الحكيمة ويجب التعامل مع
ال�ق�ض��اي��ا وف��ق ال��دس�ت��ور وال�ق��ان��ون
واخذ حجمها الطبيعي دون االكراه
وال� �ت� �م� �ن ��ي اس� �ت� �غ ��رب م� ��ن ال �ب �ع��ض
يعتبر نفسه قانونيا ويأخذ اتهام
ال �ن �ي��اب��ة ك ��أن ��ه ح �ك��م ت �م �ي �ي��ز ف�ك�ي��ف
ي� �ك ��ون ذل � ��ك ف ��ال� �غ ��ري ��ب م� ��ن ي�ح�ت��ج
ب�ح�ك��م ال �ن �ي��اب��ة ي��أت��ي وي �ق ��ول حكم
النيابة في قضية اخرى فخير دليل
جريمة ال�ص��ادق بعد ادان��ة النيابة
ل �ه��م خ� ��رج م �ن �ه��م ب� ��رئ واس �ت �غ��رب
م��ن يتكلم ع��ن معلومات دقيقة عن
االسلحة وك��أن��ه متواجد م��ع رج��ال
االمن وبني قانون االسلحة انتشار
االسلحة وأح��د وك�لاء ال ��وزراء سلم
( )RBGف �ك �ي��ف ي � �ك� ��ون ل� ��دي� ��ه ه ��ذا
ال �س�ل�اح الن ال �س�ل�اح ك ��ان م�ن�ت�ش��را
ف��ي ال �ك��وي��ت ح�ي�ن�ه��ا ب�س�ب��ب ال �غ��زو
ال �ع��راق��ي م��ن اول ي ��وم ب ��دأت التهم
ت� �ك ��ال ي �م �ي �ن��ا وش� �م ��اال وم �ط��ال �ب��ات
بسحب جناسي العائالت املحترمة
ف� ��أي� ��ن ت �ط �ب �ي��ق ح� �ك ��م ال� � �ق � ��رأن وت ��م
االت�ه��ام لطائفة كاملة وف��ي جريمة
مسجد الصادق لم نر هذا االمر ولو
كان املفجر من ايران لقامت القيامة
ون�ح��ن ال ن�ق��ول شيئا على جنسية
املفجر وه��و س�ع��ودي م��ا اسهل من
اختطاف الرأي في الكويت لتحقيق
فتنة وت�ف��رق��ة ورب�م��ا باستحقاقات
اق � �ل � �ي � �م � �ي ��ة ح � �ي� ��ث ب � � � � ��دأت ح� �م�ل�ات
اعالمية بمختلف وسائل التواصل
االج �ت �م��اع��ي ع ��ن اس� �م ��اء امل�ت�ه�م�ين
والتهم املنسوبة له.
 ال� � � �غ � � ��ان � � ��م :ارج � � � � � ��و االل � � � �ت� � � ��زامباالجراءات الالئحية.
 ع��دن��ان عبدالصمد :ف��ي جلسةامل�ي�م��ون��ي نتيجة للتعذيب ووزي��ر
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال� �س ��اب ��ق ال �ش �ي��خ اح �م��د
ال�ح�م��ود ق��ال ان ه�ن��اك ت�ق��اري��ر غير
حقيقية وقال انه ضحية.
 -م��رزوق الغانم :من حق النواب

ان ي ��دل ��وا ب ��ارائ� �ه ��م ول� �ي ��س م�ع�ن��اه
ان رأي� ��ه ص�ح�ي��ح وب �ع��ده ال�ح�ك��وم��ة
ت��رد ف��أرج��و االل �ت��زام بالالئحة ق��رار
امل �ج �ل��س ب ��أن ي �ك��ون ل �ك��ل ع �ض��و 10
دقائق و 5دقائق تمديد.
 عدنان عبدالصمد :من يقول الي��وج��د ت�ع��ذي��ب ت��ذك��رون ان مصريا
م �ث��ل ق �ض �ي��ة ق �ت��ل وط �ل ��ع ب� ��رئ ل�ك��ن
بسبب التعذيب اعترف هذا ال يعني
ان التعميم على رجال الداخلية بل
ه�ن��اك م��ن س��اه��م ف��ي ترسيخ االم��ن
ولن يعافيهم.
وك � ��ان � ��ت ه� � ��ذه ال� �ق� �ض� �ي ��ة ف��رص��ة
الع � � � � ��داء امل � �ج � �ل� ��س وك� � ��ان� � ��ت ه� �ن ��اك
محاوالت حثيثة للتأثير االعالمي
وسبق اتهام رموز وطنية رفيعة لم
يسلم منها رئيس ال ��وزراء السابق
وب��ال �ن �س �ب��ة ل�ت�ك�ي�ي��ف ال�ق�ض�ي��ة فكل
واحد بشأن هناك من يقول انه تابع
ل�ح��زب خ��ارج��ي وه �ن��اك م��ن يتمني
ذل� ��ك وان � ��ا اق � ��ول رأي � ��ي ان �ه��ا م�ج��رد
ح�ي��ازة س�لاح وال استطيع ان اغير
ق�ن��اع��ات��ي واس�ت�ط�ي��ع ان ��ا ان اتهمك
باالرتباط بالخارج.
ن� �ق ��ول :امل �ت �ه��م ب� ��رئ ح �ت��ى تثبت
ادان � �ت ��ه وال �ق �ض �ي��ة ل ��م ت �ب �ل��غ ال�ح�ل��م
بعد وليحترم كل منا اآلخر ونلتزم
بالقضاء ليعرف الجميع من ساهم
ف ��ي ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ك��وي��ت ورس ��خ
دولة االمن والقانون.
عدم الطعن في القضاء
يعقوب الصانع وزير العدل:
(امل� ��ادة  162م��ن ال��دس �ت��ور تنص
على شرف القضاء ونزاهة القضاء
امل � � ��ادة  167م ��ن ال ��دس� �ت ��ور ت �ت��ول��ى
النيابة ال�ع��ام��ة ال��دع��وى العمومية
وت � � �ش� � ��رف ع � �ل� ��ى ش� � � � ��ؤون ال �ض �ب ��ط
للقضاء ومالحقة املدنيني النيابة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ه � � ��ي ش � �ع � �ب ��ة م � � ��ن ش �ع��ب
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تتمة المنشور ص08
ال �ق �ض��اء وامل �س��اس ب�ه��ا او السلطة
القضائية امر غير مقبول فما بالك
م��ن ال�ح�ك��وم��ة ول��ذل��ك ن�ط�ل��ب شطب
ك��ل م��ا ه��و مساس بالنيابة العامة
النيابة العامة تقوم وتضطلع وفق
واجباته املنوطة بها وف��ق االدوات
القانونية وتكفل الضمانات لجميع
املتهمني.
القضية م�ع��روض��ة ام��ام القضاء
وال ي � �ج ��ب ان ن � �ت � �ط ��رق ال � � ��ى ه ��ذه
القضية وهي محل نظر.
 وزي��ر الخارجية الشيخ صباحال �خ��ال��د :س��أت�ك�ل��م وي�ع�ت�ص��رن��ي امل��ا
شديدا بان ما ضربناه للعالم خالل
ال� �ـ  4أش �ه��ر امل��اض �ي��ة م �ث��ل ي�ح�ت��ذى
به وتجاوزنا الخطر ال�ظ��روف ضد
تماسكنا ان اس�ت�م��ع ال �ي��وم ال��ى ما
استمعنا اليه اليوم.
ال� �ق ��اص ��ي وال� � ��دان� � ��ي ي �ت �ك �ل��م ع��ن
م��واج�ه�ت�ن��ا ل�ل�اره ��اب وال �ع��ال��م كله
واالش � ��ادة م��ن االم �ي��ر ل��رج��ال االم��ن
ودورهم في حفظ االمن واالستقرار
ف��ي ه��ذه ال �ظ��روف الصعبة النائب
عبدالصمد يناقض نفسه في كالمه
ويقفز الى النتائج بتوجيه تهم ما
تمثل الكويت وال سمعتها ويأتيهم
قبل ان تبت املحكمة في اجراءاتها.
ف��ي ب��داي��ة ب�ح��ث امل�ح�ك�م��ة ف��ي اي
ق �ض �ي��ة ت �ب �ح��ث امل �ح �ك �م��ة ف� ��ي ذل ��ك
وامل �ح��ام��ون ل�ه��م ك��اف��ة الصالحيات
وذل � ��ك ي �ن��اق��ض ك�ل��ام س �ي��د ع��دن��ان
ع�ب��دال�ص�م��د وال �ح �ق��وق ال � ��واردة في
الدستور.
 ع� ��دن� ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :ان � ��ا م��عش�ط��ب اي ك�ل�ام يسيئ ال��ى النيابة
لكن بشرط عرضه على مستشاري
امل �ج �ل��س ه �ن��اك  17ع��ائ �ل��ة اش�ت�ك��وا
على املعاملة والوحشية في البحث
والتحري ول��م آت بشيء م��ن عندي
كنت اتمنى ان ي�ق��ول ال�ن��ائ��ب االول
ان� ��ه س�ي�ش�ك��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق حتى
وزي��ر العدل وليتك ساكت من امس
ثبت تجاوزات ولكن النيابة حكمها
ليس نهائيا ابدا.
 وزي ��ر ال �ع��دل ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع:ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة وغ �ي��ره��ا ال �ت��ي تنظر
في القضاء اليجب ان نخرجها على
املأل بهذه الطريقة.
ف �ل��و ك ��ل ق �ض �ي��ة ت �ن��اق �ش �ن��ا ف�ي�ه��ا
بهذه الصورة فأصبح هناك افتئات
ع�ل��ى ال�س�ل�ط��ة ال�ق�ض��ائ�ي��ة ووق��وف��ي
اآلن دفاعا عن جهة ال تمثل نفسها
في املجلس هو تأكيد الع�لاء االطر
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة وت ��أك � �ي ��د ب� � ��أن م � ��واد
ال��دس �ت��ور تمنع امل �س��اس بالسلطة
القضاء وهناك قضاء ومحكمة هي
امل �ن��وط��ة ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ال�ت�ع�س��ف
وت�ق��ر ب��أن ال�ق�ض��اء الكويتي يعطي

09

د .علي العبيدي

كافة الضمانات.
 مرزوق الغانم :كل ما به اساءةل� �ل� �ق� �ض ��اء س � � ��وف ي� �ش� �ط ��ب ال � � ��ى ان
يعرض على الخبير الدستوري.
وتمدد الجلسة لحني االنتهاء من
قضية الرياضة.
 س � � �ع� � ��دون ح � � �م� � ��اد :ال � �خ � �ط ��اباالميري تطرق الى موضوعني االمن
واالقتصاد يجب على الحكومة ان
ت �ت �ع��ام��ل م� ��ع امل� �ج ��رم�ي�ن ب �م �س �ط��رة
واح� � � � � ��دة ال ي � ��وج � ��د ل� ��دي � �ن� ��ا س �ن��ي
وش �ي �ع��ي م �ج��رم��و ت �ف �ج �ي��ر م�س�ج��د
ال � � �ص� � ��ادق ص � ��وره � ��م ظ � �ه� ��رت ع �ل��ى
ال �ش��اش��ات ومل� ��اذا ل��م ت�ظ�ه��ر ص��ورة
خلية العبدلي مل��اذا؟ نسجل لرجال
الداخلية الشكر النتزاعهم االعتراف
على جرمهم في حق الكويت النهم
اضروا بالكويت والقضايا منظورة
امام القضاء العادل والجميع عليه
االل�ت��زام باالحكام القضائية بعض
ال� �ن ��واب ش �ن��وا ه �ج��وم��ا ع �ل��ى وزي��ر
النفط لتدوير احد مسؤولي النفط
ط �ب �ع��ا اع �ت ��رض ��وا ع �ل �ي��ه ل�ل�م�ص��ال��ح

راكان النصف

الشيخ صباح الخالد

وع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وزي� ��ر ون ��ائ ��ب وه��و
رج � � � ��ل ن � �ظ � �ي� ��ف وه � � � ��و م � � ��ا ي � ��واج � ��ه
مجموعة م��ن التجار وام��ا ان تصر
على ق ��رارك او ت�ع��ود نائبا وزميال
ل �ن��ا ه��ان��ي ح �س�ين م ��و اف �ض��ل منك
واذا رف� �ض ��وا ال �ت �غ �ي �ي��ر ح �ي��اك ال�ل��ه
م�ع�ن��ا وان� ��ا ات� �س ��اءل ع��ن م��دي��ر ع��ام
ال�ت��أم�ي�ن��ات ال�س��اب��ق ال ��ذي استولى
ع �ل��ى  11م �ل �ي��ار ون �ح��ن س�م�ع�ن��ا ان
وزير املالية وافق على صرف كامل
مستحقاته وه��و م�ط�ل��وب للقضاء
فهل هذا صحيح؟!
 ي� �ع� �ق ��وب ال � �ص� ��ان� ��ع :ن� ��ؤك� ��د انالحكومة متمثلة ب ��وزارة الداخلية
تعطي كافة الضمانات للمهتمني.
مكافأة نهاية الخدمة
 أن ��س ال �ص��ال��ح :اي م�لاح �ظ��اتل� �ل� �ن ��واب ف �ل �ي �ق��دم��وا ب� �ه ��ا ب��أس �ئ �ل��ة
وس ��وف ي�ت��م االج��اب��ة ع�ن�ه��ا ب�ص��در
رحب وعندما تسلمت الوزارة انتهت
مدة املدير العام السابق للتأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة وط �ل��ب ص��رف م�ك��اف��أة

نهاية ال�خ��دم��ة وص��رف��ت ل��ه قبل اي
اج � � ��راء ت �ح �ف �ظ��ي ام� ��ا ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بتفاصيل املوضوع هذا منظور امام
القضاء وت��م مد الفتوى والتشريع
بجميع املستندات ومثلت الفتوى
وال�ت�ش��ري��ع ام ��ام لجنة ح�م��اي��ة امل��ال
ال� �ع ��ام وأدل � ��ت ب �ب �ع��ض ال �ت �س��اؤالت
واؤكد االستعداد التام للرد على اي
سؤال برملاني بهذا الخصوص.
 راك� ��ان ال �ن �ص��ف :اس�ت�م�ع�ن��ا ال��ىكلمة سمو االمير التي عكست واقع
الكويت سواء باالرهاب او االوضاع
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وخ �ل ��ال ال� � �ـ  4أش �ه��ر
امل��اض�ي��ة ال�ك��وي��ت ك��ان��ت ف��ي اختبار
ل�ن �س �ي �ج �ه��ا االج �ت �م ��اع ��ي وال �ش �ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي ف� ��وت ال �ف��رص��ة ع �ل��ى كل
م��ن اس�ت�ه��دف ال�ن�س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي
ه��ذا الشعب مستهدفة هويته قبل
أم�ن��ه القضية م�ن�ظ��ورة ف��ي القضاء
ل �ك��ن امل � �خ ��زي ان ك ��ل ق �ض �ي��ة ي�ج��ب
على اي طائفة ان يكون ابناؤها من
السفهاء ونؤيد مواقفها الوطنية ال
توجد طائفة بالكويت لم تفد البلد
بأرواحها ودمائها.
ه � � ��ذا ال � �ش � �ع ��ب اث � �ب � ��ت ان � � ��ه ف ��وت
الفرصة على كل حاقد ولكن هناك
من يحاول يؤجج القضية الطائفية
وهم بعض الطائفيني.
االم � �ي� ��ر ت �ك �ل��م ع� ��ن االص�ل��اح� ��ات
االق� � �ص � ��ادي � ��ة وه� � ��ي ال ت� ��أت� ��ي ف �ق��ط
بكبح املصروفات لكن يأتي بخلق
ف��رص وظيفية االص�ل�اح االك�ب��ر هو
توفير اراض حرفية للعاملني ودعم
الخريجني ونقلهم من الحكومة الى
القطاع الخاص.
 ٪ 90م ��ن ن��ات �ج �ن��ا ال �ق��وم��ي من
ال� �ب� �ت ��رول ون� � ��رى ال � �ي� ��وم ك �ي��ف ي�ت��م
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ق� �ي ��ادات ال �ن �ف��ط وزي ��ر
ال�ن�ف��ط ن�ق��ل اح��د ال�ق�ي��ادي�ين ن�ع��م اذا
ك ��ان ه ��ذا ال �ق �ي��ادي م��دان��ا ف�لا يجب
تدويره بل يجب فصله لكن الى االن
ل��م ي�ث�ب��ت ع�ل�ي��ه اي ادان� ��ة مشكلتنا
القرار الفردي في مصدرنا الوحيد

وه ��و ال�ن�ف��ط ال �ت �ع��اون ه��و االس ��اس
ب�ي��ن ال �س �ل �ط �ت�ي�ن واق � ��ررن � ��ا ال �ك �ث �ي��ر
م ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات وت �ف��وق �ن��ا ب �ع��دد
ت�ش��ري�ع��ات��ه ع��ن امل �ج��ال��س ال�س��اب�ق��ة
لكن املشكلة عندما يتم العبث في
الوزارات من قيادييها وفتح مغارة
علي ب��اب��ا للتعاقدات مشبوهة في
هذه الوزارة.
ال��دس �ت��ور ف ��ي م � ��واده ن ��ص على
االن �س��ان س��واس�ي��ة وف��ي ع�ه��د وزي��ر
ال� �ص� �ح ��ة ك� ��ل ال� � �ت� � �ج � ��اوزات اب � �ت� ��زاز
امل �م ��رض ��ات االج ��ان ��ب ل��دف��ع م�ب��ال��غ
ن�ق��دي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت ف��ي ع ��ام تقليد
االم� � �ي � ��ر ق � ��ائ � ��دا ل�ل�ان� �س ��ان� �ي ��ة ي �ه��ان
االنسان في الكويت.
اس �ئ �ل��ة ب��رمل��ان �ي��ة ل ��م ي� ��رد عليها
الوزير ولم يرد على هيئة مكافحة
ال �ف �س��اد .رئ �ي��س ال � ��وزراء ق ��دم ذم�ت��ه
املالية ارض��اء السياسيني لحماية
ن�ف�س��ك ال ينفعك ف��ام��ا االج��اب��ة عن
االسئلة او لن اقول الخيار الثاني.
ن � �ح� ��ن ت� ��درج � �ن� ��ا واس� �ت� �خ ��دم� �ن ��ا
ادوات �ن ��ا ال��دس �ت��وري��ة ول ��م ي�ت��م ال��رد
عليها هذا اي تعاون بني السلطتني
اما االجابة على االسئلة او مواجهة
االستجواب على املنصة.
 د .علي العبيدي وزي��ر الصحة:اشكر جميع ال�ن��واب ال��ذي��ن اش��ادوا
ب��ال �خ��دم��ات ال �ص �ح �ي��ة ف ��ي ال�ك��وي��ت
وامل��وظ �ف��ون ج �ن��ود م �ج �ه��ول��ون من
اج ��ل راح� ��ة امل��ري��ض واش �ك��ر جميع
من انتقد خدمات الوزارة او الوزير
من أجل البناء وليس الهدم ومنهم
راكان النصف.
م� ��ن ك�ل�ام ��ك ادي � �ن� ��ك ي��اب��وح �م��ود
ف��ي اس �ت �ج��واب ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح قلت
للنائب محمد طنا ان البينة على
من ادعى واقول لك اني اتصلت فيك
وقلت لك بابي مفتوح واعطني كل
االوراق واذا م��ا ات�خ��ذت بها اج��راء
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وزير المالية :تم
صرف مكافأة
نهاية الخدمة
للرجعان قبل
إدانته
النصف :الشعب
الكويتي فوت
الفرصة على كل
حاقد لكن هناك
محاوالت لتأجيج
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وبابي مفتوح
للجميع
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مطالبات بترشيد اإلنفاق الحكومي
ووقف الهدر وتنويع مصادر الدخل
الخرافي :عندما
نتكلم عن الخطاب
السامي يجب أن
يستمع الجميع

تتمة المنشور ص09
فلك ال�ح��ق نحن ن��رف��ض االت�ه��ام��ات
جزافا.
ل��ن اس �م��ح مل�م�ث��ل االم ��ة ي �ق��ول في
وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ان
ال��وزي��ر ل��م ي��رد ع�ل��ى هيئة مكافحة
الفساد.
ان��ا م�ت�ع��اون ج��دا وب��اب��ي مفتوح
ل�ل�ج�م�ي��ع وات� �ح ��دى ان ��ه ح �ض��ر ول��م
اقابله او ارفض مقابلته.
البينة ع�ل��ى م��ن ادع ��ى واسئلتك
س��وف ن��رد عليها لكن ه��ل تعلم كم
سؤال تم توجيهه ّ
الي؟!
ارج��و يا بوحمود ال تظلم وزارة
الصحة وموظفيها.
مكافحة الفساد
 راك��ان النصف :ال��وزي��ر يصارخل� �ك ��ن م � ��ا ي � � ��رد ع� �ل ��ى ف � ��ي اس �ئ �ل �ت��ي
البرملانية ال��ى اآلن ما جاوبت على
عدم ردك على هيئة مكافحة الفساد.
 د .ع�ل��ي ال �ع �ب �ي��دي :رددت علىه� �ي� �ئ ��ة م� �ك ��اف� �ح ��ة ال � �ف � �س� ��اد دي � � ��وان
املحاسبة نرد عليه وما عندنا شيء
نخشاه.
 عادل الخرافي :الخطاب الساميعندما نتكلم فيه يجب الكل يستمع
ونعمل للبناء.
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و اخ� � ��ذ م ��واق ��ف
صريحة االمير قال في خطابه :نبذ
الطائفية وين نبذ الطائفية القطاع
ال�ح�ك��وم��ي الب��د ان يشتغل حسافة
عليك يا كويت.
أي أم��ن نتحدث عنه نقدر رج��ال
االمن يجب اال نتدخل في القضاء اذا
محاكمنا فيها امن وين ن��روح! أين
مستقبل أبنائنا؟ ونحن نتكلم عن
القضاء فالكويتيون  300ألف نسمة
ول��م يخافوا من الغزو وداف�ع��وا عن
بلدهم من الغزو بذراعهم وال يوجد
سالح.
ومؤتمر جدة توحدنا فيه لتنازل
من اجل جيل قادم ونجمل صاحب
السمو في ثقته.
 س �ع��د ال �خ �ن �ف��ور :ك �ن��ت ات�م�ن��ىف��ي ه��ذا ال �ي��وم م��ن اع �ض��اء املجلس
بجميع الطوائف ان يقتدوا بما قاله
االم �ي��ر ف��ي خ�ط��اب��ه ص��اح��ب السمو
رس � ��م خ ��ري� �ط ��ة ال � ��وح � ��دة ال��وط �ن �ي��ة
وال �ت �ك��ات��ف وال �ه��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وال
ف��رق ب�ين ح�ض��ري وب ��دوي او سني
او ش �ي �ع ��ي ح� � � ��رام ع �ل �ي �ك��م ض �ع��وا
مصلحة الكويت فوق كل اعتبار ال
ب��ارك الله ف��ي كرسي املجلس ال��ذي
بسببه يتمزق نسيج ال�ك��وي��ت أمن
البلد ووحدته واستقرار البلد اهم
من قاعة عبدالله السالم في الشمال
والجنوب غليان وتمزق بسبب عدم
ت �ك��ات��ف اب �ن��اء ال �ش �ع��ب ان� �ظ ��روا ال��ى

الخنفور :جهود
الرئيس الغانم
واضحة ونشكره
عليها
عادل الجارالله

العراق واليمن وسوريا.
ما حدث في  1990رسالة واضحة
ع� �ن ��دم ��ا غ� ��زان� ��ا ال � �غ� ��زو ال� �ص ��دام ��ي
اخ��وان �ن��ا ال�ش�ي�ع��ة ف �ج��روا ان�ف�س�ه��م
ف��ي الجيش العراقي والسنة ايضا
ف � �ج� ��روا ان �ف �س �ه ��م اي � �ض ��ا م� ��ن اج ��ل
الكويت.
متهمو تفجير مسجد ال�ص��ادق
ي� �ج ��ب ان ي� �ح ��اس� �ب ��وا وي �ح ��اك �م ��وا
وك� ��ذل� ��ك م �ت �ه �م��وا خ �ل �ي��ة ال �ع �ب��دل��ي
القضاء الكل يعرف نزاهته والعني
ال �س��اه��رة م��ن رج� ��ال األم� ��ن ورج ��ال
الدفاع.
ه �ن��اك ق�ض �ي��ة ال �ع �م��ال��ة ال�س��ائ�ب��ة
والعزابية يجب انهاء هذه القضية
ومن يتكلم عن هذا االم��ر عاجز عن
ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى ال�ب�ل��د اس �ت �ح��وا ان�ت��م
تمثلون شعبا.
نتحدث على وح��دة الصف فلقد
جرحتم في االمن والقضاء والنيابة
ام��ن ال�ب�ل��د خ��ط اح�م��ر وم��ا ي�ق��وم به
رئيس املجلس مرزوق الغانم يشكر
عليه ي�ع��ال��ج ك��ل االم ��ور ف��ي ال�غ��رف
املغلقة.
التركيبة السكانية
 م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج :اس �ت �ط��ع اناق ��ول كلمة واح ��ده «واع �ي �ب��اه» مما
ح� �ص ��ل ام � ��س وال� � �ي � ��وم م� ��ن س �ج��ال
بعد سماع ما قاله النائب د .زلزلة
ب �خ �ص��وص ال� �ل� �ق ��اء ال� � ��ذي ك � ��ان م��ع
س �م��و األم� �ي ��ر م ��ن امل �ع �ي��ب ان يصل
ه ��ذا امل �ج �ل��س ال ��ى ه ��ذا ال �ح ��ال بعد
م� ��دح االم� �ي ��ر ف �ب �ع��د ك ��ل ال �ج �ه��ود ال
نريد ان نضيع هذا االنجاز بسبب
التناحر على قضايا معروضة في
املحاكم نريد ان يكون التعاون بني
املجلس واملجلس اكثر من التعاون
بني البرملان والحكومة ويجب على
الحكومة حل قضية البدون واشكر
السيد صالح الفضالة على مقدمه
ف��ي ه ��ذا امل �ل��ف وارج � ��و ع �ق��د جلسة
خاصة ملعالجة التركيبة السكانية

سعد الخنفور

واي �ض��ا ق�ض�ي��ة ال �ب��دون السياسية
واالن�س��ان�ي��ة واالم�ن�ي��ة ف��اذا ل��م نحل
ه� ��ات �ي�ن ال �ق �ض �ي �ت�ي�ن ف� � ��ان امل �ج �ل��س
ل� ��م ي �ن �ج��ز ش �ي �ئ��ا ون �ش �ك ��ر وزي � ��ري
ال��داخ �ل �ي��ة وال� ��دف� ��اع ع �ل��ى ال �ج �ه��ود
امل �ب��ذول��ة ف ��ي ح �ف��ظ االم� ��ن وال�ش�ك��ر
م ��وص ��ول ل ��وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال ��ذي
نتمنى منه تعديل روات��ب املوظفني
الديبلوماسيني اسوة باقرانهم في
دول الخليج وايضا اشيد بالجهود
التي يبذلها وزي��ر الصحة لتطوير
الخدمات الصحية.
 م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ن�ن�ت�ق��ل للبندالتالي.
الملف الرياضي
 األم� �ي ��ن ال� � �ع � ��ام :اق� � �ت � ��راح م �ق��دمم � ��ن االع � � �ض � ��اء مل� �ن ��اق� �ش ��ة ال �ق �ض �ي��ة
الرياضية.
 وزي � � ��ر االع � �ل� ��ام وزي � � ��ر ال� ��دول� ��ةل� �ش ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان
الحمود :اطلب من املجلس السماح
ل ��دخ ��ول ف��ري��ق م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة وع �ن��دي ب�ي��ان
اريد تالوته.
اه�ت�م��ام ال��دول��ة ب��ال�ن��شء وت�ط��ور
ال��ري��اض�ي��ة وق��ام��ت ال��دول��ة بجهود
حثيثة ال��ى ان اص�ب��ح ه�ن��اك توفير
لالراضي وامليزانيات وصدرت عدة
ت�ش��ري�ع��ات اه�م�ه��ا  78/42لتنظيم
ال� �ع� �م ��ل ف� ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال ��ري ��اض �ي ��ة
واستمر ال��وض��ع عليه ال��ى ان ظهر
ت��راج��ع ف��ي م�س�ت��وى ال��ري��اض��ة ال��ى
ان تم التدخل على القانون في عام
 2007لتطوير العمل الرياضي وهو
ما ال يعجب القائمني على الرياضة
ف ��ي ال �ك��وي��ت اوج� � ��دت ش� �ك ��اوى م��ن
ال��داخ��ل حتى ت��م االي �ق��اف االول في
عام  2010الى ان تم التدخل السامي
لصاحب السمو العادة النشاط.
وب � �ع� ��د ت �ع �م ��د ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ق ��ان ��ون
الس� �ب ��اب خ ��اص ��ة ف ��ي ال �ت �ش��ري��ع ت��م
اهمال الهيئات الرياضية وتمديد

امل �ه �ل��ة مل ��دة ع ��ام واال س ��وف تنحل
جميع األندية نهائيا.
ت� � ��دخ � � �ل� � ��ت ال� � � � ��دول� � � � ��ة ب � � ��اص � � ��دار
تشريعيني  2014/117و2014/26
ب �ه��دف ت�ن�ف�ي��ذ ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات وب��دأن��ا
نسمع ان هناك شكاوى بالرغم من
استنفاذ كل الجهود للوصول الى
ما هي اوجه التدخل.
 امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل�ه�ي�ئ��ة ال��ري��اض��ةال �ش �ي ��خ أح� �م ��د امل� �ن� �ص ��ور :ن�ن�ط�ل��ق
م ��ن امل � ��ادة ال �ع��اش��رة م ��ن ال��دس �ت��ور
ال �ك��وي �ت��ي وال ��دول ��ة ت��رع��ى ال�ش�ب��اب
ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال��ري��اض��ي ف ��ي سن
ت �ش ��ري �ع ��ات ودع � � ��م م � � ��ادي وأراض
للمنشات الرياضية بشكل عام 400
مليون دينار ما يعادل مليارا و200
م �ل �ي��ون دوالر ف ��ي خ �م��س س �ن��وات
ع �ب��ارة ع��ن دع ��م ال�ح�ك��وم��ة للحركة
الرياضية منهم  2.700مليون دينار
ل� �ن ��ادي ال �ص �ل �ي �ب �خ��ات وم�ل�ي��ون�ي�ين
الت� �ح ��اد ك ��رة ال� �ق ��دم ف ��ي س �ن��ة و3.5
م� �ل� �ي ��ون دي � �ن � ��ار ل �ل �ج �ن��ة االومل� �ب� �ي ��ة
الكويتية في سنة وعدد االتحادات
االس�ي��وي��ة وال�ع��رب�ي��ة ال�ت��ي تدعمها
ال � ��دول � ��ة  19م �ن �ظ �م��ة ب� ��دع� ��م ق � ��دره
م�ل�ي��ون��ان و 730ال��ف دي �ن��ار سنويا
م �ث��ل االت� �ح ��اد اآلس� �ي ��وي للسباحة
 300أل��ف دي�ن��ار ف��ي سنة واملجلس
االقليمي اآلسيوي  517ألفا في سنة
وات�ح��اد غ��رب آسيا  200أل��ف دينار
وات� �ح ��اد ال��رم��اي��ة  150أل ��ف دي �ن��ارا
سنويا.
هذا الدعم يعادل  10ماليني دوالر
س �ن��وي ول ��م ن�ت�ل��ق م�ن�ه��ا اي شجب
او اس �ت �ن �ك��ار ع �ل��ى امل ��وق ��ف االخ �ي��ر
فيما يخص االيقاف ومواقفها كان
س �ل �ب �ي��ا وغ �ي ��ر م �ق �ب��ول ول� ��م ت �ص��در
حتى بيانا.
الوضع الفني:
 يجب قيام الجمعيات بدورها. غياب الخطط والبرامج للجنةاالوملبية الكويتية.
 -ض � � �ع� � ��ف م� � �ع� � �ظ � ��م ال � �ه � �ي � �ئ� ��ات

ال��ري��اض �ي��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ين ال�ف�ن��ي
واالداري.
 ت��راج��ع ن�ت��ائ��ج م�ع�ظ��م االل �ع��ابال� � ��ري� � ��اض � � �ي� � ��ة ع� � �ل � ��ى امل � �س � �ت� ��وي� ��ات
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وال �ع��رب �ي��ة واآلس �ي��وي��ة
وال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ع � �ل ��ى م � �س � �ت ��وى دول � ��ة
ال� �ك ��وي ��ت  128ع �ل ��ى م �س �ت ��وى ك ��رة
القدم وف��ي التشعينات ترتيبنا 27
وك �ن��ا نسيقها ف��ي االس �ت �ق��رار وف��ي
ك� ��رة ال �س �ل��ة ت��رت �ي �ب �ن��ا  69م ��ن اص��ل
 91ع��امل �ي��ا وك� ��رة ال �ط��ائ��رة  52على
مستوى العالم.
رق�م�ن��ا ف��ي امل��رت �ب��ة ق�ب��ل االخ �ي��رة
 133م�ت��أخ��ر ج ��دا ب��ال�ن�س�ب��ة للجنة
االومل �ب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة .وه ��ذا االن�ج��از
امل �ي��دال �ي �ت��ان م��ن ال��رم��اي��ة ال�ك��وي�ت��ي
فقط وهي برونزيتان.
ف � � ��ي دور االل � � � �ع � � ��اب االومل � �ب � �ي� ��ة
الخليجية في الدمام طلبت اللجنة
االومل �ب �ي��ة م �ب��ال��غ واع �ط �ي �ن��اه��م 400
أل� ��ف دي� �ن ��ار م �ن �ه��م م �ش��ارك��ون 272
رياضيا و 19اداريا.
وال �س �ع��ودي��ة ت�ت�ح�م��ل ج � ��زءا من
ه � ��ذا ال� ��دع� ��م وت �ف ��اج �ئ �ن ��ا ب ��اع� �ت ��ذار
ال �ل �ج �ن��ة ع ��ن امل� �ش ��ارك ��ة وت �ع��رض �ن��ا
الح � � � � � ��راج س � �ي� ��اس� ��ي م � � ��ع امل� �م� �ل� �ك ��ة
العربية السعودية .اح�ت��رام الدولة
للمواثيق الدولية صدرت من خالل
ت�ش��ري�ع��ات م �ت �ط��ورة وم�ت�ق��دم��ة وال
يوجد اي تدخل حكومي من الحركة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ان� �م ��ا ت � �ع� ��اون م �ش �ت��رك
وكانت التشريعات تسعى لحماية
ودعم حقوق الرياضيني الكويتيني
في الداخل والخارج.
فوضى منظمة
وزي��ر االع�ل�ام :امل��رس��وم 2012/26
كان بداية االزمة النه وضع باشراف
ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة وت �ض �م��ن ث �غ��رات
ف ��ي ال �ت �ط �ب �ي��ق ف ��االن ��دي ��ة ال �ش��ام �ل��ة
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الخرينج :نتمنى
عقد جلسة خاصة
لمعالجة التركيبة
السكانية
أحمد المنصور:
 400مليون دينار
دعم حكومي
للحركة الرياضية
في  5سنوات
ال تدخل حكومي
في الحركة
الرياضية وإنما
تعاون مشترك
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وزير الشباب :قرار إيقاف النشاط الرياضي
بتحريض من الداخل

مرسوم
 2012/26بداية
األزمة الرياضية
ألنه وضع بإشراف
اللجنة األولمبية

تتمة المنشور ص10
م �ن��ذ ص � ��دور ال� �ق ��ان ��ون ل ��م ت�س�ت�ط��ع
ان ت� �ع� �ق ��د ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال �ع �م ��وم �ي ��ة
ل �ت �ع��دي��ل ان �ظ �م �ت �ه��ا ل �ت��واف �ق �ه��ا م��ع
املثياق االوملبيي والسبب هو عدم
ح� �ض ��ور ث �ل �ث��ي اع � �ض� ��اء ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية وه��و  9000آالف شخص
وح�ض��ر فقط  1000ش�خ��ص .فعجز
ال �ق��ان��ون ان ي �ع��دل اوض� ��اع االن��دي��ة
فاللجنة الدولية اعطت مهلة سنة
واالتحاد يحكم القانون ونحن امام
فوضى منظمة فمن سيسعف هذه
االن��دي��ة والحكومة ص��درت مرسوم
 2013/134مل �ح��اول��ة وج� ��ود ح�ل��ول
وت �م ��ت م �خ��اط �ب��ة ال �ل �ج �ن��ة ال��دول �ي��ة
والهيئات الرياضية والدولة ال تريد
اص��دار ق��رارات اداري��ة حتى ال نعود
ال��ى م��رب��ع ال�ت��دخ��ل ف�لا ح��ل وقابلت
رئيس اللجنة وقدمت له اقتراحات
ل�ل�ح�ل��ول ول ��م ن�ص��ل ال ��ى اي نتيجة
وات �خ ��ذت ال �ح �ك��وم��ة ق � ��رارا بتعديل
املرسوم  2012/26تضمن مجموعة
ت�ع��دي�لات ن �ظ��رت ف��ي امل�ج�ل��س وف��ي
ه � � ��ذه ال� �ج� �ل� �س ��ة ح� �ض ��ر م� �م� �ث ��ل ع��ن
اللجنة االوملبية الكويتية الذي افاد
ان اي تعديل على التشريع سوف
يؤدي الى االيقاف.
وق��ال لي رئيس اللجنة االوملبية
ال��دول �ي��ة ق ��دم ��وا ت �ع��دي�ل�ات ق �ل��ت له
ال�ك��وي��ت دول ��ة ذات س �ي��ادة وق��ان��ون
وان ��ت ب��ذل��ك تظلم نفسك وال�ش�ب��اب
الكويتي ول��ن نسكت واق�ت��رب�ن��ا من
ال�س�ن��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�لاي�ق��اف واض�ط��رت
الحكومة تقديم املرسوم 2014/117
بتعديالت تنظيمية اهمها انعقاد
الجمعيات العمومية غير العادية
ب � �ح � �ض ��ور  250ش� �خ� �ص ��ا ف� �س ��وف
ت� �ت� �م� �ك ��ن االن � � ��دي � � ��ة م � ��ن االج � �ت � �م� ��اع
العتماد النظام االس��اس��ي املتوافق
مع امليثاق االوليمبي وفرض رسوم
اشتراك  1000دينار وتحول النادي
األهلي الى ناد خاص فهذا ال تحقق
الدولة وال املادة  10من الدستور وال
الحفاظ على امل��ال ال�ع��ام فتم وضع
اطار في االندية الشاملة للتسجيل
من  10الى  50دينارا.
م��ا ح�ص��ل ان ه �ن��اك اخ �ت �ي��ارا من
 11 - 7وت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة م �ح��اي��دة
فيها ع�ض��و م��ن ال�ل�ج�ن��ة الكويتية
ل �ل�اش� ��راف ع �ل��ى ان �ع �ق��اد ال�ج�م�ع�ي��ة
العمومية واالنتخابات.
ول ��و ك ��ان ه �ن��اك ح �س��ن ن �ي��ة ل��دى
اللجنة األوملبية الكويتية ملا صدر
ه��ذا االي �ق��اف .ال�ه��رم ال��ري��اض��ي يبدأ
من االندية ثم االتحادات ثم اللجنة
األومل�ب�ي��ة وم��ا ك��ان ي�ح��دث ه��و ه��رم
مقلوب وال�ق��ان��ون  2015 / 25صدر
وعالج قضية املنازعات الرياضية.
ب �ع��د س �ن��ة م ��ن ال� �ق ��رار ص� ��در في
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الشيخ سلمان الحمود

اللجنة االوملبية قرار بهيئة التحكيم
الرياضية للنظر في املنازعات دون
غ �ي��ره��ا؟ ف �ه��ل ال ��دس� �ت ��ور ال �ك��وي �ت��ي
يسمح بهذا الشيء.
ووفق النظام في الدولة ال يمكن
لرئيس اللجنة االوملبية ان يعني 4
محامني ويضعهم في هيئة تحكيم
وع ��ن م �س��ار ال �ش �ك��اوى م��ن ال��داخ��ل
ال ��ى ال� �خ ��ارج ف��وج �ه��ت م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
االومل� �ب� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� ��ى االت� �ح ��اد
اآلسيوي.
اول دليل وصل في 2015 / 5 / 9
م��ن ال�ل�ج�ن��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ت�ب�ين ص��دور
ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات وت � �ش� ��ري � �ع� ��ات س� ��وف
تصدر تشكل تأثيرا على استقاللية
ال �ح��رك��ة ال��ري��اض �ي��ة وف ��ي  5ي��ون�ي��و
 2015ارسلت كتابا تؤكد فيه وجود
شبهة تدخل في الحركة الرياضية.
وارسلت االوملبية الدولية كتابا
تحذيريا بااليقاف ف��ي  5اغسطس
وص�ل��ت رس��ال��ة ع��ن تمديد التهديد
بالوقف من  7 / 30الى  10 / 15وفي
هذه املرحلة الحظنا عدم اهتمام من
االولبية الكويتية بان توضح املواد
ال �ت��ي ت�ش�ك��ل ت��دخ�لا ف��ي استقاللية
الحركة الرياضية.
ف��ي  2015 / 9 / 13عقد اجتماع
رسمي ضم هيئة الشباب والرياضة
مع رئيس اللجنة االوملبية الكويتية
يلخص ف��ي ان اللجنة االومل �ب �ي��ة ال
ت �ج��د ت �ع��ارض��ا ف ��ي ال �ق ��وان�ي�ن وف��ي
ن � �ه ��اي ��ة س �ب �ت �م �ب ��ر  2015اج �ت �م��ع
رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء م ��ع ت ��وم ��اس ب��اخ
رئيس اللجنة االوملبية الدولية في
ن �ي��وي��ورك وات �ف �ق��ا ع �ل��ى ان ي�ت��وج��ه
وف��د رس�م��ي ل�لاج�ت�م��اع م��ع اللجنة
ال��دول�ي��ة ملناقشة التشريعات واك��د
انها متوافقة مع امليثاق.
دولة مستقلة
ف��ي  9 / 28تلقت الهيئة العامة
ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة رس��ال��ة ت�ح��دد
والول م� ��رة ب �ع��ض امل � �ج ��االت ال �ت��ي

لو كان هناك حسن
نية لدى اللجنة
األولمبية لما صدر
اإليقاف

الشيخ أحمد املنصور

ت �ت �ح��دث ع ��ن ال� �ت ��دخ ��ل او ال �ت��أث �ي��ر
واول� � �ه � ��ا االس� �ت� �ق�ل�ال� �ي ��ة وامل �ح �ك �م��ة
الرياضية واملنشطات وتحديد يوم
 10 / 12موعد االجتماع مع الوفد
الحكومي واش��ارت بعدم الحضور
اال م��ع ال�ت�ع��دي�لات وردي �ن��ا بما هي
ال �ت �ع ��دي�ل�ات وات �ج �ه �ن��ا ال� ��ى ل� ��وزان
وك��ان االستقبال بروتوكوليا غير
م �ن��اس��ب وال ي�ل�ي��ق ب��دول��ة ال�ك��وي��ت
ودار موضوع اساس وكان مطلوبا
منا تقديم تعهد بتعديل القوانني
او ن �ج �م��ده��ا او  10 / 27ي��وق�ف��ون
الرياضة.
وت� �ك� �ل� �م� �ن ��ا واك� � ��دن� � ��ا اح� �ت ��رام� �ن ��ا
للمواثيق ونحترم سيادتنا فنحن
دول ��ة ن�س��اه��م ف��ي التنمية العاملية
ون �ت �ع ��اون م �ع �ك��م وط � ��رح م��وض��وع
م �ك��اف �ح��ة امل �ن �ش �ط ��ات وك� � ��ان م�ع�ن��ا
د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي وع �ب��دال �ل��ه
امل �ع �ي��وف وس �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت وف��ري��ق
قانوني وخبراء دستوريون وخالل
ال�ن�ق��اش اث��رن��ا م��وض��وع املنشطات
وقلنا بأننا استوفينا كل الشروط
ال � ��دول � �ي � ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة ب��امل �ن �ش �ط��ات
واشرط الى قضية فنية مهمة وقلت
ن�ح��ن ال ن�ت��دخ��ل ف��ي اع �م��ال اللجنة
االوملبية الدولية وسحب املوضوع
رئيس اللجنة الدولية وكان الهدف
الرئيسي الجتماع ل��وزان ان نكتب
تعهدا او فرض وصاية على الكويت
ل�ل�ج�ن��ة اج�ن�ب�ي��ة ب�ت�ع��دي��ل ال �ق��وان�ين
او تجميدها او االي�ق��اف واع�ت��ذرت
وق�ل��ت ال نقبل ال�ت�ه��دي��د واوض�ح�ن��ا
س�ل�ام ��ة م��وق �ف �ن��ا ال �ق��ان��ون��ي وان �ت��م
ت��ري��دون ايقاف النشاط بالرغم من
ذلك.
رئيس اللجنة االقليمية قال لدينا
 9نقاط جوهرية ول��م نتسلمها في
لوزان واالتصاالت التي حدثت بعد
اجتماع ل��وزان فعل املوقع الرسمي
للجنة االومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة ذك��ر اننا
واف � �ق � �ن� ��ا ع � �ل� ��ى ش� ��روط � �ه� ��م وت� �م ��ت
مخاطبتهم وقلنا لم نتوافق.

في  13اكتوبر ارسلوا لنا رسالة
ووص�ل��ت ف��ي  18اكتوبر وتضمنت
ن �ف ��س ال �ت �ه ��دي ��د وف � ��ي  20اك �ت��وب��ر
ارس �ل �ن��ا ردا ش��اف�ي��ا ب��رس��ال��ة وقلنا
ل �ه��م ن �ح��ن م �س �ت �ع��دون ل�لاج �ت �م��اع
وح �ك��م ف��ي اي وق ��ت وف ��ي اي م�ك��ان
وقلنا فيه ال يوجد تدخل حكومي.
وم� ��ا ي �ط �ب��ق ع �ل��ى ال �ع��ال��م يطبق
على الكويت والكويت دول��ة كاملة
ال� � �س� � �ي � ��ادة ول � � ��ن ن� �ق� �ب ��ل ان ي �ط �ب��ق
ع�ل�ي�ه��ا ام ��ر اس�ت�ث�ن��ائ��ي وامل�ح�ص�ل��ة
ان ال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة قانونيا
ال يوجد بها شبه تدخل واملشكلة
ف��ي ال �ك �ت��اب ال� ��ذي وص �ل �ن��ا ب�ت��اري��خ
 2015/10/22اك� � ��دت ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة
االومل � �ب � �ي� ��ة ان ال� �س� �ب ��ب ال ��رئ �ي �س ��ي
ل� �ل� �ت ��دخ ��ل ه � ��و ن� � � ��زاع ب �ي��ن ال �ح ��رك ��ة
االومل � �ب � �ي� ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة وال �ح �ك ��وم ��ة
الكويتية حول التشريعات.
وف� ��ي ال �خ �ت ��ام ال� �ج ��زء االس ��اس ��ي
ب�م�ب��ادىء ال�ح��رك��ة الرياضية يدعو
ال��ى اح�ت��رام ال��دول وسيادتها وال��ى
بعض اصحاب املناصب الرياضية
اتكلم بسعيكم إي�ق��اف الرياضة قد
خدمتم الرياضة الكويتية.
وم ��ن س �ع��ى ل�لإي �ق��اف ه��م بعض
ابناء الكويت ونحن نسعى الى عدم
ايقاف النشاط الرياضي.
تدمير الرياضة
ّ
 عبدالحميد دشتي :بيض اللهوج�ه��ك ي��ا م�ع��ال��ي ال��وزي��ر «خ �ي��رة»،
ما ذكره أحمد املنصور بخصوص
رع��اي��ة ال��دول��ة ل�ل�ن��اش�ئ��ة ،واض ��ح أن
ال �ح �ك ��وم ��ة م� ��ا ق� �ص ��رت م �ن ��ذ ن �ش��أة
ال �ك��وي��ت ال �ح��دي �ث��ة ،وم �ن��ذ  68ج��زاه
ال� �ل ��ه خ� �ي� �رًا أب ��وص� �ب ��اح ج ��اي ��ب ل�ن��ا
ميداليتني برونزيتني.
وأك� � � � � ��د دش � � �ت� � ��ي ان ال � �ح � �ك ��وم ��ة
ت� �ع ��رف ك ��ل ش� ��يء ح �ت��ى «ال �ص �ب��ي»
باللجنة األوملبية تعرفونه ،دم��روا
ال��ري��اض��ة وال �ح �ك��وم��ة وامل �ج �ل��س ال
يمكن أن ي�ط��ول سكوتهما ،مشددًا

ع �ل��ى ان م ��ن ه�ي�م��ن ع �ل��ى ال��ري��اض��ة
�دال م��ن يدفعون
اقتصوا ال�ش��رف��اء ب� ً
أموالهم على الرياضة مثل ما فعل
الرياضيون السابقون.
وذك � ��ر دش �ت��ي ان م��وق��ف ال�ف�ي�ف��ا
(ق� �ل� �ي ��ل أدب) ي� �ت ��دخ ��ل ف� ��ي ال� �ش ��أن
الكويتي ،والفخ اللي نصبوه باسم
القانون  ،2012واملجلس والحكومة
س �ي �ت �ص��دي��ان ل ��ه م �ت �س��ائ�ل ً�ا أل �ي��س
ه ��ذا م �خ��ال��ف ل �ل �ق��ان��ون /15/3171
ألم��ن الدولة كل من أذاع أخبارًا في
ال �خ��ارج إلض�ع��اف الثقة ف��ي ال��دول��ة
وه� �ي� �ب� �ت� �ه ��ا ،م � ��ا ح� �ص ��ل أال ي �ش �ك��ل
ع �م�ل ً�ا ع ��دائ �ي ��ًا ،ل �ي��ش ن �خ �ل��ي ع��وي��ر
وزوير يتجرأ على الكويت ما حدث
جريمة ل�ح��رم��ان شبابنا والعبينا
من املتابعة واملشاركة في األنشطة
ال��ري��اض �ي��ة وم ��ن ي�س�ك��ت ش��ري��ك في
الجرم.
واع�ت�ب��ر دش�ت��ي ح��رم��ان املنتخب
وت �ك �م �ل��ة ت �ص �ف �ي��ات ك � ��أس ال �ع��ال��م
 2018ك ��ارث ��ة م �ط��ال �ب��ًا ب��ال�ت�ع��وي��ض
ألن ال �ض��رر ق��د وق ��ع ،ل�ي��س ال�ك��وي��ت
م��ن يتجرأ عليها م��ن ه��دد ث��م نفذ،
ونحن مطالبون تاريخيًا أول مرة
منذ االستقالل تتجرأ علينا هيئة
دولية ونحن «نعلق» عليهم بالعلن
و«خشاشي» ،نعتبرها فترة تأمل.
ن� � ��ري� � ��د اص� � � � � � ��دار ق � � � � ��رار ح � � ��ل ك��ل
االت� � � �ح � � ��ادات واألن� � ��دي� � ��ة امل � �ت � �م ��ردة،
وف ��ري ��ق ق��ان��ون��ي ل�ت�ع�ي�ين م�ج��ال��س
إدارات م��وق�ت��ة مل��دة ع��ام�ين ،ونعيد
التشكيل الت �ح��ادات ج��دي��دة ،واألخ
الرئيس أن��ت ري��اض��ي ه�ن��اك ك��م من
ال�ت�ش��ري�ع��ات ل�ت�ط��وي��ر ال��ري��اض��ة في
اللجنة املختصة.
وط��ال��ب دش �ت��ي ب�م�لاح�ق��ة ات�ح��اد
الكرة اللجنة األوملبية أمام املحاكم
السويسرية اللي س��ووه (قراقوش)
و«ق � � ��وت � � ��ري» ألن � �ه� ��م مل � ��ا ي �ش ��وف ��ون

التتمة ص12

اعتذرت عن كتابة
تعهد على الكويت
بتعديل القوانين
فنحن ال نقبل
التهديد
استقبالنا في لوزان
كان بروتوكوليا
غير مناسب وال
يليق بدولة
الكويت
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نواب يطالبون بمحاسبة المتسببين
في األزمة الرياضية وتدويل القضية
دشتي :لنكشف
ونعر المرتشين
المتسببين في
وقف النشاط
الرياضي

تتمة المنشور ص11
ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال� �ح� �م ��ود وأح �م��د
املنصور ومعاكم األشاوس عدوهم
أمام العالم يامرتشني ومن حرضكم
على ذلك داخل الكويت ،فنحن علمنا
ال �ن��اس ال��ري��اض��ة م�ث��ل دول ال�ج��وار
وغ �ي��ره��م ،ال �ي��وم ح �س��رة ف��ي ق�ل��وب
عيالنا ويبكون .ك��م مليارا صرفت
وال �ح �ص��اد م�ي��دال�ي�ت��ان ب��رون��زي�ت��ان
والله انها ح��رب ،اعزلونا ،ترتيبنا
 133ع ��امل �ي ��ًا ،ن �ح��ن م ��رك ��ز ان �س��ان��ي
عاملي.
 راك��ان النصف :بالبداية ما هوموقع الرياضة الكويتية وترتيبها
اليوم  128حيث احصائيات الفيفا
وال �ك��وي��ت واف �غ��ان �س �ت��ان ف ��ي نفس
التصنيف االوملبي والكويت صرفت
 400مليون دينار كويتي والقضية
ل �ي �س��ت ص ��رف ��ا م ��ادي ��ا وف � ��د ي��ذه��ب
للدمام بـ  450ألف دينار والسعودية
مستضيفة الوفد وبلى الكويت من
ال �ع �ص��اب��ة ال �ت��ي م��اس �ك��ة ال��ري��اض��ة
ون �ح��ن ن �ب��ي ن �ع��رف ال �ح �ك��وم��ة وي��ن
راي �ح��ة ح�ت��ى ب��االح��ال��ة ال��ى النيابة
متأخرين وكنا متوقعني نسمع من
الحكومة ماذا ستعمل.
 ص� � ��ال� � ��ح ع� � � ��اش� � � ��ور :امل� �ش� �ك� �ل ��ةالرياضية مشكلة داخ�ل�ي��ة وليست
مشكلة خ��ارج�ي��ة وال �ح��ل بالكويت
ومشكلتنا داخلية والكل يعي ذلك
وم� ��ن ال �خ �ط��أ ال �ب �ح��ث ع ��ن ال �ح �ل��ول
خ� � � ��ارج دول� � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت وامل �ش �ك �ل��ة
ال��ري��اض �ي��ة ه ��ي م �ش �ك �ل��ة س�ي��اس�ي��ة
الن��ا سمحنا للسياسيني بالدخول
ل �ل ��ري ��اض ��ة وك � ��م ق� ��ان� ��ون وم ��رس ��وم
اع � �ت � ��رض � �ن � ��ا ع � �ل � �ي� ��ه ف � � ��ي امل� �ج� �ل ��س
واع�ض��اء باملجلس وضعوا قوانني
وال ي�ع��رف��ون ال �ف��رق ب�ين ال��ري��اض��ات
وي � �ج ��ب م� ��ا ن �ض �ي��ع ال� ��ري� ��اض� ��ة م��ن
اج��ل التحدي يجب ان نحافظ على
املناصب الرياضية وهذه مو حلول
رياضية بل انتقام وبالتالي يجب
ان ن�ف�ك��ر الع� ��ادة ال �ن �ش��اط وك ��ل حل
وتدخل سيعقد القضية اكثر واكثر
ون�ح��ن ل��م ن�ت��راج��ع ف�ق��ط بالرياضة
ب ��ل ت��راج �ع �ن��ا ب �ك��ل امل � �ج� ��االت وك��ل
ال�ع��ال��م يتقدم ب��ال��ري��اض��ة وأول حل
الخصخصة واالن��دي��ة م�ص��در م��ال
ون� �ف ��وذ وك ��ذل ��ك م ��وض ��وع ال �ص��وت
ال � � ��واح � � ��د وال � ��ري � ��اض� � �ي �ي��ن ال� �ق ��دم ��ا
ء ك � ��ان ي �ه �م �ه��م م �ص �ل �ح��ة ال��ري��اض��ة
والرياضيني.
حل األندية
 عبدالله املعيوف ،ب��ان «النائبع ��اش ��ور ي�ت�ك�ل��م ع ��ن ق ��ان ��ون وص�ف��ه
م�ج�ل��س األم � ��ة ،وع �ن��دم��ا ن�ت�ك�ل��م عن
ح��ل األن ��دي ��ة ،وت�ع�ي�ين أح �م��د الفهد
في االتحاد الدولي لكرة القدم ليس

د.عبدالحميد دشتي

ان�ت�خ��اب��ات ،ون�ح��ن ن�ص��رف مليونا
و 650أل�ف��ا وإذا وق�ف��ت ال��ري��اض��ة ما
الفائدة من هذه االتحادات».
وزاد«ف ��ي ل��وزان م��ن يبي يوقفنا
ربعنا ط�لال وأحمد الفهد وحسني
امل� �س� �ل ��م ون �ع �ي �م��ة األح � �م� ��د وع �ب �ي��د
زاي� ��د ،امل�ش�ك�ل��ة خ�ل�ق�ه��ا ط�ل�ال الفهد
ورب �ع��ه ،وع �ن��دم��ا ح��ط أح �م��د الفهد
ال� �ق ��ان ��ون ف ��ي  2012ك � ��ان ال �ق��ان��ون
م��رس��وم ض ��رورة وك��ان ف��ي املجلس
املبطل الثاني ووقفت وقلت ال يمكن
ت�ط�ب�ي�ق��ه ،وط�ل�ع�ت��م ق��ان��ون ملعالجة
القصور ال��ذي وضعه أحمد الفهد،
وال � ��ى اآلن وال ن � ��ادي اس �ت �ط��اع أن
يضع نظامه األس��اس��ي وف��ي ل��وزان
ش� �ع ��رن ��ا ب �ش �خ �ص ��ان �ي ��ة وال �ل �ج �ن ��ة
األوملبية الكويتية أول من اعترض
ع�ل��ى ج�ل��وس�ن��ا وث�ل�اث م ��رات نسأل
ممثل اللجنة األومل�ب�ي��ة م��ن اشتكى
ي� �ط ��ال� �ع ��ون ل �ب �ع �ض �ه��م آخ� � ��ر ش ��يء

الحريص والجبري والعتيبي في جلسة أمس

النصف :الكويت
ابتليت بالعصابة
التي أمسكت
بالرياضة

نبيل الفضل

يقولون اللجنة األوملبية من اشتكى
وع�ن��دم��ا س��أل�ن��ا ط�ل�ال ال�ف�ه��د ق��ال ال
أعرف من اشتكى».
وك �ش��ف امل �ع �ي��وف ان«أم �ي ��ن سر
اللجنة األوملبية الكويتية عبيد زايد
قال في محضر اجتماع انه ال يريد
ال ��دخ ��ول ف ��ي ص � ��راع م ��ع ال�ح�ك��وم��ة
وستكتب مذكرة نبني فيها تعارض
القانون مع القانون الدولي».
وت� ��اب� ��ع«االت � �ح� ��اد ال� ��دول� ��ي ل �ك��رة
القدم يبعث رسالة إلى اتحاد الكرة
ان هناك مسودة قانون وعلى أثرها
تم ايقاف النشاط»
واس�ت�غ��رب املعيوف «ع��دم ق��درة
أح �م��د ال �ف �ه��د م ��ن ت��أج �ي��ل االي �ق��اف
ع �ش��رة أي� ��ام خ �ص��وص��ًا ان ال�ك��وي��ت
لديها مهلة حتى  27أك�ت��وب��ر ،لكن
االي � �ق ��اف ح� ��دث ف ��ي /16/102015
ون��ادي القادسية داز بعد ساعتني
وه� ��و م �ح �س��وب ع �ل��ى ط�ل��ال ال�ف�ه��د

رئيسه خالد الفهد يقول ال تعارض
اذًا ملاذا نشتكي».
وك �ش��ف امل �ع �ي��وف ان ه�ي�ك��ي هو
ن��ائ��ب أن��وك ورئ�ي�س�ه��ا أح�م��د الفهد
ه��و أول م��ن اع�ت��رض على أسئلتنا
وكان يفاوضنا رغم انه مبعوث من
أحمد الفهد.
وث �م��ن امل �ع �ي��وف م��وق��ف األن��دي��ة
التي تخلصت من سيطرة املجموعة
التي تسيطر على الرياضة.
 ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل :م��ن ال��واض��ح انرئ�ي��س امل�ج�ل��س األومل �ب��ي اآلس�ي��وي
وع �ض��و ال �ل �ج �ن��ة ال��دول �ي��ة وغ�ي��ره��ا
م � ��ن امل � ��راك � ��ز ال � �ت� ��ي ان� �ق� �ل� �ب ��ت ن �ق �م��ة
ع �ل��ى ال �ك��وي��ت ول �ي��س ن�ع�م��ة وأل ��وم
الحكومة بالسماح في ح��دوث هذا
االمر تم االستيالء على  18000متر
للمجلس االومل �ب��ي غير الفلل التي
بالجابرية وكانت املجالس السابقة
ان� �ت� �ق ��ائ� �ي ��ة ك � � ��ان ي � �ج ��ب م �ح��اس �ب��ة

الحكومة هناك خصومة سياسية
ب��ال��ري��اض��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ون �ع ��رف من
ب�ع��ث االس��رائ�ي�ل��ي ل�ب�ط��ول��ة ال��رم��اي��ة
املقامة ف��ي الكويت حتى يتم الغاء
ال� �ب� �ط ��ول ��ة م �ش �ك �ل �ت �ن��ا م� ��ن ال� �خ ��ارج
ول�ي��س ب��ال��داخ��ل م��ع ه�ي�ئ��ات دول�ي��ة
ف � ��اس � ��دة م ��رت� �ش� �ي ��ة ال� �ف� �ي� �ف ��ا اخ � ��ذت
م ��ن ال �ص�لاح �ي��ات ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي ال
تستحقها واللجنة الدولية تتدخل
ف ��ي ش��ؤون �ن��ا ال��داخ �ل �ي��ة ول�ل�ت��اري��خ
ن �ف��س ه ��ذه ال �ل �ج �ن��ة ل ��م ت �ت��دخ��ل في
دخ� ��ول ف��ري��ق اي� ��ران الم �ي��رك��ا ول�ك��ن
ت �ت��دخ��ل ف��ي دخ� ��ول اس��رائ �ي �ل��ي ال��ى
ال� �ك ��وي ��ت وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ي�ج��ب
عليها التصدي لهؤالء الفسدة في
الهيئات الدولية ويجب تغيير من
ه ��م ف ��ي ال �ف �ي �ف��ا وال �ل �ج��ان االومل �ب �ي��ة
وه �ن ��اك اع �ض ��اء ف ��ي ه ��ذه ال�ه�ي�ئ��ات
من الدول العربية ولم يعترض احد
تجاه هذا االيقاف فهذا الهدف الذي
يجب ان نسعى له يجب علينا اعادة
بناء الرياضة ف��إذا شطبت الكويت
ف �س �ت��ذه��ب امل �ن��اص��ب م �ن �ه��م ال��ذي��ن
يسعون لقتل الشباب الرياضي.
 عبدالله الطريجي :اوجه رسالةال � ��ى ال �ح �ك��وم��ة ال� �ت ��ي س � ��وف اب �ع��د
ال � ��وزراء امل��واط �ن�ين وس��أت �ح��دث ال��ى
ال ��وزراء م��ن االس��رة الحاكمة واري��د
ان اذكركم في  8/2الشعب الكويتي
ضمن االسرة الحاكمة ان من يعبث
في الرياضة هم ابناء االسرة ذهبنا
م��ع ال��وف��د ال ��ى ل� ��وزان وت��أك��دن��ا من
الشكوى املقدمة من رئيس اللجنة
األوملبية الكويتية .فهناك مراسالت
ب�ي�ن اح� ��د اب� �ن ��اء االس � � ��رة وش �خ��ص
م ��رت ��ش ف� ��ي ال �ف �ي �ف��ا وت � ��م ع��رض �ه��ا
ع�ل��ى ال�ش��اش��ة ه ��ذه امل ��راس�ل�ات منذ
ف � �ت� ��رة ط ��وي� �ل ��ة واري� � � � ��د ان أع � ��رض
مستندا ح��ول ادعاءاتهم وه��و قرار
م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ب �ح��ل م �ج �ل��س ادارة
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تتمة المنشور ص12
ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة فعلى
وزي ��ر االع �ل�ام ت��وث�ي��ق ه ��ذا املستند
بأن الحكومة حلت اللجنة االوملبية
وت �ق��دي �م �ه��ا ل �ل �ج �ه��ات ال�ت�ح�ك�ي�م�ي��ة
ال ��دول �ي ��ة وي �ج��ب ت �ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون
ع�ل��ى م��ن ي�س�ع��ى ل�ل�اض��رار ب��ال�ش��أن
ال �ك��وي �ت��ي م ��ن خ �ل��ال ب ��ث اش ��اع ��ات
اس� �ت� �ن ��ادا ل� �ل� �م ��ادة  15م� ��ن ق��ان��ون
ال�ج��زاء ملف ت �ج��اوزات خليجي 16
في ادراج لجنة االموال العام والذي
يجب احالتهم ال��ى النيابة العامة
بعد استكمال املستندات يجب على
الحكومة التحرك خصوصا ان أمير
دولة قطر الشيخ تميم بن حمد من
ض �م��ن اع �ض ��اء ال��دول �ي��ة وي �ج��ب ان
يكون هناك تضامن خليجي.
 ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع :ه� �ن ��اك م ��ن اليريد رقابة على النشاط الرياضي
وم ��ن واج ��ب ال��دول��ة ان ت�ت��دخ��ل في
ال ��وض ��ع ال��ري��اض��ي واال ف ��ان االم ��ر
ك �ي��دي وواض � ��ح وص ��ري ��ح واوض ��ح
ان ال�ق��وان�ين الكويتية ال تتعارض
وال� �ق ��وان�ي�ن ال ��دول� �ي ��ة ول��دي �ن��ا أك �ث��ر
م ��ن  11ن ��ادي ��ا وال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي��ة
الكويتية عندما قدمت الشكوى ال
تمثل االن��دي��ة وه�ن��ا ي�ب�ين ان هناك
ق ��رارا كيديا وط�ل�ال الفهد ي�ق��ول ان
ي�ك�ل��ف م�ح��ام�ي��ا ل�ح�م��اي��ة ال��ري��اض��ة
الكويتية انما ه��و يسعى للهيمنة
على الرياضة.
ال ي �م �ك��ن ان ت �ح ��ل امل� �ش ��اك ��ل م��ع
احمد وطالل الفهد من زمن مسكوا
ال��ري��اض��ة ف��ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
تراجع.
م� ��ن ال � � �ض� � ��روري ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
ت �ح �ق �ي��ق م ��ن خ�ل��ال ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
وال� ��ري� ��اض� ��ة ل �ب �ح��ث ه � ��ذه امل �ش��اك��ل
الرياضية.
 ع�ب��دال�ل��ه ال �ع��دوان��ي :م��ا يحدثاالن ج��ري�م��ة ف��ي ح��ق ال �ك��وي��ت فمن
امل �س��ؤول ع��ن ذل��ك م��ن غ�ي��ر املعقول
ان نرهن رياضتنا بأشخاص لهم
ص � ��راع � ��ات م � ��ع اش� � �خ � ��اص اخ ��ري ��ن
ن �ط��ال��ب ب�م�ح��اس�ب��ة امل�ت�س�ب�ب�ين في
ايقاف النشاط الرياضي في الكويت
ن �ح ��ن ج �م �ي �ع��ا م �ط ��ال �ب ��ون ب ��اع ��ادة
االم � � � ��ور ال� � ��ى ن �ص ��اب �ه ��ا ال �ص �ح �ي��ح
وأن ت�س�ت�ع�ين ال�ح�ك��وم��ة ب��ال�ك�ف��اءت
الرياضية.
 ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري :أي� ��ن ي��ذه��بشبابنا الذين مكانهم الوحيد هو
االندية الرياضية هناك من يريد ان
ينتقم م��ن الكويت نشكر الحكومة
ال � �ت� ��ي س �ح �ب ��ت امل� �ج� �ل ��س االومل � �ب� ��ي
وم � �خ� ��ال � �ف� ��ات� ��ه ن � �ح� ��ن ن� �ع� �م ��ل وف� ��ق
ال�ق��ان��ون وال��دس�ت��ور وال اح��د يملي
ع�ل��ى ال�ك��وي��ت توجيهاتها م��ن ق��دم
ال�ش�ك��وى على ال�ك��وي��ت ط�لال الفهد
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من يريد أن ينتقم
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ونشكر الحكومة
على فسخ عقد
المجلس األولمبي

جانب من جلسة أمس

واختيار تاريخ االيقاف في 10/27
م �ق �ص��ود وب �ع �ن��اي��ة وج� ��اء ال�ت�ه��دي��د
ب �ت �ع��دي��ل ال� �ق ��ان ��ون او ت �ج �م �ي��ده او
االي � � �ق� � ��اف ان � � ��ت اع � � �ت� � ��ذرت ل �ل �ش �ع��ب
الكويتي على ما سويته في الفترات
السابقة فال تحكم ان الكويت تعتذر
لك الكويت ال تنكسر التوافق مع كل
االت�ف��اق�ي��ات وال�ع�م��ل ع�ل��ى التصدي
على مثل هذه االجراءات التعسفية.
 ت �ك �ل �ي��ف ال �ش �ع �ب ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ةامل � � � �ب � � � ��ادرة ال � � � ��ى ت� �ص� �ع� �ي ��د م ��وق ��ف
االتحاد الدولي على موقفه ودعوة
ال� �ب ��رمل ��ان ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ال � ��ى ال��وق��ف
جانب الحق الكويتي الثابت.
 قيام وزارة الشباب والرياضةب��ال �ع �م��ل ع �ل ��ى ات � �خ� ��اذ االج � � � ��راءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة ح �ي��ال م��ن ت ��ورط بشكل
م �ب��اش��ر وغ �ي��ر م �ب��اش��ر ب��ال �ت��واص��ل
م��ع املنظمات ال��ري��اض�ي��ة االقليمية
وال��دول�ي��ة ادى ال��ى اي�ق��اف الرياضة
ع �ل��ى ال� ��رغ� ��م م� ��ن ت� ��واف� ��ق ال �ق��وان�ي�ن
الكويتية مع القوانني الدولية.
ون�ح��ن ع�ل��ى اس�ت�ع��داد ت�ق��دي��م كل
ال��دع��م التشريعي للحكومة ووزي��ر
ال ��ري ��اض ��ة وذل � ��ك م ��ن اج� ��ل ال �ك��وي��ت
الكويت ماراح تنكسر.
األخ الفاضل رئيس مجلس األمة
املحترم
تحية طيبة وبعد
ع � �ل� ��ى ض� � � ��وء م� � ��ا أس � � �ف� � ��رت ع �ن��ه
م �ن��اق �ش��ة امل� �ج� �ل ��س ل � �ق� ��رار ال �ل �ج �ن��ة
األوملبية الدولية واالت�ح��اد الدولي
ل�ك��رة ال �ق��دم (ال�ف�ي�ف��ا) وغ�ي��ره�م��ا من
االت� �ح ��ادات وامل �ن �ظ �م��ات ال��ري��اض�ي��ة
وقف النشاط الرياضي لالتحادات
واالن��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة بالكويت دون
وج��ه ح��ق وم��ا سبقه م��ن ت�ه��دي��دات
اربكت ممارسة النشاط.
وبالنظر الى ما عرض من وقائع

واس �ب��اب ل�ه��ذا االج ��راء ال�س��اف��ر غير
املبرر والفاقد لكل سند من القانون
او الشرعية انه لم يأت من ف��راغ بل
م �ه��دت ال �ي��ه ودع� ��ت ال �ي��ه وس��ان��دت��ه
ول �ل�اس� ��ف ش� �ك ��وى ات � ��ت م� ��ن داخ� ��ل
ال�ك��وي��ت وع�ب��ر ت��دخ�لات وات�ص��االت
غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة م ��ن ال �ب �ع��ض ال��ذي��ن
ي � �ف � �ت� ��رض ع� �ل� �ي� �ه ��م ال � �ح � �ف� ��اظ ع �ل��ى
مكانة وحقوق دول��ة الكويت بحكم
ت�م�ث�ي�ل�ه��م ل �ه��ا ف��ي م �ج��ال��س ادارات
ه��ذه االت �ح��ادات ال��دول�ي��ة واملحلية.
والتي كان يجب عليهم اداء االمانة
وال �ق �ي��ام ع �ل��ى ص�ح�ي��ح امل �س��ؤول �ي��ة
وان ي �ن �ه �ض��وا دف� ��اع� ��ا وان� �ت� �ص ��ارا
لبلدهم من كل تهديد او اج��راء قام
ع�ل��ى غ�ي��ر س�ن��د او س�ب��ب ي��ؤي��ده او
ي �ب��رره م��ن س��وء اس�ت�ع�م��ال السلطة
والخروج بها عن غايتها بل لم يقف
االج��راء على وقف النشاط بل امتد
ل�ي�ش�م��ل ت��دخ�ل�ا س ��اف ��را ف ��ي س �ي��ادة
ال�ك��وي��ت االم ��ر ال ��ذي ي�ج��ب ال��وق��وف
ام��ام��ه وال�ت�ص��دي لكل م��ن ح��اول او
ي� �ح ��اول ال �ن �ي��ل م ��ن م �ك��ان��ة ال �ك��وي��ت
وم �ص��ال �ح �ه��ا ال �ع �ل �ي��ا ف ��ي امل �ح��اف��ل
الدولية واالقليمية.
ومل��ا ك��ان الثابت فيما ع��رض من
وقائع ان هناك اي��ادي عابثة لعبت
دورها في دعم صدور قرار االيقاف
االم� ��ر ال� ��ذي ي�ت�ط�ل��ب ق �ي��ام امل�ج�ل��س
ع �ل��ى م �س��ؤول �ي��ات��ه س �ل �ط��ة شعبية
تراقب وتعالج مثل هذه االنحرافات
ومحاسبة كل من ساهم او شارك او
عمل بطريق مباشر او غير مباشر
لالضرار بسمعة الكويت ومكانتها.
ل� � ��ذل� � ��ك ووض� � � �ع � � ��ا ل� �ل ��ام � � ��ور ف��ي
صحيح نصابها واظ�ه��ارا للوقائع
واالحداث جلية واضحة امام الكافة
بكل املسؤولني عنها او املتسببني
في حدوثها.
وللتوثيق نتقدم نحن املوقعني

ادن � � ��اه ب �ط �ل��ب ع � ��رض ال� �ت ��ال ��ي ع�ل��ى
امل�ج�ل��س امل��وق��ر ليتخذ فيها شأنه
وهي:
اوال :البدء ال�ف��وري للتحقيق في
اسباب االيقاف:
احالة املوضوع الى لجنة الشباب
وال ��ري ��اض ��ة .ل�ت�ت��ول��ى ال�ت�ح�ق�ي��ق في
ض ��وء ك��ل م��ا ج ��اء او اث �ي��ر بجلسة
اليوم ويتصل بصدور ق��رار ايقاف
ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي .ت�ح��دي��د ك��ل من
س��اه��م او ش� ��ارك او س �ع��ى داخ�ل�ي��ا
او خارجيا بطريق مباشر او غير
م�ب��اش��ر وادى م��ا ق��ام ب��ه م��ن اع�م��ال
ال��ى ص��دور ق��رار االي �ق��اف اي��ا كانت
صفته او موقعه.
وع�ل��ى ان ت�ق��دم اللجنة تقريرها
ال � ��ى امل� �ج� �ل ��س خ �ل��ال ث�ل�اث ��ة اش �ه��ر
متضمنا:
أ  -م��ا ان �ت �ه��ت ال �ي��ه ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات.
مشفوعا برأيها وتوصياتها.
ب  -اق� � � � � � � � � �ت � � � � � � � � ��راح م � � ��اه� � � �ي � � ��ة
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ات وال� �س� �ي ��اس ��ات
ووض ��ع امل�ق�ت��رح��ات ال�لازم��ة الع��ادة
بناء الرياضة الكويتية وانتشالها
م��ن ال �ح��ال��ة امل �ت��ردي��ة ال �ت��ي وص�ل��ت
اليها خ�لال االون��ة االخ�ي��رة وتراها
اللجنة معالجة للوضع وموصلة
ال��ى معالجة ه��ذه االع�م��ال وتأكيدا
لعدم تكرار االزمة مستقبال.
وال� � � �ل� � � �ج� � � �ن � � ��ة ف� � � � ��ي ذل � � � � � ��ك ك � ��اف � ��ة
الصالحيات التي تمكنها من انجاز
اعمالها ف��ي ه��ذا ال�ش��أن وذل��ك وفقا
الح� �ك ��ام امل� � ��ادة  114م ��ن ال��دس �ت��ور
وامل� ��ادة  147م��ن ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
للمجلس.
ث ��ان �ي ��ا :ق� �ي ��ام وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
م��ن خ�لال مسؤوليتها ال�ق�ي��ام على
تنسيق السياسة الخارجية للدولة
وع�لاق��ات�ه��ا ال�ح�ك��وم��ات واملنظمات
ال��دول �ي��ة ورع ��اي ��ة م �ص��ال��ح ال�ك��وي��ت

بالتواصل الفوري ومخاطبة جميع
ال� � � ��دول ال �ش �ق �ي �ق��ة وال� �ص ��دي� �ق ��ة ف��ي
دع��وة واضحة للوقوف ام��ام القرار
غ �ي��ر امل � �س� ��ؤول وامل� �خ ��ال ��ف ل�ج�م�ي��ع
ال�ق��وان�ين واالت�ف��اق�ي��ات وامل�ع��اه��دات
املنظمة للعالقة بني الدول االعضاء
واللجنة الوملبية الدولية واالتحاد
الدولي لكرة القدم الفيفا وغيرهما
من االتحادات واملنظمات الرياضية
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ت �ص��دي وال ��وق ��وف
امام مثل هذه االجراءات التعسفية.
ثالثا :تكليف الشعبة البرملانية
والقيام وفقا مليثاقها امل�ب��ادرة الى
ت �ص �ع �ي��د م ��وق ��ف االت � �ح� ��اد ال ��دول ��ي
ب �م��ا ي�م�ث�ل��ه م�خ��ال�ف��ة ل �ك��ل امل �ب ��ادىء
وال � �ق � �ي� ��م ال � �ت� ��ي ت� �ح� �ك ��م م �م ��ارس �ت ��ه
الختصاصاته ودعوة الدول اعضاء
ال �ش �ع��ب ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��ي ال �ب��رمل��ان��ات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ال ��ى ال ��وق ��وف ال ��ى ج��ان��ب
الحق الكويتي الثابت في مواجهة
االج� ��راءات غير امل�ش��روع��ة لالتحاد
ال � � ��دول � � ��ي وال � � �ح� � ��د م� � ��ن ت� �ص ��رف ��ات ��ه
ال �خ��اط �ئ��ة وال �ت��ي ت�س�ت�ه��دف بعض
املصالح الشخصية غير املسؤولة
او املقدر عواقبها.
راب � � �ع� � ��ا :ق � �ي� ��ام وزارة ال� �ش� �ب ��اب
وال � � ��ري � � ��اض � � ��ة وس � � ��ائ � � ��ر ال � �ج � �ه� ��ات
الحكومية ذات الصلة .بالعمل فورا
ع�ل��ى ات �ح��اذ االج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
حيال كل من تورط بشكل مباشر او
غير مباشر ع��ن طريق االت�ص��ال او
العمل وحسب شخصه او منصبه
واي ��ا ك��ان م��وق�ع��ة ف��ي ال �ت��واص��ل مع
امل �ن �ظ �م��ات ال��ري��اض �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة او
االقليمية اضرارا بمصلحة الشباب
ال �ك��وي �ت��ي ع ��ن ط ��ري ��ق ال �س �ع��ي ال��ى
اي�ق��اف النشاط ال��ري��اض��ي بتضليل
وم � �ع � �ل� ��وم� ��ات غ� �ي ��ر ص �ح �ي �ح ��ة م��ن
خ�ل�ال تبني اذاع ��ة اخ �ب��ار وب�ي��ان��ات
واش ��اع ��ات ك ��اذب ��ة وم �غ��رض��ة ح��ول

اوض ��اع النشاط ال��ري��اض��ي بالبالد
االم��ر ال��ذي ن��ال من ال��دول وهيبتها
واض ��ر ب�م�ص��ال�ح�ه��ا ال �ق��وم �ي��ة .على
ال��رغ��م م��ن ت��واف��ق ق��وان�ين ال��ري��اض��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ون �ظ��م ال�ل�ج�ن��ة االومل �ب �ي��ة
الدولية واالتحاد الدولي لكرة القدم
ال �ف �ي �ف��ا وغ �ي��ره �م��ا م ��ن االت � �ح� ��ادات
وامل�ن�ظ�م��ات ال��ري��اض�ي��ة م��ا ينفي اي
ادع ��اء ب��وج��ود م�ث��ل ه��ذا ال�ت�ع��ارض
م � ��ا ي� �س� �ت ��وج ��ب اخ� � �ط � ��ار ال� �ج� �ه ��ات
القضائية املختصة للتحقيق وفقا
الحكام املادة  145من قانون الجزاء
رقم  16لسنة 1960
 م��رزوق الغانم :التصويت علىه��ذه التوصيات سيكون ف��ي بداية
ال �ج �ل �س��ة ال� �ق ��ادم ��ة ف ��ي  11/17ف��ي
ال �س��اع��ة ال �ت��اس �ع��ة ص �ب��اح��ا وت��رف��ع
الجلسة.
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أكد لبرنامج «هاشتاج» في قناة المجلس أن التفعيل في غضون شهرين

العوضي :قانونا العمالة المنزلية الجديدان
إبراء لذمتنا أمام اهلل
ننتظر تفعيل قانوني العمالة المنزلية في غضون شهرين
ناقش برنامج
«هاشتاج» على قناة
المجلس قانوني
العمالة المنزلية
الجديدين اذ اكد النائب
كامل العوضي خالل
البرنامج ان تشريع مثل
تلك القوانين ابراء
لذمة النواب امام
اهلل عز وجل وليس
من اجل ضغوط من
المنظمات الحقوقية
الدولية مشيرا الى ان
التفعيل سيكون في
غضون شهرين وانه
سيؤدي الى خفض كبير
في اسعار االستقدام
فيما اثنت رئيسة بعثة
المنظمة الدولية
للهجرة ايمان عريقات
على القانونين اللذين
منحا الكويت اسبقية
على مستوى المنطقة
الخليجية.
وابدى رئيس اتحاد
مكاتب الخدم السابق
هاشم ماجد مخاوف
من ان تؤدي القوانين
الجديدة الى اغالق
 ٪ 90من مكاتب جلب
العمالة بما تضمنه من
شروط الصدار الترخيص
وصفها بالتعجيزية.
وفي التفاصيل:

نقلة نوعية
اك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
اه�م�ي��ة ق��ان��ون��ي ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة
ال �ل��ذي��ن ت ��م اق ��راره� �م ��ا خ �ل�ال دور
االن �ع �ق��اد امل��اض��ي م�ع�ت�ب��را ان�ه�م��ا
نقلة نوعية تعزز ص��ورة الكويت
امام املنظمات الحكومية الدولية.
وقال العوضي ان قانون انشاء
شركة الس�ت�ق��دام العمالة املنزلية
س� �ي� �خ� �ف ��ض رس� � � � ��وم االس � �ت � �ق � ��دام
ت�خ�ف�ي�ض��ا ك �ب �ي��را م �ش �ي��را ال� ��ى ان
م �ت��وس��ط ت�ك��ال�ي��ف االس �ت �ق��دام لن
تتجاوز  400دينار.
وق��ال العوضي :اتابع اج��راءات
ال �ح �ك��وم��ة ل ��وض ��ع آل� �ي ��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ
على ارض ال��واق��ع والعمل يجري
بوتيرة سريعة معربا عن اعتقاده
ب��أن ال�لائ�ح��ة التنفيذية للقانون
سيتم االن�ت�ه��اء منها ف��ي غضون
شهرين.
ون�ف��ى النائب العوضي وج��ود
ش�ب�ه��ة ان �ت �ف��اع م��ن ق��ان��ون ان �ش��اء
ش��رك��ة للعمالة امل�ن��زل�ي��ة ح�ي��ث ان
ملكيتها ستعود للشعب بنسبة
 ٪ 90وسيديرها اتحاد الجمعيات
ال�ت�ع��ان�ي��ة ال ��ذي ي�م�ت�ل��ك  ٪ 60من
اسهم الشركة في حني ان القانون
الزم بنسبة ربح ال تزيد على ٪ 10
ما سيقضي على التفاوت الكبير
ف� ��ي اس � �ع� ��ار االس � �ت � �ق� ��دام م �ش �ي��را
ال ��ى ان ال �ق��ان��ون ال�ج��دي��د ل��م يسع
ال��ى االح�ت�ك��ار ح�ي��ث يفتح امل�ج��ال
الن� �ش ��اء ش ��رك ��ات اخ � ��رى ل�ل�ع�م��ال��ة
امل�ن��زل�ي��ة وي��دع��م امل�ن��اف�س��ة بينهم
بما يصب في النهاية في صالح
امل��واط��ن مشددا على ان امتيازات
العامل في القانون الجديد ارضاء
لله وليس لضغوط من املنظمات
الحقوقية وقال ان غالبية العمالة
امل �ن��زل �ي��ة امل� ��وج� ��ودة ف ��ي ال �ك��وي��ت
تحصل على حقوقها كاملة حيث
ان امل��واط��ن ح��ري��ص ع�ل��ى االل�ت��زام
بتعاليم ديننا الحنيف والعادات
والتقاليد الكويتية التي ال تسمح
بانتقاص حقوق العمالة املنزلية.
وم��ن جهة اخ��رى اع��رب النائب
ك� ��ام� ��ل ال � �ع� ��وض� ��ي ع � ��ن اس �ت �ي��ائ��ه
ل�ت��وج��ه ال �س �ف��ارة ال�ه�ن��دي��ة لفرض
ك�ف��ال��ة م��ال�ي��ة لعمالتها امل��وج��ودة
ف��ي ال�ك��وي��ت وق ��ال ان ت�ل��ك الكفالة
ت �ن��اف��ي س� �ي ��ادة ال ��دول ��ة وت �ص��رف
غ�ي��ر م�ق�ب��ول ف��ي دول ��ة م��ؤس�س��ات

كامل العوضي

وامل �ح ��اك ��م م ��وج ��ودة ل�ل�ف�ص��ل ف��ي
املنازعات العمالية وارج��اع الحق
الصحابه.
إشادة بقانوني العمالة
وم� ��ن ج��ان �ب �ه��ا اش� � ��ادت رئ�ي�س��ة
ب �ع �ث��ة امل �ن �ظ �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ل�ل�ه�ج��رة
اي �م��ان ع��ري�ق��ات ب�ق��ان��ون��ي العمالة
املنزلية الجديدين معتبرة انهما
نقلة ايجابية واسعة ومنح الكويت
اس �ب �ق �ي��ة ف� ��ي م� �ج ��ال دع � ��م ح �ق��وق
العمالة باعتبار ان تلك القوانني
هي االولى من نوعها على مستوى
دول التعاون الخليجي.
وق��ال��ت عريقات ان فكرة انشاء
ش ��رك ��ة ل �ل �ع �م��ال��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة ن��ال��ت
اع � �ج� ��اب ع� � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن س� �ف ��راء
ال� �ع ��ال ��م ع �ن��د ع��رض �ه��ا ألول م��رة
خالل ندوة ملنظمة الهجرة في عام
 2009حيث عرضها النائب كامل
ال �ع ��وض ��ي وك � ��ان ي �ش �غ��ل م�ن�ص��ب
امل � ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام ل� �ل� �ه� �ج ��رة ب � � ��وزارة
الداخلية معربة عن تمنياتها ان
تحقق تلك القوانني املأمول منها
عند التطبيق على ارض الواقع.
واوض� � �ح � ��ت ان دول ال �خ �ل �ي��ج
عموما تضم ع��ددا كبيرا ج��دا من
ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة ب �م��ا ي �ن��اه��ز 20
مليون وافد معتبرة ان ذلك يضع
اعباء كبيرة على عاتق الحكومات
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ل �ل �ت �ع ��ام ��ل م � ��ع ه ��ذه

االع��داد الضخمة م��ا يولد ثغرات
يستغلها البعض لالضرار بامللف
الحقوقي مشيدة بسعي حكومة
الكويت الى العمل على تالفي تلك
الثغرات من خ�لال قوانني جديدة
تعالج اوجه القصور في القوانني
القديمة .مشيرة الى أن سن قانون
ان �ش��اء ش��رك��ة الس �ت �ق��دام ال�ع�م��ال��ة
ي �ن �ط��وي ع �ل��ى ال �ع��دي��د م��ن امل��زاي��ا
وااليجابيات ومن ابرزها التأكيد
ع�ل��ى ق�ض�ي��ة ت��دري��ب ال�ع�م��ال��ة قبل
ق��دوم�ه��ا ال��ى ال �ب�لاد داع �ي��ة ال��دول
املصدرة للعمالة للتعاون من اجل
تحقيق م�ص��ال��ح ج�م�ي��ع االط ��راف
في تلك النقطة.
وت � ��اب� � �ع � ��ت ان وج� � � � ��ود ش ��رك ��ة
ح�ك��وم�ي��ة اف �ض��ل ال�ح�ل��ول لتجنب
السلبيات املوجودة حاليا لتوفر
ال��رق��اب��ة ع�ل��ى االس �ت �ق��دام وطريقة
ال�ت��وزي��ع واإلي ��واء مشيرة ال��ى انه
ف��ي ال �س��اب��ق ل��م ي�ك��ن ه �ن��اك مظلة
حكومية تلزم بحقوق العمالة في
عقد االستقدام وهو ما سيتالفاه
ال�ق��ان��ون ال�ج��دي��د مشيدة بجهود
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ل�ن�ش��ر ال ��وع ��ي بني
الجماهير حول تلك النقطة وقبل
س ��ن ال� �ق ��ان ��ون ال� �ج ��دي ��د ل�ل�ع�م��ال��ة
امل�ن��زل�ي��ة م��ؤك��دة اه�م�ي��ة اس�ت�م��رار
ت�ل��ك ال�ج�ه��ود ب��اع�ت�ب��ارات تطبيق
ال�ق��ان��ون يحتاج ال��ى نشر الوعي
في املجتمع.

ام��ا ع��ن ال�ت�ق��اري��ر ال��دول�ي��ة التي
تنتقد اوضاع العمالة في الكويت
ف�ق��ال��ت ع��ري �ق��ات ان ت�ل��ك ال�ت�ق��اري��ر
تعتمد على حوادث فردية مشيرة
ال��ى ان ال�ت�ق��ري��ر االم�ي��رك��ي االخ�ي��ر
امل� �ت� �ن ��اول الوض � � ��اع ال �ع �م��ال��ة ف��ي
ال �ك��وي��ت ل��م ي��أخ��ذ ب�ع�ين االع�ت�ب��ار
ال� �ق ��ان ��ون�ي�ن االخ� �ي ��ري ��ن ب��اع �ت �ب��ار
تزامن صدورهما واع�لان التقرير
معربة ع��ن اع�ت�ق��اده��ا ان يتضمن
التقرير املقبل نقلة نوعية وخاصة
اذا م ��ا اخ� ��ذ ب��االع �ت �ب��ار ت�ط�ب�ي�ق��ه
التطبيق االمثل على ارض الواقع.
واع �ت �ب��رت ع��ري �ق��ات ان ظ��اه��رة
ت � �ص� ��دي� ��ر ال � �ع � �م� ��ال� ��ة دون ال� �س ��ن
م �س ��ؤول �ي ��ة ال� � � ��دول امل � �ص � ��درة ف��ي
املقام االول مشيرة الى ان مقارنة
اوض � � � ��اع ال� �ع� �م ��ال ��ة امل� �ن ��زل� �ي ��ة ف��ي
امل �ن �ط �ق��ة ب �ن �ظ �ي��رت �ه��ا ف� ��ي ال � ��دول
الغربية غير عادل حيث ان معدل
ال��دخ��ل اليومي للعامل ف��ي ال��دول
الغربية اكبر من دخله في منطقة
الخليج.
الدول المصدرة
وم � � ��ن ج ��ان� �ب ��ه وف � � ��ي ح �ي��ن أق ��ر
امل ��دي ��ر ال� �س ��اب ��ق الت � �ح ��اد م �ك��ات��ب
الخدم هاشم ماجد بارتفاع تكلفة
استقدام العمالة املنزلية بصورة
م �ب��ال��غ ف �ي �ه��ا اال ان � ��ه ب � ��رأ س��اح��ة
م�ك��ات��ب ال �خ��دم ال��داخ�ل�ي��ة م��ن ه��ذا
االرت� �ف ��اع وق� ��ال ان رب �ح �ي��ة مكتب
ج �ل��ب ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة ت �ت ��راوح
ب�ين  80ال��ى  120دي�ن��ارا الف�ت��ا الى
ن امل �ك��ات��ب ال �خ��ارج �ي��ة ف ��ي ال ��دول
امل �ص��درة ل�ل�ع�م��ال��ة ه��ي م��ن يحدد
رسوم االستقدام والتي تصل الى
 900دينارا.
واع� � �ت� � �ب � ��ر ه � ��اش � ��م ان ق� ��ان� ��ون
استقدام العمالة املنزلية الجديد
سيؤدي الى غلق  % 90من املكاتب
ال�ح��ال�ي��ة م�ن�ت�ق��دا ش��رط ال�ح�ص��ول
ع �ل��ى ال �ث ��ان ��وي ��ة ال �ع ��ام ��ة إلص � ��دار
الترخيص.
وت� � ��اب� � ��ع ه � ��اش � ��م ان ال � �ق� ��ان� ��ون
ال �ج��دي��د وب� �ن ��ود ع �ق��د االس �ت �ق��دام
ي�ل�غ��ي مصطلح ال�ع�م��ال��ة املنزلية
وي �ح��ول �ه��ا ال � ��ى م �ف �ه��وم امل��وظ��ف
املنزلي.
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متوسط مصاريف
االستقدام بعد
تطبيق القانون
توجه السفارة
الهندية لفرض
كفالة استقدام
عمالتها يتنافى
وسيادة الدولة
عريقات :انشاء
شركة الستقدام
العمالة منح
الكويت اسبقية
بين دول الخليج
ماجد :ال عالقة
لمكاتب الخدم
بارتفاع أسعار
االستقدام
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الجار اهلل :استيراد الغاز
الطبيعي من روسيا وارد
قال نائب وزير الخارجية خالد
الجارالله ان زي��ارة صاحب السمو
امير البالد الشيخ صباح االحمد
ال��ى ج�م�ه��وري��ة روس �ي��ا االت�ح��ادي��ة
االسبوع املقبل «ستكون تاريخية»
ف��ي ظ��ل ع�لاق��ات «متينة وصلبة»
بني البلدين الصديقني مشيرا الى
ع�م��ق وق ��وة ال �ع�لاق��ات ال �ت��ي ت��رب��ط
دولة الكويت بروسيا.
وأضاف ان مجاالت التعاون مع
موسكو كثيرة ومتشعبة متطلعا
ب �ع�ي�ن األم� � ��ل وال � �ت � �ف ��اؤل إل � ��ى ه��ذه
ال� ��زي� ��ارة ل�ت�ض�ي��ف ال� �ش ��يء ال�ك�ث�ي��ر
«لعالقاتنا الثنائية مع األصدقاء
في روسيا».
وق� � ��ال ال� �ج ��ارال� �ل ��ه ف ��ي ت �ص��ري��ح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ال�ل�ي�ل��ة ق�ب��ل امل��اض�ي��ة
ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش ح � �ض � ��وره اح �ت �ف ��ال

ال �س �ف��ارة األن��دون�ي�س�ي��ة ب��أع�ي��اده��ا
الوطنية ان جهود مجلس التعاون
ل��دول الخليج العربية ت�ه��دف إلى
ال � ��وص � ��ول ال � ��ى ح� ��ل س �ل �م��ي ي�ن�ق��ذ
ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري ال �ش �ق �ي��ق ن��اف�ي��ة
وج��ود أي «ت�ب��اي��ن خليجي» فيما
يتعلق باألزمة السورية.
وردا ع � � �ل� � ��ى س � � � � � � ��ؤال ح� � ��ول
ت� �ص ��ري� �ح ��ات وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ال��روس �ي��ة ب ��أن وج ��ود األس ��د ليس
أس ��اس ��ا ح �ت �م �ي��ا ل �ح��ل األزم� � ��ة ق��ال
ال �ج ��ارال �ل ��ه ان اج �ت �م��اع��ات ف�ي�ي�ن��ا
امل �ق �ب �ل��ة خ �ل��ال م �ن �ت �ص��ف ن��وف�م�ب��ر
ق��د ت�س�ف��ر ع��ن رؤى ن�ه��ائ�ي��ة بشأن
مصير رئيس النظام السوري.
وأوضح ان املوقف من موضوع
األس� � ��د واض � ��ح وي �م �ك��ن أال ي�ك��ون
قد تبلور بشكل نهائي معربا عن

خالد الجارالله

اع �ت �ق��اده ب ��أن االت� �ج ��اه إل ��ى ب �ل��ورة
موقف واض��ح ومحدد بما يتعلق
ب�م��وض��وع األس ��د سيتم م��ن خ�لال
فترة انتقالية ستتحدد م��ن خالل
االج� �ت� �م ��اع ��ات امل �ق �ب �ل��ة وال� �ت ��ي ق��د
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تكون ستة أشهر أو أطول».
وب� � �ش � ��أن اس � �ت � �ي� ��راد ال� � �غ � ��از م��ن
روسيا أكد عدم وجود أي صعوبة
ف ��ي ت� �ن ��اول م �ل��ف اس� �ت� �ي ��راد ال �غ��از
الطبيعي منها في حال تم االتفاق
ع � �ل� ��ى آل � �ي � ��ة م� �ع� �ي� �ن ��ة ل�ل�اس� �ي� �ت ��راد
وبالتالي فإن عملية االتفاق واردة.
وردا ع� �ل ��ى س � � ��ؤال ح � ��ول م ��دى
صحة وجود مباحثات ثنائية بني
ال �ك��وي��ت وال � �ع ��راق ب �ش��أن األس ��رى
وتأجيل التعويضات أكد الجارالله
أن ال�ع�لاق��ات الكويتية  -العراقية
تسير باتجاهها الصحيح معربا
ع� ��ن ال� �ش� �ع ��ور ب� ��االرت � �ي� ��اح ال �ك �ب �ي��ر
لتطور هذه العالقات الثنائية.

خبراء روس :توقيت زيارة األمير لموسكو مهم
أج �م��ع خ �ب��راء وم�س�ت�ش��رق��ون
روس على االهمية البالغة التي
ت�ح�ظ��ى ب �ه��ا زي � ��ارة س �م��و ام�ي��ر
دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
االحمد الجابر الصباح لروسيا
امل �ق��ررة ف��ي ال �ت��اس��ع م��ن الشهر
الحالي.
وق ��ال رئ�ي��س امل��رك��ز ال��روس��ي
ل� �ل ��دراس ��ات ال �ع��رب �ي��ة ال�ك�س�ن��در
ف� �ي� �ل ��ون� �ي ��ك ف� � ��ي ل� � �ق � ��اء اج� ��رت� ��ه
م �ع��ه وك ��ال ��ة االن � �ب ��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة
(ك��ون��ا) ام��س ان زي��ارة صاحب
ال� �س� �م ��و االم � �ي � ��ر س �ت �ع �ط��ي ب�لا
ش � ��ك دف � �ع� ��ة م� �ه� �م ��ة ل �ل �ع�ل�اق ��ات
الثنائية في املجاالت السياسية
واالق � � �ت � � �ص� � ��ادي� � ��ة وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة
واالستثمارية كافة.
وأض��اف فيلونيك ان الزيارة
س �ت ��دش ��ن م ��رح �ل ��ة ج� ��دي� ��دة م��ن

العالقة الثنائية ب�ين الجانبني
معتبرا القمة الروسية الكويتية
املرتقبة دليال على ان العالقات
الثنائية تحتل مرتبة متقدمة
وتحظى باالولوية.
وأش � ��ار ف�ي�ل��ون�ي��ك ال ��ى ال�ب�ع��د
ال�س�ي��اس��ي ل��زي��ارة س�م��و االم�ي��ر
ل ��روس� �ي ��ا وق � � ��ال ان� �ه ��ا ت �ت��زام��ن
م��ع ال �ت �ط��ورات امل�ت�س��ارع��ة التي
تشهدها املنطقة العربية وتمتد
آثارها الى انحاء العالم.
وأك� � � ��د ان ت� �ط ��اب ��ق وج� �ه ��ات
ال�ن�ظ��ر ب�ين ال�ج��ان�ب�ين الكويتي
والروسي حيال قضايا اقليمية
ودول �ي��ة اس��اس�ي��ة ج��اء استنادا
ال ��ى ال� �ح ��وار ال �س �ي��اس��ي ال�ق��ائ��م
بي��ن ال�ب�ل��دي��ن ال ��ذي ي �ج��ري عبر
ال ��زي ��ارات وال �ل �ق��اءات امل�ت�ب��ادل��ة
بني مسؤولي كال الجانبني.

وش��دد على ان تباين بعض
وجهات النظر بني البلدين ازاء
التطورات الحاصلة في املنطقة
ال ي��ؤث��ر ب �ت��ات��ا ع �ل��ى االن �س �ج��ام
السياسي بني الجانبني.
وأوض��ح ان روسيا والكويت
تتمسكان بمبادئ ض��رورة حل
النزاعات بالوسائل السياسية
وال �س �ل �م �ي��ة ون� �ب ��ذ ال� �ع� �ن ��ف ف��ي
ال� �ع�ل�اق ��ات ال ��دول� �ي ��ة وت �ع �م�ل�ان
على التوصل الى تسوية عادلة
ل � �ل � �ن� ��زاع ف � ��ي ال� � �ش � ��رق االوس� � ��ط
وال �ت �ص��دي ل�ل�اره ��اب وت �ط��وي��ر
حوار الحضارات.
م � � � � ��ن ج � � �ه � � �ت� � ��ه اك � � � � � � ��د ك � �ب � �ي� ��ر
الباحثني في معهد االستشراق
البروفيسور فالديمير ايسايف
ف��ي ل �ق��اء م�م��اث��ل م��ع (ك ��ون ��ا) ان
ال �ج��ان��ب ال��روس��ي ي��ول��ي زي ��ارة

س� �م ��و االم � �ي� ��ر ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
االح�م��د الجابر الصباح اهمية
ك � �ب � �ي� ��رة ب � �خ� ��اص� ��ة «ت ��وق� �ي� �ت� �ه ��ا
وال�ق�ض��اي��ا ال�ت��ي س�ت�ك��ون م��دارا
للمباحثات في القمة الروسية
الكويتية».
وأش� ��اد ب�ت�ع��ام��ل ال �ك��وي��ت مع
االح � � ��داث ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ج��اري��ة
في املنطقة وقال انها «تمسكت
ب� �ن� �ه ��ج م � � �ت� � ��وازن اس � �ت � �ن� ��د ال� ��ى
م�ب��دأ ع��دم ال�ت��دخ��ل ف��ي ال�ش��ؤون
الداخلية للدول االخرى».
وأش� � � � ��اد اي � �س� ��اي� ��ف ب��ال �ن �ه��ج
ال � �س � �ي ��اس ��ي ال� � �خ � ��ارج � ��ي ال � ��ذي
ي �ق��وده ص��اح��ب ال �س �م��و االم �ي��ر
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د ال�ج��اب��ر
الصباح واصفا هذا النهج بانه
«متزن».

البرلمانيين ضد الفساد :الدعم الكويتي
ساعدنا على القيام بدورنا
ق� ��ال رئ �ي ��س امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��امل �ي��ة
ل�ل�ب��رمل��ان�ي�ين ض ��د ال �ف �س��اد فضلي
زون ان ال��دع��م الكويتي للمنظمة
ي �س��اع��ده��ا ع �ل��ى ال� �ق �ي ��ام ب ��دوره ��ا
واتمام اعمالها.
وأش��اد فضلي زون ال��ذي يشغل
ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � �ن � ��واب
االندونيسي لدى اجتماعه وسفير

ال �ك��وي��ت ل ��دى ان��دون �ي �س �ي��ا ن��اص��ر
ال�ع�ن��زي ام��س ب ��دور دول ��ة الكويت
الرائد في مكافحة الفساد على كل
الصعد متمنيا التوفيق والنجاح
للبلدين الصديقني في مساعيهما
ملحاربة الفساد.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال س�ف�ي��ر ال�ك��وي��ت
ل ��دى ان��دون �ي �س �ي��ا ن��اص��ر ال �ع �ن��زي

ل �ك��ون��ا ان� ��ه ب �ح��ث ون ��ائ ��ب رئ �ي��س
م� �ج� �ل ��س ال � � �ن� � ��واب االن ��دون � �ي � �س� ��ي
فضلي زون سبل تطوير العالقات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن الصديقني
وت�ن�م�ي�ت�ه��ا ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ج��االت
وخ��اص��ة ب�ين ال�ب��رمل��ان�ين الكويتي
واالندونيسي.
ي��ذك��ر ان ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس

ال �ن��واب االن��دون�ي�س��ي فضلي زون
ان� �ت� �خ ��ب م� ��ؤخ� ��را رئ� �ي� �س ��ا ج ��دي ��دا
للمنظمة العاملية للبرملانيني ضد
ال �ف �س��اد خ�ل��ال االج� �ت� �م ��اع األخ �ي��ر
ل �ل �م �ن �ظ �م��ة ال� � ��ذي ع �ق��د ف ��ي م��دي �ن��ة
(جاكرتا) االندونيسية.
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الصبيح :مراجعة شاملة
للقوانين االستثمارية
لجذب المستثمرين
أك � � � � � � � ��دت وزي � � � � � � � � � ��رة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ووزي � � ��رة
التخطيط والتنمية هند الصبيح
اهمية العمل بجد لتكون الكويت
«بيئة حاضنة» لألعمال لتحقيق
رؤي � ��ة س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح االحمد بجعل البالد مركزا
ماليا وتجاريا.
وش��ددت الصبيح ف��ي تصريح
ل��وك��ال��ة األن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة (ك��ون��ا)
على هامش مشاركتها في مؤتمر
(التوعية االستثمارية بالكويت
 )2015ال��ذي اختتم أعماله الليلة
ق �ب��ل امل��اض �ي��ة ع �ل��ى اه �م �ي��ة تغير
ثقافة االعتماد الكلي على النفط
وال � �ت ��وج� ��ه ال � ��ى س� �ي ��اس ��ة ت �ن��وي��ع
مصادر الدخل مشيرة الى ان «ذلك
لن يتأتى اال بالشراكة الحقيقية
مع القطاع الخاص».
وب� �ي� �ن ��ت ان ال � �ك� ��وي� ��ت ق ��ام ��ت
بإجراء مراجعة شاملة لقوانينها
االس�ت�ث�م��اري��ة وت��م ت�ع��دي��ل الكثير
م�ن�ه��ا ب �ه��دف ج ��ذب امل�س�ت�ث�م��ري��ن
األجانب.
وقالت انه يتعني على األجهزة
الحكومية استخدام التكنولوجيا
وامل � � ��راس � �ل ��ات االل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة ف��ي
ت �ع��ام�ل�ات �ه��ا ل �ت ��واك ��ب ال �ت �ط ��ورات
املتسارعة.
واش � � � � � ��ارت ال� �ص� �ب� �ي ��ح ال� � � ��ى ان
ال� �ك ��وي ��ت اح �ت �ل��ت ال � �ع ��ام امل��اض��ي

هند الصبيح

امل��رت �ب��ة  40ف ��ي م ��ؤش ��رات ق�ي��اس
التنافسية االقتصادية وان العام
الحالي شهد تقدم الكويت ستة
مراكز لتحتل املرتبة  34من ضمن
 144مبينة انه لو «استمررنا على
ه��ذا النهج فسنتقدم ال��ى امل��رات��ب
التي نطمح اليها».
وقدمت الشيخة انتصار سالم
ال�ع�ل��ي ال�ص�ب��اح ف��ي ن�ه��اي��ة اع�م��ال
امل��ؤت �م��ر ف �ي��دي��و ت�س�ج�ي�ل�ي��ا م��دت��ه
خمس دق��ائ��ق يتحدث ع��ن تاريخ
ال �ك��وي��ت وأظ� �ه ��ر امل �ص��اع��ب ال�ت��ي
واج� �ه ��ت ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ع�ل��ى
مدى التاريخ وكيفية تغلبه عليها
وم��ن اب��رزه��ا فترة ال�غ��زو العراقي
في عام 1990

الدستورية تقضي بعدم
دستورية المادة  8من قانون
صندوق المتعثرين
قضت املحكمة الدستورية أمس
برئاسة املستشار يوسف جاسم
املطاوعة بعدم دستورية املادة ()8
من قانون إنشاء صندوق معالجة
أوض ��اع امل��واط�ن�ين امل�ت�ع�ث��ري��ن في
س � � ��داد ال� � �ق � ��روض االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة
واملقسطة تجاه البنوك وشركات
االستثمار.
وت� �ض� �م ��ن ح� �ك ��م ال ��دس� �ت ��وري ��ة
أي�ض��ا م��ا تضمنته تلك امل��ادة من
ع ��دم ج� ��واز ال �ط �ع��ن ف ��ي ال� �ق ��رارات
ال � �ص � ��ادرة م ��ن ال �ل� �ج ��ان ف ��ي ش��أن
اعتماد التسويات املقترحة أم��ام
أي جهة من الجهات.
وك � � � ��ان امل � ��دع � ��ي ول � �ي� ��د م �ح �م��د
يوسف بدر أقام الدعوى رقم 2736
ل�س�ن��ة  2013إداري ب�ط�ل��ب الحكم
ب �ب �ط�ل�ان ق� � ��رار ال �ل �ج �ن��ة ب�ت�س��وي��ة
أوض ��اع ��ه وف �ق��ا ل �ل �ق��ان��ون رق ��م 51
ل �س �ن��ة  2010ب ��إن� �ش ��اء ص� �ن ��دوق
مل � �ع� ��ال � �ج� ��ة أوض � � � � � ��اع امل� ��واط � �ن �ي��ن
امل �ت �ع �ث��ري��ن ف� ��ي س� � ��داد ال� �ق ��روض
االس �ت �ه�ل�اك �ي ��ة وامل �ق �س �ط ��ة ت �ج��اه

البنوك وشركات االستثمار.
وك� � ��ان� � ��ت امل � �ح � �ك � �م� ��ة اإلداري � � � � � ��ة
بجلسة  14نوفمبر  2013قضت
ب �ع��دم االخ �ت �ص��اص ن��وع�ي��ا بنظر
ال ��دع ��وى وأم� � ��رت ب��إح��ال �ت �ه��ا إل��ى
الدائرة التجارية الكلية.
ب �ع��د ذل� ��ك ق �ض��ت م �ح �ك �م��ة أول
درج��ة ب��رف��ض ال��دع��وى على سند
م��ن أن امل��ادة ( )8م��ن ال�ق��ان��ون رقم
( )51لسنة  2010بإنشاء صندوق
م � �ع� ��ال � �ج� ��ة أوض � � � � � ��اع امل� ��واط � �ن�ي��ن
امل� �ت� �ع� �ث ��ري ��ن ق� ��د أس� �ب� �غ ��ت وص ��ف
النهائية على ال �ق��رارات ال�ص��ادرة
م��ن ال �ل �ج��ان ف��ي ش ��أن ال�ت�س��وي��ات
امل�ق�ت��رح��ة ول ��م ت�ج��ز ال�ط�ع��ن فيها
أمام أي جهة من الجهات.
وق� �ض ��ت م �ح �ك �م��ة االس �ت �ئ �ن��اف
ب �ج �ل �س��ة  21م ��اي ��و  2014ب��وق��ف
ال��دع��وى وإح��ال�ت�ه��ا إل ��ى املحكمة
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ل �ل �ف �ص��ل ف� ��ي م ��دى
دستورية املادة (.)8
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جائزة سالم العلي:
ملتقى االقتصاد المعرفي
ديسمبر المقبل

برئاسة القضيبي وعضوية المعيوف والكندري

وفد برلماني يشارك في اجتماع لجنة
العالقات الخارجية الخليجية بالرياض
غادر وفد من مجلس االمة برئاسة
ال �ن��ائ��ب اح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي وع�ض��وي��ة
ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف وام�ي�ن ع��ام
مجلس االم��ة ع�لام الكندري لحضور
االج �ت �م��اع امل��زم��ع ع �ق��ده ف��ي ال��ري��اض
للجنة العالقات الخارجية والتنسيق
ال�ب��رمل��ان��ي الخليجية وال ��ذي سيعقد
صباح اليوم.
الجدير بالذكر ان لجنة العالقات
الخارجية سترفع لرؤساء البرملانات
التشريعية جدول االعمال واملواضيع
ال�ت��ي س�ت�ط��رح ف��ي اج�ت�م��اع�ه��م املقبل
وال� ��ذي س�ي�ع�ق��د ف��ي امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�س�ع��ودي��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن 26 - 25
نوفمبر الجاري.

أك � � � � � � � ��دت ج � � � � ��ائ � � � � ��زة س � �م ��و
الشيخ سالم العلي الصباح
للمعلوماتية ض��رورة تعزيز
أس� � ��س وق � ��واع � ��د االق� �ت� �ص ��اد
املعرفي واالستثمار البشري
ع �ب��ر االب �ت �ك��ار ف ��ي امل �ش��اري��ع
ال ��رق� �م� �ي ��ة ل �ت �ح �ق��ق ال �ت �ن �م �ي��ة
املستدامة في البالد.
وق��ال��ت ال �ج��ائ��زة ف��ي ب�ي��ان
ص� �ح ��اف ��ي أم � � ��س ب �م �ن��اس �ب��ة
اإلع �ل��ان ع ��ن ان �ط�ل�اق ملتقى
(م� �ق ��وم ��ات ن� �ج ��اح امل �ش��اري��ع
ال � ��رق� � �م� � �ي � ��ة ف � � ��ي االق� � �ت� � �ص � ��اد
امل�ع��رف��ي) ف��ي ديسمبر املقبل
إن امللتقى يسعى إلى التأكيد
ع � �ل� ��ى أه � �م � �ي� ��ة االس � �ت � �ث � �م� ��ار
ال �ب �ش��ري ف�ض�لا ع��ن تشجيع

الوفيات

األمني العام متوسطا الوفد البرملاني املتجه إلى الرياض

فاطمة األمير :إنجاز الجداريات مع حلول األعياد الوطنية

مكتب الشهيد دشن حملة هذوال عيالي
دش ��ن م�ك�ت��ب ال�ش�ه�ي��د ح�م�ل��ة إن �ج��از
ج��داري��ات تحمل ص��ور ش�ه��داء الكويت
األب��رار تحت شعار ه��ذوال عيالي وهي
العبارة التي اطلقها سمو أمير البالد
ال �ش �ي ��خ ص � �ب ��اح األح � �م� ��د ل � ��دى ت �ف �ق��ده
م �س �ج��د اإلم� � � ��ام ال � �ص � ��ادق إث � ��ر ح ��ادث ��ة
التفجير اإلرهابي في يونيو املاضي.
وت �ح �م��ل ال� �ج ��داري ��ات ص ��ور ش �ه��داء
الكويت الـ  1207الذين ضحوا بدمائهم
م��ن أج ��ل رف �ع��ة وت �ح��ري��ر وط�ن�ه��م حيث
س �ت �ع �ل��ق ه� ��ذه ال � �ج ��داري ��ات ف ��ي ج�م�ي��ع
وزارات وم��ؤس�س��ات ال��دول��ة الحكومية
واألهلية وفي كل مدارس الكويت.
وق ��ال ��ت ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ب��ال��دي��وان
األم � �ي� ��ري امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام مل �ك �ت��ب ت �ك��ري��م
الشهداء ورع��اي��ة أس��ره��م فاطمة األمير
ل�ـ (ك��ون��ا) أم��س إن ش�ع��ار الحملة حمل
م �ق ��ول ��ة س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال �ش �ه �ي��رة
ه��ذوال عيالي ال�ت��ي قالها ف��ور حضور
س �م��وه مل��وق��ع م�س�ج��د االم � ��ام ال �ص��ادق

جداريات حملة هذوال عيالي

ب�ع��د التفجير االره��اب��ي ال ��ذي ادى ال��ى
اس�ت�ش�ه��اد ث�ل��ة م��ن أب �ن��اء ال��وط��ن وه��ي
ب��ال �ت��ال��ي م �ق��ول��ة ت �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى ج�م�ي��ع
ش� �ه ��داء ال �ك ��وي ��ت .وأض ��اف ��ت األم� �ي ��ر ان
ال�ن��اس ي��رون ص��ورا متعددة ومتنوعة

ف��ي ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل��راف��ق وم��ن االول ��ى أن
توضع ص��ور ال�ش�ه��داء ف��ي ه��ذه املرافق
مبينة ان مكتب الشهيد اخذ على عاتقه
وضع هذه الجداريات تنفيذا لدوره في
تخليد ذكراهم.
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واف � � ��ادت ب� ��أن ال� �ج ��داري ��ات ت�ت�ض�م��ن
ص ��ور ش �ه��داء ال �ك��وي��ت م�ن��ذ ستينيات
القرن املاضي الى اليوم.
واوض � �ح ��ت ان ال �ح �م �ل��ة ب � ��دأت ع�ل��ى
م � �س � �ت � ��وى امل � � � � � � � ��دارس ب � �ع � ��د م� �ن ��اق� �ش ��ة
امل �س��ؤول�ين ف��ي وزارة ال�ت��رب�ي��ة وال��ذي��ن
بدورهم رحبوا بالفكرة مشيرة ال��ى ان
املكتب انجز بالفعل جداريات الشهداء
ليتم توزيعها على امل��دارس من رياض
االطفال حتى الثانوية العامة.
واض ��اف ��ت األم� �ي ��ر ان ت �ع �ل �ي��ق ص��ور
ال � �ش � �ه ��داء ع �ب ��ر ه � ��ذه ال � �ج � ��داري � ��ات ف��ي
امل ��دارس ي�س��اع��د ف��ي غ��رس روح ال��والء
في نفوس أبنائنا الطلبة عبر معرفتهم
لهؤالء الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم
للحفاظ على الوطن.
وأع��رب��ت األمير عن األم��ل في أن يتم
إن �ج��از ال �ج ��داري ��ات م��ع ح �ل��ول األع �ي��اد
الوطنية لوطننا الحبيب ال�ك��وي��ت في
 25و 26من شهر فبراير من العام املقبل.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

اإلب � � � ��داع وت� � �ب � ��ادل ال� �خ� �ب ��رات
وتفعيل شراكات مثمرة ذات
ق �ي �م��ة م� �ض ��اف ��ة ب�ي��ن ك� ��ل م��ن
القطاعني العام والخاص.
وأض � � � � ��اف � � � � ��ت أن ت � �ع� ��زي� ��ز
أس� � ��س وق � ��واع � ��د االق� �ت� �ص ��اد
امل� �ع ��رف ��ي ع �ب ��ر االب� �ت� �ك ��ار ف��ي
امل � �ش� ��اري� ��ع ال ��رق� �م� �ي ��ة ي �ح �ق��ق
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة م�ش�ي��رة
إل ��ى م �ش��ارك��ة ن�خ�ب��ة متميزة
م � ��ن م� �خ� �ت� �ل ��ف دول ال� �ع ��ال ��م
ومتخصصني ف��ي االقتصاد
امل�ع��رف��ي م��ن ك�ب��ار املسؤولني
ف ��ي ال �ح �ك��وم��ات وامل �ن �ظ �م��ات
ال� � � ��دول � � � �ي� � � ��ة وامل � � ��ؤس� � � �س � � ��ات
االس �ت �ث �م ��اري ��ة وال �ت�ع�ل �ي �م �ي��ة
والتدريبية في امللتقى.
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