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افتتاح فعاليات
قرية الشيخ صباح
األحمد التراثية
بمنطقة السالمي

سموه تلقى رسالة من رئيس مجلس األمة شكره فيها على رعايته األبوية التي ال تنسى أبد الدهر

األمير :الكويتيون جسدوا روح األسرة
الواحدة في افتتاح استاد جابر
الغانم :شعرنا أننا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له
سائر األعضاء بالحمى والسهر
ب �ع��ث س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ببرقية شكر جوابية لرئيس مجلس
األمة أعرب فيها سموه عن خالص
شكره له وإلخ��وان��ه أعضاء مجلس
األم � ��ة ع �ل��ى م ��ا أب� � ��دوه م ��ن م�ش��اع��ر
ال� � ��والء وامل �ح �ب��ة وع �ل��ى م ��ا أع��رب��وا
عنه م��ن ص��ادق التهاني بمناسبة
اف � �ت � �ت� ��اح اس � � �ت � ��اد ج � ��اب � ��ر األح � �م� ��د
الدولي مشيدا سموه بتضافر كافة
ج�ه��ود ال� ��وزارات واإلدارات املعنية
وع� �م� �ل� �ه ��ا ال � � � � ��دؤوب إلن� � �ج � ��اح ه ��ذه
االحتفالية الوطنية املواكبة لحفل
االف �ت �ت��اح وم��ا تميز ب��ه أداؤه� ��م من

حسن ترتيب وإع ��داد وتنظيم عال
وب �ت �ف��اع��ل امل ��واط� �ن�ي�ن وح �ض��وره��م
الحاشد لهذه االحتفالية الوطنية
وه��ذا العرس الرياضي وإسهامهم
ف��ي إنجاحها مجسدين بذلك روح
األس � ��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال ��واح ��دة س��ائ�لا
س� �م ��وه امل� ��ول� ��ى ت� �ع ��ال ��ى أن ي�ح�ف��ظ
الوطن العزيز وان يديم عليه نعمة
األمن والرخاء واالزدهار وأن يوفق
الجميع لخدمته ورفع رايته.
ج��اء ذل��ك ردا ع�ل��ى ب��رق�ي��ة تهنئة
ت �ل �ق��اه��ا م ��ن رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ق� ��ال ف �ي �ه��ا  :بعبق
م ��ن ع �ب �ي��ر ن �س �ي��م ال �ت��آل��ف وامل �ح �ب��ة

ال�ت��ي ع ��ززت دور ال��وح��دة الوطنية
ال ��رائ� �ع ��ة ب�ي�ن أب� �ن ��اء دول � ��ة ال �ك��وي��ت
وش� �ع ��روا ب��أن �ه��م ك��ال�ج�س��د ال��واح��د
ال��ذي اذا اشتكى منه عضو تداعى
له سائر األعضاء بالحمى والسهر
ما شملتموه سموكم بعناية كريمة
بتشريفكم الكبير الف�ت�ت��اح اس�ت��اد
ج ��اب ��ر األح� �م ��د ال ��دول ��ي ال � ��ذي ي�ع��د
ص ��رح ��ا م �م �ي��زا ش��اه �ق��ا ف ��ي س �م��اء
امل �ج��د وم� �ن ��ارة ال ت�ن�ط�ف��ئ وملتقى
دائ �م��ا ل�لإخ��اء وامل�ح�ب��ة ف��ي مسيرة
ال �ت �ق��دم واالزده� � � ��ار ال �ت��ي ي�ش�ه��ده��ا
وط�ن�ن��ا ال �ع��زي��ز ع�ل��ى ي ��دي سموكم
فإنه ليطيب ل��ي أن أت�ق��دم ال��ى مقام

سموكم الكريم باسمي ونيابة عن
االخوة زمالئي أعضاء مجلس األمة
ب �ن �ف �ح��ة وارف� � ��ة ص ��ادق ��ة ن��اب �ع��ة م��ن
اعمق مشاعر الوالء واملحبة مقرونة
ب�م�ش��اع��ر االب �ت �ه��اج ب�م��ا شملتموه
س �م��وك��م ب��رع��اي��ة ك��ري �م��ة وخ��دم��ات
جليلة وت�ض�ح�ي��ات ورع��اي��ة أب��وي��ة
ال تنسى أب��د ال��ده��ر أدام ال�ل��ه عزكم
وأع� �ل ��ى راي �ت �ك��م وأب� �ق ��اك ��م ل�ل�ك��وي��ت
وش �ع �ب �ه��ا ع ��ون ��ا وم� �ل� ��اذا وم� �ن ��ارة
إشعاع تضيء طريق الهدى أمامه
وي��زي��ده ع��زا ورف��اه�ي��ة وأن يمتعكم
بموفور الصحة والهناء والعافية.

نواب :بالتكاتف ستعود الكرة الكويتية لعصرها الذهبي
تقدم باستيضاح لتحديد الممارسات المخالفة لنصوص الدستور

العبيدي :استجوابي يحتاج إلى
توضيح حتى أتمكن من الرد عليه
تقدم وزير الصحة د.علي العبيدي
ب � �ط � �ل� ��ب اس � �ت � �ي � �ض � ��اح ال � � � ��ى رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س االم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م بشأن
االستجواب املقدم اليه من النائبني
راكان النصف وحمدان العازمي وقال
ال�ع�ب�ي��دي ف��ي ط�ل��ب االس�ت�ي�ض��اح ان��ه
ع�ن��د اس�ت�ق��راء صحيفة االس�ت�ج��واب
ت �ب�ين غ �م��وض ب �ع��ض ال �ن �ق��اط ال�ت��ي
تحتاج إلى التحديد والوضوح حتى
نتمكن من االستعداد ملناقشتها.
وط � � ��ال � � ��ب ال� � �ع� � �ب� � �ي � ��دي ب� �ت� �ح ��دي ��د
امل� � �م � ��ارس � ��ات امل � �خ ��ال � �ف ��ة ل �ن �ص��وص
ال��دس �ت��ور وال �ق��ان��ون ح�س��ب م��ا ورد
ف ��ي ال �ص �ف �ح��ة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن صحيفة

االستجواب في الفقرة الرابعة التي
اشارت الى شبهات تنفيع واستغالل
نفوذ وممارسات مخالفة للدستور
والقانون.
كما طالب وزي��ر الصحة بتحديد
اس��م الشركة التي اوردت�ه��ا صحيفة
االس� �ت� �ج ��واب امل� �ح ��ور ال �ث ��ان ��ي ح��ول
ع�م�ل�ي��ات ش ��راء أدوي� ��ة وم�س�ت�ل��زم��ات
ط �ب �ي��ة ب ��أس� �ع ��ار م �ص �ط �ن �ع��ة م ��ؤك ��دا
ض � � ��رورة ت �ح��دي��د ال� �ح ��االت ال �ت��ي ال
ت�ض��ع ف�ي�ه��ا وزارة ال�ص�ح��ة اع�ت�ب��ارا
للسلطة القضائية.
تفاصيل (ص)14

تفاصيل (ص)05-04

طنا يلوح
باستجواب العلي
ل � � � � ��وح ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب م� �ح� �م ��د
ط � �ن� ��ا ب � ��اس� � �ت� � �ج � ��واب وزي � � ��ر
التجارة والصناعة د .يوسف
ال�ع�ل��ي اذا ل��م ي�ق��م بمحاسبة
امل �س��ؤول�ي�ن ع ��ن االه� �م ��ال في
مراقبة املقاهي املشبوهة في
الجهراء.
واض � ��اف ط �ن��ا :ب�ل�غ�ن��ي ان
املقهى املشبوه ال��ذي داهمته
قوات الداخلية لم يتم إغالقه
وعلى وزير التجارة التحرك
ف��ورا او االس�ت�ع��داد للمنصة
مبينا ان الوزير العلي ترك
ال� � � � ��وزارة ل �ل��وك �ي��ل ال �ش �م��ال��ي
وت � �ن� ��اس� ��ى ان � � ��ه اق � �س � ��م ع �ل��ى
تطبيق القانون ونقول له ما
حصل من إهمال في الجهراء
تتحمل مسؤوليته كاملة.
تفاصيل (ص)07

د.علي العبيدي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مودعا سمو األمير

الميزانيات 33 :مليون دينار خسائر
بسبب المشروعات السياحية
ك� �ش ��ف رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
والحساب الختامي عدنان عبد الصمد
أن أح ��د ال �ع �ق��ود ال �ت��ي أب��رم �ت �ه��ا وزارة
امل��ال�ي��ة وش��رك��ة امل �ش��روع��ات السياحية
والتي لم تضمن فيها تعديالت الفتوى
وال �ت �ش��ري��ع ق ��د ح� ��رم ال� �خ ��زان ��ة ال �ع��ام��ة
إي� � � � ��رادات ق� � ��درت ب � �ـ  33م �ل �ي ��ون دي �ن ��ار

مؤكدا ضرورة إحكام الصيغ القانونية
ل�ل�ع�ق��ود امل��وق �ع��ة م��ع ال �غ �ي��ر الس�ت�غ�لال
أمالك الدولة والحرص على التعديالت
ال�ت��ي ت��ورده��ا إدارة الفتوى والتشريع
على تلك العقود.
تفاصيل (ص)06

التفرغ شرطا لرعاية المشروعات
الصغيرة و ٪80حد التمويل
واف � �ق� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ع�ل��ى
أغلب التعديالت املقترحة على قانون
رعاية املشروعات الصغيرة واملتوسطة
وال� �ت ��ي ف �ي �ه��ا اس �ت �ح ��داث ف �ق ��رة ب�ق�ص��د
ض �م��ان ج��دي��ة ص��اح��ب امل� �ش ��روع وه��ي
تعطي األول��وي��ة مل��ن ل��م يلتحق بالعمل
بالجهات الحكومية بحيث ال يكون له

الحق ف��ي العمل بهذه الجهات اال بعد
ثالث سنوات من املوافقة على مشروعه.
واش �ت��رط��ت ال�ل�ج�ن��ة ال �ت �ف��رغ ل��رع��اي��ة
امل�ش��روع��ات الصغيرة وأن ي�ك��ون الحد
األقصى للتمويل .٪80
تفاصيل (ص)13
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بعث برقية شكر للقائمين على احتفالية استاد جابر األحمد الدولي

سمو األمير يتوجه إلى المغرب
في زيارة خاصة
ب �ح �ف ��ظ ال � �ل� ��ه ورع� ��اي � �ت� ��ه غ � ��ادر
أرض الوطن صباح ام��س حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه م�ت��وج�ه��ا إل��ى
اململكة املغربية الشقيقة وذلك في
زيارة خاصة.
وك� � ��ان ف� ��ي وداع س� �م ��وه رع� ��اه
الله على أرض املطار سمو نائب
األم�ي��ر وول��ي العهد الشيخ ن��واف
األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ورئيس
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة م� � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
وال� �ش� �ي ��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م��د وس �م��و
ال � �ش � �ي� ��خ ج � ��اب � ��ر امل � � �ب� � ��ارك رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ش ��ؤون
ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د وال� �ن ��ائ ��ب األول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ووزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد
ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ محمد
ال� �خ ��ال ��د ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد
الجراح وكبار املسؤولني بالدولة.
إل��ى ذل��ك تلقى ح�ض��رة صاحب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
الله ورع��اه برقية تهنئة من أخيه
سمو الشيخ جابر املبارك الحمد
ال �ص �ب��اح رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
حفظه الله التالي نصها:
حضرة صاحب السمو الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه الله ورعاه
أمير البالد املفدى
تحية طيبة وبعد...
ي �ط �ي��ب ل ��ي ان ارف � ��ع ال� ��ى م �ق��ام
سموكم حفظكم الله اص��دق ايات
ال� �ت� �ه ��ان ��ي واخ � �ل� ��ص ال �ت �ب��ري �ك��ات
ب �م �ن��اس �ب��ة االح� �ت� �ف ��ال ال ��ري ��اض ��ي
ال� �ك� �ب� �ي ��ر ب ��اف� �ت� �ت ��اح س � �ت� ��اد ج��اب��ر

االحمد الدولي.
وي � �ش� ��رف � �ن� ��ي ب � �ه � ��ذه امل� �ن ��اس� �ب ��ة
ال �س �ع �ي��دة ال �ع ��زي ��زة ع �ل��ى ق�ل��وب�ن��ا
جميعا ان اع��رب لسموكم رعاكم
ال � �ل� ��ه ب ��اس� �م ��ي وب� ��اس� ��م اخ� ��وان� ��ي
الوزراء عن خالص التقدير وبالغ
االع�ت��زاز برعاية سموكم الكريمة
ل �ه��ذا االح �ت �ف��ال ال��ري��اض��ي الكبير
وت ��وج� �ي� �ه ��ات� �ك ��م ال� �س ��ام� �ي ��ة ال �ت��ي
عكست اهتمام قيادتنا الرشيدة
ب��ال��ري��اض��ة وال��ري��اض�ي�ين مثمنني
عاليا املستوى الرفيع ال��ذي ظهر
ب ��ه ح �ف��ل االف �ت �ت ��اح وال� � ��ذي عكس
م �ك��ان��ة ال �ك��وي��ت ال��ري��اض �ي��ة ورف��ع
اسمها عاليا في املحافل العربية
وال��دول �ي��ة ك��اف��ة واس �ه��م ف��ي اب ��راز
دوره � ��ا ع �ل��ى ال �س��اح��ة ال��ري��اض�ي��ة
العاملية.
خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي �ن��ا وت�م�ن�ي��ات�ن��ا
ال ��دائ� �م ��ة ل �س �م��وك��م ح �ف �ظ �ك��م ال �ل��ه
ب� �م ��زي ��د م � ��ن ال� �ص� �ح ��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة
ول��وط�ن�ن��ا ال �ع��زي��ز دوام االزده� ��ار
والتقدم والرفعة ف��ي ظ��ل الرعاية
ال� �س ��ام� �ي ��ة وال� � �ق� � �ي � ��ادة ال �ح �ك �ي �م��ة
لسموكم حفظكم الله ورعاكم.
وق� � � ��د ب � �ع� ��ث ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال�ل��ه ورع ��اه ببرقية شكر جوابية
ال� � ��ى اخ � �ي� ��ه س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
امل � �ب� ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح رئ �ي��س
مجلس ال ��وزراء حفظه ال�ل��ه اع��رب
فيها سموه حفظه الله عن خالص
ش � �ك� ��ره وت � �ق� ��دي� ��ره ع� �ل ��ى م � ��ا ع �ب��ر
ع�ن��ه س�م��وه واخ��وان��ه ال� ��وزراء من
ط�ي��ب امل�ش��اع��ر وخ��ال��ص التهاني
ب �م �ن��اس �ب��ة االح� �ت� �ف ��ال ال ��ري ��اض ��ي
ال �ك �ب �ي��ر ب ��اف �ت �ت ��اح (س � �ت� ��اد ج��اب��ر
االح� �م ��د ال� ��دول� ��ي) م �ش �ي��دا س�م��وه
رع� � � ��اه ال � �ل� ��ه ب ��امل� �س� �ت ��وى ال ��رف� �ي ��ع
لالحتفالية املتميزة التي واكبت

سمو أمير البالد مغادرا إلى املغرب وفي وداعه سمو ولي العهد

حفل افتتاح هذا الصرح الرياضي
ال� �ك� �ب� �ي ��ر وب� ��ال � �ج � �ه� ��ود ال� �ك� �ب� �ي ��رة
ال �ت��ي ب��ذل �ت �ه��ا م�خ�ت�ل��ف ال� � ��وزارات
وال �ج �ه��ات امل �ش��ارك��ة وب��ال�ت�ن�ظ�ي��م
العالي املستوى لهذه االحتفالية
ال��ذي اس�ه��م ف��ي اب��راز ه��ذا الحدث
ال ��ري ��اض ��ي ال � �ه� ��ام ف� �ك ��ان ��ت م�ح��ط
ت �ق��دي��ر واع� �ج ��اب ل�ل�ج�م�ي��ع م �ق��درا
سموه حفظه الله تفاعل املواطنني
ال� �ك ��رام وم �ش��ارك �ت �ه��م ال �ف �ع��ال��ة في
ان�ج��اح ه��ذه االحتفالية الوطنية
واظهار الجانب الحضاري للوطن
ال�ع��زي��ز مبتهال س �م��وه رع ��اه الله
ال� ��ى امل ��ول ��ى ج ��ل وع �ل�ا أن يحفظ
ال��وط��ن الغالي وي��دي��م عليه نعمة
األم��ن واالم��ان والرخاء واالزده��ار
وأن يوفق الجميع لخدمته ورفع
رايته.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ب �ع��ث ح�ض��رة

صاحب السمو امير البالد الشيخ
ص �ب��اح االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه الله ورعاه برقيات شكر الى
ك��ل م��ن سمو الشيخ جابر مبارك
ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح رئ �ي��س مجلس
ال � � ��وزراء .وال �ش �ي��خ ن��اص��ر ص�ب��اح
االح � �م� ��د وزي � � ��ر ش � � ��ؤون ال� ��دي� ��وان
االم �ي��ري ,وال�ش�ي��خ محمد الخالد
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � ��وزراء
ووزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ,وال �ش �ي��خ علي
الجراح نائب وزير شؤون الديوان
األميري .والشيخ سلمان الحمود
وزي � � � ��ر االع� � �ل � ��ام ووزي � � � � ��ر ال � ��دول � ��ة
لشؤون الشباب .ود.علي العبيدي
وزي � ��ر ال �ص �ح��ة .ود.ع � �ل ��ي ال�ع�م�ي��ر
وزي � � ��ر األش� � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة ووزي � ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم � ��ة.
وال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وزي��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء

ووزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ب��ال��وك��ال��ة
ورئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ع �ل �ي��ا لتنفيذ
نشاطات وبرامج احتفالية افتتاح
اس � �ت� ��اد ج ��اب ��ر األح � �م� ��د ال� ��دول� ��ي.
وال �ش �ي��خ اح �م ��د امل �ن �ص��ور امل��دي��ر
ال �ع��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة.
وع � �ب � ��دال � �ع � ��زي � ��ز س� � �ع � ��ود اس� �ح ��ق
رئ�ي��س ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واإلداري� ��ة
ب��ال��دي��وان األم�ي��ري  -ن��ائ��ب رئيس
ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا لتنفيذ ن�ش��اط��ات
وب��رام��ج احتفالية اف�ت�ت��اح استاد
ج��اب��ر األح �م��د ال��دول��ي ،ع�ب��ر فيها
س�م��وه رع ��اه ال�ل��ه ع��ن ب��ال��غ شكره
وتقديره لكافة الوزارات والجهات
الحكومية املشاركة في التحضير
واإلع��داد والترتيب لحفل افتتاح
«ستاد جابر األحمد الدولي» على
ك��ل م��ا ب��ذل��وه م��ن ترتيبات أمنية
رفيعة وجهود مقدرة وإع��داد راق

وت �ن �ظ �ي��م ع ��ال ��ي امل �س �ت��وى س��اه��م
ف ��ي اب � � ��راز وإن � �ج� ��اح ه� ��ذا ال �ح��دث
الرياضي والوطني املهم وإظهار
ال��وج��ه ال�ح�ض��اري للوطن العزيز
واملكانة املرموقة التي يستحقها
مقدرا سموه عاليا تفاعل إخوانه
وأبنائه املواطنني واملقيمني على
أرض ال� ��وط� ��ن ال� �ع ��زي ��ز م� ��ع ه ��ذه
االح �ت �ف ��ال �ي ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة امل �ت �م �ي��زة
وإس�ه��ام�ه��م ف��ي إن�ج��اح�ه��ا سائال
س�م��وه رع��اه ال�ل��ه امل��ول��ى ع��ز وجل
أن يديم على الوطن الغالي نعمة
األم��ن واألم��ان والرخاء واالزده��ار
وأن يوفق الجميع لخدمته ورفع
رايته.
ك � �م� ��ا ب � �ع� ��ث ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
الله ورعاه ببرقيات شكر لكل من
سمو الشيخ س��ال��م العلي رئيس
ال�ح��رس ال��وط�ن��ي وال�ش�ي��خ مشعل
األح� � �م � ��د ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� �ح ��رس
الوطني ومعالي الفريق م.الشيخ
خالد الجراح نائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع أع��رب فيها
س �م��وه ع��ن ب��ال��غ ش �ك��ره وت�ق��دي��ره
ل�ل�ق�ط��اع��ات امل �ش��ارك��ة ف��ي ال�ح��رس
الوطني ووزارة الدفاع في اإلعداد
وال�ت��رت�ي��ب لحفل اف�ت�ت��اح (اس�ت��اد
ج��اب��ر األح� �م ��د ال� ��دول� ��ي) ع �ل��ى ما
بذلوه من جهود كبيرة ومخلصة
وت��رت �ي �ب��ات أم�ي�ن��ة وت�ن�ظ�ي��م رف�ي��ع
أس� �ه ��م ف� ��ي إن � �ج� ��اح ه � ��ذا ال� �ح ��دث
الرياضي والوطني املهم وإظهار
ال��وج��ه ال�ح�ض��اري للوطن العزيز
سائال سموه املولى أن يديم على
الوطن الغالي نعمة األمن واألمان
وال� ��رخ� ��اء واالزده � � � ��ار وأن ي��وف��ق
الجميع لخدمته ورفع رايته.
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ولي العهد يشيد بحسن التنظيم
ورقي المستوى في احتفالية االفتتاح
تلقى سمو نائب االمير وولي العهد
الشيخ ن��واف األح�م��د الجابر الصباح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة م��ن م�ع��ال��ي
رئيس مجلس االمة مرزوق علي الغانم
هذا نصها:
س �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه ��د ال �ش �ي ��خ ن� ��واف
االح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ف ��ي ن�ش��وة
ال �ش �ع ��ور ال �غ ��ام ��ر ال� �ت ��ي اه� �ل ��ت ع�ل�ي�ن��ا
ط�لائ �ع��ه ب �ع��د ق �ب��ول ت �ش��ري��ف س�م��وك��م
بمعية حضرة صاحب السمو الشيخ
ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح -
حفظكما الله ورعاكم وبرعاية كريمة
م��ن س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد اي��ذان��ا بافتتاح
«اس� �ت ��اد ج��اب��ر االح �م ��د ال ��دول ��ي» ه��ذا
ال �ص��رح ال�ع�م�لاق وامل�ع�ل��م ال��رائ��ع ال��ذي
يحمل في قلوب اه��ل الكويت االوفياء
اسم خالد ينبض به وملك تملك قلوب
اه��ل الكويت االوف�ي��اء وبهذه املناسبة
ف��إن�ن��ي ألود ان اس�ت�م�ي��ح س�م��وك��م ب��ان
اهدي اليكم باسمي ونيابة عن اخواتي
اع �ض��اء م�ج�ل��س االم� ��ة ب��اق��ة ع�ب�ق��ة من
قطوف املحبة التي تجيش بها حنايا
االضلع مقرونة بابتهال الى الله العلي
القدير ان يحفظ سموكم ويحفظ لنا
سمو امير دولة الكويت الشيخ صباح
االح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ل �ه��ذا ال�ب�ل��د
االم ��ن ح��ام�ين وراع �ي�ن وم �ن��ارة اش�ع��اع
تبسط بريقها الي افاق مستقبل زاهر
واعد وضاء ورمزا لعزة شبعكم الوفي
االم�ي�ن وال �س�لام ع�ل��ى س�م��وك��م ورح�م��ة
الله وبركاته.
م ��رزوق علي ال�غ��ان��م رئ�ي��س مجلس
االمة.
وق��د بعث سمو نائب االم�ي��ر وول��ي

ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف االح �م��د ال�ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح ب��رق�ي��ة ش�ك��ر ج��واب �ي��ة ألخ�ي��ة
رئيس مجلس االمة معالي مرزوق علي
ال�غ��ان��م اع��رب فيها س�م��وه ع��ن خالص
ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر مل �ع��ال �ي��ه وإلخ ��وان ��ه
اع � �ض� ��اء م �ج �ل��س االم � � ��ة ع� �ل ��ى ص� ��ادق
التهاني بمناسبة افتتاح استاد جابر
الدولي.
كما تلقى سمو نائب االم�ي��ر وول��ي
ال�ع�ه��د ب��رق�ي��ة تهنئة م��ن س�م��و الشيخ
ج��اب��ر م �ب��ارك ال�ح�م��د ال �ص �ب��اح رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ه� ��ذا ن �ص �ه��ا :ي�ط�ي��ب
ل��ي ان اب�ع��ث ال��ى سموكم حفظكم الله
باسمي واس��م اخ��وان��ي ال ��وزراء اص��دق
آي � ��ات ال �ت �ه��ان��ي واخ� �ل ��ص ال �ت �ب��ري �ك��ات
بمناسبة االح�ت�ف��ال ال��ري��اض��ي الكبير
بافتتاح استاد جابر االحمد الدولي.
ك �م��ا ي �س �ع��دن��ا ان ن �ع ��رب ل�س�م��وك��م
ح �ف �ظ �ك��م ال� �ل ��ه ع� ��ن خ ��ال ��ص االع � �ت� ��زاز
وال �ت �ق��دي��ر ل��رع��اي�ت�ك��م االب��وي��ة ال��دائ�م��ة
ل �ل��ري��اض��ة ف��ي ال �ك��وي��ت وت��وج�ي�ه��ات�ك��م
السديدة التي اسهمت في ابراز الحفل
ب� ��ال � �ص� ��ورة امل� �ش ��رق ��ة ل ��وج ��ه ال �ك��وي��ت
الحضاري مشيرين في هذا املقام الى
ان ال�ك��وي��ت ك��ان��ت وم��ازال��ت سباقة في
تقديم املبادرات التي تهدف الى اعالء
ال �ق �ي��م ال��ري��اض �ي��ة واح �ت �ض �ن��ت ال�ك�ث�ي��ر
م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات وال �ب �ط��والت االقليمية
وال��دول �ي��ة ال�ت��ي ت�ع�ك��س ح��رص�ه��ا على
التواصل بني شعوب العالم وتأصيل
الروح الرياضية النبيلة.
وب� �ع ��ث س �م��و ن ��ائ ��ب االم� �ي ��ر وول ��ي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف االح �م��د ال�ج��اب��ر
ال �ص �ب ��اح ب��رق �ي��ة اع � ��رب ف �ي �ه��ا س�م��وه

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح

ع��ن خ��ال��ص ال�ش�ك��ر وال �ت �ق��دي��ر لسموه
وإلخوانه الوزراء على صادق التهاني
بمناسبة افتتاح "استاد جابر الدولي".
م �ش �ي��دا س �م ��وه ب �ج �ه��ود م�ن�ت�س�ب��ي
ك��اف��ة ال � � ��وزارات وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
امل �ش��ارك��ة ف��ي االع � ��داد وال�ت�ن�ظ�ي��م ل�ه��ذا
الحفل وعلى كل ما بذلوه من ترتيبات
رف �ي �ع��ة امل �س �ت ��وي س��اه �م��ت ف ��ي اب� ��راز
وانجاح هذا الحدث الرياضي الوطني
ال��ذي عكس ال��وج��ه ال�ح�ض��اري للوطن
العزيز.
سائال سموه املولى تعالى ان يديم
على وطننا الغالي نعمة االمن واالمان
والرخاء وان يوفق الجميع الى تحقيق
املزيد من االنجازات الرياضية لكويتنا
الغالية تحت ظل قائد مسيرتنا وراعي

نهضتنا حضرة صاحب السمو امير
ال �ب�ل�اد امل �ف��دى ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح�م��د
الجابر الصباح ذخرا للبالد.
وب� �ع ��ث س �م��و ن ��ائ ��ب األم� �ي ��ر وول ��ي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف االح �م��د ال�ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ال ��ى ك ��ل م��ن:
س �م ��و ال �ش �ي ��خ س ��ال ��م ال �ع �ل ��ي ال �س��ال��م
ال �ص �ب��اح رئ �ي��س ال �ح ��رس ال��وط �ن��ي .و
الشيخ مشعل االح�م��د الجابر االحمد
الصباح نائب رئيس الحرس الوطني.
وال�ش�ي��خ خ��ال��د ال �ج��راح ال�ص�ب��اح نائب
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر ال��دف��اع
بمناسبة افتتاح استاد جابر األحمد
الدولي.
ع �ب��ر ف�ي�ه��ا س �م��وه ع��ن ب��ال��غ ال�ش�ك��ر
وال�ت�ق��دي��ر لجميع ال�ج�ه��ات الحكومية

وال� �ق� �ط ��اع ��ات امل � �ش ��ارك ��ة م� ��ن ال �ح ��رس
ال��وط �ن��ي ووزارة ال ��دف ��اع ف ��ي اإلع� ��داد
والترتيب لهذا الحفل الرياضي الكبير.
مثمنا سموه كافة الجهود املبذولة
وح �س��ن ال �ت �ن�ظ �ي��م وامل �س �ت ��وى ال �ع��ال��ي
ال � ��ذي س��اه��م ف ��ي إن� �ج ��اح وإب � � ��راز ه��ذا
ال � �ح� ��دث ال ��ري ��اض ��ي ع �ل ��ى امل �س �ت��وي�ي�ن
اإلقليمي والدولي واظهار وجه الكويت
ال �ح �ض ��اري .م�ت�م�ن�ي��ا س �م��وه للجميع
دوام التوفيق والنجاح وتحقيق املزيد
من االنجازات لكويتنا الغالية وأهلها
األوفياء في القيادة الحكيمة لحضرة
صاحب السمو الشيخ صباح األحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ام �ي��ر ال �ب�ل�اد امل �ف��دى
ورعاه ذخرا للبالد.
كما بعث سمو ول��ي العهد الشيخ
ن��واف األحمد الجابر الصباح ببرقية
تهنئة إلى كل من الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس ال��وزراء .والشيخ ناصر
ص �ب��اح األح �م��د وزي ��ر ش ��ؤون ال��دي��وان
األم � � �ي� � ��ري .وال � �ش � �ي ��خ م �ح �م ��د ال �خ ��ال ��د
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
الداخلية .والشيخ علي ال�ج��راح نائب
وزير شؤون الديوان األميري ،والشيخ
س�ل�م��ان ص�ب��اح ال�س��ال��م ال�ح�م��ود وزي��ر
اإلعالم ووزير الدولة لشؤون الشباب.
ود .علي سعد العبيدي وزي��ر الصحة.
ود .علي صالح العمير وزي��ر األشغال
العامة ووزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
األمة .والشيخ محمد العبدالله املبارك
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة ورئيس
اللجنة العليا لتنفيذ نشاطات وبرامج
احتفالية افتتاحا استاد جابر األحمد

الدولي .والشيخ احمد منصور األحمد
 املدير العام للهيئة العامة للرياضة.وع �ب��دال �ع��زي��ز س �ع��ود اس �ح��ق  -رئ�ي��س
ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واإلداري � � ��ة ب��ال��دي��وان
االم�ي��ري  -نائب رئيس اللجنة العليا
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ن �ش��اط��ات وب ��رام ��ج اح�ت�ف��ال�ي��ة
افتتاحا استاد جابر األحمد الدولي.
وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة ن �ج��اح ف�ع��ال�ي��ات
االح �ت �ف��ال ب��اف �ت �ت��اح ال �ص ��رح ال�ك�ب�ي��ر
اس� �ت ��اد ج ��اب ��ر األح� �م ��د ال ��دول ��ي ع�ب��ر
ف�ي�ه��ا س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د ع��ن خ��ال��ص
ال�ت�ه��ان��ي وال�ت�ب��ري�ك��ات وب��ال��غ الشكر
وع �ظ �ي��م االم �ت �ن ��ان ل�ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات
التي شاركت في تنظيم هذا االحتفال
املهيب والذي تكلل بفضل الله تعالى
ب ��ال� �ن� �ج ��اح ،م �ش �ي ��دا س� �م ��وه ب�ح�س��ن
ال�ت�ن�ظ�ي��م ورق ��ي امل�س�ت��وى وال�ح��رف�ي��ة
ف��ي األداء ال� ��ذي ك ��ان ل��ه أط �ي��ب األث��ر
في نفوسنا وما عكس وجه الكويت
الحضاري.
وأك � � ��د س� �م ��و ول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د أن ه ��ذا
االح � � �ت � � �ف � ��ال ج� � � ��اء ن� �ت� �ي� �ج ��ة ل �ل �ج �ه ��ود
املخلصة املبذولة وال��دور ال�ب��ارز الذي
قام به املشاركون في زمن قياسي رغم
ك��ل ال �ت�ح��دي��ات وال� ��ذي ي ��دل ع�ل��ى م��دى
ال�ص�لاب��ة وال�ع��زي�م��ة ال�ت��ي يتحلى بها
أبناء وطننا الحبيب.
م �ت �م �ن �ي ��ا س � �م � ��وه ل �ل �ج �م �ي ��ع دوام
التوفيق والنجاح وتحقيق املزيد من
االن� �ج ��ازات ل�ك��وي�ت�ن��ا ال�غ��ال�ي��ة وأه�ل�ه��ا
األوف � �ي � ��اء ف ��ي ظ ��ل ال� �ق� �ي ��ادة ال�ح�ك�ي�م��ة
لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح أم �ي��ر ال�ب�لاد
املفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبالد.

الغانم استقبل
رئيس برلمان طاجيكستان
وص � � ��ل رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � �ن � ��واب
ل �ل �م �ج �ل��س األع� � �ل � ��ى ف � ��ي ج �م �ه ��وري ��ة
ط��اج�ي�ك�س�ت��ان ال �ص��دي �ق��ة ش �ك��ورج��ان
ظهوروف والوفد املرافق له الى البالد
أمس في زي��ارة رسمية تستغرق عدة
أيام.
وك��ان في استقباله رئيس مجلس
األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ورئ �ي ��س بعثة
ال � � �ش � ��رف امل � ��راف� � �ق � ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب س �ع ��ود
ال� � �ح � ��ري� � �ج � ��ي وس� � �ف� � �ي � ��ر ج � �م � �ه� ��وري� ��ة
ط��اج �ي �ك �س �ت��ان ل � ��دى دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
د.زب �ي��دال �ل��ه زب� �ي ��دوف واألم �ي��ن ال �ع��ام
امل� �س ��اع ��د ل �ق �ط ��اع ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ع��ام��ة

واملنظمات مهدي املطيرات.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م في
مكتبه ع ��ددا م��ن ال �س �ف��راء املعتمدين
ل� ��دى ال �ك ��وي��ت .ف �ق��د اس�ت�ق�ب�ـ��ل ال �غ��ان��م
س�ف�ي��ر ج�م�ه��وري��ة ط��اج�ي�ك�س�ت��ان ل��دى
ال �ب�لاد د .زب�ي��دال�ل��ه زب �ي��دوف وسفير
جمهورية املكسيك لدى البالد ميغيل
ان�خ�ي��ل اي �س �ي��درو وس�ف�ي��ر ج�م�ه��وري��ة
تونس ل��دى البالد أحمد بن الصغير
وس�ف�ي��ر ج�م�ه��وري��ة ك��وب��ا ل ��دى ال�ب�لاد
اندرس جاريدوو.
وب �ع��ث ال �غ��ان��م ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ال��ى
رئيس مجلس الشورى في دولة قطر

الشقيقة محمد ب��ن م �ب��ارك الخليفي
وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلده.
ك �م��ا ب �ع��ث ال� �غ ��ان ��م ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة
إل� ��ى رئ �ي ��س ال �ج �م �ع �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة ف��ي
ج �م �ه��وري��ة ال �ن �ي �ج��ر أم� � ��ادو س��ال�ي�ف��و
بمناسبة العيد الوطني لبلده.
ك �م��ا ب �ع��ث ال �غ��ان��م ب��رق�ي�ت��ي تهنئة
ال ��ى ك��ل م��ن رئ �ي��س امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
سيليونغ تشو غ��د ف��ي مملكة بوتان
س� ��ون� ��ام ك �ي �ن �غ��ا ورئ � �ي� ��س ال �ج �م �ع �ي��ة
ال��وط �ن �ي��ة ت �ش��و غ� ��دو ج �ي �غ��م زان �غ �ب��و
وذل � � � ��ك ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال � �ع � �ي ��د ال ��وط� �ن ��ي
لبلدهما.
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أكدوا أنه بتكاتفنا ستعود الكرة الكويتية إلى عصرها الذهبي

نواب :افتتاح استاد جابر مصدر فخر
هنأ عدد من النواب
سمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد وولي
العهد الشيخ نواف
األحمد والحكومة
والشعب الكويتي
بمناسبة افتتاح استاد
جابر الدولي واعتبروا
االستاد مشروعا رياضيا
مصدر فخر لجميع
الكويتيين مشيرين إلى
أنه إنجاز وصرح رياضي
جديد يضاف إلى إنجازات
الكويت التي تمت في
عهد صاحب السمو
األمير.
ولفت النواب إلى أن
الحفل نال إشادة
واستحسان الجميع في
عملية تأمين وتنظيم
عملية دخول وخروج
الجماهير من االستاد
وإليه بكل مرونة ويسر
مؤكدين أن المناسبة
عكست الصورة
الحضارية والمشرفة
للرياضة الكويتية أمام
دول العالم والتي
حتما ستعود إلى سابق
أمجادها وعصرها
الذهبي.

ت� �ق ��دم ال �ن ��ائ ��ب م .ع� � ��ادل ال �خ��راف��ي
بالشكر الجزيل لصاحب السمو امير
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د ال�ص�ب��اح على
رع��اي �ت��ه ل�ح�ف��ل اف �ت �ت��اح اس �ت��اد ج��اب��ر
مؤكدا أن وجوده بني ابنائه من اطياف
الشعب كافة ما هو دليل حرصه على
مشاركته أب�ن��اءه سعادتهم على هذا
االنجاز راجيا الله ان يمده بالصحة
وال� �ع ��اف� �ي ��ة وان ي �ج �ع �ل��ه ذخ� � ��را ل �ه��ذا
الشعب االصيل.
ك� � �م � ��ا ش� � �ك � ��ر ال � � �خ� � ��راف� � ��ي ال� �ش� �ع ��ب
ال �ك��وي �ت��ي ع �ل��ى م�س��اه�م�ت��ه ف��ي ن�ج��اح
ه��ذا الحفل بتواجده وتفاعله وال��ذي
اث�ب��ت للجميع رف�ض��ه م��ن ان يستغل
سياسيا للتقليل من شأن الكويت او
اظهارها بصورة سيئة ام��ام املحافل
الدولية وهذا ما كنا نراهن عليه كونه
شعبا واعيا ووطنيا متماسكا ملتفا
حول قيادته السياسية يقاد وال ينقاد
منذ مئات السنني.
واش � � � � � ��اد ال � � �خ � ��راف� � ��ي ب ��ال� �ح� �ك ��وم ��ة
م �م �ث �ل��ة ب ��وزرائ� �ه ��ا ع �ل��ى ت �ن �ظ �ي��م ه��ذا
ال�ح�ف��ل وع �ل��ى رأس �ه��م ال�ش�ي��خ محمد
ال�ع�ب��د ال�ل��ه وال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
واملنظمني من الهيئة العامة للشباب
وال ��ري ��اض ��ة وامل �ت �ط��وع�ين اض ��اف ��ة ال��ى
االجهزة االمنية ممثلة ب��وزارة الدفاع
وال �ح��رس ال��وط�ن��ي ووزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ال��ذي��ن س�ط��روا للتاريخ اروع األمثلة
ف� ��ي ال � �ح� ��زم وال� �س� �ي� �ط ��رة ف� ��ي ت��وف �ي��ر
االمن والتنظيم مشيدا بتواجد وزير
الداخليه الشيخ محمد الخالد ال��ذي
ك � ��ان ل ��ه االث � ��ر ال �ب ��ال ��غ وامل� �ع� �ن ��وي ف��ي
نجاح هذا االفتتاح مؤكدا انه بالرغم
م ��ن ع ��دم وج� ��ود اي ق �ص��ور ف ��ي عمل
االج� �ه ��زة االم �ن �ي��ة اال ان �ه��م ي�ط��ال�ب��ون
ال�ش�ع��ب ب�م�س��ام�ح�ت�ه��م ان وج� ��دوا اي
تقصير قائال لم ار ذل��ك الرقي في اي
دولة من دول العالم.
وق� � ��ال ان ت �ك��ات��ف اج � �ه� ��زة ال ��دول ��ة
م� �م� �ث� �ل ��ة ب � � � � � ��وزاره ال � �ص � �ح� ��ة ووزارة
الكهرباء وبقية الوزارات اعطى صورة
ح �ض��اري��ة ل�ل�ك��وي��ت ق��ائ�لا ال يفوتني
ان اشكر رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
الغانم وزمالئي النواب كونهم جزءا
م��ن ه ��ذا االن �ج��از ب��رس��م ال�ف��رح��ة على
وجوه ابناء الكويت والذين اثبتوا ان
الكويت خط احمر لكل من يحاول ان
يقلل م��ن ش��أن�ه��ا ف��ي اي محفل س��واء
كان رياضيا او سياسيا او ماليا.
رسم البسمة
م � ��ن ج� ��ان� ��ب م� �ت� �ص ��ل ع� �ب ��ر م ��راق ��ب
مجلس االمة النائب عبدالله التميمي
ع��ن خ��ال��ص ش�ك��ره وت�ق��دي��ره لصاحب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع � � ��اه ع �ل��ى دوره ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي رس��م
البسمة ع�ل��ى ش�ف��اه ال�ش�ع��ب الكويتي
بإفتتاح استاد جابر االحمد الدولي.
وق ��ال أن �ن��ا الزل �ن��ا وس�ن�ب�ق��ى نتعلم

ال �ك ��وي �ت �ي ��ة وان � �ط �ل�اق� ��ة ق ��وي ��ة ل �ل �ك��رة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ك��ل ال �ب �ط��والت م�ش�ي��را
إل � ��ى أن ال� �ك ��وي ��ت س �ت �ج �ت��از م�ش�ك�ل��ة
إي �ق��اف ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي ب ��اذن الله
وس �ي �ع��ود ال� � ��دور ال� ��ري� ��ادي وامل �ك��ان��ة
امل��رم��وق��ة ل�ل�ك��وي��ت وس �ت �ش��ارك بحول
ال �ل��ه وت��وج �ي �ه��ات ق�ي��ادت�ه��ا وس��واع��د
أبنائها في املحافل الدولية.
واختتم الحويلة مهنئا الرياضيني
بهذا الصرح الرياضي املتميز متمنيا
مزيدا من التفوق وتحقيق االنجازات
ال ��ري ��اض �ي ��ة ل ��رف ��ع راي� � ��ة ال �ك ��وي ��ت ف��ي
املحافل الدولية مبديا سعادته بهذا
امل � �ش ��روع ال � ��ذي ي �ض��ع ال �ك��وي��ت ع�ل��ى
خ ��ارط ��ة ال � ��دول ال �ت��ي ت��ول��ي ال�ش�ب��اب
االه� �ت� �م ��ام ال �ل ��ازم س ��ائ�ل�ا امل ��ول ��ى ع��ز
وجل ان يحفظ الكويت وأهلها ويديم
عليها نعمة االم��ن واألم ��ان وال��رخ��اء
واالزدهار.

صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي العهد لدى دخولهما استاد جابر أمس األول

م��ن ق� ��درات ص��اح��ب ال�س�م��و ال �ف��ذة في
إدارة امل �ل �ف��ات وع �ل��ى ك��اف��ة األص �ع��دة
وامل �س �ت��وي��ات ف �خ��روج ح�ف��ل االف�ت�ت��اح
بهذه االحترافية والدقة حتما وراءها
ب�ص�م��ات س�م��وه رع ��اه ال �ل��ه الف�ت��ا ال��ى
أن ال� �ف ��رح ��ة أص� �ب� �ح ��ت ف ��رح� �ت�ي�ن ه��ي
إع� ��ادة االم ��ل ب �ق��درات ال�ت�ن�م�ي��ة املقبلة
واالح� �ت ��راف� �ي ��ة ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ت��وج �ي �ه��ات
سمو االمير في نجاح الحفل املبهر.
وأثنى التميمي على جهود رئيس
اللجنة املنظمة وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس ال ��وزراء وزي��ر الكهرباء وامل��اء
ب��ال��وك��ال��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه
وج� �ه ��ود وزي � ��ر اإلع �ل��ام وزي � ��ر ال��دول��ة
ل� � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب� ��اب ال � �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
ال �ح �م ��ود وأع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة امل�ن�ظ�م��ة
واملتطوعني من الشباب الكويتي على
جهودهم الرائعة واملثابرة في عملهم
طيلة ف�ت��رة اإلس�ت�ع��داد ل�ه��ذه املناسبة
املبهجه.
وت��اب��ع ال�لاف��ت ف��ي إي�ج��اب�ي��ات ه��ذه
التجربة الناجحة أن الشباب الكويتي
ق � ��ادر ع �ل��ى م �ن��اف �س��ة أك �ب ��ر ال� � ��دول ف��ي
التنظيم وإدارة امل�ن��اس�ب��ات الكبيرة
والدة « في
مستدركا أن دولة الكويت « ّ
املواهب والقدرات على كافة األصعدة
ول ��دى ش�ب��اب�ه��ا ال�ع��زي�م��ة ال�ق��وي��ة على
ال �ن �ج��اح وم ��ا ي�ح�ت��اج��ون��ه ه��و ال��دع��م
والتشجيع الثبات جدارتهم.
وختم التميمي تصريحة بتوجيه
ال � �ث � �ن� ��اء وال � �ش � �ك� ��ر ل � �ك� ��اف� ��ة ال� �ج� �ه ��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة واأله� �ل� �ي ��ة امل� �ش ��ارك ��ة ف��ي
ال �ت �ن �ظ �ي��م وال � ��ى ال �ج �م �ه��ور ال�ك��وي�ت��ي
املتعطش للفرحة وإع ��ادة االبتسامة
لجميع ابناء الوطن.
صرح رياضي
ف ��ي ح�ي�ن أش � ��اد ال �ن ��ائ ��ب د.م �ح �م��د
ال �ح��وي �ل��ة ب �ن �ج��اح اح�ت�ف��ال�ي��ة اف�ت�ت��اح
اس �ت��اد ج��اب��ر ال ��دول ��ي وال �ت��ي اق�ي�م��ت
ب��رع��اي��ة وح �ض��ور س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد

الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه.
وأع� � � � ��رب ال� �ح ��وي� �ل ��ة ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح� �ف ��ي ل � ��ه ع � ��ن ش � �ك � ��رة وت � �ق ��دي ��رة
لحضرة ص��اح��ب السمو أم�ي��ر البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع� � � ��اه ع �ل ��ى م �ب ��ادرت ��ه
وت��وج�ي�ه��ات س�م��وه ال�س��ام�ي��ة لسرعة
افتتاح ه��ذا الصرح الرياضي الكبير
ورعايته لحفل االفتتاح مؤكدا أن هذا
ي��دل وي��ؤك��د على ح��رص س�م��وه على
النهضة التنموية للبالد و خصوصا
في قطاع الشباب والرياضة ومشيرا
إل� ��ى اه �ت �م��ام س �م��وه ع �ل��ى أن ي�خ��رج
استاد جابر الذي يحمل اسما عزيزا
على قلوبنا جميعا اس��م امل�غ�ف��ور له
بإذن الله تعالى األمير الراحل الشيخ
جابر األحمد بأجمل صورة وهذا ما
تحقق بالفعل في وقت قياسي.
وق��ال :كذلك الشكر موصول لسمو
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء الشيخ جابر
املبارك الصباح و رئيس مجلس األمة
م��رزوق الغانم ملا قاموا به من جهود
ومتابعة وزي ��ارات ميدانية للوقوف
ع� �ل ��ى أخ � � ��ر ت � � �ط� � ��ورات ه � � ��ذا ال� �ص ��رح
الرياضي فالعمل املشكور ال��ذي بذل
ي �س �ت �ح �ق��ه ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي وأع� ��اد
البسمة لجماهير الرياضة الكويتية
ول �ل �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ون �ت �م �ن��ى ك��ذل��ك
مزيدا من االن�ج��ازات الف��راح وإسعاد
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وت�ط��وي��ر ال��ري��اض��ة
الكويتية وإعادتها إلى سابق عهدها.
وث�م��ن ال�ح��وي�ل��ة ال�ج�ه��ود الحثيثة
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة الن �ج��اح ه��ذه الفعالية
ال � �ت ��ي ق ��ام ��ت ب� �ه ��ا ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة
الف�ت�ت��اح إس �ت��اد ج��اب��ر ب��رئ��اس��ة وزي��ر
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير
ال �ك �ه��رب��اء ب��ال��وك��ال��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
العبدالله وأي�ض��ا وزي��ر اإلع�ل�ام وزي��ر
الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان
الحمود على دوره وإهتمامه الكبير

ف ��ي إب� �ق ��اء اس� ��م ال ��ري ��اض ��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ف ��ي امل �ح��اف��ل ال ��دول� �ي ��ة وك ��ذل ��ك م��دي��ر
ه �ي �ئ��ة ال� �ش� �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة ال �ش �ي��خ
أح �م��د امل �ن �ص��ور وج �م �ي��ع م ��ن س��اه��م
ف��ي ه��ذه االح�ت�ف��ال�ي��ة امل�م�ي��زة ع�ل��ى ما
بذلوه وقدموه من جهود لكي تخرج
االحتفالية بالشكل الذي يليق باسم
ال� �ك ��وي ��ت ول �ت �ع �ي��د ال� �ف ��رح ��ة ال �غ��ائ �ب��ة
وتحيي األمل من جديد في الرياضة
الكويتية.
وت ��اب ��ع :ك ��ذل ��ك ث �م��ن ج �ه ��ود ن��ائ��ب
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ح ووك� �ي ��ل
ال � ��وزارة ال�ف��ري��ق س�ل�ي�م��ان ف�ه��د الفهد
وق� �ي ��ادات وض �ب��اط واف � ��راد األم ��ن من
رج� ��ال ال��داخ �ل �ي��ة االك� �ف ��اء ف ��ي تنظيم
وت ��أم �ي�ن ه � ��ذا ال � �ح ��دث وامل ��وج ��ودي ��ن
داخ � ��ل االس � �ت ��اد وخ ��ارج ��ه وت�س�ه�ي��ل
دخ��ول وخ��روج الجماهير وأيضا كل
الشكر للجمهور الذي ساعد بالتزامة
بخروج ه��ذه االحتفالية بهذا الشكل
املتميزوالشكر لنائب رئيس مجلس
ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال �ش �ي��خ خ��ال��د
ال�ج��راح للجهود املبذوله م��ن ضباط
وافراد الجيش والشكر لجميع أجهزة
الدوله املشاركة في االفتتاح.
وأك � ��د ال �ح��وي �ل��ة أن اس� �ت ��اد ج��اب��ر
ال��دول��ي يعد ص��رح��ا رياضيا يفتخر
به كل كويتي ويعتبر من االستادات
الكاملة التي تم تشييدها على أعلى
م�س�ت��وى وسيشكل ع�لام��ة ف��ارق��ة في
ت��اري��خ الكويت خصوصا أن الصرح
ال� �ع� �م�ل�اق ه� ��و األول ع� �ل ��ى م �س �ت��وى
ال� �ط ��اق ��ة االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت
والسابع عربيا والخامس والعشرين
على مستوى العالم فهو يضاهي في
امكاناته أكبر مالعب العالم من حيث
التجهيزات والتقنيات املوجودة فيه
إداريا وإعالميا وفنيا.
وت �م �ن��ى ال �ح��وي �ل��ة أن ت �ك ��ون ه��ذه
ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ة ب � � � � ��ادرة خ� �ي ��ر ل �ل ��ري ��اض ��ة

نجاح رائع
م��ن جانب آخ��ر النائب اح�م��دالري:
ن �ح �م��دال �ل��ه ع �ل��ى االف� �ت� �ت ��اح ال �ن��اج��ح
والرائع إلستاد جابر االحمد ونبارك
ل �س �م��و االم� �ي ��ر ول �س �م��و ول � ��ي ال�ع �ه��د
ولرئيس مجلس االمة ولسمو رئيس
ال ��وزراء وك��اف��ة ال ��وزراء ال��ذي��ن سهروا
ع�ل��ى ن �ج��اح االف �ت �ت��اح ب��أم��ان وروع ��ة
خاصة وزي��ر الداخلية ووزي��ر الدفاع
ورئ � �ي ��س ال � �ح ��رس ال ��وط� �ن ��ي ون��ائ �ب��ه
ووزي��ر ال��دول��ة ووزي��ر الشباب ومدير
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��ري��اض��ة وال �ج �ن��ود
املجهولني بكافة الجهات.
وأض ��اف :ن�ب��ارك للشعب الكويتي
االف �ت �ت��اح وخ��اص��ة ال�ج�م�ه��ور ال��وف��ي
ال� �ص ��ادق امل �ش �ت��اق ل �ن �ج��اح ال��ري��اض��ة
ال � � ��ذي ان � �ج ��ح االف � �ت � �ت� ��اح ب �ش �ع ��ارات ��ه
وص �ي �ح��ات��ه ال� �ت ��ي ال �ه �ب��ت ال �ح �م��اس
لدينا جميعافإلى املزيد من النجاح
والتقدم.
إنجاز رياضي
وت �ق��دم ال �ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ه��اج��ري
ب��أس �م��ى ال �ت �ب��ري �ك��ات وال �ت �ه��ان��ي إل��ى
س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
االح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه الله
ورع� � � ��اه وس� �م ��و ول � ��ي ع� �ه ��ده األم�ي��ن
الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
بمناسبة افتتاح استاد جابر الدولي
م��ؤك��دا أن اس �ت��اد ج��اب��ر ي�ع��د إن �ج��ازا
وص� ��رح� ��ا ري ��اض� �ي ��ا ج� ��دي� ��دا ي �ض��اف
إل��ى ان �ج��ازات ال�ك��وي��ت ال�ت��ي تمت في
عهد صاحب السمو األمير ملا له من
م �م �ي��زات م��ن ح�ي��ث ش�ك�ل��ه ال�خ��ارج��ي
ال��ذي يشبه سفينة كويتية شراعية
وكذلك ما يتميز به من وجود شاشات
وك��ام �ي��رات عنكبوتية وال�ت�ج�ه�ي��زات
ال�ت�ق�ن�ي��ة ال �ح��دي �ث��ة وامل �ت �ط ��ورة لنقل
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امل � �ب� ��اري� ��ات .وأض � � ��اف ال� �ه ��اج ��ري ف��ي
ت � �ص� ��ري� ��ح ص � �ح� ��اف� ��ي أن االس � � �ت � ��اد
ي� �ع ��د م � �ش ��روع ��ا ري ��اض � �ي ��ا وم� �ص ��در
ف� �خ ��ر ل �ج �م �ي��ع ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن م �ش �ي��دا
باهتمام س�م��وه بالجانب الرياضي
واس � �ت � �ق� ��رار ال ��ري ��اض ��ة ف� ��ي ال �ك��وي��ت
الف�ت��ا إل��ى أن س�م��وه ي ��درك ت�م��ام��ا أن
اس� �ت� �ق ��رار ال ��ري ��اض ��ة دل �ي ��ل اس �ت �ق��رار
ال �ج��وان��ب ال�س�ي��اس�ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة وغ �ي��ره��ا م�ت�م�ن�ي��ا أن
ت�ش�ه��د ال��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي عهد
سمو األم�ي��ر نهضة شاملة وت�ط��ورا
ف��ي جميع األل �ع��اب وال��ري��اض��ات وأن
ت�ع��ود ال��ري��اض��ة الكويتية كما كانت
ف��ي س��اب��ق عهدها ال��ذه�ب��ي وتحقيق
املزيد من اإلن�ج��ازات الرياضية لرفع
راي � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ع ��ال� �ي ��ة ف� ��ي م�خ�ت�ل��ف
املحافل الرياضية اإلقليمية والدولية
في عهد قائد املسيرة وربان السفينة
صاحب السمو األمير.
وأش ��اد ال�ه��اج��ري ب�ج�ه��ود اللجنة
املنظمة والتي نفذت توجيهات سمو
رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء الشيخ جابر
املبارك وحرصه على التنظيم الجيد
والرائع والخروج بحفل يليق بدولة
ال �ك��وي��ت وب �ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
األمير الفتا إلى أن الحفل نال إشادة
واس� �ت� �ح� �س ��ان ال �ج �م �ي��ع ف� ��ي ع�م�ل�ي��ة
تأمني وتنظيم عملية دخول وخروج
ال �ج �م��اه �ي��ر م ��ن االس� �ت ��اد وإل �ي ��ه بكل
مرونة ويسر وتقدم الهاجري بالشكر
كذلك إلى نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي��ر الداخلية الشيخ محمد الخالد
ووزي ��ر اإلع�ل�ام وال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
الشيخ سلمان الحمود ووزير الدولة
لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد
العبدالله على جهودهم املبذولة في
هذا الحفل الرياضي املشرف.
وج� � � ��دد ال � �ه� ��اج� ��ري ت �ه �ن �ئ �ت��ه إل ��ى
صاحب السمو األمير متمنيا أن تعم
األفراح واملناسبات السعيدة الكويت
وأهلها وأن تنعم باألمان واالستقرار
والنجاح في جميع املجاالت.
جهود مخلصة
وم � ��ن ج �ه �ت��ه ه �ن ��أ ال� �ن ��ائ ��ب ع�س�ك��ر
ال� �ع� �ن ��زي س �م ��و االم � �ي� ��ر وس� �م ��و ول ��ي
ال�ع�ه��د وال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ى ب��االف�ت�ت��اح
الرائع الستاد جابر االحمد الرياضي
الدولي وشكر اللجنة املنظمة وأش��اد
بجهود وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال �ك �ه��رب��اء ب��ال��وك��ال��ة
الشيخ محمد العبدالله ووزير االعالم
وزي��ر الشباب الشيخ سلمان الحمود
ووزي��ر الداخلية الشيخ محمد الخالد
ورج � � ��ال االم� � ��ن وال � � �ط� � ��وارىء ال �ط �ب �ي��ة
واإلطفاء لجهودهم املخلصة النجاح
ه� ��ذا االح� �ت� �ف ��ال ال ��ري ��اض ��ي وال��وط �ن��ي
التاريخي.

رعاية أميرية
وع�ل��ى صعيد متصل هنأ النائب
د .منصور الظفيري صاحب السمو
أمير البالد وسمو ولي عهده والشعب
الكويتي بالنجاح والتنظيم الرائع
ال ��ذي ج��اء عليه ح�ف��ل اف�ت�ت��اح اس�ت��اد
جابر الدولي متقدما بخالص الشكر
للجنة املنظمة على جهودها الحثيثة
ف� ��ي االع � � � ��داد ل� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة التي
عكست الصورة الحضارية واملشرفة
للرياضة الكويتية أم��ام دول العالم
وال � �ت� ��ي ح �ت �م��ا س �ت �ع ��ود ال � ��ى س��اب��ق
أم �ج��اده��ا وع�ص��ره��ا ال��ذه�ب��ي بفضل
تكاتفنا وتعاوننا وتغليب املصلحة
ال �ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ع�ل��ى ما
عداها من مصالح وصراعات ضيقة.
وقال النائب الظفيري في تصريح
صحافي :ان رعاية وحضور صاحب
السمو أمير البالد لهذا الحفل ليعكس
ح� ��رص� ��ه س � �م� ��وه ال � ��دائ � ��م على دع ��م
وتشجيع أبنائه الرياضيينمتمنيا
ان تكون االحتفالية انطالقة جديدة
للرياضة الكويتية وع ��ودة النشاط
وال� �ع ��ودة ب �ك��رة ال �ق��دم ال�ك��وي�ت�ي��ة ال��ى
س ��اب ��ق أم � �ج ��اده ��ا إلس � �ع� ��اد ال �ش �ع��ب
الكويتي .وثمن النائب الظفيري في
ه��ذا ال �ص��دد جهود وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ف��ي ت��أم�ين دخ��ول وخ��روج الجماهير
وت�ن�ظ�ي��م ال�س�ي��ر وال �ط��رق م�ش�ي��دا في
االط � ��ار ن�ف�س��ه ب �ج �ه��ود وزي� ��ر االع�ل�ام
ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ
س �ل �م��ان الحمود وب �ج �ه��ود ال�ل�ج�ن��ة
العليا املنظمة لالحتفالية برئاسة
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال��وزراء
ووزي � � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء ب��ال��وك��ال��ة
الشيخ محمد عبدالله.
دور كبير
أما هنأ النائبان سلطان اللغيصم
وط�لال الجالل فقد هنأ االمير وولي
ال �ع �ه��د وال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ى ب��اف�ت�ت��اح
اس � �ت ��اد ج ��اب ��ر وي� �ت� �ق ��دم ��ون ب��ال �ش �ك��ر
لرئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر
امل� �ب ��ارك وال �ل �ج �ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ع �ل��ى ه��ذا
ال�ح�ف��ل ال ��رائ ��ع ال ��ذي ن ��ال اس�ت�ح�س��ان
ال�ج�م�ي��ع وش �ك��را ل �ل��دور ال�ك�ب�ي��ر ال��ذي
قاموا به الجنود املجهولة لهذا الحفل
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وال �ش �ي��خ
سلمان الحمود.
ابداع وتميز
إل� � ��ى ذل� � ��ك ق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
امل �ع �ي ��وف :ن� �ب ��ارك ل�ل�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
ولسمو االميرو ولي عهده االمني هذا
االف�ت�ت��اح ال��رئ��ع الس�ت��اد ج��اب��ر الخير
وال��ذي اثبت من خالله ق��درة الشباب
الكويتي علي االب ��داع والتميز واق��ل
ما يمكن وصف حفل االفتتاح به انه
خيالي ورائع ويستحق ان نفخر بهذا
االن�ج��از ال��ذي نافس في دقتة وذوق��ه
كل املناسبات الرياضيه العاملية.

سمو األمير يأمر باالذن بافتتاح استاد جابر

وأض� � � � ��اف :م� ��ن واج� �ب� �ن ��ا االش � � ��ادة
ب��ال ��دور االم �ن��ي ال�ك�ب�ي��ر ال ��ذي ق ��ام به
ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ت��أم�ين االح �ت �ف��ال امنيا
ب�ك��ل س�ه��ول��ة وي�س��ر ب�م�ع��اون��ة رج��ال��ه
م� ��ن م �ن �ت �س �ب��ي ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال �ت �ح �ي��ة
وال�ت�ق��دي��ر ل�ن�ج��وم ال�ح�ف��ل الحقيقيني
ال� ��ذي� ��ن اش � ��رف � ��وا ع� �ل ��ى ت �ن �ظ �ي��م ه ��ذه
اللوحة الرائعة وعلى رأسهم الشيخ
م �ح �م��دال �ع �ب��دال �ل��ه وال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
الحمود واملدير العام لهيئة الرياضة
الشيخ اح�م��د املنصور ون��واب املدير
ال �ع��ام واع �ض��اء ل�ج�ن��ة االف �ت �ت��اح على
دوره��م املميز والكبير والذين اثبتوا
مهنيتهم العالية بالتنظيم واالعداد.
وت��اب��ع :ي�ب�ق��ى ن�ج��م ال �ن �ج��وم ال��ذي
ن � ��رف � ��ع ل � ��ه ال � �ع � �ق� ��ال ت� �ح� �ي ��ة واج� �ل ��اال
ال�ج�م�ه��ور ال��وف��ي ال ��ذي م�لأ م��درج��ات
االس � �ت� ��اد ح� �ظ ��ورا وت �ف ��اع�ل�ا ف�ه�ن�ي�ئ��ا
للكويت بأميرها وشعبها وشبابها
وت � �ب � �ق� ��ى ال� � �ك � ��وي � ��ت ف � � � ��وق ال� �ج� �م� �ي ��ع
وسمعتها من سمعة الجميع.
عزيمة وإصرار
في حني أكد النائب فيصل الكندري
ان عزيمة واص��رار القيادة السياسية
اك�ب��ر م��ن ك��ل ت�ح��د ي�ه��دف ال��ى تأخير
وتعطيل التنمية بل ويسعى الى رسم
حالة من اليأس بأن املستقبل مظلم.
وق � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري ان م ��اق ��ام ��ت ب��ه
الحكومة وف��ق توجيهات سمو امير
البالد امر يدعو للفخر واالعتزاز بأن
املستقبل سيكون حتما افضل مشيرا
ال��ى ان رع��اي��ة وح �ض��ور س�م��و االم�ي��ر
الف�ت�ت��اح اس �ت��اد أم�ي��ر ال�ق�ل��وب الشيخ
ج��اب��ر ال ��دول ��ي رح �م��ه ال �ل��ه ه ��ي اب�ل��غ
رسالة للتنمية والعمران والتطوير.
واوض � � ��ح ان ف ��رح ��ة اه � ��ل ال �ك��وي��ت
ب��اف�ت�ت��اح اس �ت��اد ج��اب��ر ال�ت�م�س�ه��ا كل
الكويتيني والعرب حيث كان وراء هذا
الجهد مسؤولون احبوا الكويت فعال

وكانت النتيجة ه��ذا االفتتاح الرائع
موضحا ان ت��ردي��د ش�ع��ار راح نلعب
ه��و االص� ��رار ب��أن االم �ج��اد الكويتية
باقية وستبقى بفضل املخلصني.
وت �ق��دم ال �ك �ن��دري بالتهنئة لسمو
ام�ي��ر ال�ب�لاد وس�م��و ول��ي العهد وال��ى
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء س�م��و الشيخ
ج��اب��ر امل �ب��ارك ورئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م��رزوق الغانم بمناسبة افتتاح هذا
الصرح الرياضي ال��ذي سيكون لبنة
اس��اس �ي��ة ف ��ي ت �ق��دم ال �ك ��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة
والرياضة بشكل عام.
واضاف :كما نتقدم بالشكر لنائب
رئيس ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ
محمد الخالد والى كل رجال الداخلية
وال��ى وك�ي��ل ال� ��وزارة ال�ف��ري��ق سليمان
الفهد على جهودهم االمنية وحسن
التنظيم ال �ت��ي س��اه �م��ت ف��ي ان �ج��اح
حفل افتتاح االس�ت��اد والشكر لنائب
رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الدفاع
الشيخ خالد الجراح للجهود املبذوله
م��ن ض �ب��اط واف � ��راد ال�ج�ي��ش وال�ش�ك��ر
ل�ج�م�ي��ع أج �ه��زة ال��دول��ة امل �ش��ارك��ة في
االفتتاح.
تحدي صعاب
ف �ي �م��ا أش � ��اد ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��دال �ل��ه
ال �ط��ري �ج��ي ب��ال �ج �ه��ود امل �م �ي��زة ال�ت��ي
أث� � �م � ��رت ع � ��ن اف � �ت � �ت� ��اح ن� ��اج� ��ح ب �ك��ل
امل�ق��اي�ي��س الس �ت��اد ج��اب��ر ال��ري��اض��ي
برعاية وحضور سمو األمير الشيخ
ص�ب��اح األح�م��د وح�ض��ور سمو ولي
العهد الشيخ نواف االحمد مؤكد أن
اقرار القيادة السياسية على تحدي
الصعاب يبعث على الفخر.
واض��اف في تصريح صحافي ان
نجاح االفتتاح الذي ازدان بحضور
ج� �م ��اه� �ي ��ري الف � � ��ت ي� �س� �ج ��ل ل ��دول ��ة
الكويت التي اص��رت على تحدي كل
الظروف الصعبة ومحاوالت بعض
ابنائها عرقلة هذه االحتفالية لتقدم

م ��ن ج��دي��د ن �م��وذج��ا ح �ي��ا وواق �ع �ي��ا
ع�ل��ى ش��وك��ة الكويتيني وتماسكهم
ووقوفهم خلف قيادتهم وحفاظهم
ع �ل��ى دول� � ��ة امل ��ؤس� �س ��ات وال� �ق ��ان ��ون
وال � �ت� ��ي ل� ��ن ي �ك �س��ره��ا ب �ع ��ض اب �ن ��اء
ال�ك��وي��ت ممن سعى ال��ى عرقلة هذه
االح�ت�ف��ال�ي��ة وه ��ذا االن �ج��از ب�ت��واط��ؤ
مع االت�ح��اد ال��دول��ي لكرة القدم ضد
الكويت.
وقال الطريجي الكويت لعبت ولم
تلتفت ال��ى األص ��وات ال�ن�ش��از وه��ذه
رسالة لم يعتقد انه قادر على فرض
اجندته الخاصة ومصالحه امللوثة
ب��أم��وال ال��رش��اوى والفساد ولهؤالء
نقول الكويت لعبت رغما عنكم وقد
خ �ب �ت��م وخ � ��اب م �س �ع��اك��م ك �م��ا ن�ق��ول
ل�ج�م�ه��ورن��ا ال��ري��اض��ي ال��رائ��ع شكرا
على حضوركم وشكرا على دعمكم
وت�ف��اع�ل�ك��م ف��ي ظ� ��روف ص�ع�ب��ة على
الرياضة الكويتية مؤكدا ان التاريخ
س�ي�س�ج��ل ه ��ذه ال��وق �ف��ة ب��اح��رف من
نور.
وت� �ع� �ه ��د ال� �ط ��ري� �ج ��ي ب� � ��أن ل �ج �ن��ة
ال � �ش � �ب� ��اب وال � ��ري � ��اض � ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
وم � � �ج � � �ل� � ��س األم � � � � � � ��ة س � � �ي� � ��واص �ل ��ان
جهودهما م��ن اج��ل ع��ودة الرياضة
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ال� � ��ى امل� �ح ��اف ��ل ال ��دول� �ي ��ة
وبشكل اقوى من ذي قبل معربا عن
ثقته بدعم معظم االتحادات واألندية
ال��ري��اض �ي��ة وم ��ن خ�ل�ف�ه��ا ج�م�ه��ورن��ا
الكويتي الوفي لهذه الجهود.
وت� �ق ��دم ال �ط��ري �ج��ي ب��ال �ش �ك��ر ال��ى
وزراء ال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع واإلع �ل�ام
وال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وال � ��ى ك ��ل امل �خ �ل �ص�ين ال ��ذي ��ن س �ع��وا
ال ��ى ان �ج ��اح ه ��ذه االح �ت �ف��ال �ي��ة ال�ت��ي
اث�ل�ج��ت ص��دورن��ا ون�ت��وج��ه بالشكر
ال��ى الهيئة العامة للرياضة وأحمد
املنصور وحمود فليطح وصقر املال
وال� ��ى ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا ورج� ��ال األم��ن
وكل الجنود املجهولني.

دفع التنمية
وم��ن ناحيته اش��اد النائب حمود
الحمدان بافتتاح استاد جابر الدولي
الذي تشرفت الكويت والحضور الذي
قارب الـ 60الف متفرج بحضور سمو
األم� �ي ��ر الف �ت �ت��اح االس� �ت ��اد ال��ري��اض��ي
الدولي.
وقال الحمدان في تصريح صحفي
ل�ـ «ال��دس�ت��ور» أن األم��ر اإلي�ج��اب��ي هو
ع��ودة افتتاح امل�ش��اري��ع الكبرى التي
ت�س��اه��م ف��ي دف ��ع ال�ت�ن�م�ي��ة ف��ي ال�ب�لاد
م�ش�ي��را إل ��ى أن اف �ت �ت��اح اس �ت��اد ج��اب��ر
من قبل سموه دليل على دعم القيادة
السياسية للشباب.
وبني ان الجميع يتطلع إلى عودة
ال �ك��وي��ت ك �م��ا ك��ان��ت رائ � ��دة ف ��ي ك��اف��ة
امل �ج��االت وامل �ي��ادي��ن الس�ي�م��ا م��ع دع��م
األم �ي��ر رع� ��اه ال �ل��ه ل�ل�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي
امل�ب��دع م��ؤك��دا أن ال�ش�ع��ب يتطلع إل��ى
ع ��ودة امل �ش��اري��ع ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي ت�ع��زز
اقتصاده الوطني.
وذكر أن افتتاح االستاد دليل على
ت �ع ��اون ال�س�ل�ط�ت�ين وان �ه �م��ا ي�س�ي��ران
ب��ال �ط��ري��ق ال �ص �ح �ي��ح م �ش �ي��را إل ��ى أن
ت� �ع ��اون ال �س �ل �ط��ات وال �ع �م��ل م ��ن اج��ل
ال � �ك ��وي ��ت س �ي �ج �ع��ل ال �ج �ن �ي ��ع ي�س�ي��ر
بالطريق الصحيح من أجل مصلحة
العباد والبالد.
فرحة
وبدوره قال النائب محمد الجبري:
ن�ب��ارك لصاحب السمو األم�ي��ر وول��ي
عهده األمني والشعب الكويتي افتتاح
اس� �ت ��اد ج ��اب ��ر ال� ��دول� ��ي ال � ��ذي ل�ط��امل��ا
انتظر الشعب الكويتي ه��ذه الفرحة
التي تكللت بالنجاح في عهد حكومة
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك س �م��و رئ �ي��س مجلس
الوزراء
أعلى الهرم
ف ��ي غ� �ض ��ون ذل� ��ك أوض � ��ح ال �ن��ائ��ب
ع �ب��د ال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران ف��ي ت�ص��ري��ح
خاص لـ «الدستور» ان افتتاح استاد
جابر قفزة الى اعلى الهرم وتشريف
ص� � ��اح� � ��ب ال� � �س� � �م � ��و ت� � �ش � ��ري � ��ف ل � �ه ��ذا
االن�ج��از ال��ري��اض��ي ال��ذي عكس فرحة
اه ��ل ال�ك��وي��ت جميعا ال��ذي��ن ت�ن��اس��وا
خ�لاف��ات�ه��م وت��رك��وه��ا ج��ان�ب��ا وق��دم��وا
مصلحة البلد على اي اعتبار .
وتمنى الجيران ان نشهد سنويا
اف � �ت � �ت� ��اح وت � ��دش �ي��ن اح � � ��د امل� �ش ��اري ��ع
ال �ت �ن �م��وي��ة ف �ه��ذا م ��ا ي �ت��أم �ل��ه ال�ش�ع��ب
الكويتي املتطلع للمستقبل كما اثبت
االف �ت �ت��اح ام�ك��ان�ي��ة ان�ت�ش��ال امل�ش��اري��ع
امل �ت �ع �ث��رة وان �ع��اش �ه��ا م ��ن ال �ح �ك��وم��ة
وان � �ج� ��ازه� ��ا ب �ش �ك��ل ي�ل�ائ ��م وي� �ش ��رف
الكويت عامليا.
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طالبت بإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية في الوزارة إحكاما لدورها الرقابي

الميزانيات :يجب إنشاء إدارة للتدقيق
الداخلي في المالية
ق� � ��ال رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال � � �ح � � �س� � ��اب ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي ع � ��دن � ��ان
ع �ب��دال �ص �م��د إن :ال �ل �ج �ن��ة اج�ت�م�ع��ت
ملناقشة الحساب الختامي ل��وزارة
امل��ال �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2015/2014
ومالحظات ديوان املحاسبة بشأنه
حيث تبني لها ما يلي-:

حدا بالديوان بطلب استرداد ما تم
صرفه على غير الوجه املقرر قانونا
كما جاء في تقريره.
ك �م��ا دع � ��ت ال �ل �ج �ن��ة إل � ��ى إي �ج ��اد
آلية تنسيقية مع وزارة الخارجية
ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل �ن��ح وامل �س��اع��دات
الخارجية لتكون متوافقة مع قواعد
تنفيذ امليزانية بشكل أسلم عما هو
معمول به حاليا.

أوال :إدارة التدقيق الداخلي
أكدت اللجنة ضرورة إنشاء إدارة
للتدقيق الداخلي بالوزارة وإلحاق
تبعيتها بأعلى سلطة إشرافية فيها
إح �ك��ام��ا ل ��دوره ��ا ال��رق��اب��ي خاصة
أن م ��ن امل�ل�اح� �ظ ��ات امل �س �ج �ل��ة ع��دم
تقيدها بالتعاميم امل��ال�ي��ة املنظمة
ل �ع �م��ل امل� �ي ��زان� �ي ��ة ك � �ع ��دم ال �ت �ف �ع �ي��ل
الكامل للطوابع االلكترونية وعدم
ت��واف��ر امل �س �ت �ن��دات امل ��ؤي ��دة ل�ص��رف
اس � �ت � �ح � �ق ��اق ��ات امل� �س� �ت� �ح� �ق�ي�ن ف �ع�لا
مل� �ك ��اف ��أة ن� �ه ��اي ��ة ال� �خ ��دم ��ة مل��وظ �ف��ي
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
ب �م��ا ي �ق��ارب  45م �ل �ي��ون دي �ن��ار مما

ث��ان��ي��ا :إع���ادة تصنيف ال��دي��ون
المستحقة للحكومة
وب �ي �ن ��ت ال �ل �ج �ن��ة أه �م �ي ��ة إع � ��ادة
ال� � �ن� � �ظ � ��ر ف� � � ��ي ت � �ص � �ن � �ي� ��ف امل � �ب� ��ال� ��غ
امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة ف � ��ي س��ائ��ر
الجهات الحكومية ومدى قابليتها
للتحصيل فعليا خاصة أن بعض
تلك املديونيات تعود ملا قبل فترة
ال �غ��زو ال�ع��راق��ي م��ع ت�ب��ري��ر الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ب �ص �ع��وب��ة ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا
إن ل��م ي�ك��ن مستحيال م�م��ا يتطلب
ح� �ص ��ره ��ا وإي � � �ج� � ��اد آل � �ي� ��ة م �ع �ي �ن��ة

وجه النائب د .خليل أبل سؤاال
إل��ى وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال� � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
بشأن اإلط�لاع على بيانات تتعلق
ب �ن �ظ��ام ال �ت��وظ �ي��ف ل�ل�م�س�ت�ش��اري��ن
باإلدارة العامة لإلطفاء وما يتعلق
ببيانات متكاملة للموظفني غير
ال �ك��وي �ت �ي�ين وال �خ �ط��ة امل �ت �ب �ع��ة ف��ي
شأن خطة اإلحالل.
وطالب أبل إفادته وتزويده بما
يلي:
 ك � � � �ش � � � ��ف ي � � �ت � � �ض � � �م� � ��ن ع � � � ��ددامل �س �ت �ش��اري��ن ال �ع��ام �ل�ين بمختلف
إدارات وأق � �س� ��ام اإلدارة ال �ع��ام��ة
ل�لإط�ف��اء وأس�م��اء ه��م وجنسياتهم
وم��ؤه�ل�ات �ه��م ال �ع �ل �م �ي��ة وخ�ب��رت�ه��م
ال�ع�م�ل�ي��ة وال �ج �ه��ة امل�ن�ق��ول�ين منها
قبل العمل باإلدارة العامة لإلطفاء
م� � ��ع ت � �ح� ��دي� ��د ت� � ��اري� � ��خ ت �ع �ي �ي �ن �ه��م
وم�س�م�ي��ات�ه��م ال��وظ�ي�ف�ي��ة وال��رات��ب
ال �ش �ه��ري وامل ��زاي ��ا امل��ال �ي��ة األخ ��رى
ال�ت��ي ي�ح�ص�ل��ون عليها وت��زوي��دي

بنسخة من عقود املستشارين.
م � � � � � ��ا م� � � ��واص � � � �ف� � � ��ات اخ� � �ت� � �ي � ��ارامل� �س� �ت� �ش ��اري ��ن ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ل��دي �ك��م؟
وه��ل يتم اعتمادهم من قبل لجان
ب � � � ��اإلدارة أو م �ب ��اش ��رة ع ��ن ط��ري��ق
م��دي��ر ع��ام اإلدارة ال�ع��ام��ة لإلطفاء
أو م ��ن ي �ن ��وب ع �ن ��ه؟ م ��ع ت ��زوي ��دي
ب ��إع�ل�ان ��ات ال �ص �ح��ف ع ��ن وظ��ائ��ف
امل �س �ت �ش��اري��ن ال��ذي��ن م ��ازال ��وا على
رأس عملهم وبيان بعدد املتقدمني
ل �ك��ل م��ن وال��وظ��ائ��ف االس �ت �ش��اري��ة
ك � ��ل ع � �ل ��ى ح � � ��دة وت� ��وض � �ي� ��ح آل �ي ��ة
ت� �ح ��دي ��د روات � �ب � �ه� ��م وإف � ��ادت � ��ي ع��ن
اإلن �ج ��ازات ال�ت��ي حققوها ل�ل�إدارة
خ�ل�ال م ��دة ع�م�ل�ه��م وح �ت��ى ت��اري��خ
ورود ه � � ��ذا ال � � �س� � ��ؤال وه � � ��ل ل ��دى
اإلدارة العامة لإلطفاء نية بزيادة
ع � � ��دد امل � �س � �ت � �ش� ��اري� ��ن؟ إذا ك ��ان ��ت
اإلج� ��اب� ��ة ب �ن �ع��م – ي ��رج ��ى ت �ح��دي��د
ت �خ �ص��ص االس �ت �ش��اري�ي�ن وال �ع��دد
املطلوب وسبب حاجة اإلدارة إلى
تخصصاتهم؟

العامة والتي بلغت نحو  11مليون
دي �ن��ار ك �م��ا ج ��اء ف��ي ت �ق��ري��ر دي ��وان
املحاسبة.

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

للتعامل معها ومناقشتها بشكل
م �ن �ف �ص��ل ع � ��ن امل� �ن ��اق� �ش ��ة ال � ��دوري � ��ة
ل �ت �ق��اري��ر دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب �ش��أن
الحسابات الختامية.
ثالثا :المستحقات الضريبية
وأوض�ح��ت اللجنة أنها سبق أن
ش ��ددت ع�ل��ى أه�م�ي��ة ال�ت�ج��ان��س بني
التقدير والتحصيل ف��ي الضرائب

وال�ت�ش��دد ف��ي تحصيلها أوال ب��أول
ومعالجة املآخذ التي تعتريها من
خالل املبادرة في اقتراح أي تعديالت
تشريعية تعرقل أعمالها مؤكدة أن
تسوية ه��ذه امل�لاح�ظ��ة امل�ت�ك��ررة في
تقارير ال��دي��وان باتت مستحقة في
ظ��ل ال �ظ��روف االق�ت�ص��ادي��ة الحالية
تعزيزا ل�لإي��رادات غير النفطية في
ميزانية الدولة.

أبل يستفسر عن المزايا المالية
للمستشارين في اإلطفاء

د .خليل أبل

 ك � � �ش� � ��ف ي � �ت � �ض � �م � ��ن أس � � �م� � ��اءوع � ��دد امل��وظ �ف�ي�ن غ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين
ب� � � � ��اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�إط� �ف ��اء ح�ت��ى
تاريخ ورود ه��ذا ال�س��ؤال مع بيان
امل��ؤه��ل العلمي وال�خ�ب��رة العملية
وامل �س �م��ى ال��وظ�ي�ف��ي وج �ه��ة العمل
وتاريخ التعيني وال��رات��ب الشهري
م��ع ت��زوي��دي بنسخة م��ن العقود.
وت �ح ��دي ��د امل� ��زاي� ��ا امل ��ال �ي ��ة األخ� ��رى

التي يحصل عليها كل منهم على
ح��دة م��ن م�ك��اف��آت وج�ل�س��ات لجان
وتعليم أو تدريب وأعمال إضافية
وما يصرف له من بدالت من السنة
امل��ال�ي��ة  2013-2012وح�ت��ى ت��اري��خ
ورود ه� ��ذا ال� �س ��ؤال وإف� ��ادت� ��ي عن
املزيا التي يحصل عليها املوظف
غير الكويتي إن وجدت مثل سيارة
– ك ��وب ��ون ��ات وق� � ��ود  -ك �م �ب �ي��وت��ر
محمول – وما شابه.
ه��ل إج��راءات تكويت الوظائفب � � � � � ��اإلدارة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل�إط � �ف� ��اء ت �ت��م
بخطوات ثابتة وم��دروس��ة حسب
خطة اإلحالل املعتمدة من الدولة؟
م� ��ع ت ��وض �ي ��ح ك �ي �ف �ي��ة ات � �ب� ��اع ه ��ذه
ال�خ�ط��ة س�ن��وي��ا ب��األدل��ة وت��زوي��دي
بكشف موضحا فيه اسم وجنسية
ووظيفة من سيطبق عليهم خطة
اإلحالل للسنوات الخمس املقبلة.

رابعا :رسوم األراضي الفضاء
وش� � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ض� ��رورة
اس �ت �ي �ف��اء ال ��رس ��وم امل�س�ت�ح�ق��ة على
األراض� � � � � � � ��ي ال� � �ف� � �ض � ��اء وت� �ح� �ص� �ي ��ل
اإليرادات املتراكمة وزيادة التنسيق
م� ��ع ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة األخ � ��رى
املعنية بتطبيق القانون للحيلولة
دون ضياع مبالغ مستحقة للخزانة

خامسا :إحكام العقود الموقعة
مع الغير الستغالل أمالك الدولة
وأك � ��دت ال�ل�ج�ن��ة ض � ��رورة إح �ك��ام
ال�ص�ي��غ ال�ق��ان��ون�ي��ة للعقود املوقعة
م��ع ال�غ�ي��ر الس�ت�غ�لال أم�ل�اك ال��دول��ة
وال � �ح� ��رص ع �ل��ى ال �ت �ع��دي�ل�ات ال �ت��ي
ت��ورده��ا (إدارة الفتوى والتشريع)
ع �ل��ى ت �ل��ك ال� �ع� �ق ��ود م �س �ت �ق �ب�لا ب�م��ا
ي �ض�م��ن ح ��ق ال ��دول ��ة ؛ خ��اص��ة وأن
إحدى العقود التي أبرمتها الوزارة
م ��ع ش��رك��ة امل �ش ��روع ��ات ال�س�ي��اح�ي��ة
وال� �ت ��ي ل ��م ُت �ض �م��ن ف �ي�ه��ا ت �ع��دي�لات
(ال� � �ف� � �ت � ��وى وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع) ق � ��د ح ��رم
ال�خ��زان��ة ال�ع��ام��ة م��ن إي� ��رادات ق��درت
بـ  33مليون دينار واللجنة بصدد
ان �ت �ظ��ار ن �ت��ائ��ج ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي ه��ذا
املوضوع.

العوضي يسأل عن الزيادة
المتوقعة في استهالك
الكهرباء خالل  5سنوات
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال �ع��وض��ي
س � � � � ��ؤاال إل � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء
وامل � ��اء ق ��ال ف �ي��ه :وف �ق��ا ل�ل�ب�ي��ان��ات
واالح� � � �ص � � ��اءات ال ��رس� �م� �ي ��ة ي�ص��ل
م� �ع ��دل اس� �ت� �ه�ل�اك ال� �ك� �ه ��رب ��اء ف��ي
ال�ك��وي��ت إل��ى ارق ��ام ع��ال�ي��ة وتصل
تكلفة انتاجه ال��ى ثالثة مليارات
وأرب �ع �م��ائ��ة م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار .علما
بانه يوجد في الكويت  108آالف
بيت سكني كويتي فقط.
وأض � � � ��اف :ف� ��ي ض � ��وء ال� ��زي� ��ادة
امل� �ط ��ردة ف��ي امل �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة
والعقارية واع�لان املؤسسة العام
للرعاية السكنية عن توزيع نحو
 120ال��ف قسيمة سكنية ج��دي��دة
خ�ل�ال ال�س�ن��وات ال�خ�م��س ال�ق��ادم��ة
لذا يرجى افادتي عن التالي:
 م��ا التكلفة النقدية املتوقعةالن �ت��اج ال �ك �ه��رب��اء ب��ال �ك��وي��ت بعد
ال �س �ن��وات ال �خ �م��س امل �ش ��ار ال�ي�ه��ا
سابقا وت��وزي��ع  120ال��ف قسيمة
سكنية بحسب ما اعلنته مؤسسة

كامل العوضي

الرعاية السكنية.
 م ��ا م � �ق ��دار ال � ��زي � ��ادة امل �ت��وق��عاس �ت �ه�ل�اك �ه��ا م ��ن ال� �ك� �ه ��رب ��اء ب�ع��د
ت ��وزي ��ع  120ال ��ف ق�س�ي�م��ة امل �ش��ار
اليها.
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شددوا على أن الكويت لن تتأخر عن المشاركة للذود عن استقرارها والدول الشقيقة

نواب :التحالف اإلسالمي العسكري
خطوة تاريخية في االتجاه الصحيح
ثمن نائب رئيس البرملان العربي
ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال �ج �ب��ري اإلع�ل��ان عن
تشكيل التحالف اإلسالمي العسكري
ملحاربة اإلره��اب املتألف من  ٣٤دولة
وم �ق ��ره ال ��ري ��اض م ��ؤك ��دا أن تشكيله
ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن ض ��رورة ملحة في
ظ��ل أوض��اع غير مستقرة ف��ي اإلقليم
وأطماع لدول إقليمية تسعى للهيمنة
على خيرات املنطقة.
وق� � � � � ��ال ال � � �ج � � �ب� � ��ري ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين إن ال �ت �ح��ال��ف ال �ج��دي��د
أوج �ب �ت��ه ال �ظ��روف وه ��و ال يستهدف
تيارا أو فئة أو طائفة إنما يحارب أي
ارهاب في مناطق مختلفة من العالم
اإلس� �ل� ��ام وس �ي �ت �ص ��دى ألي م�ن�ظ�م��ة
إره��اب�ي��ة ت��ري��د زع��زع��ة ب�لاد املسلمني
م��وض�ح��ا وأن ك��ل دول ��ة ف��ي التحالف
وفق البيان الذي أعلن ستساهم وفق
قدراتها في دعم الكيان الجديد.
ودع��ا ال�ج�ب��ري إل��ى م�ح��ارب��ة الفكر
اإلره��اب��ي عسكريا وفكريا وإعالميا
ومكافحة ظاهرة اإلره��اب التي بدأت
تتمدد خصوصا أن العنوان العريض
الذي ترتكز عليه املنظمات اإلرهابية
ال ي� ��واف� ��ق ال� �ق� �ي ��م اإلس �ل�ام � �ي� ��ة م�ن�ه��ا

محمد الجبري

د .احمد مطيع

ماضي الهاجري

م �ش��ددا ع�ل��ى أن ال�ت�ح��ال��ف اإلس�لام��ي
بمثابة رسالة على من يربط اإلرهاب
باإلسالم.
واعتبر الجبري االعالن عن تشكيل
ال �ت �ح��ال��ف ب �ق �ي��ادة امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية خطوة تاريخية تصب في
االت �ج ��اه ال�ص�ح�ي��ح ت�ل�ق�ف�ت�ه��ا ش�ع��وب
املنطقة بفخر وارتياح خصوصا أنه
ي��واج��ه م �ع �ض�لات س�ي��اس�ي��ة وأم�ن�ي��ة
وف�ك��ري��ة ظ�ه��رت أخ �ي��را وب��ات��ت تشكل
ع �ب �ئ��ا خ �ط �ي��را ع �ل��ى ص � ��ورة اإلس�ل��ام
الحضارية واإلنسانية.

وم��ن جهته أش ��اد ال�ن��ائ��ب د.أح�م��د
م �ط �ي��ع ال� �ع ��ازم ��ي ب ��إع�ل�ان ال �ت �ح��ال��ف
العسكري اإلسالمي ملحاربة اإلرهاب
تحت ق�ي��ادة الشقيقة الكبرى اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة وي�ض��م  34دول��ة
إسالمية منها الكويت.
وقال النائب إن هذه الخطوة تأتي
ب �ع��د ن �ج��اح ال �ت �ح��ال��ف ال �ع��رب��ي ال��ذي
ي�ق��ود عملية عاصفة ال�ح��زم للقضاء
على الجماعات اإلرهابية املتمردة في
اليمن لتؤكد أن الحرب على اإلرهاب
ليست عربية فقط إنما هي من صميم

مبادئ اإلسالم وأن البلدان اإلسالمية
ق ��اط �ب ��ة ت � �ض� ��ررت م� ��ن اإلره � � � ��اب ك�م��ا
تضررت منه باقي دول العالم.
م�ث�م�ن��ا م �ش��ارك��ة ال �ك��وي��ت ف��ي ه��ذا
ال�ت�ح��ال��ف ق��ائ�لا إن ال�ك��وي��ت ت�ض��ررت
م��ن ال�ع�م�ل�ي��ات اإلره��اب �ي��ة ع �ل��ى م��دى
أعوام مضت كما هو الحال في الدول
األخ� � ��رى وال� �ك ��وي ��ت دائ� �م ��ا وأب� � ��دا ل��ن
ت�ت��وان��ى ف��ي امل�ش��ارك��ة م��ع أي تحالف
ع ��رب ��ي أو إس �ل�ام ��ي أو ح �ت��ى ع��امل��ي
م ��ا دام أن� ��ه ي �ص��ب ف ��ي ص��ال��ح األم ��ن
واالستقرار العاملي.

طنا لوزير التجارة :إغالق المقاهي
المشبوهة أو صعود المنصة
ق��ال ال�ن��ائ��ب محمد طنا سبق
وأن حذرنا من املقاهي املشبوهة
في الجهراء وبعد إهمال الجهات
الحكومية شاهدنا ما بثته قناة
ال� �ش ��اه ��د م� �ش� �ك ��ورة وف� �ض ��ح م��ا
يمارس بها من رذيلة.
واض� � � � ��اف ط� �ن ��ا ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي اق �س��م ب��ال �ل��ه ل ��ن ن�خ��ذل
ال � �ج � �ه� ��راء وإذا ل � ��م ت� �ق ��م وزارة
ال �ت �ج��ارة ب�م�ح��اس�ب��ة امل �س��ؤول�ين
ع��ن االه� �م ��ال ف��ي امل��راق �ب��ة س��وف
ي �ص �ع��د ال� ��وزي� ��ر امل �ن �ص��ة م�ب�ي�ن��ا
ان ��ه الي �م �ك��ن ان ن�ق�ب��ل او نسمح
ب�م�م��ارس��ة الرذيلة وب�ل�غ�ن��ي ان
امل �ق �ه��ى امل �ش �ب��وه ل ��م ي �ت��م اغ�لاق��ه
وع�ل��ى ال�ت�ج��ارة ال�ت�ح��رك ف ��ورا او
االستعداد للمنصة.
واش � � � � ��ار ان وزي � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
ي� ��وس� ��ف ال � �ع � �ل ��ي ت � � ��رك ال � � � � ��وزارة
ل�ل��وك�ي��ل ال�ش�م��ال��ي وت �ن��اس��ى ان��ه
اق � �س� ��م ع� �ل ��ى ت �ط �ب �ي ��ق ال� �ق ��ان ��ون

محمد طنا

ون �ق��ول ل��ه م��ا ح�ص��ل م��ن إه�م��ال
ف��ي ال�ج�ه��راء تتحمل مسؤوليته
كاملة.
وم��ن جهة أخ��رى ح��ذر النائب
م � �ح � �م� ��د ط � �ن� ��ا وزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة ي ��وس ��ف ال �ع �ل ��ي م��ن
ال � �ت�ل��اع� ��ب وال� � � �ت� � � �ج � � ��اوزات ال� �ت ��ي
يقوم بها الوكيل خالد الشمالي

مطالبا الوزير بوضع حد ووقف
العبث والتجاوزات والعمل على
محاسبة الوكيل.
وقال طنا في تصريح صحفي
ه �ن��اك أس �ئ �ل��ة س�ن��وج�ه�ه��ا ل��وزي��ر
ال� � �ت� � �ج � ��ارة ون � �ش � �ي� ��ر ل� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
امل�لاح �ظ��ات وال �ت �ج��اوزات ون�ق��ول
ل � �ل� ��وزي� ��ر ه � �ن� ��اك م � ��ن ي� � �ح � ��اول ان
ي �ج �ع �ل��ك ت� ��دف� ��ع ث �م �ن��ا س �ي��اس �ي��ا
بسبب تجاوزاته املتكرره والوزير
هو املسؤول امام مجلس االمة.
واضاف طنا تجاوزات الوكيل
الشمالي اليمكن ال�س�ك��وت عنها
الب� � � ��د م� � ��ن امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة وات� � �خ � ��اذ
الوزير لخطوات اصالحية مبينا
ان ب �ع��ض ال� ��وك �ل�اء ف ��ي ال �ج �ه��ات
الحكومية يدفعون ب��ال��وزراء الى
امل��واج �ه��ة وال � �ص� ��دام م ��ع مجلس
االمة متجاهلني الثمن السياسي
الذي يدفعه الوزير.

مواجهة أي عدوان
وب � � � � ��دوره أش � � ��اد ال � �ن ��ائ ��ب م��اض��ي
ال �ه��اج��ري ب�خ�ط��وة ان �ض �م��ام ال�ك��وي��ت
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال �ت �ح��ال��ف االس�ل�ام��ي
ال �ع �س �ك��ري ال ��دول� ��ي ب �ق �ي��ادة امل�م�ل�ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة الشقيقة وال��ذي
انضمت له  ٣٤دولة عربية وإسالمية
م � ��ن أج� � ��ل م �ك ��اف �ح ��ة االره � � � � ��اب ال � ��ذي
ب��ات ظ��اه��رة عنيفة ت�ه��دد أم��ن ال��دول
العربية واالسالمية واستقرارها.
وش��دد ال�ه��اج��ري على أن اإلره��اب
يهدد العالم أجمع والعالم اإلسالمي
م � ��ن أك � �ث� ��ر امل � �ت � �ض ��رري ��ن م� �ن ��ه وب � ��ات
ي�ش�ك��ل خ �ط��را ي �ه��دد ش �ع��وب��ه ودول ��ه
باستقرارها ومكتسباتها م��ؤك��دا أن
محاربة اإلره ��اب ومكافحته ه��ي من
أوجب الواجبات التي يفرضها الدين
اإلس�ل�ام ��ي ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي ينبغي
ل�ل�ع��ال��م اإلس�ل�ام��ي أج �م��ع أن ي�ت�ن��ادى
إليه ويتعاون عليه.
وأش � � ��ار ال� �ه ��اج ��ري إل � ��ى أن ال��دي��ن
اإلسالمي وجه بضرورة اتحاد الدول
العربية واالسالمية من أجل مواجهة
أي ع� � � ��دوان ي� �ه ��دد ت �ل ��ك ال� � � ��دول ف�ف��ي
االتحاد قوة مبينا أن تعاليم الشريعة

االسالمية السمحاء وأحكامها تحرم
اإلرهاب بجميع صوره وأشكاله الفتا
إلى أن جرائمه الوحشية وفساده في
األرض يشكل انتهاكا لكرامة اإلنسان
وحقوقه.
وزاد الهاجري :ومن أجل ذلك كله ال
يمكن للكويت أن تتأخر عن املشاركة
ف� ��ي م �ث ��ل ه � ��ذا ال �ت �ح ��ال ��ف االس�ل�ام ��ي
املبارك من أجل ال��ذود عن استقرارها
وأم � �ن � �ه� ��ا وك � ��ذل � ��ك أم � � ��ن واس � �ت � �ق� ��رار
أشقائها العرب واملسلمني كما كانت
دوم ��ا س�ب��اق��ة ف��ي ع ��ون إخ��وان �ه��ا في
ال�ع��روب��ة واإلس�ل�ام ف��ي ك��ل م�ك��ان آمال
أن ي��أت��ي ه ��ذا ال �ت �ح��ال��ف ب �ث �م��اره من
حيث القضاء على االرهاب وتجفيف
منابعه وحماية دولنا منه.
وت��اب��ع :حفظ الله الكويت وأهلها
م� ��ن ك� ��ل م � �ك� ��روه ت �ح ��ت ظ� ��ل ال �ق �ي ��ادة
ال �ح �ك �ي �م��ة ل �ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��رن��ا
وق� ��ائ� ��دن� ��ا ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح وس �م��و ول ��ي ع�ه��ده
األم �ي�ن وح �ف��ظ ال �ل��ه األم �ت�ي�ن ال�ع��رب�ي��ة
واالسالمية من كل سوء.

دشتي يقترح تعديل قانون
العمالة المنزلية
ق��دم النائب د .عبدالحميد دشتي
اقتراحا بتعديل فقرة  3من املادة  2من
القانون في شأن العمالة املنزلية رقم
 68لسنة  2015قال فيه:تعدل الفقرة 3
من امل��ادة  2من القانون رق��م  68لسنة
 2015في شأن العمالة املنزلية على ان
تكون كالتالي :ان يكون الئقا صحيا
ب� ��أال ت �ك ��ون ل ��دي ��ه إع ��اق ��ة ت �ع �ج��زه ع��ن
العمل.
وج � � ��اء ف � ��ي امل � ��ذك � ��رة اإلي �ض ��اح �ي ��ة
للقانون:تضمنت الفقرة  3من املادة 2
من القانون رقم  68لسنة  2015اشتراط
الحصول على شهادة الثانوية العامة
ل �ل �ح �ص ��ول ع� �ل ��ى ت ��رخ� �ي ��ص م� ��زاول� ��ة
م�ه�ن��ة اس �ت �ق��دام ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة من
الخراج وهو شرط يمثل إخالال بمبدأ
امل � �س ��اواة وال� �ع ��دل وال �ح��ري��ة وت�ك��اف��ؤ
الفرص للمواطنني املنصوص عليها
في املواد  7و  8و 29من الدستور.
طبيعة عمل هذه املكاتب ال يستلزم
ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى م ��ؤه ��ل مل �م��ارس �ت �ه��ا
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ف �ه��و م �ج��رد ن �ش��اط ت� �ج ��اري ي �م��ارس
ط�ب�ق��ا ل �ق��واع��د اق �ت �ص��اد ال �س��وق ال�ح��ر
م�م��ا ي �ك��ون م�ع��ه ت�ق�ي�ي��د ه ��ذا ال�ن�ش��اط
ب ��اش � �ت ��راط ال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى ش �ه ��ادة
ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة أم ��را ي�ن��اف��ي ق��واع��د
العدالة واملساواة خاصة ملن اكتسبوا
م��راك��ز ق��ان��ون �ي��ة م�س�ت�ق��رة ع �ل��ى م��دى
سنوات عديدة.

حيث ان حق العمل واختيار نوعه
ال ي�ج��وز امل �س��اس ب��ه أو ت�ق�ي�ي��ده ب��أي
ق �ي��د م ��ا ل ��م ي �س �ت �ن �ه��ض ل ��ذل ��ك ت��واف��ر
ض��رورة اجتماعية ملحة تجيز إيراد
التنظيم وال�ت��رش�ي��د ل�ه��ذا ال�ح��ق وف��اء
ألداء دوره االجتماعي.
ومل ��ا ك ��ان ح ��ق ال �ع �م��ل ف ��ي اخ �ت �ب��ار
نوعه حقا دستوريا اال تصادر الدولة
حرية الفرد في اختيار نوع العمل في
ميدان النشاط الحر ابتداء وال تفرض
من القواعد ما يحد من هذا الحق وأال
يكون تدخلها في تقنينه إال نزوال عند
حاجة ملحة يقتضيها النظام العام
او ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى األم � ��ن االج �ت �م��اع��ي
وحماية الحقوق الدستورية األخرى
ف ��إن ال �ت �ع��دي��ل امل �ق �ت��رح ب��إل �غ��اء ش��رط
حصول طالب الترخيص على شهادة
الثانوية العامة واالك�ت�ف��اء ب��ان يكون
الئ �ق��ا ص�ح�ي��ا ب ��اال ت �ك��ون ل��دي��ه إع��اق��ة
ت�ع�ج��زه ع��ن ال�ع�م��ل ب�م��ا ي�ت�م��اش��ى مع
صحيح الدستور.
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الرويعي :التعليمية تناقش
اإلعالم اإللكتروني اليوم
ق ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة التعليمية
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة د.ع � � � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي:
ناقشنا في اللجنة مشروع االعالم
االل �ك �ت ��رون ��ي وس �ن �ع �ق��د اج �ت �م��اع��ا
آخ� ��ر ال� �ي ��وم م�ت�م�ن�ي��ا م ��ن ال �ج �ه��ات
اإلعالمية املعنية تقديم تعديالت
م�ك�ت��وب��ة ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي ال�ت�ش��ري��ع
وم��ن أراد امل �ش��ارك��ة فعليه التقدم
ب �ه ��ا ق �ب ��ل ال� �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة م��ن
صباح اليوم.
وأك � � ��د ال� ��روي � �ع� ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني أن م �ش��روع ال�ق��ان��ون
ال يتعلق ب��ال�ح�س��اب��ات أو امل��واق��ع
الشخصية بل امل��واق��ع ذات الصفة
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اإلخ�ب��اري��ة وال م�س��اس بالحريات
فالقانون هو تنظيم مهنة وليس
تقييدا ألحد.
وذك� � � � ��ر ال� � ��روي � � �ع� � ��ي :أن ه� �ن ��اك
م�ل�اح �ظ��ات ح ��ول امل� �ش ��روع سيتم
م �ن��اق �ش �ت �ه��ا ال� � �ي � ��وم األح� � � ��د وم ��ن
ل ��دي ��ه أي م�ل�اح� �ظ ��ات ف �ل �ي �ق��دم �ه��ا
م � �ك � �ت� ��وب� ��ة م � � ��ؤك � � ��دا ع � � � ��دم وج � � ��ود
م�خ��اوف على الحريات وامل�ش��روع
م ��رت� �ب ��ط ب� ��امل� ��واق� ��ع ال � �ت ��ي ت�ن�ت�ه��ج
األخبار وليست مرتبطة باملواقع
الشخصية.
د .عودة الرويعي

الزلزلة :تقرير تأخر القوانين
في إحدى الجلسات المقبلة
كشف رئيس لجنة االولويات
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال � �ن ��ائ ��ب د.ي� ��وس� ��ف
ال ��زل ��زل ��ة ان ال �ب �ع��ض ال �ق �ل �ي��ل من
ال� � ��وزراء ت �ق��اع��س ع��ن ت�س�ل�ي��م ما
طلب منه من أسباب تأخر تنفيذ
ق ��وان�ي�ن ص � ��ادرة وت ��أخ ��ر إص ��دار
ال � �ل� ��وائ� ��ح ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وت� �ق ��دي ��م
الجداول االمنية الكفيلة بتنفيذ
احكام القوانني املعطلة وسيكتب
ذل� ��ك ف ��ي ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ليتخذ
املجلس اج��راءات��ه في حق هؤالء
الوزراء.
وق� � � � ��ال ال � ��زل � ��زل � ��ة ان ال �ل �ج �ن��ة
ستجتمع اليوم األحد مع كل من

الحمدان يطالب بفتح فصول
للمعاقين في مدينة صباح األحمد
ق ��دم ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان 7
اق� �ت ��راح ��ات ط ��ال ��ب ف �ي �ه��ا ب�ت�ج�ه�ي��ز
وف � �ت� ��ح ف � �ص� ��ول ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ل � ��ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة ب��ال�ت�ع�ل�ي��م
العام لجميع املراحل الدراسية في
مدينة صباح األحمد.
وق � ��ال ف ��ي ن ��ص االق � �ت� ��راح :ن�ظ��را
لتواجد فئة ليست بالقليلة من ذوي
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة ومل��ا أولتهم
ال��دول��ة م��ن اه�ت�م��ام خ��اص��ة م��ن قبل
وزارة ال�ت��رب�ي��ة ليمكنوا م��ن تكملة
مسيرتهم التعليمية ونظرا ملعاناة
أول � �ي� ��اء أم� � ��ور ذوي االح �ت �ي��اج��ات
الخاصة وحاجتهم امل��اس��ة لتكملة
أبنائهم مسيرتهم التعليمية وذلك
ب �ف �ت��ح ف� �ص ��ول ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب�م��رح�ل��ة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ام��ة ب � � ��وزارة ال �ت��رب �ي��ة
خ��اص��ة ب �ه��ؤالء ال�ط�ل�ب��ة ف��ي مدينة
صباح األحمد.
وم��ن ج�ه��ة اخ ��رى ق��ال ال�ح�م��دان:
ت �ع��د زي� � ��ادة امل� �س ��اح ��ات ال �خ �ض��راء
داخ� ��ل امل� ��دن م��ن ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي تم
ت �ج��اه �ل �ه��ا م ��ؤخ ��را إذ ق ��ل ت�ش�ج�ي��ر
ال� � � � �ش � � � ��وارع وت � �ش � �ي � �ي� ��د ال � �ح � ��دائ � ��ق
وامل �ت �ن��زه��ات ال �ع��ام��ة رغ ��م أن العلم
الحديث أثبت أن النباتات تساهم
في تحسني املناخ وتلطيفه وزيادة
خ�ص��وب��ة ال�ت��رب��ة وم �ق��اوم��ة التلوث
ال � � �ج� � ��وي وت� � �ح � ��د م� � ��ن ال � �ع� ��واص� ��ف
الرملية وتكسر شدة الرياح وتقلل
ال�ض��وض��اء ب��اإلض��اف��ة إل��ى الناحية
الجمالية للمنطقة.
ودع � � � ��ا إل � � ��ى ت� �ص� �م� �ي ��م وت �ن �ف �ي��ذ
إط ��ار تشجيري لتجميل ال �ش��وارع
ال��رئ �ي �س �ي��ة وال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي م��دي�ن��ة
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د وإن � �ش � ��اء ح ��دائ ��ق

ع��ام��ة ف �ي �ه��ا وت ��زوي ��ده ��ا ب��األل �ع��اب
الترفيهية لألطفال وإنشاء ممشى
ري��اض��ي ب�ه��ا م��ع ت��زوي��ده ب�م��ا يلزم
من خدمات.
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل أوض� ��ح
الحمدان أن��ه ت��ؤدي ص��االت االف��راح
واملناسبات تنمية املجتمع خدمات
ج�ل�ي�ل��ة أله ��ال ��ي امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة
امل �ت��واج��دة ب�ه��ا إذ يستعينون بها
إلقامة املناسبات االجتماعية بدال
م ��ن ال �ل �ج ��وء إل� ��ى ال� �ف� �ن ��ادق إلق��ام��ة
هذه املناسبات األمر الذي يحملهم
أعباء مالية كبيرة وملا كانت منطقة
ص �ب��اح األح �م��د ت�ح�ت��اج إل ��ى صالة
لألفراح أسوة بغيرها من املناطق.
وط � ��ال � ��ب ب � �ن� ��اء ص � � � ��االت أف � � ��راح
للرجال والنساء في منطقة صباح
األح � �م ��د م ��ع ت �ج �ه �ي��زه��ا ال�ت�ج�ه�ي��ز
امل� �ن ��اس ��ب ل �ل �ق �ي��ام ب� �ه ��ذه ال��وظ �ي �ف��ة
االجتماعية املهمة.
واق�ت��رح انشاء مقهى شعبي في
منطقة صباح األح�م��د ق��ائ�لا :تقوم
ال ��دول ��ة ب��إن �ش��اء امل �ق��اه��ي الشعبية
في مختلف مناطق الكويت ليلجأ
إل �ي �ه��ا امل ��واط� �ن ��ون ل �ق �ض��اء أوق � ��ات
فراغهم وتبادل الحوار في شئونهم
الخاصة والتمسك باإلرث الشعبي.
وب ��ال �ن �ظ ��ر إل � ��ى اف� �ت� �ق ��ار م�ن�ط�ق��ة
ص �ب��اح االح �م��د إل ��ى وج� ��ود مقهى
ش �ع �ب��ي وح��اج �ت �ه��ا إل � ��ى م �ث��ل ه��ذا
املقهى.
ومن جانب آخر أوض��ح انه غني
عن البيان أن من أهم مقومات الرقي
ف ��ي األم� ��م ال �ن��اه �ض��ة ن �ش��ر ال�ث�ق��اف��ة
وال�ت�ع�ل�ي��م ف��األم��م امل�ت�ح�ض��رة ال�ت��ي
ضربت بسهم واف��ر م��ن التقدم ولم
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تأل جهدا في سبيل تهيئة الفرصة
ألبنائها لالعتراف من مناهل العلم
وباألخص التعليم الديني وأن دولة
الكويت وهي بسبيل نهضة وثابة
ف��ي ش �ت��ى م �ن��اح��ي ال �ت �ق��دم ال�ف�ك��ري
وال �ع �ل �م��ي وج� ��دت ل��زام��ا ع�ل�ي�ه��ا أن
ت� ��أخ� ��ذ ب� �ي ��د ال� �ج� �ي ��ل ال � �ص ��اع ��د م��ن
أبنائها فهم ع��دة املستقبل ال��زاه��ر
وجنودها الذين سيرفعون لواءها
والبد من إتاحة املعرفة أمامهم في
ش �ت��ى ال �ن��واح��ي ال��دي �ن �ي��ة لتثقيف
النشء وبث تعاليم الدين الحنيف
وأص� ��ول االي �م��ان ف��ي ن�ف��وس�ه��م من
ن �ع ��وم ��ة أظ ��اف ��ره ��م ح �ت ��ى ي �ن �ش��أوا
على الفضائل واألخ�ل�اق الحميدة
والتقوى ف��ي سلوكهم ومعاملتهم
نحو الخالق والعباد لذلك البد من
إن�ش��اء م��راك��ز تهتم بتعليم األم��ور
الدينية لتحقيق الصالح العام.
واق� �ت ��رح إن �ش��اء م ��راك ��ز ال �س��راج
امل�ن�ي��ر للبنني وال�ب�ن��ات ف��ي مدينة
صباح األحمد بحيث تستغل خالل

ال �ف �ت ��رة امل �س��ائ �ي��ة م �ب��ان��ي م� ��دارس
وزارة التربية مطالبا إنشاء مراكز
ال�ق��ارئ الصغير في مدينة صباح
االح � �م � ��د ل �ل �ب �ن�ين وال� �ب� �ن ��ات وذل� ��ك
لتحقيق الريادة في تعليم وتحفيظ
القرآن الكريم ونشر ثقافته وعلومه.
وق ��ال ف��ي اق �ت��راح آخ ��ر ان ��ه ن�ظ��را
للحاجة امللحة إلى إكمال الخدمات
في منطقة صباح األحمد وحاجة
أه ��ال ��ي امل ��دي �ن ��ة إل� ��ى إن� �ش ��اء ف ��روع
ل � � �ل � ��وزارات ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف ع �ل �ي �ه��م م��ن
عناء الذهاب إلى العاصمة إلنجاز
م�ع��ام�لات�ه��م ف��ان �ن��ي اق� �ت ��رح إن �ش��اء
مجمع للوزارات مصغر في منطقة
ص� � �ب � ��اح األح� � � �م � � ��د ي� �ش� �ت� �م ��ل ع �ل��ى
الوزارات الخدماتية.
ال� ��ى ذل� ��ك أك� ��د ال �ح �م ��دان ان� ��ه م��ن
امل � �ع � �ل� ��وم أن وج � � � ��ود اإلرش � � � � � ��ادات
امل� � � ��روري� � � ��ة وك� � ��ام � � �ي� � ��رات امل� ��راق � �ب� ��ة
والرادارات واملطبات الصناعية لها
دور أس ��اس ��ي وح �ي��وي ف ��ي ت �ف��ادي
ال � �ح � ��وادث امل � ��روري � ��ة ال �ن��اج �م��ة ع��ن
السرعة ونظرا لحاجة أهالي مدينة
صباح األحمد ملطبات اصطناعية
تخفف من هذه الحوادث باملناطق
السكنية.
ودعا الى إنشاء مطبات صناعية
أو اش� � � � ��ارات ض ��وئ� �ي ��ة ف� ��ي م��دي �ن��ة
ص� �ب ��اح األح � �م ��د وذل� � ��ك ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف
م��ن ح��دة ال�س��رع��ة م��ع ع�م��ل ل��وح��ات
إرشادية مرورية وعالمات ضوئية
تشير لوجود ه��ذه املطبات لتنبيه
قائدي املركبات.

وزي ��ر ال�ص�ح��ة ووزي � ��رة ال �ش��ؤون
و وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
الوزراء ووزير الكهرباء بالوكالة
ووزي ��ر ال �ع��دل ملناقشة األس�ب��اب
وايضا ستجتمع يوم االحد بعد
امل �ق �ب��ل م ��ع ك ��ل م ��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية
ووزي��ر الدفاع ووزي��ر املواصالت
ووزي � ��ر االشغال ووزي � ��ر ال�ن�ف��ط
وس �ي �ق��دم ال�ت�ق��ري��ر مل�ج�ل��س االم��ة
مل �ن��اق �ش �ت��ه ف� ��ي اح� � ��دى ج �ل �س��ات��ه
املقبلة.
د.يوسف الزلزلة

الجيران يحذر من غياب دور
الدولة في هيكلة االقتصاد
تساءل النائب د .عبدالرحمن
الجيران عن دور وزارة التجارة
وال�ت�خ�ط�ي��ط وه�ي�ئ��ة االس�ت�ث�م��ار
وال� � ��زراع� � ��ة ووزارة ال� �ن� �ف ��ط ف��ي
ه�ي�ك�ل��ة االق �ت �ص��اد واالس �ت �ف��ادة
من التحول االقتصادي الجاري
ف��ي االق �ل �ي��م وال � ��دول امل� �ج ��اورة ؟
واستطرد الجيران في تصريح
ل��ه ق��ائ�لا :اي��ن تبني االص�لاح��ات
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ؟ وه � � ��ل س � �ع� ��ت ك��ل
ه � ��ذه امل ��ؤس� �س ��ات ل �ج �ع��ل م �ن��اخ
االس� �ت� �ث� �م ��ار ال � �ع� ��ام ق � � ��ادرا ع�ل��ى
املنافسة؟
وت � � � � �س� � � � ��اءل مل � � � � � � ��اذا ال � �س � �ع� ��ي
الس � � �ت � � �ه � ��داف ه� �ي � �ئ ��ة م� �ك ��اف� �ح ��ة
ال � �ف � �س� ��اد وه � �ي � �ئ� ��ة االس� �ت� �ث� �م ��ار
ت�ع�ل��م ي�ق�ي�ن��ا اش �ت��راط ال�ش��رك��ات
العاملية وج��ود مكافحة الفساد
ك� ��أح� ��د ض � �م� ��ان� ��ات االس� �ت� �ث� �م ��ار
االج� �ن� �ب ��ي ؟ واي � � ��ن االس �ت �ث �م ��ار
ب��ال�ق�ي�م��ة امل �ض��اف��ة وال�ص�ن��اع��ات
ال� �ت� �ح ��وي� �ل� �ي ��ة؟ م �س �ت �ط ��ردا:ل �ك ��ن
يبدو ان القطاع النفطي ال يزال
م��رت�ه��ن ب��رت��اب��ة امل��اض��ي وخطط
ال� �ت� �ط ��وي ��ر اص� �ب� �ح ��ت م� �ع � ّ�ت� �ق ��ة !
ول� �ي ��س ل ��دي ��ه رص� ��د ل �ل �ت �ح��والت
ال �س��ري �ع��ة وم�ت�ط�ل�ب��ات االس� ��واق
العاملية ؟فانعدم االبداع في اكثر
ال �ق �ط��اع��ات وت�ب�ع�ث��رت مكاسب
زي��ادة االنتاجية وس��ط البحث
ف� ��ي م� �ل� �ف ��ات ال� �ع� �م ��ال ��ة امل �ت��دن �ي��ة
االجور!
ومن جهة أخرى قال الجيران
على مدى اربعة عقود مع غطاء
استمرار املفاوضات واللقاءات
ب�ي�ن ال� �ف ��رق ��اء ال �س �ي��اس �ي�ين دون
جدوى في كل من اوسلو وجنيف

د.عبدالرحمن الجيران

وب� � �ك �ي��ن وس� � ��دن� � ��ي وواش � �ن � �ط� ��ن
وف ��رن� �س ��ا ول � �ن� ��دن وغ� �ي ��ره ��ا م��ن
امل� � � ��دن ال� �ع ��امل� �ي ��ة واس� �ت� �خ ��دم ��وا
ه� ��ذا االس� �ل ��وب وم �م��ا زال� � ��وا مع
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وال �ص��وم��ال �ي�ين
واالف� � � � � � �غ � � � � � ��ان وال� � � �ج � � ��زائ � � ��ري� �ي ��ن
وال � � �ب� � ��وس � � �ن� � ��وي �ي ��ن واالل� � � � �ب � � � ��ان
وال� �ك� �ش� �م� �ي ��ري�ي�ن وال� �ع ��راق� �ي�ي�ن
والسوريني واليمنيني.
وع � �ل ��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل دع ��ا
ال�ج�ي��ران منظمة العفو الدولية
وب��االخ��ص جيمس لينش ال��ذي
اع� �ل ��ن ع� ��ن ق �ل �ق��ه ع� �ل ��ى ال �ك��وي��ت
!!وك � ��ذل � ��ك ودروري داي� � ��ك ال ��ذي
اع � � �ل� � ��ن ع � � ��ن ق � �ل � �ق� ��ه ب� �خ� �ص ��وص
االه��ان��ات واوض ��ح ان��ه ال وج��ود
لها بالقانون الكويتي إال قضاء
ليلة باملعبر الحدودي اليوناني
ليعرف معنى االهانات.
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إشادة نيابية بتالوة أسماء الغائبين عن اجتماعات اللجان البرلمانية ومطالب بالتنسيق في مواعيدها

مجلس األمة يفتح ملف البعثات
الخارجية ويقر قانون الرفق بالحيوان
خالل الجلستين العادية
والتكميلية التي عقدهما
مجلس األمة في  15و
 16من ديسمبر الجاري ثم
انجاز العديد من القرارات
حيث أقر المجلس تشكيل
لجنة مشتركة من لجان
الميزانيات والمالية
والخارجية والداخلية
والدفاع لبحث طلب
تعزيز ميزانية التسليح
في وزارة الدفاع كما
أقر استعجال لجنة
التعليم بتقديم تقريرها
حول قانون اإلعالم
اإللكتروني وكلفها
بالتحقيق في الشهادات
الوهمية في مؤسسات
الدولة وأسبابها وسبل
معالجتها على أن تقدم
تقريرها في غضون 3
أشهر ،واقر المجلس ايضا
مشروع قانون الرفق
بالحيوان في مداوليته
وأحاله على الحكومة.
كما شهدت الجلسة
هجوما حادا من النواب
على الوزراء الذين يتأخرون
في الرد على األسئلة
النيابية وطالبوا بعقد
جلسة خاصة أو تمديد
إحدى الجلسات لمناقشة
األمر .وفي السطور التالية
قراءة لمجريات وتفاصيل
الجلسة:

الغائبون عن اللجان البرلمانية
وخ � �ل ��ال ال� �ج� �ل� �س ��ة أش� � � ��اد ع ��دد
م��ن ال �ن��واب ب �ق��رار مكتب املجلس
ت�ل�اوة أس�م��اء األع �ض��اء املتغيبني
ع ��ن اج �ت �م ��اع ��ات ال �ل �ج ��ان وك��ذل��ك
امل �ت��أخ��ري��ن ع ��ن ح �ض��ور ال�ج�ل�س��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ف � ��ي م� ��وع� ��ده� ��ا ال� �س ��اع ��ة
التاسعة صباحًا وتمنى النائب
فيصل الدويسان أن يخصم جزء
من املكافأة الخاصة بالعضو إذا
تغيب عن اجتماع بغير عذر.
ف �ي �م��ا ط ��ال ��ب ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��دان
ال�ع��ازم��ي بالتنسيق ب�ين مواعيد
انعقاد اجتماعات اللجان حتى ال
يكون هناك تعارض في مواعيدها
ال سيما إذا ك��ان العضو مشاركا
ف��ي أك �ث��ر م��ن ل�ج�ن��ة ب� ��دوره ط��ال��ب
النائب عبد الله املعيوف بإيجاد
مخرج ملعضلة حضور العضو في
بداية االجتماع لتسجيل اسمه ثم
ينصرف وأيدهم في ذلك النائبان
د .عبد الحميد دشتي وعبد الله
ال�ت�م�ي�م��ي أم ��ا ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف
الزلزلة فقد اقترح أن يقدم عضو
اللجنة استقالته منها إذا ك��ان ال
ي�س�ت�ط�ي��ع ح �ض ��ور اج �ت �م��اع��ات �ه��ا
م��ن ن��اح�ي�ت��ه دع ��ا ال �ن��ائ��ب د .عبد
ال �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي ت �ع��دي��ل ال�لائ �ح��ة
ال��داخ �ل �ي��ة م��ن أج ��ل ت�ق�ل�ي��ص ع��دد
أعضاء اللجان.
وع �ق��ب ع�ل�ي�ه��م رئ �ي��س مجلس
األم� � � � ��ة م� � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م ب� �ق ��ول ��ه
إن م �ك �ت��ب امل� �ج� �ل ��س ت � � � ��دارس ك��ل
الخيارات املتاحة ووجد أن هناك
ع��ائ �ق��ًا دس �ت��وري��ا م��رت�ب�ط��ًا ب �م��ادة
دستورية ولم يكن العائق الئحيا
ث��م اس �ت��أذن ال��رئ�ي��س امل�ج�ل��س في
املوافقة على تالوة أسماء النواب
امل �ت��أخ��ري��ن ع��ن ال �س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة
وال � ��ذي � ��ن ي �ت �س �ب �ب��ون ف� ��ي ت��أخ �ي��ر
الجلسة.
التصديق على المضابط
وعندما انتقل املجلس إلى بند
التصديق على املضبطتني رقمي
(/1341أ) ب �ت��اري��خ 2015/12/1
(/1341ب) بتاريخ . 2015/12/2
ت � �ح� ��دث ال � �ب � �ن ��د ن� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س
مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر الداخلية
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د ق��ائ�ل�ا إن
السلطتني التشريعية والتنفيذية
س�ل�ط�ت��ان م�ت�ع��اون�ت��ان وف��ي ق��ارب
واحد واملدة الدستورية املمنوحة
ل � �ل� ��رد ع� �ل ��ى األس � �ئ � �ل� ��ة اس� �ب ��وع�ي�ن
والتمديد ملدة مماثلة أما بالنسبة
ملوضوع السؤال املقدم من النائب
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روض��ان ال��روض��ان فهو ك��ان وزير
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
لسنتني وعضوًا في اللجنة العليا
ل �ل �ج �ن �س �ي��ة وي �ع �ل��م أن � ��ه ال ي �ج��وز
إع� �ط ��اء أس� �م ��اء امل �ت �ج �ن �س��ات على
أزواجهن .
األوراق والرسائل الواردة
انتقل املجلس إلى مناقشة بند
كشف األوراق وال��رس��ائ��ل ال ��واردة
وت� �ض� �م ��ن  6رس � ��ائ � ��ل وت� �ن ��اول� �ه ��ا
النواب كالتالي:
 - 1رس��ال��ة م��ن ح�ض��رة صاحب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ي�ش�ك��ر فيها
رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة ع �ل��ى طيب
امل�ش��اع��ر ال�ت��ي تضمنتها رسالته
ودعواته بتجاوز سموه العارض
الصحي الذي ألم به.
 - 2رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
ح �ق��وق اإلن� �س ��ان ي �ط�ل��ب ف �ي �ه��ا رد
ال �ت �ق��ري��ر األول ل�ل�ج�ن��ة امل �ق ��دم من
دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث ع ��ن زي ��ارة
ال�ل�ج�ن��ة ل�ل�م��ؤس�س��ات اإلص�لاح�ي��ة
واملدرج على جدول األعمال وذلك
عمال بنص املادة ( )59من الالئحة
الداخلية.
 - 3رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
امل�ي��زان�ي��ات وال�ح�س��اب والختامي
ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا إح� ��ال� ��ة م�ل�اح �ظ��ات
دي � � � � � � ��وان امل� � �ح � ��اس� � �ب � ��ة امل� �س� �ج� �ل ��ة
ع � �ل� ��ى دي � � � � ��وان ال � �خ� ��دم� ��ة امل ��دن� �ي ��ة
ف� ��ي ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ل�ل�س�ن��ة
امل��ال �ي��ة 2014م2015/م واملتعلقة
بتطبيق نظام البعثات واإلجازات
ال� � ��دراس � � �ي� � ��ة إل � � ��ى ل� �ج� �ن ��ة ش� � ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد.

 - 4رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
يطلب فيها امل��واف�ق��ة ع�ل��ى إل�ح��اق
امل�ل�اح �ظ ��ة امل ��رف �ق ��ة ل �ت �ك��ون ض�م��ن
ال� ��دراس� ��ة ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ه��ا ل�ج�ن��ة
ح� �م ��اي ��ة األم � � � � ��وال ال � �ع� ��ام� ��ة ح ��ول
م �ل��اح� � �ظ � ��ات دي� � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
ال �خ��اص��ة ب �ع �ق��ود األن �ظ �م��ة اآلل �ي��ة
للمعلومات.
 - 5رسالة من عضو مجلس األمة
ال�س�ي��د ف�ي�ص��ل س �ع��ود ال��دوي �س��ان
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا م��ن امل �ج �ل��س ال�ط�ل��ب
من لجنة شؤون التعليم والثقافة
واإلرشاد اعتبار االقتراح بقانون
الذي قدمه في شأن حقوق امللكية
الفكرية وال��ذي أحيل إل��ى اللجنة
التشريعية ف��ي 2013/8/22م هو
األص��ل واع�ت�ب��ار م�ش��روع القانون
املقدم من الحكومة في ذات الشأن
وامل �ح��ال إل ��ى ال�ل�ج�ن��ة التشريعية
في 2015/6/28م تعديال له وذلك
ع� �م�ل�ا ب� �ن ��ص امل� � � � ��ادة ( )100م��ن
الالئحة الداخلية.
 - 6رس� ��ال� ��ة م� ��ن رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
امل� ��راف� ��ق ال �ع ��ام ��ة ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا رد
تقرير اللجنة ب�ش��أن االق�ت��راح��ات
ب �ق��وان�ين ف��ي ش ��أن ان �ش��اء الهيئة
ال�ع��ام��ة إلدارة األزم ��ات وال �ك��وارث
م��ع االح�ت�ف��اظ ب ��دوره ع�ل��ى ج��دول
األع �م��ال مل��زي��د م��ن ال��دراس��ة وذل��ك
عمال بنص املادة ( )59من الالئحة
ال��داخ�ل�ي��ة (ت��م سحبها ب�ن��اء على
طلب رئيس لجنة امل��راف��ق العامة
النائب محمد الهدية).
 ف �ي �ص��ل ال � ��دوي� � �س � ��ان :ت �ق��ري��رامل��ؤس �س��ات اإلص�ل�اح �ي��ة ي�ت�ح��دث

ع� ��ن ن� �ظ ��ام ال �ت �ه ��وي ��ة ال �س �ي ��ئ ف��ي
امل� ��ؤس � �س� ��ات ال �ع �ق ��اب �ي ��ة وت� �ك ��دس
ب � � �ع� � ��ض ال � � �س � � �ج � � �ن� � ��اء ووج � � ��دن � � ��ا
م � �س� ��اح� ��ات ك� �ب� �ي ��رة ف � ��ي ال �س �ج��ن
املركزي تكفي لبناء سجون بشكل
رأسي بحيث يخف الزحام وإقامة
الخلوة الشرعية.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :أدع ��و إل��ىاس� �ت� �م ��رار أع � �ض ��اء ل �ج �ن��ة ح �ق��وق
االن� �س ��ان أن ي �س �ت �م��روا ف��ي زي ��ارة
امل � ��ؤس � �س � ��ات اإلص �ل��اح � �ي � ��ة ح �ت��ى
يتأكدوا أن األوض��اع تتطابق مع
حقوق اإلنسان.
وأت�م�ن��ى إع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي آلية
ال�ب�ع�ث��ات ال��دراس �ي��ة وف�ت��ح امل�ج��ال
لالشخاص الذين عندهم شهادات
وت �ق��ادي��ر رائ �ع��ة ج �ي��دة وم�ت�م�ي��زة
وم�ت�ق��دم��ة أن ي�س�م��ح ل�ه��م إلك�م��ال
دراساتهم العليا .
 ج� �م ��ال ال �ع �م ��ر :ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��قبمالحظة ديوان املحاسبة أطالب
ب� � ��أن ي � �ك� ��ون ه � �ن� ��اك ت �ن �س �ي��ق ب�ين
التعليم العالي و دي��وان الخدمة
لوضع تخصصات يحتاج إليها
س � � ��وق ال� �ع� �م ��ل و اس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة
مبنية على تخصصات مطلوبة
م��ن ث��م يمكن االس�ت�ف��ادة منها في
املستقبل.
 د .عبدالحميد دشتـي :أناشدبمخاطبة الجهات املعنية لتوفير
ك��ل م��ا ي�ل��زم لحفظ ح�ق��وق ال�ن��زالء
األس� ��اس � �ي� ��ة وم� � ��راع� � ��اة ل �ل �ح �ق��وق
اإلنسانية في بلد يتمتع بدستور
وق��ان��ون وم��ؤس�س��ات عريقة وبلد
يعتبر مركزا إنسانيا عامليا وما
ورد ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر م�س�ت�ح��ق وأم ��ر

ي �ج��ب أن ن �ت��وق��ف ع� �ن ��ده وك��ذل��ك
يجب إقرار الخلوة الشرعية.
 صالح عاشور :الب��د أن يكوناإلنسان محترما ونحترم آدميته
في الكويت وبالتالي لجنة حقوق
اإلن �س��ان ف��ي مجلس األم ��ة اعتقد
عليها أن تقوم بمسؤوليتها في
زي � � ��ارة أم ��اك ��ن ال �ح �ج��ز ال �س �ج��ون
األماكن املتعلقة باإلصالح سواء
األح� ��داث أو غ�ي��ر األح� ��داث بحيث
ن� ��رى م� ��دى االل � �ت� ��زام ب��ال �ض��واب��ط
ال� � � ��دس � � � �ت� � � ��وري� � � ��ة وال � � �ق � ��ان � ��ون � � �ي � ��ة
ف � � ��ي ال � �ت � �ع � ��ام � ��ل م � � ��ع امل � ��وق � ��وف �ي��ن
واملسجونني.
 خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح :ب��ال�ن�س�ب��ة ملاورد ب��ال �خ �ل��وة ال �ش��رع �ي��ة ف�ه�ن��اك
مقترح قانون سوف يقدم في هذا
ال �خ �ص��وص وك ��ذل ��ك ت�غ�ي�ي��ر اس��م
ال �خ �ل��وة ال �ش��رع �ي��ة إل ��ى ال �ت��واص��ل
االجتماعي.
وع� �ل ��ق وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي� ��ر
التعليم ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى
ع�ل��ى م�لاح �ظ��ات ال �ن ��واب ب�ق��ول��ه:
ف � �ي � �م� ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب ��اه � �ت � �م ��ام � �ن ��ا
ب��ال �ت �ع �ل �ي��م ي �ع �ن��ي م �م �ك��ن دائ �م��ا
أب��دأ أو معظم األي��ام ف��ي زي��ارات
ميدانية للمدارس وتفقد مسيرة
التعليم في هذه املدارس وفي كل
ما يتعلق بالنواحي التعليمية
و نضع جهدنا واهتمامنا دائما
في تطوير التعليم ولكنه يحتاج
إل � ��ى وق � ��ت ل �ن �ت �ل �م��س ال �ن �ت��ائ��ج .
وفيما يتعلق ب��ال�ش�ه��ادات غير
املعتمدة واملضروبة شكلنا لجنة
للتحقيق في هذه الشهادات في
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وج� ��ار ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة أخ� ��رى في
الجامعة للتعرف على هذا النوع
م��ن ال �ش �ه��ادات ون �ق��ف ض��د ه��ذه
ال� �ش� �ه ��ادات ون �ت �ي �ج��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
س� �ـ� �ـ� �ـ ��وف ت� �ظ� �ه ��ر ف � ��ي غ � �ض� ��ون 4
أشــــهر.
لجنة برلمانية مشتركة
وافق مجلس األمة على تشكيل
لجنة برملانية مشتركة لتدارس
طلب الحكومة باإلذن لها بأخذ
مبلغ م��ن امل��ال اإلحتياطي العام
بقيمة  6م�ل�ي��ارات دي�ن��ار لتعزيز
م� �ي ��زان� �ي ��ة ال �ت �س �ل �ي��ح ف� ��ي وزارة
ال ��دف ��اع وت�ل�ا األم �ي�ن ال �ع��ام طلبا
ع�ل��ى ب�ن��د م��ا يستجد م��ن أع�م��ال
خالل الجلسة.
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المجلس يوافق على طلب نيابي بسحب مناقشة أوضاع موظفي «الكويتية»

جلسة خاصة لمناقشة أسباب تأخر
الوزراء في الرد على األسئلة البرلمانية
تتمة المنشور ص09

انتقادات نيابية
لتقرير لجنة
األولويات بشأن
برنامج عمل
الحكومة

اإلعالم االلكتروني
ك �م��ا واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى طلب
م� �ق ��دم م ��ن  5ن� � ��واب وه � ��م د .ع�ب��د
الحميد دشتي وسلطان اللغيصم
وط�ل�ال ال�ج�لال وفيصل الكندري
وع �ب��د ال �ل��ه امل �ع �ي��وف ب��اس�ت�ع�ج��ال
لجنة ال�ش��ؤون التعليمية لتقديم
ال�ت�ق��ري��ر ال �خ��اص ب�ق��ان��ون اإلع�ل�ام
االلكتروني في الجلسة املقبلة.
موظفو الكويتية
ك �م��ا واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى طلب
م� �ق ��دم م� ��ن  5ن� � ��واب وه � ��م ف�ي�ص��ل
الكندري وطالل الجالل ود .عودة
ال��روي �ع��ي ود .م�ن�ص��ور ال�ظ�ف�ي��ري
وم �ب��ارك ال �ح��ري��ص ب�ط�ل��ب سحب
املناقشة الخاصة بمشكلة موظفي
الخطوط الجوية الكويتية املدرج
ع �ل��ى أع� �م ��ال ج �ل �س��ة ال� �ي ��وم ن �ظ��را
ل �ت �ق��دي��م ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
الذي مازال في اللجنة املالية حتى
االنتهاء من القانون والتعديالت
املقدمة عليه.
الشهادات المضروبة
ووافق املجلس على طلب مقدم
من  5ن��واب وه��م جمال العمر ود.
خليل عبد الله وفيصل الدويسان
وصالح عاشور وحمدان العازمي
ب� �ت� �ك� �ل� �ي ��ف ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ب �م �ج �ل��س األم � � ��ة ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
قضية الشهادات غير املعتمدة في
جميع م��ؤس�س��ات ال��دول��ة لتقديم
تقرير بشأن أسبابها ومسبباتها
وح ��رم ��ان وط � ��رق م�ع��ال�ج�ت�ه��ا في
مدة أقصاها ( )3شهور.
ك�م��ا واف ��ق امل�ج�ل��س ع �ل��ى طلب
ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن ال � �ن� ��واب ب� ��أن ي�ت��م
تقديم جلسة ( ) 30 ( )29إلى ()22
(.)23
برنامج عمل الحكومة
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س إل� � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ال �ت �ق��ري��ر األول ل�ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات
ب �ش ��أن م �ت��اب �ع �ت �ه��ا ل �ب��رن��ام��ج ع�م��ل
ال� �ح� �ك ��وم ��ة خ �ل ��ال دور االن� �ع� �ق ��اد
ال � � � �ع� � � ��ادي ال � � �ث � ��ال � ��ث م � � ��ن ال� �ف� �ص ��ل
التشريعي الرابع عشر.
وفي نهاية النقاش وافق املجلس
(م��واف �ق��ة ع��ام��ة ) ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات
ال��واردة في التقرير وإحالتها إلى
الحكومة؟
وت�ل�ا األم �ي�ن ال �ع��ام ط�ل�ب��ًا مقدمًا
من بعض األع�ض��اء باملوافقة على

جانب من جلسة الثالثاء املاضي

م �ن��اق �ش��ة ق ��ان ��ون ف ��ي ش ��أن ال�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة ملكافحة ال�ف�س��اد واألح �ك��ام
ال �خ��اص��ة ب ��ه ع �ل��ى أن ي �ك ��ون ع�ل��ى
جدول األعمال جلسة يوم األربعاء
 2015/12/16وذل� ��ك أله �م �ي��ة ه��ذا
القانون والسرعة في إنجازه.
واق�ت��رح الرئيس م��رزوق الغانم
أن تحدد اللجنة التشريعية موعدا
ف ��ي ن �ف��س ي� ��وم ال �ج �ل �س��ة م �س��اء أو
ص�ب��اح ال�ي��وم ال�ت��ال��ي على هامش
ال �ج �ل �س��ة الن� �ج ��از ت �ق��ري��ره��ا .وف��ي
املناقشة اختلف النواب فيما بينهم
بني مناقشة التقرير في الجلسة أو
تأجيله لحني صدور حكم املحكمة
في  20من الشهر الجاري فمن جهة
أب��دى بعض ال �ن��واب خشيتهم من
وج ��ود ف ��راغ ت�ش��ري�ع��ي ودس �ت��وري
فيما ق��ال البعض اآلخ��ر إن��ه حتى
لو أقر القانون اليوم (في الجلسة)
ل ��ن ي �ت��م ت �ن �ف �ي��ذه إل � ��ى ب �ع��د ن �ش��ره
ف ��ي ال� �ج ��ري ��دة ال��رس �م �ي��ة .وج� ��اءت
ال� �ن� �ت� �ي� �ج ��ة( )20م� ��ن ( )36م��واف �ق��ة
على مناقشة القانون ف��ي الجلسة
التالية في اليوم التالي.
وط� �ل ��ب وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس األمة د .علي العمير تقديم
ق��ان��ون ال��رف��ق ب��ال�ح�ي��وان ل�ي�ق��ر في
الجلسة نظرا الرتباط الكويت مع
ات �ف��اق �ي��ات دول �ي��ة وواف � ��ق امل�ج�ل��س
على ذلك.
ك�م��ا ط�ل��ب ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء ووزي��ر املالية وزي��ر النفط
أن� � ��س ال� �ص ��ال ��ح ت ��أج� �ي ��ل م �ن��اق �ش��ة
ق ��ان ��ون ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة ن�ظ��را
لعدم وجود الوزير املختص ووافق
املجلس على ذلك.

التخطيط
االقتصادي واالجتماعي
ان� � �ت� � �ق � ��ل امل� � �ج� � �ل � ��س مل� �ن ��اق� �ش ��ة
ال �ت �ق��ري��ر األول ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
املالية واالقتصادية عن مشروع
ال �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م ( )60ل�س�ن��ة 1986
ب� �ش ��أن ال �ت �خ �ط �ي��ط االق� �ت� �ص ��ادي
واالجتماعي.
وافق يوافق على اعادة التقرير
إل � � ��ى ال� �ل� �ج� �ن ��ة وي� � �ع � ��اد ت �ق��دي �م��ه
الجلسة املقبلة ع�ل��ى أن تجتمع
الوزيرة هند الصبيح مع اللجنة
خ�لال ه��ذا االسبوع لالنتهاء من
كل مالحظات النواب؟
الرفق بالحيوان
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �س� ��ادس
وال �س �ب �ع��ون ال �ت �ك �م �ي �ل��ي ل�ل�ت�ق��ري��ر
ال� � �س � ��ادس ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة امل ��راف ��ق
العامة.
انتقل املجلس ملناقشة:
 - 1م �ش��روع ال�ق��ان��ون باملوافقة
على قانون نظام الرفق بالحيوان
ل� � � ��دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � ��دول
الخليج العربية.
 - 2اق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أن
الرفق بالحيوان وحقوقه.
 - 3االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون بتجريم
اقتناء أو بيع أو شراء الحيوانات
املفترسة.
وب �ع��د امل�ن��اق�ش��ة واف ��ق املجلس
على القانون في مداولتية وأحاله
على الحكومة ونتيجة التصويت
ك ��ان ��ت ب ��اج� �م ��اع ال� �ح� �ض ��ور ()41
عضوًا.

المطبوعات والنشر
وان� � �ت� � �ق � ��ل امل � �ج � �ل � ��س مل� �ن ��اق� �ش ��ة
ال �ت �ق��ري��ر ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ش ��ؤون
التعليم والثقافة واالرشاد عن :
 - 1اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أن
إض��اف��ة بند جديد برقم ( )11إلى
امل � � ��ادة ( )21م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 3
لسنة 2006م في شأن املطبوعات
والنشر.
 - 2االق � � �ت� � ��راح� � ��ان ب� �ق ��ان ��ون�ي�ن
بشأن تعديل بعض أح�ك��ام امل��واد
ب��إض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة إل ��ى امل ��ادة
( )2و إض ��اف ��ة ب �ن��د ج ��دي ��د ب��رق��م
( )11إل� ��ى امل � � ��ادة ( )21وم ��ادت�ي�ن
ج ��دي ��دت �ي�ن ب� ��رق� ��م ( )27م � �ك� ��رر و
( )28م �ك ��رر إل� ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 3
لسنة 2006م في شأن املطبوعات
وال �ن �ش��ر وامل ��درج�ي�ن ب��ال�ت�ق��ري��ري��ن
رقمي ( )127( )126للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية.
وقد طالب رئيس اللجنة سحب
التقرير وإعادته إلى اللجنة ملزيد
من الدراسة وإعادة الصياغة.
مكافحة الفساد
وانتقل املجلس ملناقشة تقرير
اللجنة التشريعية ب�ش��أن قانون
هيئة مكافحة الفساد .
 مبارك الحريـص :عن (املقرر):انتهت اللجنة التشريعية بأغلبية
آراء أع �ض��ائ �ه��ا ( )4إل� ��ى ()1( )2
ممتنع بتأجيل النظر باالقتراحني
ب� �ق ��ان ��ون�ي�ن امل � �ق� ��دم �ي�ن ح� �ي ��ث أن ��ه
م ��ن امل�ل�ائ ��م ت ��رق ��ب ح �ك��م امل�ح�ك�م��ة
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة امل� �ن� �ت� �ظ ��ر ص� � ��دوره
ب �ج �ل �س��ة 2015/12/20م مل �ع��رف��ة

حيثياته وال��ذي على ض��وءه يتم
إص� ��دار ق��ان��ون ب��أك�م�ل��ه أو تعديل
ألح� �ك ��ام امل� ��رس� ��وم ال �ح ��ال ��ي ح�ي��ث
ط��رح م��وض��وع ال �ف��راغ التشريعي
وك � ��رأي دس� �ت ��وري ن ��رى أن ��ه حتى
لو صدر قانون اليوم ال يسد هذا
ال�ف��راغ التشريعي وم��ن ث��م نعتقد
أن االستعجال ف��ي إص��دار قانون
للهيئة العامة ملكافحة الفساد في
ه��ذه ال�ع�ج��ال��ة وب �ه��ذه ال�س��رع��ة قد
يوقعنا في أخطاء أخرى.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :ق��رارال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة أص � ��اب كبد
ال �ح �ق �ي �ق��ة وي� �ت� �م ��اش ��ى وص �ح �ي��ح
القانــون حيث أن هناك طعنا أمام
املحكمة الدستورية في موضوع
قانون هيئة الفساد.
 فيصل الشايع :من الضروريجدا أيضا أن نحدد موعد لتقديم
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ول �ي��وض��ع ال �ق��ان��ون
على جلسة الثالثاء املقبل.
 أح �م��د ال �ق �ض �ي �ب��ي :اع �ت��رض��تعلى التصويت وكنت ضد املقترح
الذي تقدم به زمالئي النواب ففي
إبريل  2015تم تعديل على امل��ادة
( )122ب �خ �ص��وص ق ��ان ��ون ه�ي�ئ��ة
أسواق املال مع أن هذه املادة كانت
منظورة أمام املحكمة الدستورية
وم�ق��دم فيها طعن وج��اء املجلس
وصوت عليها وتم تعديلها.
 ج� �م ��ال ال �ع �م �ـ ��ر :ن �خ �ت �ل��ف م��عال ��زم�ل�اء الن� ��ه س� ��وف ي��وج��د ف ��راغ
ت �ش��ري �ع��ي وال ن� � ��دري م� ��ا م�ص�ي��ر
ال �ه �ي �ئ ��ة ب �ك �ي��ان �ه��ا وب �ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا
وم � � �ي� � ��زان � � �ي � � �ت � � �ه� � ��ا وك� � � � � ��وادره� � � � � ��ا
واإلج ��راءات التي اتخذتها يعني

امل �ط �ل��وب م��ن اإلخ � ��وان ح��ال �ي��ا في
مجلس ال� ��وزراء األخ وزي��ر العدل
واألخ وزير الدولة لشؤون مجلس
األم � ��ة ف �ي �م��ا ل ��و إن ال� �ي ��وم ننتظر
ال �ح �ك��م م ��ن امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
ع�ل��ى أس ��اس م��ا نستبق األح ��داث
ب ��أن ي �ج��ب أن ي �ك��ون ه �ن��اك ب��دي��ل
ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون وي�ك��ون ه��ذا البديل
يتالفي الشبهات الدستورية في
بعض املواد.
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل� �ـ ��ة :ب�ع��ضال �ن��واب ي �ت �ح��دث��ون وك��أن��ه ي��دري
أن الحكم في يوم األحد للمحكمة
الدستورية سيكون إبطال الهيئة
ال �ك��ل دون اس �ت �ث �ن��اء م ��ع م��وج��ود
هيئة ملكافحة الفساد الكل يرغب
أن ت�ك��ون ه��ذه الهيئة ألن بالفعل
نريد أن نحارب الفساد بالكويت
ل �ك��ن م ��ا ن ��ري ��ده ب�ن�ف��س ال ��وق ��ت ان
نأتي فيما بعد بشيء متكامل ال
يشوبه شائبة دس�ت��وري��ة أو غير
دستورية.
 ف�ي�ص��ل ال ��دوي� �س ��ان :امل �ب��رراتالتي ساقتها الحكومة واهية ألنه
ي �ح��ق ل�ل�س�ل�ط��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة متى
ش� ��اءت أن ت �ص��در ق��ان��ون��ا بغض
النظر عن القانون الذي هو منظور
وب �ي��ن ي � ��دي ال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة
معروف أن القانون الجديد يلغي
القانون القديم بغض النظر كان
هذا القانون القديم ملغيا من قبل
السلطة القضائية أو لم يلغ.
 أح �م��د الري :امل�س��ؤول�ي��ة علىال� �ح� �ك ��وم ��ة ت � �ج� ��اه ه� � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون
ي �ع �ن��ي إذا ص� ��ار أي خ �ل��ل أو أي
ف � ��راغ دس� �ت ��وري أو أي ش �ك��ل من
األشكال أدى إلى يعني إلغاء هذه
الهيئة فإني أحمل الحكومة هذه
املسؤولية .
ـ س� �ع ��دون ال �ع �ت �ي �ب��ي :ي �ج��ب أن
ت � �ك� ��ون ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ج� ��اه � ��زة ألن
إذا امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة حكمت
ل �ص��ال��ح ال �ط �ع��ن ف�ب��ال�ت��ال��ي س��وف
يوقف الصرف املالي.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي :م��نالواضح أن هناك معلومات تقول
إن ال �ح �ك��م س� ��وف ي �ب �ط��ل ال�ه�ي�ئ��ة
اآلن س��ؤال ل��وزي��ر ال�ع��دل اآلن بعد
م��ا يبطل الحكم ه��ل س��وف تكون
ه� �ن ��اك م �ح��اس �ب��ة ل �ل �م �س �ت �ش��اري��ن
الذين يصيغون هذه القوانني؟
ي� � �ع� � �ق � ��وب ال � � �ص � � ��ان � � ��ع :م � ��وام � ��ة
رئ �ي��س ال ��دول ��ة وامل �ع �ط �ي��ات ال�ت��ي
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مناشدة نيابية لوزير الداخلية بإقرار
الخلوة الشرعية في المؤسسات اإلصالحية
تتمة المنشور ص10
ي� �ق ��رر م �ن �ه��ا ال� � �ض � ��رورة م� ��ن ع ��دم
ال �ض��رورة تختلف ع��ن معطياتنا
األخ��رى ومعطيات املحكمة لذلك
ك� ��ان� ��ت امل� �ح� �ك� �م ��ة دائ� � �م � ��ا ت �ق �ض��ي
ب �ع��د االخ �ت �ص ��اص اآلن امل�ح�ك�م��ة
ال��دس�ت��وري��ة لها وج�ه��ة نظر أكيد
ن �ح �ت��رم �ه��ا ون� �ق ��ره ��ا ب �م��ا ان �ت �ه��ت
إل �ي��ه ف��ي ال�ح�ك��م األخ �ي��ر ال�ق��اض��ي
ب��إب �ط��ال امل �ج �ل��س امل �ب �ط��ل ال �ث��ان��ي
ل��ذل��ك امل��رس��وم ص ��در ق�ب��ل ص��دور
ه� � ��ذا ال� �ح� �ك ��م ه� ��و ح� �ك ��م امل �ح �ك �م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ف �ي �م��ا ي �خ��ص األم ��ر
ال� � � �س � � ��ؤال ال� � �ث � ��ان � ��ي ال � � �خ� � ��اص م��ا
االج � � � � ��راءات ال� �ل ��ي س �ت �ت �ب��ع إح �ن��ا
ط �ب��ع ب �ك��ل ت��أك �ي��د س�ن�ن�ت�ظ��ر حكم
املحكمة الدستورية وال��ذي يسفر
عنه وبعد ذلك سنتخذ االجراءات
ال�ق��ان��ون�ي��ة الكفيلة للحفاظ على
املحررات الرسمية وإقرارات الذمة
وك� ��ل م ��ا ب� �ح ��وزة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ملكافحة ال�ف�س��اد ف��ي ح��ال ص��دور
حكم بإبطال إنشاء هذه الهيئة.
وواف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ط �ل��ب
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال� � � ��وارد ف��ي
تقريرها بإرجاء النظر في القانون
إل� ��ى ح�ي�ن ص � ��دور ح �ك��م امل�ح�ك�م��ة
الدستورية:
الكتب الواردة من الحكومة
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ملناقشة الكتب
الواردة من الحكومة وهي:
 - 9ك �ت��اب وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ووزي ��ر
الدولة لشؤون مجلس األمة مرفق
ب��ه ت�ق��ري��ر وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
ومعهد الكويت لألبحاث العلمية
ب�ش��أن ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار الكهربائي
في مناطق متفرقة بدولة الكويت
يوم األربعاء املوافق .2015/2/11
 - 10كتاب وزير املالية مرفق به
م��ذك��رة ب ��رأي ال�ف��ري��ق االق�ت�ص��ادي
ل � � ��وزارة امل��ال �ي��ة ح� ��ول م�لاح �ظ��ات
أع � � �ض� � ��اء م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة ب� �ش ��أن
موضوع تنويع مصادر الدخل.
 - 11ك � �ت � ��اب وزي � � � ��ر ال� � �ش � ��ؤون
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� � �ع� � �م � ��ل م ��رف ��ق
ب� � ��ه م� � ��ذك� � ��رة ب� � �ش � ��أن امل � �خ ��ال � �ف ��ات
وال � � �ت � � �ج� � ��اوزات م � ��ن ق� �ب ��ل رئ �ي ��س
وأع� �ض ��اء م �ج �ل��س إدارة جمعية
الشفافية الكويتية.
وان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال ��ى م�ن��اق�ش��ة
ك� �ت ��اب ال� �ح� �ك ��وم ��ة ح � ��ول ان �ق �ط��اع
ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ف ��ي ع� ��دد م��ن
املناطق.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف ال��زل��زل��ة:
التقارير ال��واردة الينا من ال��وزراء
تحتاج الى مزيد من الوقت سواء
ف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب� �ط ��وارئ ال�ك�ه��رب��اء
او االي� � � � � � � � ��رادات امل � �ت� ��وق � �ع� ��ة ع �ل��ى

إعادة تقرير المالية
بشأن التخطيط
االقتصادي
واالجتماعي إلى
اللجنة لمزيد من
الدراسة وبحث
التعديالت مع
وزيرة التخطيط

متابعة نيابية للجلسة

القطاع النفطي او تقرير جمعية
الشفافية التي يفترض بها تقديم
ج�م�ي��ع امل �ع �ل��وم��ات ب�ش�ك��ل ش�ف��اف
ولكن عندما تعمل الجمعية على
تقديم معلومات لجهات خارجية
تكون قد خرجت عن األهداف التي
أنشئت من أجلها.
وت � �س� ��اءل ال� ��زل� ��زل� ��ة :ه� ��ل ُي �ع �ق��ل
أن ج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام ال �ت��ي
ت�م��ول م��ن قبل الحكومة أن تنظم
إل ��ى م�ن�ظ�م��ات خ��ارج �ي��ة وت�ع�ط��ي
م �ع �ل��وم��ات خ��اط �ئ��ة ع ��ن ال �ك��وي��ت
لتضر بمصلحة البلد والقضية
ي� �ج ��ب أال ت� �ق ��ف ع� �ل ��ى ال � �ح� ��ل ب��ل
تجب محاسبة جميع من ّ
تعرض
لسمعة الكويت الفتا إلى أن بعض
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات ت� � �ح � ��اول اس� �ت� �غ�ل�ال
وج � � � ��وده � � � ��ا ع� � �ل � ��ى رأس ب �ع ��ض
الجمعيات لتحقيق أهداف معينة
خاصة بها.
املقصرين
محاسبة
�ى
ودع ��ا ال�
ّ
من الشركات في ما يخص املشاكل
ال �ت��ي ت �ع��ان��ي م�ن�ه��ا ال� �ش ��وارع في
البلد.
وق� � � ��ال ال � ��وزي � ��ر ع� �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر:
م��وض��وع ال �ش��وارع وال�ت�س� ُّ�ب��ب في
خ� �س ��ائ ��ر ع� �ل ��ى امل� ��واط � �ن�ي��ن م �ح��ل
اه �ت �م ��ام م ��ن ق �ب��ل ال �ح �ك��وم��ة وم��ا
يثبت لدينا سنوقع ال �ج��زاء على

م��ن تسبب ب�ه��ذا التلف ول��م ي��راع.
املواصفات.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب ع ��ادل
ال � �خ� ��راف� ��ي :ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �م �ت��اب �ع��ة
وال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي م��وض��وع تتطاير
الحصى اتقفنا مع الوزير الجديد
ل�ل�أش �غ��ال ع �ل��ى ت �ق��دي��م ال �ت �ق��اري��ر
الفنية عن املوضوع.
ديوان الخدمة
ب� ��دوره ق ��ال وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ب��در
ال �ع �ي �س��ى :ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�م�ع�ه��د
األب� � �ح � ��اث وان � �ت � �ه� ��اء م� � ��دة امل ��دي ��ر
الحالي تم تشكيل لجنة للتحقيق
ف ��ي امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ت �س �ب��ب بها
م ��دي ��ر األب� � �ح � ��اث وت � ��م اخ� �ت� �ي ��ار 3
أس�م��اء وسيتم رفعها إل��ى دي��وان
الخدمة للمفاضلة بينها وسيتم
تعيني ن��ائ��ب للمدير خ�لال األي��ام
القليلة املقبلة.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح:
نشكر وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة ع�ل��ى إف��ادت��ه
ب � � �ش � ��أن ت� ��رش � �ي� ��ح م � ��دي � ��ر م �ع �ه��د
األبحاث العلمية.
وق � � � ��ال ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دش � �ت� ��ي:
ن �ت �م �ن��ى أن ي� �ك ��ون اخ �ت �ي��ار م��دي��ر
معهد ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث العلمية
بشكل صحيح خ��اص��ة أن املعهد
ك ��ان ط ��وال ال �ف �ت��رة امل��اض �ي��ة محل

إقبال للمبدعني من املواطنني.
وت � ��اب � ��ع :ه � �ن ��اك م ��رك ��ز أب� �ح ��اث
خ ��اص ب �م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ت��اب��ع
مل� �ع� �ه ��د األب � � �ح � � ��اث وس� �م� �ع� �ن ��ا أن
م ��ؤس� �س ��ة ال � �ب � �ت� ��رول ت �ع �م��ل ع�ل��ى
إن �ش��اء معهد أب �ح��اث خ��اص��ة بها
الفتًا إلى أنه يجب أن ُتنقل تبعية
مركز األبحاث املوجود في معهد
األب� �ح ��اث ال� ��ى م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
بدال من إنشاء معهد جديد.
ً
وزاد :بشأن تقرير وزارة املالية
ب� � �ش � ��أن ت� � �ن � ��وع م � � �ص� � ��ادر ال� ��دخ� ��ل
ل�ل�اس ��ف ان� �ن ��ا ل� ��م ن �س �ت �ط��ع خ�ل��ق
بدائل ملصدر الدخل ولم نستثمر
ال� �ث ��روات ال �ت��ي ام�ت�ل�ك�ت�ه��ا ال��دول��ة
خالل الفترة املاضية ويجب على
الحكومة تقديم خطتها الستثمار
ال � � � �ث � � ��روات امل � � ��وج � � ��ودة مل ��واج� �ه ��ة
استمرار انخفاض النفط.
م��ن جهته ق��ال النائب سعدون
ح � �م ��اد :ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ت �ع �ي�ين ب��دي��ل
مل��دي��ر م�ع�ه��د االب �ح��اث ال �س��اب��ق د.
ناجي املطيري وهذا الشخص ما
زال على رأس عمله ولم يحل الى
التقاعد وال ي�ج��وز ان يتم تعيني
مدير بديل واملدير السابق ما زال
على رأس عمله.
وقال النائب احمد الري :بشأن
جمعية الشفافية االع�ض��اء الذين

تصنيف ردود الوزراء على أسئلة النواب في الفصل الرابع عشر
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ت ��م ان� �ه ��اء ع �ض��وي �ت �ه��م ه ��ل ي�ح��ق
لهم الترشح م��رة اخ��رى لعضوية
الجمعية؟
وت � ��اب � ��ع :ك � ��ل ي� � ��وم ت ��أخ� �ي ��ر ف��ي
ت� �ن ��وي ��ع م � �ص � ��ادر ال � ��دخ � ��ل س ��وف
يكلف الدولة الكثير من الخسائر
واقترح بدل االقتراض من البنوك
كسندات يفترض ان نمول البنوك
لالستثمار ف��ي امل�ش��اري��ع الكبيرة
ل�ي�ك��ون ال�ح��ل االس�ت�ث�م��ار ب��دال من
االقتراض.
وزاد :ف � ��ي امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل س� ��وف
نحتاج الى  30مليارا سنويا غير
ال�ن�ف��ط ل��ذل��ك ي�ج��ب ان ن�ج��د ب��دائ��ل
مل �ص��ادر ال��دخ��ل ف��ي ال �ب�لاد م��ؤك��دا
ان الدولة يجب ان ترفع االحتكار
عن االراض��ي الستثمارها ويجب
ت � �ح� ��وي� ��ل ال � � ��دول � � ��ة م� � ��ن ال �ت �ف �ك �ي��ر
االستهالكي الى االستثماري.
وت� � ��اب� � ��ع :ي� �ج ��ب اع� � � � ��ادة ال �ن �ظ��ر
ف��ي ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة ل�ت��وف�ي��ر
ف� ��رص ع �م��ل ل �ل �م��واط �ن�ين وت�ق�ل�ي��ل
الضغط على الخدمات ويفترض
ع� �ل ��ى ال � ��دول � ��ة ان ت� �ض ��ع ض ��رائ ��ب
ع �ل��ى ال �ش��رك��ات ال �ك �ب �ي��رة وال�س�ل��ع
الكمالية.
وقال النائب فيصل الدويسان:
ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال� � � �خ � � ��اص ب �ج �م �ع �ي ��ة
الشفافية مؤلم لقلوب الكويتيني
ول �ل��اس � ��ف ج� �ن ��ح ب� �ع ��ض اع� �ض ��اء
الجمعية ال��ى التدخل بالسياسة
وت � �ش� ��وي� ��ه ص � � � ��ورة ال � �ك� ��وي� ��ت ف��ي
الخارج وهناك جريمة حدثت من
قبل جمعية الشفافية في الداخل
والخارج.
وت � � ��اب � � ��ع :ت � � ��م ت� �ك� �ل� �ي ��ف ش ��رك ��ة
باكستانية لعمل مقياس للفساد
وبعد التحقيق وجدنا ان الشركة
زورت ن �ت �ي �ج��ة ال� �ك ��وي ��ت وق ��ام ��ت
ب��االس�ت�ب�ي��ان ع��ن ط��ري��ق ال�ت�ل�ف��ون

وق� ��ام� ��ت ه� � ��ذه ال �ل �ج �ن ��ة ب �ت �ق �س�ي��م
الشعب الكويتي الى قسمني ريفي
متسائال :هل لدينا ريف
وحضري
ً
بالكويت ومواطنون مزارعون؟
المعهد التطبيقي
وقال النائب عدنان عبدالصمد:
لدينا مشكلة في لجنة امليزانيات
ب �خ �ص��وص م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��امل �ع �ه��د
التطبيقي ون�ح��ن طلبنا بيانات
عن قضية النقل من باب إلى باب
ب��ال�ن�س�ب��ة مل�ي��زان�ي��ة امل�ع�ه��د وحتى
ه� � ��ذه ال� �ل� �ح� �ظ ��ة ل � ��م ت �ص �ل �ن��ا ه ��ذه
البيانات ول��و تأخرنا ف��ي إص��دار
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �خ � ��اص ي � �ق� ��ول� ��ون إن
اللجنة تأخرت في إصدار التقرير.
ب��دوره رد الوزير أنس الصالح
بقوله :بالنسبة للمعلومات التي
طلبتها اللجنة تم تكليف املعهد
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ب �ت �ج �ه �ي��ز ال �ب �ي��ان��ات
لتقديمها إلى اللجنة.
وقال صالح عاشور :ال يعقل أن
هيئة أعضاء التدريس ينتظرون
مل � � ��دة س � �ن� ��ة ل� � �ص � ��رف م� �ك ��اف ��آت� �ه ��م
ونتمنى منهم االستعجال بصرف
املكافآت.
وأيد جمال العمر طلب عاشور
ب��االس �ت �ع �ج��ال ب� �ص ��رف امل �ك��اف��آت
ألعضاء الهيئة التدريسية.
ب � � ��دوره رف � ��ض ال� �ن ��ائ ��ب م�ح�م��د
ط�ن��ا ط��ري�ق��ة تعليق ص ��ورة سمو
األمير على طريق الساملي بطريقة
ب ��دائ� �ي ��ة م� ��ن خ �ل��ال وض � ��ع ل��وح��ة
حديدة وصور خام مثبتة بطريقة
ال تليق بمقام سمو األمير.
وقال وزير التربية بدر العيسى:
ف��ي م��ا ي �خ��ص م��وض��وع م�ك��اف��آت
الهيئة التدريسية هناك مطالبات
عديدة من قبل ال ��وزارة إل��ى لجنة
امل �ي��زان �ي��ات ل�ل�م��واف�ق��ة ع�ل��ى زي ��ادة
ه� ��ذا ال �ب �ن��د وال �ت��أخ �ي��ر ف ��ي ال��دف��ع
بسبب ضعف امليزانية.
وق��ال ع��دن��ان عبدالصمد :األم��ر
ليس كما يتم تصويره والتأخير
ب� �س� �ب ��ب ع � � ��دم ت� �ق ��دي ��م ال� �ب� �ي ��ان ��ات
وامل �ع �ل��وم��ات وال�ت�ط�ب�ي�ق��ي السبب
في تأخير تقديم البيانات.
وق � � � � ��ال وزي � � � � ��ر ال� � �ت � ��رب� � �ي � ��ة ب � ��در
ال�ع�ي�س��ى :ن�ح��ن ن �ص��رف امل�ك��اف��آت
للمستحقني فقط.
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منها تقارير اللجان وكتب الحكومة وطلب مناقشة

 12بندا من بينها استجواب العبيدي والتخطيط
والوكاالت التجارية في جلسة الثالثاء

تضمن جدول أعمال جلسة بعد غد الثالثاء
 9بنود من أهمها االستجواب المقدم من
النائبين راكان النصف وحمدان العازمي إلى وزير
الصحة د.علي العبيدي ،وتقرير اللجنة المالية
بشأن قانون التخطيط االقتصادي واالجتماعية
والوكاالت التجارية وإلى التفاصيل:

البند السادس:
طلبات المناقشة:
ط �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة م� �ق ��دم م� ��ن ب�ع��ض
األعضاء بشأن التعيينات والترقيات
ال �ت��ي اع �ت �م��ده��ا ال �س �ي��د ن��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ووزي � � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي عاصرت
االس � �ت � �ج ��واب امل � �ق ��دم م ��ن ال� �ن ��ائ ��ب د.
عبدالله محمد الطريجي الستيضاح
س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش��أن��ه وت�ب��ادل
الرأي بصدده.
لقطة من إحدى الجلسات

البند األول:
التصديق على المضبطتين التاليتين:
 (/1342أ) بتاريخ 2015/12/15م. (/1342ب) بتاريخ 2015/12/16م.البند الثاني:
األسئلة
(وتنظر حسب ترتيبها في كشف
األس �ئ �ل��ة امل �ت��وق��ع أن ي��أت �ي �ه��ا ال� ��دور
املوزع مع جدول أعمال الجلسة)
البند الثالث:
االستجوابات
االستجواب املوجه من العضوين
راكان يوسف النصف وحمدان سالم
العازمي للسيد وزير الصحة بشأن:
املحور األول :األخطاء الطبية.
امل � �ح� ��ور ال� �ث ��ان ��ي :ع �م �ل �ي��ات ش� ��راء
أدوي � ��ة وم �س �ت �ل��زم��ات ط�ب�ي��ة ب��أس�ع��ار
مصطنعة.
املحور الثالث :التالعب فى العقود
وتضليل الجهات الرقابية وهدر املال
العام.
امل� �ح ��ور ال� ��راب� ��ع :ال �ف �س ��اد اإلداري
واملالي واستغالل املنصب الوزاري.
امل �ح��ور ال �خ��ام��س :م �ش��روع ال��رب��ط
اآلل � ��ي ب�ي�ن وزارة ال �ص �ح��ة وامل �ك��ات��ب
الصحية الخارجية.
(ل �ت �ح��دي��د م ��وع ��د ل �ل �م �ن��اق �ش��ة ف�ي��ه
طبقا لنص امل��ادة ( )135م��ن الالئحة
الداخلية ملجلس األمة)
البند الرابع:
اإلحاالت
(ح�س��ب م��ا ه��و وارد ف��ي الكشوف
املرفقة)
البند الخامس:
ت��ق��اري��ر ال��ل��ج��ان ع��ن المراسيم
بقوانين والمشروعات بقوانين
واالقتراحات بقوانين:
التقرير األول للجنة الشؤون املالية
واالق �ت �ص��ادي��ة ع��ن م �ش��روع ال �ق��ان��ون

ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م
( )60لسنة 1986م في شأن التخطيط
االقتصادي واالجتماعي.
(ف � ��ي ج �ل �س��ة  2015/12/15ق ��رر
امل�ج�ل��س إع� ��ادة ال�ت�ق��ري��ر إل ��ى اللجنة
مل��زي��د م��ن ال��دراس��ة م��ع إب�ق��ائ��ه مدرجا
على جدول األعمال)
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
املالية واالقتصادية عن:
 - 1م � �ش � ��روع ال � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ن �ظ �ي��م
الوكاالت التجارية.
 - 2التعديل املقترح على مشروع
ال�ق��ان��ون بتنظيم ال��وك��االت التجارية
واملقدم من الحكومة
 - 3التعديل املقترح على مشروع
ال�ق��ان��ون بتنظيم ال��وك��االت التجارية
واملقدم من بعض األعضاء.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
- 1االق �ت��راح بقانون ب�ش��أن إضافة
بند ج��دي��د ب��رق��م( )11ال��ى امل ��ادة ()21
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م ( )3لسنة  2006في
شأن املطبوعات والنشر.
- 2االق � �ت ��راح �ي�ن ب �ق��ان��ون�ي�ن ب �ش��أن
ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام امل ��واد بإضافة
ف�ق��رة ج��دي��دة إل��ى امل ��ادة ( )2وإض��اف��ة
بند جديد برقم ( )11إل��ى امل��ادة ()21
وم��ادت�ين جديدتني ب��رق��م ( )27مكررا
و( )28م �ك��ررا إل ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م ()3
ل �س �ن��ة 2006م ف ��ي ش� ��أن امل �ط �ب��وع��ات
وال� �ن� �ش ��ر (وامل� � ��درج� �ي��ن ب��ال �ت �ق��ري��ري��ن
رق �م��ي ( )127 - 126ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
التشريعية والقانونية.
(ف � ��ي ج �ل �س��ة  2015/12/16ق ��رر
املجلس سحب التقرير وإع��ادت��ه إلى
اللجنة مل��زي��د م��ن ال��دراس��ة م��ع إبقائه
مدرجا على جدول األعمال)
التقرير األول للجنة شؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة واإلرش� � ��اد وامل � ��درج بصفة
االس� �ت� �ع� �ج ��ال ف� ��ي ش � ��أن االق� �ت ��راح�ي�ن
ب� �ق ��ان ��ون�ي�ن ب �ت �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
القانون رقم( )4لسنة 2012م في شأن
جامعة جابر األحمد.

(ف � � ��ي ج� �ل� �س ��ة  2015/6/17ق ��رر
املجلس إعادة التقرير إلى اللجنة مع
اح�ت�ف��اظ��ه ب ��دوره ف��ي ج ��دول األع �م��ال
حتى دور االنعقاد املقبل)
ال �ت �ق��ري��ر ال �س ��اب ��ع ل �ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
األم � � � � � ��وال ال � �ع� ��ام� ��ة وامل � � � � � ��درج ب �ص �ف��ة
االس �ت �ع �ج ��ال ع ��ن االق � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م
( )1لسنة 1993م بشأن حماية األموال
العامة.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون
اإلس�ك��ان وامل ��درج بصفة االستعجال
ع��ن االق �ت��راح بقانون ف��ي ش��أن إنشاء
مدينة صباح األحمد املتطورة.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون
اإلس�ك��ان وامل ��درج بصفة االستعجال
ع��ن االق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن توفير
وح� ��دات وش �ق��ق س�ك�ن�ي��ة ف��ي امل�ن��اط��ق
الحضرية.
التقرير الثاني والثالثون بعد املئة
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
وامل� � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ع��ن
االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )53لسنة 2001م بشأن
اإلدارة العامة للتحقيقات.
التقرير الخامس واألربعون للجنة
ال�ش��ؤون التشريعية والقانونية عن
االقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة
إل� ��ى امل� � ��ادة ( )180م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق��م
( )12لسنة 1963م ف��ي ش��أن الالئحة
الداخلية ملجلس االمة.
التقرير الرابع عشر للجنة املرافق
العامة عن االق�ت��راح بقانون في شأن
إن � �ش� ��اء م� �ط ��ار دول � � ��ي خ � � ��ارج ح� ��دود
املناطق السكنية.
التقرير ال��راب��ع وال�ث�م��ان��ون للجنة
امل��راف��ق ال�ع��ام��ة ع��ن االق �ت��راح بقانون
ب �ش��أن م�ن��ع ال�ت�ع��ام��ل ال �ت �ج��اري وق��ت
صالة الجمعة.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ت� ��اس� ��ع ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
وامل� � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ع��ن
امل � ��رس � ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  12ل�س�ن��ة

 2008م بتعديل بعض أحكام قانون
الجزاء الصادر بالقانون رقم  16لسنة
1960م.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن ع �ش��ر ال�ت�ك�م�ي�ل��ي
ل �ل �ت �ق��ري��ر ال� �ع ��اش ��ر ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
الخارجية واملدرج بصفة االستعجال
ع ��ن االق � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ح�ظ��ر
التعامل مع الكيان الصهيوني.
التقرير السابع والستون التكميلي
للتقرير الخامس عشر للجنة املرافق
ال �ع��ام��ة وامل � ��درج ب�ص�ف��ة االس�ت�ع�ج��ال
ع ��ن امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ()119
لسنة 2013م في شأن تأجيل تشكيل
املجلس البلدي.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ال��ث وال �س �ت��ون للجنة
ال � � �ش� � ��ؤون ال ��داخ � �ل � �ي ��ة وال � � ��دف � � ��اع ع��ن
االق � � �ت� � ��راح� � ��ات ب � �ق� ��وان�ي��ن (وع � ��دده � ��ا
خمسة) في ش��أن تحديد العدد الذي
يجوز منحه الجنسية الكويتية سنة
 2014م.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال � �س � ��ادس ع �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
ال � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن االق � �ت� ��راح
ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ال �ت��زام األش �خ��اص
االع � �ت � �ب� ��اري� ��ة ال ��وط � �ن � �ي ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة
واألجنبية ف��ي دول��ة الكويت بأحكام
القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
التقرير الحادي والثمانون للجنة
ال�ش��ؤون التشريعية والقانونية عن
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن إن�ش��اء هيئة
ع ��ام ��ة م �س �ت �ق �ل��ة ل� ��رؤي� ��ة ه �ل��ال ش�ه��ر
رمضان وهالل شهر شوال.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1ال�ت�ق��ري��ر ال �ح��ادي ع�ش��ر للجنة
ال�ش��ؤون التشريعية والقانونية عن
االقتراح بقانون بشأن التشجيع على
حفظ القرآن الكريم.
 - 2االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
 - 3االقتراح بقانون في شأن حفظة
القرآن الكريم.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �س� ��اب� ��ع ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ال � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن االق � �ت� ��راح

ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش � ��أن ال �ت �ص ��دي ��ق ع�ل��ى
املعاهدات واالتفاقيات األمنية.
التقرير التاسع واألرب�ع��ون للجنة
املرافق العامة عن االقتراح بقانون في
شأن إنشاء وإدارة وتشغيل املنشآت
النووية لألغراض السلمية.
ال�ت�ق��ري��ر ال �س��اب��ع وال �ع �ش��رون بعد
امل� �ئ ��ة ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية ع��ن االق �ت��راح بقانون في
ش��أن تجريم م�م��ارس��ة أع�م��ال السحر
والشعوذة.
ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ام��ن وال �س �ت��ون للجنة
املرافق العامة عن:
 - 1االق� � �ت � ��راح �ي��ن ب� �ق ��ان ��ون�ي�ن ف��ي
ش��أن ع��دم ج ��واز ق�ط��ع امل �ي��اه وال�ت�ي��ار
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ع ��ن امل �ش �ت��رك�ي�ن إال ب�ع��د
صدور حكم قضائي.
 - 2االقتراح بقانون بإضافة مادة
ج��دي��دة ب��رق��م ( 3م �ك��ررا) إل��ى القانون
رق��م ( )48لسنة 2005م بشأن تسوية
امل� �ب ��ال ��غ امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل��ى امل ��واط �ن�ي�ن
امل�ت��رت�ب��ة ع�ل��ى اس�ت�ه�لاك�ه��م للكهرباء
واملاء.
التقرير األول للجنة ش��ؤون امل��رأة
واألس ��رة ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بشأن
إض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م (2م �ك��ررا)
إل��ى ال �ق��ان��ون رق��م ( )31لسنة 2008م
ب �ش��أن ال�ف�ح��ص ال�ط�ب��ي ل�ل��راغ�ب�ين في
الزواج قبل إتمام الزواج.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر األول ل �ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق
العامة عن االقتراحات بقوانني بشأن
إن�ش��اء الهيئة العامة إلدارة األزم��ات
والكوارث.
ال �ت �ق��ري��ر ال �س��اب��ع ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال � �خ � ��ارج � �ي � ��ة ع� � ��ن م � � �ش� � ��روع ق� ��ان� ��ون
ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى االت� �ف ��اق� �ي ��ة امل �ع��دل��ة
ل �ل �ت �ع��اون ال �ع��رب��ي ف��ي م �ج��ال تنظيم
وتيسير عمليات اإلغاثة.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال � �خ � ��ارج � �ي � ��ة ع� � ��ن م � � �ش� � ��روع ق� ��ان� ��ون
باملوافقة على انضمام دول��ة الكويت
الى معاهدة التعاون بشأن البراءات
(.)PCT

البند السابع:
كتب ديوان المحاسبة:
ت �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ب �ش��أن
تكليف مجلس األم��ة للديوان بإحالة
ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان ع��ن طلبات التحقيق
ال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن اإلح ��ال ��ة ل�ل�ن�ي��اب��ة إل��ى
ديوان املحاسبة.
البند الثامن:
كتاب نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة م��رف��ق به
تقرير ال��رد على التوصيات الخاصة
ب �ج �ل �س��ة االس� � �ت� � �ج � ��واب امل � ��وج � ��ه م��ن
العضو د.عبدالله محمد الطريجي.
كتاب وزير التربية ووزير التعليم
ال �ع ��ال ��ي ب� �ش ��أن ط �ل��ب ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
ت�ح�ق�ي��ق ح ��ول ت �ك ��رار ح� ��االت وف �ي��ات
ال �ع �م��ال ف ��ي م� �ش ��روع م��دي �ن��ة ص�ب��اح
السالم الجامعية (الشدادية).
ك �ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس األم��ة مرفق به تقرير
عقد محطة ال ��زور الشمالية املرحلة
األولى.
ك �ت��اب وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
ب� �ش ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات وال� �ت ��رق� �ي ��ات او
ال� �ت� �ن� �ق�ل�ات خ �ل ��ال ال � �ف � �ت ��رة ال �س��اب �ق��ة
م�ب��اش��رة ع�ل��ى اس�ت�ق��ال��ة ال�س�ي��د نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة
وال �ص �ن��اع��ة ال �س��اب��ق د .ع�ب��دامل�ح�س��ن
مدعج املدعج.
ك �ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس األمة بشأن التعيينات
والترقيات او التنقالت خ�لال الفترة
السابقة مباشرة على استقالة السيد
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي��ر
التجارة والصناعة السابق.
ك �ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي� ��ر ال��دول��ة
ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م � ��رف � ��ق ب��ه
رد ال �ح �ك��وم��ة ب �ش��أن ت �ق��ري��ري لجنة
التحقيق ف��ي ت�ج��اوزات هيئة أس��واق
املال رقم (.)12
البند التاسع:
ما يستجد من األعمال.
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التشريعية تنجز تقرير تعديالت المشروعات
الصغيرة والمتوسطة
أنجزت اللجنة التشريعية تقريرها
ع��ن االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض
م��واد القانون رق��م  98لسنة  2013في
شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
املشروعات الصغيرة واملتوسطة وقد
تبني للجنة ان االقتراح بقانون يهدف
ح�س�ب�م��ا ورد ب �م��ذك��رت��ه االي �ض��اح �ي��ة
ال��ى تحقيق اه ��داف ال�ق��ان��ون االص�ل��ي
وذل ��ك ب��ازال��ة ال�ع�ق�ب��ات ال�ت��ي ق��د تنتج
ف��ي التطبيق العملي وم��ن ث��م تفعيل
ت �ط �ب �ي��ق ال � �ق ��ان ��ون م� ��ن اج � ��ل ت�ح�ق�ي��ق
اهدافه وهي رعاية وتنمية املشروعات
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة وت � �ع ��زي ��ز
ام �ك��ان �ي��ات اص �ح��اب �ه��ا م ��ن ان �ج��ازه��ا
وال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �س �ي��ق وال� �ت ��روي ��ج
النتشارها.
ح � �ي ��ث ق � � � ��ررت امل � � � � ��ادة االول � � � � ��ى م��ن
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ت�ع��دي��ل ث �م��ان م��واد
هي  3و 5و 12و 13و 15و 19و 24و25
ام��ا امل��ادة الثانية فقد اضافت فقرتني
جديدتني الى امل��ادة  6من القانون رقم
 98لسنة  2013املشار اليه.
وبعد ال��دراس��ة تبني للجنة اتساق
ف �ك��رة امل �ش��روع واه ��داف ��ه االق�ت�ص��ادي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة وم� ��ا ورد ف��ي دس �ت��ور
ال �ك��وي��ت امل � ��ادة  20م��ن ان :االق �ت �ص��اد
ال��وط�ن��ي اس��اس��ه ال�ع��دال��ة االجتماعية
وق��وام��ه ال�ت�ع��اون ال �ع��ادل ب�ين النشاط
العام والنشاط الخاص وهدفه تحقيق
التنمية االق�ت�ص��ادي��ة وزي ��ادة االن�ت��اج
ورف � � ��ع م� �س� �ت ��وى امل �ع �ي �ش ��ة وت �ح �ق �ي��ق
الرخاء للمواطنني وذلك كله في حدود
القانون.
كما تتسق فكرة املشروع والحقوق
وال ��واج� �ب ��ات ف ��ي ال �ع �م��ل ل �ك��ل ك��وي�ت��ي
امل � �ك � �ف� ��ول� ��ة ب � �م� ��وج� ��ب امل� � � � � ��ادة  41م��ن
ال��دس �ت��ور :ال �ح��ق ف��ي ال�ع�م��ل واخ�ت�ي��ار
ن��وع��ه وال�ع�م��ل واج��ب على ك��ل مواطن
وتقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير
ال � �ع ��ام وت � �ق ��وم ال� ��دول� ��ة ع �ل��ى ت��وف �ي��ره
للمواطنني وعلى عدالة شروطه.
وقد استعرضت اللجنة التعديالت
املقترحة ووجدتها في مجملها تصب
في اهداف االقتراح املذكور كما تأكدت
م ��ن س�ل�ام ��ة ص �ي��اغ �ت �ه��ا م ��ن ال �ن��اح �ي��ة
الفنية وابدت اللجنة مالحظاتها على
بعض ال�ن�ص��وص وق��دم��ت تعديالتها
عليها كالتالي:
 امل ��ادة ال�ث��ان�ي��ة م��ن االق �ت��راح التياض��اف��ت ل �ل �م��ادة  6ف �ق��رت�ين ج��دي��دت�ين
ب � �ش� ��أن اع � �ت � �م ��اد ال� �ع� �ق ��د ال �ن �م ��وذج ��ي
وتعديله ورأي اللجنة انهما تسلبان
مجلس ادارة الصندوق مهمة من اولى
اختصاصاته وتعهد بها ال��ى الوزير
ومجلس ال ��وزراء املوقرين االم��ر ال��ذي
يخالف مقتضى ال�لام��رك��زي��ة املرفقية
وعليه رأت اللجنة ان االداة التشريعية
املالئمة هي ص��دور العقد النموذجي
بموجب الئحة تنفيذية بحيث تخضع
للرقابة بنوعيها االداري والتشريعي.

 ف� ��ي امل� � � ��ادة  12اض� ��اف� ��ت ال �ل �ج �ن��ةعبارة كما يحدد املرسوم مدة عضوية
ممثلي الجهات الحكومية في مجلس
ادارة الصندوق وذلك القتصار النص
في املادة  13بشأن مدة العضوية على
االعضاء املتفرغني فحسب.
 ف ��ي امل � � ��ادة  13اع �ت �م ��دت ال�ل�ج�ن��ةالنص االص�ل��ي كما ورد ف��ي امل��ادة 13
من القانون ووافقت على اضافة عبارة
ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�اع �ض��اء امل �ت �ف��رغ�ي�ن ال�ت��ي
جاءت باالقتراح بقانون.
ك �م��ا ان �ه ��ا ل ��م ت �ج��د م� �ب ��ررا م�ق�ب��وال
الس �ت �ب �ع��اد ال �ب �ن��د م ��ن ح � ��االت ف �ق��دان
العضوية علما بانها تشير الى الفقرة
 2من املادة  12بشأن شروط العضوية
فلزم ان يكون االخالل بأي منها سببا
لفقدان العضوية.
 واف�ق��ت اللجنة على اض��اف��ة كلمةال�ف�ن�ي��ة ف��ي امل� ��ادة  15ول �ك��ن اش�ت��رط��ت
ب�ق��اء كلمة ال�ع��ام��ة ال� ��واردة ف��ي النص
االص �ل ��ي ب�ح�ي��ث ت �ك��ون امل � ��ادة ش��ام�ل��ة
ملوظفي االدارة العامة واالدارة الفنية
بشأن حظر تعارض املصالح ووافقت
على االضافة املتضمنة الية واجراءات
االفصاح عن املصلحة.
 ال �ت �ع��دي��ل ال � � ��وارد ع �ل��ى امل � ��ادة 19من القانون اث��ار اتجاهني في اللجنة
بشأن ما يترتب على ع��دم رد مجلس
االدارة على التظلم خالل مدة الثالثني
يوما املحددة.
هناك رأي اتجه ال��ى اعتبار التظلم
م��رف��وض��ا ت�م�ش�ي��ا م��ع ال �ع��رف وامل �ب��دأ
االصولي بأال ينسب الى ساكت قول.
اما الرأي االخر والذي تبنته اللجنة
ب �ع��د امل � ��داول � ��ة ف��ات �ج��ه ال � ��ى ال�ت�ف�س�ي��ر
ملصلحة مقدم التظلم وم��ن ث��م يعتبر
ع��دم ال��رد قبوال للتظلم خالفا ملا ورد
في االقتراح من اعتباره رفضا.
ك�م��ا رأت ال�ل�ج�ن��ة اس�ت�ب�ع��اد ال�ن��ص
امل� �ت� �ع� �ل ��ق ب� �ح ��ق ال � �ل � �ج� ��وء ل �ل �م �ح �ك �م��ة
وتحديد م��دة لتقديمه اكتفاء بما هو
منصوص عليه في القانون العام.
ب�ن��اء عليه ان�ت�ه��ت اللجنة بإجماع
آراء اعضائها الحاضرين الى املوافقة
على االق �ت��راح ب�ق��ان��ون امل�ش��ار ال�ي��ه مع
التعديالت املبينة في الجدول املقارن
املرفق لالسباب الوارد ذكرها.
اقتراح بقانون بتعديل بعض مواد
ال�ق��ان��ون رق��م  98لسنة  2013ف��ي شأن
ال �ص �ن��دوق ال��وط �ن��ي ل��رع��اي��ة وت�ن�م�ي��ة
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
 بعد االطالع على الدستور. وع� �ل ��ى ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  19ل�س�ن��ة 2000ف��ي ش��أن دع��م العمالة الوطنية
وتشجيعها للعمل ف��ي ال�ج�ه��ات غير
الحكومية وامل �ع��دل ب��ال�ق��ان��ون رق��م 32
لسنة .2003
 وع� �ل ��ى ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  98ل�س�ن��ة 2013ب � �ش� ��أن ال � �ص � �ن � ��دوق ال ��وط� �ن ��ي
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

وامل�ت��وس�ط��ة وامل �ع��دل ب��ال�ق��ان��ون رق��م 2
لسنة . 2014
واف� ��ق م�ج�ل��س االم� ��ة ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
اآلت � � � � ��ي ن � �ص � ��ه وق � � � ��د ص � ��دق � �ن � ��ا ع �ل �ي��ه
واصدرناه.
م� � ��ادة اول � � ��ى :ي �س �ت �ب��دل ب �ن �ص��وص
املودا  3و 5و 12و 13و 15و 19و 24و25
من القانون رقم  98لسنة  2013املشار
اليه النصوص اآلتية:
أوال :املادة الثالثة :يهدف الصندوق
ال � � ��ى رع � ��اي � ��ة وت� �ن� �م� �ي ��ة امل � �ش� ��روع� ��ات
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة وت � �ع ��زي ��ز
ام �ك ��ان �ي ��ات اص �ح��اب �ه��ا ب �م��ا ي�م�ك�ن�ه��م
م��ن ان �ج��ازه��ا وال�ت�خ�ط�ي��ط والتنسيق
وال �ت��روي��ج الن �ت �ش��اره��ا وع �ل��ى ال�ع�م��ل
على تحقيق ما يلي:
 تنمية االقتصاد الوطني من خاللات �ب��اع س �ي��اس��ات ل�خ�ل��ق ف ��رص العمل
وت� �ن ��وي ��ع م � �ص� ��ادر ال� ��دخ� ��ل ل�ت�خ�ف�ي��ف
االع �ب ��اء امل��ال �ي��ة ع �ل��ى امل ��وازن ��ة ال�ع��ام��ة
للدولة.
 نشر الوعي بمزايا العمل الخاصوال �ت �ن �س �ي��ق وال � �ت� ��روي� ��ج ل �ل �م �ب ��ادرات
للمشروعات الصغيرة واملتوسطة.
 ت��وف�ي��ر امل�ع�ل��وم��ات وت�ق��دي��م ال��دع��مالتقني.
 ت� � �ق � ��دي � ��م دراس � � � � � � � � ��ات ال� � � �ج � � ��دوىاالق �ت �ص��ادي��ة وال�ب�ي�ئ�ي��ة ل�ل�م�ش��روع��ات
وت �ق �ي �ي �م �ه��ا وخ� �ل ��ق ال� �ف ��رص امل��ري �ح��ة
واملبتكرة م��ن خ�لال توفير معلومات
مستمرة.
 تنمية العنصر البشري وتدريبهمن خالل املؤسسات الداعمة.
 ت�م��وي��ل امل �ش��روع��ات وف�ق��ا الح�ك��امهذا القانون.
 زي� � � � � ��ادة ال � � � �ق� � � ��درات ال �ت �ن ��اف �س �ي ��ةل� �ل� �م� �ش ��روع وذل � � ��ك ك� �ل ��ه م � ��ع االل � �ت � ��زام
بتحقيق اقصى دع��م ممكن للمشروع
وأدنى تدخل في نشاطه.
 دع��م املنتجات املحلية وتشجيعابتكار حقوق امللكية الفكرية الكويتية.
ثانيا :يستبدل بنصوص البنود 3
و 6و 10من املادة الخامسة:
ال�ب�ن��د  :3أن ي�ت�ف��رغ ص��اح�ب��ه تفرغا
ك��ام�لا الدارة امل �ش��روع ع�ل��ى ان ت�ك��ون
االول��وي��ة في املوافقة على املشروعات

ل�ل�م�ب��ادرات امل�ق��دم��ة م��ن غ�ي��ر العاملني
بالجهات الخاضعة ل�ق��ان��ون الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة ون� �ظ ��ام ��ه م �ت ��ى ت� ��واف� ��رت ف��ي
امل �ش��روع ال �ش��روط امل �ن �ص��وص عليها
في هذا القانون.
واذا ك ��ان م��وظ�ف��ا ي�م�ن��ح ب �ن��اء على
طلبه اجازة للتفرغ ال تزيد على ثالث
سنوات ويستثنى في هذه الحالة من
حظر مشاركته في تأسيس الشركات
التجارية املنصوص عليه ف��ي قانون
الخدمة املدنية ونظامه على ان يسلم
املشروع الى الصندوق في حال تخليه
ع ��ن امل� �ش ��روع وع ��ودت ��ه ال ��ى ال��وظ�ي�ف��ة
العامة.
ال � �ب � �ن� ��د  :6ت� � �ك � ��ون االول� � � ��وي� � � ��ة ف��ي
االس� � � �ت� � � �ف � � ��ادة م � � ��ن االراض � � � � � � � ��ي ال � �ت ��ي
ي �خ �ص �ص �ه��ا ال� � �ص� � �ن � ��دوق الص � �ح ��اب
امل � � �ش � ��روع � ��ات م � �م� ��ن ل � ��م ي� �س� �ب ��ق ل �ه��م
الحصول على قسائم من الدولة لغير
أغراض السكنى.
ال �ب �ن��د  :10دون االخ �ل ��ال ب��اح �ك��ام
ال�ق��ان��ون رق��م  19لسنة  2000ف��ي شأن
دع��م ال�ع�م��ال��ة وتشجيعها للعمل في
الجهات غير الحكومية يلتزم اصحاب
امل� �ش ��روع ب�ت��وظ�ي��ف ال �ك��وي �ت �ي�ين وف�ق��ا
للجدول الزمني ال��ذي يحدده مجلس
ادارة ال �ص �ن��دوق وف �ق��ا ل�ل�ن�س��ب ال�ت��ي
ي� �ح ��دده ��ا م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ف� ��ي ه ��ذا
الشأن.
ث��ال�ث��ا :امل ��ادة  :12ي�ك��ون للصندوق
مجلس ادارة يتكون من تسعة اعضاء
ي� �ص ��در ب�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م م ��رس ��وم وي �ح��دد
امل � ��رس � ��وم م� ��ن ب�ي��ن االع� � �ض � ��اء رئ �ي �س��ا
ونائبا للرئيس يحل محله عند غيابه
ويتم تعيينهم على النحو التالي:
خ �م �س��ة أع � �ض � ��اء م �ت �ف ��رغ�ي�ن ي �ق��وم
بترشيحهم الوزير املختص ويشترط
في كل منهم ان يكون كويتيا حاصال
على مؤهل عال وله خبرة في مجاالت
التخصص ذات العالقة باملشروعات
ال�ص�غ�ي��رة وأال ي �ك��ون ق��د ص ��در ض��ده
ح�ك��م ن�ه��ائ��ي ب�ش�ه��ر االف�ل��اس او حكم
ادان� � ��ة ن �ه��ائ��ي ف ��ي ج �ن��اي��ة او ج��ري�م��ة
مخلة بالشرف او االمانة.
ارب� � �ع � ��ة اع� � �ض � ��اء ي �م �ث ��ل ك � ��ل م �ن �ه��م
احدى الجهات الحكومية ذات العالقة

ب �ع �م��ل ال � �ص � �ن� ��دوق م� ��ن ب�ي��ن ش��اغ �ل��ي
الوظائف القيادية بهذه الجهات يقوم
بترشيحهم الوزراء الذين تتبعهم هذه
الجهات باالتفاق مع الوزير املختص
وي �ح��دد امل��رس��وم ال�ج�ه��ات الحكومية
املشار اليها بالفقرة السابقة.
راب� � �ع � ��ا :امل� � � ��ادة  :13م � ��دة ع �ض��وي��ة
املجلس بالنسبة لالعضاء املتفرغني
ارب� � ��ع س � �ن ��وات ق��اب �ل��ة ل �ل �ت �ج��دي��د مل��دة
واح � � ��دة ب��اس �ت �ث �ن��اء اع� �ض ��اء امل�ج�ل��س
االول ،ف��ان��ه ي �ج��دد ل�ث�لاث��ة م�ن�ه��م فقط
مل � ��دة ث ��ال� �ث ��ة ،وي �ش �غ��ر م �ق �ع��د ال �ع �ض��و
بالوفاة او العجز او االستقالة.
ك �م��ا ي �ف �ق��د ال �ع �ض��و ص �ف �ت��ه وي �ظ��ل
مكانه شاغرا في األحوال التالية:
أ  -اذا صدر حكم نهائي بإفالسه.
ب  -اذا ت�م��ت ادان �ت��ه ب�ح�ك��م نهائي
في جناية او جريمة مخة بالشرف او
االمانة.
ج  -اذا ت�غ�ي��ب ع��ن ال�ح�ض��ور ثالثة
اجتماعات متتالية او ستة اجتماعات
غ �ي��ر م �ت �ت��ال �ي��ة ف ��ي ال �س �ن��ة دون ع��ذر
مقبول من مجلس االدارة.
د  -اذا اخل بأحكام املادة الخامسة
عشرة من هذا القانون.
وي � �ع � �ق � ��د امل � �ج � �ل � ��س اج � �ت � �م� ��اع ��ات� ��ه
ب �ح �ض��ور اغ �ل �ب �ي��ة اع� �ض ��ائ ��ه ع �ل��ى ان
يكون من بينهم رئيس مجلس االدارة
او ن��ائ �ب��ه ،وي �ص��در ق ��رارات ��ه بأغلبية
اص� � � � ��وات اع � �ض� ��ائ� ��ه ،وع � �ن� ��د ت� �س ��اوي
االص � � ��وات ي��رج��ح ال �ج��ان��ب ال � ��ذي فيه
الرئيس ،ويجتمع مجلس االدارة مرة
واح ��دة ع�ل��ى االق ��ل اس�ب��وع�ي��ا ،وت�ح��دد
ب �ق��رار م��ن م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب �ن��اء على
اقتراح الوزير املختص مكافآت اعضاء
مجلس االدارة.
خ ��ام� �س ��ا :امل� � � ��ادة  :15ي �ح �ظ��ر ع�ل��ى
اعضاء مجلس االدارة واعضاء لجان
ال �ص �ن��دوق وم��وظ �ف��ي االدارة ال�ف�ن�ي��ة
للصندوق ان يكون الي منهم مصلحة
ش�خ�ص�ي��ة م �ب��اش��رة او غ �ي��ر م�ب��اش��رة
ف��ي اي م�ش��روع او ف��ي ال�خ��دم��ات التي
ي �ق��دم �ه��ا وي �ت��وج��ب ع�ل�ي�ه��م االف �ص��اح
ع��ن مصالحهم وعليهم االم�ت�ن��اع عن
امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي م �ن��اق �ش��ة او ات� �خ ��اذ اي
ق ��رار ب �ش��أن م �ش��روع ي �ك��ون الي منهم

فيه مصلحة او لزوجة او الق��ارب��ه من
ال ��درج ��ة االول � ��ى وف ��ي ح��ال��ة امل�خ��ال�ف��ة
ي �ب �ط��ل ك ��ل م ��ا ي �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه م ��ن اث ��ار
ويعتبر كأن لم يكن.
وفي حالة توافر اي من املحظورات
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ب��ال �ف �ق��رة ال�س��اب�ق��ة
في حق احدهم فيكون االفصاح عنها
ب �م��وج��ب ط �ل��ب ك �ت��اب��ي ي� �ع ��رض ع�ل��ى
مجلس االدارة متضمنا طلب التنحي
عن املشاركة بالتصويت او الدراسة او
اب ��داء ال ��رأي ف��ي امل��وض��وع ،وف��ي حالة
امل�خ��ال�ف��ة ي�ب�ط��ل ال �ق��رار وي�ب�ط��ل ك��ل ما
يترتب عليه م��ن آث��ار ويعتبر ك��أن لم
يكن.
س��ادس��ا :امل� ��ادة  :19ي�ش�ك��ل مجلس
االدارة م� � ��ن غ � �ي� ��ر اع � �ض � ��ائ � ��ه ل �ج �ن��ة
تظلمات دائمة تتولى نظر التظلمات
امل�ق��دم��ة ال��ى ال �ص �ن��دوق م��ن امل�ب��ادري��ن
واص �ح��اب امل �ش��روع��ات ،ع�ل��ى ان تقدم
ه� ��ذه ال �ت �ظ �ل �م��ات خ�ل��ال خ �م �س��ة ع�ش��ر
ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ اب�ل�اغ امل�ت�ظ�ل��م ب�ق��رار
ال�ص�ن��دوق وع�ل��ى اللجنة نظر التظلم
ورف ��ع ت��وص�ي�ت�ه��ا ال ��ى م�ج�ل��س االدارة
خ �ل��ال اس� �ب ��وع�ي�ن م� ��ن ت� ��اري� ��خ ت �ق��دي��م
ال �ت �ظ �ل��م ،وف � ��ي ج �م �ي��ع االح� � � ��وال ي�ب��ت
مجلس االدارة في التظلم خالل ثالثني
ي��وم��ا م ��ن ت ��اري ��خ ت �ق��دي �م��ه وي �ب �ل��غ به
املتظلم فور صدوره ،ويعتبر عدم الرد
خالل هذه املدة بمثابة رفض للتظلم،
ف��اذا ك��ان ال�ق��رار ص��ادرا بالرفض جاز
ل��ه الطعن فيه ام��ام املحكمة املختصة
خ�لال ستني ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ انقضاء
الثالثني يوما املقررة للبت في التظلم
دون رد او م ��ن ت ��اري ��خ اب�ل�اغ ��ه ب �ق��رار
ال ��رف ��ض اي �ه �م��ا اس �ب ��ق ،ف � ��اذا ان�ق�ض��ت
ه ��ذه امل ��دة دون ال�ط�ع��ن ام ��ام املحكمة
املختصة اعتبر قرار املجلس بالرفض
نهائيا وغير قابل للطعن فيه.
س��اب �ع��ا :ال�ب�ن��د  2م��ن ال �ف �ق��رة ثانيا
م� ��ن امل� � � ��ادة  - 2 :24ي �خ �ص��ص ح��اف��ز
ان � �ت� ��اج ي �س �ت �ق �ط��ع م� ��ن االرب � � � ��اح ال �ت��ي
يحققها امل�ش��روع وذل��ك مل��دة ال تجاوز
ث�ل�اث س �ن��وات م��ن ت��اري��خ ب ��دء ال�ع�م��ل
باملشروع ،وتحدد الالئحة التنفيذية
ضوابط تحديد وصرف هذه الحوافز
ب � �م� ��راع� ��اة ال� �ج� �ه ��د امل� � �ب � ��ذول م� ��ن ق�ب��ل
صاحب املشروع وم��دى استفادته من
التيسيرات امل��ال�ي��ة والفنية املمنوحة
مل � �ش � ��روع � ��ه واس � �ت � �ي � �ع� ��اب� ��ه ل � � �ل� � ��دورات
التثقيفية والتدريبية.
ث��ام�ن��ا :امل ��ادة  :25ي�م��ول ال�ص�ن��دوق
املشروع بنسبة ال تزيد على  ٪ 80من
تكلفة املشروع ،على ان يتولى صاحب
امل �ش��روع ت�م��وي��ل ال �ف��رق ب�ين مساهمة
الصندوق في التمويل وفقا الجراءات
ال�ت�م��وي��ل والتحصيل وامل�ت��اب�ع��ة التي
ت�ح��دده��ا ال�لائ�ح��ة التنفيذية وب�م��ا ال
يجاوز خمس عشرة سنة.
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لمنع إنهاك المال العام وترشيد اإلنفاق الحكومي بما يتماشى والنطق السامي والخطاب األميري

إعادة النظر في دعم الكهرباء والماء
والمحروقات للجهات الحكومية
وافقت لجنة الشؤون التشريعية
على االقتراح بقانون في شأن تقنني
دعم الدولة لخدمات الكهرباء واملاء
وامل� �ح ��روق ��ات ل �ل �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وموظفيها وقد أحال رئيس مجلس
األمة الى لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية االقتراح بقانون املشار
ال�ي��ه بتاريخ  2015/6/10لدراسته
وتقديم تقرير بشأنه الى املجلس.
وق��د عقدت اللجنة لهذا الغرض
اجتماعا بتاريخ  2015/12/6حيث
ت�ب�ين ان االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ي�ه��دف -
وحسبما ورد بمذكرته االيضاحية
 ال � � ��ى ت� �ق� �ن�ي�ن ال � � ��دول � � ��ة ل� �خ ��دم ��اتال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وامل �ح��روق��ات التي
تقدم للجهات الحكومية وموظفيها
لوقف الهدر واإلسراف في استخدام
امل ��ال ال �ع��ام وه ��و األم ��ر امل�ن�ه��ي عنه
شرعا وقانونا وذل��ك بإعادة النظر
في الدعم املقدم لخدمات الكهرباء
وامل��اء واملحروقات املقدمة للجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وم��وظ �ف �ي �ه��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق
االقتصاد امل��أم��ور فيه شرعا ومنع
االس ��راف املنهي عنه شرعا وحتى
ي�ص��ل ال��دع��م بشكله ال�ص�ح�ي��ح ال��ى
هذه الجهات الحكومية وموظفيها
دون أي إنهاك للمال العام أو التعدي
عليه او اإلهمال في املحافظة عليه.
وقد استعرضت اللجنة االقتراح
ب�ق��ان��ون امل �ش��ار ال�ي��ه وت�ب�ين ل�ه��ا ان��ه
يبدأ بتعريف لبعض املصطلحات
امل � �س � �ت � �خ ��دم ��ة ف� � ��ي ن� � �ص � ��وص ه� ��ذا
القانون ومنها املقصود بالخدمات
املدعومة وخدمتي الكهرباء وامل��اء
وخ ��دم ��ة امل� �ح ��روق ��ات وغ �ي ��ره ��ا م��ن
األلفاظ وردت به.
ث ��م اوض � ��ح أن ال ��دول ��ة ه ��ي ال�ت��ي

ت �ح��دد ال�ت�ك�ل�ف��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة الس�ت�ه�لاك
واس�ت�خ��دام الكهرباء وامل ��اء مرفوع
ع �ن �ه��ا ال �ق �ي �م ��ة امل� ��دع� ��وم� ��ة ال �ق��دم��ة
ل �ل �م��واط �ن�ين وإل � �غ ��اء دع� ��م خ��دم��ات
الكهرباء واملاء بأن تتحمل الوزارات
واملؤسسات والهيئات التابعة لها
ب �ن �س �ب��ة  ٪ 100م ��ن ت �ك �ل �ف��ة ال��دع��م
الحالي للكهرباء واملاء وايضا إلغاء
ال��دع��م ألس�ع��ار امل�ح��روق��ات ث��م اش��ار
ال��ى اآلل �ي��ة ال �ت��ي س�ي�ت��م م��ن خاللها
تنفيذ ذلك وهي اعداد بطاقات دعم
لتلك الخدمات لكل جهة على حدة
وملوظفيها املستفيدين م��ن تقنني
هذا الدعم ثابت فيها كافة البيانات
الالزمة لذلك.
وحظر االق�ت��راح بقانون التنازل
عن الدعم املقرر في احكامه او نقله
من جهة حكومية الى اخرى او بيعه
وت�ط�ب��ق ع�ل��ى امل�خ��ال��ف ل��ذل��ك اح�ك��ام
القانون رق��م ( )1لسنة  1993بشأن
ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام وت �ق��وم ك��ل جهة
بتحصيل م�ق��اب��ل ت�ق��دي��م خدماتها
امل � �ن ��وه ع �ن �ه��ا م� �ب ��اش ��رة ن �ه��اي��ة ك��ل
شهر م��ن الجهات الحكومية حتى
ال ي �ك��ون ه �ن��اك ت��راك �م��ات يستحيل
سدادها بعد ذلك.
وب �ع��د دراس � ��ة ال�ل�ج�ن��ة ل�لاق �ت��راح
ب �ق��ان��ون امل �ش��ار ال �ي��ه ت �ب�ين ل �ه��ا ان��ه
غير مخالف ألح�ك��ام ال��دس�ت��ور كما
رأت االخذ باالعتبارات املشار اليها
م ��ن ه ��دف ��ه وم ��وض ��وع ��ه خ ��اص ��ة ان
االخذ بما جاء به يؤدي الى ترشيد
االنفاق الحكومي بما يتماشى مع
النطق السامي والخطاب األميري
ام��ام املجلس بجلسة 2015/10/27
و،ك��ذل��ك وق��ف ال �ه��در واإلس� ��راف في
استخدام املال العام بوضع ضوابط

وم�ع��اي�ي��ر ف��ي ان�ف��اق��ه ل �ه��ذا ال�غ��رض
ومحاسبة املخالف لذلك كما يعظم
م��وارد الدولة بعد تراجعها بنسبة
 ٪ 60ب�س�ب��ب ت��دن��ي اس �ع��ار النفط
ف��ي ال�ع��ال��م اج �م��ع وف ��ي م�ق��دم��ة ذل��ك
دولة الكويت مع االخذ في االعتبار
املالحظات اآلتية:
 - 1دمج املادتني الثالثة والرابعة
وذل��ك لحسن الصياغة واالختصار
غير املخل بالهدف من النص لتكون
الصياغة كاآلتي:
«ي� �ل� �غ ��ى ال � ��دع � ��م ل � �خ ��دم ��ات امل � ��اء
وال� �ك� �ه ��رب ��اء وأس � �ع� ��ار امل� �ح ��روق ��ات
ب��أن تتحمل ال� ��وزارات وامل��ؤس�س��ات
وال�ه�ي�ئ��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا تكلفة ذل��ك
ل�ك��ل م�ن�ش��أة وم�ب�ن��ى وآل �ي��ة ومركبة
ت � �خ � ��دم ت � �ل ��ك ال � �ج � �ه� ��ات وذل � � � ��ك م��ن
ميزانيتها».
 - 2دم � � � ��ج امل� � � ��ادت � �ي ��ن ال� �ث ��ام� �ن ��ة
وال�ت��اس�ع��ة وذل ��ك ل��وض��ع ال�ض��واب��ط
وامل� �ع ��اي� �ي ��ر ق� �ب ��ل امل� ��راق � �ب� ��ة ل �ت �ك��ون
الصياغة كاآلتي:
«ت� �ت ��ول ��ى ال � � � � � ��وزارات وال� �ج� �ه ��ات
الحكومية املختصة بالتعاون مع
االج �ه��زة الرقابية وض��ع الضوابط
وال �ش��روط ال�خ��اص��ة بتطبق اح�ك��ام
هذا القانون ومرافق تنفيذها».
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ب � ��إج� � �م � ��اع آراء
ال � �ح� ��اض� ��ري� ��ن م � ��ن اع� �ض ��ائ� �ه ��ا ال ��ى
املوافقة على االقتراح بقانون املشار
اليه مع االخذ باالعتبار املالحظات
سالفة الذكر.
ون �ص��ت م� ��واد االق� �ت ��راح ع �ل��ى ما
يلي:
م � � � ��ادة ( :)1ألغ � � � � ��راض ت �ط �ب �ي��ق
اح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون ي�ك��ون لأللفاظ

نبيل الفضل

وال �ع �ب��ارات ال � ��واردة ادن� ��اه امل�ع��ان��ي
املبينة ام��ام ك��ل منها م��ا ل��م يقتض
سياق النص معنى آخر:
 - 1ال �خ��دم��ات امل��دع��وم��ة :تشمل
خدمات الكهرباء واملاء واملحروقات
املقدمة الى الجهات الحكومية.
 - 2خ ��دم ��ة ال � �ك � �ه ��رب ��اء :ال �ط��اق��ة
ال� �ك� �ه ��رب ��اء امل� �ق ��دم ��ة ال� � ��ى ال �ج �ه��ات
الحكومية.
 - 3خ� ��دم� ��ة امل � � � ��اء :امل� � � ��اء ال� �ع ��ذب
وقليل امللوحة املقدمة الى الجهات
الحكومية.
 - 4خ ��دم ��ة امل � �ح� ��روق� ��ات :ت�ش�م��ل
ال �ب �ن ��زي ��ن وال � ��دي � ��زل وال �ك �ي ��روس�ي�ن
وال� � � �غ � � ��از امل� � �ق � ��دم � ��ة ال� � � ��ى ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية.
 - 5ال �ج �ه��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة :ت�ش�م��ل
وزارات الدولة والجهات التابعة لها
واملستقلة عنها وال�ه�ي�ئ��ات العامة
واملؤسسات العامة.
 - 6التكلفة :ه��ي الكلفة الفعلية
ال �ت��ي ت�ت�ح�م�ل�ه��ا ال ��دول ��ة ل�ل�خ��دم��ات
املدعومة.
 - 7تكلفة للكهرباء :القيمة املالية

االستهالك للكيلو الواط الواحد من
الكهرباء.
 - 8ت�ك�ل�ف��ة امل� � ��اء :ال �ق �ي �م��ة امل��ال �ي��ة
االستهالك للتر الواحد من املاء.
 - 9ت �ك �ل �ف��ة امل� �ح ��روق ��ات :ال�ق�ي�م��ة
امل ��ال� �ي ��ة االس� �ت� �ه�ل�اك ل �ل �ت��ر ال ��واح ��د
م��ن ال �ب �ن��زي��ن او م��ن ال ��دي ��زل او من
الكيروسني او من الغاز واخرى.
 - 10ال� � � ��وزارة امل �خ �ت �ص��ة :وزارة
الكهرباء واملاء فيما يخص خدمات
الكهرباء وامل��اء ،ووزارة النفط فيما
يخص املحروقات.
مادة  :2تحدد الدولة في كل عام
التكلفة الفعلية الستهالك الكهرباء
وامل� � ��اء ،وك ��ذل ��ك اس �ع ��ار امل �ح��روق��ات
مرفوع عنها القيمة املدعومة.
م � ��ادة  :3ي �ل �غ��ى ال ��دع ��م ل �خ��دم��ات
الكهرباء واملاء بأن تتحمل الوزارات
وامل ��ؤس� �س ��ات وال �ه �ي �ئ ��ات ال �ت��اب �ع��ة
لها نسبة  ٪ 100م��ن تكلفة الدعم
الحالي للكهرباء وامل��اء لكل منشأة
ومبنى من ميزانيتها الخاصة لها.
م� � ��ادة  :4ي �ل �غ��ى ال ��دع� ��م الس �ع��ار
امل �ح��روق��ات ب ��أن ت�ت�ح�م��ل ال � ��وزارات
واملؤسسات والهيئات التابعة لها
شراء املحروقات لكل منشأة ومركبة
وآلية تخدم الجهات الحكومية.
م� � � ��ادة  :5ي� �ج ��ب ع� �ل ��ى ال �ج �ه ��ات
املختصة او الوزارة املختصة اعداد
ب �ط��اق��ات دع� ��م ل �خ��دم��ات ال �ك �ه��رب��اء
وامل � � � � ��اء وامل � � �ح� � ��روق� � ��ات ل � �ك� ��ل ج �ه��ة
ح�ك��وم�ي��ة ومل��وظ�ف�ي�ه��ا امل�س�ت�ف�ي��دي��ن
من تقنني هذا الدعم لهذه الخدمات
ثابت فيها بيانات الجهة الحكومية،
وب �ي��ان��ات امل��وظ �ف�ين ال��ذي��ن ي�ص��رف
لهم الدعم بسبب صفتهم الوظيفية،
وم�ق��دار ه��ذا ال��دع��م ،ونفقات الجهة

املذكورة في الدعم املقرر وفق احكام
هذا القانون ومعدل استهالكها فيه.
مادة  :6يحظر التنازل عن الدعم
امل �ق ��رر ف ��ي اح �ك ��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون او
نقله من جهات حكومية الى اخرى،
وي� �ح� �ظ ��ر ك ��ذل ��ك ب� �ي ��ع م �خ �ص �ص��ات
ال� ��دع� ��م او االن� �ت� �ف ��اع ب �ه��ا م� ��ن غ�ي��ر
اصحابها املذكورين في احكام هذا
القانون.
وع �ن��د م�خ��ال�ف��ة ه ��ذه امل�ح�ظ��ورات
يطبق بشأنها القانون رقم  1لسنة
 1993املشار اليه.
م��ادة  :7كل وزارة معنية بتقديم
ال �خ��دم��ات ت �ق��وم ب�ت�ح�ص�ي��ل رس ��وم
خدماتها م�ب��اش��رة نهاية ك��ل شهر
م � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة امل� �ق ��دم
ل �ه��ا ال �خ��دم��ة دون ت��أخ �ي��ر ل �ت��راك��م
املستحقات عليها.
مادة  :8تتولى الجهات الحكومية
او ال ��وزارة املختصة مراقبة تنفيذ
اح�ك��ام ه��ذا ال�ق��ان��ون ،وال يجوز لها
تجاوز احكامه.
م��ادة  :9تتولى ال��وزارة املختصة
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال �ج �ه��ات الحكومية
وضع الضوابط والشروط الخاصة
ب �ت �ط �ب �ي ��ق اح� � �ك � ��ام ه � � ��ذا ال � �ق ��ان ��ون
للجهات الحكومية.
م� � � � � ��ادة  :10ت � � �ص� � ��در ال�ل��ائ � �ح� ��ة
التنفيذية الحكام هذا القانون بقرار
من مجلس الوزراء.
مادة  :11يلغى كل حكم يتعارض
مع احكام هذا القانون.
م� � ��ادة  :12ع �ل��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء وال��وزراء  -كل فيما يخصه
 تنفيذ احكام هذا القانون ويعملب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ره ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية.

العبيدي يستوضح عن مخالفة الدستور في استجواب النصف والعازمي
ق � � � ��دم وزي � � � � ��ر ال � �ص � �ح � ��ة د .ع �ل��ي
العبيدي استيضاحا حول صحيفة
االستجواب املقدم من النائبني راكان
النصف وحمدان العازمي وقال فيها
العبيدي انه بعد استقراء الصحيفة
تبني لنا غموض بعض النقاط التي
ت�ح�ت��اج ل�ل�ت�ح��دي��د وال ��وض ��وح حتى
ن�ت�م�ك��ن م ��ن االس �ت �ع ��داد مل�ن��اق�ش�ت�ه��ا
والتي تتمثل في اآلتي:
 - 1ورد ف� ��ي ال �ص �ف �ح��ة ال �ث��ال �ث��ة
م � � ��ن ص� �ح� �ي� �ف ��ة االس� � � �ت� � � �ج � � ��واب ف��ي
الفقرة ال��راب�ع��ة :ان ه��ذا االستجواب

رس ��ال ��ة ل �ك��ل ض �م �ي��ر ح ��ي وغ �ي��ره��ا
م��ن امل �م��ارس��ات امل�خ��ال�ف��ة لنصوص
الدستور والقانون وشبهات التنفيع
واستغالل النفوذ يرجى من االخوة
االعضاء تحديد املمارسات املخالفة
لنصوص الدستور والقانون املنوه
ع �ن �ه��ا ك ��ي ي�ت�س�ن��ى ل �ن��ا م�ن��اق�ش�ت�ه��ا
والرد عليها.
 - 2ورد ف � ��ي امل � � �ح � ��ور ال� �ث ��ان ��ي
(عمليات ش��راء ادوي��ة ومستلزمات
ط�ب�ي��ة ب��أس �ع��ار م�ص�ط�ن�ع��ة) ال�ف�ق��رة
الثالثة (وال تتوقف التعديات على

املال العام واستغالل حاجة املرضى
ع �ن��د ه� ��ذا ال �ح ��د ب ��ل ت �ت �ج��اوزه��ا مل��ا
ه��و اخ �ط��ر م��ن ذل��ك ب�ت��وري��د م�ع��دات
وادوي � ��ة م��ن ش��رك��ة س�ب��ق أن اوق�ف��ت
في عهد وزير الصحة االسبق يرجى
تحديد اسم الشركة التي تم وقفها.
 - 3ورد ف � ��ي امل � � �ح � ��ور ال� �ث ��ان ��ي
(عمليات ش��راء ادوي��ة ومستلزمات
ط� �ب� �ي ��ة ب� ��أس � �ع� ��ار م� �ص� �ط� �ن� �ع ��ة) ف��ي
الفقرة االخيرة منه (وتمثل الحاالت
ال �س��اب �ق��ة ام �ث �ل��ة مل ��ا ي�م�ك��ن ان ي�ك��ون
س��رق��ة ال�ع�ص��ر ف��ي ال�ق�ط��اع الصحي

الس �ي �م ��ا )...ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا م��ا اذا
كان هناك امثلة اخرى معلومة لدى
العضوين املستجوبني بهذا الشأن
حتى يتسنى لنا اع��داد ال��رد عليها
ومناقشتها.
 - 4ورد في املحور الرابع (الفساد
االداري وامل��ال��ي واس�ت�غ�لال املنصب
االداري) الفقرة الثانية (اال ان وزارة
ال �ص �ح��ة ل �ه��ا وض �ع �ي��ة م�خ�ت�ل�ف��ة في
ت�ش��ري��ع ال �ف �س��اد وم�خ��ال�ف��ة ال�ج�ه��ات
الحكومية بصورة ال تضع اعتبارا
للجهات الحكومية وال حتى السلطة

القضائية وسلطات التحقيق ولعل
ما نضعه في هذا االستجواب ليس
س� ��وى م �ث ��ال ف ��اض ��ح مل ��ا وص �ل ��ت ل��ه
ال � � ��وزارة )....ي��رج��ى ت�ح��دي��د ال�ح��االت
ال �ت��ي ال ت�ض��ع ف�ي�ه��ا وزارة الصحة
اعتبارا للسلطة القضائية وسلطات
التحقيق حتى نتمكن من الرد عليها
ومناقشتها.
 - 5ورد في املحور الرابع (الفساد
االداري وامل��ال��ي واس�ت�غ�لال املنصب
االداري) البند ( )7شركة الخدمات
ال �ع��ام��ة ال �ف �ق��رة ال �ث��ان �ي��ة م �ن��ه (ك �م��ا

ت ��م رص ��د ت� �ف ��اوت ف ��ي ق �ي �م��ة امل �ب��ال��غ
امل �س �ت �ح �ق��ة ل �ص��ال��ح وزارة ال�ص�ح��ة
م��ن اع �م��ال ال�ش��رك��ة اذ ت�ب�ين ان ع��دد
ب�ط��اق��ات ال�ت��أم�ين وال�ف�ح��ص الطبي
ال �ص��ادرة م��ن الشركة وال�ت��ي يترتب
عليها اص ��دار اق��ام��ة للعمل اق��ل من
ع ��دد ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة ال �ت��ي دخ�ل��ت
ال�ك��وي��ت ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��ال�ت�ف��اوت
ال � ��ذي ت ��م رص � ��ده وال �ف �ت ��رة ال��زم�ن�ي��ة
التي ح��دث فيها ه��ذا التفاوت حتى
يتسنى لنا ال��رد بشكل دق�ي��ق اثناء
املناقشة.
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«النفطي» يحسم نهائي المسابقة
التوعوية لديوان المحاسبة
فاز فريق القطاع النفطي على فريق
قطاع الشركات بديوان املحاسبة في
ختام التصفيات النهائية في املسابقة
ال�ت��وع��وي��ة ال�ت��ي نظمها ال��دي��وان على
م��دى شهر بنتيجة س��ت نقاط مقابل
ن� �ق� �ط ��ة .وج � � � ��اءت امل� �س ��اب� �ق ��ة ب��رع��اي��ة
وح � �ض ��ور رئ� �ي ��س دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
باإلنابة ع��ادل الصرعاوي وكذلك كل
م��ن وكيل دي��وان املحاسبة إسماعيل
الغانم والوكيل املساعد للرقابة على
القطاع النفطي والشركات عبدالعزيز
ال �ه��ول��ي وال ��وك �ي ��ل امل �س��اع��د ل�ل��رق��اب��ة
ع�ل��ى ال� � ��وزارات واإلدارات الحكومية
وال ��وك �ي ��ل امل �س��اع��د ل �ل��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة
وتقنية امل�ع�ل��وم��ات ب��اإلن��اب��ة سليمان
البصيري ال��ى جانب الوكيل املساعد
لقطاع ال��رق��اب��ة على ال�ج�ه��ات امللحقة
واالس �ت �ث �م��ار ي��وس��ف امل ��زروع ��ي كما
حضر اللقاء الوكيل املساعد للشؤون
الهندسية بوزارة اإلعالم مشعل املقلد.
وأش� � � � ��اد رئ � �ي� ��س ال � �ف� ��ري� ��ق ال� �ف ��ائ ��ز
امل��دق��ق الرئيسي ب ��إدارة ال��رق��اب��ة على

رئيس ديوان املحاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي متوسطا الفريق الفائز بإدارة الرقابة والتسويق

التسويق واالس�ت�ث�م��ار مشعل السيد
في كلمة ألقاها خالل اللقاء بالجهود
امل� �ب ��ذول ��ة م ��ن ق �ب��ل ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة
ل �ن �ج��اح امل �س��اب �ق��ة وت �م �ي��زه��ا وت�ف��اع��ل
الفرق املشاركة كما أشاد بدور اإلدارة
ال�ع�ل�ي��ا ف��ي دع ��م امل�س��اب�ق��ة ون�ج��اح�ه��ا
م �م��ا ي�ن�ع�ك��س ب��اإلي �ج��اب ع �ل��ى ال �ف��رق

املتنافسة في املسابقة.
وأعلنت اللجنة املنظمة فوز فريق
ال�ن�ف�ط��ي ع �ل��ى غ��ري �م��ه ال �ش��رك��ات بعد
م�ن��اف�س��ة ح�م��اس�ي��ة تكللت باقتناص
ال �ف��ري��ق ال �ن �ف �ط��ي ل �س��ت ن �ق��اط م�ق��اب��ل
نقطة واحدة لفريق الشركات وذلك من
خ�لال  15س��ؤاال يتناولون نظام عمل

انتصار الصباح :النسخة الثالثة
لمبادرة النوير تنطلق  3أبريل
أعلنت رئيسة م�ب��ادرة (النوير)
اإلي�ج��اب�ي��ة الشيخة ان�ت�ص��ار سالم
ال� �ع� �ل ��ي ال� �ص� �ب ��اح إق� ��ام� ��ة امل � �ب� ��ادرة
مؤتمر (فكر..اعمل..عيش بإيجابية)
ب�ن�س�خ�ت��ه ال �ث��ال �ث��ة ف��ي ش �ه��ر أب��ري��ل
املقبل.
وقالت الشيخة انتصار الصباح
إن م� � �ب � ��ادرة ال� �ن ��وي ��ر وق� �ع ��ت ل �ه��ذا
ال �غ��رض م��ذك��رة ت�ف��اه��م م��ع جامعة
ال �خ �ل �ي��ج ل �ل �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
الس�ت�ض��اف��ة امل��ؤت�م��ر ال�ث��ال��ث لتكون
امل� � � ��رة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت �س �ت �ض �ي �ف��ه
الجامعة.
وأضافت أن جامعة الخليج هي
أول جامعة خاصة تعقد اتفاقية مع
م�ب��ادرة (ال�ن��وي��ر) إليمانها ب��أن من
اإليجابية أن يكون االختيار ق��ادرا
على تحسني حياتنا اليومية.
وأوض� � �ح � ��ت أن م ��ؤت� �م ��ر (ف � �ك� ��ر..
اعمل..عيش بإيجابية) يهدف منذ
انطالقته إل��ى تقديم ط��رق وأدوات
ل�ل�م�ه�ت�م�ين وامل �ع �ن �ي�ي�ن وال �ح �ض��ور
ي�س�ت�ط�ي�ع��ون م ��ن خ�لال �ه��ا تحقيق
ال �ت��وازن وال��رض��ا ف��ي حياتهم ومن
خ�ل�ال �ه ��ا ي� ��درك� ��ون ك �ي �ف �ي��ة ت �ح��دي��د
أهدافهم ويحققونها بإيجابية.
وذكرت أن املؤتمر سيتناول عدة
موضوعات شيقة مثل كيفية بناء
ع�ل�اق ��ات م �م �ت��ازة و ك�ي�ف�ي��ة تنظيم

ال ��وق ��ت ب �ط��ري �ق��ة س�ل�ي�م��ة وت �ح��وي��ل
بعض السلبيات ف��ي م�ي��دان العمل
إل ��ى ش ��يء إي �ج��اب��ي وك �ي��ف تصبح
ال� �ح� �ي ��اة أك � �ث� ��ر س � �ع� ��ادة م� ��ن خ�ل�ال
االس�ت�ع��ان��ة بنخبة م��ن أمل��ع العقول
في مجال علم النفس اإليجابي في
العالم.
وبينت الشيخة انتصار الصباح
أن م � � �ب� � ��ادرة ال � �ن� ��وي� ��ر ق� ��دم� ��ت م �ن��ذ
ان�ط�لاق�ت�ه��ا ال �ع��دي��د م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات
والحمالت في جامعة الخليج فهي
املبادرة األولى والوحيدة من نوعها
في الشرق األوسط املتخصصة في
ال�ت��روي��ج لاليجابية وه��دف�ه��ا خلق
م �ن��اخ أك �ث��ر إي �ج��اب �ي��ة ف��ي امل�ج�ت�م��ع
لتصبح اإليجابية أسلوب حياة في
الكويت لتحقيق السعادة والرضا
بني الجميع.
وبينت أن األبحاث التي أجرتها
جامعة هارفارد األمريكية أثبتت أن
النظرة للحياة م��ن زاوي��ة إيجابية
ه ��ي «اخ� �ت� �ي ��ار» ي �ت �خ��ذه ال �ش �خ��ص
ب�ن�ف�س��ه وأن �ه ��ا ح�ق�ي�ق��ة "ن �ت �م �ن��ى أن
ت��روا أنها بهذه البساطة وتلهمكم
في حياتكم.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ن ��ائ ��ب ال��رئ �ي��س
للشؤون األكاديمية ونائب الرئيس
للتخطيط وال�ت�ط��وي��ر ب��اإلن��اب��ة في
ج��ام�ع��ة (ال�خ�ل�ي��ج) ال��دك �ت��ور ص�لاح

ال� �ش ��ره ��ان إن ال �ج��ام �ع��ة وم� �ب ��ادرة
(النوير) يسرهما اإلعالن عن إقامة
امل��ؤت �م��ر م ��ن  24 - 22ش �ه��ر أب��ري��ل
املقبل وه��ي امل��رة الثانية للتعاون
بني الجانبني في استضافة املؤتمر
"م�م��ا ي��دل على م��دى ن�ج��اح وف��ائ��دة
ال � � �ح� � ��دث ل� �ج� �م� �ي ��ع ال� � �ح� � �ض � ��ور م��ن
منظمني والحضور.
وأض��اف الشرهان أن املؤتمر من
ش��أن��ه رس��م ط��ري�ق��ة التفكير بشكل
إيجابي كما يوضح فوائد التفاؤل
ل �ي ��س ف �ق ��ط ع �ل ��ى اإلن � �ت � ��اج امل �ه �ن��ي
ل�ل�ان �س ��ان ب ��ل أي� �ض ��ا ع �ل��ى ت�ح��وي��ل
ح �ي��ات �ن��ا إل � ��ى األف � �ض ��ل ون� �ح ��ن ف��ي
ج��ام�ع��ة ال�خ�ل�ي��ج ن��ؤم��ن ب��أن��ه يجب
ع�ل��ى ط�ل�ب�ت�ن��ا وامل��وظ �ف�ين وأع �ض��اء
هيئة التدريس أن يجسدوا ذلك في
الواقع بمشاركتهم اإليجابية.
ول�ف��ت إل��ى ح��رص الجامعة على
ت �ح��دي��د ف� ��رص ال� �ت� �ع ��اون ال �ت ��ي م��ن
شأنها أن تعود بالنفع على املجتمع
ككل "ومساعدة طلبتنا على النمو
ليصبحوا ق��ادة للمستقبل واثقني
ومستقلني يمكنهم أن يحدثوا فرقا
م��ن خ�ل�ال ت��أث�ي��ره��م اإلي�ج��اب��ي على
اآلخرين".

رق��م  4دليل التدقيق الداخلي لديوان
املحاسبة.
وع �ل��ى ه��ام��ش ال �ل �ق��اء ق��ال��ت عضو
اللجنة املنظمة مدقق ب��إدارة الرقابة
املسبقة للخدمات االقتصادية فاطمة
دروي� � ��ش ان ج �م �ي��ع ال� �ف ��رق امل �ش��ارك��ة
ق��د ح�ق�ق��ت ال �ف��وز م��ن خ�ل�ال اط�لاع�ه��ا

مؤتمر
غلوبال العالمي
ينطلق 2016
أك � � � � � � ��دت ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة
للتعليم ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
أن ت�ن�ظ�م�ي�ه��ا امل��ؤت �م��ر ال �ع��امل��ي
(غلوبال هيدينغ  )2016ينطلق
م ��ن ال ��رؤي ��ة ال �س��ام �ي��ة ب��ان�ت�ه��اج
م �ب��دأ االق �ت �ص��اد ال �ح��ر وإت��اح��ة
امل� � �ج � ��ال ل�ل�اق� �ت� �ص ��اد ال �ك��وي �ت��ي
ل �ي �ن��اف��س اق � �ت � �ص ��ادات امل �ن �ط �ق��ة
وصوال إلى جعل الكويت مركزا
م ��ال �ي ��ا واق� �ت� �ص ��ادي ��ا ل�ل�م�ن�ط�ق��ة
والعالم.
وق ��ال ��ت امل �ت �ح��دث��ة ال��رس �م �ي��ة
للهيئة فاطمة ال�ع��ازم��ي إن هذا
امل ��ؤت �م ��ر ال �ع ��امل ��ي ال� � ��ذي ت �ج��ري
االس� �ت� �ع ��دادت ع �ل��ى ق ��دم وس ��اق
إلق� ��ام � �ت� ��ه ف � ��ي ن ��وف� �م� �ب ��ر 2016
ي ��أت ��ي أي �ض ��ا اس �ت �ش��راف��ا آلف ��اق
أوس� ��ع وأرح � ��ب ن �ح��و امل�س�ت�ق�ب��ل
ويتناول اقتصاد املعرفة وآثاره
اإلي �ج ��اب �ي ��ة ع �ل��ى االق� �ت� �ص ��ادات
املحلية والعاملية.
وأضافت العازمي أن املؤتمر
س��وف ت�ش��ارك ف��ي أعماله نخبة
ك� �ب� �ي ��رة م � ��ن األك� ��ادي � �م � �ي�ي��ن م��ن
الكويت واملعنيني من أهل العلم
واالختصاص محليا وإقليميا
وعامليا.

وت�ف��اع�ل�ه��ا م��ع م��وض��وع��ات امل�س��اب�ق��ة
الخاصة بنظم عمل دي��وان املحاسبة
وحرصهم على التحضير واالستعداد
قبل كل لقاء ضمن التصفيات األولية
والثانوية والنهائية مما يؤكد على
تحقيق املسابقة لهدفها ال��ذي يتمثل
بتنمية روح العمل في الفريق الواحد
وي��رف��ع مستوى أداء املدققني وزي��ادة
امل � �ع ��رف ��ة امل� �ه� �ن� �ي ��ة ل ��دي� �ه ��م ب ��أس �ل ��وب
مختلف تغلفه روح املنافسة.
وأض � ��اف � ��ت دروي� � � ��ش أن امل �س��اب �ق��ة
ح�ق�ق��ت ه ��دف ال �خ�ط��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ف��ي االس�ت�م��رار ف��ي دع��م وت�ط��وي��ر أداء
موظفي ديوان املحاسبة وفقا ألسس
مهنية متطورة وتوطيد العالقات بني
ال �ق �ط��اع��ات ال��رق��اب �ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة داخ��ل
ديوان املحاسبة.
م��ن ج��ان�ب�ه�م��ا ع �ب��ر ك��ل م��ن رئ�ي��س
ف ��ري ��ق ق � �ط ��اع ال � � � � � ��وزارات ( )2م��دق��ق
رئ�ي�س��ي ب� ��إدارة ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ال�ق�ط��اع
الثالث اي�م��ان الزنكوي وعضو فريق
ق �ط ��اع ال � � � ��وزارات ( )2م ��دق ��ق م �ش��ارك

أخبار

15

ب � ��إدارة ال��رق��اب��ة ع�ل��ى ال �ق �ط��اع ال�ث��ال��ث
أحمد العيسى عن إعجابهما بخوض
ه��ذه التجربة وامل�ش��ارك��ة بها مبينني
دور مثل هذه الفعاليات في التسويق
لنظم العمل بالديوان والتي تمثل أحد
أه��داف الخطة االستراتيجية لديوان
املحاسبة ال��ذي ت��م تحقيقه بأسلوب
مبتكر واجتماعي مما س��اه��م بشكل
ف �ع ��ال ع �ل��ى ت �ش �ج �ي��ع روح ال �ت �ن��اف��س
والعمل الجماعي ما بني أعضاء الفرق
املشاركة.
وفي ختام الحفل قام رئيس ديوان
املحاسبة ب��اإلن��اب��ة ع��ادل الصرعاوي
وأع � �ض� ��اء اإلدارة ال �ع �ل �ي��ا ب ��ال ��دي ��وان
بتكريم كافة الفرق املشاركة باملسابقة
وف � ��ري � ��ق اع� � � � ��داد األس � �ئ � �ل� ��ة ال� �خ ��اص ��ة
ب ��امل� �س ��اب� �ق ��ة وال� � �ف � ��رق امل � �س� ��اع� ��دة ف��ي
تنظيمها كما قام الصرعاوي بتسليم
كأس املسابقة للفريق الفائز.

اسماعيل الغانم :هيئة المحاكمات
التأديبية للحفاظ على المال العام
أك � � ��د وك � �ي� ��ل دي� � � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة
إسماعيل الغانم على أهمية الدور
ال � ��ذي ت �م ��ارس ��ه ال �ه �ي �ئ��ة امل�خ�ت�ص��ة
باملحاكمات التأديبية ع��ن ارتكاب
امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة ف � ��ي ح �م��اي��ة
األم � ��وال ال �ع��ام��ة وال �ت��ي ت��راع��ي في
اج �ت �م��اع��ات �ه��ا امل �ن �ع �ق��دة ح��رص �ه��ا
الشديد للحفاظ على املال العام.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح صحفي
عقب االجتماع الرابع للهيئة بمقر
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب��رئ��اس��ة رئ�ي��س اسماعيل الغانم
إدارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ص�ل�اح
امل �س �ع��د وق ��د ت �م��ت م�ن��اق�ش��ة أب �ع��اد امل �ح��اك �م��ة ال �ت��أدي �ب �ي��ة وه � ��م وك �ي��ل
واخ �ت �ص��اص��ات ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت��أدي�ب�ي��ة ديوان الخدمة املدنية محمد الرومي
الس� �ي� �م ��ا ت �ف �ع �ي��ل أح � �ك� ��ام ال ��رق ��اب ��ة والوكيل املساعد للشؤون اإلداري��ة
الفاعلة على مرتكبي التعديات على وال �ق��ان��ون �ي��ة ووك �ي��ل وزارة امل��ال�ي��ة
امل� ��ال ال �ع ��ام ح �ي��ث ت �ح��رص ال�ه�ي�ئ��ة ب��اإلن��اب��ة ح �ي��اة امل��وي �ج��د وال��وك �ي��ل
ع �ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ال �ع��دال��ة ال �ك��ام �ل��ة في املساعد للشؤون اإلداري ��ة واملالية
إجراءات املحاكمة واتخاذ القرارات وال �ض��ري �ب��ة ب � � ��وزارة امل��ال �ي��ة وس ��ام
الالزمة في هذا الشأن.
العثمان والوكيل املساعد للشؤون
وأض ��اف الغانم أن اللقاء تطرق القانونية ب��دي��وان ال�خ��دم��ة املدنية
إل ��ى م��وض��وع ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ن�ه�لا ب��ن ن��اج��ي وم��ن ج��ان��ب دي��وان
ل �ل �ق ��ان ��ون  30ل �س �ن��ة  1964ب �ش��أن املحاسبة الوكيل املساعد للرقابة
ان � �ش� ��اء دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وك��ذل��ك ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال �ن �ف �ط��ي وال �ش��رك��ات
الالئحة الخاصة بالهيئة التأديبية باإلنابة سليمان البصيري ومدير
تفعيال مل�ه��ام الهيئة وت��أك�ي��دا على ال � �ش� ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة وامل �خ��ال �ف��ات
دور دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ف� ��ي دع ��م امل��ال�ي��ة وم�م�ث��ل االدع� ��اء ف��ي الهيئة
تخصصاتها.
عدنان العسكر.
ح �ض��ر االج �ت �م��اع أع �ض��اء هيئة
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الغانم و 150شخصية
شاركوا في حملة (ترى أقدر)
لحفظ حقوق المعاقين

برعاية أمير البالد وحضور الشيخ علي الجراح

افتتاح فعاليات قرية
صباح األحمد التراثية
ت� �ح ��ت رع� ��اي� ��ة ح � �ض ��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح�ف�ظ��ه
ال�ل��ه ورع ��اه أق�ي��م ص�ب��اح ام��س حفل
افتتاح فعاليات قرية الشيخ صباح
األحمد التراثية  2016 - 2015وذلك
بمنطقة الساملي.
وق� ��د ح �ض��ر ال �ح �ف��ل ن��ائ��ب وزي ��ر
ش � ��ؤون ال� ��دي� ��وان األم � �ي ��ري ال�ش�ي��خ
ع �ل��ي ال� �ج ��راح وك� ��ان ف ��ي اس�ت�ق�ب��ال��ه
املستشار بالديوان األميري املشرف
ال�ع��ام لقرية الشيخ ص�ب��اح األحمد
التراثية محمد ضيف الله شرار.
وأل� � �ق � ��ى امل � �س � �ت � �ش ��ار ب� ��ال� ��دي� ��وان
األميري املشرف العام لقرية الشيخ
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ال� �ت ��راث� �ي ��ة م�ح�م��د
ض�ي��ف ال �ل��ه ش ��رار ك�ل�م��ة ق ��ال ف�ي�ه��ا:
ان � �ن� ��ي س ��أك� �ت� �ف ��ي ب � �ث�ل��اث رس ��ائ ��ل
قصيرة ومعلومة مهمة.
الرسالة االولى ممهورة باملحبة
وال �ط��اع��ة وال� ��والء ل�ص��اح��ب السمو
ق ��ائ ��د ال �ع �م��ل االن� �س ��ان ��ي وص��اح��ب
ال� ��رؤى ال�ث��اق�ب��ة ال ��ذي أم ��ر أن تكون
ه��ذه ال�ق��ري��ة ملتقى محبة وان�ت�م��اء

الشيخ علي الجراح مكرما رعاة الحفل

ل �ج �م �ي��ع أب � �ن� ��اء م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون
تجمعهم بروابط االصالة والتاريخ
امل � � �ش� � ��رف ل � �ك � �ف� ��اء اآلب � � � � � ��اء وع � �ط� ��اء
وت�ط�ل�ع��ات األب �ن��اء ف��أه�لا بالجميع
ع �ل��ى أرض ال� ��وف� ��اء ح �ي��ث ت�ج�ت�م��ع
األصالة باملعاصرة.
و ال�ث��ان�ي��ة ف�ه��ي م�غ�ل�ف��ة بالشكر
الى كل من ساهم وساعد في انجاح
فعاليات ه��ذه القرية واخ��ص بذلك
دول مجلس التعاون الخليجي التي
أق��ام��ت األج �ن �ح��ة امل�ت�م�ي��زة وق��دم��ت
ال� �ع� �ط ��اء امل� �ت� �م� �ي ��ز وأم � � ��ا ال ��رس ��ال ��ة
ال�ث��ال�ث��ة ف�ه��ي ل�ل�ج�ن��ة امل �ش��رف��ة على

ال�ق��ري��ة وأول �ئ��ك ال�ج�ن��ود املجهولني
ال��ذي��ن ي�ع�م�ل��ون ب�ص�م��ت ب�ع�ي��دا عن
األض� ��واء ال ي��ري��دون م��ن عملهم إال
خدمة وطنهم.
ثم قام نائب وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي جراح الصباح
بتكريم رعاة الحفل بعدها تم تقديم
هدية تذكارية بهذه املناسبة.
وت ��م اف �ت �ت��اح م �ه��رج��ان امل� ��وروث
الشعبي الخليجي ال �س��ادس ال��ذي
ي �ح �ظ��ى ب ��رع ��اي ��ة ام� �ي ��ري ��ة س��ام �ي��ة
ف �ع��ال �ي��ات��ه ام� ��س ال �س �ب��ت ب�ح�ض��ور
رسمي وشعبي كبير ومشاركة عدد

كبير من الجهات العامة والخاصة
م��ن الكويت ودول مجلس التعاون
الخليجي.
وقال نائب وزير شؤون الديوان
االم� �ي ��ري ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ال� �ج ��راح في
تصريح للصحفيني عقب االفتتاح
ان املهرجان ال��ذي يقام بمكرمة من
سمو امير البالد يأتي انطالقا من
ح ��رص س �م��وه ع �ل��ى ات ��اح ��ة امل �ج��ال
امام ابناء الكويت والخليج العربي
للتمتع بأجواء فعاليات املهرجان.
واشاد بالعمل املميز في اللجنة
امل� �ن� �ظ� �م ��ة وال � �ج � �ه � ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وال �خ��اص��ة وال � ��ذي ادى ال ��ى ت�ط��ور
كبير ف��ي القرية وحقق رؤي��ة سمو
ام�ي��ر ال �ب�لاد ب��ان ت�ك��ون ه��ذه القرية
م �ع �ل �م��ا س �ي��اح �ي��ا ت ��دخ ��ل ال �ب �ه �ج��ة
وال �س��رور على ن�ف��وس اه��ل الكويت
وال � �خ � �ل � �ي ��ج الف � �ت � ��ا ال � � ��ى امل � �ش ��ارك ��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ال��رس �م �ي��ة وال �ش �ع �ب �ي��ة
امل � �م � �ي� ��زة وال� � �ت � ��ي ت �م �ث �ل ��ت ب ��إق ��ام ��ة
متاحف تراثية خليجية تقتتح في
يناير املقبل.

كرم عددا من خريجي الدورات التدريبية

الوقيت :رفع كفاءة منتسبي حرس المجلس
ك � � ��رم األم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام امل� �س ��اع ��د
لشؤون حرس مجلس األمة اللواء
خ ��ال ��د ال ��وق� �ي ��ت ع � � ��ددا م� ��ن أف � ��راد
حرس املجلس بمناسبة تخرجهم
م��ن برنامجي (م�ه��ارات التفتيش
األم � � �ن � � ��ي امل � � �ح � � �ت� � ��رف) و(ك � � �ف � � ��اءة
تشغيل أنظمة الوقاية والسالمة
ف��ي امل�ن�ش��آت ال�ح�ي��وي��ة وم��واج�ه��ة
املخاطر).
وف ��ي ه ��ذا ال �ص��دد ق ��ال ال��وق�ي��ت
إن الحاق منتسبي حرس املجلس
جاء تنفيذا لتعليمات وتوجيهات

رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي
الغانم وحرصه على رفع الكفاءة
ال �ع �ل �م �ي ��ة وال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة مل �ن �ت �س �ب��ي
الحرس.
وأض� ��اف ال��وق �ي��ت أن م�ث��ل ه��ذه
ال� � � ��دورات امل �ت �خ �ص �ص��ة وامل ��وزع ��ة
ح � �س ��ب ج � � � ��دول زم � �ن � ��ي وم ��وس ��م
ت � ��دري� � �ب � ��ي م� � �ت� � �ن � ��وع ت � �س � �ه� ��م ف��ي
تطوير منظومة العمل واالرت�ق��اء
بمستوى افراد الحرس بما يواكب
مكانة املؤسسة التشريعية.

الوفيات
● عبدالله ابراهيم الحوطي 89 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الشامية ،ق،9
شارع محمد حمود الشايع ،ديوان الحوطي ،نساء :كيفان ،ق ،2ش ،23م.2
● سعيد فهد سعد ودعان العازمي 46 ،عاما( ،شيع) ،ضاحية فهد
األحمد ،ق ،4ش ،411م ،5تلفون.99319844 ،51172020 :
● ضيف الله حمد صالح العتيبي 86 ،عاما( ،شيع) ،الرابية ،ق،2
ش ،17م ،15تلفون.99653748 ،55555957 ،97330335 :
● محمد محمد تقي 91 ،عاما( ،شيع) ،رجال :مسجد الوزان ،منطقة
مبارك العبدالله ،تلفون ،99074111 :نساء :صباح السالم ،ق ،5الشارع األول،
ج ،21م ،7تلفون.90007088 :

مواقيت الصالة

اللواء خالد الوقيت يكرم خريجي الدورات التدريبية

aldostoor

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

أك��د مؤسس ورئ�ي��س مجموعة
ج � � ��ري � � ��دة األم� � � � � ��ل اإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة
التطوعية عبدالله عيد الشمري
أن أكثر من  150شخصية شاركت
في الحملة التوعوية (ت��رى أق��در)
التي نظمتها الجريدة لدعم ذوي
اإلعاقة منهم رئيس مجلس األمة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ووزي � � ��ر اإلع �ل��ام
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب
الشيخ سلمان الحمود ومحافظ
الفروانية الشيخ فيصل الحمود
ب� � �ه � ��دف ت� �ش� �ج� �ي ��ع أب � �ن� ��ائ � �ه� ��م م��ن
أف� ��راد ذوي اإلع��اق��ة وت �ع��زي��ز دور
امل �س��ؤول�ي�ن ف��ي ال ��دول ��ة ت�ج��اه�ه��م.
وقال الشمري لـ (كونا) إن الحملة
ت �ه ��دف إل� ��ى م �س��ان��دة وم �ن��اص��رة
ذوي اإلع��اق��ة وع ��دم ال�ت�ع��دي على
مرافقهم الخاصة التي كفلها لهم
الدستور والقانون .
وأض� � � ��اف أن ال �ح �م �ل��ة ح�ظ�ي��ت
ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة واس � � �ع� � ��ة وم� �ت� �م� �ي ��زة
م � � � ��ن األف � � � � � � � � � ��راد ذوي اإلع� � � ��اق� � � ��ة
وأول � � �ي � ��اءأم � ��وره � ��م وال� �ن ��اش� �ط�ي�ن

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وامل �ه �ت �م�ي�ن وال� ��داع � �م �ي�ن ف� ��ي ه ��ذا
امل�ج��ال إض��اف��ة إل��ى مشاهير الفن
وال ��ري ��اض ��ة وامل �ج �ت �م��ع ل�ت��وص�ي��ل
ال ��رس ��ائ ��ل ال� �ت ��وع ��وي ��ة ل �ك��ل أف � ��راد
املجتمع.
وذك � ��ر أن ال ��رس ��ال ��ة األول� � ��ى من
الحملة موجهة ل�لأف��راد م��ن ذوي
اإلع��اق��ة لتشجيعهم وتحفيزهم
وإبراز دورهم في املجتمع.
وال��رس��ال��ة ال�ث��ان�ي��ة ه��ي ألول�ي��اء
أم � � � � ��ور ذوي اإلع � � ��اق � � ��ة وت � �ه� ��دف
لتشجيعهم ع�ل��ى إظ �ه��ار م��واه��ب
أب �ن��ائ �ه��م ل�ل�م�ج�ت�م��ع ب��اع �ت �ب��اره��م
ج ��زءا ال ي�ت�ج��زأ م��ن ه��ذا املجتمع
م� �ش� �ي ��را إل � ��ى أن ال �ح �م �ل��ة ج� ��اءت
ب��ال �ت��زام��ن م ��ع م �ن��اس �ب��ات ع��دي��دة
ت�ح�ت�ف��ل ب �ه��ذه ال�ف�ئ��ة وت��ؤك��د على
دورهااملجتمعي كعناصر وركائز
تساهم في نهضة الدولة.
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