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قاطرة االقتصاد
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مصادر الدخل

الصالح :الكويت تتطلع
إلى االستفادة
من الخدمات التحويلية
للبنك اإلسالمي

إقرار قانون الرفق بالحيوان وسحب تقرير المطبوعات والنشر

تأجيل تعديل «مكافحة الفساد»
لحين فصل المحكمة الدستورية
ف �ض��ل م�ج�ل��س األم� ��ة ف ��ي جلسته
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة أم� ��س ال �ت��ري��ث ان �ت �ظ��ارا
لحكم امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة املتعلق
بالفصل في دستورية مرسوم هيئة
مكافحة ال�ف�س��اد وواف ��ق على تقرير
ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ب �ش��أن
تأجيل النظر في التعديالت املقدمة
ع�ل��ى ق��ان��ون الهيئة ال�ع��ام��ة ملكافحة
ال�ف�س��اد إل��ى ح�ين الفصل ف��ي الطعن
املقدم على قانون الهيئة ي��وم األحد
امل �ق �ب��ل .وق � ��ال رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
مرزوق الغانم إن اللجنة التشريعية
س �ت �ج �ت �م��ع ي ��وم ��ي األح� � ��د واالث� �ن�ي�ن
املقبلني للتحضير لتقرير امل�ش��روع
بقانون في شأن مكافحة الفساد على
أن ي�ك��ون ال�ت�ق��ري��ر ج��اه��زا ف��ي جلسة
يوم الثالثاء املقبل ملناقشته في حال
إبطال املحكمة الدستورية له.
وكانت الجلسة قد شهدت خالفا
نيابيا وت�ب��اي�ن��ا ب�ش��أن وج ��ود حالة
ف ��راغ ت�ش��ري�ع��ي ودس �ت��وري ف��ي ح��ال
أب�ط��ل م��رس��وم الهيئة غير أن بعض
ال �ن��واب ح�م�ل��وا ال�ح�ك��وم��ة مسؤولية
ذلك الفراغ مطالبني بضرورة تجهيز

الحكومة
في مرمى األسئلة
البرلمانية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة ويبدو النواب التميمي والحمدان والفضل والرويعي والهدية

ال �ب��دي��ل ل �ل �م��رس��وم ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��ذي
أك ��د وزي ��ر ال �ع��دل واألوق � ��اف يعقوب
الصانع حرص الحكومة على إيجاد
هيئة ملكافحة الفساد وأنها ستتقدم
بمشروع مختلف تماما عن القانون
الحالي.

ك�م��ا واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى م�ش��روع
ق��ان��ون ن�ظ��ام ال��رف��ق ب��ال�ح�ي��وان ل��دول
م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل� � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
العربية واقتراحني بقانون في شأن
ال��رف��ق ب��ال�ح�ي��وان وح�ق��وق��ه وتجريم
اق�ت�ن��اء أو ب�ي��ع أو ش ��راء ال�ح�ي��وان��ات

الصبيح :ترتيب ملف الجمعيات
الخيرية لحفظ أموال المتبرعين
ش � � � � � � ��ددت وزي � � � � � � � ��رة ال� � � �ش � � ��ؤون
االجتماعية والعمل هند الصبيح
على السعي إلى ترتيب موضوع
الجمعيات الخيرية لحفظ أم��وال
املتبرعني وسمعة دول��ة الكويت.

وقالت الوزيرة الصبيح في ردها
ع �ل��ى أح� ��د ال � �ن� ��واب خ�ل��ال ج�ل�س��ة
أم��س إن��ه بالنسبة إل��ى م��وض��وع
ت�ب��رع��ات العمل ال�خ�ي��ري حصلنا
ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي ع �ل��ى ش� �ه ��ادة من

ال ��دول ال�غ��رب�ي��ة ب��ان�ع��دام البعثرة
تقريبا وأن التنظيم ك��ان ممتازا
الف� � �ت � ��ة إل� � � ��ى أن ب � �ع� ��ض أع � �ض� ��اء
الكونغرس األمريكي شهدوا بأن
دولة الكويت رتبت هذا املوضوع.

تعيين مدير معهد األبحاث األحد
كشف وزير التربية وزير التعليم
العالي د .ب��در العيسى عن تشكيل
ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ب � �ش ��أن م �خ��ال �ف��ات
ن�س�ب��ت إل ��ى م��دي��ر م�ع�ه��د األب �ح��اث
العلمية الحالي إضافة إلى تشكيل
لجنة الختيار مدير جديد للمعهد.

واوض � � � ��ح ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل �ش �ك �ل��ة
الخ � �ت � �ي� ��ار م� ��دي� ��ر ج� ��دي� ��د ل �ل �م �ع �ه��د
اخ � �ت� ��ارت ث�ل�اث ��ة اس � �م� ��اء وس �ت��رف��ع
إل��ى دي��وان الخدمة املدنية متوقعا
ان ي�ت��م اإلع �ل�ان ع��ن امل��دي��ر ال�ج��دي��د
للمعهد باإلنابة االحد املقبل.

وع � � ��ن م � �ك� ��اف� ��أة أع � � �ض� � ��اء ه �ي �ئ��ة
التدريس في الهيئة العامة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت ��دري ��ب ف ��ي ال�ف�ص��ل
ال� �ص� �ي� �ف ��ي أوض � � � ��ح أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال
تستطيع صرف املكافآت لهم بسبب
ضعف ميزانيتها.

امل� �ف� �ت ��رس ��ة ف � ��ي م ��داول � �ت � �ي ��ه األول � � ��ى
وال �ث��ان �ي��ة ب ��اإلج� �م ��اع وأح� ��ال� ��ه ع�ل��ى
الحكومة.
ك� �م ��ا واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ط�ل��ب
رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة د.ع� ��ودة
ال ��روي� �ع ��ي س �ح ��ب ال �ت �ق ��ري ��ر ال �ث��ال��ث

للجنة ع��ن االق �ت��راح��ات ب�ق��ان��ون في
ش ��أن امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر مل��زي��د من
الدراسة واعادة الصياغة.
تفاصيل المضبطة (ص)11-03

رفض الطعن في قانون
منع االختالط
رفضت املحكمة الدستورية في
جلستها ام��س برئاسة املستشار
ي��وس��ف امل �ط ��اوع ��ة ال �ط �ع��ن امل �ق��دم
ف ��ي دس� �ت ��وري ��ة ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 24
لسنة  1996بشأن تنظيم التعليم
ال� � �ع � ��ال � ��ي ف� � ��ي ج� ��ام � �ع� ��ة ال� �ك ��وي ��ت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب والتعليم ف��ي امل ��دارس
الخاصة (منع االخ�ت�لاط) .وكانت
ال � ��دس� � �ت � ��وري � ��ة ق � � � ��ررت ف� � ��ي غ ��رف ��ة
امل� �ش ��ورة ف��ي ش �ه��ر م��اي��و امل��اض��ي
ق �ب��ول ال�ط�ع��ن امل �ق��دم م��ن امل�ح��ام��ي
ح � �س �ي�ن ال � �ع � �ص � �ف ��ور وال� �ط ��ال� �ب�ي�ن
س � �ع � ��ود ش � ��وي � ��رد وع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز
ال�ن��اج��م ف��ي جامعة ال�ك��وي��ت بعدم
دس �ت��وري��ة ق��ان��ون م�ن��ع االخ �ت�لاط
وح ��ددت جلسة  8يونيو املاضي

لنظر ال�ط�ع��ن .وم��ن ن��اح�ي��ة اخ��رى
ق�ض��ت املحكمة ال��دس�ت��وري��ة أم��س
ب� � �ع � ��دم دس� � �ت � ��وري � ��ة م� � ��ا ت �ض �م �ن��ه
ن��ص ال�ب�ن��د ( )3م��ن امل ��ادة ( )2من
القانون رق��م ( )68لسنة  2015في
شأن العمالة املنزلية من اشتراط
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ش �ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة
العامة إلصدار وتجديد ترخيص
م ��زاول ��ة م �ه �ن��ة اس �ت �ق��دام ال�ع�م��ال��ة
املنزلية من الخارج.
ونصت الفقرة ( )3من املادة ()2
من القانون رق��م ( )68لسنة 2015
في شأن العمالة املنزلية أن يكون
ح ��اص�ل�ا ع �ل��ى ش� �ه ��ادة ال �ث��ان��وي��ة
ال �ع��ام��ة وأن ي �ك��ون الئ �ق��ا صحيا
ب��أال تكون لديه إعاقة تعجزه عن
العمل.

ت� � �ق � ��دم خ� �م� �س ��ة ن� � � � ��واب ب �ط �ل��ب
نيابي لتخصيص جلسة خاصة
أو ت �خ �ص �ي��ص ج� � ��زء م� ��ن إح� ��دى
الجلسات ملناقشة قضية التجاهل
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ال� � � ��رد ع� �ل ��ى األس �ئ �ل ��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف�ي�م��ا ل ��وح غ �ي��ر ن��ائ��ب
بتفعيل أدوات�ه��م الدستورية ضد
أي وزي � ��ر ال ي �ج �ي��ب ع ��ن األس �ئ �ل��ة
النيابية الف�ت�ين إل��ى ان ه�ن��اك من
يتعمد ان يصوغ اجابات لبعض
ال��وزراء بطريقة ما حتى يضعهم
ف ��ي م ��وق ��ف م� �ح ��رج أم � ��ام م�ج�ل��س
األمة.
إل � � ��ى ه � � ��ذا ق � � ��ال وزي� � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم � � ��ة د .ع�ل��ي
العمير إن ال�ح�ك��وم��ة ل�ي��س لديها
م� ��ان� ��ع م � ��ن ع� �ق ��د ج� �ل� �س ��ة خ ��اص ��ة
ملناقشة األسئلة البرملانية.

تلفزيون المجلس

عبداهلل المعيوف:

 نواجه «مافيا»رياضية تسعى لتجيير
القوانين وتعزيز
مواقعها الخارجية

تفاصيل (ص)12
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استقبل ولي العهد ورئيس مجلس األمة والوزراء وهنأ الساير بجائزة التميز

األمير يشيد بالمنجزات الحضارية
والتنمية الشاملة في البحرين

سمو أمير البالد مستقبال سمو ولي العهد

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
بقصر بيان صباح امس سمو ولي
العهد الشيخ ن��واف األحمد الجابر
الصباح.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��وه رع � ��اه ال�ل��ه
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��وه س �م��و ال�ش�ي��خ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه ال� �ن ��ائ ��ب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.

وسموه مستقبال رئيس مجلس األمة

واس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه ام � ��س رئ �ي��س
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم ونائب
رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب بجمهورية
إن��دون�ي�س�ي��ا ال�ص��دي�ق��ة فضلي زون
وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق وذل� � ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة
زي ��ارت ��ه ال��رس �م �ي��ة ل �ل �ب�ل�اد .وح�ض��ر
املقابلة نائب وزي��ر ش��ؤون الديوان
األميري الشيخ علي الجراح.
واستقبل س�م��وه رئ�ي��س مجلس
ادارة ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � � �ه �ل ��ال االح � �م� ��ر
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ورئ � � �ي � � ��س ال �ج �م �ع �ي ��ة
الكويتية ل��رع��اي��ة االط �ف��ال ف��ي بيت
ع �ب��دال �ل��ه د .ه �ل�ال م �س��اع��د ال �س��اي��ر

وذلك بمناسبة حصوله على جائزة
التميز في مجالي الصحة واالطفال
م��ن (م��ؤس �س��ة ت �ك��ري��م) ال �ت��ي تهدف
الى نشر التفوق العربي في مختلف
املجاالت وامليادين.
ه ��ذا وق ��د ه �ن��أه س �م��وه ع�ل��ى ه��ذا
االن �ج��از م�ش�ي��دا ب��ال��دور االن�س��ان��ي
ال��رائ��د ال��ذي ي�ق��وم ب��ه بيت عبدالله
في رعاية االطفال املرضى ومتمنيا
ل ��ه ول �ل �ق��ائ �م�ين ع �ل��ى ب �ي��ت ع�ب��دال�ل��ه
املزيد من التقدم والنجاح.
من جانبه أع��رب د .ه�لال الساير
ع� �ق ��ب م �ق ��اب �ل �ت ��ه ح � �ض� ��رة ص��اح ��ب

السمو امير ال�ب�لاد ع��ن فخره بهذه
الجائزة التي اضيفت الى انجازات
الكويت السيما االنجاز املتمثل في
ب�ي��ت ع�ب��دال�ل��ه ال ��ذي ي�ك��رس ج�ه��وده
لتقديم ال�ع�لاج التلطيفي لالطفال.
وق��ال ان بيت عبدالله نموذج فريد
من نوعه في الوطن العربي مضيفا
ان ال�ج��ائ��زة التي قدمتها املؤسسة
ليست له وال لزوجته بل هي جائزة
كسبتها الكويت.
وب �ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه

ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى أخ �ي��ه ص��اح��ب
ال � �ج �ل�ال� ��ة امل � �ل� ��ك ح� �م ��د ب � ��ن ع �ي �س��ى
ب��ن س �ل �م��ان آل خ�ل�ي�ف��ة م �ل��ك مملكة
البحرين الشقيقة عبر فيها سموه
رع � � � ��اه ال � �ل� ��ه ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ت �ه��ان �ي��ه
ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي مل�م�ل�ك��ة
ال�ب�ح��ري��ن م�ش�ي��دا س �م��وه رع ��اه الله
بما حققته مملكة البحرين الشقيقة
م� ��ن م� �ن� �ج ��زات ح� �ض ��اري ��ة وت �ن �م �ي��ة
ش��ام �ل��ة ف ��ي ظ ��ل ال �ق �ي��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة
ل �ج�لال �ت��ه م�ت�م�ن�ي��ا س �م��وه ل�ج�لال�ت��ه
م��وف��ور ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة وململكة
البحرين الشقيقة وشعبها الكريم

ولي العهد استقبل المبارك والخالد
وبن جامع
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه بقصر بيان
ص �ب��اح أم ��س س�م��و ال�ش�ي��خ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ن ��ائ ��ب األول ل ��رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء ووزي��ر الخارجية الشيخ
صباح الخالد.
واس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ن��ائ��ب رئيس
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد كما استقبل
س� � �م � ��وه ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س

الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد
الجراح.
واستقبل سموه فالح بن جامع.
وق � ��د ب� �ع ��ث س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح ببرقية تهنئة إل��ى أخيه
ص ��اح ��ب ال �ج�ل�ال��ة امل �ل ��ك ح �م��د ب��ن
عيسى ب��ن سلمان آل خليفة ملك
مملكة البحرين الشقيقة ضمنها
س�م��وه رع ��اه ال�ل��ه خ��ال��ص تهانيه
ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د ال��وط �ن��ي ململكة
البحرين متمنيا سموه لجاللته
موفور الصحة والعافية وململكة

البحرين الشقيقة وشعبها الكريم
كل الرفعة واالزدهار.
وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى
الرئيس ن��ور سلطان نازارباييف
رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة ك��ازاخ �س �ت��ان
الصديقة ضمنها سموه رعاه الله
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة العيد
الوطني لبالده متمنيا له موفور
الصحة ودوام العافية.

سمو ولي العهد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء

دوام العزة والرفعة واالزدهار.
كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى
ال��رئ�ي��س ن��ور س�ل�ط��ان ن��ازارب��اي�ي��ف
رئ � �ي� ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة ك ��ازاخ� �س� �ت ��ان
الصديقة عبر فيها سموه رعاه الله
عن خالص تهانيه بمناسبة العيد
ال��وط�ن��ي ل �ب�لاده متمنيا ل��ه م��وف��ور
الصحة ودوام العافية.
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مضبطة

03

أكدوا أن اإلجابات منقوصة وتعمد حكومي للهروب من جلسة مناقشة البند

هجمة نيابية مجددا على الوزراء
بسبب التأخر في الرد على األسئلة البرلمانية
وافق مجلس األمة في
جلسته العادية التكميلية
أمس على تقرير لجنة
الشؤون التشريعية بشأن
تأجيل النظر في التعديالت
المقدمة على قانون
الهيئة العامة لمكافحة
الفساد إلى حين فصل
المحكمة الدستورية
في الطعن المقدم
على قانون الهيئة يوم
األحد المقبل .كما وافق
المجلس على قانون نظام
الرفق بالحيوان لدول
مجلس التعاون .وإلى
تفاصيل الجلسة:

المعيوف :للمرة
الثالثة يأتي دوري
في األسئلة ولم
أجد وزيرة الشؤون
لمناقشتها في
األجوبة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجواره نائبه الخرينج ويبدو الزلزلة والحمدان والشيخ محمد العبدالله

اف�ت�ت��ح رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق
الغانم الجلسة التكميلية أمس االربعاء
ال�س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح��ا وت�ل�ا األم�ين
ال � �ع� ��ام أس � �م� ��اء األع� � �ض � ��اء ال �ح��اض��ري��ن
وامل�ع�ت��ذري��ن وال�غ��ائ�ب�ين م��ن دون اذن أو
إخطار.

 الرئيس مرزوق الغانم :هذه الجلسةامتداد لجلسة أمس (اول من امس).
بند األسئلة
انتقل املجلس ال��ى مناقشة بند
األسئلة.

س��ؤال النائب عبدالله املعيوف
لوزير الشؤون.
 عبدالله املعيوف :للمرة الثالثةيأتي دوري ف��ي األسئلة ول��م أجد
وزي ��رة ال �ش��ؤون لكي أناقشها في
األجوبة.

 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال �غ��ان��م :لكنطلبك ما هو هل تأجيل أم اكتفاء؟
 -عبدالله املعيوف :تأجيل السؤال.

عاشور :هناك
جهات غير رسمية
جمعت أمواال
وليست عليها
رقابة

التتمة ص04

الغانم استقبل نائب رئيس البرلمان اإلندونيسي
ووفد جمعية اإلعاقة السمعية
اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
مرزوق الغانم في مكتبه امس نائب
رئيس مجلس النواب في جمهورية
ان��دون�ي�س�ي��ا ال�ص��دي�ق��ة فضلي زون
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وذل ��ك بمناسبة
زيارته البالد.
وج ��رى خ�ل�ال ال�ل�ق��اء اس�ت�ع��راض
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
ال �ص ��دي �ق�ي�ن وس� �ب ��ل ت �ن �م �ي �ت �ه��ا ف��ي
امل � �ج� ��االت ك ��اف ��ة الس �ي �م��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة
بالجانب البرملاني كما تطرق اللقاء
إلى آخر املستجدات على الساحتني
اإلقليمية والدولية .
وح � �ض� ��ر ال � �ل � �ق ��اء ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل ��س األم � � ��ة م � �ب � ��ارك ال �خ��ري �ن��ج
ورئ � �ي � ��س ب �ع �ث��ة ال � �ش � ��رف امل ��راف� �ق ��ة
رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ال �ص��داق��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
االن��دون�ي�س�ي��ة البرملانية ال�ن��ائ��ب د.

 ..وهنأ الهاشل والساير
ونظراءه في البحرين وكازاخستان

الغانم يتسلم درعا تذكاريا عن وفد جمعية اإلعاقة السمعية

خ �ل �ي��ل اب� ��ل وال �ق ��ائ ��م ب ��األع �م ��ال في
س�ف��ارة جمهورية اندونيسيا لدى
الكويت أندى بستاري.
ومن جهة أخرى استقبل الرئيس
الغانم وف��دا من الجمعية الكويتية

ل�لإع��اق��ة السمعية برئاسة رئ�ي��س
ال�ج�م�ع�ي��ة ح�م��د امل ��ري.وض ��م ال��وف��د
ع� �ض ��وة م �ج �ل��س اإلدارة ورئ �ي �س��ة
ال�ل�ج�ن��ة ال�ن�س��ائ�ي��ة آم ��ال ال�ع�ب��دال�ل��ه
وع � �ض ��وة م �ج �ل��س اإلدارة خ��ال��دة

مشاري املطيري وعضوة الجمعية
ان� ��وار م �ش��اري امل �ط �ي��ري وم�ت��رج�م��ا
وخ � �ب � �ي � ��ر ل � �غ � ��ة اإلش� � � � � � � ��ارة م �ش �ع��ل
ال �ك �ن��دري.وح �ض��ر ال �ل �ق��اء ال�ن��ائ�ب��ان
حمود الحمدان وكامل العوضي.

بعث رئيس مجلس االمة مرزوق
ال �غ ��ان ��م ب �ب��رق �ي��ة ال � ��ى م �ح��اف��ظ ب�ن��ك
ال�ك��وي��ت امل��رك��زي د .محمد الهاشل
ه �ن��أه ف�ي�ه��ا ب�ح�ص��ول��ه ع �ل��ى ج��ائ��زة
ال ��رؤي ��ة ال �ق �ي��ادي��ة وم �ح��اف��ظ ال�ب�ن��ك
املركزي لعام .٢٠١٥
كما بعث ال�غ��ان��م برقيتي تهنئة
الى كل من رئيس مجلس النواب في
مملكة ال�ب�ح��ري��ن أح�م��د ب��ن اب��راه�ي��م
املال ورئيس مجلس الشورى علي بن
صالح الصالح وذلك بمناسبة العيد
الوطني لبلدهما .كما بعث الغانم
ب��رق�ي�ت��ي تهنئة إل��ى رئ�ي��س مجلس
ال �ن��واب ف��ي ك��ازاخ�س�ت��ان كااليبيوال
جاكوبوف ورئيس مجلس الشيوخ
قاسيم-جومارت توكاييف بمناسبة
العيد الوطني لبلدهما.

ك�م��ا ب�ع��ث ال�غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة تهنئة
إل� ��ى رئ �ي��س م �ج �ل��س ادارة جمعية
ال� �ه�ل�ال االح� �م ��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة ورئ �ي��س
مجلس ادارة بيت عبدالله لألطفال
الدكتور هالل مساعد الساير وحرمه
مؤسسة ومديرة الجمعية الكويتية
لرعاية االطفال باملستشفى (كاتش)
بيت عبدالله مارغريت الساير عبر
فيها عن خالص التهاني بمناسبة
حصولهما على ج��ائ��زة التميز في
مجالي الصحة واالطفال واملمنوحة
م��ن ق�ب��ل م��ؤس�س��ة ت�ك��ري��م ت�ق��دي��را ملا
يقدمانه من رعاية لألطفال منتسبي
بيت عبدالله ونظير ما حققه البيت
م��ن ن �ج��اح��ات وان� �ج ��ازات وخ��دم��ات
ومبادرات صحية انسانية.
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مطالب نيابية بالرقابة على جمع التبرعات
من جمعيات خيرية غير رسمية
تتمة المنشور ص03
س � ��ؤال ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور
ل��وزي��ر ال �ش��ؤون ب �ش��أن ال�ت�ب��رع��ات
لصالح جمهورية ميانمار.
 ص� ��ال� ��ح ع� � ��اش� � ��ور :ال � ��وزي � ��رةغ�ي��ر م��وج��ودة ول�ـ�ـ�ك�ـ�ـ��ن الحــكومة
م� ��وج� ��ودة ه� �ن ��اك ج� �ه ��ات خ �ي��ري��ة
ت �ع �ـ �ـ �م��ل ع �ل �ـ �ـ��ى إظ �ـ �ـ �ـ �ـ �ه��ار ال��وج �ـ �ـ �ـ��ه
امل �ـ �ـ �ـ �ش��رق ل �ل �ك��وي��ت وه �ـ �ـ �ـ��ي ت�ق�ـ�ـ�ـ��وم
ب�ع�ـ�م��ل ان �س��ان��ي ك�ب�ـ�ـ�ـ�ي��ر يعـــكــس
ح �ـ �ـ �ـ �ق �ي �ق��ة وم � �ع� ��دن اه � ��ل ال �ك��وي��ت
وال� �ش ��واه ��د ك �ث �ي��رة ول� �ك ��ن ه �ن��اك
ج �ه��ات غ�ي��ر رس�م�ي��ة ل�ي��س عليها
رق � ��اب � ��ة وم�ل��اح � �ظ� ��ات س� � � ��واء م��ن
ال �ش��ؤون او ال��داخ�ل�ي��ة ول�ك��ن ه��ذه
ال� �ج� �ه ��ات غ �ي��ر ال��رس �م �ي��ة ل�ي�س��ت
هناك رقابة عليها وجمعت امواال
بطريقة غير رسمية وهناك نسبة
م��ن االم ��وال ذهبت لدعم االره��اب
وال��دول جميعها تحارب االرهاب
وال ن ��ري ��د ت �ص �ن�ي��ف ال �ك��وي��ت من
ال� ��دول ال��داع �م��ة ل�ل�اره��اب وه�ن��اك
تقرير ب��أن ال�ك��وي��ت س��ادس دول��ة
ممكن ان تخرج منها اموال لدعم
االره ��اب .ه��ذا ال�س��ؤال ك��ان قديما
ووج�ه��ت اسئلة ه��ل ت��م ترخيص
ل� �ب� �ع ��ض ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ات ل �ج �م �ع��ت
التبرعات واالجابة جاءت بالنفي
ول �ك��ن ه �ن��اك اج��اب��ة اخ ��رى ب �ـ 456
الف دينار تبرعات وعند زيارتي
مليانمار تبني ان��ه ال توجد ام��وال
ات � ��ت م ��ن ال� �ك ��وي ��ت ال � ��ى م �ي��ان �م��ار
وانما املساعدة الوحيدة وصلت

العمر :هناك تالعب
في نسبة ملكية
الدولة للشركات
في الداخل والخارج
لتكون بعيدة عن
الرقابة

نبيل الفضل

م ��ن االم � � ��ارات ع ��ن ط��ري��ق س �ف��ارة
ال� �ك ��وي ��ت ه� �ن ��اك ف �م��ا االج � � � ��راءات
ال �ت��ي ات �خ��ذت ف��ي م��وض��وع جمع
ال� �ت� �ب ��رع ��ات وم� � � ��اذا ف �ع �ل �ت��م ب �ه��ا؟
وال �ج��واب ان ال � ��وزارة ق��ام��ت فقط
بانذارهم ولم تقم بأي اجراء.
 ه � � �ن� � ��د ال� � �ص� � �ب� � �ي � ��ح وزي� � � � � ��رةال� � �ش � ��ؤون :االج � ��اب � ��ة وض� �ح ��ت أن
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة وج �ه��ت بجمع
ال �ت �ب��رع��ات ع ��ن ط��ري��ق ال�ج�م�ع�ي��ة
ال� �خ� �ي ��ري ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ال� � ��ى ب ��ورم ��ا
وه ��ذا امل��وض��وع ك ��ان م�ن��ذ عامني
انما ال�ي��وم ب��دأن��ا نرتب االوض��اع
واجتمعنا مع االوقاف والداخلية

صالح عاشور

وال� �خ ��ارج� �ي ��ة وال � �ش� ��ؤون وال �ب �ن��ك
امل � ��رك � ��زي ل �ت��رت �ي��ب ه � ��ذا ال ��وض ��ع
وال ت��وج��د أي مخالفات بشهادة
دول � �ي� ��ة ق� ��د ت � �ك� ��ون ه � �ن� ��اك ب�ع��ض
االخ �ط��اء لكن منذ وض��ع اللوائح
وتطبيقها ال توجد اخطاء .وزارة
ال �ش��ؤون ينحصر اش��راف �ه��ا على
ال� �ش� �ك ��اوى ال��داخ �ل �ي��ة وت �ت �ب��ع أي
وس�ي�ل��ة ت��واص��ل ون�خ�ط��ر املتبرع
ونخطر وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وم��ن ثم
ن �ن��ذر ال �ج �ه��ة .وف� ��ي  2015ه�ن��اك
شهادة من الدول الغربية بانعدام
ال �ب �ع �ث ��رة وان ه� �ن ��اك ت�ن �ظ �ي �م��ات
م� � �م� � �ت � ��ازة وال� � �ك � ��ون� � �غ � ��رس اش� � ��اد

ب��ال�ك��وي��ت ون��رت��ب ج�م�ي��ع امل�ل�ف��ات
ال�خ�ي��ري��ة لحفظ ام ��وال املتبرعني
وحفظ سمعة الكويت دوليا.
 ص� ��ال� ��ح ع� � ��اش� � ��ور :ال أرغ � ��ببالتشدد على الجمعيات الخيرية
الرسمية فهذه يفترض ان نكون
اك�ث��ر م��رون��ة معها .ول�ك��ن سؤالي
ع��ن ال�ج�ه��ات غ�ي��ر ال��رس�م�ي��ة التي
ت � �ق� ��وم ب �ج �م��ع ت� �ب ��رع ��ات ووض� ��ع
اع�ل�ان ��ات وث �ب �ت��ت ان االم � � ��وال تم
ت��وج�ي�ه�ه��ا ل �ق �ت��ل االب� ��ري� ��اء ودع ��م
االرهاب ونريد التشدد ومواجهة
ج � �م� ��ع ت� � �ب � ��رع � ��ات غ � �ي� ��ر رس� �م� �ي ��ة
وتطبيق ع�ق��وب��ات عليها .ونحن

ن��دع��م ال�ج�ه��ات ال�ت��ي تعمل تحت
مظلة وزارتي الخارجية والشؤون
ونحتاج موقفا حقيقيا م��ع هذه
التي تعمل بدون ترخيص.
 حمود الحمدان :نؤكد على ماق��ال��ه ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور على
ال�ت�ش��دي��د ع�ل��ى أي ج�م��ع ل�لأم��وال
ب��دون ترخيص س��واء جهات غير
رسمية م��ن حسينيات او غيرها
قد تذهب الى الحوثيني وغيرهم
وتتبع أي جهة غير رسمية.

الصالح :مدير
معهد األبحاث
يمارس سياسة
االنتقام ضد
الدكاترة
الدويسان :بعض
الوزراء يتفنن
بخداع النائب في
اإلجابة عن السؤال

التتمة ص05

نائب رئيس مجلس النواب
اإلندونيسي يصل إلى البالد

العوضي يستقبل فضلي زون
بحضور أبل

وص��ل إل��ى البالد صباح أمس
نائب رئيس مجلس ال�ن��واب في
ج �م �ه��وري��ة ان��دون �ي �س �ي��ا فضلي
زون وال��وف��د امل��راف��ق له وذل��ك في
زيارة رسمية.
وكان في استقباله على أرض
املطار نائب رئيس مجلس األمة
مبارك الخرينج.

اس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��س لجنة ال�ش��ؤون
الخارجية البرملانية النائب كامل
ال � �ع � ��وض � ��ي أم� � � ��س ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س ال� � �ن � ��واب ف� ��ي ج �م �ه��وري��ة
اندونيسيا الصديقة فضلي زون
والوفد املرافق له بمناسبة زيارته
البالد .
وج� � ��رى خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء ال �ت��أك �ي��د
على متانة العالقات الثنائية التي
ت��رب��ط ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين وسبل
ت �ع��زي��زه��ا وت �ط��وي ��ره ��ا ف ��ي ش�ت��ى
امل� �ج ��االت ك �م��ا ت �ط��رق ال �ل �ق��اء إل��ى
عدد من املوضوعات ذات االهتمام
امل� �ش� �ت ��رك وآخ� � ��ر ال � �ت � �ط ��ورات ع�ل��ى
الصعيدين االقليمي والدولي.

الخرينج في استقبال فضلي زون

العوضي وأبل لدى استقبالهما نائب رئيس النواب األندونيسي

وح � �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء رئ � �ي ��س ب�ع�ث��ة
ال� � �ش � ��رف امل� ��راف � �ق� ��ة رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة
ال �ص��داق��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة االن��دون�ي�س�ي��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب د .خ �ل �ي��ل اب��ل

وال � �ق� ��ائ� ��م ب� ��األع � �م� ��ال ف � ��ي س� �ف ��ارة
ج�م�ه��وري��ة ان��دون�ي�س�ي��ا ل��دى دول��ة
الكويت أندى بستاري.
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مضبطة

تشديد الرقابة على استثمارات الدولة
الخارجية وحمايتها من المتنفذين
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وزير األشغال :نحن
ال نمارس احتياال أو
تضليال ولنا حكمة
في وقت السؤال
العمر :النواب
لديهم القرار لدفع
الثمن السياسي في
حال عدم حضور
الوزراء بند األسئلة
القضيبي والصالح والدويسان والخرافي في حوار على هامش الجلسة

تتمة المنشور ص04
 صالح عاشور :انت خصصتال�ح�س�ي�ن�ي��ات وان ��ا تكلمت بصفة
عامة .انا اطلب شطب الحسينيات
وق � � �ل� � ��ت أي ج� � �ه � ��ة م� � �س � ��اج � ��د او
حسينيات ونرفض التخصيص.
 محمد طنا :انبه الوزيرة بأنهال يزال جمع التبرعات بصفة غير
رسمية وهناك في الجهراء مكاتب
م �ف �ت��وح��ة ل �ج �م��ع ال� �ت� �ب ��رع ��ات ب�لا
ت��رخ�ي��ص وم�ن�ه��ا م�س��اج��د أتمنى
من الوزيرة مراقبة هذه املكاتب في
الجهراء واذا كانت هناك تبرعات

فتكون عن طريق الوزارة.
س � ��ؤال ال �ن��ائ��ب س� �ع ��دون ح�م��اد
لوزير التربية بشأن التطبيقي.
 سعدون حماد :أؤجل التعقيبل�ح�ين وج ��ود ال��وزي��ر وم ��ن املمكن
تحويل السؤال الى االستجواب.
س ��ؤال ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ك�ن��دري
لوزير املالية.
 فيصل الكندري :مكتفي.س��ؤال ال�ن��ائ��ب ج�م��ال العمر لوزير
امل��ال �ي��ة ب �ش��أن ت��زوي��ده  5ب �ي��ان��ات عن
ال � �ش� ��رك� ��ات وامل � �ن � �ش� ��آت ف � ��ي ال� ��داخ� ��ل
وال �خ��ارج ال �ت��ي ت�س��اه��م ف�ي�ه��ا ال��دول��ة
بنسبة ال تقل عن  ٪ 25من رأسمالها.

جمال العمر

 جمال العمر :نحن في ظروفاس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة ف��ي ظل
ان�خ�ف��اض اس �ع��ار ال�ن�ف��ط وال��وزي��ر
املساءل سياسيا عن املالية والنفط
وانتاجه وتكريره وبعض الجهات
الحكومية واخ ��ص االس�ت�ث�م��ارات
ال �خ��ارج �ي��ة ي �ك��ون ب�ه��ا ت�لاع��ب في
ن �س �ب��ة م�ل�ك�ي��ة ال ��دول ��ة ل �ك��ي ت�ك��ون
بعيدة عن رقابة دي��وان املحاسبة
من الصعب السيطرة على ايرادنا
الوحيد لكن ممكن السيطرة على
محافظنا واس�ت�ث�م��ارات�ن��ا وه�ن��اك
ت �ج �ي �ي��ر ح � �ق� ��وق ال � ��دول � ��ة ل�ب�ع��ض
امل�ت�ن�ف��ذي��ن وه �ن��اك ن�س�ب��ة مملوكة

ل �ل��دول��ة ف ��ي ه �ي �ئ��ة االس �ت �ث �م��ارات
ومؤسسة البترول بعيدة كل البعد
عن الرقابة عن ه��ذه االستثمارات
وتسير حسب املدير العام أو مدير
املحفظة وتأكيدا على ذلك ما حدث
في مؤسسة التأمينات وهو خير
مثال على التالعب في استثمارات
ال� ��دول� ��ة وال� �ت�ل�اع ��ب ف ��ي ق ��رارات �ه ��ا
وال�ح�ك��وم��ة تمتلك وامل �س��ؤول هو
م��ن ي�ع�ين اع �ض��اء مجلس االدارة.
االس� �ت� �ث� �م ��ارات وع ��وائ ��ده ��ا ت �ق��ول
ان ه� �ن ��اك ت � �ج� ��اوزا ع �ل �ي �ه��ا ول �ك��ن
لتنوعها ن�ج��د ب�ه��ا اخ�ت�لاف��ا كليا
ب ��ال� �ش ��روط واالش � �ت� ��راط� ��ات وه ��ذه

ال ��رس ��ال ��ة م��وج �ه��ة ل ��وزي ��ر امل��ال �ي��ة
وال �ح �ك ��وم ��ة ب � ��أن ت �ل �ت �ف��ت ألص ��ول
الدولة .ويجب الرقابة الفعلية على
ه��ذه االس�ت�ث�م��ارات ومحاسبة كل
من يتالعب بها من قبل املتنفذين
ك �م��ا ه ��و واض � ��ح ل �ب �ع��ض ال �ب �ن��وك
املحلية واالجنبية ويجب ان تكون
هيئة خاصة على مستوى مجلس
ال� ��وزراء لكي ت��راق��ب ه��ذه املحافظ
واالستثمارات واالموال ويجب ان
تكون االموال تحت رقابة الدولة.

التتمة ص06

التشريعية :إرجاء البت في قانون مكافحة
الفساد لحين صدور حكم الدستورية
أرج��أت لجنة ال�ش��ؤون التشريعية
وال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال� �ب ��ت ف��ي
االق �ت��راح��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة امل�ق��دم��ة بشأن
ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ان �ش��اء هيئة مكافحة
الفساد الى حني صدور حكم املحكمة
الدستورية بالطعن املقدم حول عدم
دستوريته بناء على طلب الحكومة .
وق ��ال م�ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال�ن��ائ��ب أحمد
القضيبي ف��ي ت�ص��ري��ح صحفي ي��وم
ام ��س اج�ت�م�ع��ت ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
وال �ق��ان��ون�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ع�ل��ى ه��ام��ش
ج �ل �س��ة أم � ��س مل �ن��اق �ش��ة االق� �ت ��راح ��ات
ال �ن �ي��اب �ي��ة امل �ق ��دم ��ة ب� �ش ��أن ت �ع��دي�لات
قانون هيئة مكافحة الفساد بحضور
م �م �ث �ل��ي ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال � �ت� ��ي ل � ��م ت �ق��دم
م �ش��روع �ه��ا ب �ق��ان��ون ل �ع��دم امل �ص��ادق��ة

عليه من قبل حضرة صاحب السمو
ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد» وت��اب��ع ال�ق�ض�ي�ب��ي «ان
ال � �ح � �ك ��وم ��ة ت � �ق ��دم ��ت ب� �ط� �ل ��ب ارج � � ��اء
مناقشة هذه التعديالت لحني صدور
ح �ك ��م امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ب �ش��أن
ال �ط �ع ��ن امل � �ق� ��دم ع �ل ��ى ق� ��ان� ��ون ان �ش ��اء
الهيئة وت��م التصويت عليه بموافقة
اغ �ل �ب �ي��ة االع � �ض� ��اء ال �ح �ض ��ور ب��واق��ع
تأييد ارب�ع��ة اع�ض��اء للطلب ورفضه
من قبل نائبني وامتناع نائب».
واوض� � � � ��ح ال �ق �ض �ي �ب ��ي ان � � ��ه رف ��ض
ال �ط �ل��ب ال �ح �ك��وم��ي ل� �ع ��دم م�ن�ط�ق�ي�ت��ه
خاصة ان املقترحات املقدمة بتعديل
القانون ال تعد بأي حال من االحوال
ت ��دخ�ل�ا ب ��أع� �م ��ال وق� � � � ��رارات ال �س �ل �ط��ة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة وج� � ��اءت ب ��داع ��ي تغطية

القصور التشريعي بالقانون لضمان
استمرار الهيئة بأعمالها.
وتابع القضيبي «انه وبالرد على
اآلراء ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ت��ي اع �ت �ب��رت ه��ذه
ال �ت �ع��دي�لات ت��دخ�لا ب��أع �م��ال السلطة
القضائية لوجود طعن امام املحكمة
ال � ��دس � �ت � ��وري � ��ة ح � � ��ول ق � ��ان � ��ون ه �ي �ئ��ة
مكافحة الفساد فقد كان في ابريل من
العام الجاري طعن مقدم امام املحكمة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ب� �ش ��أن امل � � ��ادة  ١٢٢م��ن
ق��ان��ون هيئة اس ��واق امل��ال ورغ��م ذل��ك
ت �ق��دم م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ن��واب بتعديل
هذه املادة من القانون وكان املفترض
ب��ال�ج�م�ي��ع ان ي�ك�ي�ل��وا ب�م�ك�ي��ال واح��د
ألننا بالنهاية ننشد املصلحة العامة.
وم��ن جهته أوض ��ح ع�ض��و اللجنة

التشريعية البرملانية النائب فيصل
ال��دوي �س��ان ان اج�ت�م��اع ال�ل�ج�ن��ة ال��ذي
عقد على هامش الجلسة أفضى إلى
تأجيل اق�ت��راح ق��ان��ون هيئة مكافحة
الفساد إلى حني صدور حكم املحكمة
الدستورية بشأنه.
وق� � � ��ال ال � ��دوي� � �س � ��ان ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين إن م� �س ��وغ ال �ح �ك��وم��ة
ب��ال�ت��أج�ي��ل ل��م ي �ك��ن م�ق�ن�ع��ا بالنسبة
إل� ��ي ف �ه��ي ت� ��رى أن ال �ت �ص��وي��ت ع�ل��ى
ال �ق��ان��ون راه �ن��ا ي �ت �ع��ارض م��ع امل ��ادة
 ٥٠ب� �خ� �ص ��وص ت� ��داخ � ��ل ال �س �ل �ط��ات
خصوصا أن قانون مكافحة الفساد
تحت نظر القضاء مبينا أن أي قانون
جديد يلغي القانون القديم والتبرير
ال � ��ذي ق��دم �ت��ه ال �ح �ك��وم��ة ل �ي��س ع ��ذرا

مقبوال ومسوغاتها الحكومة واهية
ال سند لها
وذكر الدويسان أن اإلصالح يكون
ب �م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد وع� �ي ��ون ال�ش�ع��ب
ت��راق��ب م��ا ي��دور وه�ن��اك أكثر م��ن رأي
ح�ك��وم��ي ف��ري��ق ي��رى ال�ت�ص��وي��ت على
االق �ت��راح ت�ف��ادي��ا ألي ف ��راغ دس�ت��وري
ف��ي ح��ال اب�ط��ال ال�ق��ان��ون م��ن املحكمة
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة وه� � �ن � ��اك م � ��ن ي � � ��رى أن
االس� �ت� �ع� �ج ��ال ف� ��ي اإلق � � � ��رار ل� ��ن ي �ك��ون
ف ��ي ص ��ال ��ح االق � �ت� ��راح وق� ��د ي �ض��ر ب��ه
ويفضل التريث إلى حني صدور حكم
«الدستورية».

التميمي :إذا لم
يتحمل الوزير
يأخذ «جنطته
ويطلع» ولتتحمل
الحكومة ردة
فعل النواب
الزلزلة :هناك
من يضيع اإلجابة
ويتعمد ذلك
حتى يعرض الوزير
لالنتقاد الالذع
المعيوف :وجود
الوزير أفضل أثناء
الرد على األسئلة
ونحن نعاني من
متى يبدأ تاريخ
اإلجابة
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الحكومة :نتعامل مع األسئلة البرلمانية
بكل شفافية وال نخفي عن النواب شيئا
الفضل :مررت
بتجربة غريبة
حينما وجهت
سؤاال عن ملكية
نائب سابق
للحيازات الزراعية

علي العمير وعبدالله املعيوف

تتمة المنشور ص05
س � ��ؤال ال �ن��ائ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح
ل��وزي��ر التربية بشأن التأخير في
االعالن عند تقديم الطلبات لشغل
امل� �ن ��اص ��ب االداري � � � � ��ة ف� ��ي ال �ه �ي �ك��ل
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ال� �ج ��دي ��د ف� ��ي م�ع�ه��د
االبحاث.
 خليل الصالح :في هذا املعهدت� �ح � ٍ�د س ��اف ��ر ف ��ي م �ع �ه��د االب� �ح ��اث
وم ��دي ��ر امل �ع �ه��د ي� �م ��ارس س�ي��اس��ة
االن �ت �ق��ام ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة ل �ل��دك��ات��رة في
امل �ع �ه��د وال ��وزي ��ر ه ��ل ش �ك��ل لجنة
ت�ح�ق�ي��ق أم ال؟ وه ��ل ع �ل��ى ال��وزي��ر
ض� �غ ��وط؟ ي �ج��ب ان ي �خ �ب��رن��ا .فتم
اس� �ت� �ث� �ن ��اء  9وح� � � � ��دات ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ب��امل �ع �ه��د وذل � ��ك ل�ت�ن�ف�ي��ع امل �ق��رب�ين
كسياسة االرض املحروقة .ومدير
املعهد ي��وق��ع ال �ق��رارات التنفيعية
بالرغم من ان فترة واليته انتهت
ف�س�ن�ض�ط��ر ال ��ى م�ح��اس�ب�ت��ه اذا لم
تتم محاسبته يا معالي الوزير اذا
ت��ري��د التمديد ل��ه م��دد ل��ه وسترى
االدوات الرقابية النيابية.
 صالح عاشور :يجب ان ننوهبأن يوم االسئلة ان يكون ال��وزراء
غ� �ي ��ر م� ��وج� ��ودي� ��ن ال � �ي� ��وم ال� �ن ��واب
ي� �ق ��ول ��ون ه � ��ذه ال �ج �ل �س��ة ال �ث��ال �ث��ة
وال ��وزراء املعنيني غير موجودين
فيجب التنويه على ذلك.
 ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :ه � ��ذه ظ ��اه ��رةج��دي��دة ال � ��وزراء ي� ��درون اسئلتهم
وي �ح��رص��ون ع �ل��ى ع ��دم ال�ح�ض��ور
وأوج � ��ه رس ��ال ��ة ل � �ل ��وزراء ب��أن��ه اذا
تماديتم في هذا الوضع فسنرتفع
باملساءلة السياسية.
 ف�ي�ص��ل ال ��دوي� �س ��ان :اق�ت��رح��تاق �ت��راح��ا ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة لتقييم
اج��وب��ة ال ��وزراء فالحكومة تفتخر
باالجابة عن معظم االسئلة بعض
ال � ��وزراء يتفنن ف��ي خ ��داع ال�ن��ائ��ب

نائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج مترئسا جزءا من الجلسة

ف��ي االج ��اب ��ة وارج � ��و ع ��دم اع�ت�ب��ار
ه ��ذه االج ��اب ��ة اج��اب��ة ف �ه��ي ليست
اجابات حقيقية بل اجابة مضللة
واق� � ��ول ل �ل��وزي��ر ال �ع �م �ي��ر اذا كنت
ت��ري��د الحقيقة اج��ب ع��ن البند (أ)
في سؤال الحيازات الزراعية ومن
يملك الحيازات.
 ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي :ه��ل يعقلم �ن��ذ ب ��داي ��ة دور االن �ع �ق��اد ان�ت�ظ��ر
تعقيبي على ال�س��ؤال وال يأتيني
ال � � � ��دور وي � �ج� ��ب ال � �ح� ��د م � ��ن ن �ق��اط
النظام.
 د .ع � �ب� ��دال � �ح � �م � �ي� ��د دش� � �ت � ��ي:م� � ��وض� � ��وع االس� � �ئ� � �ل � ��ة ب� � ��ه إخ �ل ��ال
ح� �ك ��وم ��ي ن� �ي ��اب ��ي وع � � ��دم ح �ض��ور
ال��وزراء مخالف للمادة  124حيث
ي �ج��ب ع �ل��ى ال ��وزي ��ر ان ي�ج�ي��ب في
الجلسة املحددة لنظره واذا الوزير
غير م��وج��ود فهذا إخ�لال وأتمنى

على ال ��وزراء ال�ت��أك��د م��ن وق��ت بند
االس�ئ�ل��ة وي�ح��رص على الحضور
ليرد على النائب.
 م �ح �م��د ط� �ن ��ا :ي� �ج ��ب ان ت�ص��لالرسالة السياسية للوزراء من حيث
عدم حضورهم في بند االسئلة فما
نراه اآلن شيء غير طبيعي.
 علي العمير وزير األشغال :بنداالسئلة يكون في يوم الثالثاء وكان
ال ��وزراء كلهم م��وج��ودي��ن وبالتالي
عندما يؤجل بند ال�س��ؤال ال يكون
ال��وزراء حاضرين وع��دم حضورهم
ال ي �ع �ن��ي اع� �ف ��اء ه ��م م� ��ن ال �ت �ع �ق �ي��ب
ب��ال �ن �س �ب��ة ل � �س ��ؤال ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
الدويسان فأرجو التعقيب سأعقب
ع�ل�ي��ه ون �ح��ن ال ن �م��ارس ال اح�ت�ي��اال
وال ت �ض �ل �ي�لا وق � ��د ي �ق �ت �ن��ع ال �ن��ائ��ب
ب��االج��اب��ة أم ال ول�ن��ا كلمة ف��ي وقت
سؤال النائب.

 ف �ي �ص��ل ال ��دوي � �س ��ان :ص ��م ب�ك��معمي هذه آية ولم أسئ ألحد أرفض
هذه االجابة النها كانت من شقني
ف �م��ن ي �م �ل��ك ح� �ي ��ازة زراع � �ي ��ة اط �ل��ب
اسمه ومن تنازل عن الحيازة اطلب
اسمه وبعض االس�م��اء ت��م شطبها
اوجه رسالة اخيرة املجلس اذا كان
محترما يظهر ذلك من خالل تعامل
ال��وزراء مع االسئلة أم ان ال��وزراء ال
يقيمون وزن��ا لنا الحكومة تضرب
ب�ه��ذا امل�ج�ل��س ع��رض ال�ح��ائ��ط ش��اء
من ش��اء واب��ى من اب��ى وال يقيمون
وزنا لهذا املجلس ألننا تهاونا في
محاسبتهم.
 جمال العمر :وق��ت االجابة عناالس �ئ �ل��ة ي �ق��ول ال � � ��وزراء ن �ح��ن كنا
حاضرين الثالثاء وتأجلت االسئلة
الى االربعاء فماذا اهم من الجلسة
لكي يحضرها ال ��وزراء؟ واالعضاء

الجيران يدعو إلعادة النظر
في آلية إنجاز القوانين
ع �ب��ر ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
الجيران عن اسفه ان تنتهي هيئة
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ب �ه��ذه ال �ص��ورة
ال �ت��ي ك�ش�ف��ت ع��ن ق �ص��ور حقيقي
وح� � � ��اد ف � ��ي ال � � � � ��دورة امل �س �ت �ن��دي��ة
الن� � � �ج � � ��از م � � �ش� � ��اري� � ��ع ال� � �ق � ��وان �ي��ن
او امل� ��راس � �ي� ��م ال � �ت ��ي ل� �ه ��ا اه �م �ي��ة
استراتيجية ول�ه��ا اب�ع��اد ثقافية
وت��رب��وي��ة وام�ن�ي��ة وتنتهي بهذه
النهاية.
واش � ��ار ال �ج �ي��ران ف��ي ت�ص��ري��ح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ال ��ى ان ��ه ي��دع��و من
ج ��دي ��د امل �ج �ل��س وال �ح �ك��وم��ة ال��ى
اع� � � ��ادة النظر ف� ��ي ال� �ي ��ة ان� �ج ��از

ال�ق��وان�ين واع ��ادة النظر كذلك في
ج �ي��وش امل �س �ت �ش��اري��ن وال �خ �ب��راء
الدستوريني الذين تم من خاللهم
اتمام هذه الدورة املستندية حتى
انتهينا الى هذه النهاية التي لم
نكن نتوقعها وال نتمناها خاصة
قانون هيئة مكافحة الفساد.
واض� ��اف :ان خ�لاص��ة ال��رس��ال��ة
ال �ت��ي اب �ع �ث �ه��ا ان ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة
ال� �ف� �س ��اد ل� ��ن ت� �ك ��ون ب �ع ��د اص � ��دار
ح �ك��م امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة ك�م��ا
كانت هي قبل اص��دار الحكم واي
ت �ع ��دي�ل�ات س �ت �ت��م ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
ل ��ن ت� �ك ��ون ف �ي��ه الهيئة ب�ق��وت�ه��ا

وان��دف��اع�ه��ا ونشاطها كما كانت
في الفترة السابقة.
وم �ض��ى ق ��ائ�ل�ا :ال �ح��ل ب��اع��ادة
ال� �ن� �ظ ��ر م � ��رة اخ � � ��رى ف� ��ي ال � � ��دورة
امل �س �ت �ن��دي��ة الن � �ج ��از امل� �ش ��اري ��ع ،
ل��دي�ن��ا ق��وان�ين مهمة تسلق سلق
ب �ي��ض ب �ع��د ان ي� �خ ��رج ال �ق��ان��ون
على ارض ال��واق��ع ويستبشر فيه
اه��ل ال�ك��وي��ت ن�ع��ود ب�ع��د ث�ل�اث او
اربع سنوات البطال هذا القانون
ونعود الى املربع االول.

لديهم القرار ال��ذي سيدفعك الثمن
ال � �س � �ي� ��اس� ��ي ل� � �ع � ��دم ح� � �ض � ��ور ب �ن��د
االس �ئ �ل��ة وع ��دم االه �ت �م��ام بتعقيب
النواب.
 عبدالله التميمي :على ال��وزراءال� �ح� �ض ��ور وامل� �ن ��اق� �ش ��ة ون� �ح ��ن ل�ن��ا
ال�ح��ق ف��ي محاسبتكم وتوجيهكم
ومراقبتكم وعلى الحكومة ان تعي
ذل � ��ك ت �م��ام��ا ف �ه��ي واه� �م ��ة اذا ك��ان
املجلس سيتهاون معها وعلى كل
وزي ��ر ان ي�س�م��ع ل�ن��ا وي�ت�ح�م��ل واذا
ما يتحمل يأخذ «جنطته ويطلع»
فلتحمل الحكومة ردة فعل النواب
ون��رف��ض االس � ��اءة وال �ت �ج��ري��ح لكن
يتحملوا املسؤولية.
 د .يوسف الزلزلة :عندما يقدمال � �س� ��ؤال ال � ��ى ال� ��وزي� ��ر وع� �ن ��دم ��ا ل��م
يجب ال��وزي��ر فلنتدرج ف��ي االدوات
الرقابية واالم��ر الطبيعي الصعود
ال ��ى امل �ن �ص��ة وه� �ن ��اك ف ��ي امل��ؤس�س��ة
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة م � ��ن ي �ص �ي ��غ االج� ��اب� ��ة
ويتعمد حتى بجعله في موقف من
امل�ج�ل��س ال ي�ح�س��د ع�ل�ي��ه وي�ع��رض��ه
لالنتقاد الالذع والشديد.
 عبدالله املعيوف :وجود الوزيراف� �ض ��ل اث � �ن� ��اء ال� � ��رد ع �ل ��ى االس �ئ �ل��ة
واليوم نعاني من متى يبدأ تاريخ
ال� �ج ��واب ع �ل��ى ال� �س ��ؤال وه� ��ذا االم��ر
غ�ي��ر واض ��ح وي �ج��ب ان ن�ف�ن��د امل��ادة
ونوضحها لتكون القضية واضحة
جدا.
 ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل :م� ��ررت بتجربةغ��ري �ب��ة ب��االس �ئ �ل��ة ح �ي �ن �م��ا وج �ه��ت
س� � � ��ؤاال ع � ��ن م �ل �ك �ي��ة ن� ��ائ� ��ب س��اب��ق
للحيازات الزراعية واتاني الرد من
وزي ��ري ��ن م�خ�ت�ل�ف�ين االول رد على
ال� �س ��ؤال وال ��وزي ��ر ال �ث��ان��ي ق ��ال غير
دستوري.

التتمة ص07

الحريجي :إذا قدمنا
سؤاال للوزيرة
فنجد أنها كئيبة
فاستجوابها
متوقع في األيام
المقبلة
الدويسان :ما مصير
من لوثت أياديهم
في الحيازات
الزراعية؟ وأين
اإلحالة الحقيقية
على النيابة؟
حمدان العازمي:
بعض الوزراء
يتهرب من الجلسة
ويحضر بعد انتهاء
بند األسئلة
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مطالبات نيابية بتوسيع التوعية اإلعالمية
للرفق بالحيوان
تتمة المنشور ص06
 د .ع � �ل ��ي ال � �ع � �م � �ي ��ر :ال � � � � ��وزراءي�ل�ت��زم��ون ق ��در االم �ك��ان ل �ل��رد على
االسئلة ووافقنا على عقد اجتماع
ف � � ��ي م � �ك � �ت� ��ب امل � �ج � �ل� ��س مل� �ن ��اق� �ش ��ة
املوضوع ولذلك اش��ار االخ رئيس
املجلس ان نسبة االجابات بنسبة
 ٪ 83وه � ��ذه اح �ص��ائ �ي��ة االم ��ان ��ة
العامة وهي النسبة االكبر ونحن
ال ي �م �ك��ن ان ن �ح �ق��ر او ن �س �ف��ه او
ال ن� �ت� �ع ��اون م ��ع امل �ج �ل��س وال� �ي ��وم
يؤسفني مناقشة اس�ئ�ل��ة ل��م تعد
ع� �ل ��ى ب� �ن ��د االس � �ئ � �ل ��ة وال� �ح� �ك ��وم ��ة
تتعامل م��ع االسئلة بكل شفافية
وال �ي��وم م��و م��ن مصلحتنا نخفي
ب�ع��ض االج��اب��ات وه ��ذا ك�ل��ه متاح
«صم بكم عمي» هي آية في القرآن
ول�ي�س��ت م�ث�لا وامل� ��ادة  50تحرص
على التعاون ونتعاون مع اسئلة
النواب .مخطئ من يظن ان الوزارة
ت �ح �س��م ال ��دس� �ت ��وري ��ة م ��ن ع��دم �ه��ا
ب��ل ت��رس��ل ال��ى ال�ف�ت��وى والتشريع
ون�ع�ق��ب ع�ل��ى ك��اف��ة االس�ئ�ل��ة يبقى
االس �ئ �ل��ة غ�ي��ر ال��دس �ت��وري��ة وأؤك ��د
ان �ن��ا ن �ك��ن ل �ل �ن��واب واس�ئ�ل�ت�ه��م كل
احترام وتقدير وال نخفي عنهم أي
معلومة وفق الدستور والالئحة.
 س �ع��ود ال �ح��ري �ج��ي :ال ش��ك انال��رد على بند االسئلة والتجاوب
م ��ع م�ل�اح �ظ��ات ال � �ن ��واب ال ت�ح�م��ل
األهمية عند بعض ال ��وزراء وي��رد
ع�ل��ى ال �س ��ؤال ب�ع��د ع ��ام وال ي�ك��ون
م� �ت ��واج ��دا ف ��ي ال �ق ��اع ��ة وب�ع�ض�ه��م
متعاونون وال ب��د ان يكون هناك
ح��زم في ه��ذا االم��ر ام��ا التذمر عن
طريق نقاط النظام فهذه ال تجدي
واذا قدمنا س��ؤاال ل�ل��وزي��رة فتجد
انها كئيبة اذا قدمنا لها سؤاال أو
التلويح باملساءلة فاالستجواب
للوزيرة متوقع في االيام املقبلة.
 د .ع� � � ��ودة ال � ��روي� � �ع � ��ي :اح �س ��دالحكومة على وجود الوزير العمير
فيها واحسده على هذه البالغة و80
 ٪من الردود ال تغني وال تسمن من
ج� ��وع ول�ل�أس ��ف ه �ن��اك ط �ل��ب لعقد
جلسة خاصة لبحث األمر.
 ف� �ي� �ص ��ل ال� � ��دوي � � �س� � ��ان :ل �س��تتكفيريا .ولوال جهود النائب خليل
ال �ص��ال��ح وت �ل��وي �ح��ه ب��اس �ت �ج��واب
العمير ملا كانت االجابة تأتي الى
االمانة العامة.
وم � � �س� � ��ؤول� � ��و ه � �ي � �ئ� ��ة ال � � ��زراع � � ��ة
الي��زال��ون في مواقعهم ويتمادون
ف��ي ال �ق��رارات ون�ح��ن م��ع الحكومة
في قارب واحد .ما مصير من لوثت
اي ��ادي� �ه ��م ف ��ي ال� �ح� �ي ��ازات م ��ازال ��وا
يتحكمون ف��ي هيئة ال��زراع��ة دون
محاسبة واي��ن االح��ال��ة الحقيقية
للنيابة؟

عبدالصمد :قدمت
تعديال على قانون
الرفق بالحيوان
إلصدار الالئحة
التنفيذية خالل 6
أشهر

سعود الحريجي

 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :اذا ك��ان��تاالج� ��اب� ��ات ن�س�ب�ت�ه��ا ع��ال �ي��ة .فعال
وص �ل �ت �ن��ي م �ع �ظ��م االج� ��اب� ��ات غير
دس � �ت� ��وري� ��ة .ف �ك �ي��ف اح� �ص ��ل ع�ل��ى
االجابة هل ألجأ الى طرق ملتوية
لكي احصل عليها؟ هذا امر خطير!
اغلب الوزراء ردودهم بأن السؤال
غ�ي��ر دس� �ت ��وري .وب �ع��ض االج��اب��ات
م��وج��ودة ع�ن��د ال �ن��واب .ول�ك��ن نحن
نعرف هل الوزير يمثل على النائب
ام ال .والبعض يتهرب من الجلسة
وي �ع��رف ان ه �ن��اك اس�ئ�ل��ة ويحضر
بعد انتهاء بند االسئلة.
 ن �ب �ي ��ل ال � �ف � �ض� ��ل :اع� � �ت � ��ذر ان ��يوجهت ل��ك س��ؤاال االخ ال��وزي��ر ابو
ع��اص��م ع��ن ال �ح �ي��ازات ألن��ك تركت
وزارة النفط.
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :قدمناطلبا بعقد جلسة خاصة ملناقشة
ه��ذه ال�ت�س��اؤالت ع��ن ردود النواب
على االسئلة.

متابعة نيابية

عدنان عبدالصمد

 د .علي العمير وزير االشغال:ال م ��ان ��ع ل ��دي� �ن ��ا م� ��ن ع� �ق ��د ج�ل�س��ة
خاصة في هذا الشأن واقبل اعتذار
نبيل الفضل م��ع اس�ت�م��رار تبعية
الهيئة العامة للزراعة والبيئة الى
وزير االشغال وسنتعاون من اجل
الوصول الى الحقيقة وحفظ املال
العام.
الرفق بالحيوان
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
تقرير لجنة املرافق بشأن مشروع
ال� �ق ��ان ��ون ب ��امل ��واف �ق ��ة ع �ل��ى ق��ان��ون
ن � �ظ� ��ام ال � ��رف � ��ق ب ��ال � �ح � �ي ��وان ل � ��دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل � ��دول ال�خ�ل�ي��ج
العربية واالقتراح بقانون بتجريم
اقتناء او بيع او شراء الحيوانات
املفترسة.
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :تربيةال � �ح � �ي� ��وان� ��ات اص � �ب � �ح ��ت ظ ��اه ��رة
خطيرة .والبد ان يكون هناك نظام

ل ��ذل ��ك .وك� ��ل م ��ا ورد ف ��ي ال �ق��ان��ون
ي� �س� �ه ��ل ه � � ��ذه االم � � � � ��ور ب��ال �ن �س �ب��ة
للحيوانات األليفة وتربيتها في
امل �ن��ازل .وك�ث�ي��ر م��ن ال �ن��اس لديهم
ه� ��واي� ��ات ف ��ي ت��رب �ي��ة ال �ح �ي��وان��ات
املفترسة التي ن��راه��ا ف��ي الغابات
امل�ف�ت��وح��ة وح��دي �ق��ة ال �ح �ي��وان .ام��ا
ان ��ك ت��رب��ي ف��ي وس ��ط ال �ب �ي��ت وف��ي
منطقة سكنية فهذا ال يجوز فالبد
م��ن ت�ج��ري��م ذل��ك ووج ��ود عقوبات
لكل من يخالف ذلك.
وه� � � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ق� ��دم� ��ه زم �ل��اء
اف��اض��ل ت�ل�م�س��وا ال�ح��اج��ة ل�ق��ان��ون
واللجنة بذلت الجهد فيه ونتمنى
سرعة اقراره واحالته للحكومة.
 ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف :ف��ي الفترةاالخ �ي��رة ش��اه��دن��ا ظ��اه��رة خطيرة
وهي اقتناء حيوانات مفترسة من
اس ��ود ون �م��ور وغ�ي��ره��ا ل�ي��س ه��ذا
ف�ق��ط ب��ل ل��م يقتصر وج��وده��ا في
امل ��زارع ب��ل وج��دن��ا بعض الشباب

وضع له «اسد» في السيارة ويفتر
به في ال�ش��وارع وه��ذه الحيوانات
ل� �ي ��س ل� �ه ��ا ع� �ق ��ل وت� �ف� �ت ��رس ح�ت��ى
م��ن ي�ق��وم بتربيتها ل�ع��دة سنوات
طويلة .فمن سمح لهؤالء باقتناء
مثل هذه الحيوانات؟!
القضية ليست قضية ت��رف او
نوع من التفاخر لكن هناك خوف
وهاجس لدى املواطنني والجيران.
 عبدالله التميمي :ان ذك��ر فيال �ق��رآن وذك ��ره ال��رس��ول صلى الله
ع�ل�ي��ه وس �ل��م ال �ع �ط��رة اك �ب��ر م��ن اي
ق��ان��ون متعلق بالرفق بالحيوان.
وال � �ك ��وي ��ت ك ��ان ��ت ب �ي �ئ��ة ح��اض �ن��ة
ل �ج �م �ي��ع ان � � � ��واع ال � �ط � �ي� ��ور .ول �ك��ن
ال �ب �ش��ر دم � ��روا ال �ب�ي �ئ��ة واص�ب�ح�ن��ا
ن �س �ت��ذك��ر ال �ط �ي��ور ال� �ت ��ي ان�ق�ض��ت
ب�س�ب��ب ال �ص �ي��د ال �ج��ائ��ر .وينبغي
توسيع التوعية االعالمية للرفق
بالحيوان.
 خ� �ل� �ي ��ل ال� � �ص � ��ال � ��ح :امل � �ع� ��ادل� ��ةم � �ن � �ق ��وص ��ة الن� � �ه � ��ا ت � �ت � �ح� ��دث ع��ن
ال �ت �ش ��ري ��ع ال ال �ت �ط �ب �ي��ق وم � ��ا ه��ي
نسبة التوعية االعالمية والثقافية
للمجتمع ان اق��ول صفر وال نريد
ان نتفاجأ واملشروع يضيق سعي
الحكومة بهذا الخصوص.
 صالح ع��اش��ور :عندي تحفظعلى الحكومة بتقديم ه��ذا البند
على بقية البنود والحكومة كيف
س �ت ��واج ��ه ان �خ �ف ��اض ال �ن �ف��ط وك��م
ك �ب �ي��ر م ��ن م �ش��اك��ل ال �ب �ل��د وال �ي ��وم
عندنا االخ��وة البدون ما يعرفون
م�ص�ي��ره��م م �س��ؤول ي �ب��ي ي��ودي�ه��م
جزر القمر واخر يريد ان يرسلهم
لجزر ال��واق��واق املفترض مناقشة
ق � ��وان �ي��ن اق� �ت� �ص ��ادي ��ة وت� �ح ��دي ��ات
ووضع حلول للمشاكل.

التتمة ص08

الحريجي :الوزير
المختص يصدر قرارا
بندب الموظفين
ألعمال الرقابة
وضبط المخالفات
وزير األشغال:
الحكومة تثمن
قانون الرفق
بالحيوان الرتباطه
باتفاقية دول
مجلس التعاون
دشتي :قرار اللجنة
التشريعية بتأجيل
البت في قانون
مكافحة الفساد
أصاب كبد الحقيقة
الشايع :يجب وضع
القانون على جدول
أعمال الجلسة
القادمة
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دعوات إلدراج تصنيف شامل للحيوانات
المفترسة في القانون
تتمة المنشور ص07
 د.ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي :ت��رب �ي��ةال �ح �ي��وان��ات وال �ط �ي��ور م��ن ال �ه��واي��ات
امل �ح �ب �ب ��ة ل �ل �ش �ع��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ول �ك��ن
البعض بدأ بتربية بعض الحيوانات
املفترسة وال �س��ؤال كيف دخ�ل��ت هذه
ال �ح �ي��وان��ات ال ��ى ال�ك��وي��ت وه �ن��اك من
ي �ت �ع��اون م�ع�ه��م م��ن امل �ن��اف��ذ وت�ش��ري��ع
قانون ينظم هذه املهنة .والبد تنظيم
ق ��ان ��ون ل �ب �ي��ع ال �ح �ي��وان��ات وال �ط �ي��ور
وتنظيم رخص االستيراد والتصدير
وسنني طويلة مرت وحديقة الحيوان
ال��وح �ي��دة ب��ال �ك��وي��ت والب� ��د ان ي�ك��ون
هناك اكثر من حديقة.
 ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :خ ��دام ��ةات �ص �ل��ت ب�م�ع��زب�ه��ا ب��ال�ع�م��ل ق��ال��ت له
ف� ��ي ب��ري �ع �ص��ي ب ��ال� �ح ��وش وع �ن��دم��ا
وص ��ل مل�ن��زل��ه ش��اه��د ت�م�س��اح��ا ع��اب��را
عليهم م��ن جيرانهم .وف�ع�لا االخ��وان
م ��رت� �ب� �ط ��ون ب � �ق ��ان ��ون ي �س �م ��ى ن �ظ��ام
عقارب ملا هو موجود في دول مجلس
التعاون وات�ص��ور ان��ه غير متعارض
مع الدستور .ونأمل ذك��ر الحيوانات
املفترسة ولكن نحن نتمنى اال يكون
ال �ق��ان��ون ب ��ال ��درج وه ��و ق ��ان ��ون جيد
وم��ن امل�ف�ت��رض تطبيقه وه��و حماية
للحيوانات والبشر.
 ح � � �م � ��دان ال � � �ع � ��ازم � ��ي :م � ��و ب��سال��رج��ال يتمشون بالشوارع ومعهم
حيوانات مفترسة ويدعون الحرية
ال�ش�خ�ص�ي��ة .ودائ �م��ا امل� ��رأة عاطفية
البعد الحدود وبعض م��رات تمشي
وم�ع�ه��ا اس��د او ك�ل��ب ورأي �ن��ا ح��ادث��ة
الفلبينية التي توفيت بعد ان عضها
كلب وقامت وزارة الصحة باعطائها
اب��رة لتتوفى بعدها .وك��ذل��ك حادثة

القضيبي :تم
التعديل على قانون
هيئة أسواق المال
وكان منظورا أمام
الدستورية

عبدالله الطريجي

املصري ال��ذي فلت منه اس��د ليدخل
على ديوانية بها شباب واصبحت
م �ش �ك �ل��ة ك �ب �ي��رة ب �ع��د ذل� ��ك ي �ج��ب م��ا
نسمح بتربية الحيوانات خاصة في
داخل البيوت.
 سعود الحريجي (مقرر) :القانوناتفاقية خليجية واف�ق��ت عليه جميع
دول م �ج �ل��س ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
وال� ��دي� ��ن االس�ل��ام� ��ي راع � ��ى ال �ح �ي��وان
والقانون يتكون من  16م��ادة وهناك
ت �ع��دي�ل�ات م ��ن ال �ل �ج �ن��ة ف �ي �م��ا يتعلق
بالعقوبات.
وررف � ��ع ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة
للصالة ملدة ربع ساعة وذلك الساعة
.11:14
اس�ت��ؤن�ف��ت ال�ج�ل�س��ة ب��رئ��اس��ة أم�ين
السر ع��ادل الخرافي الساعة  12و30
دقيقة

العمر :على
الحكومة إعداد
البديل للقانون
تالفيا للشبهات
الدستورية

مبارك الحريص

 ع��دن��ان عبدالصمد :التقرير الي��وج��د ب��ه تصنيف ك��ام��ل او شامل
ل �ل �ح �ي��وان��ات امل �ف �ت��رس��ة واالت �ف��اق �ي��ة
بها الئحة تنفيذية وهناك  3مواد
تشير اليها ونصت على ان كل دولة
ه��ي م��ن ت�ص��در ال�لائ�ح��ة التنفيذية
وال � �ق� ��ان� ��ون ال � �خ� ��اص ب �ن ��ا ل �ي ��س ل��ه
الئ� �ح ��ة ت �ن �ف �ي��ذي��ة وق ��دم ��ت ت �ع��دي�لا
باصدار الالئحة التنفيذية خالل 6
اشهر.
 الرئيس مرزوق الغانم :يسعدنيباسمكم جميعا ارحب بمعالي نائب
رئيس مجلس النواب في اندونيسيا
والوفد املرافق له واعرب عن تمنياتي
ب �ن �ج��اح ال ��زي ��ارة وط �ي��ب االق ��ام ��ة في
م�ن�ط�ل��ق ال ��ى م��زي��د م��ن ال �ت �ع��اون بني
ال� �ب ��رمل ��ان ال �ك��وي �ت��ي واالن ��دون� �ي� �س ��ي.
حللتم اهال ونزلتم سهال.

 الشيخ محمد العبدالله :الحكومةك��ذل��ك ت��رح��ب بضيف ال�ك��وي��ت الكبير
ال � �ق � ��ادم م� ��ن ان ��دون �ي �س �ي ��ا ال �ص��دي �ق��ة
متمنني ل��ه طيب االق��ام��ة ونطلع الى
م��زي��د م��ن ال�ت�ع��اون م��ن اج��ل مصلحة
بلدينا وشعبينا.
واستأنف املجلس مناقشة قانون
الرفق بالحيوان.
 ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :ت �ق��دم��تب��اض��اف��ة ال ��ى امل� ��ادة ال��راب �ع��ة الص ��دار
الئ �ح��ة ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب�ح�ي��ث ان اي ان ��واع
م��ن ال �ح �ي��وان��ات امل �ف �ت��رس��ة ل��م تشمل
ف ��ي االت �ف��اق �ي��ة ت ��وض ��ح ف ��ي ال�لائ �ح��ة
التنفيذية.
 سعود الحريجي :يصدر الوزيرامل �خ �ت��ص ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ه��ذا
ال� �ق ��ان ��ون خ�ل��ال  6اش �ه ��ر م ��ن ت��اري��خ
نفاذه كما يصدر قرارا بندب املوظفني

ال �ق��ائ �م�ي�ن ب ��أع �م ��ال ال ��رق ��اب ��ة وض �ب��ط
املخالفات التي تقع باملخالفة الحكام
هذا القانون.
وج � ��رى ال �ت �ص��وي��ت ن � ��داء ب��االس��م
ع� �ل ��ى ت� �ق ��ري ��ر ل �ج �ن ��ة امل � ��راف � ��ق ب �ش��أن
مشروع القانون باملوافقة على قانون
نظام ال��رف��ق بالحيوان ل��دول مجلس
التعاون لدول الخليج العربية وكانت
النتيجة كالتالي:
موافقة43 :
عدم موافقة- :
امتناع- :
الحضور43 :
م ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى امل � ��داول � ��ة االول � ��ى
باالجماع

التتمة ص09

الجبري يسأل الكندري عن مخالفات شركة كي جي إل
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري
س��ؤاال إل��ى وزي��ر امل��واص�لات عيسى
الكندري عن شركة كي جي ال وجاء
في نـص السؤال:
 ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دن ��ا ب� �ص ��ورة م��نال� � �ق � ��رار ال � � � � ��وزاري ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
م�ج�ل��س ال � � ��وزارة ل ��دراس ��ة ت�ع��دي��ات
ش� ��رك� ��ة ك� ��ي ج� ��ي ال ع� �ل ��ى أراض� � ��ي
م ��ؤس� �س ��ة امل � ��وان � ��ي وال� �ت ��وص� �ي ��ات
الناتجة عن تلك اللجنة.
 الوزير صرح أنه حول موضوعالتجاوزات إلى هيئة الفساد وذلك
إق � ��رارا م�ن��ه ب��وج��ود فساد .ي��رج��ى
إفادتنا بنسخة من قرار اإلحالة مع
جميع املرفقات واملحافظ.
 ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دن ��ا ب �ن �س �خ��ة م��نال � �ق� ��رارات اإلداري � � ��ة ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا

الوزارة واملؤسسة املواني الكويتية
إلزالة الفساد ملعالجة كل املخالفات
امل� � � ��رص� � � ��ودة ف� � ��ي ت � �ق � ��اري � ��ر دي� � � ��وان
املحاسبة.
 ي� ��رج� ��ى إف� ��ادت � �ن� ��ا ب �ت��وص �ي��اتاإلدارة التنفيذية ملؤسسة امل��وان��ي
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف�ي�م��ا ي�خ��ص اإلج � ��راءات
اإلداري� ��ة امل�ط�ل��وب��ة لحماية األم ��وال
ال �ع��ام��ة م ��ن ال �ف �س��اد ال �ت��ي أش� ��ار له
وزي� � � ��ر امل� � ��واص �ل ��ات ب � �ه� ��دف إزال� � ��ة
مخالفات ديوان املحاسبة الخاصة
ف ��ي األراض� � ��ي وع �ق ��ود امل �ن��اول��ة في
م�ي�ن��اء ال�ش�ع�ي�ب��ة وم �ي �ن��اء ع�ب��د ال�ل��ه
والشيوخ وميناء الدوحة
 يرجى إفادتنا بأسماء أعضاءم �ج �ل��س االدارة م��ؤس �س��ة امل��وان��ي
الكويتية وموقف وسجل تصويتهم

ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ات م �ج �ل��س اإلدارة
م��ؤس �س��ة امل ��وان ��ي ال �ك��وي �ت �ي��ة آلخ��ر
س�ن�ت�ين وخ��اص��ة ف��ي االج �ت �م��اع��ات
التى تناولت ذات توصيات االدارة
التنفيذية ملؤسسة املواني الكويتية
ملعالجة تلك املخالفات.
 ف��ي ح��ال��ة االس �ت �م��رار بتقاعسمجلس إدارة مؤسسة املواني بعدم
تنفيذ اإلج ��راءات اإلداري��ة املطلوبة
مل�ع��ال�ج��ة امل �خ��ال �ف��ات امل ��رص ��ودة من
ق �ب��ل دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وأزال� � ��ت من
الناحية العملية كل أوضاع الفساد
وهدر املال العام في مؤسسة املواني
ال �ك��وي �ت �ي��ة ،م ��ا ال �ج �ه��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة
املختصة بتحديد أع �ض��اء مجلس
االدارة أو وت �ح��وي �ل �ه��م ل �ل �ج �ه��ات
امل�خ�ت�ص��ة ف��ي ال ��دول ��ة ل �ع��دم ات �خ��اذ

ال� �ق ��رارات اإلداري � ��ة امل�ط�ل��وب��ة ل��وق��ف
ال � �ه� ��در امل �س �ت �م��ر ل �ل �م��ال ال � �ع� ��ام ف��ي
مؤسسة املواني الكويتية؟
 يرجى إفادتنا بنتائج جهودكمل� �ع ��رض ت �ل��ك امل �خ ��ال �ف ��ات ال �خ��اص��ة
ب��أراض��ي م�ي�ن��اء ع�ب��دال�ل��ه وم�ن��اول��ة
م �ي �ن��اء ش�ع�ي�ب��ة ع �ل��ى م�ج�ل��س إدارة
مؤسسة املواني ثم طلب التصويت
م� �ن� �ه ��م ع � �ل� ��ى م � �ق � �ت� ��رح� ��ات اإلدارة
التنفيذية ملؤسسة املواني الكويتية
وإف��ادت �ن��ا ب�ت�ف��اص�ي��ل ه ��ذه النتائج
والتصويت عليها في مجلس إدارة
مؤسسة املواني الكويتية.
 يرجى تزويدنا بقيمة األم��والال� � �ت � ��ى ت� � ��م اس � �ت� ��رج� ��اع � �ه� ��ا ن �ت �ي �ج��ة
ل�لأع �م��ال اإلداري� � ��ة ال �ت��ى ق��ام��ت بها
مؤسسة املواني ملعالجة وإزال��ة كل

املخالفات املرصودة من قبل ديوان
املحاسبة.
ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دن ��ا ب �ك �ش��ف مبنيل�ق�ي�م��ة األض � ��رار وال �خ �س��ائ��ر امل��ال�ي��ة
ال� �ي ��وم� �ي ��ة ل� �ع ��دم إزال� � � ��ة امل �خ��ال �ف��ات
املرصودة من قبل دي��وان املحاسبة
وك��ل أوج��ه الفساد التى تم االش��ارة
إل �ي �ه��ا ف ��ي خ �ط��اب ال ��وزي ��ر وق � ��راره
بإحالة املوضوع لهيئة الفساد .وما
القيمة التراكمية لتلك األضرار على
املال العام؟
ل�ك��ل مخالفة مبينة ف��ي الكشفي� ��رج� ��ى ت� ��زوي� ��دن� ��ا ب� ��رق� ��م ووص � ��ف
ال �ق �ض �ي ��ة امل� ��رف� ��وع� ��ة م� ��ن م��ؤس �س��ة
املواني الكويتية السترجاع حقوق
الدولة .

الزلزلة :علينا منح
أنفسنا الفسحة
حتى نأتي بشيء
جيد ليس به
شوائب دستورية
الدويسان :هذا
المقترح ليس له
عالقة بالفراغ
التشريعي
وزير العدل :قرار
اللجنة التشريعية
موائم سياسيا
ومنطقيا النتظار
حكم الدستورية
الري :الحكومة
تتحمل المسؤولية
تجاه هذا القانون
إذا ألغي

مضبطة
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المجلس يوافق باإلجماع على قانون
الرفق بالحيوان ويحيله على الحكومة

تقرير التشريعية حول تأجيل النظر في مكافحة الفساد

العبدالله في حوار جانبي مع حماد ويبدو الخنفور

تتمة المنشور ص08
وج ��رى ال�ت�ص��وي��ت ن ��داء ب��االس��م
على املداولة الثانية لقانون الرفق
بالحيوان وكانت النتيجة كالتالي:
موافقة41 :
عدم موافقة- :
امتناع- :
الحضور41 :
م��واف�ق��ة ب��االج�م��اع على امل��داول��ة
الثانية لقانون الرفق بالحيوان.
 ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :اش �ك��رالنائب كامل العوضي مع مجموعة
م� � ��ن ال� � � �ن � � ��واب ون � �ش � �ك� ��ر ال �ج �م �ي ��ع
للموافقة ول�ك��ن ع�ن��وان ال�ق��ان��ون ال
يشمل املواضيع التي قدمناها.
 وزي��ر االشغال د .علي العمير:ن�ش�ك��ر ال�ل�ج�ن��ة وم �ق��دم��ي االق �ت��راح
وال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ت� �ث� �م ��ن ت � �ق� ��دي� ��م ه� ��ذا
ال�ق��ان��ون الرت�ب��اط��ه باتفاقية ل��دول
مجلس التعاون.
املطبوعات والنشر
وان � �ت � �ق� ��ل امل� �ج� �ل ��س ال � � ��ى ت �ق��ري��ر
اللجنة التعليمية بشأن املطبوعات
والنشر.

 د .عودة الرويعي :وفقا للمادة 59م � ��ن ال �ل�ائ � �ح ��ة ات � �ق � ��دم ب �س �ح��ب
التقرير للدراسة واع��ادة الصياغة
مع االحتفاظ بدوره.
(موافقة عامة)
مكافحة الفساد
وان�ت�ق��ل املجلس ملناقشة تقرير
ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة بشأن
ت� �ع ��دي ��ل ق � ��ان � ��ون ه� �ي� �ئ ��ة م �ك��اف �ح��ة
الفساد.
 مبارك الحريص (رئيس اللجنةال �ت �ش��ري �ع �ي��ة) :ب �ن��اء ع �ل��ى امل�ن��اق�ش��ة
ان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ب��أغ �ل �ب �ي��ة  4ال� ��ى 2
وام �ت �ن��اع ع�ض��و ب�ت��أج�ي��ل ال �ب��ت في
االق �ت��راح��ات ال��ى ح�ين ص ��دور حكم
امل� �ح� �ك� �م ��ة ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ألن ط ��رح
امل � ��وض � ��وع «ال � � �ف� � ��راغ ال �ت �ش��ري �ع��ي»
فحتى ل��و ص��در ال �ق��ان��ون ال �ي��وم لن
يسد ال�ف��راغ التشريعي وسنقع في
اخ�ط��اء أخ��رى وامل��وض��وع معروض
ع �ل��ى امل �ح �ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة وح�ت��ى
ال ن �ش �ك ��ل ض �غ �ط ��ا ع� �ل ��ى امل �ح �ك �م��ة
وارتأينا عدم الخوض في هذا االمر.
 -د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي :ق ��رار

ال� �ل� �ج� �ن ��ة اص � � � ��اب ك � �ب� ��د ال �ح �ق �ي �ق��ة
ويتماشى وصحيح القانون حيث
ان ه �ن��اك ط�ع�ن��ا ام� ��ام ال��دس �ت��وري��ة
في قانون هيئة الفساد فالنتيجة
التي توصلتم اليها تساير صحيح
القانون.
 فيصل الشايع :احتراما لرأياللجنة ولحكم املحكمة الدستورية
يوم  20لكن اعتقد ضرورة تحديد
م��وع��د ل�ت�ق��دي��م ه ��ذا ال �ق��ان��ون ف��إن��ه
يتوجب وضع القانون على جدول
اع � �م� ��ال ال �ج �ل �س��ة امل �ق �ب �ل��ة وه �ن��اك
تعديالت اضافتها الحكومة على
القانون السابق وإحدى هذه املواد
ن �ق��ص ال �ت �ش��ري �ع��ات ف ��ي م��وض��وع
االيداعات.
 أح �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي :ف ��ي 2015ت��م ال�ت�ع��دي��ل ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ب�ش��أن
هيئة اسواق املال وكانت منظورة
ام ��ام املحكمة ال��دس�ت��وري��ة ام��ا في
ال�ق��ان��ون ال�ح��ال��ي ت��م ف�ي��ه م��ا ح��دث
اليوم.

التتمة ص10

 5نواب يطلبون عقد جلسة خاصة
للرد على األسئلة
قدم  5نواب طلب تحديد جلسة
خاصة ملناقشة االخ�لال الجسيم
وف � �ق ��ا مل� ��ا ه� ��و م� �ن� �ص ��وص ع�ل�ي��ه
ف��ي ال�لائ �ح��ة (امل � ��واد  121وحتى
 )132ب �ع��د ان ك �ث��رت ف ��ي االون� ��ة
االخ� � �ي � ��رة ش � �ك� ��اوى ال� � �ن � ��واب ع��ن

ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي ال ��رد ع�ل��ى االس�ئ�ل��ة،
او عدم تواجد النواب في جلسة
مناقشة االسئلة او االع�ت��ذار عن
االج��اب��ة اس�ت�ن��ادا لحكم املحكمة
الدستورية بشأنه.
ي��ذك��ر ان م �ق��دم��ي ال �ط �ل��ب ه��م:

د .عبدالحميد دشتي ود .ع��ودة
ال� ��روي � �ع� ��ي وع� �ب ��دال� �ل ��ه امل �ع �ي��وف
وماجد موسى املطيري وفيصل
الكندري.

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد القضيبي

3

أحمد مطيع

✓

4

أنس الصالح

✓

36

5

بدر العيسى

✓

37

د .عودة الرويعي

6

جابر املبارك

38

عيسى الكندري

✓

7

جمال العمر

✓

39

فارس العتيبي

✓

8

حمدان العازمي

✓

40

فيصل الدويسان

✓

9

حمد الهرشاني

41

فيصل الشايع

✓

10

حمود الحمدان

42

فيصل الكندري

11

خالد الجراح

43

كامل العوضي

12

خلف دميثير

13

خليل الصالح

14

خليل عبدالله أبل

15

راكان النصف

16

روضان الروضان

17

سعد الخنفور

✓

18

سعدون حماد

✓

19

سعود الحريجي

✓

20

سلطان الشمري

21

سلمان الحمود

22

سيف العازمي

✓

23

صالح عاشور

✓

24

صباح الخالد

✓
✓

✓

✓

ممتنع

غير
موافق
موافق

م

االسم

33

عدنان عبدالصمد

34

عسكر العنزي

35

علي العبيدي
علي العمير

✓
✓

✓

✓

44

ماجد موسى

✓

45

ماضي الهاجري

✓

48

مبارك الخرينج

✓

49

مبارك الحريص

✓

50

محمد الخالد

51

محمد طنا

✓

52

محمد العبدالله

✓

53

محمد الهدية

✓

54

محمد الجبري

✓

55

محمد الرشيدي

✓

56

محمد الحويلة

✓

57

مرزوق الغانم

✓

25

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري

26

عادل الخرافي

✓

59

نبيل الفضل

27

عبدالحميد دشتي

✓

60

هند الصبيح

✓

28

عبدالرحمن الجيران

61

ياسر أبل

✓

29

عبدالله التميمي

✓

62

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله العدواني

64

يوسف العلي

32

عبدالله املعيوف

✓

✓

✓

النتيجة

38

7

ممتنع

10

مضبطة
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إرجاء النظر في تعديالت مكافحة الفساد
لحين فصل الدستورية في الهيئة
تتمة المنشور ص09
 ج �م ��ال ال �ع �م��ر :امل �ط �ل��وب م��نم �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال �ع��دل
ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون مجلس
األم � � � ��ة ب � � ��أن ي � �ح � �ض� ��روا ال� �ب ��دي ��ل
ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون متالفيا الشبهات
ال��دس�ت��وري��ة خ��اص��ة فيما يتعلق
بتبعية الهيئة.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ال ��ى االنل ��م ن �ع��رف م ��ا ه ��و ال �ح �ك��م وال �ك��ل
دون اس �ت �ث �ن��اء م ��ع وج� ��ود هيئة
ملكافحة الفساد لكن نريد ان نأتي
بشيء متكامل ال تشوبه شائبة
دس�ت��وري��ة وف��ي رأي الحكومة ان
هذا تدخل في السلطة القضائية
ول � � �ي� � ��س م � � ��ن ح � � ��ق اح � � � ��د ي �ح �ك��م
ال��دس �ت��ور ال�ت��دخ��ل ف��ي أي سلطة
اخرى .هذا بحكم املستشارين ان
اي قرار يتخذ في القانون الجديد
ال قيمة له فأمر طبيعي ان نعطي
ألن �ف �س �ن��ا ال �ف �س �ح��ة ح� �ت ��ى ن��أت��ي
ب �ش��يء ج �ي��د ول �ي��س ب ��ه ش��وائ��ب
دستورية.
 ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان :ال�ق��ان��ونال �ج��دي��د ي �ل �غ��ي ال �ق ��ان ��ون ال �ق��دي��م
وه � � ��ذا امل� �ق� �ت ��رح ل� �ي ��س ل� ��ه ع�ل�اق��ة
ب ��ال �ف ��راغ ال �ت �ش��ري �ع��ي ول �ي��س في
م�ص�ل�ح��ة اح ��د ان ي �ق��ال ان ه�ن��اك
فراغا تشريعيا وكان اوجب على
اللجنة ان تصدر تقريرها في هذا
التقرير بمناقشته واقراره.
 وزي��ر العدل يعقوب الصانع:ي � �ج� ��ب ان ن � ��ؤك � ��د ش� �ي� �ئ ��ا م �ه �م��ا
وه� ��و ان ال �ح �ك��وم��ة ح��ري �ص��ة كل
ال� � �ح � ��رص ع � �ل ��ى ال� �ه� �ي� �ئ ��ة وع� �ل ��ي
مكافحة الفساد بالجملة وفيما
ي �خ��ص م ��ا ت ��م االت � �ف� ��اق م �ع��ه ف��ي
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ه ��و اص ��اب
ك� �ب ��د ال �ح �ق �ي �ق��ة وه � �ن� ��اك م� �ب ��ادئ
ستصدرها املحكمة الدستورية
وبالتالي س��واء ك��ان رد املحكمة
ب��ال��رف��ض أم ال �ق �ب��ول م��ن واج�ب�ن��ا
ان ن��رى ه��ذه امل�ب��ادئ الدستورية
س ��واء ب��ال�ق�ب��ول أم ال��رف��ض .وه��ل
هناك فرق بني تعديل املرسوم او
إنشاء قانون جديد؟ هنا لو ذكرنا
ان امل�ح�ك�م��ة ل��و اب �ط �ل��ت امل��رس��وم
اذن ي �ج��ب ان ي� �ك ��ون م �ش��روع �ن��ا
مختلفا تماما س��واء امل�ش��روع أم
املقترح واذا كان املوضوع برفض
ال�ط�ع��ون فحينها ي�ك��ون ال��واج��ب
ه��و التعديل فقط .الحكومة قبل
ت �ق��دي��م ال �ط �ع��ن ح��ري �ص��ة وه�ي�ئ��ة
مكافحة الفساد تقدمت بقانون
جديد من املكتب الفني والفتوى
وال �ت �ش��ري��ع وه ��ي ك��ان��ت تمحص
في هذا القانون .الكويت ملتزمة
ب��ات �ف��اق �ي��ات ك �ث �ي��رة ف�ي�م��ا يخص
م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد وال ن�س�ت�ط�ي��ع

وزير العدل :ال
خطأ حكوميا قبل
مرسوم الضرورة
بشأن قانون
مكافحة الفساد
الحريص :لن
يتم سد الفراغ
التشريعي حتى لو
أقر القانون اليوم
أحمد القضيبي

الخروج من االتفاقية او مذكرات
التفاهم وال من تعهداتها الدولية
وك � ��ل ذل � ��ك ي �ج��ب ان ي� �ك ��ون ع�ل��ى
ب� �س ��اط ال� �ب� �ح ��ث .ف � �ق� ��رار ال �ل �ج �ن��ة
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة م � ��وائ � ��م س �ي��اس �ي��ا
ومنطقيا النتظار حكم املحكمة
الدستورية.
 أحمد الري :أسجل مسؤوليةال� �ح� �ك ��وم ��ة ت� �ج ��اه ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
ب �م �ع �ن��ى ان � ��ه اذا ح � ��دث أي ق ��رار
ي �ل �غ ��ي ه� � ��ذه ال� �ه� �ي� �ئ ��ة أو ي �ج �ع��ل
ف��راغ��ا دس�ت��وري��ا فستتحمل هذه
املسؤولية.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :س ��وف ننتظرالحكم وسننتظر كيفية التعامل
مع ما بعد الحكم.
 وزي � � ��ر ال� � �ع � ��دل :ال� �ح� �ك ��وم ��ة الت�ع�ل��م ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة
وامل�ب��ادئ الدستورية التي كانت

فيصل الشايع

تنتهجها املحكمة قبل امل��رس��وم
ال�خ��اص بحالة ال �ض��رورة وفيما
ب �ع��ده وب��ال�ت��ال��ي ال وج ��ود لخطأ
م ��ن ق �ب��ل ال �ح �ك��وم��ة ق �ب��ل اص� ��دار
مرسوم الضرورة.
والحكومة عندما ايدت االحالة
ع �ل��ى ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ف �ه��ذا م ��ن ب��اب
التعاون بني السلطتني.
 م � �ب� ��ارك ال� �ح ��ري ��ص :ال ن��ري��دفراغا تشريعيا هيئة اسواق املال
ك��ان الطعن ف��ي م��ادة واح��دة لكن
اليوم امام احتمال ابطال مرسوم
بأكمله والتبعية مهمة لكن الى
اليوم لم نصل الى رأي دستوري
وح �ي��د ه��ل ه��ي تبعية ال��وزي��ر ام
مجلس االم��ة ه��ذه الهيئات تقوم
عمل السلطات ويفترض ان يكون
عملها صحيحا.
نعم من حق املجلس ان يصدر

تشريعا في اي وقت ولكن يفترض
االخذ باملواءمة السياسية الفراغ
التشريعي لن يتم س��ده حتى لو
أقرينا القانون اليوم.
وال �ت �خ��وف م��ن م�ص�ي��ر الهيئة
يغطيها قانون الوظائف العامة
وأوك� � ��د ال� �ق ��ول ان ال �ح �ك��وم��ة هي
امل� � �س � ��ؤول � ��ة ف� � ��ي ح� � � ��ال اس� �ق� �ط ��ت
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة م ��رس ��وم
الهيئة.
 سعدون حماد :يجب أن تكونالتعديالت جاهزة الن الحكم اذا
اس� �ق ��ط امل� ��رس� ��وم ف �ه �ن��اك روات � ��ب
موظفني وغيرها.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :بعدابطال املرسوم هل ستكون هناك
محاسبة للمستشارين فاتمنى
ان ن �س �م��ع م ��ن وزي� � ��ر ال� �ع ��دل ع��ن
ال ��ذي ��ن وض � �ع ��وا ق ��ان ��ون ��ا م�ه�ي�ئ��ا

مطيع يشيد برعاية األمير
الفتتاح استاد جابر
أشاد النائب د .أحمد مطيع
ب ��رع ��اي ��ة س �م ��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
املفدى الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح لحفل افتتاح
اس �ت��اد ج��اب��ر م��ؤك��دا أن ه��ذا
إن دل فإنما يدل ويؤكد على
ح ��رص س �م��وه ع�ل��ى النهضة
التنموية للبالد وخصوصا
في قطاع الشباب والرياضة.
وأك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب أن اه �ت �م��ام
س�م��وه على أن ي�خ��رج استاد

ج ��اب ��ر  -ال� � ��ذي ي �ح �م��ل اس �م��ا
ع��زي��زا على قلوبنا جميعا -
في أبهى حلة وأجمل صورة
وه� ��ذا م��ا ت�ح�ق��ق ب��ال�ف�ع��ل في
وق� � � ��ت ق � �ي� ��اس� ��ي ب � �ع� ��د ت �س �ل��م
ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري ل�ل�م�ش��روع
الذي تأخر ألخطاء فنية تمت
معالجتها.
وبدوره أبدى النائب شكره
وام �ت �ن��ان��ه ل�س�م��وه ن�ي��اب��ة عن
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ى ه��ذه

ال� �ه ��دي ��ة ال �ع �ظ �ي �م��ة امل �ت �م �ث �ل��ة
ب �ه��ذا االس �ت��اد ال ��ذي ي�ع��د من
اف�ض��ل االس �ت��ادات الرياضية
ع� � � �ل � � ��ى م� � � �س� � � �ت � � ��وى ال � � �ع� � ��ال� � ��م
ب� �ش� �ه ��ادة ج �م �ي��ع امل�خ�ت�ص�ين
وال� ��ري� ��اض � �ي �ي�ن ف � ��ي ال �ك ��وي ��ت
وخارجها.

الب �ط��ال��ه ف��ي اي وق ��ت وه �ن��اك 80
 ٪م � ��ن امل � �س� ��ؤول�ي��ن ل � ��م ي �ق ��دم ��وا
ذممهم املالية وعلى ذلك عالمات
اس � �ت � �ف � �ه� ��ام وات � �م � �ن� ��ى ل� � ��و اب� �ط ��ل
املرسوم ان تذهب الهيئة للسلطة
القضائية.
 يعقوب الصانع وزي��ر العدل:ال �ح �ك��وم��ة م ��ع م �س �ت �ش��اري �ه��ا ل��م
ت �خ �ط��ئ الن امل �ح �ك �م ��ة ل� ��م ت��ذك��ر
ت � ��دخ � ��ل ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف� � ��ي ع �م �ل �ي��ة
مراسيم الضرورة مواءمة رئيس
الدولة واملعطيات التي يقرر منها
الضرورة من عدمها تختلف عن
امل�ح�ك�م��ة وع ��ن اي ج�ه��ة امل��رس��وم
ص��در ق�ب��ل ص ��دور ال�ح�ك��م وفيما
يخص االج��راءات فسوف ننتظر
حكم املحكمة الدستورية وسوف
تتخذ االج � ��راءات القانونية بما
ي�ك�ف��ل امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ك��ل م��ا في
ح � � ��وزة ال �ه �ي �ئ ��ة ف �ي �م��ا ل� ��و أب �ط��ل
املرسوم.
 عبدالله املعيوف :الوزير كانعضوا في املجلس املبطل الثاني
ف�ك�ي��ف ي �ق��ول ان ��ه ل��م ي �ع��رف خطأ
الحكومة من عدمه.
 وجرى التصويت على تقريراللجنة التشريعية بشأن قانون
ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد وك��ان��ت
النتيجة كالتالي:
م ��واف� �ق ��ة 38 :ع � ��دم م ��واف� �ق ��ة7 :
امتناع 0 :الحضور45 :
 م��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ت �ق��ري��ر ع�ل��ىان ت� �ك ��ون ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
جاهزة األح��د او االثنني ملناقشة
ال � �ت � �ع � ��دي �ل��ات ف� � ��ي ح� � � ��ال اب � �ط� ��ال
املحكمة الدستورية.

التتمة ص11

حماد :يجب أن
تكون التعديالت
على القانون
جاهزة
الطريجي% 80 :
من المسؤولين لم
يقدموا ذممهم
المالية وهناك
عالمات استفهام
عن ذلك
الزلزلة :يجب أن
تكون هناك
مراقبة من وزارة
الشؤون على
جمعية الشفافية
وزير األشغال:
سوف نتخذ
اإلجراءات ضد من
تسبب في تلف
الشوارع
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هجوم نيابي على جمعية الشفافية لتدخلها
بالسياسة وإساءتها لسمعة الكويت
تتمة المنشور ص10

الخرافي :اتفقنا
نحن والعمير
على تزويدنا
بالمعلومات بشأن
تطاير الحصى

 وتال االمني العام طلب بشأنع � �ق� ��د ج� �ل� �س ��ة خ � ��اص � ��ة مل �ن��اق �ش��ة
االخالل الجسيم لالئحة الداخلية
م��ن امل � ��واد  121ال ��ى  132ب �ع��د ان
كثرت شكاوى النواب من التأخير
ف ��ي ال � ��رد ع �ل��ى االس �ئ �ل ��ة او ع��دم
ح �ض��وره��م ف��ي ج�ل�س��ة ال ��رد على
االسئلة.
 الرئيس مرزوق الغانم :ارجوتحديد جلسة خ��اص��ة او تمديد
وقت احدى الجلسات.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :ه��ذااالمر ضروري حتى نضع النقاط
على الحروف حتى نزيل أي لبس
في هذا الخصوص.
موافقة عامة
كتب الحكومة
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال � � ��ى ال �ك �ت��ب
الواردة من الحكومة وهي:
 - 1ك �ت��اب وزي� ��ر ال �ن �ف��ط مرفقا
ب��ه ت�ق��ري��ر وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
وم�ع�ه��د األب �ح��اث ب �ش��أن ان�ق�ط��اع
ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ف ��ي م�ن��اط��ق
الكويت املتفرقة.
 - 2ك �ت��اب وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ب�ش��أن
تنويع مصادر الدخل.
 - 3كتاب وزي��ر ال�ش��ؤون بشأن
م �خ��ال �ف��ات وت� � �ج � ��اوزات م ��ن ق�ب��ل
رئ� �ي ��س واع � �ض� ��اء م �ج �ل��س ادارة
جمعية الشفافية.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ي�ج��ب أنت� �ك ��ون ه� �ن ��اك م��راق �ب��ة م ��ن وزارة
ال �ش��ؤون ع�ل��ى جمعية الشفافية
وت �ق��ري��ر وزي � ��رة ال� �ش ��ؤون واض��ح
ب � ��أن رئ� �ي ��س ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة
ي�ق��وم ب�ت��زوي��د جمعية الشفافية
ال��دول �ي��ة ب�ت�ق��اري��ر غ�ي��ر صحيحة
وم�ع�ق��ول ان ج�م�ع�ي��ات ت �م��ول من
ال �ح �ك��وم��ة وت �ق��وم ب ��االس ��اءة ال��ى
دولة الكويت.
وات � �ع � �ج� ��ب م � ��ن ذل � � ��ك وح �س �ن��ا
فعلت وزيرة الشؤون عندما حلت
ال �ج �م �ع �ي��ة وام � ��ر ط �ب �ي �ع��ي ب�ع��ض
التيارات تستغل جمعيات النفع
العام.
وب ��ال �ن �س �ب ��ة ل� ��وزي� ��ر االش � �غ ��ال
عندما تهطل االمطار كل الشوارع
خربت ونتمنى نعرف م��اذا عمل
الوزير مع املخالفني.
 د .علي العمير :ن��رد ب��أن هذااملوضوع يهمنا كثيرا خصوصا
ال �ش��وارع ون�ح��ن ننفذ توصيات
م��ا ت��رت��ب ع �ل��ى اس �ت �ج��واب وزي��ر
االشغال السابق وما يثبت لدينا
س��وف ن��وق��ع ال �ج��زاء وم��ن تسبب
بهذا التلف.
 -ع � � ��ادل ال � �خ� ��راف� ��ي :ب��ال �ن �س �ب��ة

وزير التربية:
شكلت لجنتين في
مخالفات معهد
األبحاث وتعيين
مدير له
عادل الجارالله مترئسا جزء من الجلسة

للموضوع الحاصل على تطاير
ال �ح �ص��ى ك�ث�ي��ر م�ن�ه��ا ل��م يصلنا
وات �ف �ق �ن��ا ن �ح��ن وال ��وزي ��ر ال�ج��دي��د
على تزويدنا باملعلومات.
 د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى :االخ خليلال�ص��ال��ح ت�ح��دث ع��ن م��دي��ر معهد
االب� � � �ح � � ��اث وش � �ك � �ل� ��ت ل� �ج� �ن ��ة ف��ي
املخالفات املرتكبة ولجنة اخرى
ل �ت��رش �ي��ح م��دي��ر مل �ع �ه��د االب �ح��اث
وتم ترشيح ثالثة اسماء وسيتم
ت� �ع� �ي�ي�ن م� ��دي� ��ر ب� ��االن� ��اب� ��ة مل �ع �ه��د
االبحاث.
 د .عبدالحميد دشتي :نتمنىان ي� �ك ��ون م ��دي ��ر االب � �ح� ��اث وف �ق��ا
ل�ل�ك�ف��اءات وه��و م��رك��ز استقطاب
النخب وان يكون مدير االبحاث
م � � ��ن ه � � � ��ذا امل� � �س� � �ت � ��وى وت � �ن� ��وي� ��ع
م � �ص� ��ادر ال� ��دخ� ��ل م � ��رت ال �ص��دف��ة
م� � ��رور ال� �س� �ح ��اب ول � ��م ن�غ�ت�ن�م�ه��ا
ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت وال�ن�ف��ط وص��ل
بالعشرينات وصرف وتبذير وال
مباالة والردود شكلية وال يوجد
ش��يء ملموس املجالس السابقة
شبعت من الحديث.
 -س�ع��دون ح�م��اد :حديث وزي��ر

أحمد الري متحدثا

ال�ت��رب�ي��ة ع�ل��ى ت�ع�ي�ين ب��دي��ل وه��و
ع �ل��ى رأس ع �م �ل��ه وه � ��ذا م�خ��ال��ف
لقوانني الخدمة املدنية.
 م��اج��د م��وس��ى :م��دة د .ناجيمقبلة على االنتهاء.
 احمد الري :اوجه سؤالي الىوزير الشؤون هل من تم حله من
مجلس إدارة جمعية الشفافية
بينهم يجوز ان يرشح مرة اخرى
ون� �ح ��ن ب �ح��اج��ة مل � �ص� ��ادر اخ� ��رى
للنفط وامل �ف��روض ن�م��ول البنوك
االدارة املشاريع الكبيرة وتسهيل
بعض االم ��وال بالصناديق غير
املدمجة ونحن باملستقبل بحاجة
لـ  30مليار سنويا وال يوجد من
يقود عملية االص�لاح واملفروض
يدخل القطاع الخاص باالسكان
والصحة والتعليم.
 فيصل الدويسان :التقرير عنج�م�ع�ي��ة ال�ش�ف��اف�ي��ة م��ؤل��م ل�ق�ل��وب
الكويتيني  5جنح بعض اعضاء
ال �ج �م �ع �ي��ة ل �ل �ت��دخ��ل ب��ال �س �ي��اس��ة
واالس� � � � ��اءة ل �س �م �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت ت��م
تكليف ش��رك��ة باكستانية لعمل
اس �ت �ف �ت��اء ع ��ن ال �ف �س��اد ب��ال�ك��وي��ت

قرارات الجلسة
 اق � ��رار ات �ف��اق �ي��ة م �ش��روعال � � � ��رف � � � ��ق ب � � ��ال � � �ح � � �ي � � ��وان ف ��ي
م� ��داول � �ت � �ي� ��ه واح � � ��ال � � ��ه ع �ل��ى
الحكومة.
 امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ت �ق��ري��رال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ب ��إرج ��اء ال�ن�ظ��ر
ف��ي ق��ان��ون م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
ح�ت��ى ص ��دور ح�ك��م املحكمة

الدستورية.
 املوافقة على عقد جلسةخاصة ملناقشة تأخير ال��رد
على األسئلة البرملانية

وهي شركة زورت التقرير وقامت
ب�ت�ق�س�ي��م ال �ك��وي��ت مل�ج�ت�م��ع ري�ف��ي
وح� � �ض � ��ري ول � �ل � �ت� ��اري� ��خ ج �م �ع �ي��ة
الشفافية عليها ان تقوم بدورها
ون �ت �م �ن��ى ت �ش �ك �ي�لا ج ��دي ��دا ل �ه��ذه
الجمعية.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ع�ن��دن��امشكلة بلجنة امليزانية بحقوق
التطبيقي على قضية النقل من
ب� ��اب ال� ��ى ب� ��اب ط�ل�ب�ن��ا ب �ي��ان��ا من
وزارة املالية ولم تصلنا.
 محمد طنا :جمعية الشفافيةت �س��يء ل�ل�ك��وي��ت وه ��ي ت �ح��ول من
ال�ك��وي��ت وه �ن��اك ع�لام��ة استفهام
كبيرة على الحكومة وبالنسبة
ل � �ل � �ش ��وارع ال �ج �م �ي��ع ي� �ع ��ان ��ي م��ن
ذل� ��ك واالث � � � ��ارة ب �ط��ري��ق ال �س��امل��ي
والعبدلي ول��وح��ات سمو األمير
ل�ل�اس ��ف ت ��وض ��ع ب �س �ي��م واح �م ��ل
وزير الكهرباء واالشغال.
 أن ��س ال �ص��ال��ح :س�ت�ت��أك��د منال� �ب� �ي ��ان ��ات ال� �ت ��ي ط �ل �ب �ه��ا ال �س �ي��د
ع��دن��ان وكثير م��ن ال�ب�ي��ان��ات غير
موجودة بوزارة املالية.
 ص � ��ال � ��ح ع � � ��اش � � ��ور :م� �ك ��اف ��أةاعضاء هيئة التدريس املفترض
ص��رف حقهم ق�ب��ل العطلة ونبي
ن��زود لجنة امليزانيات والصرف
مؤقت.
 ج � � �م� � ��ال ال � � �ع � � �م� � ��ر :امل� �ش� �ك� �ل ��ةب�ي�ن��ت ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ووزارة
امل��ال �ي��ة وامل� �ف� �ت ��رض م ��ن ال�ص�ي��ف
ي �ت��م ال �ص��رف ل �ه��م وم ��ا ف��ي م�ب��رر
للتأخير وال يكون هناك مبررات.
 د .ب ��در ال �ع �ي �س��ى :م��ا يتعلقبمكافأة اع�ض��اء هيئة التدريس
متوقعني املشكلة واالن م��ا تقدر
ت� �ص ��رف م� �ك ��اف ��أة ب �س �ب��ب ض�ع��ف
ميزانية الهيئة.

 ع��دن��ان عبدالصمد :ف��ي لعببالتطبيقي ول �ك��ن امل��وض��وع مو
بالبساطة ن�ح��ن ن��ري��د ان نعطي
املستحقني ونريد بيانات وعلى
ضوئها نفرد.
 د .ع� � � ��ودة ال � ��روي� � �ع � ��ي :ن �ح��نن� � �ت� � �ح � ��دث ع� � � ��ن وج� � � � ��ه ال� � �ص � ��رف
امل�ف�ت��رض ت�ق��دم ال�ب�ي��ان��ات ويجب
أن ننصف اص �ح��اب ال�ح��ق ولكن
يجب اال تكون ورقة سياسية.
 د .بدر العيسى :اؤكد ان صرفاملكافأت نقرها للمستحقني.
ت ��رف ��ع ال �ج �ل �س��ة ل �ص �ب ��اح ي ��وم
الثالثاء املقبل  22ديسمبر.

الري :نحن بحاجة
لـ  30مليار دينار
سنويا
الدويسان :التقرير
عن جمعية
الشفافية مؤلم
لقلوب الكويتيين
عبدالصمد :لدينا
مشكلة في
لجنة الميزانيات
بخصوص النقل
من باب إلى باب في
التطبيقي
وزير المالية:
كثير من البيانات
المطلوبة غير
موجودة في وزارة
المالية
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أكد لبرنامج منصة الجماهير أن مشكلة الرياضة مفتعلة للسيطرة على الحركة الرياضية

المعيوف :نواجه مافيا رياضية تسعى
لتجيير القوانين وتعزيز مواقعها الخارجية
وجه النائب عبداهلل المعيوف خالل لقائه في برنامج
منصة الجماهير بتلفزيون المجلس انتقادات حادة
لمن اعتبرهم السبب الرئيسي في تردي أوضاع الرياضة
الكويتية مؤكدا أن مجلس األمة يواجه مافيا
رياضية تسعى لتجيير القوانين لتحقيق مصالحها في
الداخل والخارج وأكد المعيوف أن النواب يبذلون
جهودا كبيرة لتصليح االعوجاج القائم معربا عن
اعتقاده بأن مشكلة الرياضة تسبب فيها صراع مراكز
قوى لجأت إلى استغالل التشريعات الدولية بصورة
خاطئة بهدف السيطرة على الحركة الرياضية وتوزيع
المناصب على المناصرين  ..وفي مايلي تفاصيل لقاء
النائب مع برنامج منصة الجماهير:
عبدالله املعيوف

في البداية تحدث النائب املعيوف
ع��ن نشاطه ال��ري��اض��ي ال�س��اب��ق قائال:
الرياضة في دمي وحتى بعد اعتزالي
ال �ل �ع��ب ع �م �ل��ت ف ��ي ال �ج ��ان ��ب اإلداري
وحتى اآلن أق��وم بطقوسي الرياضية
وأم ��ارس السباحة واملشي الفتا إلى
اخ �ت�ل�اف ش �ه��رة ال�ل�اع ��ب ع ��ن مجلس
األمة فشهرة الالعب يبنيها من وجود
م�ت��اب�ع�ين وع �ش��اق ل�ط��ري�ق��ة ل�ع�ب��ه أم��ا
ال�ش�ه��رة السياسية فهي تنبني على
مسؤوليات أكبر فالناخبون يسعون
الخ � �ت � �ي � ��ار م� � ��ن ي� �ح� �ق ��ق م �ص��ال �ح �ه��م
وطموحهم فتكون اآلمال املعلقة على
النائب أكبر بكثير لتحمله مسؤولية
امل�س��اه�م��ة ف��ي تنمية ال �ب�لاد وم��راق�ب��ة
السلطة التنفيذية.
وت � ��اب � ��ع أن ع� �ض ��و م �ج �ل ��س األم � ��ة
مسؤولية كبيرة فهو مطالب ان يكون
ق � ��دوة ل�ل�م�ج�ت�م��ع ف ��ي ج �م �ي��ع أف �ع��ال��ه
واق��وال��ه حتى أوالده الب��د أن يكونوا
على قدر املسؤولية ويبتعدوا عن كل
ما من شأنه اإلض��رار بتلك املسؤولية
التي يتحملها والدهم.
بلد ديمقراطي
وت �ح��دث امل �ع �ي��وف ع��ن االن �ت �ق��ادات
الشديدة التي قد تطال عضو مجلس
األم� ��ة ف �ق��ال إن �ن��ا ف��ي ب �ل��د دي�م�ق��راط��ي
ت ��وج ��د ف �ي��ه ح ��ري ��ة رأي ول ��ذل ��ك الب��د
أن ي�ت�ح�ل��ى ال �ن��ائ��ب ب�س�ع��ة ص ��در مع
ال �ج �م �ي��ع الف� �ت ��ا إل � ��ى أن � ��ه ي ��رص ��د ف��ي
بعض األحيان تجاوزات وتجنيا على
ال�ن��واب من قبل بعض املنتقدين غير
أن��ه راه��ن على وع��ي الشعب الكويتي
في التفرقة بني اإلش��اع��ات والحقائق
معتبرا أن اإلس��اءات املتجنية عمرها
قصير.
وب � � �س� � ��ؤال� � ��ه ع � � ��ن وج� � � � � ��ود ت� �ن ��اغ ��م

وتنسيق مع ن��واب داخ��ل املجلس قال
إن جميع تنسيقاته وتناغمه تستند
إل��ى امل��واق��ف ول�ي��س األش �خ��اص وأن��ه
ي �ت �ع��ام��ل م ��ع ج �م �ي��ع ال� �ن ��واب ب�ت�ق��دي��ر
وم �ح �ب��ة وم ��ن ي�ق�ت�ن��ع ب ��رأي ��ه وط��رح��ه
م�ن�ه��م ي �ت��م ال�ت�ن�س�ي��ق م �ع��ه أم ��ا م ��ن ال
ي �ح��دث ب �ي �ن��ي وب �ي �ن��ه ت �ن��اغ��م ف��إن��ه ال
ي ��ؤث ��ر ع �ل��ى ع�ل�اق �ت��ي ال �ش �خ �ص �ي��ة ب��ه
واح� ��رص دائ �م��ا ع�ل��ى ان ال �خ�ل�اف في
وجهات النظر ال يعني االختالف مع
األشخاص.
ك �م��ا رف ��ض امل �ع �ي��وف ال �ح��دي��ث عن
إن �ج��ازات��ه ال�ب��رمل��ان�ي��ة وق ��ال إن العمل
داخل املجلس جماعيا واملقترح الذي
يقدم من النائب إذا لم يلق قبوال من
ب�ق�ي��ة ال �ن��واب ف��إن��ه ل��ن ي�م��ر وب��ال�ت��ال��ي
ال يمكن الحديث ع��ن إن�ج��ازات فردية
ف ��اإلن� �ج ��ازات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال��رق��اب �ي��ة
ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا امل �ج�ل��س ت �ع��ود لجميع
أع � �ض� ��ائ� ��ه م� �ش� �ي ��را إل � � ��ى ان ت ��رك� �ي ��زه
خ�ل��ال ال �ف �ت ��رة امل��اض �ي ��ة ان �ص ��ب ع�ل��ى
م�ل�ف��ات أم�ن�ي��ة ت�ه��م امل��واط��ن وت�ش�ع��ره
باالطمئنان بما يخدم املرحلة الحالية
التي نمر بها وتشكل هاجسا وقلقا
ح�ي��ث أق��ر ق��ان��ون ال�ك��ام�ي��رات األمنية
وال� � ��ذي اع �ت �ب��ر امل �ع �ي��وف أن ال �ك��وي��ت
ت��أخ��رت ف��ي إق ��رار ه��ذا ال�ق��ان��ون حيث
ان جميع دول ال�ع��ال��م تضع منظومة
أمنية ل��رق��اب��ة مرافقها ال�ع��ام��ة مؤكدا
ان القانون سيحد من جرائم السرقات
واالع� � � �ت � � ��داءات وس� �ي ��وف ��ر االس� �ت� �ق ��رار
األمني للشعب الكويتي.
أم ��ا ع ��ن ق ��ان ��ون ال �خ��دم��ة ال��وط�ن�ي��ة
ف��أوض��ح امل �ع �ي��وف أن ��ه س�ي�ع�م��ل على
الحد من املخاطر الكبيرة التي تواجه
املجتمع الكويتي وسيحصن الشباب
ال �ك��وي �ت��ي م��ن امل �غ��ري��ات وال�ت�ح��ري��ض
وغ �س �ي��ل األدم �غ ��ة ال� ��ذي ي�ت�ع��رض��و له

لتحريضهم على الجهاد في الخارج
وهو ما استدعى وجود نشاط وطني
يحتوي الشباب ويحافظ عليهم من
األف �ك��ار وامل�ن�ظ�م��ات اإلره��اب �ي��ة ع�لاوة
ع �ل��ى خ �ط��ر امل� ��ؤث� ��رات ال �ع �ق �ل �ي��ة ال ��ذي
ب��دأ ي�غ��زو ال�ش�ب��اب م��ؤك��دا ان القانون
ي�س�ع��ى ل�ت�ع��زي��ز ح��ب ال��وط��ن وال��دف��اع
عنه ومعالجة جميع مشاكل الشباب
وت��أه �ي �ل �ه��م ل �ل ��دف ��اع ع ��ن وط �ن �ه��م م��ع
األخ��ذ ف��ي االع�ت�ب��ار أن ال�ق��ان��ون راع��ى
ال� �ظ ��روف االج �ت �م��اع �ي��ة ل�ل�ب�ع��ض مثل
املوظفني واملتزوجني.
الوضع الرياضي
وبالحديث عن القضية الرياضية
أك� � ��د امل� �ع� �ي ��وف أن ال� � �ن � ��واب ي �ب��ذل��ون
ج �ه ��ودا ك �ب �ي��رة ل�ت�ص�ل�ي��ح االع ��وج ��اج
القائم معربا عن اعتقاده بأن مشكلة
ال��ري��اض��ة ت�س�ب��ب ف�ي�ه��ا ص ��راع م��راك��ز
قوى لجأت إلى استغالل التشريعات
ال � ��دول � �ي � ��ة ب� � �ص � ��ورة خ ��اط� �ئ ��ة ب �ه ��دف
ال �س �ي �ط��رة ع �ل��ى ال �ح ��رك ��ة ال��ري��اض �ي��ة
وتوزيع املناصب على املناصرين في
ح�ي�ن أن ال �ش �ب��اب ال��ري��اض��ي ال�ط�م��وح
وامل �ج�ت�ه��د ال ي �ج��د ل��ه م �ك��ان��ا ف��ي تلك
املنظومة.
وت��اب��ع :م��ن ق��ام ع�ل��ى ت�ع��دي��ل امل��واد
ال��ري��اض �ي��ة ف ��ي م �ج �ل��س األم � ��ة ن ��واب
رياضيون وبالتالي ال يمكن أن يقعوا
ف��ي خ �ط��أ م�خ��ال�ف��ة ال �ق��وان�ي�ن ال��دول �ي��ة
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ب� �م ��ا ي � � ��ؤدي إل� � ��ى إع ��اق ��ة
ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي ح�ي��ث ان ال �ش��ارع
ال��ري��اض��ي ي�ن�ت�ظ��ر م�ن��ذ  2007ق��وان�ين
تعدل امل�س��ار ال��ري��اض��ي ف��ي ظ��ل ت��ردي
وتراجع ملحوظ سببه هيمنة البعض
ممن يسعى إلى تطويع القوانني التي
تحمي مكانه بغض النظر عن خدمة
الحركة الرياضية وعلى هذا األساس

ذه ��ب ه ��ؤالء ل�ل�ش�ك��وى ع�ل��ى ال�ق��وان�ين
امل �ح �ل �ي��ة م ��ؤك ��دا ان أع � �ض ��اء م�ج�ل��س
االم��ة باعتبارهم ممثلني ع��ن الشارع
ال ��ري ��اض ��ي ع �ل �ي �ه��م واج� � ��ب ال �ت �ص��دي
ل�ه��ؤالء وألك��اذي�ب�ه��م ال�ت��ي يروجونها
ع��ن ت �ع��ارض ال �ق��وان�ين وي�ت�ح�ت��م على
الجميع املعنيني أن ي��واج�ه��وا مافيا
ال� ��ري� ��اض� ��ة ال � �ت� ��ي ت� ��ري� ��د ت �ج �ي �ي��ر ك��ل
املناصب الرياضية لتعزيز مواقعها
خارجيا.
وف� ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق ن �ف��ى امل �ع �ي��وف
اس �ت �ه��داف رئ �ي��س ات �ح ��اد ك ��رة ال �ق��دم
ل� �ش� �خ� �ص ��ه وأن ال � �س � �ب � ��ب ف � � ��ي ذل � ��ك
إخ �ف��اق��ات��ه امل �ت �ك��ررة وت � ��ردي أوض ��اع
ك � ��رة ال � �ق� ��دم ف� ��ي ع� �ه ��ده ول �ت �ص��رف��ات
ت � ��سء ل� �ل� �ش ��ارع ول �س �م �ع��ة ال ��ري ��اض ��ة
الكويتية ف��ي ال �خ��ارج وب��ال�ت��ال��ي فمن
حقنا االنتقاد وما زلنا عند اعتقادنا
ب � ��أن ال ��وس ��ط ال��ري��اض��ي ي �ع��ان��ي من
تصرفات شخصية ال تشرف الرياضة
وإن كنا نحترم الطريقة االنتخابية
ال �ت��ي وص��ل ب�ه��ا إل��ى رئ��اس��ة االت �ح��اد
أن الديمقراطية باألخير ال تعني ان
نصمت ع��ن ال�ف�ش��ل وت ��ردي األوض ��اع
الرياضية.
وم � ��ن ج ��ان ��ب أخ � ��ر ن �ف ��ى امل �ع �ي��وف
ت��راج �ع��ه ع ��ن م �ق �ت��رح ت�ج�ن�ي��س أب �ن��اء
األرام � � ��ل وامل �ط �ل �ق��ات الف �ت ��ا إل� ��ى أن �ه��ا
قضية إنسانية باملقام األول وبالتالي
ف � ��إن � ��ه ي � � ��رى ض � � � � ��رورة ت� �ج� �ن� �ي ��س م��ن
تنطبق عليه ال �ش��روط كما اش��ار إلى
ان م�ط��ال�ب�ت��ه ب �ت �ع��دي��ل ف �ت��رة ال�ح�ب��س
االح�ت�ي��اط��ي ت�ت��رك��ز ع�ل��ى ق�ض��اي��ا ام��ن
ال ��دول ��ة وال �ق �ض��اي��ا ال �ج �ن��ائ �ي��ة وال �ت��ي
ي�ح�ت��اج امل�ح�ق��ق إل��ى م��زي��د م��ن ال��وق��ت
إلن �ه��اء ت�ل��ك ال�ق�ض��اي��ا ال�ك�ب�ي��رة وش��دد
على ان املقترح لم يتطرق إطالقا إلى
قضايا الرأي أو حتى الجرائم العادية.

وأك� � � ��د ان رده ع� �ل ��ى ت �ص��ري �ح��ات
رئيس مجلس الشورى اإليراني ليس
تدخال في عمل وزارة الخارجية وإنما
ت �ح �ق �ي��ق ل ��واج ��ب وط� �ن ��ي ف ��ي ال ��دف ��اع
ع ��ن ال �ب �ل��د ال � ��ذي ي �ت �م �ت��ع ب��أك �ب��ر ق��در
م��ن ال�ح��ري��ة وال��دي�م�ق��راط�ي��ة أك�ث��ر مما
يتوافر في دول إقليمية كبرى.
وأوض � ��ح ال �ن��ائ��ب امل �ع �ي��وف أن ��ه لم
ي �ه��اج��م ن ��واب ��ا س��اب �ق�ي�ن وإن � �م ��ا ي��رد
على هجومهم على املجلس والنواب
مطالبا الجميع بان تتم املحاسبة بناء
على ما قدمه املجلس وليس أشخاص
ن��واب��ه م�ش�ي��را إل ��ى ان امل �ع��ارض��ة اآلن
فقدت زخمها لدرجة أنها ال تستطيع
الحشد لندوة في ديوانية معتبرا ان
معاناتهم وفشلهم ولد لديهم شعورا
باملعاناة من اإلنجازات املتكررة التي
ي �ق ��وم ب �ه��ا امل �ج �ل��س ال �ح ��ال��ي م�ش�ي��را
إل��ى ان م��ن ي�ه��اج�م��ون ن ��واب املجلس
ورئ�ي�س��ه ف��داوي��ة ينقلون وج�ه��ة نظر
معزبهم.
انتخابات الجامعة
وع � ��ن م �ط��ال �ب �ت��ه ب �ت �ع��دي��ل ال �ن �ظ��ام
االنتخابي في الجامعة ق��ال املعيوف
ان � �ه� ��ا م� �ط ��ال ��ب م �س �ت �ح �ق��ة ل �ت �ح �ق �ي��ق
ال� �ع ��دال ��ة وم� �ن ��ح ال� �ف ��رص ��ة ل�لأق �ل �ي��ات
وال � �ص� ��وت ال� ��واح� ��د ه ��و األف� �ض ��ل ف��ي
جميع االنتخابات سعيا نحو إيصال
األف �ض��ل واألص �ل ��ح ك �م��ا ي�ق�ض��ي على
التحالفات القبلية والطائفية وغيرها
وتابع معلقا إن الصوت الواحد أتاح
الفرصة لكل من يرى في نفسه القدرة
على اإلنجاز أن يترشح.
ورد املعيوف على من يتنقد قانون
البصمة ال��وراث�ي��ة بانه ق��ان��ون متميز
وي �ح �ق��ق م�ص�ل�ح��ة ال� �ش ��ارع ال�ك��وي�ت��ي
وي� �ق� �ض ��ي ع� �ل ��ى ال � �ه� ��واج� ��س األم �ن �ي��ة
بسرعة التوصل مل��ن يخالف القانون
أو من يسعى لتنفيذ عمليات إرهابية
داخ��ل الكويت وبالتالي ف��إن القانون
م�ه��م ل�ل�غ��اي��ة وي�ت�م��اش��ى م��ع ال �ظ��روف
امل�ح�ي�ط��ة م�ش�ي��را إل��ى أن��ه ال ص�ح��ة ملا
يتوجس منه البعض م��ن تدخله في
أم��ور غير أمنية م��ؤك��دا ان القانون ال
ي �ج��وز اس �ت �خ��دام��ه ف��ي أم� ��ور غ �ي��ر ما
شرع من أجله وهو الجانب األمني.
وأفاد النائب املعيوف بأن املجلس
ان �ج��ز ال �ع��دي��د م ��ن ال �ق ��وان�ي�ن ل�ص��ال��ح
ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي وم��ن أب��رزه��ا إق��رار
الهيئة العامة للشباب تعنى بأمورهم
امل �خ �ت �ل �ف��ة وامل � �ش � ��روع � ��ات ال �ص �غ �ي��رة
وال � �ق � ��وان �ي��ن ال ��ري ��اض� �ي ��ة وال �ت �ج �ن �ي��د
اإلل � � ��زام � � ��ي ورف� � � ��ع م � �ك� ��اف� ��آت األن� ��دي� ��ة
الرياضية دعما للشباب الرياضي.

من قام بتعديل
قانون الرياضة
نواب رياضيون
و ال تعارض مع
القوانين الدولية
نحترم الطريقة
التي وصل بها
رئيس اتحاد كرة
القدم إلى منصبه
لكن الديمقراطية
ال تعني حماية
الفاشلين
المعارضة غير
قادرة على الحشد
لندوة في ديوانية
وإنجازات المجلس
تزعجها
من يهاجمون
رئيس المجلس
والنواب فداوية
ينقلون وجهة نظر
معزبهم
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أعربوا عن تمنياتهم أن يخرج القانون بما يعزز الحريات ويحافظ على اخالقيات المجتمع

إعالميون يشيدون بدعوة اللجنة التعليمية
الستطالع آراء المختصين حول اإلعالم اإللكتروني

اش � � � ��اد خ� � �ب � ��راء وم� �خ �ت� �ص ��ون
ب� �م� �ب ��ادرة ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
ال � � �ب� � ��رمل� � ��ان � � �ي� � ��ة ف � � � ��ي دع � ��وت� � �ه � ��ا
ل �ل �م �خ �ت �ص�ين وال � �خ � �ب� ��راء الخ ��ذ
آرائهم ومقترحاتهم في مشروع
ق � ��ان � ��ون اإلع� � �ل � ��ام االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي
وارسالها ال��ى اللجنة كي تأخذ
ب � �ه� ��ا ع � �ن� ��د م � �ن ��اق � �ش ��ة م � �ش� ��روع
ال �ق��ان��ون ف��ي ال�ل�ج�ن��ة وق ��ال ��وا ان
ه � ��ذه امل� � �ب � ��ادرة ت �ع �ب��ر ع� ��ن ح��س
مرتفع وادراك من اعضاء اللجنة
باهمية مشاركة اصحاب الشأن
ع �ن��د م�ن��اق�ش��ة ال �ق �ض��اي��ا ال�ه��ام��ة
ف��ي ال��دول��ة وال �ت��ي ت�م��س قطاعا
كبيرا م��ن امل��واط�ن�ين الف�ت�ين إلى
أن اإلعالم االلكتروني أصبح هو
االع�ل�ام الجديد ال��ذي يصل إلى
كل بيت.
وت� �م� �ن ��وا ان ي �ل �ب��ي ال �ق��ان��ون
ح ��اج ��ات امل �ج �ت �م��ع وي �س �ه��م ف��ي
االن �ف �ت��اح امل� ��دروس واﻻس �ت �ف��ادة
م� ��ن ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال �ح ��دي �ث ��ة ف��ي
اﻻنترنت مع الحفاظ في الوقت
ن�ف�س��ه ع�ل��ى اخ�لاق �ي��ات املجتمع
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� �ح� �م� �ي ��دة وع� ��ادات� ��ه
وت�ق��ال�ي��ده وان ي �خ��رج القانون
ك��ام�لا ودون أي م�ث��ال��ب وي�ع��زز
حرية االعالم في البالد
واك ��د ه ��ؤالء ف��ي ت�ص��ري�ح��ات
ل� �ـ «ال ��دس � �ت ��ور» أه �م �ي��ة ق��ان��ون
االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي ال��ذي يضع
أص �ح��اب ال�ص�ح��ف االل�ك�ت��رون�ي��ة
تحت مظلة جهة مختصة تكون
لديها إحصائيات وأرق��ام لهذه
ال� �ص� �ح ��ف إض� ��اف� ��ة إل� � ��ى وج� ��ود
شروط محددة ملن يريد أن تكون
لديه صحيفة إلكترونية
وق� � ��ال األس � �ت� ��اذ امل� �س ��اع ��د ف��ي
ق �س��م اإلع �ل��ام ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
ه� � � ��ادي ال � �خ� ��ال� ��دي إن ال� �ك ��وي ��ت
بحاجة ماسة إلى تشريع قانون
يعنى باإلعالم اإللكتروني مهم
حتى اليكون االعالم مهنة من ال
مهنة له داعيا أن يكون أصحاب
ال�ص�ح��ف وامل��واق��ع اإلل�ك�ت��رون�ي��ة
م� � ��ن أص � � �ح � ��اب امل � �ه � �ن� ��ة ش ��أن �ه ��ا
ش ��أن ب�ق�ي��ة امل �ه��ن م�ث��ل امل�ح��ام��اة
وامل�ح��اس�ب�ين مشيرا إل��ى وج��ود
ع� � ��دد م � ��ن األش� � �خ � ��اص أن � �ش� ��اؤا
صحفا ومواقع إلكترونية وهم
ليسوا من أصحاب االختصاص
ول�ي�س��وا ح��اص�ل�ين ع�ل��ى ش�ه��ادة
في اإلعالم
واض � � � � � � � � � ��اف ال� � � � �خ � � � ��ال � � � ��دي أن
وج � ��ود ق ��ان ��ون ي� �ك ��ون أص �ح��اب
ال� �ص� �ح ��ف االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ت �ح��ت

م� �ظ� �ل ��ة ج � �ه� ��ة م� �خ� �ت� �ص ��ة ت� �ك ��ون
لديها إحصائيات وأرق��ام لهذه
ال� �ص� �ح ��ف إض� ��اف� ��ة إل� � ��ى وج� ��ود
شروط محددة ملن يريد أن تكون
ل��دي��ه ص�ح�ي�ف��ة إل �ك �ت��رون �ي��ة مثل
أن ي� �ك ��ون ص ��اح ��ب اخ �ت �ص��اص
اكاديمي!
وذك��ر أن بعض أصحاب هذه
ال� �ص� �ح ��ف ال � ��ذي � ��ن ه � ��م م � ��ن غ �ي��ر
املختصني س��اروا باتجاه بعيد
ع� ��ن امل �ه �ن �ي��ة وال � ��دق � ��ه ف� ��ي ن�ش��ر
امل� �ع� �ل ��وم ��ات واألخ� � �ب � ��ار إض ��اف ��ة
إل � ��ى ت ��وج �ي ��ه االخ � �ب� ��ار ب��ات �ج��اه
م�غ��اي��رل�ل��واق��ع ب�م��ا ي��وج��ه ال ��رأي
العام إلى اتجاه آخر
وق� ��ال إن ف ��ي اآلون � ��ة األخ �ي��رة
ش��اه��دن��ا ان �ش��اء راب �ط��ة ل�لإع�لام
اإللكتروني من أشخاص يدعون
إل� ��ى ت�ن�ظ�ي��م م �ت �ط �ل �ب��ات االع �ل�ام
االلكتروني
وأوض� ��ح أن ال �ق��ان��ون ال�ج��دي��د
س �ي��واك��ب ال��دس �ت��ور وال �ق��وان�ي�ن
امل� �ع� �م ��ول ب �ه��ا ف ��ي ال� ��دول� ��ة م�ث��ل
املطبوعات والنشر أمال أن يصب
في تطور االع�لام بدولة الكويت
خ� ��اص� ��ة أن م � ��واق � ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االج �ت �م��اع��ي ل �ه��ا دور ك�ب�ي��ر في
مختلف دول العالم
م� � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق� � � ��ال ال �ص �ح �ف��ي
ال �ب��رمل��ان��ي وامل � ��دون اإلل�ك�ت��رون��ي
رش �ي��د ال�ف�ع��م إن ق��ان��ون االع�ل�ام
االل�ك�ت��رون��ي م��ن ال�ق��وان�ين املهمة
ال � �ت� ��ي س� �ت� �ض ��ع آل � �ي� ��ة واض � �ح ��ة
امل� � �ع � ��ال � ��م مل� � ��ا ي � �س � �م ��ى ب � �م ��واق ��ع
التواصل االجتماعي والصحف
اإلل �ك �ت��رون��ي وي �ض��ع ال �خ��دم��ات
اإلخ� � �ب � ��اري � ��ة ف � ��ي إط � � � ��ار ق ��ان ��ون
ينظمها
واوض � � � � � ��ح ان ه� � �ن � ��اك ب �ع��ض
املالحظات على مشروع القانون
مثل املادة  6التي أعطت الوزير
الحق في رفض أي طلب الصدار
صحيفة اإللكترونية ودون إبداء
أس�ب��اب ل�ه��ذا ال��رف��ض أو اللجوء
للقضاء متمنيا أن يعاد النظر
في هذا الشأن
واف � � ��اد ان ال� �ق ��ان ��ون ل ��م ي�ض��ع
وص � � � �ف� � � ��ا ع� � � ��ام� � � ��ا ل� �ل� �ص� �ح� �ي� �ف ��ة
اإلل� � �ك� � �ت � ��رون� � �ي � ��ة م� ��وض � �ح� ��ا أن� ��ه
ي �س �ت �ط �ي��ع م � ��ن خ� �ل ��ال ح �س��اب��ه
الشخصي ف��ي م��واق��ع التواصل
االجتماعي أن ي �ق��دم خ��دم��ات
إخبارية حيث لم ينظم القانون
ه� ��ذا ال �ج ��ان ��ب إن� �م ��ا ت� �ح ��دث ع��ن
ال �خ��دم��ات اإلخ �ب��اري��ة ال �ت��ي لها
مواقع إلكترونية في االنترنت

داهم القحطاني

رشيد الفعم

وذكر أن القانون فيه عقوبات
ع� � �ل � ��ى م � � ��ن ي � �ب � ��ث أخ� � � �ب � � ��ار غ �ي��ر
ص �ح �ي �ح��ة ت� �ص ��ل إل� � ��ى  15ال ��ف
دي �ن��ار ول �ك��ن م ��اذا ق ��دم ال�ق��ان��ون
للصحف اإللكترونية هل هناك
دع ��م م� ��ادي س �ن��وي ع �ل��ى سبيل
املثال
واشار الى ان القانون لم يشر
إل��ى م��وض��وع امل��واق��ع االع�لان�ي��ة
وأس �ت �ط �ي��ع ان ��ا ك �ص��اح��ب م��وق��ع
إل �ك �ت��رون��ي اخ � �ب� ��اري أن ي �ك��ون
م ��وق� �ع ��ي اع �ل�ان � �ي� ��ا أو ال �ع �ك��س
م� ��وض � �ح� ��ا أن� � � ��ه ي � �ج� ��ب أن ي �ت��م
ال �ت �ع��ام��ل م��ع ه ��ذه األم � ��ور حتى
يكون القانون كامال وشامال
وأع � � � � � � ��رب ال � �ص � �ح � �ف� ��ي داه � � ��م
ال �ق �ح �ط��ان��ي ع ��ن ش� �ك ��ره ل�ل�ج�ن��ة
التعليمية البرملانية في دعوتها
ل �ل �م �خ �ت �ص�ين وامل� �ه� �ت� �م�ي�ن ب �ه��ذا
ال� �ش ��أن مل �ن��اق �ش �ت �ه��م ف ��ي ق��ان��ون
اإلعالم االلكتروني اال انه طالب
ب��االك�ت�ف��اء ب��األخ�ط��ار للحصول
على ترخيص ب��دال من ان يكون
ال �ت��رخ �ي��ص م��رت �ب �ط��ا ب �م��واف �ق��ة
ال� � ��وزي� � ��ر امل� �خ� �ت ��ص م �ب �ي �ن��ا أن ��ه
ف��ي ق��ان��ون امل �ط �ب��وع��ات وال�ن�ش��ر
وق � � ��ان � � ��ون امل� � ��رئ� � ��ي وامل � �س � �م� ��وع
ت� �س� �ت� �ط� �ي ��ع ال� � �ل� � �ج � ��وء ل �ل �ق �ض ��اء
بالطلب نفسه أما قانون االعالم
االلكتروني فال تستطيع
وب� � �ي� ��ن ان ق � � ��ان � � ��ون االع� � �ل� ��ام
االلكتروني امل�ق��دم م��ن الحكومة
ي�ن��ص ع�ل��ى ال�ت�ج��دي��د ك��ل خمس
س � � �ن � ��وات ألص � � �ح � ��اب ال �ص �ح��ف
االلكترونية أو من ينطبق عليه
القانون مشيرا إلى أن هذا األمر
غ �ي��ر م �ق �ب��ول وي �ج �ع��ل أص �ح��اب
ال �ص �ح��ف ت �ح��ت رح �م��ة ال � ��وزارة
ك�م��ا أن عملية إي �ق��اف الصحف
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ي� �ج ��ب أن ت �ك��ون
ع ��ن ط��ري��ق امل �ح �ك �م��ة ب��االض��اف��ة
ال��ى م��وض��وع ال�ك�ف��االت البنكية

وهي مكلفة ألصحاب الصحف
االل�ك�ت��رون�ي��ة السيما م��ع وج��ود
ع � �ق� ��وب� ��ات وغ� � ��رام� � ��ات ف � ��ي ح ��ال
املخالفة
وذك� � ��ر أن ال� �ق ��ان ��ون ي �ج��ب ان
ي�ك��ون تنظيميا بحتا للصحف
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة خ ��اص ��ة أن ه �ن��اك
ج� � � ��زاءات م� ��وج� ��ودة ف ��ي ق��ان��ون
ال � � �ج� � ��زاء ال� �ك ��وي� �ت ��ي وال � �ج� ��رائ� ��م
اإللكترونية
من جهته قال الخبير اإلعالمي
د ع�ب��دال�ل��ه ب� ��دران ان ال�ض��واب��ط
تسهم ف��ي الحفاظ على الحرية
امل � �س� ��ؤول� ��ة وت� �ع ��زي ��زه ��ا وال� �ت ��ي
ت�س�ع��ى ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة ع �ل��ى وح��دة
املجتمع ونسيجه اﻻجتماعي
وب� � �ي � ��ن ان وج� � � � � � ��ود ق� � ��ان� � ��ون
ي �س��اه��م ف ��ي النأي ع ��ن اخ �ط��ار
ال� �ت� �ف ��رق واﻻن� � �ح �ل��ال وال �ت �ش �ت��ت
وع ��ن م �ه��اوي اس �ت �غ�لال اﻻع�ل�ام
ل�ل�ت��روي��ج ل�ل�ح��رك��ات ال �ه��دام��ة او
اﻻف � �ك� ��ار ال � �ش� ��اذة وال �س �ل��وك �ي��ات
امل� �ن� �ح ��رف ��ة خ� ��اص� ��ة أن اإلع �ل ��ام
االل � �ك � �ت � ��رون � ��ي أص � �ب � ��ح االع� �ل ��ام
الجديد الذي يصل إلى كل بيت
واع ��رب ع��ن تمنياته ان يلبي
ال � � �ق � ��ان � ��ون ح� � ��اج� � ��ات امل� �ج �ت� �م ��ع
وي�س�ه��م ف��ي االن �ف �ت��اح امل� ��دروس
واﻻس� � �ت� � �ف � ��ادة م� ��ن ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات
ال �ح��دي �ث��ة ف ��ي ف �ض ��اء اﻻن �ت��رن��ت
لكن مع الحفاظ في الوقت نفسه
على أخالقيات املجتمع الكويتي
الحميدة وعاداته وتقاليده
م ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال ال� �ب ��اح ��ث ف��ي
االع� � �ل � ��ام االل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي م �ح �م��د
ال �ع �ت �ي �ب��ي أن وج� � ��ود م �ث ��ل ه ��ذا
ال � � � �ق� � � ��ان� � � ��ون أص� � � �ب � � ��ح ض � � � � ��رورة
خ � �ص� ��وص� ��ا أن ه � � �ن � ��اك ف� ��راغ� ��ا
قانونيا كبيرا إذ يجعل التعامل
مع هذه املواد اإلعالمية صعبا
وأش� � � � � ��ار أن� � � ��ه م� � ��ن امل� �ف� �ت ��رض
ع �ل��ى امل��ؤس �س �ت�ي�ن ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة

وال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي ال �ب�لاد أال تقفا
صامتتني في ظل الفوضى التي
تشهدها الخدمات اإللكترونية
م��وض�ح��ا أن ه ��ذا ال �ق��ان��ون ج��اء
ليحدد سياسة التعامل مع تلك
امل�خ��ال�ف��ات بعد ف�ت��رة م��ن ال�ف��راغ
القانوني الذي جعل من الصعب
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع ب �ع��ض ال �خ��دم��ات
اإلخ �ب��اري��ة ع�ن��د ن�ش��ره��ا أخ �ب��ارا
ك��اذب��ة تريد تمزيق وح��دة صف
املجتمع الكويتي
أم ��ا امل� �خ ��اوف ب �ش��أن تقليص
ال �ح ��ري ��ات اإلع�ل�ام �ي ��ة ب��ال�ك��وي��ت
وم � � � ��ا اذا ك � ��ان � ��ت ال � �ح � �س� ��اب� ��ات
الشخصية تندرج تحت مفهوم
امل ��واق ��ع االع�لام �ي��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة
فقال ان املاده الرابعة من القانون
ذك��رت ان ال�ج��زاءات تسري على
دور النشر اإللكتروني ووكاالت
األن�ب��اء اإللكترونية والصحافة
اإلل � � �ك � � �ت� � ��رون � � �ي� � ��ة وال � � �خ� � ��دم� � ��ات
اإلخبارية وامل��واق��ع اإللكترونية
ل �ل �ص �ح��ف ال ��ورق� �ي ��ة وال� �ق� �ن ��وات
ال �ف �ض��ائ �ي��ة امل��رئ �ي��ة وامل�س�م��وع��ة
ل ��ذل ��ك أع �ت �ق��د أن ت �ل��ك امل� �خ ��اوف
م�ب��ال��غ ف�ي�ه��ا ك�ث�ي��را ول�ي�س��ت في
محلها خصوصا أن��ه الي��وج��د
نص يذكر الحسابات الشخصية
في مواقع التواصل االجتماعي
تنطبق عليها تلك الشروط
واع � � � ��رب ع � ��ن ت �م �ن �ي��ه أن ت �ت��م
ح � �م �ل�ات ت ��وع ��وي ��ة م � ��ن ش��أن �ه��ا
توضيح ماهية القانون للجميع
وح��ث الخدمات االخ�ب��اري��ة على
تعديل أوضاعهم القانونية بما
ي ��واف ��ق ب �ن��ود ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د
ل �ك��ي ت�ت�ج�ن��ب ال �ك��وي��ت اإلس� ��اءة
ل �س �م �ع �ت �ه��ا دول � �ي� ��ا م� ��ن ن��اح �ي��ة
الحريات اإلعالمية
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الحمود :السياحة قاطرة االقتصاد
الوطني وتنويع مصادر الدخل
ق� ��ال وزي � ��ر اإلع �ل ��ام ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود
إن اج�ت�م��اع امل�ج�ل��س ال � ��وزاري العربي
ل �ل �س �ي��اح��ة أك � ��د ال �ت �ض��ام��ن م ��ع م�ص��ر
وتونس لكي يخرجا بوضع أفضل من
السابق في شأن السياحة لديهما.
وأع � � ��رب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ـ«ك��ون��ا» ع�ق��ب مشاركته
باجتماعات ال��دورة الـ 18للمجلس إنه
تم خ�لال االجتماع املوافقة على بنود
ج��دول األعمال كافة مشيرا إلى أن من
أه ��م ت��وص �ي��ات االج �ت �م��اع ه ��ي ت��وأم��ة
ال �ت ��راث وال �ث �ق��اف��ة م��ع ال �س�ي��اح��ة حتى
تبرز الهوية العربية.
وق ��ال إن االج�ت�م��اع رك��ز ك��ذل��ك على
ال�س�ي��اح��ة ب��اع�ت�ب��اره��ا ص�ن��اع��ة تشكل
راف� � � ��دا وداع � �م � ��ا رئ �ي �س �ي��ا ل�ل�اق �ت �ص��اد
العربي.
ك � �م� ��ا أع � � � � ��رب ع� � ��ن س� � �ع � ��ادت � ��ه مل �ن��ح
وت� �س� �ل� �ي ��م ق� �ل� ��ادة امل� �ن� �ظ� �م ��ة ال �ع��رب �ي��ة
للسياحة من الطبقة املمتازة للرئيس
ال�ف�خ��ري للمنظمة ال�ع��رب�ي��ة للسياحة
وال �ت��راث ال��وط�ن��ي ف��ي اململكة العربية
ال�س�ع��ودي��ة األم�ي��ر سلطان ب��ن سلمان

كشف وزي��ر التجارة والصناعة
د.يوسف العلي ضرورة إدراج اللغة
العربية ضمن اللغات املعتمدة لدى
منظمة التجارة العاملية.
وقالت وزارة التجارة والصناعة
ف��ي ب�ي��ان صحافي ام��س إن ال��وزي��ر
ال�ع�ل��ي اق �ت��رح خ�ل�ال اج�ت�م��اع وزراء
ال� �ت� �ج ��ارة ال � �ع ��رب ال� � ��ذي ع �ق��د ع�ل��ى
ه��ام��ش امل��ؤت �م��ر ال � � ��وزاري ال�ع��اش��ر
ملنظمة التجارة العاملية إدراج اللغة

العربية لغة معتمدة ل��دى املنظمة
م �ش �ي��رة إل ��ى أن ه ��ذا امل �ق �ت��رح ال��ذي
تبنته الكويت هو األول من نوعه.
يذكر أن املؤتمر الوزاري العاشر
مل�ن�ظ�م��ة ال �ت �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة ان�ط�ل��ق
أم��س االول ال �ث�لاث��اء ف��ي العاصمة
الكينية (نيروبي) وهي املرة األولى
التي يقام بها مثل هذا املؤتمر في
القارة السمراء.

الداخلية :التهاون مع الخروج على
النظام خالل افتتاح استاد جابر
الشيخ سلمان الحمود لدى وصوله إلى اإلمارات

بن عبدالعزيز.
وك � � ��ان وزي � � ��ر االع � �ل� ��ام ق� ��د اك� � ��د ف��ي
كلمة ألقاها خ�لال االجتماع االهتمام
ب ��األن� �ش� �ط ��ة ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة وال �ث �ق ��اف �ي ��ة
املتنوعة التي يتوالها قطاع السياحة
ب � � � ��وزارة االع � �ل ��ام وامل� �ج� �ل ��س ال��وط �ن��ي
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب ان�س�ج��ام��ا
م��ع االستراتيجية الوطنية للسياحة
في دولة الكويت والتي تتضمن دعما
وت � �ط ��وي ��را مل� �ق ��وم ��ات ه � ��ذه ال �ص �ن��اع��ة

وتشجيعا للسياحة البينية وتحقيقا
لتعاون سياحي كويتي عربي حقيقي.
وك��ان الحمود ق��د أك��د ل��دى وصوله
إل � � ��ى اإلم � � � � � ��ارات ان ال � �ك� ��وي� ��ت ت �س �ع��ى
إل ��ى ت�ن�م�ي��ة س �ي��اح��ة م �س �ت��دام��ة ت�ع��ود
ب��ال �ف��ائ��دة ع �ل��ى امل ��واط� �ن�ي�ن م ��ن خ�ل�ال
ت �ع��زي��ز ال �ت �ق��ال �ي��د األص �ي �ل��ة وال �ث �ق��اف��ة
املتميزة واملساهمة في تحويلها إلى
مركز تجاري ومالي.
وق � ��ال ان ص �ن��اع��ة ال �س �ي��اح��ة تمثل

ق ��اط ��رة ل�لاق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي وت �ن��وي��ع
م � �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ك �م��ا ان� �ه ��ا م ��ن أك �ث��ر
القطاعات االقتصادية توفيرا لفرص
العمل.
واك � ��د ال �ح �م��ود اه �م �ي��ة اج �ت �م��اع��ات
وزراء ال� �س� �ي ��اح ��ة ال � �ت ��ي م � ��ن ش��أن �ه��ا
النهوض بالسياحة العربية السيما
مع األوضاع التي تمر بها بعض الدول
نتيجة ل�ل�ظ��روف السياسية واألمنية
التي تشهدها.

اختيار رابعة مكي الجمعة نائبة للرئيس ومديرة لمكتب الكويت

الكويت تستضيف أول ملتقى
لإلعالميات العرب العام المقبل
ق��ال��ت ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س وم��دي��ر مكتب
ال �ك��وي��ت الت� �ح ��اد اإلع�ل�ام� �ي ��ات ال �ع��رب
راب �ع ��ة م �ك��ي ال �ج �م �ع��ة ان ��ه ت ��م اخ �ت �ي��ار
الكويت لتكون املدينة األولى التي يقام
فيها امللتقى األول لالتحاد العام املقبل
وإنها تعتزم ط��رح خطة على االتحاد
تتضمن تنظيم ورش عمل في مجاالت
الصحافة واإلذاعة والتليفزيون واكدت
أن ات�ح��اد االع�لام�ي��ات ال�ع��رب ال��ذي تم
اطالقه رسميا يوم االح��د املاضي كان
حلما في املاضي وتحقيقه جاء نتيجة
لجهود اإلعالميني من مختلف ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة.وأن إط �ل�اق االت �ح ��اد ل��م ي��أت
ليؤنث اإلعالم أو يذكره وإنما ليشكل
فضاءات عمل مشتركة أكثر اتساعا.
وك��ان��ت ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة قد
ش �ه��دت ح �ف��ل ت��دش�ي�ن واط �ل��اق ات �ح��اد
اإلعالميات العرب بمشاركة إعالميات
م��ن  16دول ��ة ع��رب�ي��ة ي�م�ث�ل��ن ع ��ددا من
امل � ��ؤس � �س � ��ات اإلع �ل��ام � �ي � ��ة وب� �ح� �ض ��ور
ع��دد م��ن ال�س�ف��راء ال�ع��رب وشخصيات
إع�ل�ام �ي ��ة وف �ن �ي��ة ..وق� � � ��ال م �م �ث��ل أم�ي�ن
ع��ام جامعة ال ��دول العربية املستشار

العلي يقترح اعتماد اللغة
العربيةلدى منظمة التجارة

أك � ��د وك� �ي ��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال � �ف� ��ري� ��ق س� �ل� �ي� �م ��ان ال� �ف� �ه ��د ع ��دم
التهاون في االمن مع كل من يريد
الخروج على النظام او احداث اي
ت �ص��رف م ��ن ش��أن��ه ت�ع�ك�ي��ر صفو
اح �ت �ف��ال �ي��ة اف �ت �ت��اح اس� �ت ��اد ج��اب��ر
الدولي يوم الجمعة املقبل.
وق ��ال ��ت ادارة االع �ل ��ام االم �ن��ي
ب� � � � � � ��وزارة ال � ��داخ � �ل� � �ي � ��ة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
ص�ح��اف��ي أم ��س ان ال �ف��ري��ق الفهد
ت � � � ��رأس اج � �ت � �م� ��اع� ��ا م � ��ع ق � �ي � ��ادات
ال� ��وزارة املعنية بتأمني الفعالية
ش��دد فيه على ان "مصلحة وام��ن
الوطن تتطلب التعاون الكامل مع
االجهزة االمنية".
واضاف الفريق الفهد ان نائب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � ��ر
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د خ��ال��د
الحمد الصباح وجه بتسخير كل
االمكانات إلنجاح هذه االحتفالية
م� � �ش � ��ددا ع� �ل ��ى اه� �م� �ي ��ة ال �ع �ن �ص��ر
البشري وجاهزيته للتعامل مع
اي اح ��داث� �ي ��ات ط ��ارئ ��ة وض � ��رورة
ت� �م� �ي ��زه ب ��ال� �ي� �ق� �ظ ��ة وال� �ج ��اه ��زي ��ة
وض � � � � � � ��رورة ال � �ح � �ي � �ط� ��ة وال � � �ح � ��ذر
ومتابعة اية تحركات او تصرفات
غ �ي��ر م �س��ؤول��ة وم��واج �ه �ت �ه��ا بكل
ش��دة وح��زم والعمل على تطبيق
القانون دون تفرقة.

ودع� � � ��ا ال� � ��ى االل � � �ت� � ��زام ال �ك ��ام ��ل
بالخطة امليدانية وتنفيذها بكل
تفاصيلها وم��راع��اة كل جوانبها
والخطط التفصيلية مشيرا الى
اهمية توفير كل الخدمات الالزمة
ل� �ق ��وة ال� �ش ��رط ��ة وع� �ل ��ى ان ت �ك��ون
االت�ص��االت بني ال��وح��دات االمنية
املشاركة على املستوى املطلوب.
واض � � � ��اف ال� �ب� �ي ��ان ان ال �ف��ري��ق
الفهد استمع إلى تفاصيل الخطة
امل� � ��روري� � ��ة وخ � �ط� ��وط ال� �س� �ي ��ر ف��ي
امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي ت�ش�ه��د ال�ف�ع��ال�ي��ات
اض� ��اف� ��ة ال � ��ى ال � �ط� ��رق ال��رئ �ي �س �ي��ة
وال� �ف ��رع� �ي ��ة وال� �ب ��دي� �ل ��ة وم ��واق ��ف
ال� � �س� � �ي � ��ارات وآل � � �ي� � ��ات ال �ت �ن �س �ي��ق
م ��ع اس� �ت� �ع ��دادات وزارة ال�ص�ح��ة
واالدارة العامة لإلطفاء والحرس
االم�ي��ري وكذلك املناطق املحيطة
وامل� ��داخ� ��ل وامل � �خ� ��ارج ب �م��ا يحقق
االمن واالمان للجماهير.
واس� �ت� �م ��ع ال� �ف ��ري ��ق ال �ف �ه��د ال��ى
تفاصيل خطة االن�ت�ش��ار امل��روري
الخاص بتنظيم الحركة املرورية
ع� �ل ��ى ج �م �ي��ع ال � �ط� ��رق م� ��ؤك� ��دا ان
"ال�ح��رك��ة امل��روري��ة يجب ان تكون
مرنة وانسيابية مع وضع خطط
ب��دي�ل��ة ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع االخ�ت�ن��اق��ات
املرورية املتوقعة".

العتيبي يكرم الكويتيين المشاركين
في اجتماعات األمم المتحدة

صورة جماعية للمشاركني في اتحاد اإلعالميات العرب

فالح املطيري إن االتحاد لبنة جديدة
في املشهد اإلع�ل��ام� ��ي العربي وإنه
أسس ليكون منبرا متميزا للحوار
والتواصل بما يسهم في تنمية أداء
اإلعالم العربي.
وق��ال��ت رئ �ي��س ات �ح��اد اإلع�لام�ي��ات
ال � �ع� ��رب أس � �م� ��اء ح �ب �ش��ي إن االت� �ح ��اد
س�ي�ك��ون وس�ي�ل��ة م��ن وس��ائ��ل ال�ت�لاق��ي
والتعاون العربي خصوصا في مجال

اإلعالموترسيخالتواصلبنياألقطار
العربية وتبادل األفكار واآلراء في
مختلفقضايااملرأةاإلعالميةالعاملة
بالصحافة واإلذاعة والتلفزيون وإن
امل �ق��ر ال��رئ �ي��س لالتحاد س �ي �ك��ون ف��ي
القاهرةبالتنسيقمعمجموعةمكاتب
االتحاد في مختلف العواصم العربية
وق� � ��د ت �ض �م �ن��ت ف� �ع ��ال� �ي ��ات ال �ت ��دش�ي�ن
ت �ك��ري��م ع� ��دد م ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات م�ن�ه��م

األم�ي��ن ال �ع ��ام ل�ج��ام�ع��ة ال � ��دول ال�ع��ري��ة
نبيل العربي واالم�ين املساعد لشؤون
اإلع�لام واالت�ص��ال السفيرة هيفاء أبو
غ��زال��ة ورئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة ج��ري��دة
(ال �ن �ه��ار) ال�ك��وي�ت�ي��ة ع �م��اد بوخمسني
ون��ائ�ب��ة رئ�ي��س االت �ح��اد راب �ع��ة حسني
مكي الجمعة.

أق � � ��ام م � �ن� ��دوب ال� �ك ��وي ��ت ال ��دائ ��م
ل ��دى االم ��م امل �ت �ح��دة م�ن�ص��ور عياد
ال�ع�ت�ي�ب��ي ح �ف��ل ت �ك��ري��م ع �ل��ى ش��رف
الدبلوماسيني الكويتيني املشاركني
ف��ي أع �م��ال ال � ��دورة ال � �ـ 70للجمعية
العامة في مختلف لجانها.
واك � � � ��د ال �ع �ت �ي �ب ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ـ(ك��ون��ا) ع�ق��ب ال�ح�ف��ل ان م�ش��ارك��ة
ال��دب �ل��وم��اس �ي�ي�ن امل �ب �ت �ع �ث�ين ال��ذي��ن
مثلوا الكويت ف��ي اع�م��ال الجمعية
ال�ع��ام��ة واج�ت�م��اع��ات مجلس االم��ن
ت�ك�ل�ل��ت ب��ال�ن�ج��اح وم �ث �ل��وا ال�ك��وي��ت
«احسن تمثيل».
يذكر ان وزارة الخارجية كانت
ابتعثت  11دبلوماسيا من الذكور

منصور العتيبي

واالن � � � � ��اث ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي أع� �م ��ال
الدورة الـ  70للجمعية العامة لالمم
املتحدة.
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الهالل األحمر :توزيع كسوة الشتاء
لـ  600أسرة سورية
واصلت جمعية الهالل االحمر
ال �ك ��وي �ت ��ي أم � ��س ت� ��وزي� ��ع ح�م�ل��ة
مساعداتها االنسانية الشتوية
ع �ل��ى ال� �ن ��ازح�ي�ن ال� �س ��وري�ي�ن ف��ي
عدد من املناطق الحدودية.
وق��ال منسق عمليات االغاثة
ف��ي ال�ص�ل�ي��ب االح �م��ر ال�ل�ب�ن��ان��ي
ي� ��وس� ��ف ب � �ط� ��رس ف � ��ي ت �ص��ري��ح
لوكالة االن�ب��اء الكويتية ان��ه تم
ت��وزي��ع ح �ص��ص ك �س��وة ال�ش�ت��اء
ع�ل��ى  600اس ��رة س��وري��ة ن��ازح��ة
ف� ��ي ع� ��رس� ��ال م ��وض� �ح ��ا ان ت�ل��ك
املساعدات ساهمت بشكل كبير
في تخفيف معاناتهم.
واض� � � � � � ��اف ب � � �ط� � ��رس ان ت �ل��ك
امل �ن��اط��ق ال ت�ص�ل�ه��ا امل �س��اع��دات
ب �ش �ك ��ل ك �ب �ي ��ر ن � �ظ� ��را ل �ص �ع��وب��ة
ال� � ��وص � � ��ول ال � �ي � �ه� ��ا ل �ط �ب �ي �ع �ت �ه��ا
الجغرافية فضال ع��ن االوض ��اع
االم �ن �ي��ة ه �ن��اك م�ث�م�ن��ا ال�ج�ه��ود
ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي ت �ب��ذل �ه��ا جمعية
ال � �ه�ل��ال االح � �م� ��ر ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف��ي
تقديم املساعدات االنسانية منذ
اندالع ازمة النزوح السوري الى
لبنان.

الهالل األحمر يواصل توزيع مساعداته الشتوية للنازحني السوريني

وع � �ل� ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��د ذات� � � ��ه ذك ��ر
ب� �ط ��رس ان � ��ه ت� ��م ت� ��وزي� ��ع ادوي � ��ة
وم �س �ت �ل��زم��ات ط�ب�ي��ة ع �ل��ى ث�لاث��ة
مراكز صحية في عرسال ضمن
م� �ش ��روع خ �ل �ي �ج��ي م �ش �ت��رك ب�ين
جمعية ال�ه�لال االح�م��ر الكويتي
وجمعية الهالل االحمر القطري
وامل� � � �خ� � � �ص � � ��ص ل� � �ل� � �م� � �س � ��اع � ��دات

النادي العلمي
رصد مذنب
كاتالينا

ت �م �ك��ن ال� � �ن � ��ادي ال �ع �ل �م��ي
م��ن رص ��د امل��ذن��ب كاتالينا
وامل � �ص � �ن� ��ف ع� �ل� �م� �ي ��ا ت �ح��ت
اسم  C/2013 US10صباح
امس.
وق� ��ال م��دي��ر إدارة ع�ل��وم
الفلك والفضاء بدر العميرة
ف ��ي ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي إن��ه
ن �ج��ح ف ��ي ت �ص��وي��ر امل��ذن��ب
ف� ��ي ال� �س ��اع ��ات األول � � ��ى م��ن
ال�ص�ب��اح ح�ي��ث ب�ل��غ ارت�ف��اع
امل��ذن��ب  40درج ��ة م��ن األف��ق
و  30درجة من الشرق و 21
درجة شمال السماك األعزل
وك��ان��ت درج ��ة ال�ل�م�ع��ان من
القدر الخامس.

الشتوية السوريني في لبنان.
وت� � �ع� � �ت� � �ب � ��ر دول� � � � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت
ع � �ب� ��ر م ��ؤس � �س ��ات � �ه ��ا ال ��رس� �م� �ي ��ة
وال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ال� �خ� �ي ��ري ��ة واه� ��ل
الخير اكبر دولة قدمت مساعدات
ل�ل�ن��ازح�ين ال �س��وري�ين ف��ي لبنان
حيث منذ اندالع االزمة.
وتشير احدث االحصاءات الى

ان ع��دد ال�ن��ازح�ين ال�س��وري�ين في
لبنان وصل الى اكثر من مليون
ن � � ��ازح ي �ت �م��رك��ز غ��ال �ب �ي �ت �ه��م ف��ي
مناطق البقاع وعكار وطرابلس
وامل� �ن� �ي ��ة وال� �ض� �ن� �ي ��ة ف� ��ي ش �م��ال
لبنان.

عبد العزيز التميمي يتبنى جائزة
باسم الفنان المصري حسني البناني
رعت سفارة الكويت في مصر
ح �ف��ل ج ��ائ ��زة ال �ف �ن��ان ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي
ال ��راح ��ل ح�س�ن��ي ال �ب �ن��ان��ي وال �ت��ي
ج � � � ��اءت ب� � �م� � �ب � ��ادرة م� � ��ن ال� �ف� �ن ��ان
الكويتي عبد العزيز التميمي.
وق � � ��د أك � � ��د ال� �س� �ك ��رت� �ي ��ر االول
ب �س �ف��ارة ال �ك��وي��ت ل� ��دى ال �ق��اه��رة
خالد الخالدي في كلمة له نيابة
ع� ��ن س �ف �ي��ر دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل ��دى
ال �ق��اه��رة س��ال��م غ�ص��اب ال��زم��ان��ان
في الحفل الذي اقيم تحت رعاية
السفير الزمانان ورئيس جامعة
ح� �ل ��وان د .ي ��اس ��ر ص �ق��ر وع�م�ي��د
كلية الفنون الجميلة د.ة صفية
ال�ق�ب��ان��ي م�ب��ارك��ة وت��أي�ي��د س�ف��ارة
ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى م �ص��ر وال �ج �ه��ات

الرسمية في الكويت هذه املبادرة
تجاه أحد أساتذة الفن التشكيلي
املصري.
ومن جهته أكد الفنان الكويتي
ال �ت �م �ي �م��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ل ��ه ع�ل��ى
ه��ام��ش ال �ح �ف��ل ل �ـ«ك��ون��ا» أه�م�ي��ة
ال ��دور الكبير ال ��ذي ق��دم��ه الفنان
حسني ال�ب�ن��ان��ي ف��ي اث ��راء حركة
الفن التشكيلي في مصر والشرق
األوسط مبينا انه استاذ املناظر.
ول�ف��ت ال��ى ان��ه ات�ف��ق م��ع عميد
كلية الفنون الجميلة على اقامة
ت�ك��ري��م ل�ل�ف�ن��ان ال��راح��ل م��ن خ�لال
أرب ��ع ج��وائ��ز ت �ق��دم ب��اس�م��ه ث�لاث
منها لقسم التصوير وال�ج��ائ��زة
الرابعة يهديها عميد الكلية ألحد
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ال �ط�ل�اب امل �ت �م �ي��زي��ن .وأوض � ��ح أن
الجائزة عبارة عن جائزة مادية
وم �ي��دال �ي��ة ع�ل�ي�ه��ا ص ��ورة ال�ف�ن��ان
حسني البناني وش�ه��ادة تصدر
من عميد الكلية في هذا الشأن.
واق � �ي� ��م ع �ل ��ى ه ��ام ��ش ال �ح �ف��ل
معرض ضم عددا من الرسومات
ال � �ن ��ادرة ل �ل �ف �ن��ان ال ��راح ��ل والب �ن��ه
د.س��ام��ح البناني فضال ع��ن عدد
م��ن ال��رس��وم��ات للفنان الكويتي
عبدالعزيز التميمي.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

االشادة بأداء طلبة الكويت
بالكليات العسكرية االماراتية
أش��اد امللحق العسكري الكويتي
ف ��ي اإلم� � � ��ارات ال �ع �ق �ي��د رك� ��ن ي��وس��ف
ب��وق�م�ب��ر أم ��س ب � ��أداء ط�ل�ب��ة ال�ك��وي��ت
ال� ��دارس �ي�ن ف ��ي ال �ك �ل �ي��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
اإلم� ��ارات � �ي� ��ة ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
البرية والبحرية والجوية.
وق��ال بوقمبر في تصريح لوكالة
االن �ب��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ل��ى ه��ام��ش حفل
ت�خ��ري��ج ال��دف�ع��ة ال 45ل�ط�ي��اري كلية
خ�ل�ي�ف��ة ب ��ن زاي� ��د آل ن �ه �ي��ان ال�ج��وي��ة
ال � � ��ذي ع� �ق ��د ب� �ح� �ض ��ور س �ف �ي��ر دول� ��ة
الكويت ل��دى االم��ارات ص�لاح محمد
ال�ب�ع�ي�ج��ان وض ��م ط��ال �ب�ين ك��وي�ت�ي�ين
ان "امل� �س� �ت ��وى ال� � ��ذي أب � � ��داه ط�لاب �ن��ا
ال �ع �س �ك ��ري ��ون ف� ��ي م� �ج ��ال ال �ت ��دري ��ب
ال�ع�س�ك��ري ي��دع��و للفخر واالع �ت ��زاز"
م�ش�ي��را ال��ى أن ه��ذا األداء اإلي�ج��اب��ي
ي �ع �ك��س س �م �ع��ة ط �ي �ب��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع
العسكري الكويتي.
وأضاف ان الدورات التي تنظمها
ال� �ك� �ل� �ي ��ات ال �ع �س �ك ��ري ��ة ت� �ع ��د م�ح�ط��ة
أس��اس �ي��ة ف ��ي ت�غ�ي�ي��ر ح �ي��اة ال�ط��ال��ب
ال �ض ��اب ��ط م ��ن امل ��رح �ل ��ة امل ��دن �ي ��ة إل��ى
امل ��رح� �ل ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة ال� �ت ��ي ت�ع�ت�م��د
ب � � �ص� � ��ورة رئ� �ي� �س� �ي ��ة ع � �ل� ��ى ال� �ن� �ظ ��ام

والضبط والربط والعلوم العسكرية
األساسية.
وذكر بوقمبر ان سنوات الدراسة
ال �ت��ي ق �ض��اه��ا ال�ط�ل�ب��ة ال �ض �ب��اط في
تلك الكليات تركز على رفع مستوى
ق� ��درات � �ه� ��م ف� ��ي اس� �ت� �ع� �م ��ال األج � �ه ��زة
الحديثة وتدريبهم على الصبر وقوة
التحمل وح��ب ال��وط��ن وت�ع��زي��ز روح
الوالء ليكونوا خير عون ألوطانهم.
وت � � �ق� � ��دم ب ��ال� �ت� �ه� �ن� �ئ ��ة ل �ل �ط ��ال �ب�ي�ن
الكويتيني املتخرجني في هذه الدفعة
من ضباط الطيران مشيدا باملستوى
ال �ت �ق �ن��ي ال� �ع ��ال ��ي وال � �ت � �ط� ��ور ال �ف �ن��ي
واإلداري امللحوظ ال��ذي وصلت الى
ك �ل �ي��ة خ �ل �ي �ف��ة ب ��ن زاي � ��د ال �ج��وي��ة ف��ي
م�ج��ال ت��دري��ب ال�ط�ي��اري��ن وتأهيلهم
اض��اف��ة ال��ى ج �ه��ود ادارة ال�ك�ل�ي��ة في
رعاية طلبة الكويت الدارسني فيها.
وأوض��ح بوقمبر ان ان�خ��راط عدد
م��ن ال�ط�ل�ب��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ال�ك�ل�ي��ات
العسكرية اإلم��ارات�ي��ة يأتي في إطار
ج� �ه ��ود ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن دول م�ج�ل��س
التعاون الخليجي في مجال التدريب
والتطوير العسكري.

الوفيات
• راضي ساير السيحان الظفيري 73 ،عامًا( ،شيع) ،الفردوس ،ق،3
ش ،1ج ،4م ،49تلفون50631199 :
• فهد صياح ازحام الخالدي 55 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :الجهراء ،ق،3
ش ،5ج ،12م ،327تلفون ،99299729 :نساء :القصر ،ق ،3ش ،5م12
• أسماء منيب محمود الشلبي ،أرملة :يوسف أحمد الفرحان،
 79عامًا( ،تشيع التاسعة صباح اليوم) ،رجال :الفيحاء ،ق ،9ش ،91م،1
تلفون ،99555079 :نساء :السرة ،ق ،3ش ،12م ،15تلفون25337349 :

مواقيت الصالة
الفجر

05:11

الشروق

06:36

الظهر

11:44

العصر

02:34

املغرب

04:52

العشاء

06:15

حالة الطقس
معدل الحرارة 09 - 19
أعلى مد
 2.25صباحا
 4.35مساء
أدنى جزر
 9.57صباحا
 10.07مساء

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

