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األمير ترأس وفد الكويت في اجتماعات الدورة الـ  36للمجلس األعلى لقادة دول مجلس التعاون

قمة الرياض :نمر بأطماع وتحديات
تتطلب تحصين دولنا من األخطار الخارجية
خادم الحرمين :استكمال بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة

ش� ��ارك ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورع��اه
أم��س ف��ي اجتماعات ال ��دورة ال �ـ 36
للمجلس األعلى لقادة دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية .وقد
اف �ت �ت��ح خ� ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين
امل�ل��ك سلمان ب��ن عبدالعزيز القمة
ب�ك�ل�م��ة أك ��د ف�ي�ه��ا أن امل �ن �ط �ق��ة تمر
ب�ظ��روف وتحديات وأط�م��اع بالغة
ال �ت �ع �ق �ي��د م �ش �ي��را ج�ل�ال �ت��ه إل� ��ى أن
هذا األمر يتطلب التكاتف والعمل
معا لالستمرار في تحصني دولنا
م ��ن االخ� �ط ��ار ال �خ��ارج �ي��ة وم� ��د يد
ال�ع��ون ألشقائنا الس�ت�ع��ادة أمنهم
واستقرارهم ومواجهة ما تتعرض
له منطقتنا العربية من تحديات.
ودع ��ا امل �ل��ك س�ل�م��ان دول ال�ع��ال��م
أج�م��ع مل�ح��ارب��ة ال�ت�ط��رف واالره ��اب
والقضاء عليه أيا كان مصدره.
وأض � � � ��اف :أن� �ن ��ا ع �ل ��ى ث �ق ��ة أن �ن��ا
س �ن �ب��ذل ج �م �ي �ع��ا ق� �ص ��ارى ال�ج�ه��د
ل�ل�ع�م��ل ل�ت�ح�ق�ي��ق ن �ت��ائ��ج م�ل�م��وس��ة
لتعزيز مسيرة التعاون والترابط
ب� �ي� �ن� �ن ��ا ورف� � �ع � ��ة م � �ك ��ان ��ة امل �ج �ل��س
ال��دول �ي��ة وإي �ج��اد ب�ي�ئ��ة اق�ت�ص��ادي��ة
واج�ت�م��اع�ي��ة ت�ع��زز رف ��اه امل��واط�ن�ين

الغانم :القمة محطة مهمة
في البنيان الخليجي
أع � ��رب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م��رزوق الغانم عن ثقته بحكمة
ق ��ادة دول الخليج ف��ي ال�خ��روج
ب �ن �ت��ائ��ج م� ��ن ش ��أن �ه ��ا ان ت �ع��زز
مسيرة التعاون الخليجي .
وق � � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي ان قمة الرياض تعتبر
اح��دى املحطات املهمة التي من
شأنها ان تراكم لبنة جديدة في
البنيان الخليجي.
وأض � � � � ��اف إن ش� � �ع � ��وب دول

تفاصيل (ص)05

أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح خالل مشاركته في اجتماعات الدورة الـ  36لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

وال �ع �م��ل وف ��ق س �ي��اس �ي��ة خ��ارج �ي��ة
ف � ��اع� � �ل � ��ة ت � �ج � �ن� ��ب دول امل� �ج� �ل ��س
ال � �ص� ��راع� ��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة وت �س��اع��د
ع�ل��ى اس �ت �ع��ادة األم ��ن واالس �ت �ق��رار
ل � � ��دول ال� � �ج � ��وار واس� �ت� �ك� �م ��ال ب �ن��اء
منظومة دفاعية وأمنية مشتركة
ب�م��ا ي�ح�م��ي م�ص��ال��ح دول املجلس
وش �ع��وب��ه وم�ك�ت�س�ب��ات��ه متطلعني

ال ��ى امل�س�ت�ق�ب��ل وم ��ا ح�ق�ق��ه املجلس
من انجازات ملواطنينا والرقي الى
مستوى طموحاتهم.
م��ن ج��ان�ب��ه أك ��د ص��اح��ب السمو
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
دول ��ة ق�ط��ر أن مجلسنا ق ��ادر على
ال�ت�ع��اون م��ع ال�ت�ح��دي��ات الجسيمة
ال�ت��ي ي��واج�ه�ه��ا ال�ع��ال��م بشكل ع��ام

الري :الوكاالت وتنفيذ القوانين
أولويات الجلسة المقبلة
كشف مقرر لجنة األول��وي��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب اح �م��د الري
عن ثالثة محاور تم مناقشتها
ض �م��ن ج� � ��دول اع� �م ��ال ال�ج�ل�س��ة
امل � � �ق � � �ب � � �ل� � ��ة ل � �ل � �م � �ج � �ل � ��س خ �ل ��ال
يومي  16-15ديسمبر ال�ج��اري
اضافة الى تحديد موعد جلسة
اخرى في يومي  22و 23من ذات

ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ت�ت�ط�ل��ع ب��أم��ل
الى نتائج القمة الخليجية الـ 36
املنعقدة في الرياض.
وقال الغانم ان الكويت ممثلة
ب �ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح س �ت �ظ��ل ع�ل��ى
دأبها داعما قويا وركنا أساسيا
ف��ي م�ن�ظ��وم��ة ال�ع�م��ل الخليجي
املشترك.

الشهر وسيعلن األسبوع املقبل
عن جدول أعمالها .وأشار الري
إل��ى أن الجلسة املقبلة ستشهد
ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة األول� ��وي� ��ات ح��ول
برنامج عمل الحكومة وقانون
التخطيط االق�ت�ص��ادي وقانون
الوكاالت التجارية.
وب�ين الري ان امل�ح��ور الثاني

ن��اق��ش متابعة تنفيذ ال�ق��وان�ين
حيث تم تحديد اجتماعني االول
م�ن�ه�م��ا ف ��ي  12و  17دي�س�م�ب��ر
الجاري م��ن أج��ل االجتماع مع
ال��وزارات التي لم تنفذ عددا من
القوانني.
تفاصيل (ص)06

وامل� �ن� �ط� �ق ��ة ب �ش �ك��ل خ� � ��اص ب�ف�ض��ل
تضامننا وت�ع��اون�ن��ا امل�ش�ت��رك في
ج �م �ي��ع امل� �ج ��االت م ��ن أج ��ل ح�م��اي��ة
م� �ج� �ت� �م� �ع ��ات� �ن ��ا وال � � �ح � � �ف� � ��اظ ع �ل��ى
م �ك �ت �س �ب��ات �ن��ا وت �ح �ق �ي��ق ت �ط �ل �ع��ات
الشعب الخليجي.
وط ��ال ��ب ال �ش �ي��خ ت�م�ي��م امل�ج�ت�م��ع
ال ��دول ��ي ب� �ض ��رورة ال �ت �ص��دي ل�ه��ذه

ال � �ظ� ��اه� ��رة ب ��اع� �ت� �ب ��اره ��ا خ� �ط ��را أو
تحديا عامليا.
بدوره القى األمني العام ملجلس
ال �ت �ع ��اون ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال�ع��رب�ي��ة
د.ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال��زي��ان��ي ك�ل�م��ة رف��ع
ف �ي �ه��ا ال �ت �ه��ان��ي ل � �خ ��ادم ال �ح��رم�ين
الشريفني لترؤسه ال��دورة الحالية
ل�ل�م�ج�ل��س األع� �ل ��ى م ��ؤك ��دا ان ه��ذه

ال � � � ��دورة ت �ن �ع �ق��د ف� ��ي ظ� ��ل اوض � ��اع
اقليمية مضطربة وتحديات بالغة
االه �م �ي��ة ت�ت�ط�ل��ب ال�ي�ق�ظ��ة وال�ع�م��ل
الجاد.

تفاصيل (ص)04-02

الزلزلة :المجلس فيراري 2015
والحكومة فولكس 1962
لفت النائب د .يوسف الزلزلة
ان��ه قبل م��ا ي�ق��ارب  9أش�ه��ر قال
ان سرعة املجلس فيراري 2015
والحكومة فولكس  1966واآلن
امل �ج �ل��س م� � ��ازال ف � �ي ��راري 2015
والحكومة تراجعت الى فولكس
 1962وم � � ��ازال � � ��ت ب� �ط� �ي� �ئ ��ة ف��ي
التعاطي مع املجلس وانجازاته.

واض��اف ال��زل��زل��ة ف��ي تصريح
لـ«الدستور» ان بعض الوزراء ال
يستطيع ان ي��ؤدي دوره كوزير
وال يستطيع ان يكون شخصا
من حزمة فريق وبعض الوزراء
غ�ي��ر ق� ��ادر ع�ل��ى م��واص �ل��ة نفس
العطاء والتميز كباقي ال��وزراء.
م �س �ت �ط��ردا أن ��ه ام ��ر ط�ب�ي�ع��ي ان

يحاسب ويستجوب من النواب
م ��ؤك ��دا ان ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن��اغ��م
ق��ائ��م م��ع الحكومة لكن املشكلة
مع بعض ال��وزراء الذين أصبح
اداؤه � � � � � ��م ال ش � � ��يء ف � ��ي اآلون � � ��ة
األخيرة.
تفاصيل (ص)08
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دعا خالل قمة الرياض إلى استكمال بناء منظومة دفاعية وأمنية مشتركة لحماية شعوب الخليج

خادم الحرمين :علينا تحصين دولنا
من الصراعات اإلقليمية

منطقتنا تمر بظروف وتحديات وأطماع بالغة التعقيد تستدعي منا التكاتف

قادة دول مجلس التعاون خالل االجتماع الدورة الـ 36للمجلس األعلى لدول الخليج العربية

أكد خادم الحرمني الشريفني امللك
سلمان ب��ن عبدالعزيز ملك اململكة
العربية السعودية في الرياض أمس
االربعاء دعم مجلس التعاون للحل
ال �س �ي��اس��ي ل�ل�ازم ��ة ال �س ��وري ��ة وف�ق��ا
لبيان (جنيف.)1
وق � ��ال امل �ل ��ك س �ل �م��ان ف ��ي اف �ت �ت��اح
اج �ت �م��اع��ات ال � ��دورة ال � �ـ 36للمجلس
االع� � �ل � ��ى مل� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع � ��اون ل � ��دول
ال �خ �ل �ي ��ج ال� �ع ��رب� �ي ��ة ان اس �ت �ض��اف��ة
ال� �ع ��اص� �م ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة اج �ت �م��اع��ا
موسعا للمعارضة ال�س��وري��ة يؤكد
دع��م امل�م�ل�ك��ة للحل ال�س�ل�م��ي ل�لازم��ة
السورية.
وق ��ال خ ��ادم ال �ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين
امل � �ل ��ك س� �ل� �م ��ان ب� ��ن ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال
س �ع��ود ان دول ال �ت �ح��ال��ف ح��ري�ص��ة
على تحقيق االم��ن واالس �ت �ق��رار في
اليمن تحت قيادة حكومته الشرعية
م� ��ؤك� ��دا ان دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ت ��دع ��م ال � �ح ��ل ال �س �ل �م��ي
ليتمكن اليمن «العزيز» من تجاوز
ازمته ويستعيد نشاطه في التنمية.
وطالب دول العالم اجمع بتحمل
امل �س��ؤول �ي��ة امل �ش �ت��رك��ة ف ��ي م �ح��ارب��ة
ال�ت�ط��رف واالره � ��اب وال �ق �ض��اء عليه
أي��ا ك��ان م�ص��دره م��ؤك��دا ان االره��اب

ي��رف �ض��ه وي �م �ق �ت��ه ال ��دي ��ن االس�ل�ام��ي
الحنيف النه دين االعتدال.
واش � � � ��ار ال� � ��ى م � ��ا ت �ن �ع ��م ب � ��ه دول
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي م��ن

ام��ن واس�ت�ق��رار وازده ��ار مضيفا ان
م�ن�ط�ق�ت�ن��ا ت �م��ر ب �ظ��روف وت �ح��دي��ات
واط �م��اع ب��ال�غ��ة ال�ت�ع�ق�ي��د وان االم��ر
يتطلب م�ن��ا ال�ت�ك��ات��ف وال�ع�م��ل معا

ل�لاس�ت�م��رار ف��ي ت�ح�ص�ين دول �ن��ا من
اخطار خارجية.
واك� � ��د ض � � ��رورة م� �س ��اع ��دة ال � ��دول
العربية لتحقيق االم��ن واالستقرار

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح وخادم الحرمني الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز

وم��واج �ه��ة م��ا ت �ت �ع��رض ل��ه امل�ن�ط�ق��ة
ال�ع��رب�ي��ة م��ن ت �ح��دي��ات ف��ي مختلف
القضايا وف��ي مقدمة ذل��ك استعادة
ال � � �ح � � �ق � � ��وق امل� � � �ش � � ��روع � � ��ة ل� �ل� �ش� �ع ��ب
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن ��ي ف � ��ي إق � ��ام � ��ة دول � �ت� ��ه
املستقلة وعاصمتها القدس.
واك � ��د ض� � ��رورة ت �ق �ي �ي��م ان� �ج ��ازات
املجلس بعد م��رور خمسة وثالثني
ع � ��ام � ��ا م� � ��ن ع� � �م � ��ره وال � �ت � �ط � �ل� ��ع إل� ��ى
املستقبل لتلبية طموحات مواطنيه
الذين يتطلعون إل��ى إن�ج��ازات أكثر
تمس حياتهم اليومية.
واع ��رب ع��ن ث�ق��ه ب��ان��ه سيتم ب��ذل
ق � �ص ��ارى ال �ج �ه��د ل �ل �ع �م��ل ل�ت�ح�ق�ي��ق
ن �ت��ائ��ج م �ل �م��وس��ة ل �ت �ع��زي��ز م�س�ي��رة
التعاون والترابط بني دولنا ورفعة
مكانة املجلس الدولية وإيجاد بيئة
اق�ت�ص��ادي��ة واج�ت�م��اع�ي��ة ت�ع��زز رف��اه
امل��واط �ن�ي�ن وال �ع �م��ل وف ��ق س�ي��اس�ي��ة
خارجية فاعلة تجنب دول املجلس
الصراعات اإلقليمية وتساعد على
اس �ت �ع��ادة األم� ��ن واالس �ت �ق ��رار ل��دول
ال� �ج ��وار واس �ت �ك �م��ال ب �ن��اء منظومة
دفاعية وأمنية مشتركة بما يحمي
م� �ص ��ال ��ح دول امل� �ج� �ل ��س وش �ع��وب��ه
ومكتسباته.

علينا مد يد
العون ألشقائنا
الستعادة أمنهم
واستقرارهم
دول التحالف
حريصة على تحقيق
األمن واالستقرار
في اليمن
 35عاما من عمر
مجلس التعاون
وقت مناسب
لتقييم االنجازات
والتطلع إلى
المستقبل
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أكد ثقته بتعامل مجلس التعاون مع التحديات التي تواجهه بفضل تضامن دوله

أمير قطر :اإلرهاب أصبح من أخطر التحديات
التي تواجه المنطقة

يجب التفريق بين اإلرهاب وحق الشعوب في المطالبة بحقوقها المشروعة
طالب امير دولة قطر سمو الشيخ
تميم ب��ن ح�م��د آل ث��ان��ي ف��ي ال��ري��اض
أم � � ��س االرب � � �ع � � ��اء امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� ��دول� ��ي
ب �ض��رورة ال�ت�ص��دي ل�ظ��اه��رة االره��اب
باعتبارها خطرا وتحديا عامليا.
وق � � ��ال ال� �ش� �ي ��خ ت �م �ي ��م ف � ��ي ك �ل �م �ت��ه
ب��اج�ت�م��اع��ات ال ��دورة ال �ـ  36للمجلس
االعلى ملجلس التعاون لدول الخليج
العربية ان االره��اب اصبح من اخطر
ال� �ت� �ح ��دي ��ات ال � �ت� ��ي ت � ��واج � ��ه امل �ن �ط �ق��ة
والعالم مؤكدا ضرورة التصدي لهذه
ال �ظ��اه��رة م ��ع ال �ت �ف��ري��ق ب�ي�ن االره� ��اب
وحق الشعوب في املطالبة بحقوقها
املشروعة.
وق� � ��ال ام� �ي ��ر دول� � ��ة ق �ط��ر ان وت �ي��رة
االره � ��اب ق��د ت �ص��اع��دت م��ؤخ��را تحت
ذرائ � ��ع وش � �ع ��ارات زائ �ف ��ة ف��ال�ع�م�ل�ي��ات
االج ��رام� �ي ��ة ال� �ت ��ي اس �ت �ه��دف��ت ب �ل��دان��ا
عديدة تقدم الدليل تلو الدليل على أن
ه��ذه اآلف��ة املقيتة ع��اب��رة للحدود وأن
خطرها محدق بكل الشعوب واألقطار
دون أي تمييز بني ضحاياها بسبب
اللون أو العراق أو الدين أو املذهب.
وح � ��ول م �س �ي��رة ال �ع �م��ل ال�خ�ل�ي�ج��ي
اك � � ��د ال� �ش� �ي ��خ ت� �م� �ي ��م ث� �ق� �ت ��ه ب �م �ج �ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ب��ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ت �ح��دي��ات
التي تواجهه بفضل تضامن وتعاون
دول ��ه ف��ي ج�م�ي��ع امل �ج��االت السياسية

واالق �ت �ص��ادي��ة واألم �ن �ي��ة وغ �ي��ره��ا من
أج ��ل ح �م��اي��ة امل �ج �ت �م �ع��ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
وال�ح�ف��اظ على مكتسباتها وتحقيق
تطلعات الشعب الخليجي وترسيخ
األمن واالستقرار واالزدهار في دوله.
وب � ��ال� � �ش � ��أن ال� �ف� �ل� �س� �ط� �ي� �ن ��ي ط ��ال ��ب
امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي ب ��ان� �ه ��اء االح� �ت�ل�ال
االسرائيلي لألراضي العربية واقامة
ال ��دول ��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة امل �س �ت �ق �ل��ة ذات
السيادة وعاصمتها القدس الشرقية
ع �ل��ى ح� � ��دود ع � ��ام  1967م �ش �ي��را ال��ى
ان اس �ت �م��رار امل �م��ارس��ات االس��رائ�ي�ل�ي��ة
ال�ع��دوان�ي��ة لتغيير ال��واق��ع الجغرافي
وال��دي�م�غ��راف��ي ل�لاراض��ي الفلسطينية
امل �ح �ت �ل��ة وه � ��و م� ��ا ي� �ق ��وض امل �س��اع��ي
الح �ل ��ال ال � �س �ل�ام ال � �ع� ��ادل ف� ��ي ال �ش ��رق
االوسط.
وتناول الشيخ تميم االزمة السورية
م�ش��ددا ع�ل��ى ض ��رورة ال�ع�م��ل والسعي
ال�ج��اد إل��ى تنفيذ م�ق��ررات جنيف ()1
ال�ت��ي تلبي تطلعات الشعب ال�س��وري
وآم � ��ال � ��ه وت� �ح� �ف ��ظ ك� ��رام� ��ة امل ��واط� �ن�ي�ن
وحقهم في ممارسة إرادتهم الحرة.
وح � ��ول امل �ل��ف ال �ي �م �ن��ي اك ��د ال�ش�ي��خ
ت �م �ي��م ض � � � ��رورة اس� �ت� �ك� �م ��ال ال �ع �م �ل �ي��ة
ال�س�ي��اس�ي��ة وف ��ق امل� �ب ��ادرة الخليجية
ومخرجات الحوار الوطني اليمني في
يناير  2014وإع�لان الرياض في مايو

على المجتمع
الدولي إنهاء
االحتالل اإلسرائيلي
لألراضي العربية
وإقامة الدولة
الفلسطينية
نطالب بدعم
ومساندة العراق
في حربه على
االرهاب الذي بات
يهدد استقراره

صاحب السمو خالل حضوره مأدبة عشاء أقامها خادم الحرمني

 2015وقرار مجلس األمن رقم .2216
وام� ��ا ال �ش ��أن ال �ع��راق��ي ف �ش��دد على
اهمية أمن العراق واستقراره ووحدته
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وس�ل��ام� ��ة أراض� � �ي � ��ه داع� �ي ��ا
إل��ى دع��م وم�س��ان��دة ال �ع��راق ف��ي حربه
ع �ل��ى اإلره� � ��اب ال� ��ذي ب ��ات ي �ه��دد أم�ن��ه

واس � �ت � �ق� ��راره وك� �ي ��ان ��ه إلرس � � ��اء أس��س
الدولة الوطنية القائمة على املواطنة
امل �ت �س��اوي��ة ل�ل�ع��راق�ي�ين ج�م�ي�ع��ا بغض
ال� �ن� �ظ ��ر ع� ��ن ان� �ت� �م ��اءات� �ه ��م ال �ط��ائ �ف �ي��ة
والدينية والقومية.
وفي الشأن الليبي اكد الشيخ تميم

ال�ت�ط�ل��ع ال ��ى أن ي�ت�م�ك��ن ال�ل�ي�ب�ي��ون من
ت�ج��اوز الصعوبات ال��راه�ن��ة وتحقيق
املصالحة الوطنية الشاملة واملضي
ف��ي ع�م�ل�ي��ة س�ي��اس�ي��ة ت�ح�ق��ق ال��وح��دة
واالس�ت�ق��رار واستتباب األم��ن للشعب
الليبي.

سمو األمير
يستقبل أمير قطر
اس �ت �ق �ب��ل ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
م� �س ��اء أم � ��س اخ� � ��اه ح� �ض ��رة ص��اح��ب

نتطلع الى المصالح
الوطنية الشاملة
في ليبيا لتحقيق
الوحدة واالستقرار

السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
امير دول��ة قطر الشقيقة وذل��ك بقصر
ال ��درع� �ي ��ة ب ��ال ��ري ��اض وح �ض ��ر ال �ل �ق��اء
اعضاء الوفد الرسمي املرافق لسموه.

 ..وسموه يستقبل
نائب رئيس الوزراء العماني
استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
اخ� ��اه ص��اح��ب ال �س �م��و ال �س �ي��د فهد
ب��ن محمود آل سعيد ن��ائ��ب رئيس
ال� � � ��وزراء ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � ��وزراء

ب �س �ل �ط �ن��ة ع � �م� ��ان ال �ش �ق �ي �ق��ة وذل� ��ك
بمقر اقامة سموه رع��اه الله بقصر
الدرعية بالعاصمة الرياض.
وح� �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء اع � �ض� ��اء ال ��وف ��د
الرسمي املرافق لسموه.

ضرورة السعي
الجاد لتنفيذ
مقررات جنيف
التي تلبي تطلعات
الشعب السوري

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح خالل استقباله الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
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قادة دول الخليج يأملون أن تحقق
قمة الرياض تطلعات شعوبهم

صورة جماعية لقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

اعرب قادة ومسؤولون في دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ل � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف � ��ي ت� �ص ��ري� �ح ��ات ل ��دى
وصولهم ال��ى ال��ري��اض للمشاركة
ف ��ي اع� �م ��ال ال� � ��دورة  36للمجلس
االع� �ل ��ى ع ��ن االم � ��ل ف ��ي ان ت�ح�ق��ق
ق�م��ة ال ��ري ��اض ت�ط�ل�ع��ات ال�ش�ع��وب
الخليجية.
وق� ��ال ام �ي��ر ق �ط��ر س �م��و ال�ش�ي��خ
تميم ب��ن ح�م��د آل ث��ان��ي :ن��ام��ل ان

تسفر الدورة الـ 36للمجلس االعلى
مل �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
ال�ع��رب�ي��ة ع��ن ن�ت��ائ��ج ف��ي مستوى
التحديات البالغة الخطورة التي
ت �ش �ه��ده��ا ال �س��اح �ت��ان اإلق�ل�ي�م�ي��ة
وال��دول �ي��ة وان ت�س�ه��م ف��ي ت�ع��زي��ز
م� �س� �ي ��رة امل� �ج� �ل ��س وف� � ��ي ت�ح�ق�ي��ق
أهدافه.
وع� �ب ��ر ع ��ن ال �ت �م �ن �ي��ات ب �ن �ج��اح
ال� �ق� �م ��ة مل � ��ا ف� �ي ��ه خ� �ي ��ر وم �ص �ل �ح��ة

صاحب السمو حضر
مأدبة عشاء أقامها
خادم الحرمين
ح � �ض � ��ر ح � � �ض� � ��رة ص ��اح ��ب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه مأدبة عشاء
أق��ام�ه��ا أخ ��وه خ ��ادم الحرمني
ال �ش��ري �ف�ي�ن امل� �ل ��ك س �ل �م��ان ب��ن
ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ال س� �ع ��ود م�ل��ك
امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
ال �ش �ق �ي �ق��ة وذل� � ��ك ع �ل ��ى ش ��رف
اصحاب الجاللة والسمو قادة
دول م �ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول

ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة امل �ش��ارك�ين
ف� � � ��ي اج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ات ال � � � � � ��دورة
السادسة والثالثني للمجلس
األعلى ملجلس التعاون لدول
الخليج العربية واملنعقدة في
العاصمة الرياض.

ش � �ع ��وب دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون
واالمتني العربية واالسالمية.
وم� � ��ن ج ��ان� �ب ��ه اع� �ت� �ب ��ر ال �ع��اه��ل
البحريني امللك حمد بن عيسى آل
خليفة القمة الخليجية بالرياض
ف ��رص ��ة س ��ان� �ح ��ة ل� �ت� �ب ��ادل ال � ��رؤى
وال � �ت � �ش� ��اور ف� ��ي ك� ��اف� ��ة ال �ق �ض��اي��ا
وامل � ��وض � ��وع � ��ات ال � �ت� ��ي ت� �ه ��م دول
مجلس التعاون وتحقيق ما يعود
بالخير على شعوب هذه الدول.

وقال ان القمة تعمل على ترسيخ
ام� ��ن واس� �ت� �ق ��رار امل �ن �ط �ق��ة ف ��ي ظ��ل
املتغيرات وال�ت�ط��ورات املتسارعة
على الساحتني االقليمية والدولية
مشيرا الى وج��ود تحديات تحتم
على املجلس انسجاما وتنسيقا
عاليني في التحرك الخليجي.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
الوزراء لشؤون مجلس الورزاء في
سلطنة عمان فهد بن محمود آل

سعيد ان املرحلة الراهنة شهدت
العديد من املستجدات التي القت
بظاللها على الساحتني االقليمية
والدولية مؤكدا ان مسيرة مجلس
التعاون الخليجي حفلت بالعديد
من االنجازات التي يسعى الجميع
الى املحافظة عليها.
واك ��د ان سلطنة ع�م��ان بقيادة
السلطان قابوس بن سعيد تدعم
مسيرة املجلس املباركة وتسعى

ل�ل�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ك��اف��ة االش� �ق ��اء في
ال ��دول االع �ض��اء ترسيخا للمزيد
من التعاون وحفاظا على املصالح
ال �ع �ل �ي��ا ل � ��دول امل �ج �ل��س وت�ح�ق�ي�ق��ا
ل �ط �م��وح��ات االج � �ي� ��ال ال �ح��اض��رة
واملتعاقبة.

الزياني :الدورة الحالية للقمة تأتي وسط
أوضاع إقليمية مضطربة
أك ��د االم�ي��ن ال �ع ��ام مل�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ل ��دول الخليج ال�ع��رب�ي��ة د .عبداللطيف
ال ��زي ��ان ��ي ف ��ي ال ��ري ��اض أم� ��س االرب� �ع ��اء
م�ض��ي ق ��ادة دول امل�ج�ل��س ف��ي تحقيق
امال وتطلعات ابناء الخليج.
وقال الزياني في كلمته باجتماعات
ال� ��دورة ال � �ـ 36للمجلس االع �ل��ى ملجلس
ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ان
ق��رارات املجلس االعلى بشأن املشاريع
االستراتيجية املشتركة والتشريعات
امل� ��وح� ��دة م ��ن اج � ��ل ال �ت �ك��ام��ل ف ��ي ك��اف��ة
امل �ي��ادي��ن وت��وس �ي��ع م �ج ��االت ال �ت �ع��اون
وال �ت �ن �س �ي��ق امل� �ش� �ت ��رك ف �ي �م��ا ب �ي�ن دول
امل �ج �ل��س وك ��ذل ��ك م ��ع ال� � ��دول ال�ص��دي�ق��ة

والشقيقة يتم تنفيذها ومتابعتها من
املجلس الوزاري واالمانة العامة ملجلس
التعاون.
واوضح الزياني ان القمة الخليجية
ف ��ي ال ��ري ��اض ت �ن �ع �ق��د ف ��ي ظ ��ل أوض� ��اع
إق�ل�ي�م�ي��ة م �ض �ط��رب��ة وت �ح��دي��ات ب��ال�غ��ة
األهمية تتطلب اليقظة والعمل الجاد
وال� �ح� �ث� �ي ��ث ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى م �ك �ت �س �ب��ات
وان �ج��ازات ه��ذه املنظومة م��ؤك��دا تطلع
دول امل �ج �ل��س إل ��ى امل ��زي ��د م ��ن ال�ت�ك��ام��ل
وال �ت �ض��ام��ن وال �ت�ل�اح ��م ل�ت�ح�ق�ي��ق آم ��ال
وتطلعات مواطني دول املجلس.
واش� � � ��ار ال � ��ى ان امل �ج �ل ��س ال� � � ��وزاري
مل �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج ��ي ان �ه ��ى

ف ��ي دورت � � ��ه ال �ت �ح �ض �ي��ري��ة واج �ت �م��اع��ه
ال�ت�ك�م�ي�ل��ي م�ن��اق�ش��ة ك��اف��ة امل��وض��وع��ات
وامل �ل �ف��ات وال �ت �ق��اري��ر وأوص ��ى ب��رف��ع ما
تم التوصل إليه من نتائج إلى املجلس
االع� �ل ��ى ل �ل �ت��وج �ي��ه وإص� � � ��دار ال � �ق� ��رارات
الالزمة بشأنها.
واع ��رب ع��ن خ��ال��ص التهنئة ل�خ��ادم
ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين امل �ل��ك س �ل �م��ان بن
عبدالعزيز على ترؤسه الدورة الحالية
ل�ل�م�ج�ل��س األع �ل��ى وال�ت�ه�ن�ئ��ة ال ��ى أم�ي��ر
دول��ة قطر سمو الشيخ تميم ب��ن حمد
آل ثاني على ما تميزت به رئاسة سموه
للدورة الـ 35للمجلس األعلى.

د .عبداللطيف الزياني
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نتطلع إلى نتائج القمة الخليجية الـ  36بالرياض لتعزيز مسيرة التعاون

الغانم  :قمة الرياض محطة
مهمة في البنيان الخليجي

الكويت ستظل داعما قويا في منظومة العمل الخليجي المشترك
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

ق � � � ��ال رئ � � �ي � ��س م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م إن ش �ع��وب دول
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ت �ت �ط �ل��ع ب��أم��ل
ال� � ��ى ن� �ت ��ائ ��ج ال� �ق� �م ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
الـ  36املنعقدة في الرياض.

وق � � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
صحفي ان قمة ال��ري��اض تعتبر
اح ��دى امل�ح�ط��ات امل�ه�م��ة ال �ت��ي من
شأنها ان تراكم لبنة جديدة في
ال �ب �ن �ي��ان ال �خ �ل �ي �ج��ي م �ع��رب��ا عن

الخرينج :شعوب الخليج
تنظر للقمة الخليجية بروح
التفاؤل والثقة
اع�ت�ب��ر ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
االم��ة م �ب��ارك الخرينج انعقاد
ق �م��ة م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل� ��دول
ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ال��ري��اض
قمة غير عادية تنعقد في ظل
ال �ظ��روف ال��دق�ي�ق��ة والحساسة
التي تمر بها املنطقة والعالم
باكمله .
واك � ��د ال �خ��ري �ن��ج ان ش�ع��وب
الخليج تنظر للقمة الخليجية
ب��روح التفاؤل والثقة للخروج
من املشاكل والعمل على ايجاد
ال �ح �ل��ول الزم� � ��ات امل �ن �ط �ق��ة م��ن
خالل زيادة التالحم الخليجي
ومزيد من التعاون والتنسيق
املشترك ب�ين ال��دول الخليجية
مؤكدا الثقة الكاملة للشعوب
الخليجية بقادتهم وبقراراتهم
التي ستؤدي ان ش��اء الله الى
م ��زي ��د م ��ن ال �ت �ق ��دم واالزده � � ��ار
واالم � � � � � � � ��ن واالم� � � � � � � � � ��ان ل � � �ل� � ��دول
الخليجية وللعالم بأسره .
كما رحب الخرينج بانعقاد
مؤتمر املعارضة السورية في
ال� ��ري� ��اض ب ��رع ��اي ��ة ك��ري �م��ة م��ن
خ��ادم الحرمني الشريفني امللك
سلمان ب��ن عبد العزيز حفظه
الله ورعاه متمنيا لهذا املؤتمر
ال�ن�ج��اح وال�ت��وف�ي��ق لكي تعود
س��وري��ا ال �ع��روب��ة ال ��ى مكانها
الصحيح بني شقيقاتها الدول
العربية تمارس دورها العربي
وع � � � � � ��ودة ال � �ش � �ع � ��ب ال � � �س� � ��وري
امل�ه�ج��ر ال��ى دي ��اره واستتباب
االم��ن واالم��ان في رب��وع الشام

مبارك الخرينج

م��ؤك��دا اه�م�ي��ة وم�ك��ان��ة س��وري��ا
في الوطن العربي ول��دي ابناء
االم��ة العربية معتبرا ان الحل
السياسي لالزمة السورية هو
املدخل الصحيح لحلها وعودة
االس� � �ت� � �ق � ��رار ل� �ه ��ا ول �ل �م �ن �ط �ق��ة
ولالقليم ككل.

ث�ق�ت��ه ب�ح�ك�م��ة ق ��ادة دول الخليج
في الخروج بنتائج من شأنها ان
تعزز مسيرة التعاون الخليجي .
وقال ان الكويت ممثلة بحضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ

ص �ب��اح االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
س�ت�ظ��ل ع �ل��ى دأب �ه ��ا داع �م ��ا ق��وي��ا
ورك � �ن � ��ا أس ��اس � �ي ��ا ف � ��ي م �ن �ظ��وم��ة
العمل الخليجي املشترك .
وأض � ��اف أن ال �ق �م��ة الخليجية

تنعقد وسط ظروف ومستجدات
اق �ل �ي �م �ي��ة ودول � �ي� ��ة ب��ال �غ��ة ال ��دق ��ة
ول� ��ذل� ��ك ت� �ع ��ول ش� �ع ��وب ال �خ �ل �ي��ج
على حكمة قياداتها في الخروج
ب ��دول الخليج م��ن ت�ل��ك التقلبات

ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة وه � � ��ي أك � �ث� ��ر ام ��ان ��ا
واستقرارا وازدهارا.

خالل مشاركة وفد الشعبة البرلمانية في مؤتمر الجمعية البرلمانية آلسيا

الشايع :الكويت تؤدي دورا حيويا
في تعزيز التعاون بين الدول اآلسيوية
أكد رئيس وفد الشعبة البرملانية
النائب فيصل الشايع دور الكويت
الحيوي في تعزيز أواص��ر التعاون
والحوار بني ال��دول اآلسيوية .وقال
ان ج� �ه ��ود س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ف��ي
توطيد العالقات مع القارة اآلسيوية
بدأت منذ توليه الحكم في عام 2006
ح �ي��ث ق� ��ام س �م��وه ب �ج��ول��ة آس �ي��وي��ة
ش� �م� �ل ��ت ع � � � ��ددا م � ��ن ال � � � � ��دول أج � ��رى
خ�لال �ه��ا س �م��وه م �ب��اح �ث��ات رس�م�ي��ة
م ��ع ق��ادت �ه��ا ت �م �خ��ض ع �ن �ه��ا ت��وق�ي��ع
ال� �ك ��وي ��ت الت� �ف ��اق� �ي ��ات ث �ن��ائ �ي��ة ع ��دة
ش�م�ل��ت م �ج��االت م�خ�ت�ل�ف��ة وأب��رزه��ا
االقتصادية.
ج � � � ��اء ذل � � � ��ك ف � � ��ي ك � �ل � �م� ��ة أل � �ق� ��اه� ��ا
ال�ش��اي��ع ام��س أم ��ام ال�ج�ل�س��ة العامة
للمؤتمر الثامن للجمعية البرملانية
اآلسيوية الذي تستضيفه العاصمة
ال�ك�م�ب��ودي��ة ب �ن��وم ب�ن��ه ت�ح��ت ع�ن��وان
تعزيز ال�س�لام واملصالحة وال�ح��وار
ف � ��ي آس � �ي � ��ا وال � � � � ��ذي اف � �ت � �ت ��ح ال � �ي ��وم
ويستمر حتى  12الشهر الجاري.
وأش� � ��ار ال �ش��اي��ع إل� ��ى اس �ت �ض��اف��ة
ال� �ك ��وي ��ت ال � �ح� ��وار اآلس � �ي� ��وي األول
ع��ام  2012ب �م �ب��ادرة م��ن س�م��و أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح لرسم خريطة مالية جديدة
مل ��واج �ه ��ة ال �ت �ح��دي��ات االق �ت �ص��ادي��ة
ال �ت��ي ت �ع �ت��رض دول آس �ي��ا وإن �ش��اء
برنامج يهدف إلى تمويل املشاريع
االن�م��ائ�ي��ة ف��ي ال ��دول اآلس�ي��وي��ة غير
ال �ع��رب �ي��ة ل �ل �م �س��اه �م��ة ف� ��ي ت�ح�ق�ي��ق

االهداف االنمائية لأللفية.ولفت إلى
مساهمة الكويت بمبلغ  300مليون
دوالر في ذلك البرنامج
وأك ��د ال �ش��اي��ع أن أي� ��ادي ال�ك��وي��ت
ال�ب�ي�ض��اء ك��ان��ت وم��ا زال ��ت مفتوحة
وع� � �ل � ��ى أت � � � ��م االس � � �ت � � �ع� � ��داد إلن � �ق� ��اذ
املنكوبني جراء التحديات الطبيعية
ال� �ت ��ي ش �ه��دت �ه��ا ال � �ق� ��ارة اآلس �ي��وي��ة
موضحا أن الكويت كانت في مصاف
دول ال�ع��ال��م ب��دع��م ق�ض�ي��ة ال�لاج�ئ�ين
ال �س��وري�ين ع�ب��ر استضافتها ثالثة
م��ؤت �م��رات دول �ي��ة للمانحني تكللت
ب��ال �ن �ج��اح ون� �ص ��رت ف �ي �ه��ا ال�ق�ض�ي��ة
االنسانية.
وأف � � ��اد ب � ��أن ق� � ��ارة آس� �ي ��ا ان �ت �ج��ت
العديد من نماذج التنمية املختلفة
ال�ت��ي ك��ان��ت وم��ا زال ��ت م�ص��در إل�ه��ام
ل� �ل� �ك� �ث� �ي ��ر م� � ��ن دول ال � �ع � ��ال � ��م ح �ي��ث
اس� �ت� �ط ��اع ��ت ف � ��ي زم� � ��ن ق� �ي ��اس ��ي أن
تصبح مركزا لالنتعاش االقتصادي
ال� �ع ��امل ��ي إال أن� �ه ��ا م � ��ازال � ��ت ت ��واج ��ه
ت �ح��دي��ات ال� �ن ��زاع ال��دي �ن��ي وال �ع��رق��ي
والصراعات الحدودية التي زعزعت
أمنها واستقرارها مما جعلها أحد
أكبر بؤر االرهاب الدولي.
وبني أن القضية الفلسطينية هي
قضيتنا األولى واألهم والتي تمس
االن �س��ان �ي��ة ف ��ي امل �ق ��ام األول ول�ي��س
ال�ع��رب أو املسلمني وح��ده��م مشيرا
إلى أن الفلسطينيني ما زالوا يقتلون
ب��دون وج��ه حق وم��ا زال��ت أراضيهم
تغتصب ومقدساتهم تدنس وسط

فيصل الشايع

الصمت الدولي.
ون� � ��اش� � ��د األع� � � �ض � � ��اء ب ��ال� �ت�ل�اح ��م
وتكاتف الجهود نحو تعزيز السلم
واألمن الدوليني وفتح قنوات للحوار
واملصالحة كسبيل لتوثيق التعاون
االقليمي وتحقيق االستقرار.
ودعا إلى التمسك بالقيم البناءة
للجمعية البرملانية اآلسيوية التي
تقوم على أس��اس تعزيز السالم من
خالل املصالحة والحوار بني الدول
االعضاء وذلك للوصول الى مستوى
أع�ل��ى م��ن ال�ت�ع��اون اإلقليمي ليعود
ب��ال�ن�ف��ع ع�ل��ى ش �ع��وب آس �ي��ا ليحقق
االستقرار السياسي واألمني.
وشدد على أن املسؤولية الكبرى
تقع على عاتق الجمعية البرملانية
اآلسيوية في تقريب وجهات النظر
ب�ي�ن أط � ��راف ال �خ�ل�اف وف �ت��ح ق �ن��وات
للحوار والتباحث بني األعضاء على

مختلف املستويات.
ك� �م ��ا دع � ��ا ال� �ش ��اي ��ع إل � ��ى إص � ��دار
ال� �ق ��رارات وال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ت��ي ت��زي��د
م� ��ن م �س �ت��وى ال� �ت� �ع ��اون وال� �ت� �ق ��ارب
ب�ي��ن االع� � �ض � ��اء وح �ث �ه ��م ن �ح ��و رف ��ع
التوصيات وال �ق��رارات ال�ص��ادرة من
الجمعية ال�ب��رمل��ان�ي��ة اآلس�ي��وي��ة إل��ى
ب��رمل��ان��ات�ه��م ال��وط �ن �ي��ة وح�ك��وم��ات�ه��م
بهدف تبنيها وتنفيذها.
وأك � � ��د أه� �م� �ي ��ة ع �م �ل �ي��ات ال� �س�ل�ام
وامل� �ص ��ال� �ح ��ة وال� � �ح � ��وار ف� ��ي إرس � ��اء
دع��ائ��م االس�ت�ق��رار ف��ي آس�ي��ا والعالم
م�ش�ي��را ال��ى ض ��رورة ت�ض��اف��ر جهود
ال � ��دول األع� �ض ��اء ف ��ي إق ��ام ��ة ح��اض��ر
وم� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ي� �خ� �ل ��و م� � ��ن ال� � �ص � ��راع
والفرقة واالرهاب عبر وضع االليات
واالجراءات التي تعتمد على إشراك
اآلخ � ��ر واالق � � ��رار ب � ��دوره امل �ه��م بتلك
املساعي الحميدة.
وأوض� � � � ��ح أن م � ��ن امل � �ه� ��م ت �ع��زي��ز
وت�ف�ع�ي��ل دور امل� �ب ��ادرات ال�ت�ع��اون�ي��ة
وال �ت �ش ��اوري ��ة ب�ي�ن ال� � ��دول االع �ض��اء
ع� �ل ��ى ك ��اف ��ة األص� � �ع � ��دة ال �س �ي��اس �ي��ة
والثقافية واالقتصادية والتجارية
وال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وإع � � ��ادة ب �ن��اء ج�س��ور
الثقة والسالم في آسيا.
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اللجنة رحبت بالتوجيهات االنسانية بشأن صرف المساعدات االجتماعية

الميزانيات :الشؤون جادة في تسوية
مالحظات ديوان المحاسبة
ق� ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ع��دن��ان عبد
ال �ص �م��د إن ال�ل �ج�ن��ة ق ��د اج�ت�م�ع��ت
مل� �ن ��اق� �ش ��ة ال� � �ح� � �س � ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
ل � � � � ��وزارة ال� � �ش � ��ؤون االج �ت �م ��اع �ي ��ة
والعمل للسنة املالية 2015/2014
وم�ل��اح � �ظ� ��ات دي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأنه حيث تبني لها ما يلي:
أوال  :تجاوب وجدية الوزارة
في تسوية مالحظاتها
أوض � �ح � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة أن � �ه� ��ا ت ��رى
ت� �ج ��اوب ��ا م� ��ن ال� � � � ��وزارة وخ� �ط ��وات
عملية جادة في تسوية مالحظاتها
خ��اص��ة وأن دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة قد
أث �ن��ى ع �ل��ى ال �ج �ه��ود امل �ب��ذول��ة في
ال� ��وزارة وال �ت �ع��اون امل�ل�م��وس ال��ذي
ي ��رون ��ه ف ��ي ت �ص��وي��ب امل�ل�اح �ظ��ات
ودع� � ��ت ال �ل �ج �ن��ة إل � ��ى اس �ت �م��راري��ة
هذا التعاون مع الجهات الرقابية
مل��ا ل��ه م��ن أث ��ر واض� ��ح ف��ي ت�س��وي��ة
املالحظات أوال بأول.

ثانيا  :إدارة التدقيق الداخلي
واط � � � �ل � � � �ع� � � ��ت ال � � �ل � � �ج � � �ن� � ��ة ع� �ل ��ى
اإلج ��راءات املتخذة لتفعيل إدارة
التدقيق ال��داخ�ل��ي ومنها إلحاق
تبعية ه��ذه اإلدارة بأعلى سلطة
إش ��راف� �ي ��ة ف ��ي ال� � � ��وزارة وش�غ�ل�ه��ا
بالكوادر الوظيفية من حقوقيني
وم �ح��اس �ب�ين وت�ق��وي�ت�ه��ا ب�لائ�ح��ة
داخ �ل �ي��ة بالتنسيق م��ع ال�ج�ه��ات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة ب� �م ��ا ي �ض �م ��ن س�ل�ام��ة
عمليات التدقيق املالية واإلدارية
في الوزارة مستقبال.
وبينت ال��وزارة أن��ه على الرغم
م � ��ن ق � �ل ��ة ك � � ��وادره � � ��ا ال��وظ �ي �ف �ي��ة
املتخصصة بالشؤون املالية إال
أن �ه��ا أع � ��ادت ت��رت �ي��ب أول��وي��ات �ه��ا
الوظيفية في إداراتها وتأهيلهم
وتدريبهم لسد النقص الوظيفي
ف �ي �ه��ا وف ��ق االم �ك��ان �ي��ات امل �ت��اح��ة
لديها ومنها م��ا ت��م ف��ي معالجة
املالحظات املسجلة على ال��وزارة
ب� �ش ��أن ال �ج �م �ع �ي ��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة

اللجنة م��ؤك��دة على دعمها ملثل
هذه التوجيهات االنسانية.

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

وال� ��ذي وص �ف��ه دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بالتصويب السليم.
ثالثا  :الرعاية االجتماعية
وأع �ل �م��ت ال� � ��وزارة ال�ل�ج�ن��ة بما

ات �خ ��ذت ��ه م ��ن م � �ب� ��ادرات ب�ت�ع��دي��ل
ت �ش ��ري �ع ��ي ف �ي �م��ا ي� �خ ��ص ص ��رف
م �س��اع��دات ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ل�ل�ك��وي�ت�ي��ات امل �ت��زوج��ات م��ن غير
ك��وي�ت�ي�ين ل�ت�ش�م��ل ال �ع �ج��ز امل ��ادي

إض ��اف ��ة إل � ��ى ال �ع �ج��ز ال �ط �ب��ي م��ع
م �ي �ك �ن �ت �ه��ا ورب � �ط � �ه ��ا ب��ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة امل �ع �ن �ي��ة ل�ل�ت�س�ه�ي��ل
على الفئة املستفيدة م��ن أحكام
ه��ذا ال�ق��ان��ون وه��و م��ا رح�ب��ت به

الري :الوكاالت التجارية ومصادر الدخل وتنفيذ
القوانين أولويات الجلسة المقبلة
ك�ش��ف م�ق��رر لجنة االول��وي��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب أح �م��د الري
ع��ن ث�لاث��ة م�ح��اور ت��م مناقشتها
ض� �م ��ن ج � � ��دول اع � �م� ��ال ال �ج �ل �س��ة
ال � � � �ق� � � ��ادم� � � ��ة ل � �ل � �م � �ج � �ل� ��س خ� �ل��ال
يومي  16-15دي�س�م�ب��ر ال �ج��اري
اضافة الى تحديد موعد جلسة
اخ��رى في يومي 22و 23من ذات
الشهر وسيعلن األسبوع املقبل
عن جدول أعمالها.
وت �ط��رق الري خ�ل�ال ت�ص��ري��ح
للصحافيني عقب اجتماع لجنة
االول��وي��ات أم��س بحضور وزي��ر
االشغال د .علي العمير ووزي��رة
الشؤون االجتماعية والعمل هند
الصبيح ال��ى امل�ح��ور االول ال��ذي
يتضمن البنود التي ستناقش
خ �ل��ال ال �ج �ل �س��ة امل �ق �ب �ل��ة وال �ت ��ي
ت�ش�م��ل ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات
ح � ��ول ب ��رن ��ام ��ج ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة
وق��ان��ون التخطيط االق�ت�ص��ادي
وق � ��ان � ��ون ال� � ��وك� � ��االت ال �ت �ج ��اري ��ة

اض��اف��ة ال ��ى ت �ع��دي��ل م��ادت�ي�ن من
قانون املطبوعات مقدم من احد
النواب وتقرير وزارة الكهرباء
وم�ع�ه��د االب �ح ��اث ح ��ول ان�ق�ط��اع
ال �ك �ه��رب��اء ال � ��ذي ح� ��دث ف ��ي امل ��رة
السابقة وتم مناقشتها من قبل
املجلس في جلسة خاصة.
وأض� � � � ��اف الري ان امل �ج �ل��س
س �ي �ن��اق��ش ت �ق��ري��ري��ن دم �ج ��ا ف��ي
تقرير واحد ويضم التقريراالول
امل �ق��دم م��ن وزي� ��ر املالية تنويع
م� � �ص � ��ادر ال � ��دخ � ��ل واالج � � � � � ��راءات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي ه� ��ذا ال� �ش ��أن في
ظ� ��ل ان� �خ� �ف ��اض أس � �ع� ��ار النفط
أم ��ا ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ف �م �ق��دم من
وزي ��رة ال�ـ�ـ�ش�ـ�ـ��ؤون ح�ـ�ـ��ول جمـعية
الشـفافية.
وب�ي�ن الري ان امل �ح��ور ال�ث��ان��ي
ن��اق��ش م�ت��اب�ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال�ق��وان�ين
حيث تم تحديد اجتماعني االول
م �ن �ه �م��ا ف ��ي  12و  17دي�س�م�ب��ر
ال � � �ج � ��اري م � ��ن اج� � ��ل االج� �ت� �م ��اع

الزلزلة والري خالل لجنة األولويات

بالوزارات التي لم تنفذ عددا من
القوانني ح�ي��ث ت��م اح��ال��ة كتاب
رس �م��ي ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن وح ��ددت
ي ��وم  27دي �س �م �ب��ر ال� �ج ��اري اخ��ر
م�ه�ل��ة الس �تل��ام ت �ق��اري��ر ال� ��وزارت
ح � � ��ول ال� � �ق � ��وان �ي��ن غ � �ي ��ر امل� �ن� �ف ��ذة
م�ب�ي�ن��ا ان ه ��ذه ال� � ��وزارات تشمل

امل � � � ��واص � �ل� ��ات ووزي � � � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة
واالس �ك ��ان وال�ت��رب�ي��ة و االوق ��اف
وال��داخ �ل �ي��ة والصحة وامل��ال �ي��ة
وال� �ش ��ؤون وال �ت �ج��ارة مبينا ان
ه ��ذه ال� � ��وزارات ل��دي�ه��ا ج�م�ل��ة من
ال�ـ�ق�ـ�ـ��وان�ين ل�ـ�ـ��م ت�ن�ت��ه م�ن�ه��ا حتى
االن.

فحماية البيئة ل��دى االش�غ��ال
وهيئة االت � �ص� ��االت ل� ��دى وزي ��ر
ال � � ��دول � � ��ةوه � �ي � �ئ� ��ة ال � � �ط � ��رق ل� ��دى
االش� � � �غ � � ��ال وق � � ��ان � � ��ون اس � �ت � �ق� ��دام
ال�ع�م��ال��ة ل ��دى ال��داخ �ل �ي��ة وشركة
ت �ش �غ �ي��ل ال� �ع� �م ��ال ��ة ل � ��دى امل��ال �ي��ة
وت� ��أس � �ي� ��س ش � ��رك � ��ات م �ح �ط��ات
ال� �ق ��وى ل� ��دى ال �ك �ه��رب��اء وقانون
امل�ه��ن الطبية ال�ب�ي�ط��ري��ة ملجلس
ال �ت �ع��اون ل ��دى ال ��زراع ��ة وامل �س��ؤل
وزيراالشغال.
وب�ي�ن الري ان امل �ح��ور ال�ث��ال��ث
ي�ت�ض�م��ن م �ت��اب �ع��ة ال� � � ��وزارات في
إط�ل��اق ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال�ح�ك��وم��ة
وسيحدد ل��ه م��وع��د ف��ي جلسات
مقبلة ب��وض��ع ج� ��دول مل�ن��اق�ش��ة
الوزارات كل على حدة.

رابعا :المشاريع اإلنشائية
ك � �م� ��ا اط � �ل � �ع� ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ع �ل��ى
اإلج ��راءات التي اتخذتها ال��وزارة
ف� � ��ي م � �ع ��ال � �ج ��ة ض � �ع� ��ف ق ��درت� �ه ��ا
التنفيذية ف��ي إن �ج��از مشاريعها
اإلن� �ش ��ائ� �ي ��ة وم � ��ن أب� ��رزه� ��ا إع � ��داد
ب � � ��رام � � ��ج زم � �ن � �ي� ��ة ل� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ه� ��ذه
املشاريع وإطالع الجهات الرقابية
عليها واألخ� ��ذ ب�ت��وص�ي��ات�ه��ا أوال
ب��أول كما ت��م تقليص مستويات
اإلش ��راف ف��ي امل�ش��اري��ع اإلنشائية
واالك �ت �ف��اء ب��ال �ك��وادر ال��وط�ن�ي��ة في
ال � ��وزارة وه ��و م��ا ي��أت��ي منسجما
م ��ع ت ��وص� �ي ��ات ال �ل �ج �ن��ة ال �س��اب �ق��ة
ال �ت��ي الح �ظ��ت ت �ع��دد امل �س �ت��وي��ات
اإلشرافية في املشاريع الحكومية
دون �م��ا وج� ��ود ح��اج��ة ف�ع�ل�ي��ة لها
وتكبيد املال العام بأعباء ال مبرر
لها.

األموال العامة
تبحث مالحظات
الديوان اليوم

رئيس اللجنة د .عبدالله الطريجي

تعقد لجنة حماية االم��وال
ال � �ع� ��ام� ��ة اج� �ت� �م ��اع� �ه ��ا ال � �ي� ��وم
مل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ت � �ك � �ل � �ي ��ف م �ج �ل��س
االم ��ة ب�ش��أن امل�س�ت�ج��دات التي
ط��رأت على بعض املالحظات
وت�ق��اري��ر ال��دي��وان املرسلة الى
م�ج�ل��س االم ��ة وذل ��ك بحضور
ممثلي ديوان املحاسبة وكذلك
بحث ما يستجد من اعمال.

aldostoor
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عبدالصمد :إنشاء استراحة متكاملة
وكاميرات مراقبة في العبدلي
قدم النائب عدنان عبدالصمد
اق �ت��راح��ا ق ��ال ف �ي��ه :ن �ظ��را ل�ت��زاي��د
أع� � � � ��داد امل � �س� ��اف� ��ري� ��ن ع� �ب ��ر م �ن �ف��ذ
العبدلي وخصوصا ف��ي مواسم
زيارة األماكن املقدسة في العراق
وال ي�خ�ف��ى عليكم أن ه ��ذا املنفذ
ال� �ح ��دودي يعتبر واج �ه��ة ل��دول��ة
الكويت وقد أصبح معبرا حيويا
مل��واط �ن��ي دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ب��اإلض��اف��ة إل��ى ال ��زوار الكويتيني
ونتيجة للمعاناة التي يتكبدها
املسافرون من خ�لال ط��ول فترات
االن� �ت� �ظ ��ار وال� �ت ��ي ت �م �ت��د إل� ��ى 10
س ��اع ��ات أح �ي��ان��ا وال �ت��أخ �ي��ر ف��ي
إجراءات املغادرة أو الدخول عبر
هذا املنفذ ورغبة في توفير جميع
سبل الراحة لهؤالء املسافرين من
ج�م�ي��ع امل ��راح ��ل ال �ع �م��ري��ة أط �ف��ال

 ك �ب��ار س ��ن  -م �ع��اق�ين  -م��رض��ىوس �ع �ي��ا ل �ل �ظ �ه��ور ب�م�ظ�ه��ر يليق
ب�م�ك��ان��ة ال �ك��وي��ت ال��دول �ي��ة أت �ق��دم
باالقتراح برغبة التالي نصه:
 إنشاء استراحة متكاملة فيمنفذ العبدلي ال �ح��دودي بحيث
ت�س�ت��وع��ب األع � ��داد امل �ت��زاي��دة من
املسافرين ذهاب  -عودة تحتوي
على جميع الخدمات الالزمة لهم
وت� �ك ��ون م � ��زودة ب �ص��ال��ة ان �ت �ظ��ار
وم�ط�ع��م ودورات م �ي��اه وأج �ه��زة
ت ��دف� �ئ ��ة وت � �ب� ��ري� ��د وغ � �ي� ��ره� ��ا م��ن
الخدمات الضرورية.
 زي� � � � � � � ��ادة ع � � � � ��دد امل� ��وظ � �ف�ي��نالستيعاب األع ��داد امل�ت��زاي��دة من
ال � � ��زوار وخ �ص��وص��ا ف ��ي م��واس��م
زيارة األماكن املقدسة في العراق.
-زي � � � � � � ��ادة أم � � ��اك � � ��ن ال� �ت� �ف� �ت� �ي ��ش

عدنان عبدالصمد

وال�ج��وازات لتسهيل واستعجال
اجراءات تفتيش املسافرين.
 ال�ت�ع�ج�ي��ل ب��اس �ت �خ��دام ع��ددك � � ��اف م � ��ن األج � � �ه� � ��زة امل � �ت � �ط� ��ورة
وال� �ح ��دي� �ث ��ة ل �ل �ك �ش��ف ع� ��ن امل � ��واد

امل� �م� �ن ��وع ��ة ب� � ��دال م � ��ن ال �ت �ف �ت �ي��ش
اليدوي.
 ت��زوي��د جميع م��راف��ق املنفذب� �ك ��ام� �ي ��رات م ��راق� �ب ��ة ل �ك��ي ت �ك��ون
ه�ن��اك ح�م��اي��ة للموظفني وك��ذل��ك
للمسافرين من أي تجاوز السمح
ال �ل ��ه .ب�ح�ي��ث ي �ت��م ال �ل �ج��وء إل�ي�ه��ا
وقت الحاجة.
 توفير عمالة كافية لتنزيلوت� �ح� �م� �ي ��ل أم � �ت � �ع� ��ة امل� �س ��اف ��ري ��ن
ونقلها من مكان إلى آخر حسب
اإلجراءات املتبعة في املنفذ.
 ت��وف�ي��ر ب��اص��ات ك��اف�ي��ة لنقلامل�س��اف��ري��ن ف��ي املنطقة امل�ح��اي��دة
بني منفذ العبدلي الكويت ومنفذ
سفوان العراق.

حماد ينفي تقديم استجواب للعمير
نفى النائب سعدون حماد ما تم
ت ��داول ��ه م ��ؤخ ��را ع �ل��ى ب �ع��ض م��واق��ع
ال � �ت� ��واص� ��ل االج � �ت � �م ��اع ��ي وامل � ��واق � ��ع
االل�ك�ت��رون�ي��ة ع��ن اس �ت �ع��داده لتقديم
اس �ت �ج��واب ل��وزي��ر االش �غ ��ال ال�ع��ام��ة
د .علي العمير واك��د حماد ان ما تم
تداوله عار تماما عن الصحة.
ك�م��ا ط��ال��ب ح �م��اد ج�م�ي��ع وس��ائ��ل
االع �ل��ام ب� �ض ��رورة ت �ح��ري ال��دق��ة في
ك��ل م��ا ي�ن�ش��ر م��ن اخ �ب��ار ك�م��ا ط��ال��ب
بضرورة استقاء االخبار من املصدر.
واض ��اف ح �م��اد :ام��ا ف�ي�م��ا يخص

م� � �ش � ��روع م � �ط� ��ار ال � �ك� ��وي� ��ت ال� ��دول� ��ي
الجديد فمازال الوزير العمير تحت
امل ��راق � �ب ��ة ف �ي �م��ا س � ��وف ي� �ت� �خ ��ذه م��ن
ق � � ��رارات ل �ل �ت �ص��دي ل �ت �ل��ك ال �ت �ع��دي��ات
وال� �ت� �ج ��اوزات ع �ل��ى االم� � ��وال ال�ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة ال �ت��ي ش��اب��ت ج�م�ي��ع م��راح��ل
م� � �ش � ��روع م � �ط� ��ار ال � �ك� ��وي� ��ت ال� ��دول� ��ي
الجديد.
وزاد حماد :نحن نرحب بالوزير
ال�ع�م�ي��ر اذا ج ��اء ل�ل�ق�ض��اء ع �ل��ى ه��ذا
الفساد ول��ه منا ك��ل ال��دع��م والتأييد
وان حاد عن هذا الطريق فسنستخدم

جميع ادواتنا الدستورية لوقف تلك
التجاوزات والتعديات على األم��وال
العام للدولة.
واك � � ��د ح� �م ��اد ان م � �ش� ��روع م �ط��ار
ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي ح��ال �ي��ا ف ��ي دي ��وان
املحاسبة ونحن على ثقة كبيرة في
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ح �ي��ث ان ��ه ال� ��ذراع
ال� �ي� �م� �ن ��ى مل� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة وس� �ي� �ق ��وم
بكشف جميع التجاوزات والتعديات
الصارخة التي شابت مشروع مطار
الكويت الدولي الجديد.

سعدون حماد

الظفيرى :تعطيل التنمية في الجهراء
بفعل فاعل
حذر النائب د.منصور الطفيري
من وجود مؤامرة جديدة لتعطيل
التنمية وم�ش��اري��ع ال�خ��دم��ات التي
وض �ع �ت �ه��ا ال �ح �ك ��وم ��ة ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
الجهراء الفتا ال��ى ان ه��ذا التعطيل
يتم ب �ف �ع��ل ف ��اع ��ل وق � ��د ي� �ك ��ون ل��ه
اهداف وغايات.
وق��ال الظفيري ان وكيلة وزارة
االش� � �غ � ��ال ت �ع �م��ل ح ��ال� �ي ��ا جاهدة
ل� �ع ��رق� �ل ��ة ع �م �ل �ي��ة ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��روع
مبنى مجمع وزارات الجهراء بعد
ان وق�ف��ت ام ��ام ال�خ�ط��وات النهائية
لتنفيذه م�ن��ذ ب��داي��ة ط��رح��ه وحتى
االن ف� ��ي م� �ح ��اول ��ة ت �ث �ي��ر ع�ل�ام ��ات

االس �ت �ف �ه��ام ح ��ول ه ��ذا ال � ��دور ال��ذي
ت � �ق� ��وم ب � ��ه وك ��أن � �ه ��ا الت � ��ري � ��د ل �ه��ذا
املشروع الحيوي ان يرى النور .
واوض� ��ح ال�ظ�ف�ي��ري ان الوكيلة
لعبت دورا يثير عالمات االستفهام
م�ن��ذ ط ��رح امل �ش��روع ع�ن��دم��ا اوق�ف��ت
عملية تأهيل الشركات التي خرجت
رسميا بعد دراس��ة مستفيضة من
قبل املستشار العاملي لكن الوكيلة
اع� � � ��ادت ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��أه� �ي ��ل م� �ج ��ددا
ضاربة بعرض الحائط كل اللوائح
واالجراءات في هذا الشأن
وذكر الظفيري ان وزير االشغال
االسبق عبدالعزيز االبراهيم اعلن

ب��دوره عن هذا املشروع في مجلس
االمة عند استعراضه ملشاريع خطة
التنمية ومنذ تلك الفترة وال��وزارة
ت�م��ارس دوره��ا ف��ي عرقلة املشروع
ال ��ذي يحتاجه اه��ل ال�ج�ه��راء كونه
س�ي�ن�ه��ي م �ع��ان��ات �ه��م امل �س �ت �م��رة في
امل��راج �ع��ات ال�ط��وي�ل��ة ف��ي العاصمة
في ظل االزدحام املروري الى جانب
اه �م �ي��ة امل� �ش ��روع ك��ون��ه ي �ع��د راف� ��دا
ح�ض��اري��ا مهما ي�خ��دم امل�ن�ط�ق��ة في
شتى املجاالت.

د .منصور الطفيري

برلمان
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التميمي :تسجيل الناخبين
ممن بلغوا  21عاما دون
مراجعة الداخلية
ق ��دم م��راق��ب م�ج�ل��س االم ��ة ال�ن��ائ��ب
ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي اق �ت��راح��ا بتعديل
ق��ان��ون االنتخاب رق��م  35لسنة 1962
والقوانني املعدلة له بشأن انتخابات
مجلس االمة.
وجاء في نص التعديل :يتم إضافة
الفقرة ز للمادة  8من القانون  35لسنة
 1962ب�ش��أن انتخابات مجلس االم��ة
والقوانني املعدلة .
ز – ي �ت��م ت�س�ج�ي��ل ال �ن��اخ �ب�ين ممن
ب �ل �غ��وا س��ن ال �ح��ادي��ة وال �ع �ش��ري��ن في
ال� �ق� �ي ��ود االن �ت �خ��اب �ي��ة ع �ب��ر االج� �ه ��زة
الحكومية واملتمثلة بالهيئة العامة
للمعلومات املدنية ح��ال استيفائهم
صفات تولي الحقوق االنتخابية دون
الحاجة ملراجعة الجهات املنوط بها
ذلك.
وجاء في املذكرة االيضاحية :نص
ال �ق��ان��ون امل��ذك��ور ف��ي م��ادت��ه ال�ث��ام�ن��ة
على أن يتم تسجيل قيد الناخبني عبر
وزارة الداخلية وفي إداراتها املختصة
ملن بلغ الحادية والعشرين من عمره

عبدالله التميمي

وهذا يتطلب جهدا مضاعفا من هذه
الفئة املستجدة على ممارسة حقها
االن�ت�خ��اب��ي ل��ذل��ك ب��ات م��ن امل�ه��م قيام
أجهزة ال��دول��ة ممثلة بالهيئة العامة
ل�ل�م�ع�ل��وم��ات امل��دن �ي��ة ب�ت�س�ج�ي��ل ه��ذه
الفئة من الناخبني تسهيال وتيسيرا
وت�خ�ف�ي�ف��ا ع�ل�ي�ه��م م ��ن م��راج �ع��ة ع��دة
جهات في وزارة الداخلية لتسجيلهم
وتقييدهم بقيود الناخبني.

الفضل :مدرسة تلزم
المعلمات بالصرف
على فعالية وطنية
وج��ه ال�ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل س��ؤاال
الى وزير التربية وزير التعليم العالي
د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى ج ��اء ف �ي��ه :ن�م��ى ال��ى
علمي أن مدرسة الفروانية االبتدائية
ب� �ن ��ات ال �ت ��اب �ع ��ة مل �ن �ط �ق��ة ال �ف ��روان �ي ��ة
التعليمية بصدد عمل فعالية تحت
عنوان (الوالء للوطن) في شهر فبراير
امل�ق�ب��ل ،وع�ل�ي��ه ق��ام��ت م��دي��رة امل��درس��ة
ب��ال��زام املعلمات بالصرف امل��ادي من
ح �س��اب �ه��ن ال� �خ ��اص ل� �ه ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ة
لعمل اك�ش��اك وطباعة اع�لام وغيرها
من املستلزمات للفعالية واي معلمة
ال ت�ل�ت��زم ب��ال�ص��رف س��وف ي��ؤث��ر على
تقييمها السنوي بحسب وعيدها.
وط��ال��ب ال �ف �ض��ل ت ��زوي ��ده واف��ادت��ه
باآلتي:
 ما السند القانوني ال��ذي تستندعليه مديرة امل��درس��ة ب��ال��زام املعلمات
بالصرف من حسابهن املالي الخاص
لفعالية ستقام في املدرسة؟!
 ه��ل ت�ق��وم وزارة التربية بتقديمم� �ي ��زان� �ي ��ة ل� �ع� �م ��ل ه � � ��ذه ال �ف �ع ��ال �ي ��ات
الوطنية ام هو اجتهاد شخصي من
مديرة املدرسة؟!
 هل تقوم جميع م��دارس الكويتب � �ه� ��ذا ال � �ت � �ص� ��رف ب� � ��ال� � ��زام امل �ع �ل �م�ي�ن
وامل�ع�ل�م��ات م��ن ق�ب��ل م� ��دراء وم��دي��رات
امل��دارس بالصرف من الحساب املالي
ال �خ��اص ل�ل�م�ع�ل�م�ين وامل �ع �ل �م��ات ل�ه��ذا

نبيل الفضل

ال �ن��وع م��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات؟! ي��رج��ى ب�ي��ان
ذلك.
 اذا ك��ان ه��ذا ال�ت�ص��رف مرفوضام ��ن ق �ب��ل ال � � ��وزارة ف �م��ا االج� � ��راء ال ��ذي
سيتخذه معاليكم في هذا الصدد؟!
 ه � ��ل ت � �ق� ��وم امل � � � � ��دارس ال �خ ��اص ��ةبالطلب ذاته لعمل الفعاليات من قبل
م � ��دراء امل� � ��دارس ال �خ��اص��ة للمعلمني
واملعلمات؟!
 ه � � ��ل ت � � �ق� � ��وم وزارة ال � �ت ��رب � �ي ��ةب �ت �خ �ص �ي��ص م �ي��زان �ي��ة ل �ك��ل م��درس��ة
لكل ع��ام دراس ��ي ل�ه��ذه االن�ش�ط��ة؟! اذا
كانت االج��اب��ة بااليجاب يرجى بيان
القيمة املالية لكل مدرسة بمراحلها
التعليمية واوجه صرف هذه امليزانية
من قبل مدراء املدارس.
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سنعقد اجتماعا مع  15وزيرا لمناقشة تأخير تنفيذ القوانين

الزلزلة :المجلس فيراري 2015
والحكومة فولكس 1962
لفت ال�ن��ائ��ب د .ي��وس��ف الزلزلة
ان ��ه ق �ب��ل م ��ا ي� �ق ��ارب  9أش �ه��ر ق��ال
ان س��رع��ة امل�ج�ل��س ف �ي��راري 2015
وال �ح �ك��وم��ة ف��ول �ك��س  1966واآلن
امل� �ج� �ل ��س م � � � ��ازال ف� � �ي � ��راري 2015
وال�ح�ك��وم��ة ت��راج�ع��ت ال��ى فولكس
 1962ومازالت بطيئة في التعاطي
مع املجلس وانجازاته.
واض � � � � ��اف ال � ��زل � ��زل � ��ة ان ب �ع��ض
الوزراء ال يستطيع ان يؤدي دوره
ك� ��وزي� ��ر وال ي �س �ت �ط �ي��ع ان ي �ك��ون
شخصا م��ن ح��زم��ة ف��ري��ق وبعض
ال � ��وزراء غ�ي��ر ق ��ادر ع�ل��ى م��واص�ل��ة
ن� �ف ��س ال� �ع� �ط ��اء وال� �ت� �م� �ي ��ز ك �ب��اق��ي
الوزراء.
م�س�ت�ط��ردا أن ��ه ام ��ر ط�ب�ي�ع��ي ان
ي�ح��اس��ب وي�س�ت�ج��وب م��ن ال �ن��واب
م� ��ؤك� ��دا ان ال � �ت � �ع� ��اون وال �ت �ن ��اغ ��م
ق��ائ��م م ��ع ال �ح �ك��وم��ة ل �ك��ن امل�ش�ك�ل��ة
م��ع ب �ع��ض ال� � ��وزراء ال��ذي��ن أص�ب��ح

د .يوسف الزلزلة

اداؤهم ال شيء في اآلونة األخيرة.
واردف الزلزلة ان املجلس قدم
ط�ل�ب��ا ب ��أن ت �ك��ون ه �ن��اك جلستان
ملناقشة القوانني التي لم تنفذها
الحكومة ثم بعد ذل��ك نظر مكتب
امل �ج �ل��س ف ��ي ه� ��ذا ال �ط �ل��ب وك �ل��ف
ل�ج�ن��ة االول ��وي ��ات ان ت�ع��د ت�ق��ري��را

ك ��ام�ل�ا ب ��ال �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ن�ف��ذت�ه��ا
الحكومة.
وت � � ��اب � � ��ع ب� � �ع � ��د اح� � � �ص � � ��اء ه � ��ذه
ال �ق��وان�ي�ن ت �ب�ين ان  17ق��ان��ون��ا لم
ت�ن�ف��ذه��ا ال�ح�ك��وم��ة رغ ��م اع�ط��ائ�ه��ا
ال��وق��ت الكافي الف�ت��ا ال��ى ان لجنة
االول ��وي ��ات ارس �ل��ت ك�ت�ب��ا ل �ل��وزراء
املعنيني حتى يبينوا اسباب عدم
ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه ال �ق��وان�ين وامل �ع��وق��ات
وما الجدول الزمني لتطبيق ذلك.
وبني الزلزلة انه بعد ذلك سنجتمع
نحن وال ��وزراء املعنيون حيث ان
ي ��وم االح ��د امل�ق�ب��ل س�ن�ج�ت�م��ع ب �ـ 4
وزراء ث��م ي��وم االح��د ال��ذي يليه بـ
 5وزراء آخرين ملناقشة ما اسباب
ال �ت��أخ �ي��ر ث� ��م ب �ع��د ذل � ��ك س�ي�ت�ك��ب
ال �ت �ق��ري��ر وي� �ق ��دم ل�ل�م�ج�ل��س ال ��ذي
س �ي �ن��اق��ش ت �ف��اص �ي �ل��ه وم � �ب� ��ررات
التأخير.

دشتي يقترح تعديل قانون تأسيس
شركات بناء محطات الكهرباء
ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دش�ت��ي ب��اق �ت��راح ب�ق��ان��ون لتعديل
امل � � � ��ادة االول � � � ��ى ف � �ق� ��رة  3وامل� � � ��ادة
الثانية من القانون  39لسنة 2010
الخاص بتأسيس شركات تتولى
ب � �ن� ��اء وت �ن �ف �ي ��ذ م� �ح� �ط ��ات ال� �ق ��وى
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وت�ح�ل�ي��ة امل �ي��اه ال��ذي
ت��أس�س��ت محطة ال ��زور الشمالية
املرحلة االولى بناء عليه متضمنا
ان تتولى الجهة الحكومية التي
يكلفها مجلس ال� ��وزراء تأسيس
ال � �ش� ��رك� ��ة وت � �ح� ��دي� ��د رأس� �م ��ال� �ه ��ا
وتوزيع جميع األسهم للمواطنني
ب��ال �ت �س��اوي وت �س��دي��د ق �ي �م��ة ت�ل��ك
األس � �ه� ��م م� ��ن االح� �ت� �ي ��اط ��ي ال� �ع ��ام
ل �ل��دول��ة كمنحة م��ع ت�ق�ي�ي��ده��ا وال
يتم التصرف فيها من مالكها ملدة
عشر س�ن��وات اال ب��اس�ت�لام عوائد
وأرباح أسهمهم.
وق� ��ال دش �ت��ي ان ه ��ذا ال�ت�ع��دي��ل
ج � � � ��اء ل� �ت� �ط� �ه� �ي ��ر س � ��رق � ��ة م �ح �ط��ة
ال� ��زور ع�ب��ر اش� ��راك ك��اف��ة م��واط�ن��ي
ال�ك��وي��ت ل�ي�ك��ون��وا ه��م واملستثمر
وال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة امل�س��اه�م��ة
شركاء الن املواطنني دفعوا حصة
أسهمهم ب� �ـ 66م�ل�ي��ون دي �ن��ار منذ
ع��ام�ي�ن أخ � ��ذت م ��ن أم� � ��وال ال��دول��ة
ودف � �ع� ��ت ف� ��ي ال� �ش ��رك ��ة وب��ال �ت��ال��ي
امل � �ف� ��روض ان ي ��دع ��ى امل ��واط� �ن ��ون

د.عبدالحميد دشتي

قريبا للمساهمة ف��ي  50ف��ي املئة
م��ن رأس �م ��ال ال �ش��رك��ة ك�م��ا ن�ش��رت
الصحف ول��وال تلك املساهمة ملا
تأسست قائمة لتأسيس املحطة
وامل �ت �ب �ق��ي االن ت� ��وزي� ��ع ب �ط��اق��ات
األسهم للمواطنني.
وق � � � � � � ��ال دش � � � �ت � � ��ي ان ع� �م� �ل� �ي ��ة
التطهير ه��ذه ستشعر املواطنني
ب�ت�ح�ق��ق ال �ع ��دال ��ة ون �ق��ل ال� �ث ��روات
للمواطنني ال��ذي��ن ه��م أس��اس تلك
ال��دول��ة اس �ت �ن��ادا ع�ل��ى امل� ��ادة 152
م ��ن ال��دس �ت��ور ال �خ��اص��ة بتنظيم
اس� �ت� �ث� �م ��ار ال � � �ث� � ��روات ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة
وم � ��راف � ��ق ال � ��دول � ��ة وك� ��ذل� ��ك امل � ��واد
 20و 21امل�ت�ض�م�ن��ة رف ��ع مستوى
معيشة املواطنني.

وف � ��ي ش � ��أن اخ � ��ر أب� � ��دى دش �ت��ي
اعجابه من عزم النواب تفعيل اداة
االس �ت �ج��واب متمنيا م��ن ال �ن��واب
االن�ت�ب��اه بشكل م��رك��ز ب��أال ي��أم��روا
الناس باملعروف وينسوا أنفسهم
ف �م��ن ي� ��رد ان ي �ح �م��ي امل � ��ال ال �ع��ام
ف�ل�ي�ت��أك��د م��ن م ��دى ك��ون��ه م��داف�ع��ا
حقا عن املال العام الن النائب متى
ما أراد استخدام هذه االداة لغاية
ف��ي نفسه ظ��اه��ره��ا ال��رح�م��ة وه��و
نفسه م ��ن ي ��داف ��ع ع ��ن ال �ح��رام �ي��ة
وكبار سراق هذا العصر فليتأكد
بأننا سوف نتصدى له.
وق � � ��ال دش � �ت� ��ي :ي �ث �ل��ج ص� ��دري
االستجوابات لكن يجب ان تكون
ال �غ��اي��ة س��ام�ي��ة ال ل�خ��دم��ة أط ��راف
اص�ح��اب امل�ش��اري��ع املفلسني ممن
اع �ي �ن �ه��م ع �ل��ى امل �ج �ل��س إلف �ش��ال��ه
واض� �ع ��اف دوره او االن �ت �ق��ام من
وزراء م�ح��ددي��ن بعينهم مطالبا
ال� �ش� �ع ��ب ب��ال �ت �م �ع��ن ج � �ي� ��دا ف �ي �م��ا
س �ي �ق��دم ق��ري �ب��ا م ��ن اس �ت �ج��واب��ات
ومن يقف وراءها متداركا بالقول
ال اق �ص��د اس �ت �ج��واب��ا م� �ح ��ددا بل
انتظر ما سيقدم قريبا.

دعا إلصدار اللوائح التنفيذية وتطبيق القوانين المنجزة

الكندري :ال يكتمل اإلنجاز دون
تنفيذ الحكومة للتشريعات
دع��ا النائب فيصل الكندري
الحكومة ال��ى ض ��رورة اإلس��راع
ف��ي إص� ��دار ال �ل��وائ��ح التنفيذية
ل �ج �م �ل��ة ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي اق��ره��ا
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة خ� �ل ��ال ال� �ف� �ت ��رة
املاضية مشيرا ال��ى ان االنجاز
ف��ي ال�ت�ش��ري�ع��ات الي�ك�ت�م��ل دون
قيام الحكومة بشقها التنفيذي.
واك� ��د ال �ك �ن��دري ف��ي ت�ص��ري��ح
صحفي ان املجلس انجز العديد
من القوانني والتشريعات بينما
الحكومة وحتى هذه اللحظات
ل ��م ت �ص��در ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ل � �ـ  17ق ��ان ��ون ��ا م� �م ��ا ي� � ��دل ع�ل��ى
ان اس �ت �ع��داد ال� �ن ��واب ل�لإن �ج��از
م��ن اج��ل دوران عجلة التنمية
امل �ت��وق �ف��ة م �ن��ذ س� �ن ��وات ب��داع��ي
نقص التشريع.
ول �ف��ت ال �ك �ن��دري ان ال�ق��وان�ين
ال �ت��ي ان �ج��زه��ا ال� �ن ��واب ت�ح�ت��اج

فيصل الكندري

ال � ��ى م ��واك� �ب ��ة وس ��رع ��ة م�م��اث�ل��ة
م� ��ن ق �ب��ل ال �ح �ك��وم��ة ح �ت��ى ي�ت��م
ص� �ي ��اغ ��ة ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ب �ش �ك �ل �ه��ا ال� �ن� �ه ��ائ ��ي ف � ��ي امل � ��دة
املمنوحة لكل ق��ان��ون موضحا
ان ت� �ج ��اوب ال �ح �ك��وم��ة ال�ب �ط��يء
م��ن ش��أن��ه خفض س��رع��ة وتيرة

االنجاز التي ينشدها املجلس.
واشار الكندري الى ان الحكومة
م �ط��ال �ب��ة ع �ب ��ر ج �م �ي��ع ال� � � ��وزراء
بتنفيذ اللوائح التنفيذية لكل
ال �ق��وان�ين امل �ن �ج��زة وال �ع �م��ل بها
ألن التعديالت التي ادرجت على
بعض القوانني او اصدار قوانني
ج��دي��دة ه��دف�ه��ا االول واالخ �ي��ر
ال�ص��ال��ح ال �ع��ام ل�ل�م��واط��ن .وب�ين
ان دور ال � �ن� ��ائ� ��ب ف � ��ي م �ج �ل��س
االم��ة يشمل ال��رق��اب��ة والتشريع
ب��االض��اف��ة ال��ى م�ت��اب�ع��ة س��ري��ان
ال �ت �ش��ري��ع وت �ن �ف �ي��ذه ب �ص��ورت��ه
الصحيحة ل��ذل��ك ف��إن الحكومة
م � �ط ��ال � �ب ��ة ب � � ��إص � � ��دار ال � �ل� ��وائ� ��ح
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وت �ط �ب �ي��ق ال �ق��وان�ين
املنجزة بصورتها االخيرة.
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أشاد بدور الغانم في تعزيز دور االتحاد البرلماني لتحقيق التكامل العربي

الحويلة :التحديات الراهنة تتطلب اإلسراع
في إنشاء القوة العربية المشتركة
أكد النائب د.محمد الحويلة عضو
ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي ع�ض��و مجلس األم��ة
في تصريح صحفي له عقب مشاركته
ف� ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ال� � ��ذي ع �ق ��دت ��ه م��ؤس �س��ة
ال�ف�ك��ر ال �ع��رب��ي ف�ك��ر  14ب��ال �ش��راك��ة مع
األمانة العامة لجامعة ال��دول العربية
وذل��ك بمقرها بالقاهرة ممثال رئيس
مجلس األمة الكويتي ورئيس االتحاد
البرملاني العربي م��رزوق علي الغانم
ت�ح��ت رع��اي��ة رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة مصر
العربية عبد الفتاح السيسي بمناسبة
ال ��ذك ��رى ال �س �ب �ع�ين ل �ت��أس �ي��س ج��ام�ع��ة
الدول العربية التي تأسست في عام
1945م تحت ع�ن��وان التكافل العربي:
تحديات وآفاق على أهمية الدور الذي
تقوم به مؤسسة الفكر العربي والتي
ت�ع��د م��ن امل��ؤس �س��ات ال�ع��رب�ي��ة ال��رائ��دة
وال �ع��ام �ل��ة ف��ي م �ج��ال ال �ف �ك��ر وال�ث�ق��اف��ة
ودوره� ��ا ف��ي ال�س�ع��ي إلح �ي��اء وتفعيل
مشروع التكامل العربي.
وت � �م � �ن � ��ى ال � �ح � ��وي � �ل � ��ة أن امل � �ح � ��ور
ال ��رئ �ي �س ��ي ل �ل �م��ؤت �م��ر وه � ��و ال �ت �ك��ام��ل
ال �ع��رب��ي ت �ح��دي��ات وآف� � ��اق ي ��وض ��ع ل��ه
استراتيجية فكرية لتحقيق متطلباته
مشيرا إل��ى أن الجلسات ك��ان��ت جيدة
وقيمة وثرية باألفكار التي نتمنى أن
ت��رف��ع على شكل ت��وص�ي��ات ع��ن طريق
جامعة ال��دول��ة العربية للقادة العرب
وللمؤسسات حتى يتم تحقيق هذه
املتطلبات كذلك الجانب البرملاني له
دور كبير م��ن خ�ل�ال ال �ب��رمل��ان العربي
ف ��ي ت �م �ث �ي��ل ال �ش �ع ��وب وف� ��ي م��واج �ه��ة
ال �ت �ح��دي��ات امل �ف ��روض ��ة ع �ل��ى ال �س��اح��ة
العربية فاملطلوب دعمه للقيام بدورة
ف ��ي خ ��دم ��ة ل �ل �ع �م��ل ال �ع ��رب ��ي امل �ش �ت��رك
خاصة ما تعلق بتوحيد التشريعات
العربية وامل�ب��ادرة باقتراح تشريعات
جديدة ومتابعة عمل الجامعة العربية
من خالل جلسات استماع تخص أداء

امل �ن �ظ �م��ات امل �خ �ت �ص��ة ل �ج��ام �ع��ة ال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة أو ق �ض��اي��ا ذات أه �م �ي��ة مثل
األم��ن القومي والقضية الفلسطينية
وغيرها.
وأض� ��اف ال �ح��وي �ل��ة :ل��م ي�ع��د خ��اف�ي��ا
ع�ل��ى أح ��د أن امل�ش�ه��د ال �ع��رب��ي ال��راه��ن
امل � �ت � �م� ��ادي ب �م �ض ��اع �ف ��ات ��ه ال �خ �ط �ي��رة
وال� �ت� �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي ت ��واج� �ه ��ه ف �ه �ن��اك
ب �ع��ض ال � ��دول ت �ع��ان��ي م ��ن إش �ك��ال �ي��ات
مختلفة وبدرجات متفاوتة كاإلرهاب
وتردي السجل التنموي وعدم
والعنف ّ
االس� �ت� �ق ��رار ال �س �ي��اس��ي واالس �ت �ق �ط��اب
ال��داخ�ل��ي وال�ف��راغ ال��دس�ت��وري فاصبح
ال �س �ع��ي إل� ��ى ت �ك��ام��ل ع ��رب ��ي س�ي��اس��ي
وع �س �ك ��ري واق� �ت� �ص ��ادي وث �ق ��اف ��ي ف��ي
شتى املجاالت في هذه املرحلة ضرورة
لتحقيق التكامل ووح ��دة ال�ص��ف بني
الدول العربية.
وزاد ال�ح��وي�ل��ة أن ه ��ذه ال�ت�ح��دي��ات
تتطلب اإلسراع ف ��ي ب �ل ��ورة م �ش��روع
إن �ش��اء ال �ق��وة ال�ع��رب�ي��ة امل�ش�ت��رك��ة وفقا
قمة ش��رم الشيخ التي ُعقدت
مل�ق��ررات ّ
ف ��ي م � ��ارس امل ��اض ��ي ل �ت �ك��ون أداة م��ن
أدوات فرض السلم في الوطن العربي
واملساعدة على حل النزاعات والتركيز
ع �ل��ى أه �م� ّ�ي��ة ال �صّ �ن��اع��ات ال �ع �س �ك� ّ
�ري��ة
ّ
الوطني والقومي.
العربية في بعديها
وأض � ��اف :وك��ذل��ك ال �س��وق ال�ع��رب�ي��ة
امل� � �ش� � �ت � ��رك � ��ة وال � � � �ت � � � �ج� � � ��ارة ال� �ب� �ي� �ن� �ي ��ة
وال�ص�ن��اع��ات املشتركة إع�ط��اء أول��وي��ة
قصوى لتطوير الصناعات التحويلية
في إطار تكاملي عربي لبناء األساس
املوضوعي للتكامل االقتصادي القائم
على تبادل املصالح تعزيز االستثمار
�ؤه �ل��ة
ال �ع��رب��ي امل �ش �ت��رك ب�ي�ن ال � ��دول امل� ّ
ل� ��ه ف� ��ي ص� �ن ��اع ��ات اآلالت وامل� � �ع � � ّ�دات
ووس ��ائ ��ل ال �ن �ق��ل وال �ص �ن��اع��ات ع��ال�ي��ة
التقنية السعي لتأمني حرية انتقال
األش �خ��اص ورؤوس األم � ��وال وح��ري��ة

د.محمد الحويلة

ت�ب��ادل البضائع وامل�ن�ت�ج��ات الوطنية
واألج �ن �ب �ي��ة وح ��ري ��ة اإلق ��ام ��ة وال �ع �م��ل
واالس � � �ت � � �خ � ��دام وم � �م� ��ارس� ��ة ال� �ن� �ش ��اط
االقتصادي وحرية التنقل والترانزيت
واس �ت �ع �م��ال وس ��ائ ��ل ال �ن �ق��ل وامل ��وان ��ئ
وامل�ط��ارات املدنية فضال عن تخفيض
ال� � ��رس� � ��وم ال� �ج� �م ��رك� �ي ��ة وال �ت �خ �ف �ي��ض
ال� �ت ��دري� �ج ��ي ل� �ل ��رس ��وم األخ � � � ��رى ع�ل��ى
امل �ن�ت�ج��ات وال �س �ل��ع ك�ل�ه��ا وال يتحقق
ذل ��ك إال م��ن خ�ل�ال ت�ح�ق�ي��ق االس �ت �ق��رار
ال�س �ي��اس��ي واألم �ن ��ي ك �ش��رط لتحقيق
التكامل والوحدة االقتصادية العربية
وال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ض � ��رورة رب ��ط قضية
التكامل بالتنمية.
ولفت الحويلة إلى املشهد الثقافي
العربي ال��ذي ال ينفصل على املشاهد
االخ� � � ��رى ال �س �ي��اس �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
واألم� �ن� �ي ��ة وض� � � ��رورة أن ي �ت��م ت �ج��اوز
ازم��ة الثقافة العربية بمشروع عربي
نهضوي شامل ذي اب�ع��اد اقتصادية
واج �ت �م��اع �ي��ة وس �ي��اس �ي��ة وت�ع�ل�ي�م�ي��ة
وث�ق��اف�ي��ة ي�ج��ب ان ي��رت�ك��ز ع�ل��ى اس��اس
ال� �خ� �ي ��ار ال ��دي �م �ق ��راط ��ي وإع� �ل ��اء ش��أن

االنسان وكرامته وحقوقه اضافة الى
التعاون مع تيارات الحضارة العاملية
وض � ��رورة ت �ب��ادل ال�ف�ك��ر وال�ث�ق��اف��ة بني
ال �ش �ع��وب ال �ع��رب �ي��ة ع��ن ط��ري��ق إرس ��ال
األدب��اء واملفكرين إل��ى ك��ل مكان داخ��ل
الوطن العربى لنقل فكر وثقافة دولهم
ح�ت��ى ت�ت�لاق��ى ج�م�ي��ع أن ��واع ال�ث�ق��اف��ات
العربية مع بعضها البعض.
وأك � ��د االه �ت �م��ام ب ��ال �ت��راث ال �ع��رب��ي
اإلس�ل�ام��ي ب�ع��د ت�ه��ذي�ب��ه م�م��ا يشوبه
وف �ت��ح ح � ��وار ج ��اد وف ��اع ��ل م ��ع ب �ل��دان
ال �ع��ال��م اإلس�ل�ام ��ي م ��ن أج ��ل ال �ت �ع��اون
وال� �ت� �ك ��ام ��ل ال �ث �ق��اف��ي ك �م �ف �ص �ل �ي��ة م��ن
م �ف �ص �ل �ي��ات ال �ت �ن �س �ي��ق ال � �ك ��ام ��ل ف��ي
التنمية الشاملة لبلدان العالم العربي
واإلس �ل��ام � ��ي االه� �ت� �م ��ام ب �ن �ش��ر ال �ل �غ��ة
العربية وتطوير تدريسها ال شك أن
للغة العربية -وهي لغة القرآن والنبي
م�ح�م��د ص�ل��ى ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وآل ��ه وس�ل��م-
وقعا على نفوس املسلمني وم��ن أجل
إي� �ج ��اد م ��زي ��د م ��ن ال �ن��اط �ق�ي�ن ب��ال�ل�غ��ة
ال �ع��رب �ي��ة ي �ج��ب أن ت��دع��م امل��ؤس �س��ات
ال �ع��رب �ي��ة واإلس�ل�ام �ي ��ة ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ل�غ��ة

ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ال� �ب� �ل ��دان غ �ي��ر ال �ن��اط �ق��ة
باللغة العربية.
وأش� � ��اد ال �ح��وي �ل��ة ب��ال �ج �ه��ود ال �ت��ي
تبذلها دول��ة الكويت ممثلة بحضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح االح �م��د ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
وسعيها الدؤوب لبقاء أواصر التعاون
والتآلف ب�ين ال��دول العربية وتحقيق
ال �ت �ك��ام��ل ال �ع��رب��ي وال�ت�ن�م�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة
من خالل الصندوق الكويتي للتنمية
ك ��ذل ��ك وال � �ح � �ض� ��ور امل� �م� �ي ��ز ل �ص��اح��ب
ال�س�م��و ف��ي ج�م�ي��ع ال�ق�م��م وامل��ؤت �م��رات
التي تصب ف��ي صالح ال�ش��أن العربي
وجهود الكويت في دعم قضايا األمة
ال�ع��رب�ي��ة واس�ت�ض��اف��ة ق�م��م وم��ؤت�م��رات
منها استضافة ثالثة مؤتمرات دولية
ل�ل�م��ان�ح�ين ل�ل�ش�ع��ب ال �س��وري والقمة
ال �ع��رب �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة ل��رس��م خ��ارط��ة
ط ��ري ��ق م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة واض � �ح ��ة امل �ع��ال��م
ل�لاق �ت �ص��اد ال �ع��رب��ي وك �ل �ه��ا ت �ع��زز من
ف ��رص ال �ت �ق��ارب وال �ت �ك��ام��ل ب�ي�ن ال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة ودور س �م��وه األم �ي ��ر ف ��ي لم
الشمل الخليجي وإنهاء الخالفات بني
دول مجلس التعاون الخليجي كذلك
مسيرة صاحب السمو في دعم قضايا
األمة العربية واالسالمية ومنح األمم
امل�ت�ح��دة ح�ض��رة ص��اح��ب السمو أمير
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د الجابر
ال�ص�ب��اح ل�ق��ب ق��ائ��دا للعمل االن�س��ان��ي
وذل� ��ك ل � ��دوره امل �ش �ه��ود ف��ي امل� �ب ��ادرات
واألع�م��ال اإلنسانية وتسمية الكويت
م� ��رك� ��زا ل �ل �ع �م��ل االن � �س� ��ان� ��ي ح� �ي ��ث ان
ال �ك��وي��ت ل ��م ت �ت��أخ��ر ي��وم��ا ع ��ن م ��د يد
ال� �ع ��ون وت �ق ��دي ��م وامل� �س ��اع ��دة ل�ج�م�ي��ع
ال � �ش � �ع� ��وب وال� � � � � ��دول امل� �ن� �ك ��وب ��ة ال �ت ��ي
تعرضت لالزمات والكوارث الطبيعية
إض� ��اف� ��ة ال� � ��ى م� �س ��اع ��دت امل ��ؤس� �س ��ات
االن �س��ان �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة إذ ب ��ذل ��ت ج �ه��دا
حثيثا لخدمة اإلنسان في كل مكان.

وك�م��ا أش��اد الحويلة بكلمة األمير
خالد الفيصل مستشار خادم الحرمني
ال �ش��ري �ف�ين أم �ي��ر م�ن�ط�ق��ة م �ك��ة امل�ك��رم��ة
رئ�ي��س مؤسسة الفكر ال�ع��رب��ي مثمنا
ال� ��دور ال ��ذي ي �ق��وم ب��ه ل �ش��رح املفاهيم
وال�ت�ط��ورات السياسية واالقتصادية
وال �ث �ق��اف �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ف �ك��ري��ة
ل�لأوض��اع ف��ي املنطقة والتحضيرات
لهذا املؤتمر وتحقيق األهداف املرجوة
م �ن��ه ل ��وض ��ع ص � ��ورة ص �ح �ي �ح��ة ح��ول
االوضاع في املنطقة أمام صناع القرار
العربي.
ك��ذل��ك أش ��اد ال�ح��وي�ل��ة ب ��دور رئيس
م � �ج � �ل ��س األم � � � � ��ة ورئ � � �ي � � ��س االت � � �ح � ��اد
ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي م ��رزوق ال�غ��ان��م في
تعزيز دور االت�ح��اد البرملاني العربي
وت �ط��وي��ره لتحقيق ال�ت�ك��ام��ل ال�ع��رب��ي
م�ش�ي��دا ب �م �ب��ادرت��ه ب��ال��دع��وة إل ��ى عقد
اجتماع طارئ لالتحاد البرملاني حول
فلسطني دع ��م ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية
وح �ق��وق ال�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي وال�ت��ي
الق� ��ت ت��رح �ي �ب��ا واس� �ع ��ا م ��ن األوس � ��اط
الدبلوماسية العربية واإلسالمية.
وفي الختام شكر الحويلة مؤسسة
ال �ف �ك ��ر العربي ورئ �ي �س �ه ��ا ص��اح��ب
ال�س�م��و امل�ل�ك��ي األم �ي��ر خ��ال��د الفيصل
العويط
وإل��ى مديرها العام أ.د.هنري َ
وإل ��ى ك��وك�ب��ة امل�ع��اون�ين األك� ّ�ف��اء ال��ذي��ن
أح ��اط ��وا امل��ؤت �م��ر ب��ال��رع��اي��ة ال�ك��ري�م��ة
وب ��ال� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال� � ��راق� � ��ي وك � � ��ل ال �ش �ك��ر
والتقدير إل��ى األم��ان��ة العامة لجامعة
ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ومل��وظ �ف �ي �ه��ا األك �ف ��اء
ع �ل��ى ت �ع��اون �ه��م ال �ب �ن ��اء م ��ع م��ؤس�س��ة
ال �ف �ك��ر ال �ع��رب��ي م ��ن أج� ��ل إن� �ج ��اح ه��ذا
امل ��ؤت� �م ��ر وج ��زي ��ل ال �ش �ك��ر واالم� �ت� �ن ��ان
إل ��ى ج�م�ه��وري��ة م�ص��ر ال�ع��رب�ي��ة ق�ي��ادة
وح �ك��وم��ة وش�ع�ب��ا مل��ا ل�ق�ي�ن��اه م��ن ك��رم
ضيافة وحسن استقبال.

الجيران :تطبيق القانون والشفافية في استرداد
أموال الدولة
ش� � � ��دد ع � �ض� ��و ل� �ج� �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ول �ج �ن��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
النائب د.عبدالرحمن الجيران على
ضرورة تطبيق القانون والشفافية
والجدية في استرداد أم��وال الدولة
مؤكدا أهمية تطوير الكوادر الفنية

وامل ��ال � �ي ��ة وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ف� ��ي وزارة
املواصالت لتواكب القوانني التي تم
إعدادها باملجلس والهادفة ملكافحة
الفساد وردع املتجاوزين.
وق � � � ��ال ال� � �ج� � �ي � ��ران ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي ح� � � ��ول ت� �ع� �ث ��ر ش� ��رك� ��ات
ال� �خ ��دم ��ات م� ��ع وزارة امل� ��واص �ل�ات

ان��ه وفقا للقواعد املنظمة للعقود
اإلداري� ��ة وق��ان��ون لجنة املناقصات
امل��رك��زي��ة ف��ي ح��ال��ة ت�خ�ل��ف وت��رت��ب
امل �س �ت �ح �ق��ات وال �ت �ع �ث��ر ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
ال� �خ ��دم ��ات ف ��ان ��ه ي �ج��ب ع �ل��ى ل�ج�ن��ة
امل� �ن ��اق� �ص ��ات او ال� �ج� �ه ��ة اإلداري � � � ��ة
املعنية تخفيف ت�ص�ن�ي��ف ال�ش��رك��ة

وعدم التعاقد معها حتى وان فازت
بالعطاء األول.
وأض ��اف :أم��ا م��ا تلجأ إل�ي��ه أكثر
الشركات من تغيير االسم التجاري
ف �ه��ذا ي�ع�ت�ب��ر ت �ح��اي�لا وغ �ش��ا ليس
ل� ��ه أث � ��ر ف� ��ي اس �ت �ح �ق ��اق ال� �غ ��رام ��ات
واس � � � � �ت� � � � ��رداد االم� � � � � � � ��وال وات � � �خ� � ��اذ

اإلج� ��راءات القانونية ب�ه��ذا الصدد
م �س �ت �ط��ردا :وم� ��ن ال �خ �ط��أ ال�ج�س�ي��م
م�ك��اف��أة ال�ش��رك��ة بعطاء آخ��ر؟ وه��ذا
لألسف يتكرر بكل ال ��وزارات وعلى
م � � ��دى س� � �ن � ��وات ب� ��رغ� ��م م�ل�اح� �ظ ��ات
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب �ض��رورة ات�خ��اذ
االجراءات الالزمة.

د.عبدالرحمن الجيران
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اللجان المؤقتة
في العطلة

خالل العطلة البرلمانية واصلت اللجان البرلمانية اجتماعاتها ،حيث أنجزت العديد من المواضيع المدرجة على جدول
أعمالها وتبقى على جداول أعمالها  154موضوعا

اللجنة اإلسكانية تواصل إيجاد حلول جذرية
لمعالجة أزمة طوابير الطلبات
لجنة اإلسكانية

كتب :سامح محمد
عبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
تستكمل «الدستور»
ملفها الخاص عن
عمل اللجان البرلمانية
خالل العطلة البرلمانية
التي بدأت في الثاني
من أغسطس وانتهت
بافتتاح دور االنعقاد
الرابع عشر وما تم
إنجازه من جدول
أعمالها وفي هذا الجزء
نستعرض اجتماعات
وإنجازات اللجان
المؤقتة وعددها 9
لجان مؤقتة و 3لجان
تحقيق.
وعقدت هذه اللجان الـ
 12المؤقتة اجتماعين
في العطلة استغرقا
ساعتين و 50دقيقة
 ...وفيما يلي التفاصيل:

لجنة مشروع الجواب
على الخطاب األميري
لم تعقد اللجنة اجتماعات في
العطلة ول��م تنجز تقارير وم��درج
ع �ل ��ى ج� � ��دول أع �م ��ال �ه ��ا ال �خ �ط��اب
األم� � �ي � ��ري ال � � ��ذي اف� �ت� �ت ��ح ب � ��ه دور
االنعقاد الرابع من الفصل الرابع
عشر.
لجنة شؤون اإلسكان
ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة اج �ت �م��اع��ا واح ��دا
خ�ل�ال ال�ع�ط�ل��ة اس�ت�غ��رق س��اع��ة ول��م
ت�ص��در ت�ق��اري��ر وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج��دول
أعمالها  61موضوعا منها:
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاح �ك��ام امل � ��ادة  15م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 47ل�س�ن��ة  1993ف ��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أناضافة م��ادة جديدة برقم  28مكرر
الى القانون رقم  47لسنة  1003في
شأن الرعاية السكنية.
 اق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  1993/47في
شأن الرعاية السكنية.
 اق�ت��راح بقانون بتعديل بعضاح �ك��ام امل � ��ادة  19م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

 47ل�س�ن��ة  1993ف ��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية  .ضم التقرير.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة فقرةج��دي��دة ال ��ى امل� ��ادة  19م��ن ال�ق��ان��ون
رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أنتأسيس شركات عقارية لالسكان.
 -االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أن

0

3

اقتراح برغبة

0

0

اقتراح بقانون

مشروع بقانون

مساواة املرأة الكويتية املتزوجة من
غير كويتي باملرأة الكويتية املطلقة
او االرملة في القرض السكني.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أنم�ن��ح االول ��وي ��ة ب��ال��رع��اي��ة السكنية
ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ت� ��م اس �ت �م�ل�اك
شققهم في مجمع الصوابر.
 االقتراح بقانون في شأن املدنالسكنية.

0 0

0

0

مرسوم بقانون

 االق �ت��راح بقانون ف��ي ش��أن بنكالتسليف واالدخار.
 االق�ت��راح بقانون باضافة مادةج��دي��دة ب��رق��م  4م�ك��ررا ال��ى القانون
رق� ��م  30ل �س �ن��ة  1965ب��ان �ش��اء بنك
التسليف واالدخار.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��ان� �ش ��اءصندوق املرأة االسكاني.
 -االقتراح بقانون في شأن توفير

مقارنة بين اجتماعات وتقارير اللجان المؤقتة
2.5

2.5

2

2

1.5

1.5

عدد االجتماعات

عدد الساعات
عدد التقارير

1

1

1

1

0.5

0

املجموع

0 0 0

الشباب
والرياضة

0

التحقيق في
أوضاع مكتب
االستثمار
في لندن
وحول العالم

0 0 0

0 0 0

تجاوزات
هيئة الزراعة

اإليداعات

0 0 0

0 0 0

املشتركة
املشتركة
«الخارجية «التشريعية»
و«التشريعية» و«املالية»

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

املرأة
واألسرة

ذوو
االحتياجات
الخاصة

املوارد
البشرية

حقوق
اإلنسان

0

اإلسكانية

0 0 0

الجواب
على
الخطاب
األميري

0

ال ��وح ��دات ال�س�ك�ن�ي��ة ب�ص�ف��ة م��ؤق�ت��ة
ملستحقي الرعاية السكنية.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أنتعديل امل��ادة  4البند  4من القانون
رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية.
 اق �ت��راح برغبة بتحويل القطعرق��م  12-4-3بمنطقة ال�س��امل�ي��ة ال��ى
قطع استثمارية ،وتحويل قسائمها
الى قسائم استثمارية من اجل رفع
ال �ع��بء ع��ن امل��واط �ن�ي�ن ق��اط �ن��ي تلك
امل�ن�ط�ق��ة ،ول�ك��ي تتمكن املنطقة من
اس�ت�ك�م��ال م�ن�ش��آت�ه��ا االس�ت�ث�م��اري��ة
م��ع اع ��ادة دراس ��ة هندسة ال�ش��وارع
والطرق املرورية لهذه القطع الثالث
سواء لحركة املركبات او املشاة وكل
م��ا يتبع ذل��ك م��ن تنظيم واج ��راءات
في البنية التحتية.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة تشكيل مجلسل �ل�اع � �م ��ار ي � �ك� ��ون ت ��اب� �ع ��ا م �ب ��اش ��رة
ملجلس ال ��وزراء يتولى وض��ع خطة
ش��ام �ل��ة ل �ح��ل ال �ق �ض �ي��ة االس �ك��ان �ي��ة
وتوفير االراض��ي الصالحة للسكن
بدفع شركة نفط الكويت ال��ى كسر
اح� �ت� �ك ��اره ��ا الك � �ث� ��ر م � ��ن  ٪ 80م��ن
اراض� � ��ي ال� ��دول� ��ة وت� �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة
ب � �ت� ��وزي� ��ع اراض ع� �ل ��ى ال� �ن� �ق ��اب ��ات
وجمعيات النفع العام مثل االطباء
وامل�ه�ن��دس�ين وامل �ح��ام�ين واملعلمني
وغ�ي��ره��م ل�ب�ن��اء م�س��اك��ن العضائها
بناء مدن سكنية جديدة قريبة من
الساحل واشراك القطاع الخاص في
مشاريع االسكان من خالل اسلوب
امل� � �ش � ��اري � ��ع ال� �ض� �خ� �م ��ة وت �ش �ج �ي��ع
امل� ��واط� ��ن ع �ل��ى ب� �ن ��اء ب �ي �ت��ه ب�ن�ف�س��ه
بالتصميم والحجم الذي يريده كل
مواطن.
 اقتراح برغبة ان تولي املؤسسةال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ع�ن��د
ت �خ �ص �ي��ص امل� �س ��اك ��ن ل �ل �م��واط �ن�ين
اه�ت�م��ام��ا خ��اص��ا ب��امل��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة
املطلقة او املتزوجة من غير كويتي
او العزباء التي ال معيل لها وذل��ك
ب �ت��وف �ي��ر س �ك��ن ل �ه��ا اس� ��وة ب�غ�ي��ره��ا
وذل � ��ك ت �ق ��دي ��را ل �ل �ظ ��روف ال �خ��اص��ة
لهؤالء املواطنات.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة بتكليف شركةن� �ف ��ط ال � �ك� ��وي� ��ت ب ��ال� �ق� �ي ��ام ب ��أع� �م ��ال
البنية التحتية للمناطق السكنية
ق �ب��ل ت�س�ل�ي�م�ه��ا ج��اه��زة للمؤسسة
ال�ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة واس �ن��اد

التتمة ص11
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اللجان المؤقتة
في العطلة

11

خالل العطلة البرلمانية واصلت اللجان البرلمانية اجتماعاتها ،حيث أنجزت العديد من المواضيع المدرجة على جدول
أعمالها وتبقى على جداول أعمالها  154موضوعا

 154موضوعا متبقيا على جدول أعمال
اللجان المؤقتة
لجنة الشباب والرياضة
تتمة المنشور ص10
عملية الترسية والتعاقد الخاصة
ب��امل �ن��اط��ق ال �س �ك �ن �ي��ة ل �ش��رك��ة ن�ف��ط
ال � �ك ��وي� ��ت ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م � ��ع وزارة
االش � �غ ��ال ال �ع��ام��ة ل�ل�اس �ت �ف��ادة م��ن
االستثناء املمنوح للشركة بموجب
مرسوم االيلولة املشار اليها.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة بتحويل عقودااليجار الى عقود تمليك للكويتيات
ال �ح��اص�ل�ات ع �ل��ى ب �ي��وت ح�ك��وم�ي��ة
ف��ي م�ن��اط��ق م�ث��ل النسيم وال�ع�ي��ون
والعارضية والظهر وغيرها ملا قد
يساهم بشكل كبير بحل ج��زء من
مشكلة امل ��رأة الكويتية ف��ي السكن
ال� �ت ��ي ت ��ري ��د االس� �ت� �ق ��رار الس��رت �ه��ا،
خاصة ان لديهن بيوتا ومستقرات
فيها الكثر من عشرين عاما.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ب ��اع��ادة اح�ي��اءمشروع غرب هدية السكني بأسرع
وق��ت للمساهمة ف��ي معالجة جزء
م ��ن امل �ش �ك �ل��ة االس �ك��ان �ي��ة ف ��ي ه��ذه
املنطقة.

30

 اق�ت��راح برغبة بصرف ق��روضترميم الصحاب البيوت الحكومية
بمدينة سعد العبدالله بمحافظة
الجهراء والتي لحقت بها اضرار او
خطورة واستثناؤها من شرط مدة
الثماني سنوات.
اقتراح برغبة ببناء مستشفيات
ج��دي��دة ف��ي امل�ن��اط��ق غ�ي��ر امل��أه��ول��ة
ب��ال�س�ك��ان وال �خ��ارج��ة ع��ن التنظيم
السكني ،ب�ن��اء وان �ش��اء الجامعات
بالقرب من هذه املستشفيات بحيث
ت �ك��ون ال �ج��ام �ع��ات وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات
م�ك�م�ل��ة ل�ب�ع�ض�ه��ا ،ي �ج��ب ان ت�ك��ون
ه � ��ذه امل �س �ت �ش �ف �ي��ات وال �ج ��ام �ع ��ات
مطابقة اع�ل��ى مستويات املعايير
والنظم املعمول بها دوليا.
 اقتراح برغبة بأن يتم منح ذوياالع��اق��ة الشديدة اول��وي��ة الحصول
على الوحدة السكنية اثناء وصول
دوره م��ن دون ال ��دخ ��ول ف��ي ن�ظ��ام
ال �ق��رع��ة وان ي�ع�ط��ى ح��ري��ة اخ�ت�ي��ار
ال��وح��دة السكنية قبل االخ��ري��ن في
ال��دف �ع��ة ب �ع��د ان ي �ت��م اط�ل�اع��ه على

26

26

25
20

املدرج
املنجز

15

املتبقي

11

11

12

12

10
5

2

2

0 0 0

0

0

موضوعات أخرى شكوى وعريضة

املجموع

خريطة املنطقة حتى يختار منزله
بالقرب من خدمات املنطقة.
 اقتراح برغبة بتخصيص ارضم�ن�ط�ق��ة ام� �غ ��رة وم��دي �ن��ة ال �ح �ج��اج
للمؤسسة العامة للرعاية السكنية

1

0

0

اقتراح برغبة

اقتراح بقانون

لتهيئتها للسكن وتوزيعها على
املستحقني للرعاية السكنية ،على
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ب� ��ان � �ش� ��اء امل� �س ��اك ��ن
م �ن �خ �ف �ض��ة ال �ت �ك��ال �ي��ف واع �ط��ائ �ه��ا

1

0

0

0 0 0

مشروع بقانون مرسوم بقانون

االولوية القصوى وتنفيذها خالل
سنتني.
 اق� � �ت � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ب�ت�خ�ص�ي��صقطعة االرض الواقعة غرب وجنوب
منطقة العيون املوضحة باملخطط

امل��رف��ق للمؤسسة ال�ع��ام��ة للرعاية
السكنية لتوزيعها على مستحقي
الرعاية السكنية.
 اق � � �ت� � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة اس� �ت� �ح ��داثمنطقة استثمارية ج��دي��دة لكثافة
س �ك��ان �ي��ة ق �ل �ي �ل��ة ن �س �ب �ت �ه��ا ٪ 170
وذلك بتخصيص الجزء الواقع بني
ال�ب�ح��ر وش� ��ارع ال��دوح��ة الساحلي
م� �ق ��اب ��ل م �ن �ط �ق��ة غ� ��رن� ��اط� ��ة ح �س��ب
امل �خ �ط��ط ال� �ج ��وي امل ��رف ��ق وامل��ؤش��ر
عليه باللون االخضر.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة بتقليص امل��دةال ��واردة ف��ي ال �ق��رار امل�ش��ار ال�ي��ه الى
 10اعوام بدال من  15عاما.
 اقتراح برغبة بان يقوم مجلسإدارة ب �ن��ك االئ �ت �م��ان وف ��ق ق��وان�ين
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ب��اص��دار الئحة
الق� ��راض االس ��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة لتوفير
الرعاية السكنية املالئمة.

التتمة ص12

تقرير حول عمل لجان المجلس المؤقتة
االجتماعات
والتقارير

بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

متبق

عدد
االجتماعات

عدد ساعات
االجتماعات

أخرى

عدد التقارير

اجمالي مرسوم بقانون
املدرج

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

شكوى وعريضة
والتماسات

املجموع

الجواب على الخطاب األميري
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

اإلسكانية

59

2
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-

-

-

39

-
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-

3

-

-

-

-

-
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1
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-

حقوق اإلنسان

8

1
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-

-
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-

-
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-

1

-

-

-

1

-
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-

-

-

املوارد البشرية
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2
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-

-

-

2

-

27

-

1

-

-

-

5

-

35

-

-

-

ذوو االحتياجات الخاصة
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3
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-
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-
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-
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-
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التحقيق في أوضاع مكتب االستثمار
في لندن وحول العالم

1
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1
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الشباب والرياضة
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3
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املجموع
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2
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اسم اللجنة

املحال خالل
أجمالي املتبقي
العطلة البرملانية
من الدور الثالث

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز
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اللجان المؤقتة
في العطلة

خالل العطلة البرلمانية واصلت اللجان البرلمانية اجتماعاتها ،حيث أنجزت العديد من المواضيع المدرجة على جدول
أعمالها وتبقى على جداول أعمالها  154موضوعا

 26موضوعا مدرجة على جدول أعمال
لجنة الشباب والرياضة
لجنة شؤون المرأة واألسرة
تتمة المنشور ص11
لجنة حقوق اإلنسان
لم تعقد اللجنة اجتماعات خالل
ال�ع�ط�ل��ة ول ��م ت�ن�ج��ز ت �ق��اري��ر وتبقى
ع �ل��ى ج � ��دول اع �م��ال �ه��ا  9م��واض �ي��ع
منها:
 االقتراح بقانون بإنشاء ديواناملظالم.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أنال� �ح� �ق ��وق امل ��دن� �ي ��ة ل �غ �ي��ر م� �ح ��ددي
الجنسية.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أنالحقوق املدنية واالجتماعية لغير
محددي الجنسية.
 االقتراح بقانون بشأن معالجةاوضاع ابناء الكويتيات املتزوجات
من غير كويتي.
 اقتراح برغبة بتقديم التسهيالتاآلت� � �ي � ��ة ل �ل�أش � �ق� ��اء ال � �س � ��وري �ي��ن ف��ي
الكويت ومنح اذن اقامة مؤقتة ملدة
س �ن��ة ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د مل ��ن ال يملك
اقامة صالحة والسماح للسوريني
امل�ق�ي�م�ين ب��ال�ك��وي��ت ب�ت�ق��دي��م طلبات
التحاق بعائل وااليعاز لبيت الزكاة
وص� �ن ��دوق اع ��ان ��ة امل ��رض ��ى ل�ت�ق��دي��م
م �س��اع��دات م��ال �ي��ة وع�ي�ن�ي��ة واع �ف��اء
السوريني املخالفني لقوانني الكويت
من عقوبة الترحيل «التسفير» الى
بلدهم لظروف الحرب.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم��ة باملوافقة على رس��ال��ة رئيس
لجنة ح�ق��وق االن �س��ان يطلب فيها
ت�ك�ل�ي��ف ال�ل�ج�ن��ة دراس � ��ة م��ا ت��وص��ل
اليه الجهاز املركزي ملعالجة اوضاع
املقيمني ب�ص��ورة غير قانونية من
حلول ملعالجة اوضع هذه الفئة.
لجنة تنمية
الموارد البشرية
لم تعقد اللجنة اجتماعات خالل
ال�ع�ط�ل��ة ول ��م ت�ن�ج��ز ت �ق��اري��ر وتبقى
ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا  35موضوعا
منها:
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاحكام املرسوم بقانون رقم  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن ان�ش��اءمركز اعداد القياديني.
 االقتراح بقانون بشأن التعينيفي الوظائف القيادية.
 االق�ت��راح بقانون بشأن شروطتولي املنصب القيادية.
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��لب� �ع ��ض اح� � �ك � ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م 28
ل�س�ن��ة  2011ف ��ي ش ��أن م �ن��ح ب ��دالت
ومكافأة ألعضاء الهيئة التعليمية
الكويتيني ب ��وزارة التربية ووزارة
االوقاف والشؤون االسالمية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون اض��اف��ة فقرةج��دي��دة ل�ل�م��ادة  6م��ن ال �ق��ان��ون رق��م
 28لسنة  2011في شأن منح بدالت
ومكافآت ألعضاء الهيئة التعليمية
الكويتيني ب ��وزارة التربية ووزارة
االوقاف.
 االقتراح بقانون املقدم في شأنب�ع��ض األح �ك��ام ال�خ��اص��ة بمرتبات
املوظفني الكويتيني.
 االقتراح بقانون في شأن تعديلجدول الدرجات واملرتبات الشهرية
للموظفني في الجهات الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن زيادةامل ��رت� �ب ��ات وامل� �ع ��اش ��ات ال �ت �ق��اع��دي��ة
وم ��راج �ع �ت �ه ��ا ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ال� ��زي� ��ادة
السنوية في معدل التضخم حسب
ال� ��رق� ��م ال� �ق� �ي ��اس ��ي ال � �ع� ��ام ب� � � ��االدارة
املركزية لالحصاء.
 االقتراح بقانون في شأن زيادةب��واق��ع  ٪ 25م��ن ال��رات��ب االس��اس��ي
ل�ل�م��وظ�ف�ين امل��دن �ي�ي�ن ال �ع��ام �ل�ين في
القطاع الحكومي الذين ال يتمتعون
بكادر خاص.
 اق � �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب �ص ��رف رات ��بالدرجة التي تتم ترقية املوظف من
دون ان�ت�ظ��ار لتوفير اع�ت�م��اد مالي
للوظيفة األعلى وذلك للقضاء على
مشكلة الرسوب الوظيفي.
 وض� � � � � � ��ع أس� � � � � � ��س إج � � ��رائ� � � �ي � � ��ةوم� ��وض� ��وع � �ي� ��ة الخ � �ت � �ي� ��ار ش��اغ �ل��ي

0 0 0

اقتراح برغبة

0

0 0 0

0 0 0

اقتراح بقانون مشروع بقانون مرسوم بقانون

الوظائف القيادية والعامة بالدولة
م ��ن دون اس �ت �ث �ن��اءات وك� ��ذا ال�ن�ظ��م
الكفيلة ب�ت�ط��وي��ر أدائ �ه��م وذل ��ك في
ض� ��وء ال ��وض ��ع ال �ق��ان��ون��ي ال �ح��ال��ي
ب� � �ه � ��دف ال � � ��وص � � ��ول ع � �ل� ��ى إص� � � ��دار
ت �ش��ري �ع��ات م �ب �ن �ي��ة وف� �ق ��ا ل �ل �ع��دال��ة
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ن � ��ص ع �ل �ي �ه��ا
الدستور.
 م �ت��اب �ع��ة ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ةف��ي إص ��داره ��ا ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
ال�خ��اص��ة ب��امل��وارد البشرية املكملة
للقوانني التي يتعني إص��داره��ا في
حينه وتطويرها.
 ال� �ت ��أك ��د م ��ن ال � �ت� ��زام ال �ح �ك��وم��ةب��أع�م��ال ق��واع��د اإلح�ل�ال والتجديد
ل � � �ل � � �م� � ��وارد ال� � �ب� � �ش � ��ري � ��ة واخ� � �ت� � �ي � ��ار
الكفاءات لتولي الوظائف القيادية
واإلشرافية داخل كل جهة حكومية
أو أهلية.
 االستفادة من الطاقات البشريةال ��وط� �ن� �ي ��ة أص � �ح � ��اب ال � �ك � �ف� ��اءة ف��ي
القطاعني الخاص والحكومي.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاألموال العامة بإحالة تقرير ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن ال� � �ق � ��رارات اإلداري � � ��ة
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال ��وظ ��ائ ��ف اإلش ��راف� �ي ��ة
ل �ب �ع��ض ال �ج �ه��ات ذات امل �ي��زان �ي��ات
امل �ل �ح �ق��ة ال� ��ى ل �ج �ن��ة ت�ن�م�ي��ة امل � ��وارد
البشرية.
لجنة شؤون
ذوي االحتياجات الخاصة
لم تعقد اللجنة اجتماعات خالل
ال�ع�ط�ل��ة ول ��م ت�ن�ج��ز ت �ق��اري��ر وتبقى
ع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال�ه��ا  16موضوعا
منها:

0

 االقتراح بقانون بتعديل املادة( )43م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )8ل�س�ن��ة
 2010بشأن حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة.
 االقتراح بقانون في شأن حقوقورعاية املعاقني.
 االقتراح بقانون بإنشاء مجمعاألمل لذوي االحتياجات الخاصة.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نال �ع �ض��و ع�س�ك��ر ع��وي��د ال �ع �ن��زي في
شأن مجمع قائد اإلنسانية صباح
األحمد لذوي االحتياجات الخاصة.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاألموال العامة بإحالة تقرير ديوان
املحاسبة حول املالحظات املتعلقة
ب� ��أوج� ��ه ال �ع �م ��ل ب��امل �ج �ل��س األع �ل��ى
ل� �ش ��ؤون امل �ع��اق�ي�ن ال� ��ى ل �ج �ن��ة ذوي
االحتياجات الخاصة.
لجنة شؤون المرأة واألسرة
لم تعقد اللجنة اجتماعات خالل
ال�ع�ط�ل��ة ول ��م ت�ن�ج��ز ت �ق��اري��ر وتبقى
على جدول أعمالها موضوع واحد
وهو:
 االقتراح بقانون في شأن إنشاءاملجلس األعلى لألسرة.
اللجنة المشتركة من اللجنة
التشريعية واللجنة المالية
ل��م تعقد ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م��اع��ات في
العطلة وتبقى على جدول أعمالها
 3مواضيع هي:
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن منعتضارب املصالح.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن منعتضارب املصالح.

 اق�ت��راح بقانون ب�ش��أن تعارضاملصالح وقواعد السلوك العام.
اللجنة المشتركة من لجنة
الشؤون الخارجية واللجنة
التشريعية
ل��م تعقد ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م��اع��ات في
العطلة وتبقى على جدول أعمالها
موضوع واحد وهو:
 م �ش��روع ق��ان��ون ب �ش��أن إص ��دارال�ق��ان��ون (امل��وح��د) ملكافحة اإلغ��راق
وال�ت��داب�ي��ر التعويضية وال��وق��ائ�ي��ة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية (املعدل) وذلك إلب��داء الرأي
ف�ي �م��ا إذا ك ��ان ه ��ذا ال �ن �ظ��ام يعتبر
ات �ف��اق �ي��ة ي �خ �ت��ص ب �ن �ظ��ره��ا ل�ج�ن��ة
الشؤون الخارجية من عدمه.
لجنة التحقيق
في اإليداعات والتحويالت
ل ��م ت�ع�ق��د ال�ل�ج�ن��ة اج �ت �م��اع��ا ول��م
يتبق على جدول أعمالها تقارير.
مكتب لندن
لجنة التحقيق في أوضاع مكتب
االستثمار الكويتي بلندن واملكاتب
األخرى حول العالم :عقدت اجتماعا
اس �ت �غ��رق س��اع��ة وخ �م �س�ين دق�ي�ق��ة
ول � ��م ت� �ص ��در ت� �ق ��اري ��ر وت �ب �ق��ى ع�ل��ى
جدول أعمالها موضوع واحد وهو
موضوع التحقيق.
وف ��ي ج�ل�س��ة  3ن��وف�م�ب��ر ال�ع��ادي��ة
توجهت اللجنة برسالة الى مجلس
األم � ��ة ت �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا ت �م��دي��د ع�م�ل�ه��ا
مل� ��دة  6أش �ه ��ر أخ � ��رى ن �ظ ��را ل� ��ورود
م� �س� �ت� �ن ��دات ب ��ال� �ل� �غ ��ة االن �ج �ل �ي ��زي ��ة
وتحتاج ال��ى وق��ت للترجمة وفيما
اعترض بعض ال�ن��واب على تمديد
عمل اللجنة اقترح آخ��رون التمديد
لكن مل��دة  3أشهر فقط لالنتهاء من
التقرير النهائي.
لجنة الشباب والرياضة
ل� ��م ت �ع �ق��د ال �ل �ج �ن ��ة اج �ت �م��اع��ات
وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج� � ��دول أع �م��ال �ه��ا 26
موضوعا فيها:
 م � � � �ش� � � ��روع ب � � �ق � � ��ان � � ��ون ب � �ش� ��أنت��واف��ق ق��وان�ين ال��ري��اض��ة الكويتية
م � ��ع امل � �ي � �ث ��اق وال � �ن � �ظ� ��م األس ��اس� �ي ��ة
لالتحادات الدولية.
 االق � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إض ��اف ��ةمادتني جديدتني برقم ( )1مكرر و
( 1مكرر أ) الى املرسوم بالقانون رقم
( )42لسنة  1978في ش��أن الهيئات

ال ��ري ��اض� �ي ��ة( .رس � ��ال � ��ة م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة
الصحية) (التقرير العشرون للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية).
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف � ��ي ش ��أناالستثمار في القطاع الرياضي.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاح�ك��ام امل��رس��وم بالقانون رق��م ()42
ل �س �ن ��ة  1978ف � ��ي ش� � ��أن ال �ه �ي �ئ��ات
الرياضية.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاح�ك��ام امل��رس��وم بالقانون رق��م ()43
لسنة  1992ب��إن�ش��اء الهيئة العامة
للشباب والرياضة.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إن� �ش ��اءصندوق تأمني صحي للرياضيني.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم ( )5لسنة 2007
بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في
ك��ل م��ن ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة الكويتية
واالتحادات واألندية الرياضية.
 اق� � � �ت � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش� ��أناالستثمار في القطاع الرياضي.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل��ادة( )3م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  5لسنة 2007
بشأن تنظيم بعض أوجه العمل في
ك��ل م��ن ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة الكويتية
واالت � �ح� ��ادات واألن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة.
(رس � � � ��ال � � � ��ة م� � � ��ن ل � �ج � �ن� ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
التشريعية والقانونية).
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم ( )7لسنة 2007
بشأن دعم األندية الرياضية.
 اقتراح بقانون بإنشاء صندوقتأمني صحي للرياضيني.
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ديوان المحاسبة يشيد بنتائج الملتقى
العربي األوروبي لألجهزة الرقابية
ق��ال الوكيل املساعد للرقابة على
ال�ق�ط��اع ال�ن�ف�ط��ي وال �ش��رك��ات ب��دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ع �ب��دال �ع��زي��ز ال� �ه ��ول ��ي ان
امللتقى العربي  -االوروب��ي الخامس
ل�ل�اج� �ه ��زة ال �ع �ل �ي��ا ل� �ل ��رق ��اب ��ة امل��ال �ي��ة
وامل �ح��اس �ب��ة اص� ��در ت��وص �ي��ات مهمة
لتجنب االزمات املالية.
وق� ��ال ال �ه��ول��ي ل �ـ ك��ون��ا ان امللتقى
اك � � ��د ض � � � � ��رورة اض � � �ط �ل��اع االج � �ه � ��زة
ال� �ع� �ل� �ي ��ا ل� �ل ��رق ��اب ��ة ب� � � ��دور ف� ��اع� ��ل ف��ي
م��راق�ب��ة االج� ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة لتجنب
االزمات املالية والرقابة على تصميم
وتنفيذ خطط االنقاذ املالي واضاف
ان امل�ل�ت�ق��ى اوص� ��ى ب�ت�ع��زي��ز ال��رق��اب��ة
ع �ل��ى ادارة ال ��دي ��ن ال� �ع ��ام وت�ش�ج�ي��ع
االف �ص��اح ال�ك��ام��ل وب�ش�ك��ل دوري عن
ارص ��دة ال��دي��ن ال�ع��ام واع�ت�م��اد افضل
املمارسات في ادارة املخاطر املرتبطة
بها.
واوض��ح ان امللتقى اوص��ى بايالء
االه � �ت � �م� ��ام ب �ق �ض ��اي ��ا ال� �ح ��وك� �م ��ة ف��ي

عادل الصرعاوي وعبدالعزيز الهولي

املؤسسات املالية واالطر التشريعية
التي تنظمها من خالل التركيز على
شفافية وكفاية اعمال الرقابة عليها
وض�م��ان امل�س��اء ل��ة وم��ا ق��د تستدعيه
الحاجة الطر تشريعية اضافية فيما
ي �خ��ص اخ �ت �ص��اص��ات وم �س��ؤول �ي��ات
االجهزة في هذا الصدد.
واف� � ��اد ب� ��ان ال �ت��وص �ي��ات ت �ن��اول��ت

دع � ��م وض � ��ع آل � �ي� ��ات ل �ل��ان � ��ذار امل �ب �ك��ر
للتنبؤ ب �ح��دوث االزم� ��ات امل��ال�ي��ة من
اج� ��ل ت �ح��دي��د امل �خ��اط��ر امل��ال �ي��ة ع�ل��ى
الصعيدين الوطني والدولي
وذك��ر ان ال�ت��وص�ي��ات ش��ددت على
ت �ش �ج �ي��ع ت ��أس� �ي ��س وح� � � ��دات الدارة
امل � �خ� ��اط� ��ر ف � ��ي ال � �ج � �ه� ��ات امل �ش �م ��ول ��ة
ب��ال��رق��اب��ة ال �ت��ي ت�ق�ت�ض��ي ان�ش�ط�ت�ه��ا

وج ��ود م�ث��ل ه ��ذه ال ��وح ��دات وت�ع��زي��ز
نظم الرقابة الداخلية فيها
من جهته قال مدقق رئيسي بادارة
ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ال�ت�س��وي��ق واالس�ت�ث�م��ار
بديوان املحاسبة مشعل السيد لـ كونا
ان وفد الديوان عقد اجتماعا ثنائيا
م� ��ع م �ح �ك �م��ة ال �ت ��دق �ي ��ق ب �ج �م �ه��وري��ة
استونيا للتباحث بشأن عقد اتفاقية
تعاون مشترك بني الجهازين تهدف
الى تطوير العاملني وتبادل الخبرات
في العديد من املجاالت املشتركة.
واض ��اف ان وف��د ال��دي��وان برئاسة
رئيس ديوان املحاسبة باالنابة عادل
ال�ص��رع��اوي بحث م��ع ممثل محكمة
ال �ت ��دق �ي ��ق االوروب � � �ي� � ��ة ع �ل ��ى ه��ام��ش
امل �ل �ت �ق��ى ال �ع ��رب ��ي -االوروب� � � ��ي م�ي�لان
م��ارت��ن س �ب��ل ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال�ط��رف�ين
وت�ب��ادل ال�خ�ب��رات ف��ي م�ج��ال التحول
من االساس النقدي الى نظام اساس
االستحقاق.

أخبار
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الدعيج :مكاتب كونا الخارجية
تكمل عمل السفارات
أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة
امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام ل ��وك ��ال ��ة االن� �ب ��اء
الكويتية (كونا) الشيخ مبارك
ال ��دع� �ي ��ج ان م� �ك ��ات ��ب «ك ��ون ��ا»
امل ��وج ��ودة ف��ي ال �خ��ارج تعتبر
مكمال رئيسيا لعمل السفارات
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة خ � �ص� ��وص� ��ا ان� �ه ��ا
تتالقى عند ه��دف واح��د وهو
خدمة الكويت.
وق � ��د اط� �ل ��ع ال �ش �ي ��خ م �ب ��ارك
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه خ�لال زي��ارة
تفقدية ملكتب (كونا) في لندن
وذلك في اطار زيارته الحالية
للعاصمة البريطانية.من مدير
امل�ك�ت��ب خ��ال��د ال��دي �ح��ان��ي على
س� �ي ��ر ال� �ع� �م ��ل واالح� �ت� �ي ��اج ��ات
ال � �ل ��ازم� � � ��ة ل� �ت� �س� �ه� �ي ��ل ع �م �ل �ي��ة
التعامل مع االخبار.
وحث الشيخ مبارك الدعيج
ع� �ل ��ى اه� �م� �ي ��ة ال � �ت� ��واص� ��ل ب�ين
املكتب والسفارة الكويتية في
لندن وجميع املكاتب التابعة
لها ع�ل�اوة على ال�ح��رص على
م �ت��اب �ع��ة االخ� � �ب � ��ار ال� �ت ��ي ت�ه��م

الشيخ مبارك الدعيج

ن � �ش� ��اط ال � ��وك � ��ال � ��ة .ودع� � � ��ا ال ��ى
ض ��رورة االس�ت�ف��ادة م��ن اح��دث
الوسائل التقنية عند التعامل
مع امل��واد االخبارية وذل��ك بما
ي �ح �ق��ق امل ��رون ��ة وال �س ��رع ��ة في
نقل الخبر ال��ى املقر الرئيسي
ف� � ��ي ال � �ك � ��وي � ��ت الث� � � � � ��راء ن� �ش ��رة
ك��ون��ا االخ �ب��اري��ة وغ �ي��ره��ا من
الخدمات.

لن يدخل أحد الحفل من دون تذكرة

الصايغ :جميع قطاعات وزارة الداخلية تشارك في تأمين
افتتاح استاد جابر الدولي
أكد وكيل وزارة الداخلية املساعد
ل� �ش ��ؤون ال �ع �م �ل �ي��ات ال � �ل� ��واء ج �م��ال
الصايغ أن جميع قطاعات ال��وزارة
ت �ش��ارك ف��ي خ�ط��ة ق �ط��اع العمليات
امل ��واك� �ب ��ة الن� �ط�ل�اق ف �ع��ال �ي��ة اس �ت��اد
جابر الدولي عبر تنسيق وتعاون
تامني حتى تظهر الفعالية باملظهر
الالئق والحضاري للكويت.
وأوضح ان توافد الجماهير على
منطقة االس�ت��اد سيبدأ من الساعة
الثانية ظهرا وحتى السادسة مساء
يوم الجمعة الـ 18من الشهر الجاري
وان أح��دا ل��ن ي��دخ��ل االس �ت��اد ب��دون
تذكرة.
وق � � � ��ال إن ه � �ن � ��اك ت �ن �س �ي �ق ��ا م��ع
ال� � �ج� � �ه � ��ات امل � �ن � �ظ � �م� ��ة وامل� � �ش � ��ارك � ��ة
وامل�ع��اون��ة وكيفية توحيد الجهود
وم � �ع� ��ال � �ج� ��ة ال� �س� �ل� �ب� �ي ��ات ل �ت �ص �ب��ح
خ �ط��ة ع ��ام ��ة م ��وح ��دة ي � �ش ��ارك ب�ه��ا
عموم املؤسسات والجهات املدنية
بالدولة إلنجاح هذه االحتفالية.
وأشار اللواء الصايغ في تصريح
ص �ح��اف��ي ام ��س ال ��ى ان ال �ق �ط��اع��ات
األمنية امليدانية املعنية بتأمني يوم
الفعالية ه��ي ق�ط��اع��ات االم��ن العام
وامل��رور واالم��ن الجنائي والوقائي

واالم� � ��ن ال� �خ ��اص واإلدارة ال �ع��ام��ة
ل�ش��رط��ة ال �ن �ج��دة واإلدارة امل��رك��زي��ة
للعمليات واإلدارة ال�ع��ام��ة للدفاع
امل��دن��ي واإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ع�لاق��ات
واالعالم األمني وإدارة جناح طيران
الشرطة وإدارة األثر.
وقال أن الخطة ترتكز على ثالثة
محاور رئيسية هي تسهيل وتنظيم
ح� ��رك� ��ة ال� �س� �ي ��ر ل �ت �س �ه �ي��ل وص � ��ول
املواطنني والجمهور الرياضي إلى
االس � �ت ��اد وت ��أم�ي�ن وت �ن �ظ �ي��م ج�م�ي��ع
امل ��واق ��ف ل �ك �ب��ار ال� � ��زوار وامل��دع��وي��ن
وع�م��وم الجمهور ال��راغ��ب بحضور
ه� ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ة وت ��أم�ي�ن ال �ج �م �ه��ور
منذ وصولهم إلى االستاد ودخول
املدرجات حتى خروجهم واستقالل
م ��رك� �ب ��ات� �ه ��م ل�ل�اس� �ت� �م� �ت ��اع ب ��ال �ي ��وم
الرياضي.
واض � � � � ��اف ال � � �ل � � ��واء ال � �ص� ��اي� ��غ ان
ق �ط��اع��ات األم� ��ن وال �ج �ه��ات امل��دن�ي��ة
سوف تبدأ في تنفيذ الخطة األمنية
امل ��روري ��ة م �ن��ذ ال �ص �ب��اح ال �ب��اك��ر في
إطار جهود وزارة الداخلية لتسهيل
ال �ح��رك��ة امل� ��روري� ��ة وت ��أم�ي�ن س�لام��ة
الطرق.
وأك� � � ��د ت �خ �ص �ي��ص  300دوري� � ��ة

اللواء جمال الصايغ

ل �ل �ف �ع��ال �ي��ة وأن � � ��ه ي �م �ك��ن ال ��وص ��ول
لالستاد عن طريق الدائري الخامس
وال � ��دائ � ��ري ال � �س� ��ادس ع �ب��ر ش� ��وارع
م �ح �م��د ب� ��ن ال� �ق ��اس ��م وال� �ع ��ارض� �ي ��ة
الرئيسي ومحمد املعصب.
وم ��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى أج ��رت إدارة
ال� �ط ��وارئ ال�ط�ب�ي��ة ب� � ��وزارة ال�ص�ح��ة
ام � ��س ت �م��ري �ن��ا ع �م �ل �ي��ا ع �ل��ى اخ�ل�اء
ج ��زئ ��ي ف ��ي اس � �ت ��اد ج ��اب ��ر ال ��دول ��ي
ب � �م � �ش � ��ارك � ��ة ال � � �خ� � ��دم� � ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة
بالحرس الوطني وقطاعات وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة واالدارة ال�ع��ام��ة لالطفاء
وجوالة الكويت.

وقال وكيل وزارة الصحة د .خالد
ال �س �ه�لاوي ان عملية االخ �ل�اء تعد
م��رح �ل��ة أول� ��ى وج��زئ �ي��ة الس�ت�ك�م��ال
اس � � �ت � � �ع � ��دادات ح� �ف ��ل اف � �ت � �ت� ��اح ه ��ذا
ال �ص��رح ال��ري��اض��ي ال �ك �ب �ي��ر .م��ؤك��دا
اه�م�ي��ة اج� ��راء ه ��ذا ال�ت�م��ري��ن ب�ه��دف
االرتقاء بطرق التعامل مع الكوارث
وال� �ح ��وادث ال �ك �ب��رى وال �ت �ع��اون مع
ال �ج �ه��ات األخ� � ��رى ف ��ي ال� �ب�ل�اد م�ث��ل
ال � ��دف � ��اع امل� ��دن� ��ي واإلدارة ال �ع��ام��ة
ل�لاط �ف��اء ووزارة ال ��دف ��اع وال �ح��رس
الوطني وغيرها.
وأض ��اف ال�س�ه�لاوي ان التمرين
س �ج��ل اخ �ل�اء  400ش �خ��ص تقريبا
وتعامل ف��رق ال�ط��وارئ مع نحو 20
اصابة تم فرزهم في املوقع ونقلت
ال �ح��االت حسب ن��وع ح��دة االص��اب��ة
للعيادات امليدانية املوجودة داخل
االستاد للعالج.
وح �ض��ر ال �ت �م��ري��ن ال ��ى ج��ان��ب د.
السهالوي الوكيل املساعد لشؤون
الخدمات الطبية املساندة د .جمال
الحربي والوكيل املساعد للعمليات
امل��رك��زي��ة ب� � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال �ل��واء
جمال الصايغ.

المشاركون في هاشتاق الكويت
اطلعوا على االستعدادات
ض � �م� ��ن ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات م ��ؤت �م ��ر
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي االول
(ه� � ��اش � � �ت� � ��اق ال � � �ك� � ��وي� � ��ت) ق � ��ام
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ن��اش �ط�ين في
وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي
بجولة في استاد جابر الدولي
ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى االس� �ت� �ع ��دادات
الخاصة باالفتتاح الرسمي.
واع �ل �ن��ت ال�ل�ج�ن��ة االع�لام�ي��ة
للمؤتمر في بيان صحافي ان
الجولة جاءت بدعوة من وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة
الشيخ محمد العبدالله املبارك
ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى االس� �ت� �ع ��دادات
الخاصة بافتتاح استاد جابر
واملقرر يوم الجمعة املوافق 18
ديسمبر الجاري.
وت� �ن ��اول م��ؤت �م��ر (ه��اش �ت��اق
ال � � �ك� � ��وي� � ��ت) االول م� �ض ��ام�ي�ن
ج��دي��دة وم��وض��وع��ات حيوية

ت � �ه� ��م ش� � ��رائ� � ��ح م� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة م��ن
املجتمع العربي اذ ط��رح رؤى
واس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ات ف� ��ي م �ج��ال
االع � �ل� ��ام االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ت �خ��دم
األجيال الحاضرة واملقبلة.
وش� �م� �ل ��ت ج� �ل� �س ��ات وورش
ع � �م� ��ل امل� ��ؤت � �م� ��ر م� ��وض� ��وع� ��ات
ح � ��ول ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة امل��ؤس �س �ي��ة
وال �ش �خ �ص �ي��ة امل �ه �ن �ي��ة ال��ذك �ي��ة
ودور االع� � �ل� ��ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي
ف ��ي ادارة االزم � � ��ات وال �ت��أث �ي��ر
وال �ت��روي��ج ال ��ذات ��ي ف��ي ب��رام��ج
م �ث��ل (ان� �س� �ت� �غ ��رام) و(ت��وي �ت��ر)
وكيفية حماية الحسابات.
وي � � �ع � ��د امل � ��ؤت� � �م � ��ر م� � �ب � ��ادرة
نظمتها وزارة االع�لام برعاية
وح�ض��ور وزي��ر االع�ل�ام ووزي��ر
الدولة لشؤون الشباب الشيخ
س � �ل � �م� ��ان ال � �ح � �م� ��ود ب� �ش ��راك ��ة
استراتيجية مع وزارة الدولة
لشؤون الشباب.

14

أخبار

aldostoor

الخميس  28صفر  10 . 1437ديسمبر 2015

في ندوة حول النزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية حضرها النائب أحمد القضيبي

الهاجري :مكافحة الفساد مسؤولية الجميع
وتتطلب تضافر الجهود كافة
أك� � ��د رئ � �ي� ��س ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
مل � �ك� ��اف � �ح� ��ة ال � � �ف � � �س � ��اد ب � ��اإلن � ��اب � ��ة
املستشار رياض حمود الهاجري
أن جهود محاصرة الفساد ودرء
م �ف��اس��ده ل��ن ت �ق��وى ع�ل�ي�ه��ا جهة
ب� �م� �ف ��رده ��ا م� �ه� �م ��ا ام� �ت� �ل� �ك ��ت م��ن
أدوات وصالحيات وان التجارب
وامل� �ش ��اه ��دات ت�ث�ب��ت أن مكافحة
ال �ف �س��اد م�س��ؤول�ي��ة ال�ج�م�ي��ع بما
يعني ضرورة تضافر كل الجهود
الحكومية والشعبية وتكاملها.
وق��ال إن��ه ل��م يعد خافيا على
أح ��د أن أف �ع��ال وج ��رائ ��م ال�ف�س��اد
باتت تتعدى حدود الدول لتتخذ
ش�ك��ل ال �ج��رائ��م امل�ن�ظ�م��ة ال�ع��اب��رة
للحدود الوطنية.
وقال الهاجري في كلمته خالل
اف �ت �ت��اح ن � ��دوة ن�ظ�م�ت�ه��ا ال�ه�ي�ئ��ة
بمناسبة اليوم العاملي ملكافحة
ال �ف �س��اد ت �ح��ت ع� �ن ��وان (ال �ن��زاه��ة
وال � �ش � �ف� ��اف � �ي� ��ة ف� � ��ي ال � �ت � �ع� ��اق� ��دات
الحكومية) إن اختيار موضوع
النزاهة والشفافية في التعاقدات

الحكومية يأتي إيمانا من الهيئة
ب��أه �م �ي��ة وخ � �ط� ��ورة ه� ��ذا امل �ج��ال
وارت �ف��اع م�ع��دالت تسرب الفساد
إل �ي��ه وت��أث �ي��ره امل �ب��اش��ر وال �ق��وي
على اقتصادات ال��دول ومقدرات
وثروات الشعوب.
وأكد ان صور وأشكال الفساد
م � � ��ازال � � ��ت ت� � �ض � ��رب ك� � ��ل ص� �ن ��وف
ال � �ح � �ي� ��اة ال � �ع� ��ام� ��ة االج� �ت �م ��اع� �ي ��ة
واالقتصادية والسياسية فتؤدي
إل � � ��ى ت� �ق ��وي ��ض ج � �ه� ��ود وخ �ط��ط
ال �ت �ن �م �ي��ة م ��ن دع��ائ �م �ه��ا وت �ح��ول
دون االرت � �ق � ��اء ب� �م� �ع ��دالت األداء
الحكومي وال�ت�ط��ور االق�ت�ص��ادي
والحضاري املنشود
وق � � � � ��د ش� � � � � � ��ارك ف � � � ��ي ال� � � �ن � � ��دوة
ال � �ت � ��ي ع � �ق � ��دت ب� ��رئ� ��اس� ��ة األم �ي��ن
ال� �ع ��ام امل �س��اع��د ل �ك �ش��ف ال �ف �س��اد
وال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ملكافحة الفساد د .محمد بوزبر
وع� �ض ��و م �ج �ل��س األم � � ��ة ال �ن��ائ��ب
أح � � �م� � ��د س � �ل � �ي � �م� ��ان ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي
وم��دي��ر إدارة ال�ع�ق��ود وامل�ش��اري��ع

الهاجري متحدثا خالل ندوة النزاهة والشفافية في التعاقدات الحكومية

ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة مل �ك��اف �ح��ة
الفساد (نزاهة) السعودية خالد
ال�ب��اب�ط�ين وم��دي��ر دائ ��رة إق ��رارات
ال��ذم��ة امل��ال �ي��ة ف��ي ج �ه��از ال��رق��اب��ة
املالية واإلداري��ة للدولة بسلطنة

الصحة 100 :مادة تحدد لوائح أخالقيات
ممارسة الطب والمهن المعاونة
أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال� �ص� �ح ��ة أن
ال�ل�ج�ن��ة امل�ش�ك�ل��ة ب �ش��أن تنظيم
أخ� �ل��اق � � �ي� � ��ات م� � �م � ��ارس � ��ة م �ه �ن��ة
ال �ط��ب وامل �ه ��ن امل �ع��اون��ة ان�ت�ه��ت
م��ن ت�ح��دي��ث ال �ق��واع��د وال�ل��وائ��ح
ال �خ��اص��ة ب��امل�ه�ن��ة وت�ش�م��ل 100
م� � ��ادة ت �ت �ط��رق إل � ��ى أخ�ل�اق �ي��ات
الطبيب وواجباته نحو املريض.
وقال الوكيل املساعد لشؤون
ال � �خ� ��دم� ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة امل� �س ��ان ��دة
ف ��ي ال � � ��وزارة د .ج �م��ال ال�ح��رب��ي
ال��ذي ي��رأس اللجنة ي في بيان
ص � �ح� ��اف� ��ي ام � � ��س إن ال�ل�ائ� �ح ��ة
تطرقت أيضا إلى التزام الطبيب
بما حفظه السر الطبي وحماية
حقوق املريض في الخصوصية
وع � � ��دم إف� �ش ��ائ� �ه ��ا وأوض � � � ��ح أن
الالئحة بينت واجبات الطبيب
تجاه زمالئه واملؤسسة الطبية
التي يعمل بها مؤكدا الضوابط
األخ�لاق �ي��ة ال��واج��ب أن ي�ح��رص
ع�ل�ي�ه��ا ال �ط �ب �ي��ب ع �ن��د ال�ت�ع��ام��ل
م ��ع وس ��ائ ��ل اإلع� �ل��ام وض��واب��ط

د .جمال الحربي

اإلعالن عن األعمال واإلنجازات
ال �ط �ب �ي��ة .واش �ت �م �ل��ت ك��ذل��ك على
ح � �ق � ��وق ال� �ط� �ب� �ي ��ب وواج � �ب� ��ات� ��ه
ح �ي��ال م�ه�ن�ت��ه وب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
أخالقيات الطبيب حيال بعض
ال � �ق � �ض ��اي ��ا االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ذات
العالقة باملمارسات الطبية.
وب � � �ي � � ��ن أه� � � �م� � � �ي � � ��ة م � � � ��راع � � � ��اة

ال�ط�ب�ي��ب ل �ل �ض��واب��ط ال�ق��ان��ون�ي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة واألخ�لاق �ي��ة عند
ت� �ع ��ام� �ل ��ه م� � ��ع ح� � � � ��االت ال� �ح� �م ��ل
واإلج � �ه� ��اض وزراع� � ��ة األع �ض��اء
واألم � � � � ��راض امل ��زم� �ن ��ة ال� �س ��اري ��ة
وح� � ��االت ال �ع �ن��ف الف �ت ��ا إل� ��ى أن
ال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ك �ل��ة اس �ت �ن��دت إل��ى
م � ��راج � ��ع ق ��ان ��ون� �ي ��ة وأخ�ل�اق� �ي ��ة
م� �ح� �ل� �ي ��ة وخ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة وع ��رب� �ي ��ة
واقليمية ذات صلة بأخالقيات
ممارسة مهنة الطب.
وأك� � ��د ال� �ح ��رب ��ي أن ال �ق��وان�ي�ن
وال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال �ص �ح �ي��ة ذات
ال � �ص � �ل� ��ة وض� � �ع � ��ت ال � �ض� ��واب� ��ط
امل �ن �ظ �م��ة مل �م��ارس��ة م�ه�ن��ة ال�ط��ب
واملهن املعاونة بما يعزز حقوق
املرضى ويؤدي إلى تعزيز الثقة
بالخدمات الصحية.

عمان فهد الفارسي.
واس� �ت� �ع ��رض امل � �ش� ��ارك� ��ون ف��ي
ال� � �ن � ��دوة ت� � �ج � ��ارب ب� �ل ��دان� �ه ��م ف��ي
ت �ع��زي��ز ال �ن��زاه��ة وال �ش �ف��اف �ي��ة في
ت �ع��اق��دات �ه��ا ال �ح �ك��وم �ي��ة وأه�م�ي��ة

دور امل��ؤس�س��ات ال�ت��ي يمثلونها
ف��ي ت�ع��زي��ز ال�ش�ف��اف�ي��ة وال�ت��وع�ي��ة
ال �ت �ث �ق �ي �ف �ي��ة ف ��ي س �ب �ي��ل ال �ق �ض��اء
على منابع الفساد وتدارك آثاره
السلبية املدمرة على كل مظاهر

الحياة االجتماعية واالقتصادية
والسياسية.
وش�ه��دت ال�ن��دوة تقديم عرض
مرئي عن اليوم العاملي ملكافحة
ال � �ف � �س ��اد واس� � �ت� � �ع � ��راض ت �ج��رب��ة
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي ب ��رن ��ام ��ج إق� � � ��رارات
ال��ذم��ة املالية م��ن خ�لال التعريف
عمن هو الخاضع ألحكام قانون
إق ��رار ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة وش ��رح دليل
ال �ت �ع �ل �ي �م��ات ال � �خ� ��اص ب�ت�ع�ب�ئ��ة
النماذج إلقرار وخطوات تقديمه
وامل �ل ��زم�ي�ن ب �ت �ق��دي��م إق� � ��رار ال��ذم��ة
املالية.
ك �م��ا ت ��م ال �ت �ع��ري��ف ب��ال �ج �ه��ات
الخاضعة للقانون من ال��وزارات
واالدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة وال�ج�ه��ات
امل �ل �ح �ق��ة وامل �س �ت �ق �ل��ة وامل �ج��ال��س
وال� �ل� �ج ��ان واالن � ��دي � ��ة وال �ه �ي �ئ��ات
ال � � ��ري � � ��اض� � � �ي � � ��ة وال� � �ج� � �م� � �ع� � �ي � ��ات
التعاونية.

الرفاعي :إنشاء  60مركزا صحيا
بتبرعات المواطنين والقطاع الخاص
ق ��ال ��ت ال �ب��اح �ث��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف��ي
م� �ج ��ال امل� �س ��ؤول� �ي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
د.ع� � � � ��روب ال� ��رف� ��اع� ��ي ان ن� �ح ��و 60
مركزا صحيا داخليا تم انشاؤها
ب �م �ف �ه��وم ال �ش ��راك ��ة ض �م��ن ت�ج��رب��ة
فريدة يتميز بها املجتمع الكويتي
ج��اء ذل��ك ف��ي ت�ص��ري��ح أدل ��ت به
الرفاعي لـ «كونا» في ختام أعمال
امل��ؤت�م��ر ال�ع��رب��ي ال� �ـ 14لالتجاهات
ال �ح��دي �ث��ة ف��ي ادارة امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
ال� � � � ��ذي اس � �ت � �ض� ��اف � �ت� ��ه ال� �ع ��اص� �م ��ة
األردن � �ي ��ة ع �م��ان ع �ل��ى م ��دى ث�لاث��ة
أي� ��ام ت �ح��ت ع �ن ��وان (ال �ش ��راك ��ة بني
ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام وال� � �خ � ��اص ف��ي
استدامة الخدمات الصحية).
وأش� � � � ��ارت ال� ��رف� ��اع� ��ي ال � ��ى ان �ه��ا
ش��ارك��ت ف��ي امل��ؤت�م��ر لتقديم ورق��ة
ع �م��ل ب �ه ��دف إب� � ��راز ن� ��وع آخ� ��ر م��ن
أنواع الشراكة بني القطاعني العام
وال� � �خ � ��اص ب� �ع� �ي ��دا ع� ��ن االن� �ت� �ف ��اع
ال � �ت � �ج� ��اري امل� �ش� �ت ��رك ال � � ��ذي ت �ق��وم
ع �ل �ي��ه أغ �ل��ب ال� �ش ��راك ��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة
م��ع تسليط ال�ض��وء على التجربة

د.عروب الرفاعي

ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ال�ش��راك��ة التطوعية
القائمة منذ عام .1981
وذك ��رت ان املحسنني م��ن أب�ن��اء
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� � ��ى ج��ان��ب
بعض شركات ومؤسسات القطاع
ال � � �خ� � ��اص س � ��اه � �م � ��وا ف� � ��ي ان � �ش� ��اء
امل ��راك ��ز ال �ص �ح �ي��ة وامل�س�ت�ش�ف�ي��ات
وامل�س�ت��وص�ف��ات ح�ي��ث ت��م ب�ن��اء ما

يقارب من  60منشأة صحية بكلفة
وصلت الى نحو  150مليون دينار
كويتي.
واوضحت ان الشراكة التطوعية
ه��دف�ه��ا خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط�ن�ين
دون م� �ق ��اب ��ل ت �ط �ب �ي �ق��ا ل �ل �م �ف �ه��وم
ال��واس��ع للمسؤولية االجتماعية
الف � �ت� ��ة ال � � ��ى ان دواف� � � � ��ع ال� �ش ��راك ��ة
ال� �ت� �ط ��وع� �ي ��ة ن ��اج� �م ��ة ع � ��ن ال ��وع ��ي
ال��دي �ن��ي وال� �ح ��س ال��وط �ن��ي ضمن
إطار إنساني وخيري.
وأك � ��د امل� �ش ��ارك ��ون ف ��ي امل��ؤت �م��ر
ال� � ��ذي ن �ظ �م �ت��ه امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة
للتنمية اإلداري� ��ة م��ن خ�لال أوراق
عمل وحلقات نقاشية متخصصة
أهمية إب��راز مفاهيم الشراكة بني
ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام وال� � �خ � ��اص ف��ي
م�ج��ال ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ودراس ��ة
وتحليل كيفية استدامة الخدمات
ال�ص�ح�ي��ة م��ن خ�ل�ال ال �ش��راك��ة بني
القطاعني.
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قال في لقاء لتلفزيون الكويت و«كونا» إنه وافق على االنضمام إلى جائزة السميط للتنمية اإلفريقية

غيتس :تكريم األمم المتحدة لسمو األمير
كقائد للعمل اإلنساني شرف كبير وفي محله
عبدالرحمن السميط كان علما أفنى عمره في مساعدة الفقراء واأليتام
أك��د الرئيس امل�ش��ارك ملؤسسة
ب �ي��ل وم �ل �ي �ن��دا غ�ي�ت��س ان ت�ك��ري��م
االمم املتحدة لسمو األمير قائدا
للعمل االنساني لهو شرف كبير
وف ��ي م�ح�ل��ه الف �ت��ا ال ��ى ان ت�ك��ري��م
س �م��و األم� �ي ��ر ل �ي��س ف �ق��ط بسبب
ال �س �خ��اء ال �ك��وي �ت��ي ول �ك��ن اي �ض��ا
ب��اس �ت �ض��اف��ة ال� �ك ��وي ��ت ال � ��ى االن
ث�لاث��ة م��ؤت�م��رات للمانحني لدعم
الوضع اإلنساني في سورية.
وقال غيتس في لقاء لتلفزيون
دول��ة ال�ك��وي��ت وك��ون��ا إن الكويت
س ��اع ��دت ب �ش �ت��ى ال �س �ب��ل امل�م�ك�ن��ة
للحصول على مساهمات سخية
م ��ن اج� ��ل االب � �ق� ��اء ع �ل��ى ام� � ��دادات
الغذاء واللقاءات للتعامل مع ازمة
كبيرة ك��أزم��ة س��وري��ة مضيفا ان
الكويت ساهمت خالل املؤتمرات
الثالثة بأكثر من سبعة مليارات
دوالر.
وواف � ��ق غ�ي�ت��س ع �ل��ى االن �ض��ام
ال��ى ج��ائ��زة ال��راح��ل عبدالرحمن
ال� �س� �م� �ي ��ط ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االف ��ري� �ق� �ي ��ة
وم� �س ��اع ��دة ال� �ف� �ق ��راء م �ش �ي��را ال��ى
ان ه� ��ذا ال ��رج ��ل أف� �ن ��ى ع� �م ��ره ف��ي
م �س ��اع ��دة ال� �ف� �ق ��راء واألي � �ت� ��ام ف��ي
املناطق النائية واملعدة في جميع
انحاء القارة االفريقية.
وق� ��ال غ�ي�ت��س إن ال ��راح ��ل عبد
الرحمن السميط كان علما حيث
ذه � ��ب إل � ��ى ق �ل ��ب اف ��ري �ق �ي ��ا وق� ��دم
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن االع� �م ��ال وك ��ان ��ت في
م �ح �ل �ه��ا ألن� ��ه ك� ��رس ن �ف �س��ه ل �ه��ذا
العمل.
وأوض ��ح غيتس أن��ه ل��م ينضم
قبل ذل��ك إل��ى عضوية أي جائزة
ولكن عندما طلبت منه الكويت
االن� �ض� �م ��ام إل � ��ى ال� �ج ��ائ ��زة ال �ت��ي
ح �م �ل��ت اس� � ��م ال � ��راح � ��ل ق� � ��ال ك ��ان
«السميط» رج�لا ق��دم الكثير من
االع �م��ال مل�س��اع��دة ال �ف �ق��راء ع�لاوة
ع�ل��ى أن م��وض��وع ال �ج��ائ��زة ل�ه��ذا
ال� �ع ��ام ه ��و ال �ص �ح��ة وأع �ت �ق��د أن��ه
أمر مناسب لالنضمام لعضوية
مجلس أمناء الجائزة.
وقال غيتس على هامش زيارة
إل� ��ى ال �ك��وي��ت و اس �ت �م��رت ي��وم��ا
واحدا إن الزيارة فرصة للحديث
ح� � ��ول إي� � �ج � ��اد وس � ��ائ � ��ل ج ��دي ��دة
مل�س��اع��دة ال�ف�ق��راء ول��دي�ن��ا خبرات
ك� �ث� �ي ��رة ف� ��ي م � �ج� ��االت األم � � ��راض
وال ��زراع ��ة وي �م �ك��ن أن ت�ع�م��ل تلك
ال� �خ� �ب ��رات م ��ع ال �ك��وي��ت م ��ن أج��ل
مساعدة املحتاجني.

كما عقد غيتس ل�ق��اء تفاعليا
ف� ��ي ق� �ص ��ر ب � �ي ��ان م� ��ع ن �خ �ب��ة م��ن
شباب الكويت  ،وح��ول انطباعه
ع ��ن ال �ل �ق��اء ق� ��ال غ �ي �ت��س ان �ب �ه��رت
ب �س �م��اع��ي أن ب �ع �ض��ا م ��ن ه ��ؤالء
ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ب � ��دأوا ال�ع�م��ل
الخيري في عمر أصغر من العمر
الذي بدأت فيه.
وأض � ��اف ه��م ش �ب��اب ي��ذخ��رون
بالحيوية واالستنارة بكل مافي
الكلمة من معنى.
ولفت غيتس إلى أن مجموعة
م ��ن ش� �ب ��اب ال� �ك ��وي ��ت ج �م �ع��ت م��ا
يصل إلى  250.000دوالر امريكي
من أجل صندوق اللقاحات الذي
اطلقته منظمة تحالف اللقاحات
والتحصني املعروفة باسم جافي
وال �ت��ي ت�ت�خ��ذ م��ن م��دي�ن��ة جنيف
ف ��ي س��وي �س��را م �ق��را ل �ه��ا وت�ع�م��ل
ع �ل��ى ت �س��ري��ع إي �ص��ال ال�ل�ق��اح��ات
والتطعيمات ألطفال العالم.
وأن �ش��أت ج��اف��ي ف��ي ع��ام 2000
وه � � ��ي م� �ن� �ظ� �م ��ة دول� � �ي � ��ة ت �ت �ك��ون
م � ��ن ت � �ح ��ال ��ف ع� ��امل� ��ي ل� �ل� �ق ��اح ��ات
ب �ح �ي��ث ت� �ق ��دم ل �ل �ق �ط��اع ال �خ��اص
وال�ع��ام هدفا مشتركا ب��أن تكون
اللقاحات الجديدة والتطعيمات
متاحة على قدم املساواة لألطفال
ال ��ذي ��ن ي �ع �ي �ش��ون ف ��ي أش � ��د دول
العالم فقرا.
وأك � � � � ��د غ � �ي � �ت� ��س أن ال � �ك� ��وي� ��ت
واملنطقة برمتها تسعى جاهدة
ملساعدة ال�ف�ق��راء وتحسني حياة
الشعوب بشكل عام.
وق ��ال إن ال �ح �ك��وم��ات واالف� ��راد
في منطقة الشرق األوسط بشكل
ع ��ام ل��دي �ه��م م �س �ت��وى م��رت �ف��ع من
العطاء الفتا إلى أن ذلك جزء من
الثقافة في املنطقة.
وأع ��رب ع��ن أم�ل��ه ف��ي أن وض��ع
ه� ��ذا ال� �ك ��رم ب �ط��ري �ق��ة م ��ؤث ��رة إل��ى
ج��ان��ب ف�ه�م�ن��ا مل �ش �ك�لات املنطقة
سيقدم املساعدة للمحتاجني.
ول � �ف ��ت غ �ي �ت��س إل� � ��ى ام �ك��ان �ي��ة
ال �ت �ع ��اون ب�ي�ن م �ن �ظ��وم��ة مجلس
ال �ت �ع��اون ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج العربية
وم �ن �ه��ا ال �ك��وي��ت وم��ؤس �س��ة بيل
وم�ل�ي�ن��دا غيتس م��ن أج��ل إي�ج��اد
أدوات جديدة لتمكني االطفال من
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى التعليم السيما
ال� ��ذي� ��ن ي �ع �ي �ش��ون ف� ��ي م �خ �ي �م��ات
اللجوء بشكل خاص وفي العالم
االسالمي بشكل عام.
وأطلقت املؤسسة بالتعاون مع

بيل غيتس متحدثا في لقاء لتلفزيون دولة الكويت وكونا

البنك االسالمي للتنمية صندوق
الحياة واملعيشة بمبلغ  2.5مليار
دوالر ام��ري �ك��ي مل �س��اع��دة ال�ف�ق��راء
خاصة في العالم االسالمي.
وسيقدم بنك التنمية االسالمي
م �ب �ل��غ  2م �ل �ي��ار دوالر ف� ��ي ح�ين
ي�ب�ح��ث ال �ج��ان �ب��ان ع ��ن م�ت�ب��رع�ين
لتوفير مبلغ  500م�ل�ي��ون دوالر
حيث ساهم ك��ل ط��رف بالفعل ب
 100مليون دوالر.
وعلق غيتس قائال ه��ذه فكرة
م �ب �ت �ك��رة ع� ��ن ط ��ري ��ق اس� �ت� �خ ��دام
ام � �ك� ��ان� ��ات االق � � � � ��راض ل� � ��دى ب �ن��ك
التنمية االسالمي للحصول على
 2مليار دوالر و  500مليون دوالر
في شكل منح مضيفا إذا تمكنا
م� ��ن ت ��وف �ي ��ر  300م �ل �ي ��ون دوالر
اضافية فإننا سنطلق الصندوق
بقيمة  2مليار دوالر وهذا حجم
كبير من املوارد.
وأشار غيتس إلى أن الخبرات
ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع ب �ه��ا ب �ن��ك ال�ت�ن�م�ي��ة
االسالمي إزاء احتياجات البلدان
ستندمج مع خبرات املؤسسة في
م �ج��االت األم� ��راض وال ��زراع ��ة من
أجل مساعدة الصندوق الجديد.
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن ب �ن ��ك ال �ت �ن �م �ي��ة
االس �ل��ام � ��ي ال � � ��ذي ت� �ع ��د ال �ك��وي��ت
وال� �س� �ع ��ودي ��ة م ��ن أك� �ب ��ر داع �م �ي��ه
ي�س��اه��م ف��ي ال �ق �ض��اء ع�ل��ى م��رض
ش �ل��ل االط� �ف ��ال وه� ��ذا م ��ن أه ��داف
امل��ؤس�س��ة ح�ي��ث يمكن للجانبني
امل �س��اه �م��ة ف ��ي ت �ق��دي��م م ��زي ��د م��ن
اللقاحات لالجئني.
وأكد غيتس أن االزمات تحتاج
إل� � ��ى م � ��ن ي� �ن� �ه� �ض ��ون وي� �ق ��دم ��ون
امل� � �س � ��اع � ��دة م� �س� �ت� �ش� �ه ��دا ب� ��أزم� ��ة

الالجئني السوريني.
وأضاف لذا فإن قيادة صاحب
ال�س�م��و أم �ي��ر ال�ك��وي��ت ل�ي��س فقط
ع � ��ن ط� ��ري� ��ق ال � �س � �خ ��اء ال �ك��وي �ت��ي
ولكن أيضا باستضافة الكويت
ح � �ت� ��ى اآلن ث �ل��اث � ��ة م� ��ؤت � �م� ��رات
للمانحني لدعم الوضع االنساني
ف ��ي س ��وري ��ا وامل � �س ��اع ��دة ب�ش�ت��ى
ال �س �ب��ل امل �م �ك �ن��ة ل �ل �ح �ص��ول على
مساهمات سخية من أجل االبقاء
على ام ��دادات ال�غ��ذاء واللقاحات
للتعامل م��ع أزم��ة كبيرة  ..كلها
تأتي في وقت جعلت فيه الكويت
األولوية ملد يد العون واملساعدة.
وق� � ��ال إن اس �ت �ض��اف��ة ح �ض��رة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال� � �ص� � �ب � ��اح ل � �ث �ل��اث � ��ة م � ��ؤت� � �م � ��رات
للمانحني للشعب ال�س��وري على
م� ��دار ال �س �ن��وات ال �ث�ل�اث امل��اض�ي��ة
س��اه�م��ت ال�ك��وي��ت خ�لال�ه��ا بأكثر
من سبعة مليارات دوالر أمريكي.
وأك� ��د غ�ي�ت��س أن ت �ك��ري��م األم ��م
املتحدة لسمو األمير قائدا للعمل
االن �س��ان��ي ع ��ام  2014ه��و ش��رف
كبير وفي محله.
ولفت إلى انه يمكن فعل املزيد
إذا تعاونت الحكومات واالف��راد
للقضاء على مرض شلل االطفال
والتصدي للمالريا وإنقاذ أرواح
االطفال وتقديم التعليم للمرأة.
وق� � � � ��ال إن امل� �س� �ت� �ث� �م ��ري ��ن م��ن
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ب �م��ن ف�ي�ه��م هو
ذات� ��ه ال �ت��زم��وا ب �ت �ق��دي��م م �ل �ي��ارات
ال � � � � ��دوالرات مل� �س ��اع ��دة ال �ش��رك��ات
ال �ن��اش �ئ��ة ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه م�خ��اط��ر
عالية وهي الشركات التي تأخذ

األبحاث من املختبرات لتحويلها
إل��ى منتجات م��ن أج��ل الحصول
على م��وارد ط��اق��ة نظيفة لتقليل
االن�ب�ع��اث��ات املسببة لالحتباس
ال� � �ح � ��راري ب �ن �س �ب��ة  80ف� ��ي امل �ئ��ة
بحلول عام .2050
وال �ت �ق��ى غ�ي�ت��س أث �ن��اء زي��ارت��ه
في السابع من ديسمبر الجاري
ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح األح �م ��د
الجابر الصباح ورئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم وسمو الشيخ
ن��اص��ر امل �ح �م��د األح �م��د ال�ص�ب��اح
والتقى أيضا مجموعة من رجال
األع�م��ال الكويتيني وممثلني عن
الجمعيات الخيرية ومؤسسات
التمويل.
وك� � � � � ��ان س� � �م � ��و أم � � �ي� � ��ر ال� � �ب �ل��اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح قد أطلق جائزة السميط
ل� �ل� �ت� �ن� �م� �ي ��ة األف � ��ري� � �ق� � �ي � ��ة ب �ق �ي �م��ة
مليون دوالر ام��ري�ك��ي بعد وف��اة
امل ��رح ��وم ع �ب��دال��رح �م��ن ال�س�م�ي��ط
وأع�ل��ن س�م��وه ع��ن ال�ج��ائ��زة أثناء
ال�ق�م��ة ال�ع��رب�ي��ة  -األف��ري�ق�ي��ة التي
اس�ت�ض��اف�ت�ه��ا دول� ��ة ال �ك��وي��ت في
نوفمبر .2013
وت�ش�ت��رط ال�ج��ائ��زة ل�ع��ام 2015
أن ي � �ك� ��ون ل �ل �م �ت �ق��دم�ي�ن أب� �ح ��اث
ف ��ي م� �ج ��االت األم� � � ��راض امل �ع��دي��ة
امل�ت�ف�ش�ي��ة ف��ي ق ��ارة أف��ري�ق�ي��ا مثل
إي�ب��وال وامل�لاري��ا وف�ي��روس نقص
املناعة املكتسبة (االيدز).
كما تركز ال�ج��ائ��زة أيضا على
توفير ال �ك��وادر وامل �ع��دات الطبية
وال�ص�ي��دالن�ي��ة واألدوي� ��ة وتوفير
املراكز الطبية.
وت �ت �ك��ون ج��ائ��زة ال�س�م�ي��ط من
امل �ب �ل��غ امل ��ال ��ي وم �ي��دال �ي��ة ذه�ب�ي��ة
ودرع وش� � �ه � ��ادة ت� �ق ��دي ��ر ت�م�ن��ح
لألفراد أو املؤسسات التي تقدم
أب�ح��اث��ا وم �ب��ادرات تحقق تقدما
كبيرا في مجال الصحة.
ول� � �ي� � �س � ��ت أع� � � �م � � ��ال ال� �س� �م� �ي ��ط
ال �خ �ي��ري��ة ج ��دي ��دة ع �ل��ى ال �ك��وي��ت
ال�ت��ي وص�ف�ه��ا غيتس ب��أن�ه��ا بلد
غاية في الكرم وطاملا ساهمت في
التخفيف ع��ن كثير م��ن ال�ح��االت
اإلنسانية ومد يد العون لها.

لدينا خبرات
في مجالي
الصحة والزراعة
من الممكن
أن تعمل مع
الكويت لمساعدة
المحتاجين
أشيد ببدء الشباب
الكويتي العمل
الخيري في سن
صغيرة
الكويت تسعى
جاهدة لمساعدة
الفقراء وتحسين
حياة الشعوب
عموما
دول مجلس
التعاون لديها
اإلمكانات لتمكين
أطفال المخيمات
من التعليم
بنك التنمية
اإلسالمي يساهم
في القضاء
على مرض شلل
األطفال
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النادي العلمي يطلق المسابقة السنوية
لميكانيكا السيارات
أطلق ال�ن��ادي العلمي الكويتي
م �س��اب �ق �ت��ه ال �س �ن��وي��ة (م�ي�ك��ان�ي�ك��ا
السيارات واألنظمة املرورية الـ)24
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع وزارت � � ��ي ال �ت��رب �ي��ة
وال��داخ�ل�ي��ة وب��رع��اي��ة ن��ائ��ب رئيس
مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر الداخلية
الشيخ محمد ال�خ��ال��د وب��دع��م من
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وق��ال رئيس اللجنة التنفيذية
للمسابقة املهندس خالد الحسن
ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ام � ��س إن
امل�س��اب�ق��ة ال �ت��ي ت�ح�م��ل ه ��ذا ال �ع��ام
شعار (ال��وع��ي امل ��روري وامل�ه��ارات
الفنية ال �ي��دوي��ة) تمتد مسيرتها
ن � �ح� ��و  27ع � � ��ام � � ��ا وأوض � � � � � ��ح أن

املسابقة التي تستمر حتى شهر
أب ��ري ��ل امل �ق �ب��ل ت�ع�ت�ب��ر األق � ��وى من
نوعها في الكويت حاليا وتشمل
أع� � ��دادا ك �ب �ي��رة م ��ن ط�ل�ب��ة امل��رح�ل��ة
ال� �ث ��ان ��وي ��ة ل �ل �ب �ن�ي�ن وال � �ب � �ن ��ات م��ن
مختلف املدارس في البالد.
وب � � �ش � ��أن ال � �س�ل��ام� ��ة امل� � ��روري � ��ة
وم �ت �ط �ل �ب��ات �ه��ا ق � ��ال م �م �ث��ل وزارة
الداخلية النقيب مشاري السمحان
ح� ��رص وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وإدارة
امل��رور على الحد م��ن زي��ادة نسبة
ت �ل��ك ال� �ح ��وادث ع ��ن ط��ري��ق س��رع��ة
االس� �ت� �ج ��اب ��ة وال � �ت � �ح ��رك ال� �ف ��وري
مبينا أن التأكد من سالمة املركبة
يحول دون شك من ارتفاعها.

 ٪ 10نسبة اإلنجاز في
المستشفى األميري الجديد
كشفت مدير منطقة العاصمة
ال�ص�ح�ي��ة د .اف ��راح ال �ص��راف عن
ان � �ج� ��از  10ب ��امل �ئ ��ة م� ��ن م �ش ��روع
املستشفى االميري الجديد الذي
ي �ت��وق��ع اس �ت �ك �م��ال��ه خ�ل��ال ث�ل�اث
سنوات.
جاء هذا في تصريح صحافي
خ� �ل��ال ال� �ج ��ول ��ة ال �ف �ن �ي ��ة ب �م��رك��ز
ال� � � ��روض� � � ��ة ال� � �ص� � �ح � ��ي مل� � �ش � ��روع
الشراكة املجتمعية (الفن عطاء)
بني وزارة الصحة والتربية.
وذكرت الصراف ان املستشفى
ال�ج��دي��د ي�ض��م  415س��ري��را وان��ه
بعد االن�ت�ه��اء منه سيتم تأهيل
امل �س �ت �ش �ف��ى ال� �ق ��دي ��م ع �ل ��ى م� ��دار
س� �ن� �ت�ي�ن ب� �ح� �ي ��ث ي � �ض� ��م اق � �س� ��ام
(الحوادث  -الجراحة -االطفال).
وع��ن م��راك��ز ال��رع��اي��ة الصحية
االولية اك��دت الصراف انجاز 65
باملئة من مركز الشعب الصحي
ب�ع��د اع ��ادة ت��أه�ي�ل��ه ول�ف�ت��ت ال��ى
زي ��ادة امل��راك��ز الصحية بمنطقة
جابر االحمد السكنية الى ثالثة
م� ��راك� ��ز م �س �ت �ق �ب�لا م ��وض �ح ��ة أن
االول ت��م ت�س�ل�م��ه وت�ش�غ�ي�ل��ه ام��ا
ال� �ث ��ان ��ي ف �س �ي �ت��م ت �س �ل �م��ه ق��ري �ب��ا
والثالث قيد االنشاء حاليا.

وك�ش�ف��ت ع��ن م��واف�ق��ة املجلس
ال �ب �ل��دي ع �ل��ى ت �خ �ص �ي��ص ارض
في منطقة غرناطة إلقامة مركز
صحي مشيرة ال��ى العمل حاليا
إلع � � ��ادة ت ��أه �ي ��ل م ��رك ��ز ال��دس �م��ة
الصحي خدمة الهالي الدسمة.
وع� � � ��ن ال� � �ج � ��ول � ��ة ال � �ف � �ن � �ي ��ة ف��ي
م��رك��ز ال��روض��ة الصحي ملشروع
الشراكة املجتمعية (الفن عطاء)
اش� � � � � ��ادت ب� �م� �س� �ت ��وى ال � �ت � �ع� ��اون
والتكامل والتنسيق القائم بني
وزارت � � ��ي ال �ص �ح��ة وال �ت��رب �ي��ة في
م �ج��ال ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع ال��رام�ي��ة
إل��ى االرت �ق��اء بمستوى ال�ب��رام��ج
ال � �ص � �ح � �ي � ��ة امل� � ��وج � � �ه� � ��ة ل �ط �ل �ب ��ة
وطالبات املدارس.
ب � � � � ��دوره اش � � � ��اد م � ��دي � ��ر ادارة
ال � �ش � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب�م�ن�ط�ق��ة
ال � �ع ��اص � �م ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي ��ة ع � ��ادل
ال ��راش ��د ب��ال �ش��راك��ة ب�ي�ن وزارت� ��ي
الصحة التربية خاصة في دعم
املجاالت الفنية.

املشاركون في املسابقة السنوية مليكانيكا السيارات

فريق طالب الحقوق يفوز ببطولة
مناظرات جامعة الكويت
أح� � � ��رز ف� ��ري� ��ق ال� � �ط �ل��اب ب �ك �ل �ي��ة
ال �ح �ق��وق ف��ي ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت لقب
ب �ط ��ول ��ة دوري م� �ن ��اظ ��رات ك �ل �ي��ات
ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ل �ل �ع��ام ال�ج��ام�ع��ي
 2016/2015ب�ن�س�خ�ت��ه ال�خ��ام�س��ة
ب��ال�ل�غ��ة ال �ع��رب �ي��ة ب �ع��د ت�غ�ل�ب��ه على
فريق الطالبات في ذات الكلية خالل
املنافسات التي أجريت على مسرح
عثمان عبدامللك بكلية الحقوق.
وق � � ��ال م� ��دي� ��ر ج ��ام� �ع ��ة ال �ك ��وي ��ت
ال��دك �ت��ور ح �س�ين األن� �ص ��اري ال ��ذي

ت � �ق� ��ام امل� � �ن � ��اظ � ��رات ت� �ح ��ت رع ��اي �ت ��ه
ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي أم � ��س إن��ه
ف �خ��ور ج ��دا ب��أب �ن��ائ��ه ال�ط �ل �ب��ة على
األداء املتميز ال��ذي ق��ام��وا ب��ه خالل
م �ن��اف �س��ات دوري امل � �ن ��اظ ��رات م��ن
ت�ق�ب��ل ال ��رأي واح �ت��رام ال ��رأي اآلخ��ر
والتناظر بطريقة متميزة.
م� ��ن ج �ه �ت��ه أك� � ��د ع �م �ي��د ش� ��ؤون
الطلبة في جامعة الكويت الدكتور
ع� �ب ��دال ��رح� �ي ��م ذي � � ��اب أن ال� �ع� �م ��ادة
ت�س�ع��ى م��ن خ�ل�ال دوري م�ن��اظ��رات

أطباء في «الصحة» يجتازون برنامج
جمعية القلب األمريكية
اجتاز أطباء في مستشفيات وزارة
الصحة برنامج إنعاش القلب املتقدم
ل��دع��م ال�ح�ي��اة  ACLSاملعتمد م��ن قبل
جمعية القلب األمريكية ال��ذي نظمته
أكاديمية العلوم الحياتية.
وأكد مدير التدريب في األكاديمية
محمد الخليفي لـ «كونا» امس أهمية
ال �ب ��رن ��ام ��ج ال � ��ذي اس �ت �م��ر ي ��وم�ي�ن ف��ي
ت�ط��وي��ر م �ه��ارات األط �ب��اء للتعامل مع
ح��االت توقف القلب ف��ي املستشفيات
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وس��ط تزايد نسب املصابني بأمراض
ال� �ق� �ل ��ب ال � � � ��ذي ي� �م� �ث ��ل ال� �س� �ب ��ب األول
للوفيات في الكويت بنسبة تصل إلى
 40في املئة من إجمالي الوفيات.
وق��ال الخليفي إن التدريب يساهم
جدا في تقليص عدد الوفيات ويساعد
األط�ب��اء في مواكبة كل جديد في هذا
امل� �ج ��ال وي �ل �ق��ي ال� �ض ��وء ع �ل��ى أه�م�ي��ة
ديناميكية الفريق ومهارات االتصال
ونظم الرعاية والعناية الفورية بعد

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ال�ك�ل�ي��ات إل��ى ت�ع��زي��ز ث�ق��اف��ة ال�ح��وار
وف��ن التناظر باإلضافة إل��ى إع��داد
ق ��ادة املستقبل م��ن األب �ن��اء الطلبة
املشاركني في هذا الدوري.
وقال ذياب إن األنشطة الطالبية
ال� �ت ��ي ت �ق��دم �ه��ا ال � �ع � �م� ��ادة ك � ��دوري
امل � �ن ��اظ ��رات ي ��أت ��ي ف ��ي إط� � ��ار خ�ل��ق
ف� ��رص ت �م �ك��ن ط �ل �ب��ة ال �ج��ام �ع��ة م��ن
ال �ت �ع �ب �ي��ر اإلي� �ج ��اب ��ي ف ��ي امل�ج�ت�م��ع
وتنمية ووتطوير مهارات القيادة
لديهم.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الذبحات القلبية والصدرية.
من جانبه قال املدرب اإلقليمي لدى
األكاديمية صالح إبراهيم إن التدريب
شمل التغيرات الرئيسية في ما يتعلق
بمهارات دع��م الحياة األساسية التي
تعكس مبادئ جمعية القلب األمريكية
ال �ت��وج �ي �ه �ي��ة ل� �ع ��ام  2010ل�ل�ان �ع��اش
القلبي ال��رئ��وي ورع��اي��ة ط��وارئ القلب
واألوعية الدموية.
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رج ��ال :ض��اح�ي��ة ع�ل��ي صباح
ال � �س ��ال ��م ،ق ،9ش ،26م،16
ت �ل �ف��ون ،99066067 :ن�س��اء:
الرقة ،ق ،2ش ،21م289
• غنيم مبارك خميس
العجمي 47 ،عامًا( ،شيع)،
رج��ال :الصباحية ،ق ،4ش،7
م 308م �ق��اب��ل ج �س��ر ن ��ادي
الساحل ،تلفون66115777 :
  ،55107010ن� � �س � ��اء:الصباحية ،ق ،4ش ،1م،441
تلفون23628680 :
• ن � � �ش� � ��وة ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
ال� �س� �ه� �ي ��ل ،زوج� � � � ��ة :ح �م��د
ع �ل��ي ال �س �ه �ي��ل62 ،ع ��ام ��ا،
(ش � �ي � �ع� ��ت) ،االن � ��دل � ��س ق،3
ش ،101م ،311ت� �ل� �ف ��ون:
99589789 - 50315222
• شقوى ناصر جمبان
ه� ��دي� ��ب ،ارم � �ل� ��ة :ع��وي �ض��ة
محمد عويضة العجمي،
 88ع � � ��ام � � ��ا( ،ش� � �ي� � �ع � ��ت)،
ال�ص�ب��اح�ي��ة ،ق  ،2ش ،13م،9
مقابل بيت ال�ت�م��وي��ل ،تلفون:
99722202
• ع� �ل ��ي ع �ب��دال �ح �م �ي��د
ع� �ل ��ي إدري� � � � ��س 67ع � ��ام � ��ا،
(ي � �ش � �ي � ��ع ال � �ت � ��اس � �ع � ��ة م��ن
ص � �ب� ��اح ال� � � �ي � � ��وم) ،رج � � ��ال:
مشرف ،ق ،5ال�ش��ارع الثامن،
م ،8تلفون ،97222099:نساء:
صباح السالم ،ق ،8ش ،1ج،13
منزل30

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

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

5.07
6.31
11.41
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4.50
6.12

