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تشييع جثمان الفضل اليوم
يوارى صباح اليوم األربعاء جثمان النائب الراحل نبيل نوري
الفضل الثرى في مقبرة الصليبيخات وسيكون عنوان العزاء:
الرجال :قرطبة قطعة  ١الشارع الثالث منزل ٢٠
النساء :اليرموك قطعة  ٤شارع  ٥جادة  ٤منزل رقم ١١

فارق الحياة في القاعة بعد عشر دقائق من مداخلته في جلسة مجلس األمة

رحيل النائب نبيل الفضل

الغانم :غيابه المفاجئ ترك في نفوسنا غصة وحزنا بالغين لكن ال مناص من حكم اهلل
ف � �ق� ��دت ال � �ك� ��وي� ��ت أم � � ��س ال� �ن ��ائ ��ب
ال ��راح ��ل ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل ب �ع��د ح��وال��ي
عشر دقائق من مداخلته في جلسة
مجلس األمة أثر أزمة قلبية ،لتشهد
قاعة عبد الله السالم أول حالة وفاة
لنائب تحت قبتها.
ون� � �ع � ��ى رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
مرزوق الغانم الفقيد الراحل وألقى
بيانا م��ن على منصة الرئاسة قال
ف �ي �ه��ا إن ال ��راح ��ل ال �ن��ائ��ب ال �ف��اض��ل
ن �ب �ي��ل ال� �ف� �ض ��ل رح� � ��ل وه� � ��و ي� ��ؤدي
واجبه الوطني كممثل لألمه ونائب
وم �ش��رع مضيفا :ل�ق��د فجعنا بهذا
ال ��رح� �ي ��ل امل� �ف ��اج ��ئ ال � � ��ذي ت � ��رك ف��ي
نفوسنا غصة وحزنا بالغني ولكن
ال مناص من حكم الله فحني تأتي
س��اع��ة امل� ��رء ال ي�س�ت�ق��دم س��اع��ة وال
يستأخر ساعة.
وأص��در مجلس األم��ة بيانا نعى
ف �ي��ه ال ��راح ��ل م��ؤك��دا أن ��ه ح �ت��ى آخ��ر
دق�ي�ق��ة م��ن ع�م��ره ك��ان ن��ائ�ب��ا مثابرا
ن� �ش� �ط ��ا ب� ��رغ � ��م ظ � ��روف � ��ه ال �ص �ح �ي��ة
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وك � ��ان م �ش �ب �ع��ا ع�ل��ى
ال � � ��دوام ب � ��روح ال� �ت� �ف ��اؤل ول� ��م ي�ع�ق��ه
امل ��رض ع��ن م��واظ�ب�ت��ه ع�ل��ى حضور
الجلسات واللجان واملساهمة بكل

 ..وسكت القلب
النبيل

الراحل الفضل في آخر مداخلة له في مجلس األمة أمس

إخ �ل ��اص وت� �ف ��ان ��ي ف� ��ي أداء ع�م�ل��ه
التشريعي والرقابي.
ب � ��دوره � ��ا ن� �ع ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ك��ل
ح ��زن وأس� ��ى امل �غ �ف��ور ل ��ه ق��ائ �ل��ة في
ب �ي��ان ل �ه��ا إن ال ��راح ��ل ال �ف �ض��ل رح��ل
بعد رحلة حافلة بالعطاء م��ن أجل
وطنه الكويت وهو في محراب قاعة

االنتخابات التكميلية
خالل شهرين
بعد أن يخطر رئيس مجلس
األم� � � ��ة م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م س �م��و
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء الشيخ
ج��اب��ر امل �ب��ارك ب�خ�ل��و م�ق�ع��د في
مجلس األم��ة إث��ر وف��اة ال��راح��ل
ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض ��ل ت�ت�خ��ذ
ال�ح�ك��وم��ة اإلج � ��راءات النتخاب
عضو ج��دي��د وف�ق��ا لنص امل��ادة
 18م��ن ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة التي
ت �ن��ص ع �ل��ى أن ��ه إذا خ�ل�ا محل
أح��د أع�ض��اء مجلس األم��ة قبل
ن� �ه ��اي ��ة م� ��دت� ��ه ألي س� �ب ��ب م��ن
األس � �ب� ��اب أع� �ل ��ن امل �ج �ل��س ذل��ك
وع�ل��ى رئ�ي��س املجلس أن يبلغ
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ف ��ورا
بهذا الخلو النتخاب عضو آخر

وفقا للمادة  84من الدستور.
وتنص املادة  84من الدستور
ع� �ل ��ى أن � ��ه إذا خ �ل�ا م� �ح ��ل أح ��د
أعضاء مجلس األمة قبل نهاية
م��دت��ه ألي س �ب��ب م ��ن األس �ب��اب
انتخب بدله في خ�لال شهرين
م��ن ت��اري��خ إع�ل�ان امل�ج�ل��س ه��ذا
ال� �خ� �ل ��و وت � �ك� ��ون م � ��دة ال �ع �ض��و
الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وق� ��ع ال �خ �ل��و ف ��ي خ�لال
س� �ت ��ة األش � �ه� ��ر ال� �س ��اب� �ق ��ة ع�ل��ى
ان � �ت � �ه� ��اء ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ل�ل�م�ج�ل��س ف�ل�ا ي �ج��ري ان�ت�خ��اب
عضو بديل.

عبدالله السالم مؤكدة أن الفقيد لم
ي�ب�خ��ل ع�ل��ى ال �ك��وي��ت ي��وم��ا ب��رؤي�ت��ه
ال�ث��اق�ب��ة دف��اع��ا ع��ن مصلحة ال��وط��ن
مخلصا ف��ي النصيحة ص��ادق��ا في
املشورة نزيها في الرأي.
واع �ت �ب ��ر ع� ��دد م ��ن ال � �ن� ��واب وف ��اة
النائب الراحل نبيل الفضل خسارة

ك � �ب � �ي� ��رة ل� �ل� �ك ��وي ��ت واص � � �ف� �ي��ن إي� � ��اه
بالعمالق وصاحب الوحدة الوطنية
حيث كانت الكويت قبلته ومحرابه
م �ش �ي��ري��ن إل � ��ى أن � ��ه ب ��وف ��ات ��ه س�ق��ط
عامود من أعمدة الديمقراطية.
تفاصيل (ص)11-03

آخر كلمات الفقيد
تنشر «ال��دس �ت��ور» ن��ص مداخلة
الفقيد ال��راح��ل النائب نبيل الفضل
ف��ي جلسة مجلس األم��ة أم��س قبيل
وف ��ات ��ه ك �م��ا ج� � ��اءت ف ��ي امل �ض �ب �ط��ة:
األخ الرئيس أك��رر شكري لك وشكر
اإلخ ��وان ع�ل��ى ال�س�ن��ة ه��ذه ال�ل��ي هي
إع ��ادة للحق ف��ي ب�ي��ان ال �ن��اس اللي
تغيب عن اللجان وتغيب عن الجلسة
وت�س�ب��ب ف��ي رف�ع�ه��ا اح �ن��ا ه ��ذه أول
جلسة لنا تنعقد في الوقت املحدد
م�ن��ذ ش�ه��ور وه ��ذا ي�ع��ود إل��ى ال�ق��رار
ال�ل��ي اتخذته ول�ك��ن أتمنى أن يمتد
اإلص� �ل ��اح م ��ن س �ع ��ادت ��ك ل�ل�م�ج�ل��س
بمنع النواب من تقديم معامالتهم
ل �ل��وزراء خ�ل�ال ان�ع�ق��اد الجلسة ه��ذا
قاعد يشوش على الوزراء ما يدرون
ش��ال �ل��ي ق��اع��د ي�ص�ي��ر م��ن ك �ث��ر ال�ل��ي
عليهم ال�ش�غ�ل��ة ال�ث��ان�ي��ة أن ال� ��وزراء
نفسهم امل �ف��روض ي��رف�ض��ون الشيء

هذا يا أخي بعد الجلسة حطوا لكم
س��اع��ة اس�ت�ق�ب�ل��وا ب �ه��االخ��وان ال�ل��ي
ع�ن��ده��م م �ع��ام�لات م��ع أن ��ي أن ��ا ضد
قضية املعامالت ه��ذه كلها ولكنها
تحدث خ��ارج الجلسة وليس داخل
الجلسة ش��يء شكله غير حضاري
بتاتا في حق املجلس وبحق الوزراء
وب �ع ��دي ��ن ال � � � ��وزراء ع �ن��ده��م م�ك��ات��ب
اهنيه خل الوزراء في األسبوع اللي
ما فيه جلسات يجون يوم الثالثاء
ي��دام��ون هنيه وي��أخ��ذون املعامالت
ب ��دال م��ا ي��روح��ون ل�ه��م ال �ن��واب ال��ى
ال��وزارات والناس هي ق��ادرة توصل
حق ال�ـ��وزراء ما يجوز األخ الرئيس
فبالتالي ارجو ان يمتد اإلصالح من
ال�ج��ان�ب�ين م��ن س �ع��ادت��ك وم ��ن سمو
ال��رئ �ي��س ف ��ي ت�ص�ل�ي��ح ه ��ذا ال��وض��ع
اللـي جـدا مـشــني بالـنسـبة للـمـجـلـس
شـكـرا األخ الـرئـيـس.

ك��ان��ت ل�ح�ظ��ات ال�ص�م��ت ال�ت��ي س ��ادت ق��اع��ة عبدالله
ال �س��ال��م ام ��س األط � ��ول ف��ي ت��اري��خ ال �ك��وي��ت ال�س�ي��اس��ي
كونها شهدت رحيل املرحوم نبيل الفضل وه��و على
رأس عمله ال��ذي أح�ب��ه وأف�ن��ى حياته ي��ؤدي��ه باألمانة
والصدق التزاما بقسمه الدستوري.
صاحب القلب النبيل اختط لنفسه مسارا مختلفا لم
يهادن فيه او يزايد ابدا على مصلحة الكويت فقد كان
شرسا مع معارضيه الذين كشفهم حيا وانكشفوا أكثر
بعد رحيله وحليما مع رفاق دربه.
خاض االنتخابات ودخل املجلس بشكل مختلف اذا
ل��م ينصب لنفسه مقرا وخ��اط��ب ناخبيه عبر وسائل
االع �ل�ام وم��واق��ع ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي م��رس�ي��ا بذلك
ق��واع��د ج��دي��دة للعمل امل �ي��دان��ي ومتبنيا رأي واض��ح
مغاير لألجواء املصاحبة النتخابات املجلس املبطل
األول في فبراير  2012والذي واجه فيه خطابا سياسيا
متوحشا بكل ش��راس��ة أب��رزه اتشاحه باللون االس��ود
اع �ت��راض��ا ع�ل��ى م�ح��اول��ة تغيير ب�ل�اغ اق�ت�ح��ام مجلس
االمة.
وعندما فاز بعضوية املجلس املبطل الثاني استقبل
ناخبيه في قاعة احتفاالت داعيا لها جميع الناخبني
والفائزين معتبرا ق��رار املشاركة بانتخابات املجلس
املبطل الثاني في ديسمبر  2012عرسا وطنيا الكويت
فيه هي العروس التي تستحق االحتفال بمكان يليق
بها.
ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل م �ج �م��وع��ة اف� �ك ��ار وم� �م ��ارس ��ة حملت
قيما فاضلة ونبيلة على اس��م صاحبها ك��ان دافعها
ح��ب ال��وط��ن وال��دف��اع ع��ن ال��دس�ت��ور وح�م��اي��ة الحريات
ومواجهة الخصوم بفروسية دفعته للتصويت على
رف ��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ن�ف�س��ه ودع ��وت ��ه ل �ل �ن��واب اآلخ��ري��ن
ات �خ��اذ ن�ف��س امل��وق��ف تمكينا م�ن��ه ل�ح��ق اآلخ��ري��ن في
التقاضي.
دخل مجلس األمة بشوشا مبتسما ملتزما بمواعيده
داعيا البقية الى االلتزام باملواعيد حرصا على حقوق
الناس فكانت تلك الدعوة آخر ما قاله ليسكت بعدها
القلب النبيل ويرحل صاحبه بهدوء ثقيل أرخى رداءه
على زوايا قاعة عبدالله السالم التي خرج منها كأول
ن��ائ��ب كويتي ي�ت��وف��اه األج��ل امل�ح�ت��وم وه��و على رأس
عمله الوطني داخل القاعة التي شهدت جذوة عطائه
وحرصه على البالد والعباد مخلفا وراءه ارثا وطنيا
ع�ن��وان��ه األك �ب��ر ان ال�ك��وي��ت س ��درة ص �ب��اح االح �م��د في
صحراء الدبلوماسية العاملية فحافظوا عليها.
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سمو األمير يهنئ المطاوعة
بتعيينه رئيسا لمحكمة التمييز
بعث حضرة صاحب السمو
ام � �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
االحمد الجابر الصباح حفظه
ال � �ل� ��ه ورع � � � ��اه ب �ب ��رق �ي ��ة ت�ه�ن�ئ��ة
ل � �س � �ع ��ادة امل� �س� �ت� �ش ��ار ي��وس��ف
ج��اس��م ع �ل��ي ج��اس��م امل �ط��اوع��ة
رئ�ي��س محكمة التمييز أع��رب

فيها سموه عن خالص تهانيه
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ص� � � ��دور امل� ��رس� ��وم
رق��م  336لسنة  2015بتعيينه
رئيسا ملحكمة التمييز متمنيا
سموه له كل التوفيق والسداد
مل ��واص� �ل ��ة ع� �ط ��ائ ��ه ف� ��ي خ��دم��ة
ال � ��وط � ��ن ال � �ع� ��زي� ��ز وراج � � �ي� � ��ا ل��ه

موفور الصحة والعافية.
وب� �ع ��ث س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر
وول � � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن� ��واف
االحمد الجابر الصباح حفظه
الله ببرقية تهنئة الى سعادة
املستشار ي��وس��ف ج��اس��م علي
جاسم املطاوعة رئيس محكمة

ال � �ت � �م � �ي � �ي� ��ز ض � �م � �ن � �ه ��ا س � �م ��وه
خ� ��ال� ��ص ت� �ه ��ان� �ي ��ه ب �م �ن��اس �ب��ة
صدور املرسوم رقم  336لسنة
 2015بتعيينه رئيسا ملحكمة
التمييز متمنيا س�م��وه ل��ه كل
ال �ت��وف �ي��ق وال� � �س � ��داد وم ��وف ��ور
الصحة والعافية.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

سمو نائب األمير يستقبل رئيس الوزراء والخالد
ووزير خارجية العراق

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح مستقبال الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو ن��ائ��ب األم�ي��ر وول��ي
ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د الجابر
ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ب�ق�ص��ر السيف
ص � �ب� ��اح ام� � ��س س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
املبارك الحمد الصباح رئيس مجلس
الوزراء.

واس � �ت � �ق � �ب ��ل س � �م ��و ن� ��ائ� ��ب األم � �ي ��ر
وول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ال�ن��ائ��ب
األول ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د
ووزي � ��ر خ��ارج �ي��ة ج �م �ه��وري��ة ال �ع��راق

وسموه مستقبال د.إبراهيم الجعفري

د.إبراهيم االشيقر الجعفري والوفد
امل ��راف ��ق ل ��ه وذل � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة زي��ارت��ه
ال ��رس� �م� �ي ��ة ل� �ل� �ب�ل�اد ل� �ح� �ض ��ور أع� �م ��ال
ال � � ��دورة ال �خ��ام �س��ة ل �ل �ج �ن��ة ال ��وزاري ��ة
ال�ع�ل�ي��ا امل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وجمهورية العراق الشقيق.

وقد تم خالل اللقاء بحث العالقات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �ش �ق �ي �ق�ين
وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم
مصالحهما امل�ش�ت��رك��ة ك�م��ا ت��م بحث
القضايا ذات االهتمام املشترك وآخر
املستجدات على الساحتني االقليمية

رئيس البرلمان الطاجيكي
يغادر البالد
غ � � ��ادر 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
طاجيكستان الصديقة شكورجان
ظ�ه��وروف وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه البالد
أم��س ب�ع��د زي ��ارة رس�م�ي��ة اس�ت�م��رت
عدة أيام.
وك� ��ان ف��ي وداع ظ� �ه ��وروف على
ارض املطار النائب حمود الحمدان
وس �ف �ي��ر ج �م �ه��وري��ة ط��اج�ي�ك�س�ت��ان

ل ��دى ال �ب�ل�اد د .زب �ي��دال �ل��ه زب �ي��دوف
وع� � ��دد م ��ن ك� �ب ��ار م��وظ �ف��ي االم ��ان ��ة
العامة ملجلس االمة.
ي��ذك��ر ان ظ �ه��وروف اج ��رى خ�لال
زي� � ��ارت� � ��ه م� �ب ��اح� �ث ��ات رس� �م� �ي ��ة ه��و
ورئيس مجلس االمة مرزوق الغانم
اس �ف��رت ع��ن ت��وق�ي��ع ات�ف��اق�ي��ة ت�ع��اون
ث �ن ��ائ ��ي ب�ي��ن ال� �ب ��رمل ��ان�ي�ن ال �ك��وي �ت��ي
والطاجيكي.

النائب حمود الحمدان في وداع رئيس البرملان الطاجيكي باملطار أمس

وال��دول �ي��ة ح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة امل�س�ت�ش��ار
ب ��ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري م�ح �م��د ع�ب��دال�ل��ه
أب��و ال�ح�س��ن وم�ع��ال��ي رئ�ي��س امل��راس��م
ب� ��دي� ��وان س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ
مبارك صباح السالم الحمود الصباح
وس �ف �ي��را ال �ب �ل��دي��ن .واس �ت �ق �ب��ل س�م��و

نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف
األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه الله
نائب رئيس مجلس االس��رة الحاكمة
الشيخ د .إب��راه�ي��م ال��دع�ي��ج الصباح.
واستقبل سموه حفظه الله املستشار
حسني ناصر الحريتي.
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وافته المنية خالل حضوره جلسة مجلس األمة

الغانم :رحيل الفضل المفاجئ
ترك في نفوسنا غصة وحزنا بالغين
الراحل فارق الحياة وهو يؤدي واجبه الوطني
ن� �ع ��ى رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ال� �ن ��ائ ��ب ن�ب�ي��ل
الفضل ال��ذي واف�ت��ه املنية خالل
ح�ض��وره انعقاد جلسة مجلس
االم � ��ة ال� �ع ��ادي ��ة ب �ق��اع��ة ع �ب��دال�ل��ه
السالم صباح أمس الثالثاء.
وأل �ق��ى ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م بيانا
م��ن ع �ل��ى م�ن�ص��ة ال��رئ��اس��ة عقب
اس �ت �ئ �ن��اف ال �ج �ل �س��ة ه� ��ذا ن�ص��ه:
«بسم الله الرحمن الرحيم يقول
املولى عز وج��ل (ك��ل نفس ذائقة
املوت وإنما توفون أجوركم يوم
القيامة) ويقول عز وجل (إن الله

عنده علم الساعة وينزل الغيث
ويعلم ما في األرحام وما تدري
نفس ماذا تكسب غدا وما تدري
ن�ف��س ب ��أي أرض ت �م��وت إن الله
عليم خبير).
ف��ارق ه��ذه الدنيا ال��زائ�ل��ة قبل
ق �ل �ي��ل وخ �ل��ال ان �ع �ق ��اد ال�ج�ل�س��ة
ال� �ع ��ادي ��ة مل �ج �ل��س االم � ��ة ال �ن��ائ��ب
ال � �ف� ��اض� ��ل ن� �ب� �ي ��ل ال� �ف� �ض ��ل وه ��و
ي� ��ؤدي واج �ب ��ه ال��وط �ن��ي كممثل
لألمة ونائب ومشرع لقد فجعنا
ب � �ه ��ذا ال ��رح� �ي ��ل امل� �ف ��اج ��ئ ال� ��ذي
ت��رك ف��ي ن�ف��وس�ن��ا غ�ص��ة وح��زن��ا

بالغني ولكن ال مناص من حكم
ال �ل��ه ف�ح�ين ت��أت��ي س��اع��ة امل� ��رء ال
يستقدم ساعة وال يستأخر.
رح � � ��م ال � �ل� ��ه ف� �ق� �ي ��دن ��ا ال� �غ ��ال ��ي
برحمته الواسعة وأسكنه فسيح
ج �ن��ات��ه وأل � �ه ��م ذوي� � ��ه وم�ح�ب�ي��ه
الصبر وال�س�ل��وان (إن��ا لله وإن��ا
إليه راجعون)».

الغانم ينعي الراحل الفضل

مجلس األمة :الفضل أدى
األمانة التشريعية والرقابية
ن �ع��ى م �ج �ل��س األم� � ��ة امل ��رح ��وم
ب ��إذن ال�ل��ه ال�ن��ائ��ب ال�ف��اض��ل نبيل
ال �ف �ض��ل ،وق� ��ال ف��ي ب �ي��ان اص ��دره
امس :بسم الله الرحمن الرحيم.
(ي � ��ا أي �ت �ه��ا ال �ن �ف��س امل�ط�م�ئ�ن��ة
ارج�ع��ي ال��ى رب��ك راض�ي��ة مرضية
ف ��ادخ� �ل ��ي ف� ��ي ع � �ب� ��ادي وادخ� �ل ��ي
جنتي) صدق الله العظيم.
ب �ق �ل��وب راض� �ي ��ة ب �ق �ض��اء ال �ل��ه
وقدره ،ننعى ببالغ الحزن االسى
امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ب � � ��اذن ال� �ل ��ه ال �ن��ائ��ب
ال � �ف� ��اض� ��ل ن� �ب� �ي ��ل ال� �ف� �ض ��ل ال � ��ذي
واف� �ت ��ه امل �ن �ي��ة ف ��ي ق��اع��ة ع�ب��دال�ل��ه
السالم خالل جلسة مجلس االمة
العادية.
وان � �ن� ��ا اذ ن � �ع ��رب ع� ��ن ال� �ح ��زن
البالغ ل�ه��ذا الرحيل امل�ف��اج��ئ ،اال
اننا مؤمنون بأنه ال راد لقضاء
الله وق��دره ،وانه حني تأتي منية
امل ��رء ف��إن��ه ال ي�س�ت�ق��دم س��اع��ة وال
يستأخر.
ل �ق��د ك ��ان االخ ال �ع��زي��ز ال��راح��ل
نبيل الفضل حتى آخر دقيقة من
عمره ،نائبا مثابرا نشطا ،برغم
ظ��روف��ه ال�ص�ح�ي��ة االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة،
وك��ان مشبعا على ال ��دوام ب��روح
ال� �ت� �ف ��اؤل ول � ��م ي �ع �ق��ه امل� � ��رض ع��ن
مواظبته على حضور الجلسات
واللجان واملساهمة بكل اخالص

الحكومة :الفضل كان صادقا
في المشورة نزيها في الرأي

الفضل في اخر حوار له مع رئيس الوزراء

األمني العام عالم الكندري يضع علم الكويت على كرسي الراحل

وت�ف��ان ف��ي اداء عمله التشريعي
والرقابي.
ان � �ن� ��ا ب ��رح� �ي ��ل ال � �ن� ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل
ال �ف �ض��ل ،س�ن�ف�ت�ق��د اخ ��ا وص��دي�ق��ا
ع��زي��زا ،ونائبا نشطا ومخلصا،
ساهم الى جانب اخوانه االعضاء
ف � ��ي اداء ام� ��ان � �ت� ��ه ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة

والرقابية بكل جد واجتهاد.
ون� �س ��أل ال� �ل ��ه ج �ل��ت ق ��درت ��ه ان
ي �ت �غ �م��د ال �ف �ق �ي��د ب ��واس ��ع رح�م�ت��ه
وان ي�س�ك�ن��ه ف�س�ي��ح ج �ن��ات��ه وان
يلهم ذوي��ه ومحبيه الكثر جميل
الصبر والسلوان.

ن�ع��ت ال�ح�ك��وم��ة ال �ن��ائ��ب نبيل
ال �ف �ض��ل ال � ��ذي واف� �ت ��ه امل �ن �ي��ة ف��ي
ق� ��اع� ��ة ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �س� ��ال� ��م خ�ل�ال
ان�ع�ق��اد ج�ل�س��ة امل�ج�ل��س ال�ع��ادي��ة
صباح أمس.
وق� ��ال� ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� ��ي ب �ي��ان
لها وزع خ�لال الجلسة «بقلوب
مؤمنة بقضاء الله وقدره تلقينا
النبأ األليم بوفاة عضو مجلس
االم� � ��ة ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل ط �ي��ب ال �ل��ه
ث��راه وتنعى الحكومة بكل حزن

وأسى املغفور له بإذن الله تعالى
ال ��ذي ان�ت�ق��ل إل ��ى ج ��وار رب ��ه بعد
رح �ل��ة ح��اف �ل��ة ب��ال �ع �ط��اء م��ن أج��ل
وط�ن��ه ال�ك��وي��ت وه��و ف��ي م�ح��راب
قاعة عبدالله السالم».
وأض� � � ��اف ال� �ب� �ي ��ان ان ال �ن��ائ��ب
الفضل لم يبخل رحمه الله على
ال �ك��وي��ت ي��وم��ا ب��رؤي �ت��ه ال�ث��اق�ب��ة
دف� � ��اع� � ��ا ع� � ��ن م� �ص� �ل� �ح ��ة ال� ��وط� ��ن
م�خ�ل�ص��ا ف��ي ال�ن�ص�ي�ح��ة ص��ادق��ا
ف� ��ي امل � �ش� ��ورة ن��زي �ه��ا ف� ��ي ال � ��رأي

ن �س��أل امل��ول��ى ت �ع��ال��ى أن يتغمد
ف� �ق� �ي ��د ال � �ك� ��وي� ��ت ب ��رح� �م� �ت ��ه وان
يسكنه فسيح ج�ن��ات��ه وان يلهم
أس��رت��ه وم�ح�ب�ي��ه وأه� ��ل ال�ك��وي��ت
جميعا الصبر والسلوان.
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أعربوا عن حزنهم على رحيله معتبرين وفاته خسارة كبيرة لمجلس األمة والديمقراطية

نواب يؤبنون الفضل :صاحب مواقف
اعتبر عدد من النواب
وفاة النائب الراحل نبيل
الفضل خسارة كبيرة
للكويت واصفين إياه
بالعمالق وصاحب الوحدة
الوطنية حيث كانت
الكويت قبلته ومحرابه
مشيرين الى انه بوفاته
سقط عمود من اعمدة
الديمقراطية ومجلس
األمة.
وأضاف النواب ان الفضل
أدى دوره النيابي وترك
بصمة واضحة في
كثير من التشريعات
والمواقف وسيبقى
اسمه مسارا في ذاكرة
الكويت حيث كان مثاال
لاللتزام مستذكرين
مواقفه التي ال تنسى
ال سيما دوره في الصلح
بين النواب.
وأردف النواب ان
الكويتيين يظهر
معدنهم األصيل
ويتناسون الخالفات فيما
بينهم في مثل هذه
المواقف مؤكدين ان
الفقيد الفضل صاحب
مواقف ثابتة وواضحة
وهو ما جعل المختلفين
معه يقفون احتراما له
ولشخصه.
وعزوا انفسهم بوفاة
الراحل سائلين اهلل عز
وجل ان يتغمده بواسع
رحمته ويسكنه الجنة
وألهله وذويه الصبر
والسلوان.

مبارك الخرينج

أحمد الري

عبدالله التميمي

عسكر العنزي

د .يوسف الزلزلة

ن�ع��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
مبارك الخرينج زميله واخيه النائب
نبيل الفضل الذي وافته املنية داخل
قاعة عبدالله السالم بمجلس االمة
اثناء انعقاد جلسة مجلس االمة.
واك ��د ال�خ��ري�ن��ج ع�ل��ى ان امل�غ�ف��ور
ل��ه ب��إذن ال�ل��ه تعالى ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل
نبيل الفضل على انه كان من انشط
ال �ن��واب ال�ت��زام��ا وح �ض��ورا ونشاطا
ب��رمل��ان �ي��ا م ��ن خ �ل�ال ت �ف��اع �ل��ه ال��دائ��م
م��ع العمل البرملاني وقيامه ب��دوره
البرملاني ك��ام�لا س��واء تشريعيا او
رقابيا.
واع �ت �ب��ر ال �خ��ري �ن��ج وف� ��اة ال�ف�ض��ل
خسارة كبيرة للوطن وملجلس االمة
مل ��ا ع� ��رف ع �ن��ه م ��ن وط �ن �ي �ت��ه وح �ب��ه
ل�ل�ك��وي��ت واه �ل �ه��ا وب��وف��ات��ه خ�س��رت
الكويت ابنا بارا بها مدافعا شرسا
ع ��ن ال �ك��وي��ت ون �ظ��ام �ه��ا ال�س�ي��اس��ي
وال� �ع� �م ��ل م� ��ن اج� � ��ل رف � �ع ��ة ال �ك��وي��ت
واستقرارها.
ودع ��ا ال�خ��ري�ن��ج ال�ل��ه ع��ز وج��ل ان
يتغمد الفقيد العزيز بواسع رحمته
وان ي�ل�ه��م اه �ل��ه وم�ح�ب�ي��ه واخ��وان��ه
اع � � �ض � � ��اء م � �ج � �ل� ��س االم � � � � ��ة ال� �ص� �ب ��ر
والسلوان.

واض ��اف ه��ذه ص��دم��ة لنا كنواب
زاملنا املرحوم ولكن نقول في هذه
الوفاة واالمر االلهي انه ال اعتراض
على قضاء الله وق��دره ويبقى اننا
خ � �س ��رن ��ا رج� �ل ��ا ص � ��اح � ��ب م ��واق ��ف
ومتسامحا وص��ادق��ا ف��ي مشاعره
وربما العفوية التي يمتلكها نبيل
ال �ف �ض��ل س �ب �ب��ت ل ��ه االخ � �ت�ل��اف م��ع
الكثيرين.
ولفت ال��ى ان نبيل الفضل كانت
امل �ع��ادل��ة ال��وط�ن�ي��ة بالنسبة ل��ه هي
املعادلة االصعب وال بد ان يضحي
م��ن اج�ل�ه��ا ك��ل ك��وي�ت��ي ك�م��ا ضحى
ن �ب �ي��ل ب �ن �ف �س��ه ح �ت��ى ج� � ��اءت ارادة
الله سبحانه بان تأتيه املنية وهو
تحت قبة عبدالله السالم مشيرا الى
ان الفضل ك��ان يتحدى كل ما يريد
ان يتآمر على الكويت او يحاول أن
يشق الصف الوطني.

االم� ��ة ف �ق��د ك ��ان ي��رح �م��ه ال �ل��ه محبا
ل��وط �ن��ه وم ��ن اك �ث��ر ال� �ن ��واب ن�ش��اط��ا
وال � � �ت� � ��زام� � ��ا ب � �ح � �ض� ��ور ال� �ج� �ل� �س ��ات
واجتماعات اللجان وتابع  :رضاء
ب�ق�ض��اء ال �ل��ه وق� ��دره ن �ع��زي الشعب
ال �ك ��وي �ت ��ي ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
وال� ��زم�ل��اء ال � �ن� ��واب وأس � � ��رة ال�ف�ق�ي��د
ب��رح�ي��ل ال�ن��ائ��ب نبيل ال�ف�ض��ل ال��ذي
ت��رج��ل ف ��ي ع ��ز ع �ط��ائ��ه وه� ��و داخ ��ل
قاعة عبدالله السالم.

ال�ف�ق�ي��د ت�م�ي��ز ب�ن�ش��اط��ه ال�ك�ب�ي��ر في
م �ج �ل��س األم � ��ة م ��ن خ�ل��ال ح �ض��وره
اج� �ت� �م ��اع ��ات ال� �ل� �ج ��ان وال �ج �ل �س��ات
ال� �ع ��ام ��ة ون �س �ت ��ذك ��ر آخ � ��ر ك �ل �م��ات��ه
ف��ي ال�ق��اع��ة م��ن االل �ت��زام بالحضور
وان�ع�ق��اد الجلسة ف��ي موعدها كما
أنه توفى داخل قاعة عبدالله السالم
حينما ك��ان ي��ؤدي واج�ب��ه الوطني
فندعو الله أن يسكنه فسيح جناته
وأن ي �ل �ه ��م أه � �ل� ��ه وذوي � � � ��ه ال �ص �ب��ر
والسلوان.

الوطنية النائب نبيل الفضل رحمه
ال� �ل ��ه س �ق ��ط م� ��ن ك ��رس �ي ��ه م �ت��وج �ه��ا
ال � ��ى رب� � � ��ه ..م� ��آث� ��ره ف� ��ي وق� ��وف� ��ه م��ع
وطنه وأبناء وطنه كثيرة مضيفا:
خ�س��رت ال�ك��وي��ت ف��ي صبيحة أمس
هذا العمالق ال��ذي كان يكلمني في
ال �ص �ب��اح ع ��ن ال �ق��وان�ي�ن واه�م�ي�ت�ه��ا
إال إنها لحظة وجاء أمر الله اثناء
الجلسة ولتبق آث ��اره ي��ذك��ره��ا اهل
الكويت سائلني املولى ان يلهم ذويه
الصبر والسلوان.

رجل وطني
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب فيصل
ال ��دوي� �س ��ان :ل �ق��د س �ق��ط ع ��ام ��ود من
أعمدة الديمقراطية في الكويت احد
اع �م��دة م�ج�ل��س االم� ��ة ف �ق��د ت�ع��ودن��ا
على ه��ذا ال��رج��ل الوطني ال��ذي كان
دائ��م التفكير في وطنه لكل ش��اردة
وواردة ك��ان��ت ال �ك��وي��ت ف ��ي قبلته
ومحرابه.
واض� ��اف ب �ق��ول��ه :ن�ح��ن م�ت��أث��رون
ب �ت ��رج ��ل ال �ف �ض ��ل ل� ��م ي �س �ق��ط ن�ب�ي��ل
ال�ف�ض��ل ان �م��ا ع ��رج ال ��ى م �ك��ان اع�ل��ى
ع �ن��د م �ل �ي��ك م �ق �ت��در ف �ك �ل �ن��ا زائ� �ل ��ون
وتبقى الكويت في قلوبنا وإنا على
فراقك أبا براك ملحزونون.

قضاء اهلل
ب � � � ��دوره أوض � � ��ح ال � �ن ��ائ ��ب س �ي��ف
العازمي انه اثناء الجلسة في قاعة
عبدالله السالم ف��ارق النائب نبيل
الفضل الحياة ونحن نؤمن بقضاء
ال�ل��ه وق ��دره ون�س��أل ال�ل��ه ل��ه الرحمة
وامل�غ�ف��رة وال�ح�م��دل�ل��ه ع�ل��ى ك��ل ح��ال
وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بصمة واضحة
من جهته قال النائب أحمد الري:
رض � ��ا ب �ق �ض��اء ال� �ل ��ه وق � � ��دره ن �ع��زي
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ورئ �ي��س مجلس
االم� ��ة واالع � �ض ��اء وذوي � ��ه ب��ال��راح��ل
النائب نبيل الفضل الذي ترجل بعز
عطائه م��ن اج��ل ال�ك��وي��ت حيث ادى
دوره النيابي وترك بصمة واضحة
ف��ي كثير م��ن التشريعات وامل��واق��ف
وي� �ب� �ق ��ى اس � �م� ��ه م� �س� �ط ��را ف� ��ي ذه ��ن
الكويت وإنا لله وإنا إليه راجعون.
صادق المشاعر
أما النائب عبدالله التميمي فقال:
فجعنا اليوم واثناء جلسة املجلس
ب �ف �ق��د ال ��زم� �ي ��ل ال� �ع ��زي ��ز واإلن � �س� ��ان
ال�ص��ادق ف��ي مشاعره النائب نبيل
ال�ف�ض��ل رح �م��ه ال �ل��ه ون �س��أل ال �ل��ه له
ال��رح �م��ة وال �غ �ف��ران ول��ذوي��ه الصبر
والسلوان.

خسارة كبيرة
وعلى صعيد متصل تقدم النائب
عسكر العنزي بخالص ال�ع��زاء الى
أس��رة فقيد الكويت وفقيد مجلس
االم ��ة ال��زم�ي��ل ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل نبيل
الفضل ق��ائ�لا :نسأل الله ان يتغمد
الفقيد برحمته وأن يسكنه فسيح
جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر
والسلوان.
واع� �ت� �ب ��ر ع �س �ك��ر رح� �ي ��ل ال �ف �ض��ل
خ� �س ��ارة ك �ب �ي��رة ل �ل �ك��وي��ت ومل�ج�ل��س

فيصل الدويسان

محبة الكويت
وم � � � ��ن ج � �ه � �ت ��ه ق � � � ��ال د .ي ��وس ��ف
ال��زل��زل��ة :ان��ا ل�ل��ه وان ��ا ال�ي��ه راج�ع��ون
ف�ق��دت ال �ي��وم أخ��ا حبيبا و صديقا
رائ �ع��ا وزم �ي�لا ل��م ار م�ن��ه اال الخير
في محبة الكويت واهلها وحقيقة
أش�ع��ر أن��ه سيترك ف��راغ��ا كبيرا في
م �ج �ل��س األم � ��ة وب�ي��ن م �ح �ب �ي��ه رح��م
الله امل��رح��وم نبيل الفضل واسكنه
جنانه الواسعة ونسأل الله الصبر
والسلوان ملحبيه واهله الكرام.
وت� �ق ��دم ال �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ع��اي��د
الهاجري بخالص العزاء الى أسرة
الفقيد ومحبيه وإل��ى زمالئه نواب
م�ج�ل��س األم ��ة رئ�ي�س��ا وأع �ض��اء في
وف ��اة زم�ي�ل�ن��ا ال�ن��ائ��ب نبيل الفضل
رح�م��ه ال�ل��ه ون��دع��و ال�ل��ه أن يسكنه
فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه
الصبر والسلوان.
وأض � � ��اف ال� �ه ��اج ��ري أن ال �ن��ائ��ب

فيصل الكندري

مآثره كثيرة
وق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح:
ف �ق��دن��ا ال �ع �م�ل�اق ص ��اح ��ب ال ��وح ��دة

خليل الصالح

خسارة للمجلس
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ج �م��ال
ال� �ع� �م ��ر :ن� �ع ��زي ان �ف �س �ن��ا وال �ش �ع��ب
الكويتي بوفاة النائب نبيل الفضل
اثناء أداء دوره الوطني في جلسة
ال �ي��وم «أم ��س» داخ ��ل ق��اع��ة عبدالله
السالم موضحا انه يعتبر خسارة
للمجلس رحمه الله داعيا املولى له
بالرحمة وألهله بالصبر والسلوان.
أيام صعبة
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ع� ��ودة
ال��روي �ع��ي ن �ع��زي ال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
ك��اف��ة ب��وف��اة ال�ن��ائ��ب نبيل القفضل
ون �س��أل ال �ل��ه ل��ه ال��رح�م��ة وامل�غ�ف��رة
ولذويه الصبر والسلوان.
وأض ��اف :ستبدأ م��راح��ل كبيرة
م��ن ال �ف �ق��دان ول �ع��ل ال �ي��وم م��ا زلنا
ف��ي ب��داي��ة ال �ص��دم��ة ع�ن��دم��ا ينظر
على كرسي املرحوم في الجلسات
املقبلة ستثار الكثير من الذكريات
والشجون لذلك اتوقع ايام قادمة
صعبة خالل الجلسات املقبلة.
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وطنية والكويت قبلته ومحرابه

د .عودة الرويعي

تتمة المنشور ص04
وت� ��اب� ��ع ال ��روي � �ع ��ي ك� �م ��ا ن �ع��زي
انفسنا نحن اعضاء مجلس االمة
ب �ف �ق��دان زم �ي��ل ع��زي��ز علينا ولعل
ذل ��ك ع �ب��رة وم��وع �ظ��ة س��أل�ي�ن ال�ل��ه
عز وجل ان يتغمد الراحل بواسع
رحمته ويسكنه الجنة ويتجاوز
ع �ن��ه وي �ث �ب �ت��ه وي �ب ��دل داره بخير
منها.
وأض � ��اف ان ال �ك��وي �ت �ي�ين يظهر
م �ع��دن �ه��م وي �ت �ن��اس��ون ال �خ�لاف��ات
بينهم في مثل هذه املواقف الفتا
ال��ى ان الفقيد ك��ان م�ث��ال لاللتزام
وصاحب مواقف ثابتة وواضحة
وه � ��و م� ��ا ج� �ع ��ل امل �خ �ت �ل �ف�ين م�ع��ه
يقفون احتراما له ولشخصه.
وب �ي�ن ال��روي �ع��ي ان امل �غ �ف��ور له
ب��إذن ال�ل��ه ك��ان محط اح �ت��رام لدى
اغلبية ال �ن��واب إال ان��ه ف��ي األخير
ن � ��دع � ��وا ل � ��ه ب ��ال ��رح� �م ��ة وامل� �غ� �ف ��رة
وألهله الصبر والسلوان.
خدمة البلد
وع� � �ل � ��ى ص� �ع� �ي ��د م� �ت� �ص ��ل ق� ��ال
النائب طالل الجالل نعزي انفسنا
وال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ف��ي وف ��اة االخ
والزميل املرحوم باذن الله تعالى
ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل ال� ��ذي ل �ف��ظ ان�ف��اس��ه
االخ� �ي ��رة ف ��ي ق��اع��ة م�ج�ل��س االم ��ة
اثناء جلسة اليوم «أمس».
واض� � � ��اف ال � �ج �ل�ال ان ال �ك��وي��ت
ف�ق��دت اح��د اب�ن��ائ�ه��ا ال��ذي��ن عملوا
ل �خ��دم��ة ال �ب �ل��د س ��ائ�ل�ا امل ��ول ��ى ع��ز
وج ��ل ب ��ان يتغمد ال�ف�ق�ي��د ب��واس��ع
رحمته وان يسكنه فسيح جناته
وان ي�ل�ه��م اه �ل��ه وذوي � ��ه ومحبيه
الصبر والسلوان.
الصلح بين النواب
وف��ي السياق نفسه ق��ال النائب
ح �م ��دان ال �ع��ازم��ي ن �ع��زي ان�ف�س�ن��ا
والشعب الكويتي واس��رة الزميل
ال �ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل رح �م��ه ال�ل��ه
تعالي فقد كان من االخوان االعزاء
بالنسبة لي.
وذكر العازمي ان الراحل كانت

د .أحمد مطيع

طالل الجالل

سيف العازمي

حمدان العازمي

عبدالله العدواني

ل� ��ه م� ��واق� ��ف ال ي �م �ك ��ن ان ت �ن �س��ى
خاصة في الصلح بني النواب اذا
ما حصل بينهما سوء فهم مشيرا
الى ان الفقيد كان يبادر ويحاول
ال � ��وص � ��ول ال� � ��ى اي ن� ��ائ� ��ب ح ��دث
بينه وب�ين زميله تشاحن الزالته
وال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى اص� �ل ��اح ال� �خ�ل�اف
بينهما
واض � � ��اف ان ال �ف �ق �ي��د ك ��ان ��ت ل��ه
م ��واق ��ف وط �ن �ي��ة ك �ث �ي��رة ال ن�م�ل��ك
ام��ام �ه��ا س ��وي ال �ق��ول وال ��دع ��اء له
بالرحمة و ن�ق��ول ال�ل��ه يرحمك يا
اب��و ب��راك ويسكنك فسيح جناته
وت��اب��ع ال �ع��ازم��ي ون �ق��ول ألب�ن��ائ��ه
احنا اخ��وان لكم وابو براك اخوي
وعظم الله اجركم.

رح �م �ت��ه وان ي �ل �ه��م اه� �ل ��ه ال�ص�ب��ر
والسلوان.

على املرحوم النائب نبيل الفضل
بأنه ك��ان مخلصا لوطنه مدافعا
عنه وله مواقف طيبة لن ينساها
ال �ت��اري��خ داع �ي��ا ال �ل��ه ع��ز وج ��ل له
بالرحمة واملغفرة وألهله الصبر
والسلوان.

وق � � ��ال ال �ع �ت �ي �ب��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح�ف��ي ان ��ه وب �م��زي��د م ��ن األس ��ى
ن �ع��زي أن �ف �س �ن��ا وال �ك ��وي ��ت ب��وف��اة
ال��زم�ي��ل ال�ن��ائ��ب نبيل الفضل فقد
كان محبا للكويت واهل الكويت.
وت��اب��ع ال�ع�ت�ي�ب��ي ن �س��أل ال �ل��ه ان
يسكن الفقيد فسيح ج�ن��ات��ه وان
يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان
إنا لله وإنا إليه راجعون.

وق � ��ال :خ �ت��ام��ا الي �س �ع �ن��ا إال أن
ن��دع��و ل��ه ب��ال��رح�م��ة وامل �غ �ف��رة وأن
ي �س �ك �ن��ه ال �ل ��ه ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه وان
ي �ب��دل داره ب� ��دار خ �ي��ر م�ن�ه��ا وان
يحسن عاقبته.

مثاال يحتذى
ونعى النائب عبدالله العدواني
زميله النائب نبيل الفضل واصفا
اي� ��اه ب��ال��زم �ي��ل امل �ث��اب��ر وامل�ج�ت�ه��د
داعيا الله العلي القدير ان يتغمده
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وان ي �ل �ه��م أه �ل��ه
الصبر والسلوان.
وق� � � ��ال ال � �ع � ��دوان � ��ي ان ال ��زم �ي ��ل
الفضل ك��ان م�ث��اال يحتذى ب��ه في
العمل البرملاني فقد كان حريصا
ع � �ل� ��ى اداء م � �ه� ��ام� ��ه وواج � �ب� ��ات� ��ه
الوظيفية الدستوريه والقانونية.
ودع� � ��ا ال � �ع� ��دوان� ��ي ال� �ل ��ه ال �ع �ل��ي
القدير ان يتغمد ال�ف�ق�ي��د ب��واس��ع

فارس العتيبي

لحظات عصيبة
وب � ��دوره ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب د.أح �م��د
م �ط �ي��ع ال �ع ��ازم ��ي ب��أح��ر ال �ت �ع��ازي
وص� ��ادق املواساة ألس ��رة وذوي
النائب املرحوم نبيل الفضل الذي
واف �ت��ه امل�ن�ي��ه ص �ب��اح ال �ث�لاث��اء في
مجلس األمة أثناء انعقاد الجلسة
سائال امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن يسكنه
ف�س�ي��ح ج �ن��ات��ه وي �ت �غ�م��ده ب��واس��ع
رحماته.
وق � � � � ��ال ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب :ل � �ق� ��د ت ��أمل� �ن ��ا
أمل� ��ا ش ��دي ��دا إذ م� ��رت ع �ل �ي �ن��ا ت�ل��ك
ال �ل �ح �ظ��ات ال�ع�ص�ي�ب��ة ال �ت��ي ف ��ارق
خاللها الحياة وه��و بيننا كأنها
سنون وأصابنا بالغ األلم وعظيم
ال �ح��زن واألس� ��ى وف�ج�ع�ن��ا برحيل
ال��زم�ي��ل ال�ن��ائ��ب نبيل ال�ف�ض��ل اب��و
براك ولكننا مؤمنون بقضاء الله
وق ��دره ل�ل��ه م��ا أخ��ذ ول��ه م��ا أعطى
وكل شيء عنده بأجل مسمى وال
نقول إال م��ا يرضي ربنا «إن��ا لله
وإن��ا إليه راج �ع��ون» وق��ال تعالى:
وم � � ��ات � � ��دري ن � �ف ��س م � � � ��اذا ت �ك �س��ب
غ ��دا وم ��ا ت� ��دري ن �ف��س ب ��أي أرض
تموت»وقال تعالى»:كل من عليها
ف��ان ويبقى وج��ه رب��ك ذو الجالل
واإلكرام.
وخ �ت��م ال �ن��ائ��ب ع � ��زاءه ب��ال�ث�ن��اء

د .خليل ابل

طيب القلب
ف ��ي ح�ي�ن ن �ع��ى ال �ن��ائ��ب فيصل
الكندري املرحوم بإذن الله النائب
ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل ال� � ��ذي ت ��وف ��اه ال �ل��ه
ص �ب��اح أم ��س ف ��ي ج�ل�س��ة مجلس
االمة.
وق � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح�ف��ي ل�ق��د ع��رف�ن��ا ن��ائ�ب��ا محبا
للكويت حريصا على التعاون مع
زمالئه ملتزما بالقانون متفانيا
بالعمل مشيرا الى ان الفضل طيب
القلب محبوب من اصدقائه.
وتقدم الكندري بخالص العزاء
ألهل ومحبي النائب نبيل الفضل
سائال املولى عز وجل ان يتغمده
بواسع رحمته ويغفر له ويسكنه
فسيح جناته ويمد اهله بالصبر
والسلوان.
محب للكويت
وم��ن جهته ق��ال ال�ن��ائ��ب ف��ارس
العتيبي انه يتقدم بخالص العزاء
الى اسرة الفقيد والشعب الكويتي
في وفاة النائب نبيل الفضل.

عبدالله املعيوف

نائب مثابر
وب ��دوره ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب د .خليل
أب � � ��ل ب � ��أح � ��ر ال� � �ت� � �ع � ��ازي وص � � ��ادق
امل� ��واس� ��اة ألس � ��رة ال �ف �ق �ي��د ال �ن��ائ��ب
ال ��راح ��ل ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل ك �م��ا ع��زى
ن� ��واب االم� ��ة واه� ��ل ال �ك��وي��ت ك��اف��ة
ب��وف��ات��ه وان �ت �ق��ال��ه ال ��ى ج� ��وار رب��ه
س��ائ�لا ال �ل��ه ع��ز وج ��ل أن يتغمده
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وأن ي �ل �ه��م أه �ل��ه
الصبر والسلوان.
وأض� � � ��اف ان ال � ��راح � ��ل ك � ��ان م��ن
النواب املثابرين بالعمل البرملاني
وامل� � �ل� � �ت � ��زم �ي��ن ب � ��ال� � �ح� � �ض � ��ور إل � ��ى
ال �ج �ل �س��ات واج �ت �م��اع��ات ال �ل �ج��ان
ال�ب��رمل��ان�ي��ة رغ ��م ظ��روف��ه الصحية
ال �ت��ي ك ��ان ي�م��ر ب �ه��ا ،الف �ت��ا إل ��ى أن
رح�ي�ل��ه م��ن ع�ل��ى ك��رس�ي��ه النيابي
وخ�لال ممارسة عمله ال��ذي أحبه
ي�ج�ع�ل�ن��ا ن �س �ت��ذك��ره دائ� �م ��ا وي�ع��د
ف�ق��دان��ه خ �س��ارة للمجلس وشكل
مفاجأة للجميع.

جمال العمر

قرير العين
وم� ��ن ج ��ان ��ب آخ� ��ر ق� ��ال ال �ن��ائ��ب
عبدالله املعيوف :في ذم��ة الله يا
اخ ��ي،ن ��م ق��ري��ر ال �ع�ين ي��ا ص��دي�ق��ي
هنيئا ل��ك ه��ذه ال�ن�ه��اي��ة ،مضيفا:
هي نهاية مشوارك ولكن املشوار
مستمر وص��وت��ك ب��اق��ي ورسالتك
مستمرة .وأردف :أرثيك ودموعي
ت�س�ب�ق�ن��ي وق �ف��ت ك �ل �م��ات��ي ح��ائ��رة
ف��ي ت��أب�ي�ن��ك،ل�ق��د ت��رج�ل��ت شامخا
هكذا هي األشجار تموت واقفة ما
أروعها من نهاية رحلت عنا وأنت
م ��رف ��وع ال� � ��رأس ل �ق��د أب �ي ��ت إال أن
تكون مدافعا عن الحق ولم تخش
ل��وم��ة الئ ��م ل��م ت � ��راوغ ول ��م ت �ه��ادن
وأبيت اال ان تنهي حياتك في بيت
االمة مدافعا عن الكويت وشعبها
وام �ي��ره��ا`.وت �س��اءل امل�ع�ي��وف :هل
أرث� �ي ��ك أو أرث � ��ي أس ��رت ��ك أم أرث ��ي
نفسي برحيلك؟ ب��ل أرث��ي الوطن
أرث � � ��ي ال� �ك ��وي ��ت ال� � ��ى رح � �م ��ة ال �ل��ه
ي��اب��وب��راك ن��م ق��ري��ر ال�ع�ين وهنيئا
لك هذا الرحيل.
بيان
وم� � � � � ��ن ج � � ��ان � � ��ب آخ� � � � � ��ر أص � � � ��در
املحررون البرملانيون في مجلس
األمة بيانا نعوا فيه الفقيد النائب
ال��راح��ل نبيل الفضل ج��اء فيه :يا
أي �ت �ه��ا ال �ن �ف��س امل�ط�م�ئ�ن��ة ارج �ع��ي
إل��ى رب��ك راضية مرضية فادخلي
ف��ي ع�ب��ادي وادخ�ل��ي جنتي ببالغ
اﻷس� ��ى وال �ح ��زن وب �ق �ل��وب مؤمنة
ب�ق�ض��اء ال �ل��ه وق� ��دره ن�ت�ق��دم ب��أح��ر
ال �ت �ع��ازي وص � ��ادق امل ��واس ��اة ال��ى
أس��رة الفقيد النائب نبيل الفضل
الذي وافته املنية في قاعة عبدالله
السالم خالل جلسة مجلس األمة
ال� �ع ��ادي ��ة ي� ��وم أم� ��س وت �غ �م��د ال �ل��ه
ال�ف�ق�ي��د ب��واس��ع رح�م�ت��ه ومغفرته
ورضوانه وأسكنه فسيح جناته.
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تناولت كافة مناحي الحياة االقتصادية واإلجتماعية واألمنية والقضائية

 103اقتراحات بقوانين قدمها الراحل
الفضل في الفصل الرابع عشر
تميز الفقيد النائب نبيل
الفضل رحمه اهلل بنشاطه
الكثير ومتابعته الحثيثة
للقضايا المجتمعية
بتقديم العديد من
االقتراحات في الفصل
التشريعي الرابع عشر
والتي تصب جميعها في
مصلحة المواطن من
كافة النواحي سواء كانت
اقتصادية اواجتماعية
اوامنية اوسياسية
اوقضائية.
وظهر من خالل اقتراحاته
حرصه الشديد على
تنظيم حياة المواطنين
وحمايتهم وتسهيل
امورهم وحرصه على
حماية المال العام وحماية
امنهم فضال عن اهتمامه
بفئة ذوي االحتياجات
الخاصة والمتقاعدين
والتمسك بحماية وتعزيز
الوحدة الوطنية.
وركزت عدة اقتراحات
للفقيد على تنظيم العمل
داخل مجلس االمة من
خالل تعديل الالئحة
الداخلية فيما يخص موعد
الجلسات ونصاب اللجان
فقد كان مخلصا لوطنه
ومدافعا عنه.
وفي هذه السطور
التالية يسلط الضوء على
اقتراحاته التي قدمها في
الفصل الحالي والتي تظهر
مواقفه الوطنية التي
لن ينساها التاريخ :فقد
قدم الراحل  103اقتراحات
منفردا وبمشاركة زمالئه
النواب وهي كاآلتي:

ففي إطار حرصه على اداء الواجب
ال ��وط� �ن ��ي ف� ��ي وظ� ��ائ� ��ف ال � ��دول � ��ة ق ��دم
اقتراحا في شأن إضافة مادة جديدة
ب��رق��م  35م �ك��ررا إل��ى ال�ق��ان��ون رق��م 31
ل �س �ن��ة  1970ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ق��ان��ون ال� �ج ��زاء رق ��م  16ل�س�ن��ة .1960
ال �ح �ب��س ل �ل �م��وظ��ف ال � ��ذي ام �ت �ن��ع عن
تنفيذ واجب وطني.
وألنه حريص على تنظيم العملية
االنتخابية فقد قدم اقتراحا في شأن
انتخابات أعضاء مجلس األمة.
وق � � ��دم اق � �ت� ��راح� ��ا ب �ت �ع ��دي ��ل ب�ع��ض
أحكام املرسوم بقانون رقم  38لسنة
 1980بإصدار قانون املرافعات املدنية
والتجارية .الدعاية واإلعالن.
ول �ح �ف��ظ ح �ق ��وق ال ��دول ��ة وض �م��ان
جدية الشاكي فقد اقترح إضافة مادة
ج��دي��دة ب��رق��م  28م �ك��ررا إل��ى ال�ق��ان��ون
رقم  3لسنة  2006في شأن املطبوعات
وال� �ن� �ش ��ر .إي � � ��داع ك �ف��ال��ة ع �ن��د ت �ق��دي��م
شكوى.
واق�ت��رح ف��ي ش��أن إض��اف��ة امل��ادة 13
مكررا إلى القانون رقم  61لسنة 2007
بشأن اإلعالم املرئي واملسموع .يتعني
ع �ل��ى ال �ش��اك��ي أن ي � ��ودع ع �ن��د ت�ق��دي��م
شكواه كفالة.
وألن��ه ك��ان مهتما بنهضة الكويت
اق� �ت ��رح ت��أس �ي��س ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل�لإن�ش��اء والتعمير ومنعا للفوضى
ف��ي ال�ب�لاد وق��د ت�ق��دم الفقيد باقتراح
ف� � ��ي ش� � � ��أن ت� �ن� �ظ� �ي ��م ح� � ��ق اإلض� � � � ��راب
ع ��ن ال �ع �م��ل ل�ل�ع��ام�ل�ين ف ��ي ال�ق�ط��اع�ين
الحكومي والخاص.
وظ � �ه� ��ر ف � ��ي اق � �ت� ��راح� ��ات� ��ه اه �ت �م ��ام
بالجانب القضائي وتنظيمه فقد قدم
اقتراحا في شأن تعديل بعض أحكام
القانون رق��م  16لسنة  1960بإصدار
ق��ان��ون ال �ج��زاء .ع�ق��وب��ة ك��ل م��ن ناشد
قاض اومحكمة اوموظف مختص.
ك �م��ا ك ��ان ال �ف �ق �ي��د م�ه�ت�م��ا ب��ال�ش��أن
الرياضي وع��ودة الكويت إلى سابقة
عهدها ال�ك��روي فقد ق��دم اقتراحا في
ش ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون
رق � ��م  5ل �س �ن��ة  2007ب� �ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م
بعض أوجه العمل في كل من اللجنة
األومل � �ب � �ي� ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة واالت � � �ح� � ��ادات
واألندية الرياضية.
والن ال �ف �ق �ي ��د ك ��ان ��ت ع �ي �ن��ه ع�ل��ى
املواطن الكويتي وحمايته من جشع
ال�ت�ج��ار ف�ق��د اق �ت��رح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن
حماية املستهلك لعدم زيادة األسعار
واالب� � �ل � ��اغ ع � ��ن االرت � � �ف� � ��اع امل �ص �ط �ن��ع
ل�ل�أس� �ع ��ار .وق � ��دم اق� �ت ��راح ��ا ف ��ي ش��أن
قانون تكافؤ الفرص.
وق � � ��د ك � � ��ان ال� �ف� �ق� �ي ��د غ � �ي ��ر م �ق �ت �ن��ع
باالنتخابات الفرعية ف�ق��دم اقتراحا
بإضافة م��ادة جديدة برقم  30مكررا

اقتراحات الفضل اهتمت بأولويات وهموم املواطنني

إل � ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  31ل �س �ن��ة 1970
بتعديل بعض أح�ك��ام ق��ان��ون ال�ج��زاء
رقم  16لسنة .1960
ورف � ��ض ال �ف��وض��ى ف ��ي م��ؤس �س��ات
ال ��دول ��ة ف �ق��د ق� ��دم اق �ت ��راح ��ا ف ��ي ش��أن
إضافة مادة جديدة برقم  34مكررا 1
للقانون رق��م  31لسنة  1970بتعديل
ب�ع��ض أح �ك��ام ق��ان��ون ال �ج��زاء رق��م 16
لسنة  1960بشأن االشتراك أوالتنظيم
لعصيان مدني.
هموم املواطن ومعاناته في انتظار
السكن الحكومي كانت محل اهتمام
ف�ق��دم تعديال ل�ل�م��ادة  14م��ن القانون
رق��م  47لسنة  1993في ش��أن الرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة وه � ��ي ت �س �ج �ي��ل ال �ط �ل �ب��ات
السكنية.
وك � � � ��ان ال� �ف� �ق� �ي ��د م �ه �ت �م ��ا ب� �ش ��ؤون
ال �ق �ض��اء واج � � ��راءات ال�ت�ق��اض��ي وق��دم
ت�ع��دي�لا ع�ل��ى ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
رق ��م  17ل�س�ن��ة  1960ب��إص��دار ق��ان��ون
اإلج ��راءات واملحاكمات الجزائية في
ش��أن حجز املتهم ملصلحة التحقيق

كما اهتم بأمن البالد وتنفيذ القانون
ف��اق�ت��رح تسليم امل�ت�ه�م�ين وامل�ج��رم�ين
واملحكوم عليهم.
وت �ن��اول��ت اق�ت��راح��ات��ه ال�ع��دي��د من
االق� �ت ��راح ��ات ف ��ي ال� �ش ��أن ال �ق �ض��ائ��ي
ف ��اق �ت ��رح إض ��اف ��ة م ��ادت�ي�ن ب ��األرق ��ام
 129م�ك��ررا  172م�ك��ررا إل��ى القانون
رق��م  17لسنة  1960ب��إص��دار قانون
اإلج � � ��راءات وامل �ح��اك �م��ات ال�ج��زائ�ي��ة.
استعجال النيابة ف��ي ج��رائ��م القتل
وال� �ج ��رائ ��م ال� �ت ��ي ت �ح �ظ��ى ب��إه �ت �م��ام
الرأي العام.
واي� �م ��ان ��ا م �ن ��ه ب �ح �ق ��وق امل ��وظ ��ف
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف� �ق ��د ق� � ��دم اق � �ت� ��راح� ��ا ف��ي
ش ��أن ح �م��اي��ة ال ��روات ��ب وامل �ع��اش��ات
ال�ت�ق��اع��دي��ة وم�ك��اف��أة ن�ه��اي��ة الخدمة
للمواطنني املقترضني ومنع الحجز
أوال�خ�ص��م ب��أك�ث��ر م��ن ن�ص��ف ال��رات��ب
ال � �ش � �ه � ��ري أوامل � � � �ع� � � ��اش ال� �ت� �ق ��اع ��دي
أومكافأة نهاية الخدمة.
ولم يغفل الجانب الذي حض على
احترامه ف��ي السنة النبوية بالرفق

ب��ال �ح �ي��وان ف �ق��دم اق �ت��راح��ا ف��ي ش��أن
الرفق بالحيوان وحقوقه.
 وق ��دم اق�ت��راح��ا ف��ي ش��أن تنظيماإلس �ت �ع��ان��ة ب��ال �ش��رك��ات امل��ؤه �ل��ة في
مجال تطوير الحقول النفطية كما
اقترح إنشاء صندوق تأمني صحي
ل �ل��ري��اض �ي�ين واق� �ت ��رح إض ��اف ��ة م ��ادة
جديدة برقم  11مكررا إل��ى املرسوم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  15ل�س�ن��ة  1979في
شأن الخدمة املدنية .في حال رفض
املسجلني لدى الديوان الوظيفة التي
عرضت عليه يعاد تسجيله إلى آخر
ترتيب املسجلني
وقد شارك في تقديم قانون وأقره
املجلس في شأن الحضانة العائلية.
وح� �ف ��اظ ��ا م �ن��ه ع �ل��ى امل� � ��ال ال �ع��ام
وع��دم اه��داره وتوزيع ث��روات الدولة
مل�س�ت�ح�ق�ي�ه��ا ف �ق��د ق ��دم اق �ت��راح��ا في
شأن إضافة املواد  5مكررا  5مكررا أ
 5مكررا ب إلى القانون رقم  94لسنة
 1983بإنشاء الهيئة العامة لشئون
الزراعة والثروة السمكية.

نبيل الفضل في سطور
النائب الراحل نبيل الفضل
م ��ن م ��وال� �ي ��د ع � ��ام  1949وب ��دأ
ح �ي��ات��ه امل �ه �ن �ي��ة ط� �ي ��ارا م��دن�ي��ا
في الخطوط الجوية الكويتية
وع� �م ��ل ف� ��ي امل � �ج� ��ال ال �ص �ح �ف��ي
ون� � � � � � � ��ال ع � � �ض � � ��وي � � ��ة ج� �م� �ع� �ي ��ة
ال�ص�ح��اف�ي�ين ال�ك��وي�ت�ي��ة وك�ت��ب
للعديد من الصحف املحلية.
وح� � � � � ��از ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ال� � ��راح� � ��ل

عضوية مجلس األم��ة لدورتي
ف�ب��راي��ر  2012وديسمبر 2012
امل� �ب� �ط� �ل� �ت�ي�ن ب� �ح� �ك ��م امل �ح �ك �م��ة
الدستورية وع��اد إل��ى مجلس
األم ��ة ف��ي دي�س�م�ب��ر  2013على
خلفية حكم صادر من املحكمة
ال � ��دس � �ت � ��وري � ��ة ال � �ت � ��ي ح �س �م��ت
ال �ط �ع ��ون االن �ت �خ��اب �ي��ة وأق� ��رت
بفوزه عن الدائرة الثالثة.

وف��ي املجلس ال�ح��ال��ي شغل
رحمه الله خ�لال دور االنعقاد
ال � � ��راب � � ��ع ال� � �ح � ��ال � ��ي ل �ل �م �ج �ل��س
عضوية كل من لجنة الشؤون
ال � �ت � �ش� ��ري � �ع � �ي� ��ة وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة
البرملانية ولجنة املرافق العامة
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ول� �ج� �ن ��ة ال �ش �ب��اب
والرياضة البرملانية.

األم��ن ك��ان��ت ع�ن��ده م��ن االول��وي��ات
ومنعا للفوضى واستخدام االسلحة
غير املخصص لها فقد قدم اقتراحا
مشتركا في شأن إجراءات التفتيش
الخاصة بضبط األسلحة والذخائر
وامل � �ف� ��رق � �ع� ��ات امل � �ح � �ظ ��ور ح �ي��ازت �ه��ا
أوإحرازها.
طالب في اقتراحاته بمنع االنتماء
ال��ى منظمات ارهابية حتى ال تشوه
ص� � ��ورة ال� �ك ��وي ��ت م ��ن خ �ل��ال ت�ع��دي�ل��ه
ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  31لسنة
 1970ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ق��ان��ون
ال � �ج ��زاء رق� ��م  16ل �س �ن��ة  1960ب �ش��أن
اع �م��ال قتالية خ ��ارج ال�ك��وي��ت انتماء
لتيارات وجماعات.
واق � � �ت� � ��رح ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح� �ك ��ام
ال�ق��ان��ون رق��م  3لسنة  2006ف��ي ش��أن
امل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر ي��دخ��ل ف��ي حكم
امل �ط �ب ��وع ص �ف �ح��ة م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي والحساب االلكتروني.
وك � ��ان � ��ت م � ��ن ض � �م ��ن اه� �ت� �م ��ام ��ات
الفقيد رحمه الله حقوق االشخاص
ذوي االع��اق��ة فاقترح إض��اف��ة مادتني
ج��دي��دت�ين ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  8لسنة
 2010في شأن حقوق األشخاص ذوي
اإلع��اق��ة ب��األرق��ام  12م�ك��ررا  12مكررا
أ .اق��ام��ة م �ش��روع ش��اط��ىء يخصص
لذوي االحتياجات الخاصة.
واق �ت��رح ق��ان��ون��ا ف��ي ش��أن املطبات
امل�س�ت�خ��دم��ة ف��ي ال �ط��رق وح ��ض على
احترام العلم الوطني فاقترح اضافة
امل ��ادة  33م�ك��رر ال��ى ال �ق��ان��ون رق��م 31
ل �س �ن��ة  1970ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ق��ان��ون ال�ج��زاء ال�ص��ادر بالقانون رقم
 16ل �س �ن��ة  1960ع� ��دم اح� �ت ��رام ال�ع�ل��م
الوطني.
وك � ��ان ش ��دي ��د ال �ع �ن��ف وال �ش ��راس ��ة
تجاه اي مساس بالذات األميرية فقدم
تعديال على املادة  25من القانون رقم
 31لسنة  1970بتعديل بعض احكام
ق ��ان ��ون ال� �ج ��زاء رق ��م  16ل �س �ن��ة 1960
عقوبة التطاول على األمير وسلطته.
ومن اقتراحاته أيضا:
 استبدال نص املادة  15مكررا منامل��رس��وم بقانون رق��م  15لسنة 1979
ف��ي ش ��أن ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة .ال��وظ��ائ��ف
القيادية.
 تعديل امل��ادة الثالثة من القانونرقم  37لسنة  1964في شأن املناقصات
العامة .استيراد األصناف.
 اض� ��اف� ��ة امل � � � ��ادة  35م � �ك � ��ررا ال ��ىالقانون رقم  5لسنة  2005بشأن بلدية
الكويت .اإلعالنات الورقية الصغيرة.
 -ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام امل ��رس ��وم
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الراحل اهتم بنهضة الكويت وحرص
على العلمية االنتخابية ومكافحة الفساء
تتمة المنشور ص06
االم�ي��ري رق��م  17لسنة  1959بقانون
اقامة االجانب .تراخيص اإلقامة.
 إض��اف��ة م ��واد ج��دي��دة ب��أرق��ام (4م �ك��ررا  4م �ك��ررا أ 4م �ك��ررا ب  4م�ك��ررا
ج) ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  46لسنة 2006
ف��ي ش��أن ال��زك��اة ومساهمة الشركات
املساهمة العامة واملقفلة في ميزانية
الدولة التبرعات.
 إضافة امل��ادة  15مكررا  15مكرراأ ال��ى امل��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م  20لسنة
 1981بإنشاء دائ��رة باملحكمة الكلية
ل �ن �ظ��ر امل � �ن ��ازع ��ات اإلداري � � � � ��ة .اص � ��دار
القرارات اإلدارية.
 إضافة مادتني جديدتني برقمي ( 65مكررا  65مكررا أ ) الى القانون رقم
 37لسنة  1964ف��ي ش��أن املناقصات
ال �ع��ام��ة .اس�ت�ث�ن��اء م�ش�ت��ري��ات وع�ق��ود
وزارة االعالم.
 إض ��اف ��ة م � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م 64م �ك��ررا ل�ل�ق��ان��ون رق ��م  37ل�س�ن��ة 1964
ف��ي ش��أن امل�ن��اق�ص��ات ال �ع��ام��ة .تأخير
املستحقات املالية.
 تعديل بعض احكام القانون رقم 16لسنة  1960باصدار قانون الجزاء.
عقوبة اذا ك��ان املجني عليه م��ن قوه
الشرطة.
 إض��اف��ة فصل خ��ام��س ج��دي��د إلىالباب األول من القانون رقم  12لسنة
 1963ف ��ي ش � ��أن ال�ل�ائ �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
مل �ج �ل ��س األم� � � ��ة ب � �ش� ��أن ل �ج �ن ��ة ال �ق �ي��م
البرملانية.
 في شأن إضافة مادتني جديدتنيب��األرق��ام ( 26م�ك��ررا  26م�ك��ررا أ) إلـــى
ال�ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2005ف��ي ش��أن
بلدية الكويت .التراخيص.
 ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ال �ق��ان��ونرق ��م  17ل�س�ن��ة  1960ب��إص��دار ق��ان��ون
االجراءات واملحاكمات الجزائية.
 ف ��ي ش � ��أن ق ��ان ��ون االج �ت �م��اع��اتالعامة والتجمعات واملواكب.
 في شأن اضافة فقرة ثانية للمادة( )16من امل��رس��وم بالقانون رق��م ()15
لسنة  1979في ش��أن الخدمة املدنية.
التعيني في الوظائف العامة.
 ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��امامل��رس��وم االم�ي��ري رق��م  15لسنة 1959
ب�ق��ان��ون ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة .سحب
الجنسية الكويتية.
 ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��امامل��رس��وم بقانون رق��م  19لسنة 2012
ف ��ي ش ��أن ح �م��اي��ة ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة.
الفنت القبلية والطائفية.
 اض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م (181مكررا) الى القانون رقم  12لسنة 1963

الفضل كان سببا في حل إشكالية الحيازات الزراعية

ف ��ي ش ��أن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة ملجلس
األم� ��ة .اص� ��دار ج��ري��دة دوري� ��ة وان �ش��اء
قناة فضائية.
 ف ��ي ش � ��أن اض ��اف ��ة م� � ��ادة ج��دي��دةبرقم ( 14مكررا) الى املرسوم االميري
رق��م  15لسنة  1959بقانون الجنسية
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة .س � �ح� ��ب ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة أو
اسقاطها.
 اض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م (255مكررا) الى القانون رقم  16لسنة 1960
باصدار قانون الجزاء .املشاجرات في
مرافق الدولة.
 اض ��اف ��ة م � ��ادة ج ��دي ��دة ب��رق��م (14م �ك��ررا) ال��ى امل��رس��وم االم �ي��ري رق��م 15
لسنة  1959بقانون الجنسية الكويتية.
اإلبالغ عن مزدوجي الجنسية.
 تعديل املادة  1من القانون رقم 35لسنة  1962في شأن انتخابات مجلس
االم ��ة .ح��ق االن�ت�خ��اب للبالغني اح��دى
وعشرين سنه.
 إل �غ��اء ال �ف �ق��رة االخ �ي ��رة م��ن امل ��ادة 12م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  42ل�س�ن��ة 1964
ف��ي ش��أن تنظيم مهنة امل �ح��ام��اة أم��ام
املحاكم.
 في شأن اضافة مادة جديدة برقم(  17مكررا ) الى املرسوم بالقانون رقم
 10لسنة  1979في شأن االشراف على
االت� �ج ��ار ف��ي ال �س �ل��ع وت �ح��دي��د أس �ع��ار
بعضها .أغذية فاسدة.
 ف � ��ي ش� � ��أن ال� �ت ��رش� �ي ��ح ل �ع �ض��وي��ةمجلس ادارة ال �ن��ادي وجمعية النفع
العام والجمعية التعاونية والنقابات.
 اس �ت �ب��دال ال �ب �ن��د ث��ال �ث��ا م��ن امل ��ادة 2م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  42ل �س �ن��ة 1964
ف��ي ش��أن تنظيم مهنة امل �ح��ام��اة أم��ام
املحاكم .ش�ه��ادة املحامي املقبول بها
ملزاولة مهنة املحاماة.

 اضافة فقرة اخيرة للمادة  13منامل��رس��وم االم�ي��ري رق��م  15لسنة 1959
بقانون الجنسية الكويتية .ابعاد كل
من سحبت جنسيته.
 إض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م ( 135م �ك��ررا أ ) ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  16لسنة
 - 1960بإصدار قانون الجزاء .عقوبة
كل موظف خالل العمل يقوم بالتعدي
على شخص.
 بشأن انشاء الهيئة العامة ملدينةالحرير وجزيرة بوبيان.
 تعديل امل��ادة الثانية من املرسومب ��ال �ق ��ان ��ون رق � ��م  40ل �س �ن��ة  1992ف��ي
ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م م �ك��ات��ب ت�ش�غ�ي��ل ال �خ��دم
الخصوصيني ومن في حكمهم.
 تعديل بعض احكام القانون رقم 1ل�س�ن��ة  1993ب �ش��أن ح�م��اي��ة االم ��وال
العامة .الشركات واملنشآت.
 ان� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ت�ط��وي��راملناهج.

 في شأن الغاء القانون رقم  3لسنة 2012بتعديل بعض اح�ك��ام القانون
رق ��م  17ل�س�ن��ة  1960ب��إص��دار ق��ان��ون
االجراءات واملحاكمات الجزائية.
 ف��ي ش��أن ال �غ��اء امل��ادت�ي�ن  74و75من القانون رق��م  7لسنة  2010بشان
ان� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة اس� � ��واق امل � ��ال وت�ن�ظ�ي��م
نشاط االوراق املالية.
 ب �ش��أن ان �ش��اء م�ج�ل��س مخاصمةالقضاء.
 ف��ي ش ��أن ان �ت �خ��اب��ات االت �ح ��اداتواالن��دي��ة الرياضية وجمعيات النفع
العام والنقابات العمالية.
 تعديل امل��ادة  19من القانون رقم 41لسنة  1993في شأن ش��راء الدولة
بعض املديونيات وكيفية تحصيلها.
اإلفالس.
 في شأن تنظيم اتحادات الطلبة. اضافة فقرة جديدة إلى املادة 180م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  12لسنة  1963في

 ..آخر تغريدات الراحل
عن مكافحة الفساد
ت �ع �ل �ق ��ت آخ � � ��ر ت� �غ ��ري ��دات
النائب الراحل نبيل الفضل
ب �ق��رار ال��دس �ت��وري��ة ال �خ��اص
بهيئة مكافحة الفساد والتي
سطرها الفقيد قبل  14ساعة
من وفاته وقال فيها:
اع � �ت � �ق� ��د ان امل �ن �ت �ص ��ري ��ن
لوجود هيئة مكافحة الفساد
ي��دي �ن��ون ب��ال�ش�ك��ر وال �ع��رف��ان
للمحامي عادل العبدالهادي

ال � � � � ��ذي ط � �ع� ��ن ب� ��دس � �ت� ��وري� ��ة
الهيئة!فلو ل��م يفعل وقامت
ال�ه�ي�ئ��ة ب��اص�ط�ي��اد ف��اس��د او
اكثر فمن امل��ؤك��د انهم كانوا
س� �ي� �ط� �ع� �ن ��ون ب� ��دس � �ت� ��وري� ��ة
ال�ه�ي�ئ��ة وي �ت��م ح�ل�ه��ا وال �غ��اء
ك��اف��ة اج��راءات �ه��ا! .ل��ذل��ك فرب
ضارة نافعة والشكر ملن ازال
اللبس الدستوري عن طريق
القانون الجديد.

شأن الالئحة الداخلية ملجلس االمة.
انعقاد اللجان.
 ف��ي ش��أن االس�ت�ث�م��ار ف��ي القطاعالرياضي.
 ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��امالقانون رق��م  42لسنة  2014بإصدار
قانون حماية البيئة.
 ن � � � � �ق � � � ��ل وال� � � � � � � � �غ � � � � � � � ��اء ب� � �ع � ��ضاالخ �ت�ص��اص��ات امل�ن�ص��وص عليها
ف� ��ي ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  5ل �س �ن��ة 2005
ف � ��ي ش � � ��ان ب � �ل ��دي ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت .ن �ق��ل
اإلخ� �ت� �ص ��اص ��ات م ��ن ال �ب �ل��دي��ة إل��ى
وزارة التجارة والصناعة.
 ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ونرقم  12لسنة  1963في شأن الالئحة
الداخلية ملجلس االم ��ة .التصويت
س ��ري ��ا ع �ل��ى أي م � �ش ��روع ب �ق��ان��ون
أواق �ت��راح بقانون يتضمن تحميل
املال العام مصروفات.
 ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ونرق��م  30لسنة  1964بإنشاء دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة .إح��ال��ة امل��وظ��ف مرتكب
املخالفة املالية إل��ى التحقيق أم��ام
الهيئة.
 ف ��ي ش � ��أن إض ��اف ��ة امل � � ��واد 185مكررا  185مكررا أ  185مكررا ب إلى
القانون رقم  16لسنة  1960بإصدار
قانون الجزاء.
 اضافة فقرة جديدة للمادة 19م �ك��ررا م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  61لسنة
 1976ب ��إص ��دار ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية .املعاش التقاعدي.
 في شأن الرسوم القضائية. ف��ي ش ��أن األح � ��وال الشخصيةالجعفرية..
ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  42لسنة
 1978ف��ي ش��أن الهيئات الرياضية
وال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  5ل �س �ن��ة  2007في
شأن تنظيم بعض أوجه العمل في
ك��ل م��ن اللجنة األومل�ب�ي��ة الكويتية
واالتحادات واألندية الرياضية.
 ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ونرق��م  61لسنة  2007ب�ش��أن اإلع�ل�ام
املرئي واملسموع.
 في شأن جمع التبرعات تشكيللجنة وزاري ��ة دائ�م��ة ومشتركة من
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ووزارة ال �ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال� �ع� �م ��ل ول� �ه ��ا ع��دة
اختصاصات.
 ف��ي ش��أن تعديل بعض أحكامالقانون رقم  30لسنة  1964بإنشاء
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة م� � ��دة ال �ت �ع �ي�ين
ل � �ب � �ع ��ض ال� � ��وظ� � ��ائ� � ��ف ف � � ��ي دي � � � ��وان
املحاسبة.
 ف��ي ش ��أن إض��اف��ة ف �ق��رة أخ �ي��رةللمادة  8من القانون رقم  94لسنة

 1983بإنشاء الهيئة العامة لشؤون
ال��زراع��ة وال�ث��روة السمكية الحيازة
الزراعية.
 في شأن بلدية الكويت. في شأن إضافة املادة (  31مكررا) إلى القانون رقم (  ) 6لسنة  2010في
شأن العمل في القطاع األهلي العمال
في املهن الكهربائية والصحية.
 ف � ��ي ش� � ��أن ت �ق �ن�ي�ن دع� � ��م ال� ��دول� ��ةلخدمات الكهرباء وامل��اء واملحروقات
للجهات الحكومية وموظفيها.
 تعديل امل��ادة  44من القانون رقم 6ل �س �ن��ة  2010ف ��ي ش� ��أن ال �ع �م��ل ف��ي
القطاع االهلي شروط العقد الخاصة
بالعمال والعمل في هذا القطاع.
 في شأن الهيئة العامة للصناعةهيئة مستقلة لها عدة أهداف تختص
باإلقتصاد الوطني.
 بشأن العالج من الخارج. إض� ��اف� ��ة ف � �ق ��رة ج� ��دي� ��دة ل �ل �م��ادة 126م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  16لسنة 1960
بإصدار قانون الجزاء عقوبة الحبس
الي م��وظ��ف ي�ح�م��ل ص �ف��ة الضبطية
القضائية سواء رجل شرطة اوحرس
وطني اوجيش اوإطفاء.
 إض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة ل�ل�م��ادة 24م��ن امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  68لسنة
 1980ب��إص��دار ق��ان��ون ال�ت�ج��ارة تملك
وإج� ��ازة االش�ت�غ��ال ب�ت�ج��ارة التجزئة
أوالجملة أوتملك العقارات للشركات
ومؤسسات غير الكويتية.
 ف � ��ي ش� � ��أن ت� �ج ��ري ��م ال �ج �م ��اع ��اتاإلرهابية.
 تعديل امل��ادة االول��ى من املرسومب � �ق ��ان ��ون رق� � ��م  19ل �س �ن ��ة  2012ف��ي
ش��أن ح�م��اي��ة ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة حظر
اإلشاعات الكاذبة والفنت الطائفية.
 إض ��اف ��ة م � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م 30مكررا إلى القانون رقم  31لسنة 1970
بتعديل بعض أح�ك��ام ق��ان��ون ال�ج��زاء
رق � ��م  16ل �س �ن��ة  1960ح �ب��س م��ؤق��ت
للجماعات االرهابية.
 ب ��اس� �ت� �ب ��دال ن� ��ص ال �ب �ن ��د ب م��نالفقرة األولى من املادة  83من القانون
رق��م  12لسنة  1963في ش��أن الالئحة
ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس االم ��ة رد ع�ل��ى ق��ول
يسيء شخص طالب الكالم.
 إضافة فقرة جديدة إلى املادة 17م��ن ال �ق��ان��ون رق��م  12لسنة  1963في
ش��أن الالئحة الداخلية ملجلس االم��ة
تقديم إستقالة.
 ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال �ق��ان��ونرق ��م  8ل�س�ن��ة  2010ف ��ي ش ��أن ح�ق��وق
األش �خ ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة تسهيالت
وخدمات حكومية للمعاق.
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الفضل مارس دوره الرقابي
وقدم  91سؤاال لعدد من الوزراء
مارس النائب الراحل نبيل الفضل
دوره ال ��رق ��اب ��ي ع �ل��ى أك� �م ��ل وج � ��ه اذ
ك� ��ان ي��ؤم��ن ب� ��أن ال ��رق ��اب ��ة وال �ت �ش��ري��ع
مهمتان أساسيتان ف��ي عمل النائب
من أجل تقويم عمل الحكومة ويؤمن
ايضا بضرورة التدرج في استخدام
االدوات الرقابية الدستورية املتاحة
للنائب ف��اس�ت�خ��دام ح�ق��ه ف��ي ال�س��ؤال
البرملاني كما ينبغي ان يكون حيث
وج � ��ه  91س� � ��ؤاال إل � ��ى  14وزي � � ��را ف��ي
الفصل ال��راب��ع عشر منها س��ؤال إلى
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء الشيخ جابر
امل �ب��ارك ب�ش��أن ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج و16
س��ؤاال إل��ى وزي��ر الصحة و 10اسئلة
ل�ك��ل م��ن وزراء ال�ن�ف��ط وش� ��ؤون االم��ة
وال��داخ �ل �ي��ة وال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والعمل والتخطيط و 7أسئلة لكل من
وزي��ري التجارة والصناعة والتربية
والتعليم العالي و 6أسئلة إلى كل من
وزيري الدولة لشؤون مجلس الوزراء
والعدل واالوقاف و 4أسئلة إلى وزير
امل��واص�ل�ات وال�ب�ل��دي��ة و 3أس�ئ�ل��ة لكل
م��ن وزراء االش �غ��ال وامل��ال�ي��ة واالع�ل�ام
وال �ش �ب��اب وس � ��ؤاالن ل�ك��ل م��ن وزي ��ري
الدفاع واالسكان.
وت �ن ��اول ��ت اس �ئ �ل��ة ال �ف �ق �ي��د ال �ع�لاج
ب��ال�خ��ارج والتعيينات ف��ي الوظائف
االش��راف�ي��ة وال�ح�ف��اظ على امل��ال العام
وال � �ت � �ج ��اوزات االداري� � � ��ة وامل ��ال �ي ��ة ف��ي
مؤسسات الدولة وشفافية املناقصات
وجمعية الشفافية وجمعيات النفع
العام وفيما يلي مجمل االسئلة:
الصحة  16سؤاال
وج ��ه  16س ��ؤاال إل ��ى وزي ��ر الصحة
ع� ��ن االج � � � � ��ازات امل ��رض� �ي ��ة ل �ل �م �ع �ل �م��ات

العدل واألوقاف  6أسئلة
وج� ��ه  6أس �ئ �ل��ة إل� ��ى وزي � ��ر ال �ع��دل
واالوق��اف عن لجنة تقصي الحقائق
بشأن التجاوزات اإلدارية والتعديات
على املال العام في مساجد االحمدي
وامل�خ�ي�م��ات ال��رب�ي�ع�ي��ة وق �ي��ام األم��ان��ة
ال �ع ��ام ��ة ل �ل�اوق� ��اف ب �ت��وق �ي��ع ات �ف��اق �ي��ة
ب�ت��أس�ي��س وق �ف �ي��ة ( األن� � ��وار ل�ت�ك��وي��ن
العلماء ) مع مبرة املتميزين لخدمة
كتاب الله والعلوم الشرعية.

بسبب الحمل وع��زل د .ع��ادل الخترش
م��ن منصبه ب �ق��رار وزاري واملبعوثني
للعالج بالخارج وندب عدد من األطباء
ل �ل��وظ��ائ��ف االش ��راف� �ي ��ة ف ��ي م�س�ت�ش�ف��ى
االم �ي ��ري وم ��ا ورد ف��ي ت �ق��اري��ر دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ع��ن اع �ط��اء ال �ح��ق لجمعية
ص � �ن� ��دوق اع� ��ان� ��ة امل� ��رض� ��ى واالس � �ع� ��ار
التي تفرضها املستشفيات والعيادات
واالطباء الذين تتعامل معهم املكاتب
ال�ص�ح�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وش �ط��ب ش �ه��ادات
امل� �ي�ل�اد ال �ك��وي �ت �ي��ة مل ��ن س �ح �ب��ت م�ن�ه��م
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة وزوج � ��ات� � �ه � ��م واب� �ن ��ائ� �ه ��م
واإلج � ��راءات ال��وق��ائ�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم بها
الوزارة ملواجهة األمراض املعدية.
الداخلية  10أسئلة
وجه  10أسئلة إلى وزير الداخلية
عن املدعو محمد القابوطي ال��ذي تم
إلقاء القبض عليه وجمعية الشفافية
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة وامل� � �ب� � �ع � ��وث �ي��ن ل� �ل� �ع�ل�اج
بالخارج.
الشؤون والتخطيط 10أسئلة
وج��ه  10أسئلة إل��ى وزي��ر الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ت �خ �ط �ي��ط ع ��ن ن�ظ��ام
ال� � �ص � ��وت ال� � ��واح� � ��د ل� �ك ��ل ن� ��اخ� ��ب ف��ي
انتخابات مجالس إدارة الجمعيات
التعاونية وات�ح��اد إدارة الجمعيات
ال �ت �ع��اون �ي��ة وامل �ب��ال��غ ال �ت��ي جمعتها
ف � ��روع ال �ج �م �ع �ي��ات ال �خ �ي��ري��ة ال �ب��ال��غ
ع� ��دده� ��ا  27ف ��رع ��ا ت ��اب� �ع ��ة ل�ج�م�ع�ي��ة
االصالح االجتماعي.
النفط وشؤون األمة  10أسئلة
وج ��ه  10أس �ئ �ل��ة إل ��ى وزي� ��ر ال�ن�ف��ط
وش��ؤون االم��ة عن البحيرات النفطية
ف ��ي ال �ك��وي��ت وآخ� ��ر ق� ��رار ت��دوي ��ر لكل

النائب نبيل الفضل قبيل رحيله بلحظات متحدثا مع رئيس الوزراء

ال�ق�ط��اع��ات النفطية وال�خ�ب��ر املنشور
ف ��ي ال �ص �ح��ف امل �ح �ل �ي��ة ع ��ن أن ش��رك��ة
ال �ب �ت��رول ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ص ��دد تمويل
مشروع الوقود البيئي بمبلغ يتراوح
ب�ي�ن  2إل ��ى  3م �ل �ي��ارات دي �ن��ا وجميع
ال�ح�ي��ازات ال��زراع�ي��ة وحظائر املاشية
واملصايد البحرية.
التجارة والصناعة  7أسئلة
وج��ه  7أسئلة إل��ى وزي��ر التجارة
وال � �ص � �ن ��اع ��ة ال � �ج ��ام � �ع ��ات ال �خ ��اص ��ة
ب��ال �ك��وي��ت وال� �ج ��ام� �ع ��ات ال �خ��ارج �ي��ة
واف��ادت��ه ب�ش�ه��ادة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة ت �ف �ي��د م ��ا ي �م �ل �ك��ه ال �ن��ائ��ب
ال �س��اب��ق م �س �ل��م م �ح �م��د ح �م��د ن��اص��ر
البراك وزوجاته وأقرباؤه من الدرجة
األولى من أراض صناعية والشهادات
ال �ت��ي ح�ص�ل��ت ع�ل�ي�ه��ا ال �س �ي��دة م��ري��م
الوتيد.

التربية والتعليم العالي  7أسئلة
ووج��ه  7أسئلة إل��ى وزي��ر التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ع� ��ن ق � � ��رار م��دي��ر
جامعة الكويت بتعيني د .سهام علي
أح�م��د ال�ق�ب�ن��دي للعمل كعضو هيئة
تدريس في قسم االجتماع والخدمة
االج �ت �م��اع �ي��ة وت �ش �ك��ل ل�ج�ن��ة اخ�ت�ي��ار
م��دي��ر امل�ع�ه��د ال�ص�ن��اع��ي ال �ح��ال��ي في
الشويخ.
الدولة  6أسئلة
وج ��ه  6أس�ئ�ل��ة إل ��ى وزي ��ر ال��دول��ة
ل� � � �ش � � ��ؤون م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � � � � ��وزراء ع��ن
السياسات العامة املتبعه الختيار
ال � �ق � �ي � ��ادي �ي��ن ف� � ��ي ال � � ��دول � � ��ة وه �ي �ئ ��ة
التعويضات والتكلفة املالية للعالج
بالخارج.

المواصالت والبلدية  4أسئلة
وجه  4أسئلة إلى وزير املواصالت
والبلدية عن نقل مكتب وكيل الوزارة
املساعد ل�ش��ؤون البريد إل��ى ضاحية
قرطبة واالسباب التي دفعت البلدية
إل ��ى اف �ت �ت��اح إدارة ل�ب�ل��دي��ة ال�ع��اص�م��ة
وإدارة مراقبة املطاعم والفنادق.
المالية  3أسئلة
وجه  3أسئلة إلى وزي��ر املالية عن
قيام الهيئة العامة لالستثمار بطرح
ح�ص��ة ال�ش��رك��ة الكويتية لالستثمار
( )Kicللبيع وانتهاء حق االنتفاع بني
ال�ش��رك��ة الكويتية لالستثمار ()kIC
وام� �ل��اك ال ��دول ��ة وق �ي �م��ة امل��دي��ون �ي��ات
املشتراه م��ن قبل ال��دول��ة منذ تطبيق
ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  41ل �س �ن��ة  1993ف��ي
ش��أن ش��راء ال��دول��ة بعض املديونيات
وكيفية تحصيلها.
األشغال والكهرباء
والماء  3أسئلة
وج��ه  3أس�ئ�ل��ة إل��ى وزي ��ر االش�غ��ال
وال �ك �ه ��رب ��اء وامل� � ��اء ع ��ن اس� �ب ��اب ع��دم
اع��ادة تخطيط الطرق بعد صيانتها

م��ن مشكلة تطاير الحصي ف��ي طرق
( امل�غ��رب السريع  -ال�س��ادس السريع
 ج��اب��ر االح �م ��د ب��ات �ج��اه ال �ع �ب��دل��ي )وتصريح الوزير املستقيل عبدالعزيز
االب � ��راه � �ي � ��م امل � �ن � �ش ��ور ف � ��ي ال �ص �ح��ف
املحلية فيما يتعلق بمناقصة مبنى
الركاب الجديد ملطار الكويت الدولي.
اإلعالم والشباب  3أسئلة
وج ��ه  3أس �ئ �ل��ة ال ��ي وزي� ��ر االع �ل�ام
وال �ش �ب��اب ع��ن اق��ام��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة م �ب��اري��ات دوري
ك ��رة ال �ق��دم ل �ل �م��دارس ال �خ��اص��ة على
مالعبها وال�س�ن��د ال�ق��ان��ون��ي الص��دار
ال �ق��رار رق ��م  58ل�س�ن��ة  2015ال�ق��اض��ي
ب ��ال� �غ ��اء ت��رخ �ي��ص إص � � ��دار ص�ح�ي�ف��ة
ال��وط��ن ت��أس�ي�س��ا ع�ل��ى زوال ال�ص�ف��ة
القانونية للشركة املرخص لها وقرار
بإيقاف النشاط الرياضي.
الدفاع...سؤاالن
وج� � ��ه س� ��ؤال�ي��ن إل� � ��ى وزي � � ��ر ال ��دف ��اع
ع��ن ع ��دد امل�ب�ع��وث�ين ل�ل�ع�لاج ب��ال�خ��ارج
مل �خ �ت �ل��ف االم � � ��راض ال �ي ��ة م �ع �ت �م��دة م��ن
ال� ��وزارة ي�ت��م ال�ت�ع��رف ب�ه��ا ع�م��ا إذا ك��ان
املبتعث للعالج في الخارج من قبلكم لم
يتم ابتعاثه من قبل اي وزارة اخرى.
اإلسكان :سؤاالن
وجه سؤالني إلى وزير االسكان عن
م�خ��ال�ف��ات ش��اب��ت ت�ع�ي�ين اب��ن ال�ن��ائ��ب
السابق وليد الطبطبائي في املؤسسة
العامة للرعاية السكنية والتسهيالت
ال �ت��ي م�ن�ح��ت ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى البعثة
وامل�خ��ال�ف��ات اإلداري� ��ة الجسيمة التي
شابت هذا القرار.

 ..و 26اقتراحا برغبة تضمنت هموم جميعشرائح المجتمع
ق ��دم ال�ف�ق�ي��د ال��راح��ل ال �ن��ائ��ب نبيل
ال�ف�ض��ل  26اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ت�ن��اول��ت
العديد من القضايا واملطالب النيابية
وجاء نصها كالتالي:
ف��ي ش ��أن أن ت �ق��وم وزارة ال�ت��رب�ي��ة
ب� ��إل� ��زام ج �م �ي��ع امل �ع �ل �م�ين وامل �ع �ل �م��ات
بدورة تثقيفية كل سنة وملدة شهر.
ف��ي ش��أن إي �ق��اف تسمية ال �ش��وارع
ال � �ج � ��دي � ��دة ف � ��ي امل � �ن� ��اط� ��ق ال �س �ك �ن �ي��ة
واالس �ت �ث �م��اري��ة وال �ت �ج��اري��ة ب��أس�م��اء
األفراد أو العائالت.
أن تقوم وزارة الكهرباء واملاء بعمل
دراس��ة مع اإلدارة املركزية لإلحصاء
لتعداد األفراد لكل منزل.
ف� ��ي ش� � ��أن ت �خ �ل �ي��د ذك � � ��رى الع �ب��ي
م �ن �ت �خ��ب ال �ك ��وي ��ت ال ��وط �ن ��ي ل�ل�ع�ص��ر
الذهبي.

ف��ي ش��أن أن ت �ب��ادر وزارة الصحة
بإقامة منظومة مراقبة بالكاميرات
بالصوت وال �ص��ورة ف��ي مستشفيات
ال��دول��ة .ف��ي ش��أن إن�ش��اء إدارة خاصة
تعنى بفئة االحتياجات الخاصة.
في شأن إنشاء طريق مواز لطريق
كبد شرقي قسائم الهجن يتفرع من
ال� ��دائ� ��ري ال �س��اب��ع م ��ن خ�ل��ال ج �س��ور
استدارة.
في شأن تغيير اسم الشارع الكائن
في منطقة الرميثية من ش��ارع حسن
البنا إلى شارع الشهيد أحمد قبازرد.
ف��ي ش��أن ت��وق��ف الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية
توزيع األراضي في منطقة كبد.
ف � � ��ي ش � � � ��أن ت� �س� �م� �ي ��ة ال � � �ش� � ��ارع
ال��واق��ع على ش��ارع الخليج باسم

مارغريت تاتشر.
في شأن دور الجمعيات التعاونية
ممثلة ف��ي ات �ح��اده��ا ف��ي ال�ع�م��ل على
خ ��دم ��ة أع� �ض ��ائ� �ه ��ا وت ��وف� �ي ��ر ال �س �ل��ع
والخدمات لهم.
ف��ي ش��أن أن ي�ق��رر مجلس ال ��وزراء
ب�ت�خ�ص�ي��ص ج��ان��ب م��ن االع �ت �م��ادات
املالية املمنوحة لكل محافظة بهدف
النظافة العامة.
ف��ي ش ��أن ت��أج �ي��ر م�لاع��ب امل� ��دارس
في املناطق السكنية للفترة املسائية
ل�س�ك��ان امل�ن�ط�ق��ة وت�ج�ه�ي��زه��ا تجهيز
كامل.
ف ��ي ش � ��أن ق� �ي ��ام وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ب ��دراس ��ة ف �ك ��رة وج� � ��دوى ت�خ�ص�ي��ص
أرض ب� �م� �ح ��اذاة ال � �ح� ��دود ي�خ�ص��ص
إليواء غير محددي الجنسية.

ف��ي ش��أن ال �س��وق امل��ال�ي��ة وال�ك�ف��اءة
الكاملة.
أن ت� �خ� �ص ��ص ال � �ح � �ك ��وم ��ة ارض � ��ا
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ب��ر ك��اظ�م��ة ش �م��ال ال�ب�لاد
وتطرحها بنظام الـ (  ) B. O. Tإلنشاء
ملعب دول ��ي ل�ك��رة ال �ق��دم يحمل اس��م
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد الشيخ
صباح األحمد.
ق� �ي ��ام وزارة ال �ت ��رب �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
ب ��إن� �ش ��اء ل �ج �ن��ة ع �ل �ي��ا دائ � �م� ��ة ت�ع�م��ل
وعلى ال��دوام على حصر السلوكيات
املنتشرة بني طلبة املدارس.
أن ت � �ط� ��رح ال � �ح � �ك ��وم ��ة م �ن��اق �ص��ة
لشركات القطاع الخاص وذلك بنظام
(  ) BOTب � �غ� ��رض إلن� � �ش � ��اء م��دي �ن��ة
ترفيهية.
أن ت � �ق� ��وم ال � ��دول � ��ة ب� ��وض� ��ع ك �ل �م��ة

لحضرة ص��اح��ب السمو أم�ي��ر البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه من كلماته السامية
الخالدة على املدخل الرئيسي لقصر
بيان.
قيام بلدية الكويت بطرح مشروع
ت��أه�ي��ل وإدارة ال�ح�م��ام��ات العمومية
على شركات الدعاية واإلعالن بنظام
ال � � �ـ B.O.Tوت�م�ك�ين ه��ذه ال �ش��رك��ات من
إعادة بنائها بأحدث التصاميم.
ت�س�ل��م ال�ح�ك��وم��ة م �ش��روع توسعة
املطار إلى الديوان األميري.
التعاقد لصالح كل منطقة سكنية
ع�ل��ى ح��دة م��ع ش��رك��ة متخصصة في
اع� �م ��ال ال �ص �ي��ان��ة واص� �ل��اح االع �ط��ال
واعمال النظافة والصرف الصحي.
ان ت� � � �ب � � ��ادر ال � � � ��دول � � � ��ة م � � ��ن خ �ل��ال

مؤسساتها العامة في داخل الكويت
وخ ��ارج� �ه ��ا ب �ت �ق��دي��م ال ��دع ��م ال ��رع ��وي
لنادي نوتنغهام فورست.
ق � �ي� ��ام ش� ��رك� ��ة ال� �خ� �ط ��وط ال �ج��وي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة بتخصيص ع ��دد م�ح��دود
م��ن املقاعد كمصلى ل��رك��اب الرحالت
الطويلة.
الحاق إدارة الشؤون القانونية في
كل الوزارات مباشرة تحت ادارة مكتب
كل وزير والسماح لكل العاملني فيها
من املختصني بمراقبة عقود ال��وزارة
املبرمة مع القطاع الخاص.
أن ت �ق��وم وزارة االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة
ب��إن�ش��اء ج�س��ور م��روري��ة داخ�ل�ي��ة بني
كل منطقتني متالصقتني أو قريبتني
م��ع بعضهم البعض تسهيال لحركة
املرور.
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المست هموم المواطن واتسمت بالصراحة الشفافة

مداخالت الفضل في جلسات المجلس
تميزت بالموضوعية والطرح العقالني
ت �م �ي��زت م ��داخ �ل�ات ال �ن��ائ��ب ال ��راح ��ل
ن �ب �ي ��ل ال� �ف� �ض ��ل ف � ��ي ج� �ل� �س ��ات م �ج �ل��س
األم ��ة بالعقالنية وال �ط��رح امل��وض��وع��ي
وم�ل�ام� �س ��ة ه � �م ��وم امل� � ��واط� � ��ن وك ��ان ��ت
مداخالته تتسم بالصراحة والشفافية
ف �ق��د ك� ��ان م��داف �ع��ا ش ��رس ��ا ع ��ن ال �ن �ظ��ام
وأركانه ومؤسسات الدولة وسلطاتها
وأخ�ص�ه��ا ال�ق�ض��اء ال�ك��وي�ت��ي وت�ن��اول��ت
م��داخ�ل�ات��ه ال �ق �ض��اي��ا امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ك��اف��ة
م��ن سياسية واق�ت�ص��ادي��ة واجتماعية
وحتى الرياضية وفيما يلي نبذة من
أب ��رز م��داخ�لات��ه ف��ي ال�ف�ص��ل التشريعي
الرابع عشر الحالي :
الداو كيميكال
تحدث ف��ي جلسة  8يناير  2014في
الجلسة الخاصة ملناقشة الداو كيميكال
وق ��ال :ل�ك��ي ن�ح�س��م ال �ج��دل وم��ا عندنا
ش��ك ف��ي ن��واي��ا م�ع��ال��ي ال��وزي��ر وال األخ
يعقوب الصانع وحرصه على املوضوع
اآلن الوزير يقول في إحالة من املجلس
ب�ن��اء على ق ��رارات املجلس السابق إلى
ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة األم � ��وال ه ��ذا ح��ق اص�ي��ل
ما يخالف نتفق عليه ولكن أن��ا اش��ارك
ي�ع�ق��وب ه��ي عملية م�م��اط�ل��ة م��ا اعتقد
معالي الوزير يريد هذا االخوان متأكد
ان �ه��م س ��ووا ش�غ�ل�ه��م ب��س خ�ل�ن��ا ن�ح��دد
تاريخ خل نقول ان والله نعطي اللجنة
هالكثر وقت علشان تأتي في تقريرها
إذا ما ق��درت تجي في تقريرها بعد ما
نقعد نطول يعني بصير خبز بايت هذا
ما يصير فخلنا نحدد تاريخ.
مكان للصالة
ف��ي م��داخ�ل��ة ل��ه ف��ي جلسة  21يناير
 2014قال الفضل :على املادة ( )110ودي
أق� ��ول ك�ل�م��ة ال �ل��ي ه��ي إح �ن��ا ب��ال�ك��وي��ت
عندنا أكثر عدد من املساجد في العالم
ك �ن �س �ب��ة ون �ب �ن��ي م �س��اج��د ف ��ي أص �ق��اع
األرض ونساعد حتى في بناء وترميم
ك�ن��ائ��س ل��ذل��ك ف�م��ن امل�خ�ج��ل ان مجلس
األمة ما فيه مكان للصالة مناسب حق
األع �ض��اء فأتمنى ع�ل��ى مكتب املجلس
ب�م��ا فيهم األم�ي�ن ال �ع��ام أن��ه ي��وف��ره و ال
يكون أمام الصالة ألن ما يحدث شيء
مشني وم��و زي��ن ال ف��ي ح��ق ال�ص�لاة وال
في حق املصلني.
الوضع الرياضي
وق� � ��ال ال �ف �ق �ي��د ف ��ي ج �ل �س��ة م�ن��اق�ش��ة
األوض � � � � � ��اع ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة الس� �ت� �ي� �ض ��اح
س �ي��اس��ة ال �ح �ك��وم��ة ب �ش��أن �ه��ا ف ��ي  3من
دي �س �م �ب��ر س �ن��ة  2014م  :إن ال��وض��ع
ال ��ري ��اض ��ي م� ��أس� ��اوي وإس � � ��اءة مل�ك��ان��ة
ال �ك��وي��ت ال��ري��اض �ي��ة وم �ج �ل��س ال � ��وزراء
ش �خ��ص ال �خ �ل��ل ف ��ي أن� ��ه ج� ��اء حصيلة
تراكمات من األخطاء أدت لهذه النتائج

ال �س �ل �ب �ي��ة ال �ت ��ي ي �ت �ح �م��ل م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا
االتحاد الكويتي لكرة القدم وجمعيته
ال �ع �م��وم �ي��ة وأط� ��ال� ��ب ب� ��إص� ��دار ق��ان��ون
ب��أس��رع وق ��ت ي �ف��رض ال �ص��وت ال��واح��د
ع �ل��ى االن� ��دي� ��ة ال ��ري ��اض �ي ��ة وج �م �ع �ي��ات
النفع العام كلها وكذلك نحل مجالس
اإلدارات وي�ع��اد االن�ت�خ��اب��ات كلها لكي
تتغير الصورة لألفضل .
تقليص المصروفات
وف � � ��ي ج �ل �س ��ة م �ن ��اق �ش ��ة ت ��داع� �ي ��اتان�خ�ف��اض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ف��ي جلسة 18
ديسمبر  2014قال الفقيد  :إن الحكومة
الكويتية أو وزير النفط أو املديرين في
ال�ق�ط��اع النفطي ل�ي��س ل�ه��م أي دور في
ارتفاع سعر النفط وال هبوطه وينبغي
تقليص امل�ص��اري��ف وأن ت�ت�ح��رك وزارة
ال�ن�ف��ط مل �س��اواة روات� ��ب م��وظ�ف��ي النفط
ب��ال��روات��ب األخ� ��رى وإي �ق ��اف ال �ه��در في
املال العام .
األمير حكيم الخليج
وف ��ي م��داخ �ل��ة أخ ��رى ل�ل�ف�ق�ي��د وع�ق��ب
ن �ج��اح ج �ه��ود ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي��ر
ف��ي رأب ال�ص��دع الخليجي ق��ال النائب
ال��راح��ل ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل :ص��اح��ب السمو
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م ��د أم �ي��ر ال �ك��وي��ت
وق ��ائ ��د ال �ع �م��ل االن� �س ��ان ��ي وه � ��و ك��ذل��ك
م�ل��ك ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة امل �ت��وج ب��ان�ج��ازات��ه
ون�ج��اح��ات��ه ف��ي ه��ذا امل �ج��ال ب�ن��ى ص��رح
م �ج �ل��س ال� �ت �ع ��اون ب �ي��دي��ه وداوم ع�ل��ى
رع��اي�ت��ه ل��ذل��ك ف�لا غ��راب��ة ان ي�ف��زع ل��رأب
ال�ص��دع ال��ذي أص��اب ج��داره ويلم شمل
االشقاء بعدما اختلفوا ولقد اعطاه الله
على نيته فنجح في حل ما ظن الناس
أن ال حل له حتى أشاد بنجاحه االخوة
الخليجيون بعفوية ص��ادق��ة وامتنان
واض��ح وس�م��وه ق��د ظ��ل يعلن م��ن شأن
الكويت واسمها ويرفع رأس الكويتيني
بإنجازاته املحلية واالقليمية والدولية.
نفتخر بوزارة الخارجية
وب �خ �ص ��وص م �ن��اق �ش��ة ت �ق ��اري ��ر م��ن
لجنة الشؤون املالية بخصوص زيادات
ف ��ي اك �ت �ت ��اب ��ات رأس � �م� ��ال  6م��ؤس �س��ات
دول� �ي ��ة ف ��ي ج �ل �س��ة  18ن��وف �م �ب��ر 2014
ق��ال ال�ن��ائ��ب ال��راح��ل نبيل ال�ف�ض��ل :هذه
األموال لم تدفع ليست لالستثمار هذه
ج ��زء م ��ن ال �س �ي��اس��ة ال �خ��ارج �ي��ة ل��دول��ة
ال �ك��وي��ت وه ��و االش� �ت ��راك ف��ي م�ن�ظ�م��ات
دولية وأقليمية واملساهمة فيها وإحنا
ن �ث��ق ف ��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
وتاريخها انجازاتها يعني الكل يفتخر
فيه .
ملك تنويري
وف��ي جلسة تأبني امللك عبد الله بن
عبد العزيز آل سعود في  28من يناير

أن أت� �ع ��اي ��ش م �ع �ه��ا ف ��أن ��ا ت �ق��دم��ت ف��ي
مشروع قانون على موضوع الحيازات
ال��زراع�ي��ة والهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��زراع��ة كما
أرى انه سيصلح من الوضع الفوضوي
ال ��ذي نعيشه وك��ان��ت ه�ن��اك مالحظات
ع� �ل ��ى م � ��وض � ��وع ال � �ع � �ق� ��وب� ��ات أو ع �ل��ى
موضوع املدد واقترحوا إعادته للجنة
فأعدناه للجنة لدراسته بالنهاية داخل
اللجنة ب��دون طبعا ذك��ر أي أس�م��اء ألن
ه� ��ذه س��ري��ة اج �ت �م��اع��ات ال �ل �ج��ان إن�م��ا
بالتصويت كذلك ت��م تقليم أظ��اف��ر هذا
القانون والقانون ب��دون أظافر ليس له
معنى.

النائب الراحل نبيل الفضل

سنة 2015م قال الراحل :
رحم الله امللك عبدالله بن عبدالعزيز
وأس �ك �ن��ه ف�س�ي��ح ج�ن��ان��ه ب �ه��ذا ن�ب�ت��دىء
وع �ن��دم��ا ن �ع��ود ل �ت��اري��خ امل �ل��ك ع�ب��دال�ل��ه
ف��امل�ل��ك ع�ب��دال�ل��ه رح �م��ه ال �ل��ه ل�ي��س ملكا
ع � ��ادي � ��ا وإن� � �م � ��ا ك � � ��ان م� �ل� �ك ��ا ت �ن ��وي ��ري ��ا
وت� �ط ��وي ��ري ��ا ف� ��ي ال � �ت ��اري ��خ ال �س �ع ��ودي
وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة الشقيقة
ولعل من أكثر مآثر امللك عبدالله تأثيرا
هو تسميته لولي العهد ليضمن بذلك
استقرار الحكم ويضمن ترقيم الكراسي
ح�ت��ى ال ي �ك��ون ه �ن��اك ص ��راع ب�ي�ن أب�ن��اء
األسرة الواحدة على هذا املنصب وبعد
ذل��ك نقول إن فقد امللك عبدالله ك��ان له
التأثير األكبر على الشعب الكويتي ملا
كان للفقيد من مواقف رجولية بطولية
تمثلت فيها الصداقة الوفية مع الكويت
في أكبر أزمة مرت بها وهذا موضوع ال
ينساه الكويتيون ولن ينسوه وأعتقد
ب �ف �ق��د امل� �ل ��ك ع �ب ��دال �ل ��ه ف� �ق ��دت األم� �ت ��ان
االسالمية والعربية شمسا من سمائها
املظلمة ولكن امللك عبدالله رحمه الله
ترك لنا شمسا أخرى متمثلة بشخص
جاللة امللك سلمان بن عبدالعزيز الذي
طمأن العاملني العربي واإلسالمي ودول
الخليج بأنه سائر على درب أخيه.
نرفض التنفيع
وفي جلسة مناقشة قانون إنشاء
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� ��زراع� ��ة
والثروة السمكية في  28يناير 2015
قال  :فساد الزراعة ما تشيله حتى
ج�م�ب��و ألن �ه��ا واض �ح��ة أم ��ام ال�ع��ال��م
ك �ل �ه��م ه � ��ذا االس �ت �ه �ت ��ار ف ��ي أم � ��وال
ال��دول��ة ه��ذه أراض ��ي دول��ة ه��ذه مال
ع ��ام وم ��ا ف�ي�ه��ا أي ع��دال��ة إذا كانت
ه��ذه األراض� ��ي ت ��وزع ل�ك��ي يستفيد
الناس فلتوزع على الجميع وليس
أش � �خ ��اص ��ا م� �ع� �ي� �ن�ي�ن وإذا ك��ان��ت

لالستغالل لإلنتاج طبقوا القانون
عليها إنما ولكننا نرفض التنفيع
والفساد املوجود اآلن .
القضاء شامخ
وف � ��ي ج �ل �س��ة ت �خ �ص �ي��ص س��اع �ت�ين
م ��ن ج �ل �س��ة  25م � ��ارس  2015مل�ن��اق�ش��ة
االتهامات املوجهة إلى القضاء الكويتي
الشامخ دافع الفقيد الراحل عن القضاء
ورم � ��وزه ب �ق��ول��ه :إذا ك ��ان ه �ن��اك خ�لاف
بني أف��راد في األس��رة الحاكمة فهذا امر
طبيعي لكن نستنكر أن يصل الخالف
ب�ي�ن�ه��م إل ��ى درج� ��ة االت �ه ��ام وال�ت�خ��وي��ن
بالحق والباطل فهذا أم��ر مؤسف جدا
ولكن يظل ضمن شأن األس��رة الحاكمة
ول�ي��س ش��أن�ن��ا لكن أن يصل امل��وض��وع
إلى التشكيك في القضاء هنا لنا وقفة
ووق �ف ��ة ج � ��ادة ف��ال �ع��دل أس� ��اس ال�ح�ك��م
وم ��ن ي�ح�ك��م ب��ال �ع��دل ه��م ال �ق �ض��اة وه��م
ي �ت �ع��رض��ون ل�ه�ج�م��ة وأق � ��ول ل �ك��م ليش
ي �ت �ع��رض��ون ل �ه �ج �م��ة م ��و ألن ق�ض��ات�ن��ا
فيهم ش��يء ال�ح�م��د ل�ل��ه ال�ت��اري��خ يشهد
لهم بالنزاهة ويشهد للقضاء بالشموخ
ويشهد لتطور النظام القضائي عندنا
ودرج � ��ات ال�ت�ق��اض��ي دس �ت��ورن��ا يحفظ
حق الفرد بالتقاضي فبالتالي ما هي
قضية املؤسسة وال قضية الشخوص
القضية ان�م��ا ه�ن��اك ت��وج��ه لهز ارك��ان
الدولة .
أستقيل من المرافق
وف � ��ي ج �ل �س��ة  7أب ��ري ��ل  2015ت �ق��دم
الفقيد ال��راح��ل باستقالته م��ن عضوية
لجنة املرافق العامة وق��ال في مداخلته
بهذا الخصوص  :أنا إنسان ديمقراطي
وأؤم� � ��ن Bن ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ت �ق ��وم ع�ل��ى
ال�ت�ص��وي��ت وال �ت �ص��وي��ت ي�ح�س��م ال �ق��رار
بالعدد وبالتالي أح�ت��رم ه��ذه ال�ق��رارات
حتى لو مخالفـــة لقناعاته لكن أح��اول

سدرة صباح األحمد
ت� �ح ��دث ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض ��ل ف��ي
جلسة  19م��اي��و  2015م�ع��ارض��ا لطلب
االس� � �ت� � �ج � ��واب امل� � �ق � ��دم م � ��ن ال � �ن� ��ائ� ��ب د.
ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي ل��وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د م� �ش� �ي ��را ال ��ى
ان االس � �ت � �ج� ��واب م ��وج ��ه الداء وزارة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي أس � �س � �ه ��ا وب� �ن ��اه ��ا
صاحب السمو امير البالد وهي الذراع
ال �ت��ي ي �م��ارس ب �ه��ا س �م��وه ص�لاح�ي��ات��ه
الدستورية لتوطيد مكانة الكويت وهي
خط الدفاع االول عن الكويت وهي التي
جعلت الكويت اول دولة محترمة بعني
الغرب.
وش��دد الفضل على ان ق��رار املحكمة
الدستورية يعطي رئيس الدولة الحق
في ش��ؤون السياسة الخارجية مشيرا
الى ان رجل الشارع يجب اال يعرف شأن
ما يدور في السياسة الخارجية.
وت �م �ن��ى ال �ف �ض��ل ان ي � ��درك امل�ج�ل��س
حساسية املوضوع في مناقشته ووزارة
الخارجية هي سدرة صباح االحمد في
صحراء الدبلوماسية العاملية لذلك انا
ضد شطب املحور االول من االستجواب
بل انا مع شطب االستجواب بمحاوره
االربعة في جلسة سرية.
أمير االنتقام
ق��ال النائب نبيل الفضل ف��ي جلسة
 4نوفمبر  2015وال �ت��ي خ�ص��ص ج��زءا
م �ن �ه��ا ل �ل��ري��اض��ة أن ال �ح �ك��وم��ة دع �م��ت
أح�م��د الفهد وأوص�ل�ت��ه ملناصب عاملية
وتحاسب على فعلتها بتخصيص 18
الف متر مربع ألرض أوملبيا.
واوض� � � � � ��ح ق � ��ائ �ل��ا  :اح� � �م � ��د ال �ف �ه ��د
س ��وب ��رم ��ان ف� ��ي امل� �ن ��اص ��ب ال��ري��اض �ي��ة
العاملية وتحولت إلى نقمة على الكويت.
ووج��ه خطابه للفهد ق��ائ�لا تحولت
إلى أمير االنتقام واعتذرت بعد شريط
امل��ؤام��رة وارس�ل��ت اسرائيلي للمشاركة
ف��ي ب�ط��ول��ة ال��رم��اي��ة ل�ت��دم��ر ال�ب�ل��د ف�م��اذا
تريد ؟.

اعتبر أن وزارة
الخارجية هي
سدرة صباح
األحمد في صحراء
الديبلوماسية
أكد أن الملك
عبداهلل ملك
تنويري وتطويري
في التاريخ
السعودي
قال أن الفهد
تحول إلى أمير
لالنتقام
أعلن رفضه
التنفيع
في الحيازات ودعا
إلى توزيعها على
الجميع
وصف القضاء
الكويتي بأنه
شامخ ونزيه
طالب بتوفير
مكان مناسب
للصالة في مبنى
المجلس
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اعتبروها سنة حميدة وعادة يجب أال تقطع بعد أن أتت ثمارها

إشادة نيابية بقرار تالوة أسماء المتغيبين
عن الجلسات واللجان البرلمانية
أشاد عدد من النواب
بقرار مكتب المجلس
تالوة أسماء النواب
المتغيبين عن حضور
جلسات مجلس األمة
واجتماعات اللجان
البرلمانية عالنية بداية
كل جلسة عادية واعتبر
غير نائب أن هذا القرار
سنة حميدة وعادة
يجب أال تقطع خاصة
أنها بدأت تؤتي ثمارها
في التزام األعضاء
بحضور الجلسات
واجتماعات اللجان.
فيما أيد بعض النواب ما
ذهب اليه الراحل الفقيد
النائب نبيل الفضل
في آخر مداخالته في
جلسة المجلس أمس
بأن توقيع المعامالت
داخل الجلسة منظر غير
حضاري وأكد النواب
ضرورة تبادل الزيارات
بين النواب والوزراء
إلنهاء أزمة المعامالت
بدال من تضييع وقت
المجلس .وفيما يلي
تفاصيل الجلسة:

التميمي :مقترح
تالوة أسماء
المتغيبين عن
الجلسة بدأ يؤتي
ثماره
دشتي :تالوة
أسماء المتغيبين
سنة حميدة
وعادة نتمنى
أال تقطع
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة أمس ويبدو عدد من النواب والوزراء

اف� �ت� �ت ��ح رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة ال �ع��ادي��ة
ال �ع �ل �ن �ي��ة أم � ��س ال� �ث�ل�اث ��اء ال �س��اع��ة
ال� �ت ��اس� �ع ��ة ص� �ب ��اح ��ا وت� �ل��ا األم�ي��ن
العام أسماء األع�ض��اء الحاضرين
واملعتذرين والغائبني من دون اذن
أو إخطار.
 م� � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م :د .ي��وس��فالزلزلة موجود.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :م��وج��ودي��ن منذال �س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة مل ��اذا ل��م يسجل
اسمنا.
 مرزوق الغانم :من كان موجودايبلغ األمانة لحذف اسمه ألن هذا
ألول مرة.
 أح � �م � ��د الري :اع � � �ت� � ��ذرت ع��نحضور الجلسة واتصلت باألمني
العام.
 د .م �ن �ص ��ور ال� �ظ� �ف� �ي ��ري :م�ن��ذال�ت��اس�ع��ة ال ��ى ال�ت��اس�ع��ة وال�ص�ن��ف
الكل موجود.
 مرزوق الغانم :من كان موجودايبلغ األمانة.
 سلمان الحمود :كنت في مهمةرسمية بالخارج وقدمت اعتذارًا.
 ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور :امل� �ت ��أخ ��ر ل��هأس � � �ب� � ��اب ل� �ك� �ن ��ه ح � �ض� ��ر ال �ج �ل �س��ة
وحضر اللجان ولسنا في مدرسة
وح� �ض ��ور ال �ج �ل �س��ة ب �ت��أخ �ي��ر رب��ع
س��اع��ة ل�ي��س م��ن ال�ص��ال��ح وال�ج�ي��د
تالوة اسمه.
 عبدالله التميمي :نشكر هذااالج � � ��راء ال � ��ذي ب� ��دأ ي �ع �ط��ي ث �م��اره
وال �ج �ل �س��ة م��ن امل �ف �ت��رض ان تعقد

الساعة  9وهذا للتوضيح فقط.
 د .عبدالحميد دش�ت��يُ :يشكراملجلس على تفعيل مواد الدستور
وال �ل ��ائ � � �ح� � ��ة ف � �ي � �م� ��ا ي � �خ � ��ص ع �ق��د
ال �ج �ل �س��ات وال� �ل� �ج ��ان وه � ��ذه س�ن��ة
ح �م �ي��دة ون �ت �م �ن��ى أال ت �ق �ط��ع ه��ذه
العادة ألنها أمانة يحملها عضو
مجلس األمة ويجب ان يكون على
قدر املسؤولية.
 ن �ب �ي��ل ال� �ف� �ض ��ل :أك� � ��رر ش �ك��ريللرئيس على هذه السنة الحميدة
فهذه اول جلسة تنعقد في وقتها
وأت�م�ن��ى أن تمتد ه��ذه ال�س�ن��ة ال��ى
ع� ��دم ت �ق��دي��م م �ع��ام�لات �ه��م ل� �ل ��وزراء
أث� �ن ��اء ال �ج �ل �س��ة وال � � � ��وزراء ع�ل�ي�ه��م
االع �ت��راض على ذل��ك ألن ذل��ك غير
ح� � �ض � ��اري ب � ��امل � ��رة وال � � � � � � ��وزراء ف��ي
االس� �ب ��وع ال� ��ذي ل �ي��س ب��ه ج�ل�س��ات
يأتون الى مكاتبهم هنا ويتلقون
معامالت النواب في حني ان الناس
ال تستطيع ان تصل الى الوزراء في
وزاراتهم.
 روض� � � ��ان ال� � ��روض� � ��ان :أت �م �ن��ىت�لاوة األسماء في الساعة  9حتى
تكون موثقة.
 فيصل الدويسان :هذه االسماءت ��وض ��ع ف ��ي ال � �ج� ��دول ون� �ع ��م ل��دى
ال � � ��وزراء م�ك�ت��ب ف ��ي م�ج�ل��س األم ��ة
فأتمنى ان يتم تبادل الزيارات بني
النواب وال��وزراء وبالتالي نخلص
من املعامالت.
 م � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م :ق � � ��رار م �ن��عاملعامالت ف��ي الجلسة متخذ منذ
ب��داي��ة ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ل �ك��ن ال

سلطة لي على النائب أو الوزير إال
بالتنبيه داخل الجلسة إال إذا كان
لكم قرار آخر.
 د .خ �ل �ي��ل ع� �ب ��دال� �ل ��ه :ي �ف �ت��رضأب � � � ��واب ال� � � � � ��وزراء ت � �ك ��ون م �ف �ت��وح��ة
ل�ل�م��واط�ن�ين وإال ي �ك��ون ه �ن��اك خلل
ف� ��ي ال� � � � ��وزارة ال � �ن� ��اس ت ��أت ��ي إل �ي �ن��ا
ترجونا باملعامالت.
 ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال ��د وزي ��رال��داخ�ل�ي��ة :ظلمت ف��ي ه��ذه الجلسة
امل ��اض� �ي ��ة ألن� �ن ��ي ح ��اض ��ر ال �ج �ل �س��ة
املاضية.
 م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ن �ع��م ال �خ �ط��أتتحمله األمانة ألن هذه اول مرة.
التصديق على المضابط
انتقل املجلس الى بند التصديق
ع �ل��ى امل� �ض ��اب ��ط رق � ��م  1342أ و ب
بتاريخ  15و  16ديسمبر .2015
 صالح عاشور :رد وزير التربيةع�ل��ى ك�لام��ي ب��أن��ه ي�ل�ت��زم بالالئحة
وه � � ��و ع� �ي��ن ام � �ي � �ن� ��ا ع � ��ام � ��ا ل �ل �ج �ن��ة
ال��وط �ن �ي��ة ل �ل �ت��رب �ي��ة م �خ��ال �ف��ا ب��ذل��ك
اللوائح والقوانني فأرجو تصحيح
هذا االجراء.
وصادق املجلس على املضابط.
الرسائل الواردة
رس� ��ال� ��ة م� ��ن س �م ��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس
األم��ة على تهنئته بافتتاح استاد
جابر.
رس ��ال ��ة م ��ن ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل ��ال
ال � �ع� ��ام ت �ك �ل �ي��ف دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة

ب �ف �ح��ص ك ��اف ��ة امل� �س� �ت� �ن ��دات ب�ب�ي��ع
شركة املنتجات الزراعية الكويتية
وشركة تعليم السيارات.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :نشكرس� �م ��و األم � �ي� ��ر وت ��وج� �ي� �ه ��ات ��ه ف�ه��و
ق ��ائ ��د اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح الذي اعطا
ت ��وج �ي �ه ��ات ��ه ال� �ح ��اس� �م ��ة ب �ت �ض��اف��ر
الجهود للحكومة وإص��رار الشعب
ب ��ال ��رغ ��م م ��ن ال� �ت� �ه ��دي ��دات م ��ن ع��دم
ص�لاح �ي��ة االس� �ت ��اد ف �م ��اذا ي�ع��وض
املقاولني عن اإلساءة لسمعتهم.
سمو األم�ي��ر ف��رح ملنظر شاهده
ألول م� ��رة ف ��ي ح �ي��ات��ه وال �ح �ض��ور
تجاوز  100الف فهو مشهد لم نره
في الكويت.
ال �ب �ي �ع��ة ال �ت ��ي ت �م��ت ل �س �م��وه ف��ي
ارض امل � �ل � �ع ��ب وص � � � ��وت ري ��اض ��ي
شعبي تحدى فيها سموه الجميع
ون��رى العالم كله يفرح وام��س كان
رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة
وك��ان ف��ي الكويت وقلنا ل��ه مل��اذا لم
ت ��أت ل �ت��رى ال �ف��رح��ة ع�ل��ى وج ��ه اه��ل
ال �ك��وي��ت وش �ع��رن��ا ب��ال�ف�خ��ر ب��رج��ال
االمن في انسيابية املرور والدخول
وال�خ��روج ورج��ال الجيش والشيخ
س�ل�م��ان ال �ح �م��ود ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
واسمحوا لي أن اشيد ببطل وهو
ال� �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �ع� �ب ��دال� �ل ��ه الب ��س
ال � �ب� ��وت ال� ��ري� ��اض� ��ي وك � � ��ان ج �ن��دي��ا
وي� �س� �ت� �ح ��ق ه � ��و ورئ � �ي � �س ��ه رئ �ي��س
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نواب أكدوا ضرورة تبادل الزيارات بين أعضاء السلطتين إلنهاء األزمة وعدم تضييع وقت المجلس

الغانم :هناك قرار بمنع المعامالت
في الجلسة لكن ال أملك إال التنبيه على النائب
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ال � ��وزراء وال� � ��وزراء ل�ه��م ك��ل التحية
ع�ل��ى ادخ��ال �ه��م ال �س��رور وال �س �ع��ادة
ع �ل��ى ق �ل��وب اه� ��ل ال �ك ��وي ��ت .ووزي� ��ر
االع�ل�ام الشيخ سلمان ع�ن��ده كثير
مما يفعله لتعود الكويت كما كانت
كويت الفرحة والسرور .وعلينا ان
ن��واص��ل ه��ذه االح�ت�ف��االت والفرحة
ون��وص��ل ال��رس��ال��ة للعالم م��ن خالل
التعاون بني الجميع لنكمل دورنا
ح �ت��ى ن�ص�ل��ح ال��ري��اض��ة م��ن ك��ل ما
ش��اب �ه��ا م ��ن ع �ب��ث وال �ل �ج �ن��ة عليها
ت��واص��ل ع�ل��ى ن�ف��س ال�س�ن��ة حكومة
ومجلس إلفراح اهل الكويت.
 ج � �م� ��ال ال� �ع� �م ��ر :اك � � ��رر ش �ك��ريب ��رس ��ال ��ة ص ��اح ��ب ال �س �م��و واش �ك��ر
ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة الف �ت �ت��اح اس �ت��اد
ج��اب��ر وال �ش �ك��ر م ��وص ��ول ألب�ن��ائ�ن��ا
امل � �ن � �ظ � �م �ي�ن وك� � � ��ل م� � ��ن س � ��اه � ��م ف��ي
اع � ��داده وان �ج��اح��ه ووض ��ع ال�ف��رح��ة
ل �ل �ش �ع��ب ب ��اف� �ت� �ت ��اح االس� � �ت � ��اد ب�ع��د
ت��أخ�ي��ر  10س �ن��وات .ال��رس��ال��ة التي
نتجت عن ه��ذا االحتفال هو فرحة
اه��ل ال�ك��وي��ت وش�ب��اب�ه��ا واصبحت
الفرحة اليتيمة في الكويت .شباب
ال �ك��وي��ت ال ي�س�ت�ح��ق ه ��ذا ال �ص��راع
ب�ي�ن ال �ك �ب��ار ف �ي��دف��ع ال �ث �م��ن س�م�ع��ة
بلدنا عامليا وه��ذا االفتتاح فرصة
ل �ت �ه��دئ��ة ال� �ن� �ف ��وس وال � �ت � �ن� ��ازل ع��ن
ال�ك�ف��ر ب��ال�خ�ص��وم��ة .واش �ك��ر رئيس
ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام ف�ه�ن��اك
بيع لالصول الحكومية بإجراءات
تنقصها الشفافية واملنافسة وعدم
دراس � � ��ة ت �ق ��ري ��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وت �ك �ل �ي �ف��ه االن ب ��ال �ن �ظ ��ر ف � ��ي ه ��ذا
امل � � ��وض � � ��وع ل � �ي � �ك� ��ون ال � �ب � �ي� ��ع وف� ��ق
دراسات عن سهم الشركات العادلة
وان يكون هناك مسطرة ومعايير
واسس سليمة واشتراطات سليمة
وض � ��رورة وف ��ق ب�ي��ع ال �ش��رك��ات ال��ى
ان ينتهي دي��وان املحاسبة بإعداد
امل� �ع ��اي� �ي ��ر ل� �ي� �ك ��ون ه � �ن ��اك م �س �ط��رة
واح � ��دة .وت �ق��ري��ر دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
األخير يستحق االهتمام ويستحق
عقد جلسة ملناقشته ح��ول الوضع
املالي للدولة.
 ص � ��ال � ��ح ع � � ��اش � � ��ور :ال� ��رس� ��ال� ��ةاالول � ��ى ع �ب��ارة ع��ن ت�ه�ن�ئ��ة للشعب
الكويتي وال بد ان نشكر القائمني
على االفتتاح ال سيما رج��ال االمن
ووزير الداخلية وكل من ساهم في
هذا االفتتاح الرائع .وهذا ال يعني
أال نقول إن��ه ج��اء متأخرا ووجهت
مجموعة من االسئلة لوزير االشغال
ع� ��ن اس � �ب� ��اب ت ��أخ �ي ��ر اف� �ت� �ت ��اح ه ��ذا
االستاد وكان هناك تقرير بأخطاء

عاشور :وزير
التربية خالف
اللوائح والقوانين
في تعيين األمين
العام للجنة
الوطنية للتربية
دشتي :حفل
استاد جابر أدخل
البهجة والسرور
في نفوس جميع
الكويتيين
جانب من الجلسة أمس

فنية ل�لإس�ت��اد م�م��ا س�ب��ب تكلفة 8
ماليني دينار إلع��ادة تجهيزه .فمن
يتحمل ذل��ك في ظل عجز امليزانية
وان �خ �ف��اض س�ع��ر ال�ن�ف��ط ف �ل �م��اذا ال
ي�ك��ون ه�ن��اك محاسبة للمقصرين
الذين ساهموا في ص��رف أكثر من
 10ماليني تكلفة اضافية وال بد ان
ن �ع��رف م��ن ال�س�ب��ب ف��ي إه� ��دار امل��ال
ال �ع��ام س ��واد ك��ان ف��ي مستشفى او
جامع أو استاد .واتحاد كرة القدم
جزء من املشكلة .وتأخير املشاريع
ال �ك �ب��رى ي �ك �ل��ف امل � ��ال ال� �ع ��ام اع �ب��اء.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل��رس��ال��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن
لجنة حماية املال العام فهناك بيع
للشركات الحكومية الرابحة التي
تدر ام��واال لخزينة الدولة .وعقدنا
جلسة خاصة في هذا الشأن ولألن
نبيع الشركات التي هي احد روافد
امليزانية ولها ارباح سنوية ومنها
ال �ش��رك��ات امل�م�ل��وك��ة ل �ل��دول��ة وت�ب��اع
بثمن بخس ويجب ان تكون هناك
وقفة جادة في هذا االمر.
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ال��رس��ال��ةاالول� � � ��ى رائ � �ع� ��ة ات � ��ت ب �ع ��د اف �ت �ت��اح
استاد جابر وعندما رأينا االفتتاح
ال �ج �م �ي ��ل واالس � � �ت� � ��اد اص � �ب ��ح اح ��د
م�ع��ال��م ال �ك��وي��ت وج� ��زءا م��ن ت��اري��خ
ال�ك��وي��ت وات�م�ن��ى ان ت�ع��ود الكويت
كما ك��ان��ت بالسابق دورة الخليج
ول ��ؤل ��ؤة ال �خ �ل �ي��ج .ون �ش �ك��ر ك ��ل من
كان له دور في هذا التنظيم الرائع
وعلى رأسهم وزير الداخلية الشيخ
محمد الخالد والجمهور كان راض
ك ��ل ال ��رض ��ا ع ��ن اداء رج� � ��ال االم ��ن

ونتمنى اس�ت�م��راره ف��ي ك��ل امل��واق��ع.
بالنسبة لطلب لجنة حماية امل��ال
ال� �ع ��ام ف �ل��دي �ن��ا م �ش �ك �ل��ة ك �ب �ي��رة م��ع
ه �ي �ئ��ة االس� �ت� �ث� �م ��ار ف �ه� �ن ��اك ام � ��وال
طائلة تحت ت�ص��رف مجموعة من
االشخاص وهناك اختالالت ووزير
املالية غير مسؤول عنها.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي :ن� �ب ��اركللشعب الكويتي ولصاحب السمو
ام� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ول �س �م��و ول � ��ي ع �ه��ده
االمني االفتتاح الرائع الستاد جابر
ال��ري��اض��ي ذل ��ك ال �ص��رح ال��ري��اض��ي
السامخ وال��ذي يحمل اسما عزيزا
على قلوبنا وه��و سمو املغفور له
االمير الراحل الشيخ جابر االحمد
ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب ��اح ون �ش �ك��ر االم �ي��ر
بإعطائه األوام ��ر بسرعة وتعجيل
اف �ت �ت ��اح اس� �ت ��اد ج ��اب ��ر ول � ��وال ذل��ك
م��ا ك�ن��ا ف��رح�ن��ا وه �ن��اك ج�ه��د جبار
قامت به الحكومة ورئيس ال��وزراء
وكل الوزراء املعنيني وشكرا لرجال
الداخلية والدفاع والحرس الوطني
والشيخ محمد العبدالله وسلمان
الحمود وأحمد املنصور وبالنسبة
ل �ل��رس��ال��ة ال �ث��ان �ي��ة ن� �ق ��ول ض � ��رورة
اي �ق��اف ب �ي��ع ال �ش��رك��ات ح �ت��ى ي��أت��ي
تقرير دي��وان املحاسبة وبالنسبة
ل �ب �ي��ع ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع �ي ��ة
وش��رك��ة تعليم ال�س�ي��ارات فناقشنا
االمر ولسنا مقتنعني ببيع شركات
رابحة فمن قام بشراء الشركة االولى
ش�خ��ص اردن� ��ي ب��أق��ل م��ن أص��ول�ه��ا
ول�لأس��ف ب�ه��ا م��وظ�ف��ون كويتيون
وه��ي راب �ح��ة ون��رف��ض ال�ب�ي��ع بهذه

ال �ط��ري �ق��ة ن �ع �ل��م ان ه �ن ��اك ع�ص��اب��ة
وهناك مافيا وهناك اكثر من مدير
ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات ف��ي ال �ك��وي��ت .وع�ن��دم��ا
ث��م ش ��راء ه ��ذه ال �ش��رك��ة ت��م تفنيش
امل��وظ�ف�ين الكويتية منها وال��وزي��ر
س �م��ع م� ��ن م �س �ت �ش��اري��ة وس �ي �ك��ون
معنا ال��ى تكليف دي��وان املحاسبة
بفحص مستندات عاتني الشركتني
ألن «الرائحة فاحت» .لكن بامكانه
اع� �ط ��اء ال �ت��وج �ي �ه��ات ل �ك��ي ت�ص��وب
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار وحتى
في قضايا التوظيف فطلبة جامعة
ال �ك��وي��ت وب �م �ع��دل ي �ف��وق االم �ت �ي��از
وعندما يذهب الى هيئة االستثمار
يترك ويؤخذ صاحب املعدل االقل.
وهناك كثير من املثالب واالخطاء
ف��ي ه�ي�ئ��ة االس �ت �ث �م��ار وع �ل��ى وزي��ر
امل��ال �ي��ة ت�ص��وي�ب�ه��ا .ول�ج�ن��ة حماية
امل� � ��ال ال� �ع ��ا وج� � ��دت م �خ��ال �ف��ات ف��ي
مكتب االس�ت�ث�م��ار ف��ي ل�ن��دن وعلى
وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ان ي �ح �ق��ق ف ��ي ه��ذه
امل �خ��ال �ف��ات ول ��ن ن�ق�ب��ل ب��امل�خ��ال�ف��ات
في ظل سكوت وزي��ر املالية وعليه
تشكيل لجان تحقيق حكومية.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :نشكرامل�ن�ظ�م�ين وال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى اح�ت�ف��ال
اس�ت��اد ج��اب��ر وال ��ذي اوص��ل رسالة
ل �ب�ل�ات��ر وب�ل�ات �ي �ن��ي واح� �م ��د ال�ف�ه��د
ب��أن ال�ك��وي��ت راح تلعب وبالنسبة
للرسالة الثانية فأشكر الوزير انس
ال �ص��ال��ح ع�ل��ى ت �ع��اون��ه م��ع اللجنة
وح �ض��ور اج�ت�م��اع��ات �ه��ا وم�ن��اق�ش��ة
ال� �ت� �ق ��اري ��ر وامل�ل��اح � �ظ� ��ات ال � � � ��واردة
م��ن دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب �ش��أن هيئة

االستثمار ولكن يا وزي��ر املالية ان
ك�ن��ت م�ت�ع��اون��ا ف�م��دي��ر ع ��ام الهيئة
العامة لالستثمار غير متعاون ألنه
وجد من يعد له العدة لفتح امللفات
ويا وزير املالية ال نريد تعاونك ان
يذهب هباء.
وف ��ي ه ��ذه االث �ن��اء س�ق��ط ال�ن��ائ��ب
ن�ب�ي��ل ال �ف�ض��ل م�غ�ش�ي��ا ع�ل�ي��ه داخ��ل
ال �ق��اع��ة وأوق� � ��ف ال��رئ �ي��س ال�ج�ل�س��ة
ل��دخ��ول الطبيب واالس �ع��اف .وق��ال
ال ��رئ� �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ت�خ�ل��ى
القاعة.
واس� �ت ��أن� �ف ��ت ال �ج �ل �س��ة ث� ��م أع �ل��ن
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
وف � ��اة ال �ن��ائ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل وه��و
يؤدي واجبه الوطني كممثل لألمة
ّ
ومشرع.
ونائب
وأك��د أن رحيله املفاجئ ت��رك في
نفوسنا غصة وحزنا بالغني ولكن
ال مناص من حكم الله فحني تأتي
س��اع��ة امل ��رء ال ي�س�ت�ق��دم س��اع��ة وال
يستأخر.
ثم رفع الرئيس الجلسة إلى يوم
 12يناير .2016

العمر :الصراع
الرياضي يدفع ثمنه
شباب الكويت
وافتتاح استاد جابر
فرصة لتهدئة
النفوس
عاشور :من يتحمل
تكاليف صيانة
استاد جابر في ظل
عجز الميزانية؟
الزلزلة :نشكر كل
من له دور في
نجاح تنظيم حفل
استاد جابر
التميمي :جهد جبار
قامت به الحكومة
الفتتاح استاد جابر
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ديوان حمدان العازمي استضاف ندوة «لماذا االستجواب؟»

نواب :استجواب وزير الصحة مستحق
ويتفق مع الدستور
أكد عدد من النواب ان
االستجواب حق دستوري
وانه من واجبهم ان
يحاسبوا الحكومة على
التقصير والتهاون وان
النائب مسؤول امام
ناخبيه عن ذلك واشاروا
الى ان الحكومة ال
تتعامل مع اسئلة النواب
بالشكل المطلوب فهي
تماطل في الردود وتتباطأ
فيها كما ان االجابات تأتي
منقوصة وغير واضحة
وادب النواب في ندوة
لماذا االستجواب في
ديوان النائب حمدان
العازمي مساء امس
االول ان استجواب وزير
الصحة علي العبيدي
مستحق وان ما قام به
النائبان النصف والعازمي
من تقديم لالستجواب
جاء بعد تدرجهما في
االدوات الدستورية
وانه ال يوجد اي خالفات
شخصية بين المستجوبين
والوزير وانما مارسوا
دورا مشروعا لهما وان
الموقف سيتخذ بعد
مرافعة الطرفين في
االستجواب.

اس�ت�ه��ل ال�ن��ائ��ب ح�م��دان ال�ع��ازم��ي
الحديث في ندوة (ملاذا االستجواب؟)
قائال :كلنا رأينا االستهتار وعدم
املباالة من وزير الصحة بعدة امور
س��واء االخطاء الطبية التي تعرض
لها املواطنون لتصل  6حاالت خالل
ف� �ت ��رة ب �س �ي �ط��ة ول � ��م ي� �ح ��رك ال ��وزي ��ر
ساكنا اال ف��ي ال�ف�ت��رة االخ �ي��رة وب��دأ
بتشكيل لجان التحقيق للمحاسبة
بعد ان ه��ددن��ا وص�ع��دن��ا مستغربا
م� ��ن ت� �ص ��ري� �ح ��ات ح � ��ول ه � ��ذا االم� ��ر
وال��ذي استرشد ب��االخ�ط��اء الطبية
ون �س �ب �ت �ه��ا ف ��ي ام��ري �ك��ا وال� �ت ��ي ق��ال
انها تفوق الحاالت بالكويت مئات
امل � ��رات ف �ه��ل ب��ال��وزي��ر م�ت�س��ائ�لا هل
وصل االستهتار بالوزير لهذا االمر.
واض ��اف ال�ع��ازم��ي ان ه�ن��اك ام��را
آخ��ر م��ارس��ه العبيدي وه��و الفساد
امل��ال��ي واالداري م��ن خ�ل�ال التنفيع
للمقربني له ولبعض الشركات على
ح �س��اب امل� ��ال ال �ع��ام م �ش �ي��را إل ��ى ان
العبيدي دلس وراوغ وغالط وكذب
ب��االج��اب��ات ع��ن االس�ئ�ل��ة البرملانية
التي وجهت له لذلك ارتأينا تقديم
االستجواب له من خمس محاور.
وب � �ي� ��ن ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي ان ال � �ف � �س� ��اد
وال �ت �ج��اوزات ليس ب ��وزارة الصحة
فقط اال ان�ه��ا االك�ث��ر ب�ه��ذا وي�م��ارس
داخ�ل�ه��ا بشكل كبير الف�ت��ا إل��ى ان��ه
س ��اب� �ق ��ا ك� � ��ان ي� ��رف� ��ض ط� � ��رح ف �ك��رة
الحكومة املنتخبة اال انه االن وبعد
رؤي��ة ال��واق��ع من فساد وه��در للمال
ال � �ع� ��ام وس ��رق� �ت ��ه ف �ه ��و ي ��ؤي ��د ق �ي��ام
حكومة شعبية.
الفساد بأنواعه
واوض� � � ��ح ال� �ع ��ازم ��ي ان ال �ف �س��اد
ب� ��أن� ��واع� ��ه ال � � ��ذي ي � �م � ��ارس ب � � ��وزارة
ال � �ص � �ح� ��ة اوص� � �ل� � �ن � ��ا إل � � � ��ى ت� �ق ��دي ��م
اس �ت �ج��واب ل �ل��وزي��ر ع�ل��ى ال��رغ��م من
ت�ح��ذي��رن��ا امل �ت �ك��رر ل�ل�ح�ك��وم��ة ب�ه��ذه
االم� � � � ��ور ل� �ك ��ن ي � �ب� ��دو ان � �ه� ��ا ( ع �م��ك
اص�م��خ) والطامة الكبرى هناك من
يقول اتونا بالدليل على الرغم من
ان الدالئل والفضائح تنشر بوثائق
في تويتر ومواقع التواصل وتبني
م��دى الفساد .والدليل سيتم كشفه
ب �ق��اع��ة ع �ب��دال �ل��ه ال �س��ال��م م ��ؤك ��دا ان
ش�ع��اره ف��ي اي��ام االن�ت�خ��اب��ات م��ازال
متمسكا ب��ه وه��و ل��ن ن�خ��ذل�ك��م وان
ش��اء ال�ل��ه ل��ن اخذلكم محافظا على
اموال ومصالح الشعب.
واختتم العازمي حديثه مشيرا
إلى أن تعطل التنمية واملشاريع وأن
هناك مشاريع تعطلت لسنوات ولم
ت�ن�ج��ز ب��وق�ت�ه��ا امل �ق��رر ول ��وال تحرك

العازمي :الفساد
بأنواعه الذي
يمارس بوزارة
الصحة أوصلنا إلى
تقديم استجواب
للوزير

النواب يتحدثون في ديوان حمدان العازمي

ال��دي��وان االم�ي��ري مل��ا رأي�ن��ا مشاريع
منجزة واخرها افتتاح استاد جابر
ال ��دول ��ي م �ش �ي��را إل� ��ى ان ال �ح �ك��وم��ة
ع��اج��زة ع��ن االن �ج��از وي �م��ارس بها
ال �ف �س��اد وال� �ت� �ج ��اوزات وخ �ي��ر دل�ي��ل
املشاريع التي تعثرت كمستشفيي
العدان والفروانية.
األدوات الدستورية
بدوره قال النائب راكان النصف
ان االس�ت�ج��واب ل��وزي��ر الصحة جاء
بعد تدرجنا في استخدام االدوات
ال��دس �ت��وري��ة وال �ت��زم �ن��ا ب��ال��دس�ت��ور

د .أحمد مطيع متحدثا خالل الندوة

وروح الدستور وانطلقنا من وثائق
وأدل��ة موضحا أن��ه الي��وج��د اي امر
شخصي مع الوزير العبيدي.
وق ��ال ان��ه ع�ن��دم��ا يجمع الجميع
ع� �ل ��ى ان ه � �ن� ��اك ف � �س � ��ادا واب� � �ت � ��زازا
وت��زوي��را يتطلب من النائب تفعيل
ادواته الرقابية والسياسية.
واض � � � ��اف ال� �ن� �ص ��ف ن� �ح ��ن ل�س�ن��ا
ق� �ض ��اة ج �ن��ائ �ي�ي�ن ب ��ل ن �ح��ن ق �ض��اة
س �ي��اس �ي��ون داخ� � ��ل ق ��اع ��ة ع �ب��دال �ل��ه
السالم واملحاسبة السياسية تكون
ع �ل��ى ال� �ه ��در ف ��ي امل� ��ال ال� �ع ��ام وع�ل��ى
التنفيع وعلى الفساد االداري وعلى

ت��رق �ي��ة اش� �خ ��اص ي� �س ��اع ��دون ع�ل��ى
تفشي الفساد موضحا انه نوه في
العديد من امل��رات بأن هناك تأخيرا
ب ��االج ��اب ��ة م ��ن االس �ئ �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
م��ن ق �ب��ل ب �ع��ض ال� � ��وزراء ف �ض�لا عن
ان ب�ع��ض االج��وب��ة ت��أت��ي منقوصة
ح� � �ي � ��ث ث� � �ب � ��ت م � � ��ن خ� � �ل� ��ال اج � ��وب � ��ة
ال � ��وزي � ��ر ال� �ع� �ب� �ي ��دي ع � ��دم اح� �ت ��رام ��ه
ل�لاج�ه��زة ال��رق��اب�ي��ة ف��ي ال�ب�ل��د س��وى
الدارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ول�ج�ن��ة

التتمة ص13

العبيدي راوغ
وغالط وكذب
باإلجابات عن
األسئلة البرلمانية
التي وجهت له
النصف :التزمنا
بالدستور وانطلقنا
من وثائق وأدلة..
ال يوجد أي أمر
شخصي مع الوزير
العبيدي
مطيع :هناك أدلة
على الوزير ومنصة
االستجواب هي
المحك واألمر قد
يصل إلى طرح الثقة
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االستجواب جاء بعد اكتشاف تجاوزات وفساد في الصحة

عدم تعاون الوزير العبيدي
في الرد على األسئلة البرلمانية
تتمة المنشور ص12

الى النيابة وان لدى اللجنة قضية
التأمنيات االجتماعية التي تتعلق
بسرقة مليار دينار و 400مليون من
جيوب املواطنني وانها تحقق فيها
وستتخذ االجراءات حيالها.

امل �ن��اق �ص��ات وص� ��وال ال ��ى امل��ؤس�س��ة
ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة وح � �ي ��ن مل� �س� �ن ��ا ه� ��ذا
التضليل للجميع قررت مع الزميل
حمدان العازمي تقديم االستجواب
الى الوزير العبيدي.
ووص � � � � � � ��ف ال � � �ن � � �ص� � ��ف ال � � ��دف � � ��اع
ع� � ��ن ال � � ��وزي � � ��ر ق � �ب� ��ل ص � � �ع� � ��وده ال� ��ى
املنصة بأمر يثير عالمة استفهام
ل��دي��ه مستدركا ب��ال�ق��ول :اذا ال��وزي��ر
ال�ع�ب�ي��دي اج ��اب ع�م��ا ل ��دي م��ن ادل��ة
فسوف اقتنع ولكن ما اقدمت على
ت�ق��دي��م االس �ت �ج��واب اال ب�ع��د اصبح
لدي كل ما يدين الوزير.
االخطاء الطبية
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب اح �م��د
مطيع ان النائب مطالب بان يبحث
ع� ��ن ك� ��ل اش � �ك� ��ال ال� �ف� �س ��اد ب ��االدل ��ة
واالث�ب��ات��ات الصالحها مشيرا الى
ان فيما ي�خ��ص اس�ت�ج��واب ال��وزي��ر
ال �ع �ب �ي��دي ه �ن��اك ادل� ��ة ع �ل��ى ال��وزي��ر
وم �ن �ص��ة االس� �ت� �ج ��واب ه ��ي امل �ح��ك
ودور النواب هو ان يكونوا قضاة
ت �ج��اه االس �ت �ج��واب وي�ف�ص�ل��ون في
ردود الوزير باالستجواب الن االمر
قد يصل الى طرح الثقة.
ولفت مطيع الى االخطاء الطبية
التي وقعت ف��ي االون��ة االخ�ي��رة في
مستشفيات الحكومة رغم ان الدولة
ت �ن �ع��م ب ��وف ��رة م��ال �ي��ة ف ��ي ك ��ل س�ن��ة.
واض� � ��اف ان م �ق��دم��ي االس �ت �ج��واب
م��ا ع��زم��وا على تقديمه اال لوجود
ق �ن��اع��ة ل��دي �ه��م ب��ال �ش �ب �ه��ات م�ع�ل�ن��ا
بذلك تأييده لالستجواب.
وع �ل��ى ال��وزي��ر ان ي�ف�ن��د م�ح��اور
االس� �ت� �ج ��واب امل ��وج ��ه ال �ي��ه واذا لم
ي�ق�ن��ع ال ��وزي ��ر ال� �ن ��واب ف ��ي ت�ف�ن�ي��ده
لالستجواب فسنقوم بطرح الثقة
فيه.
حق دستوري
م ��ن ج��ان �ب��ه اك � ��د ال �ن ��ائ ��ب ج �م��ال
العمر ان االستجواب حق دستوري
للنائب واذا ك��ان��ت املحاسبة وفق
ال��دس �ت��ور ف�ه��ي م�س��ؤول�ي��ة اع�ض��اء
مجلس االمة وقال ان بعض الوزراء
يستهينون في ال��ردود على اسئلة
ال� �ن ��واب الن ال ��وزي ��ر م��ؤم��ن ان ��ه لن
تكون هناك مساءلة سياسية وان
ك��ان��ت ه �ن��اك م �س��اء ل��ة س�ي��اس�ي��ة له
ف�ل��ن تنتهي ب��اس�ق��اط ال��وزي��ر وم��ع
االس� ��ف ه ��ذه ح�ق�ي�ق��ة ي �ع��ان��ي منها
املجلس.
واش� ��ار ال ��ى ت �ج��اوز وت �ه��اون من

حمدان العازمي مستقبال راكان النصف في ديوانه

ال� � � ��وزراء ب �ش �ك��ل ع� ��ام م ��ؤك ��دا ان م��ا
ق��ام به النائبان النصف والعازمي
م ��ن ت �ق��دي��م ل�لاس �ت �ج��واب ج ��اء بعد
ت��درج�ه�م��ا ف��ي االدوات ال��دس�ت��وري��ة
وانه ال يوجد اي خالفات شخصية
ب�ي�ن امل �س �ت �ج��وب�ين وال� ��وزي� ��ر وان �م��ا
دور م � �ش� ��روع ل �ه �م��ا وان امل ��وق ��ف
سيتخذ ب�ع��د م��راف�ع��ة ال�ط��رف�ين في
االستجواب وهذه الرسالة يجب ان
تصل الى الجميع.
وش� � � � ��دد ال � �ع � �م� ��ر ع � �ل� ��ى ض� � � ��رورة
محاسبة الوزير العبيدي وان االمر
يتطلب منه اقناع النواب والشعب

النائب جمال العمر في الندوة

ح � �ي � ��ال م � ��اذك � ��ر ف � ��ي االس � �ت � �ج� ��واب
مضيفا ان بعض ال� ��وزراء اليرتقي
ال ��ى م�ن�ص��ب ال ��وزي ��ر وه� ��ذه حقيقة
مع االس��ف ول��ن ندفع الثمن بسبب
وزراء غ� �ي ��ر ق � ��ادري � ��ن ع� �ل ��ى ت�ح�م��ل
م �س��ؤول �ي��ات �ه��م ال �س �ي��اس �ي��ة ات �ج��اه
الشعب.
االستجواب المستحق
من ناحيته وصف النائب سيف
ال �ع��ازم��ي اس �ت �ج��واب وزي ��ر الصحة
ب��امل�س�ت�ح��ق ك ��ون ال �ن��ائ��ب محاسبا
امام الشعب بما يقوم به من اعمال

مضيفا ان��ه م��ع االس �ت �ج��واب امل�ق��دم
للعبيدي.
وتطرق العازمي الى قضية الداو
ق ��ائ�ل�ا :ان ل ��م ي �س �ت �ط��ع اي م�ج�ل��س
ام��ة س��اب��ق ب��أن يحيل القضية ال��ى
النيابة العامة مشيرا الى ان القضية
منذ عام  ٢٠٠٨ولكن بفضل املجلس
الحالي تم احالتها الى النيابة.
وق��ال ان��ه ان توجد  ٥٩قضية في
لجنة حماية االم��وال العامة سوف
تحال جميعها ال��ى النيابة العامة
الف�ت��ا ال��ى أن جميع ال�ق�ض��اي��ا التي
ستحال الى اللجنة سيتم تحويلها

تجاوزات ومخالفات
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د
الهدية ان االستجواب حق للنائب
وم��ن صميم عمله وي�ق��دم��ه حينما
ي ��رى ب ��أن ه �ن��اك ت� �ج ��اوزات م�ش�ي��را
إل� ��ى ان ال� �ع ��ازم ��ي وال �ن �ص��ف ق��دم��ا
االس� � �ت� � �ج � ��واب ب � �ع ��د ان ت � ��أك � ��دا ان
ه�ن��اك ت �ج��اوزات وم�خ��ال�ف��ات مثبتة
ب��ال��دالئ��ل وال�ب��راه�ين سيطرحونها
في جلسة االستجواب.
وم��ن ناحيته ق��ال النائب مبارك
ال� �ح ��ري ��ص ان ال �ح �ك��وم��ة ل ��م ت��رت��ق
لعمل املجلس ولغاية االن لم تفعل
اغلبية القوانني املنجزة متمنيا أال
تفسر املواقف النيابية بأمور اخرى
الس� �ي� �م ��ا ب� �ع ��د االس � �ت � �ج� ��واب ال� ��ذي
ت�ن��اول��ت م �ح��اوره ال�ش�ب�ه��ات املالية
واالدارية.
وب��دوره اكد رئيس نقابةاالطباء
د .ح �س�ي�ن ال� �خ� �ب ��از ان وق� ��وف� ��ه م��ع
االس�ت�ج��واب ليس شخصانية وان
عملية تسطيحه بوصفه استجوابا
ق�ب�ل�ي��ا غ�ي��ر م�ق�ب��ول��ة م�ش�ي��را إل ��ى ان
الوزير فشل في إدارت��ه للوزارة قبل
ع� ��ده س� �ن ��وات والتي ش �ه��دت تلك
الفترة ت �ج��اوزات فشل بمعالجتها
ان��ذاك وبعودته م��ره اخ��رى للوزارة
ش �ه��دت ال �ف �ت��رة ال�ح��ال�ي��ة ت �ج��اوزات
اكبر واكثر.
وبني الخباز ان موضوع االخطاء
الطبية تكررت في عهده على الرغم
من وجود كفاءات تزخر بها الوزارة
وف��ي املجال الطبي حيث ان الوزير
لم يصلح منظومة االخطاء الطبية
ولم يتخذ اي اجراء اال بعد التهديد
باستجوابه.
واضاف ان الوزير قام بإجراءات
ت��رق�ي�ع�ي��ة ح ��ول م��وض��وع االخ �ط��اء
ال�ط�ب�ي��ة م�ت�ح��دي��ا ان ي�ث�ب��ت ال��وزي��ر
ان االط� �ب ��اء ال��ذي��ن ف�ص�ل�ه��م ه��م من
ت �س �ب �ب��وا ف ��ي وف � ��اة اح ��د امل��واط �ن�ين
وج�ع�ل�ه��م ك �ب��ش ف� ��داء ل��ه خ��وف��ا من
االستجواب وماسيطرح به.

العمر :بعض
الوزراء يستهينون
في الردود على
أسئلة النواب ألن
الوزير مؤمن أنه
لن تكون هناك
مساءلة
العازمي :استجواب
وزير الصحة
مستحق وأنا
معه كون النائب
محاسبا أمام
الشعب فيما
يقوم به
الهدية :العازمي
والنصف قدما
االستجواب بعد أن
تأكدا من تجاوزات
ومخالفات مثبتة
بالدالئل والبراهين
الحريص :أتمنى
أال تفسر المواقف
النيابية بأمور أخرى
بعد االستجواب
الذي تناول شبهات
مالية وإدارية
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الحمود :رعاية األمير افتتاح استاد جابر
تؤكد حرص القيادة على دعم الرياضة
أك � ��د وزي� � ��ر اإلع� �ل ��ام وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح
سالم الحمود ان تشريف سمو امير
ال�ب�لاد الشيخ صباح االح�م��د الجابر
الصباح رع��اه الله وسمو ول��ي عهده
األم�ي�ن ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ال�ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع��اي �ت��ه لحفل
اف�ت�ت��اح اس�ت��اد ج��اب��ر االح�م��د ال��دول��ي
ي��ؤك��د ان ح��رص ال�ق�ي��ادة العليا على
دعم ورعاية الدولة للحركة الرياضية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب ��أن �ش �ط �ت �ه ��ا امل �خ �ت �ل �ف��ة
الستعادة ريادتها ومكانتها محليا
ودول� �ي ��ا م ��ا ك� ��ان ل ��ه ع �ظ �ي��م األث � ��ر في
ب��ث روح الوطنية وال ��والء واالن�ت�م��اء
ل��دى امل��واط�ن�ين وج�م��اه�ي��ر ك��رة ال�ق��دم

ال �ك��وي �ت �ي��ة وال��ري��اض �ي�ي�ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
على حد سواء .واعرب الشيخ سلمان
ال�ح�م��ود ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ (ك��ون��ا) ام��س
ع��ن الشكر وال�ت�ق��دي��ر لرئيس مجلس
األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م وس �م��و ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
لتفضلهما بحضور ودعم هذا الحدث
الكبير الذي يؤكد اهتمامهما بتطوير
ال � ��ري � ��اض � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وأن �ش �ط �ت �ه��ا
امل � �خ � �ت � �ل � �ف ��ة واالرت � � � � �ق� � � � ��اء ب� �م� �س� �ت ��وى
منتسبيها.
وأش��اد بالجهود التي بذلها وزير
الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير
الكهرباء واملاء بالوكالة رئيس اللجنة
العليا املنظمة لحفل االفتتاح الشيخ

م�ح�م��د ع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك وك��ل أع�ض��اء
ال�ل�ج�ن��ة وم�خ�ت�ل��ف ال�ج�ه��ات امل�ش��ارك��ة
األم � �ن � �ي� ��ة وال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة وال� �خ ��دم� �ي ��ة
واإلع�ل�ام �ي��ة وال��ري��اض �ي��ة وال�ش�ب��اب�ي��ة
وخ � ��اص � ��ة امل � �ت � �ط ��وع �ي�ن وال � �ش� ��رك� ��ات
الوطنية التي قدمت خدماتها مجانا
لدعم هذه االحتفالية الكبيرة .وأكد أن
ذل��ك االح�ت�ف��ال جمع أط�ي��اف املجتمع
الكويتي بمختلف مكوناته في صرح
ي�ح�م��ل اس��م أم �ي��ر ال�ق�ل��وب امل�غ�ف��ور له
بإذن الله الشيخ جابر األحمد الجابر
ال �ص �ب��اح م �م��ا ي �ع��د ان �ط�ل�اق��ة ج��دي��دة
ل�لان�ج��ازات الرياضية ل��دول��ة الكويت
ل��رف��ع راي ��ة ال �ب�لاد ع��ال�ي��ا ف��ي مختلف
املحافل الرياضية االقليمية والدولية.

الصبيح :الحكومة ستبسط دورها
الرقابي على العمل الخيري في الكويت
أك � � � � � � ��دت وزي � � � � � � � ��رة ال� � � �ش � � ��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل وزي � ��رة
ال � � ��دول � � ��ة ل � � �ش� � ��ؤون ال �ت �خ �ط �ي��ط
وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح على
ض � � ��رورة أن ت �ت �س��م م �م��ارس��ات
مختلف امل��ؤس�س��ات املحلية أو
ال��دول �ي��ة ف��ي م �ج��ال امل�س��ؤول�ي��ة
االج � � �ت � � �م� � ��اع � � �ي� � ��ة ب� ��ال � �ت � �ن � �ظ � �ي� ��م
وامل� � � �ش � � ��روع� � � �ي � � ��ة وأن ت � �ل � �ت� ��زم
بالقوانني واللوائح املختلفة
وق��ال��ت إن ال�ح�ك��وم��ة ات�خ��ذت
ال �ت��داب �ي��ر واالج � � � ��راءات ال�ل�ازم��ة
ل� � �ب� � �س � ��ط دوره � � � � � � � � ��ا ال� � ��رق� � ��اب� � ��ي
وال � �ت � �ن � �ظ � �ي � �م� ��ي ع� � �ل � ��ى ال� �ع� �م ��ل
ال �خ �ي��ري ال�ك��وي�ت��ي ان �ط�لاق��ا من
مسؤوليتها االجتماعية.
وأض� � � � ��اف� � � � ��ت ال� � �ص� � �ب� � �ي � ��ح ف ��ي
ك�ل�م��ة ب��اف�ت�ت��اح ملتقى ال�ك��وي��ت
الثاني للمسؤولية االجتماعية
امل� �ق ��ام ب �ع �ن��وان (دور امل �ش��ارك��ة
املجتمعية في تنمية العالقات
ال � ��دول� � �ي � ��ة) أن ت� �ن� �م� �ي ��ة ال �ع �م��ل
ال � � �خ � � �ي � � ��ري ال � � �ك� � ��وي � � �ت � ��ي ه� � ��دف
استراتيجي للحكومة للحفاظ
على ما حققته البالد في مجال
العمل االنساني.
وأش � � � � � ��ادت ب � �ت � �ع� ��اون وزارة
الخارجية وبنك الكويت املركزي
وكافة الجهات املعنية مع وزارة
ال� �ش ��ؤون ف ��ي إط � ��ار م�ك��اف�ح�ت�ه��ا
ل�ل��اره� ��اب وس �ع �ي �ه �م��ا ل �ض �م��ان
سالمة جميع التحويالت املالية
التي تتخلل األعمال الخيرية.
ومن جانبه قال نائب رئيس
م�ج�ل��س إدارة ات �ح��اد امل �ص��ارف
ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��اج ��د ال �ع �ج �ي��ل ف��ي

هند الصبيح

ك �ل �م��ة م �م��اث �ل��ة إن ال �ك��وي��ت لها
دور كبير في التفاعالت الدولية
وأنها سباقة في العمل الخيري
دون تمييز ع�ل��ى اس ��اس عرقي
او ديني وتسعى لحل املشاكل
االن �س ��ان �ي ��ة ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ب �ق��اع
االرض م �ش �ي��را ال � ��ى م � �ب� ��ادرات
ال �ك��وي��ت امل �ت �ع ��ددة الس�ت�ض��اف��ة
ثالثة مؤتمرات للمانحيني لحل
االزمة السورية.
واك��د ح��رص القطاع الخاص
ع �ل��ى امل �ش��ارك��ة وامل �س��اه �م��ة في
االع�م��ال االغ��اث�ي��ة ب�ه��دف تعزيز
عالقات الكويت الدولية مشيرا
ال��ى ان اج�م��ال��ي ت�ب��رع��ات اتحاد
امل �ص��ارف ال ��ذي ج ��اء اس�ت�ج��اب��ة
ل�ن��داء سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد لحملة
اغ��اث��ة ال�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين بلغ
اربعة ماليني دوالر امريكي.
وذك � ��ر أن ال �ب �ن��وك س �ت��واص��ل
عطاءها في ه��ذا الصدد مؤكدا

ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ن� �ف� �س ��ه ال� �ت ��زام� �ه ��ا
الراسخ باملسؤولية االجتماعية
وتبنيها للقضايا املجتمعية.
ب � � � � � ��دوره ق � � � ��ال م � ��دي � ��ر ادارة
الشركات واالبتكار في مؤسسة
الكويت للتقدم العلمي د .محمد
سلمان إن مساهمات املؤسسة
في مجال املسؤولية االجتماعية
على الصعيد الخارجي ج��اءت
م ��ن خ�ل�ال م �ش��ارك �ت �ه��ا بتنظيم
ج��ائ��زة خ��اص��ة د .ع�ب��د الرحمن
السميط نظرا لدوره الكبير في
العمل االنساني واملجتمعي في
القارة االفريقية.
وت � � �خ � � �ل� � ��ل امل � � �ل � � �ت � � �ق� � ��ى ث �ل ��اث
ج � � �ل � � �س� � ��ات ن� � �ق � ��اش� � �ي � ��ة ج � � � ��اءت
االول ��ى ب�ع�ن��وان دور املسؤولية
االجتماعية في تنمية العالقات
ال� ��دول � �ي� ��ةوال � �ج � �ل � �س� ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة
ب � �ع � �ن� ��وان ان� �ش� �ط ��ة امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ل �ق �ط��اع ال �خ��اص
وم ��ؤس � �س ��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي
ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت ع �ل��ى امل�س�ت��وى
الدولي.
واخ � �ت � �ت � ��م امل� �ل� �ت� �ق ��ى اع� �م ��ال ��ه
بجلسة ثالثة بعنوان التحديات
ال � �ت � ��ي ت� �ـ ��واج� �ـ� �ه� �ـ� �ه� �ـ ��ا االع� �ـ� �م� �ـ ��ال
ال �خ �ـ �ي��ري��ة ف ��ي اط� ��ار امل �س��ؤول �ي��ة
االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة ع � �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د
ال� ��دول� ��ي وال � ��رؤي � ��ة امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
لـزيادة هــذه االعـمـال.

الشيخ سلمان الحمود

«الملكية الفكرية» تدعو
إلى إنشاء مؤسسة لمراقبة
جودة السلع الغذائية
أك��د رئ�ي��س الجمعية الكويتية
ل �ح �م��اي��ة ح �ق ��وق امل �ل �ك �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة
الشيخ سلمان ال ��داود ان ال�ق��رارات
ال � �ت� ��ي ات� � �خ � ��ذت ف � ��ي ق� �م ��ة ب ��اري ��س
للمناخ لها انعكاسات اقتصادية
ع� �ل ��ى امل� � � ��دى ال� �ب� �ع� �ي ��د .ول � �ف� ��ت ف��ي
تصريح لكونا الى ان هناك بعض
ال �ش ��رك ��ات ب �س �ب��ب ارت� �ف ��اع أس �ع��ار
تلك امل��وارد الطبيعية ستلجأ الى
إض��اف��ة عناصر كيماوية رخيصة
تضاف الى منتجاتها ..واش��ار الى
ان��ه من ال�ض��روري في ض��وء نتائج
ال�ق�م��ة ان تنشئ ال�ك��وي��ت مؤسسة
وط �ن �ي��ة مل��راق �ب��ة ال� �ج ��ودة وف�ح��ص
امل��واد املضافة الى السلع الغذائية
وال��دوائ �ي��ة م��ن اج ��ل ال �ح �ف��اظ على
سالمة املستهلكني في الكويت.

وش� � � ��دد ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ع �ل��ى
ض � � � ��رورة إص � � � ��دار ق� ��ان� ��ون ي�ح�م��ي
حقوق املستهلك واملنتج على حد
س��واء ال��ى ج��ان��ب ت�ش��دي��د العقوبة
على املنتجات املستوردة املضاف
اليها مواد كيماوية مضرة خاصة
في مجالي الغذاء والدواء.
واك � � � ��د اه � �م � �ي ��ة ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب�ين
ال� �ج� �ه ��ات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف ��ي ال ��دول ��ة
واملسؤولة عن جودة املواد الغذائية
والدوائية لضمان سالمة املنتجات
امل �ق ��دم ��ة ل�ل�م�س�ت�ه�ل��ك ف ��ي ال �ك��وي��ت
م��ع ت�ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات م��ع الهيئات
ال� �ع ��امل� �ي ��ة ذات ال� �ص� �ل ��ة ك �م �ن �ظ �م��ة
ال�ص�ح��ة ال�ع��امل�ي��ة وم�ن�ظ�م��ة ال �غ��ذاء
العاملية (ف��او) .لضمان بقائها في
السوق بأسعار منخفضة

الكويت األولى عربيا في تحقيق
األمن الغذائي رغم التحديات
أك��د خ�ب��راء وم�س��ؤول��ون ف��ي األم��ن
ال �غ��ذائ��ي أن ال �ك��وي��ت ت�ح�ت��ل م��رت�ب��ة
دول� �ي ��ة م �ت �ق��دم��ة ك� ��واح� ��دة م ��ن أك �ث��ر
ال� ��دول ت�م�ت�ع��ا ب��األم��ن ال �غ��ذائ��ي رغ��م
ال �ت �ح��دي��ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة وش� ��ح امل � ��وارد
املائية.
وذك ��روا أن ال�ك��وي��ت ح ��ازت امل��رك��ز
األول بني ال��دول العربية وامل��رك��ز 28
ب�ين إج�م��ال��ي  109دول وف �ق��ا ملؤشر
األم� ��ن ال �غ��ذائ��ي ال �ع��امل��ي ل �ع��ام 2014
م��ن ح�ي��ث ال �ق��درة ع�ل��ى ت��وف�ي��ر األم��ن
الغذائي ملواطنيها.
واس � �ت � �ش � �ه� ��دوا ف � ��ي ت �ص��ري �ح��ات
م �ت �ف��رق��ة ل ��وك ��ال ��ة األن� � �ب � ��اء ك��وي �ت �ي��ة
(ك � ��ون � ��ا) ام � � ��س ب� �م ��ا ذك � ��رت � ��ه م �ج �ل��ة
(إيكونوميست) العاملية من أن لدى
ال� �ك ��وي ��ت ش� �ب� �ك ��ات س�ل�ام ��ة غ��ذائ �ي��ة
تحمي املواطنني من األزم��ات وتوفر
أي � �ض� ��ا ن ��وع� �ي ��ة ج � �ي� ��دة م � ��ن ال � �غ� ��ذاء
واس�ت�ن��د امل��ؤش��ر إل��ى ع��وام��ل ع��دي��دة
م �ث��ل اس �ت �ه�ل�اك ال � �غ� ��ذاء ك �ن �س �ب��ة م��ن
اإلن �ف��اق ال�ع��ائ�ل��ي وح �ص��ة ال �ف��رد من
الناتج املحلي.
وأك��د وزي��ر األش�غ��ال العامة وزي��ر
الدولة لشؤون مجلس األم��ة د .علي
العمير ح��رص الكويت على تطوير
التعاون مع منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة (ف��او) واالستفادة من
خ�ب��رات�ه��ا ف��ي ت�ع��زي��ز األم ��ن ال�غ��ذائ��ي
وتنفيذ مشروعات وخطط التنمية
الزراعية املستدامة.
وقال الوزير العمير إنه على الرغم
من أن دولة الكويت تواجه تحديات
بيئية تعيق تنمية الزراعة وتحقيق
األم ��ن ال �غ��ذائ��ي وأب ��رزه ��ا ش��ح امل�ي��اه
ف��إن�ه��ا تمكنت م��ن تحقيق األه ��داف

الكويت من أكثر الدول تمتعا باألمن الغذائي رغم التحديات البيئية

املنشودة في وقت قياسي.
وأش� � � � � ��ار ف� � ��ي ه� � � ��ذا ال � � �ص� � ��دد إل� ��ى
إس� � �ه � ��ام � ��ات ال � �ح � �ك ��وم ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
ف ��ي ت�ن�م�ي��ة ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي ودع ��م
مشروعاته لتحقيق أعلى مستويات
األمن الغذائي.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال رئ� �ي ��س ال�ل �ج�ن��ة
ال��وزاري��ة االستراتيجية لالستثمار
ف ��ي األم� ��ن ال �غ��ذائ��ي م�ح�م��د امل�ن�ي�ف��ي
إن ال �ك ��وي ��ت آم� �ن ��ة غ ��ذائ� �ي ��ا ول��دي �ه��ا
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة م �ك �ن �ت �ه��ا م ��ن ض �م��ان
أم �ن �ه��ا ال� �غ ��ذائ ��ي وف� �ق ��ا مل ��ا ورد م��ن
ت �ع��ري��ف مل �ف �ه��وم االم� ��ن ال �غ��ذائ��ي في
م��ؤت�م��ر ال�ق�م��ة ال�ع��امل��ي ل�لأغ��ذي��ة ع��ام
 .1996وذكر املنيفي أن استراتيجية
الكويت لالستثمار في األمن الغذائي
تتكون من شقني األول استراتيجية
األمن الغذائي والثاني استراتيجية
االستثمار في السلع الغذائية التي
تسهم في تعزيز األمن الغذائي.
وب �ي ��ن أن ال� �ل� �ج� �ن ��ة ت� ��ول� ��ت رص ��د

م �س �ت��وى األم � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي ف ��ي دول ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ب� ��اس � �ت � �خ� ��دام امل � ��ؤش � ��رات
امل� � �ت� � �ع � ��ارف ع �ل �ي �ه ��ا دول� � �ي � ��ا (وف � � ��رة
ال�غ��ذاء وسهولة ال��وص��ول واالنتفاع
واالستقرار).
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن ن �ت��ائ��ج ال�ت�ح�ل�ي��ل
وامل��ؤش��رات أظ�ه��رت أن الكويت آمنة
غ��ذائ�ي��ا ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال�ك�ل��ي وعلى
م �س �ت ��وى األس� � � ��رة وق �ي �م ��ت ف �ع��ال �ي��ة
األن �ظ �م��ة امل�ع�ن�ي��ة ب �م��راق �ب��ة األس �ع��ار
وتأثيراتها اإليجابية والسلبية في
نمط استهالك األغذية وحجمها.
وأش � ��ار إل ��ى م��ا أظ �ه��رت��ه ال�ن�ت��ائ��ج
أي � �ض ��ا م� ��ن ت ��أث� �ي ��ر االس � �ت � �ه �ل�اك ف��ي
اإلنتاج املحلي من املنتجات الزراعية
واللحوم ومنتجات األل�ب��ان والنمط
وال �ح �ج��م امل�س�ت�ق�ب�ل��ي وال �ح��اج��ة إل��ى
ال� � �غ � ��ذاء ورك� � � ��زت ال �ن �ت ��ائ ��ج ع �ل ��ى أن
الكويت تعمل ضمن آل�ي��ات اقتصاد
السوق الذي يتميز باملنافسة الحرة
في جميع مراحل سلسلة التوريد.
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ابتداء من غد الخميس ولمدة  3أيام

فعاليات شعبية وترفيهية
في قرية صباح األحمد التراثية

جانب من احتفاليات قرية صباح األحمد التراثية

تنظم ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة ملهرجان
امل� � � � � � � ��وروث ال � �ش � �ع � �ب� ��ي ال �خ �ل �ي �ج ��ي
اع �ت �ب��ارا م ��ن غ ��د ال �خ �م �ي��س تنظيم
ع � ��دة ف �ع ��ال �ي ��ات ش �ع �ب �ي��ة وت ��راث �ي ��ة
ومسابقات تستمر مل��دة ثالثة اي��ام
ال��ى ج��ان��ب امل�س��اب�ق��ات ال�ت��ي تجري
يوميا في املهرجان.
وقالت اللجنة في بيان صحفي
ام � ��س ان ف� �ع ��ال� �ي ��ات ال� �ق ��ري ��ة ال �ت��ي
اف �ت �ت �ح��ت رس �م �ي��ا ال �س �ب��ت امل��اض��ي
س� �ت� �ق ��ام ع� �ن ��د ن� �ه ��اي ��ة ك � ��ل اس� �ب ��وع
وس� �ت� �س� �ت� �م ��ر ح� �ت ��ى م� ��وع� ��د خ �ت ��ام
امل �ه��رج��ان ن �ه��اي��ة ش �ه��ر م� ��ارس من
العام املقبل.

جانب من التغطية اإلعالمية ملهرجان املوروث الشعبي الخليجي

وم��ن ج��ان�ب��ه ق��ال رئ �ي��س اللجنة
االع� �ل ��ام� � � �ي � � ��ة ل � �ل � �م � �ه � ��رج � ��ان ط �ل��ال
السبيعي ان التلفزيون يبث برنامج
صدى املوروث يوميا والذي يتابع
جميع انشطة امل�ه��رج��ان كما تقدم
رس ��ال ��ة ت�ل�ف��زي��ون �ي��ة ي��وم �ي��ة تشمل
ل �ق��اءات م��ع زوار ال�ق��ري��ة وأص�ح��اب
امل�ه��ن ال�ت��راث�ي��ة وامل�ت��اح��ف الخاصة
امل�ش��ارك�ين ف��ي امل�ه��رج��ان فضال عن
بث التقارير االخبارية عن املهرجان
وال �ت��ي ت�ب��ث ف��ي ن �ش��رات وم��واج�ي��ز
االخبار التابعة للبرامج السياسية
وباللغتني العربية واإلنجليزية.
واض� ��اف ان اذاع� ��ة ال �ك��وي��ت تبث

 728ألف دوالر تبرعات كويتية
لمؤسستين خيريتين في األردن
س� �ل ��م س� �ف� �ي ��ر ال � �ك� ��وي� ��ت ل ��دى
االردن د .حمد الدعيج تبرعات
ك ��وي� �ت� �ي ��ة م� � ��ن ج� �م� �ع� �ي ��ة إح � �ي� ��اء
ال� � �ت � ��راث اإلس �ل��ام � ��ي مل��ؤس �س �ت�ين
خيريتني بقيمة  728ال��ف دوالر
امريكي مخصصة لدعم الوضع
اإلن� �س ��ان ��ي ل�ل�اج �ئ�ي�ن ال �س��وري�ي�ن
وان� �ش� �ط ��ة واع� � �م � ��ال خ� �ي ��ري ��ة ف��ي
فلسطني.
وخ�ص��ص ج��زء م��ن التبرعات
ل��دع��م انشطة لجنة زك��اة القدس
ب�ن�ح��و  452ال ��ف دوالر ام��ري�ك��ي
ف �ي �م��ا ت ��م ت�خ�ص�ي��ص م �ب �ل��غ 276

أخبار

ال��ف دوالر ل��دع��م انشطة جمعية
التكافل الخيرية االردنية لرعاية
ايتام واسر الالجئني السوريني.
وقال السفير الدعيج لـ (كونا)
ام��س عقب تسليمه التبرعات ان
الشعب الكويتي «مبادر وسباق»
ف��ي ال �ع �م��ل ال �خ �ي��ري واالن �س��ان��ي
اي� �ن� �م ��ا ك � � ��ان م� �ع ��رب ��ا ع � ��ن االم � ��ل
ب ��أن ت�س��اع��د ه ��ذه ال �ت �ب��رع��ات في
تخفيف امل �ع��ان��اة االن�س��ان�ي��ة عن
املحتاجني واملستضعفني.

رس��ائ��ل اذاع �ي��ة يومية عبر العديد
م � ��ن ال � �ب� ��رام� ��ج امل � �ب � ��اش � ��رة ك� �م ��ا ان
اللجنة ستقوم ببث برامج تفاعلية
جماهيرية على الهواء من القرية في
الفترة املقبلة التي ستشهد توافد
كثير من ضيوف القرية من الكويت
ودول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
ف �ض�ل�ا ع ��ن م �ت��اب �ع��ة االح � � ��داث ع�ب��ر
وسائل التواصل االجتماعي.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه اك� ��د ع �ض��و ال�ل�ج�ن��ة
االع �ل�ام � �ي ��ة ف� ��ي امل � �ه ��رج ��ان س �ع��ود
ال� �ح ��رب ��ي ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح م �م ��اث ��ل ان
ال �ل �ج �ن��ة االع�ل�ام �ي��ة ت �ق��وم بتغطية
ج � �م � �ي� ��ع ان � �ش � �ط � ��ة امل � � �ه� � ��رج� � ��ان م��ن

مسابقات وفعاليات فنية وتراثية
عبر تلفزيون واذاعة الكويت مشيدا
ب � �ت � �ع� ��اون ج� �م� �ي ��ع ه � � ��ذه ال ��وس ��ائ ��ل
بمتابعة اخبار املهرجان.
ومن ناحية اخرى أكدت الهيئة
ال �ع��ام��ة ل �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة وال �ث ��روة
ال� �س� �م� �ك� �ي ��ة أه� �ت� �م ��ام� �ه ��ا ب �ت �ن �ف �ي��ذ
عمليات الزراعة الخارجية وتحديد
االحتياجات الضرورية والتنسيق
ل� �ت ��وف� �ي ��ره ��ا الس � �ي � �م ��ا م � ��ا ي �ت �ع �ل��ق
ب�ت�ن�ظ�ي��م وت�ج�ه�ي��ز م��وق��ع امل� ��وروث
الشعبي.

األرصاد :أمطار رعدية على بعض
المناطق اليوم
ت ��وق ��ع م ��دي ��ر إدارة االرص� � ��اد
الجوية بالوكالة سامي العثمان
أن ت � �ت � �ك ��ون س � �ح ��ب م �ن �خ �ف �ض��ة
وم� �ت ��وس� �ط ��ة ف � ��ي س � �م� ��اء ال� �ب�ل�اد
اليوم االربعاء مصحوبة بأمطار
م�ت�ف��رق��ة ع�ل��ى ب�ع��ض امل�ن��اط��ق قد
ت�ك��ون رع��دي��ة احيانا مشيرا الى
استمرارها حتى نهاية األسبوع
الجاري.
وق � ��ال ال �ع �ث �م��ان ل� �ـ (ك� ��ون� ��ا) إن
ال � �ب �ل�اد س �ت �ت��أث��ر ص� �ب ��اح ال �ي ��وم
ب� ��ام � �ت� ��داد م �ن �خ �ف��ض ال� � �س � ��ودان
املوسمي تصاحبه كتلة هوائية
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داف �ئ��ة وم�ح�م�ل��ة ب�ك�م�ي��ات كبيرة
م��ن ب �خ��ار امل ��اء ت�ت��زام��ن م��ع كتلة
هوائية باردة مصاحبة ملنخفض
ج��وي متعمق ف��ي ط�ب�ق��ات الجو
العليا.
وأش� � ��ار إل� ��ى أن ال �ط �ق��س ال �ي��وم
ن �ه ��ارا س �ي �ك��ون غ��ائ �م��ا م ��ع ف��رص��ة
ألم� � �ط � ��ار م� �ت� �ف ��رق ��ة ت � �ك� ��ون رع ��دي ��ة
أح �ي��ان��ا وال ��ري ��اح ش�م��ال�ي��ة غ��رب�ي��ة
إل ��ى ش�م��ال�ي��ة خ�ف�ي�ف��ة إل ��ى معتدلة
ال� � �س � ��رع � ��ة ت � �ن � �ش ��ط ع � �ل� ��ى ف � �ت� ��رات
وتتراوح سرعتها ما بني ()40 – 15
كيلومترا في الساعة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

15

النادي العلمي يفوز بالمركزين
الثاني والثالث في مسابقة إنتل
أع �ل ��ن ال � �ن ��ادي ال �ع �ل �م��ي ع ��ن ف��وز
طالبني كويتيني باملركزين الثاني
والثالث ف��ي مسابقة (إن�ت��ل للعلوم
ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي  )2015ال�ت��ي أقيمت
اخيرا بمدينة اإلسكندرية.
وق��ال األم�ي�ن ال�ع��ام ل�ل�ن��ادي د.آدم
امل�لا ف��ي تصريح صحافي ام��س إن
الطالب ط�لال حمد الشهاب حصل
على املركز الثاني في مجال الطاقة
الفيزيائية بمشروع (إمكانية توليد
الطاقة من فرق درجة حرارة الهواء
الساخن واملاء البارد).
واض��اف ان الطالب عبدالرحمن
رش �ي��د ال �ج��اس��م ح�ص��ل ع�ل��ى امل��رك��ز
الثالث في مجال الهندسة البيئية
ب�م�ش��روع (ال�ك�ن��ز امل �ف �ق��ود..اإلط��ارات
املستعملة) مشيرا الى ان الطالبني

م��ن ف��ري��ق مسابقة ال�ك��وي��ت للعلوم
وال �ه �ن��دس��ة ال �ت��ي ي�ن�ظ�م�ه��ا ال �ن��ادي
سنويا.
وأش � � � ��ار إل� � ��ى أن رئ� �ي� �س ��ة ل �ج �ن��ة
ت �ح �ك �ي��م امل �س ��اب �ق ��ة ق ��ام ��ت ب �ت �ك��ري��م
ال �ط��ال��ب ال �ك��وي �ت��ي س �ل �ط��ان ك�ن�ع��ان
ال�ع�ن��زي ب��اع�ت�ب��اره أص�غ��ر متسابق
وذلك لتميزه في األداء خالل تقديمه
املشروع.
وأوض� � � � ��ح أن ال � � �ن� � ��ادي ال �ع �ل �م��ي
ش� ��ارك ف ��ي ت �ل��ك امل �س��اب �ق��ة م��دع��وم��ا
من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
ب�ث�م��ان�ي��ة م �ش��اري��ع ع�ل�م�ي��ة وت�س�ع��ة
من الطالب املتأهلني خالل مسابقة
ال �ك��وي��ت ل �ل �ع �ل��وم وال �ه �ن��دس��ة ال�ت��ي
ينظمها النادي سنويا للطلبة دون
املرحلة الجامعية.
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 ،66677222نساء :القرين ،ق ،3ش ،12م ،4تلفون99930035 :
● فاضل عباس محمد العباد 77 ،عاما( ،شيع) رجال :حسينية االمام املهدي،
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 ،94947333نساء :حطني ،ق ،2ش  ،214م.28
● يوسف إبراهيم محمد الجسار 74 ،عاما( ،شيع) ،رجال :قرطبة ،ق ،1الشارع
الرابع ،ديوان الجسار ،تلفون ،99369222 :نساء :ضاحية عبدالله السالم ،ق ،3ش ،38م9
● خ��ال��د عبدالله حبيني امل�ط�ي��ري35 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،ع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك ،ق،9
ش ،910م ،11تلفون51787777 - 50064001 :
● نبيل نوري فضل الفضل 66 ،عاما( ،يشيع التاسعة من صباح اليوم)،
رجال :قرطبة ،ق ،1ش ،3م ،20تلفون ،55443320 :نساء :اليرموك  ،ق ،4ش ،5ج ،4م11
● براك عبداملحسن إبراهيم العواد 75 ،عاما( ،يشيع التاسعة من صباح
اليوم) ،رجال :قرطبة ،ق ،1ش ،1ج ،2م ،36تلفون ،69969698 :نساء :الرحاب ،ق ،1ش،19
م ،11تلفون99086988 :
● سكينة عبدالله محمد صفر ،ارملة :كاظم حيدر عبدالله بهمن 70 ،عاما،
(شيعت) ،رج��ال :صباح السالم ،مسجد أبا الفضل العباس ،ق ،1تلفون،99058780 :
نساء :الرميثية ،ق ،10ش ،101م ،16تلفون99492915 :
● مريم عيسى محمد الجاركي ،زوجة :عبدالله سالم القاسمي 62 ،عاما،
(ت�ش�ي��ع ال�ت��اس�ع��ة م��ن ص�ب��اح ال �ي��وم) ،رج ��ال :ال��رم�ي�ث�ي��ة ،ق ،6ش  ،60م ،1ت�ل�ف��ون:
 ،99722009نساء :الرميثية ،ق ،6ش ،60م ،9تلفون99949499 :

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

مشاركة عزاء

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس األمة
واألمين العام لمجلس األمة
وجميع منتسبي األمانة
بخالص العزاء إلى

عائلة الفضل الكرام
بوفاة النائب

نبيل نوري الفضل

تغمد اهلل الفقيد بواسع رحمته وأسكنه
فسيح جناته وألهم أهله الصبر والسلوان

