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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الثالثاء
 18ربيع األول 1437
 29ديسمبر 2015
العدد 749

األمير يعزي أوباما في ضحايا األعاصير
بعث حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية
تعزية إلى الرئيس باراك أوباما عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق
مواساته بضحايا العواصف واألعاصير والفيضانات التي اجتاحت
جنوب ووس��ط ال��والي��ات املتحدة األمريكية متمنيا سموه للضحايا
الرحمة وللمصابني سرعة الشفاء راجيا سموه أن يتمكن املسؤولون
في البلد الصديق من تجاوز آثار هذه الكارثة الطبيعية.

مجلس الوزراء أبن النائب الفضل مشيدا بجهوده المخلصة في خدمة قضايا وطنه

تسليم القسائم المعترضة لمسار
السكك الحديدية إلى المواصالت
ك� �ل ��ف م �ج �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع ��ام ��ة ل� �ش ��ؤون ال � ��زراع � ��ة وال� �ث ��روة
السمكية باتخاذ اإلج��راءات الالزمة
نحو تسليم القسائم ال��زراع�ي��ة التي
ي �م��ر ب �ه��ا م �س ��ار ال �س �ك��ك ال �ح��دي��دي��ة
إل � ��ى وزارة امل � ��واص �ل��ات خ��ال �ي��ة م��ن
العوائق سعيا لتنفيذ ه��ذا املشروع
ال �ح �ي��وي ب��ال �س��رع��ة امل �ط �ل��وب��ة .كمـــا
اع� �ت� �م ��د امل� �ج� �ل ��س م � �ش� ��روع م ��رس ��وم
بتعيني املستشار ي��وس��ف املطاوعة
رئيسا ملحكمة التمييز وقـــرر مجلس
الوزراء رفع مشروع املرسوم لحضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي ��ر ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورعاه .
وأب � � � ��ن م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع �ض��و
م�ج�ل��س األم �ـ �ـ��ة ال ��راح ��ل ن�ب�ي��ل ن��وري
ال�ف�ض��ل م�س�ت��ذك��را بالتقدير جهود
ال�ف�ق�ي��د امل�خ�ل�ص��ة ودوره اإلي �ج��اب��ي
ع �ل��ى م�خ�ت�ل��ف األص� �ع ��دة ف ��ي خ��دم��ة
قضايا وطنه نائبا ايجابيا حريصا

على أداء مسئولياته الوطنية بكل
إخالص واقتدار.
وق� � ��رر امل �ج �ل��س ت �ك �ل �ي��ف امل �ج �ل��س
االع� �ل ��ى ل�ل�ب�ي�ئ��ة الت� �خ ��اذ االج � � ��راءات
الالزمة نحو تحويل مقالع الصلبوخ
سابقا بمنطقة اللياح لتكون مركزا
لتنمية الحياة الفطرية التابع ملعهد
االبحاث العلمية الى محمية طبيعية
وذل ��ك ف��ي ض��وء اح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م
 2014/42بشأن حماية البيئة.
وعلى صعيد متصل أشاد مجلس
ال � � � � ��وزراء ب �ح �م �ل��ة وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
األمنية على منطقة جليب الشيوخ
مشددا على ضرورة تطبيق القوانني
ض ��د امل �خ��ال �ف�ي�ن م �ث �م �ن��ا ف ��ي ال��وق��ت
نفسه جهود رج��ال األم��ن ف��ي سبيل
ضبط األمن وتدعيم ركائز االستقرار
في البالد.

ب � � ��أن إج� � � ��راءات� � � ��ه ب �ت �ع �ي�ي�ن االم �ي��ن
ال �ع ��ام ل�ل�ج�ن��ة ال��وط �ن �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
لليونيسكو غير قانونية ومخالفة
إلج � � � � � ��راءات ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن ف � ��ي دي � � ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ول ��وائ ��ح وزارت� ��ي
التربية والتعليم ال�ع��ال��ي لكنه لم
يستمع لي.
تفاصيل (ص)05

المعيوف يطالب بتخصيص
ساعتين لتأبين الفضل
تقدم النائب عبدالله املعيوف
ب � �ط � �ل� ��ب ت � �خ � �ص � �ي� ��ص س ��اع� �ت�ي�ن
م � ��ن وق � � ��ت امل� �ج� �ل ��س ف � ��ي ج �ل �س��ة
ال � �ث �ل�اث� ��اء  2016/1/12ل �ت��أب�ين
روح امل �غ �ف��ور ل��ه ال �ن��ائ��ب ال��راح��ل

أك� � � ��د وزي� � � � ��ر االش� � � �غ � � ��ال ال� �ع ��ام ��ة
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس االم��ة
د.ع�ل��ي العمير ان��ه تمت اح��ال��ة ملف
الحيازات الزراعية برمته الى النيابة
العامة تنفيذا مل��ا انتهت اليه لجنة
ال�ت�ح�ق�ي��ق ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي ال�ح�ي��ازات
الزراعية اضافة الى توصيات هيئة
ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ف��ي ه��ذا ال�ص��دد
مشددا على ان��ه سيقف ضد كل من
ي �خ��ال��ف ال �ق��ان��ون ول ��ن ي �ت��وان��ى في
تحويله الى النيابة العامة.
وك ��ان ال�ن��ائ��ب راك� ��ان ال�ن�ص��ف قد

ل� ��وح ب��اس �ت �ج��واب ال ��وزي ��ر ال�ع�م�ي��ر
ف��ي ح ��ال ل ��م ي�ن�ف��ذ ت��وص �ي��ات لجنة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي امل �ل �ف��ات
ال ��زراع � �ي ��ة وإح� ��ال� ��ة امل �خ��ال �ف�ي�ن إل��ى
ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة .ف � ��ي ش � � ��أن اخ ��ر
ق ��ال ال �ع�م�ي��ر ف ��ي ت �ص��ري��ح خ ��اص لـ
«ال��دس �ت��ور» ان ال�ح�ك��وم��ة ج ��ادة في
تنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل ف��ي مواجهة
ازم� � � � ��ة ان � �خ � �ف � ��اض اس � � �ع� � ��ار ال �ن �ف ��ط
وس�ن�ق��وم بمناقشة ودراس ��ة جميع
اآلراء النيابية ح��ول ه��ذا امل��وض��وع
في ظل دراسة حكومية شاملة.

وح � � ��ول ال � ��دراس � ��ة ال� �ت ��ي أع ��ده ��ا
م �س �ت �ش ��ار ع� ��امل� ��ي ب � �ش� ��أن ت �ق �ل �ي��ص
ال ��دع ��وم ق ��ال ال�ع�م�ي��ر ان اي دراس ��ة
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد ال يمكن ان ت�م��ر اال
اذا كانت تراعي املواطن بشكل عام
وم � �ح � ��دودي ال ��دخ ��ل ب �ش �ك��ل خ��اص
مؤكدا ان الحكومة لم ولن تستهدف
املواطن ابدا بأي شيء لكن اذا كانت
هناك مواطن معينة للهدر نستطيع
ان ن�ق�ل�ص�ه��ا دون ال �ت��أث �ي��ر السلبي
على املواطن فسنقوم بذلك.
د .علي العمير

تفاصيل (ص)03

عاشور يلوح باستجواب
العيسى بعد الجلسة المقبلة
أع� �ل ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور
ع��ن عزمه تقديم اس�ت�ج��واب لوزير
التربية وزير التعليم العالي د.بدر
ال�ع�ي�س��ى ب�ع��د ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة من
م� �ح ��ور واح� � ��د ف ��ي ح � ��ال اس �ت �م��رار
االم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ل �ل �ج �ن ��ة ال ��وط �ن �ي ��ة
ل �ل �ي��ون �ي �س �ك��و ف� ��ي م �ن �ص �ب��ه ح�ت��ى
تاريخ الثاني عشر من يناير املقبل.
وق � ��ال ع ��اش ��ور :س �ب��ق ان بلغت
وزير التربية وزير التعليم العالي

العمير لـ«الدستور» :إحالة ملف الحيازات على النيابة

نبيل الفضل وذلك تثمينا لدور
امل� �غ� �ف ��ور ل� ��ه ب� � ��إذن ال� �ل ��ه ال �ن��ائ��ب
ال ��راح ��ل ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل وت�خ�ل�ي��دا
لذكراه الطيبة.

ملف «الدستور»
حصاد المجلس من يوليو إلى ديسمبر :2015
 المجلس يجدد تكليف األولويات بمتابعة برنامجعمل الحكومة في االنعقاد الرابع
 إقرار قوانين المعاقين واألحداث والرفق بالحيوان فتح ملفات تأخير تنفيذ القوانينو الرد على األسئلة البرلمانية
 جلسة خاصة لمناقشة قرار إيقاف النشاط الرياضي توصية نيابية بإحالة الداو كيميكال وأدفانتج علىالنيابة العامة
 تقليد برلماني جديد بتالوة أسماء النواب الغائبينعن اجتماعات اللجان والجلسات
تفاصيل (ص)15-06

الخرافي لـ «الدستور» :التضارب
الحكومي سبب تأخر المشروعات
رأى ال�ن��ائ��ب م .ع ��ادل ال�خ��راف��ي أن
ال �ت �ض��ارب ب�ين ال �ق �ي��ادات الحكومية
واص� � � ��رار ك ��ل ط� ��رف ع �ل��ى رأي � ��ه ض��د
ال ��رأي اآلخ ��ر أدي ��ا ال��ى ت��أخ��ر العديد
م��ن امل �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة ف��ي ال �ب�لاد،
الف �ت��ا ال� ��ى ان ال�ت�غ�ي�ي��ر ال �س��ري��ع في
املناصب الحكومية يجعلنا كنواب
ال نستطيع محاسبة أحد.
وشن الخرافي في تصريح خاص
لـ «الدستور» هجوما على الحكومة
بسبب اع�ت�م��اده��ا س�ي��اس��ة تقديرية
غير سليمة في امليزانيات والتضخم
في ميزانيات اخرى باملاليني ،فضال
عن ادعاء بعض الوزارات بأن تقارير
ديوان املحاسبة غير صحيحة.
واض� � � � � ��اف ال � � �خ� � ��راف� � ��ي :اش� � � ��ك ف��ي
ان ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال ت � �ح� ��اول ف� ��ي ش ��أن
تنويع مصادر الدخل ،ولكن اداء ه��ا
ال �ض �ع �ي ��ف ج� � ��دا ف � ��ي ه� � ��ذا ال �ج ��ان ��ب
يجعلها غير ق��ادرة على فتح قنوات

م .عادل الخرافي

جديدة وساحات مستحدثة للتحرك،
موضحا :من املنطقي أن الحكومة لن
ت��رف��ض م��دخ��وال م��ال�ي��ا ج��دي��دا ل�ه��ا،
لكن يوجد خلل ما في مكان ما وعلى
الحكومة تحمل املسؤولية.
تفاصيل (ص)05
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نائب األمير استقبل مشعل األحمد
وثامر العلي والعجيري

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح مستقبال الشيخ مشعل األحمد

اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ن ��ائ ��ب األم� �ي ��ر
وولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح حفظه الله بقصر

السيف صباح أم��س نائب رئيس
ال �ح ��رس ال��وط �ن��ي ال �ش �ي��خ مشعل
األح � �م� ��د واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن��ائ��ب

ومستقبال الشيخ ثامر العلي

األم�ي��ر وول��ي العهد الشيخ ن��واف
األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال� �ل ��ه ال� �ش� �ي ��خ س ��ال ��م ع �ب��دال �ع��زي��ز

السعود الصباح واستقبل سمو
ن��ائ��ب األم �ي��ر وول ��ي ال�ع�ه��د حفظه
ال�ل��ه رئ�ي��س ج�ه��از األم��ن الوطني

عزى نظيره االمريكي بضحايا العواصف

الغانم يستقبل ممثلي اتحادي الطلبة
لفرعي أمريكا والمملكة المتحدة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال ممثلي اتحادي الطلبة لفرعي أمريكا واململكة املتحدة

ب � �ع� ��ث رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
م� ��رزوق ع�ل��ي ال �غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة ال��ى
رئ�ي��س مجلس ال �ن��واب االم��ري�ك��ي
ب��ول راي ��ان عبر فيها ع��ن خالص
العزاء وصادق املواساة بضحايا

ال � �ع � ��واص � ��ف واألع � ��اص� � �ي � ��ر ال �ت ��ي
ضربت مناطق الجنوب والوسط
االمريكي .
وت� �م� �ن ��ى ال � �غ ��ان ��م ف � ��ي ب��رق �ي �ت��ه
الشفاء العاجل للمصابني معربا

عن ثقته بتمكن الشعب االمريكي
من تجاوز تلك الكارثة الطبيعية
واستقبل رئ�ي��س مجلس االم��ة
م � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م ب �م �ك �ت �ب��ه أم ��س
أع �ض��اء االت� �ح ��اد ال��وط �ن��ي لطلبة

ال �ك��وي��ت ف� ��رع ال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة
األمريكية.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ال �غ ��ان ��م أع �ض��اء
االت �ح��اد ال��وط�ن��ي لطلبة ال�ك��وي��ت
فرع اململكة املتحدة.

الشيخ ثامر علي صباح السالم و
استقبل سمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ نواف األحمد الجابر

ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال � �ل ��ه د.ص ��ال ��ح
محمد العجيري.
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أبن النائب الراحل الفضل وعزى خادم الحرمين والشعب السعودي في ضحاية حريق جازان

مجلس الوزراء :تطبيق القوانين
ضد المخالفين ودعم ركائز االستقرار
أبن مجلس الوزراء
النائب الراحل نبيل
الفضل مستذكرا
بالتقدير جهود الفقيد
المخلصة ودوره
االيجابي على مختلف
االصعدة في خدمة
قضايا وطنه مشيرا الى
انه كان حريصا على أداء
مسؤولياته الوطنية
بكل اخالص وتقدير.
ومن جهة اخرى شدد
مجلس الوزراء على
ضرورة تطبيق القانون
ضد المخالفين مشيدا
في الوقت نفسه
بجهود رجال الداخلية
في سبيل ضبط االمن
وتدعيم ركائز االستقرار
في البالد.
وعلى صعيد متصل
كلف الهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة
السمكية باتخاذ
االجراءات الالزمة
نحو تسليم القسائم
الزراعية التي يمر بها
مسار السكك الحديدية
إلى وزارة المواصالت
خالية من العوائق.

اعتماد مرسوم
تعيين المطاوعة
رئيسا لمحكمة
التمييز

لقطة من اجتماع مجلس الوزراء أمس

ع �ق��د م�ج�ل��س ال � � ��وزراء اج�ت�م��اع��ه
األسبوعي بعد ظهر امس في قاعــة
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ف��ي ق �ص��ر ال�س�ي��ف
ب��رئ��اس �ـ �ـ��ة ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب��ال�ن�ي��اب��ة
ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة وب�ع��د االج�ت�م��اع
ادل ��ى وزي ��ر ال��دول�ـ��ة ل�ش�ئ��ون مجلس
ال � � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر ال � �ك � �ه ��رب ��اء وامل� � ��اء
ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي�ـ��خ م�ح�م��د ع�ب��د ال�ل��ه
املبارك يالتصريح التالي:
بمناسبـة ح�ل��ول ال �ع��ام امل�ي�لادي
ال � �ج� ��دي� ��د ي� ��رف� ��ع م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
أس�م��ى آي ��ات ال�ت�ه��ان��ي وال�ت�ب��ري�ك��ات
إل ��ى م �ق��ام ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
األمير الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح وسمو ول��ي العهد الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح�ف�ظ�ه�م��ا ال �ل��ه ورع��اه �م��ا وال�ش�ع��ب
الكويتي سائال امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن
يجعل العام املقبل عام خير وبركة
ع�ل��ى وط�ن�ن��ا ال�ع��زي��ز وع�ل��ى األم�ت�ين
العربية واإلسالمية وأن يعم السالم
واألمن واالستقرار في العالم أجمع.
أح� � ��اط رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
بالنيابة ووزي ��ر الخارجية الشيخ
صباح الخالد مجلس الوزراء علما
بنتائج مشاركته في أعمال اجتماع
م �ج �ل��س ج ��ام� �ع ��ة ال� � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال � ��وزاري ف��ي دورت ��ه
غ �ي��ر ال �ع��ادي��ة ال �ت��ي ع �ق��دت م��ؤخ��را
ف ��ي ال �ق��اه��رة ح �ي��ث ط��ال��ب امل�ج�ل��س
ال ��وزاري بسحب الحكومة التركية
قواتها م��ن األراض ��ي العراقية دون
ق�ي��د أو ش ��رط وت�ب�ل�ي��غ ه ��ذا ال �ق��رار
رس �م �ي��ا ل�ل�أم ��م امل �ت �ح ��دة ك �م��ا أدان
حادثة اختطاف املواطنني القطريني
في جنوب ال�ع��راق والتي تتعارض
مع أحكام الدين اإلسالمي وجميع
الشرائع السماوية ويمثل انتهاكا
صارخا لحقوق اإلنسان.
كما أحاط الخالد مجلس الوزراء
ب �ن �ت ��ائ ��ج ال� � ��زي� � ��ارة ال � �ت� ��ي ق� � ��ام ب �ه��ا
د.إبراهيم الجعفري وزير الخارجية

في جمهورية العراق للمشاركة في
ال � ��دورة ال�خ��ام�س��ة ل�ل�ج�ن��ة ال��وزاري��ة
العليا املشتركة الكويتية العراقية
وال � �ت� ��ي ت� �ن ��اول ��ت ب� �ح ��ث ال� �ع�ل�اق ��ات
الثنائية القائمة بني دول��ة الكويت
وجمهورية العراق وسبل تنميتها
ف��ي كافة امل�ج��االت وامل�ي��ادي��ن والتي
ت ��وج ��ت ب��ال �ت��وق �ي��ع ع �ل ��ى ع � ��دد م��ن
االت�ف��اق�ي��ات ب�ين البلدين الشقيقني
ت� �س� �ت� �ه ��دف ت� �ع ��زي ��ز ال � �ت � �ع� ��اون ف��ي
مختلف املجاالت .
واط� �ل ��ع رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
بالنيابة ووزي ��ر الخارجية الشيخ
ص � �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ب�ن�ت��ائ��ج ل�ق��ائ��ه ع�ل��ى ه��ام��ش أع�م��ال
ال� ��دورة م��ع د .نبيل ال�ع��رب��ي األم�ين
العام لجامعة الدول العربية والذي
ت��م خ�لال��ه ب�ح��ث ت �ط��ورات األوض ��اع
في املنطقة العربية.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر أح� ��اط ال�خ��ال��د
م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء أي � �ض� ��ا ب �ن �ت��ائ��ج
ال ��زي ��ارة ال �ت��ي ق��ام��ت ب �ه��ا د .سحر
ن �ص��ر وزي � ��ر ال� �ت� �ع ��اون ال ��دول ��ي ف��ي
ج�م�ه��وري��ة م�ص��ر ال�ع��رب�ي��ة وف�ح��وى
امل � �ح � ��ادث � ��ات ال � �ت� ��ي ت � �ن ��اول ��ت س �ب��ل
ت �ط��وي��ر ع�ل�اق��ات ال �ت �ع��اون ال�ق��ائ�م��ة
بني البلدين الشقيقني في مختلف
امل� �ج ��االت وال س�ي�م��ا االس�ت�ث�م��اري��ة
منها.
وأح� ��اط ال �خ��ال��د م�ج�ل��س ال� ��وزراء
علما كذلك بنتائج املباحثات التي
أجراها مع وزير الخارجية اليمني
د .عبد امللك عبد الجليل املخالفي
خ� �ل ��ال ال � � ��زي � � ��ارة ال � �ت� ��ي ي � �ق� ��وم ب �ه��ا
للبالد وال�ت��ي تناولت بحث مجمل
األوض � � ��اع ال �ت��ي ت �ش �ه��ده��ا امل�ن�ط�ق��ة
وال� �ت� �ط ��ورات ال �س �ي��اس �ي��ة واألم �ن �ي��ة
اإلق �ل �ي �م �ي��ة وق � ��د ت ��م ال �ت��أك �ي��د ع�ل��ى
م��وق��ف دول ��ة ال�ك��وي��ت ال�ث��اب��ت نحو
ض��رورة التطبيق الكامل للمبادرة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وآل� �ي ��ات� �ه ��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني
وقرار مجلس األمن رقم  2216بغية

ع��ودة األمــن واالس�ت�ق��رار إل��ى ربـوع
اليمن الشقيق.
واس�ت�م��ع امل�ج�ل��س إل��ى ش��رح من
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
الداخلية الشيخ محمد الخالد حول
تفاصيل الحملة األم�ن�ي��ة املوسعة
ال �ت ��ي ق ��ام ��ت ب �ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ج �ل �ي��ب ال� �ش� �ي ��وخ ي��وم
األرب�ع��اء املاضي لضبط املخالفات
وال �ت �ج ��اوزات ف�ي�ه��ا وال �ت��ي أس�ف��رت
ع� ��ن ض� �ب ��ط اآلالف م� ��ن امل �خ��ال �ف�ي�ن
ومنتهكي القانون والخارجني عليه
وكشف العديد من املظاهر السلبية
واآلفات التي تهدد األمن.
واش � � ��اد م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ب �ه��ذه
ال �ح �م �ل��ة وب��ال �ج �ه��ود ال �ط �ي �ب��ة ال�ت��ي
يبذلها رجال األمن في سبيل ضبط
األم��ن وتدعيم ركائز األستقرار في
البالد مشددا على ض��رورة تطبيق
القوانني ضد املخالفني
واط � �ل � ��ع م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ع �ل��ى
ت��وص �ي��ة ل �ج �ن��ة ال� �خ ��دم ��ات ال �ع��ام��ة
ب � �ش ��أن م� �ق ��ال ��ع ال� �ص� �ل� �ب ��وخ س��اب �ق��ا
بمنطقة اللياح لتكون مركزا لتنمية
ال � �ح � �ي ��اة ال� �ف� �ط ��ري ��ة ال� �ت ��اب ��ع مل �ع �ه��د
ال �ك��وي��ت ل�ل�أب �ح��اث ال �ع �ل �م �ي��ة وق ��رر
امل �ج �ل��س ت �ك �ل �ي��ف امل �ج �ل��س األع �ل��ى
للبيئة ب��ات�خ��اذ اإلج� ��راءات ال�لازم��ة
نحو تحويلها إلى محمية طبيعية
وذل��ك في ض��وء أحكام القانون رقم
( )2014/42بشأن حماية البيئة.
ك�م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
توصية اللجنة بشأن مسار السكك
ال�ح��دي��دي��ة ب��دول��ة ال�ك��وي��ت (املرحلة
األول � � � � ��ى) وك � �ل� ��ف ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
ب��ات �خ��اذ اإلج� � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة نحو
تسليم القسائم الزراعية التي يمر
ب �ه��ا م �س��ار ال �س �ك��ك ال �ح��دي��دي��ة إل��ى
وزارة املواصالت خالية من العوائق
سعيًا لتنفيذ هذا املشروع الحيوي
ب��ال �س��رع��ة امل �ط �ل��وب��ة ك �م �ـ �ـ �ـ��ا اع �ت �م��د
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء م� �ش ��روع م��رس��وم

ب�ت�ع�ي�ين امل �س �ت �ش��ار ي��وس��ف ج��اس��م
علي جاسم املطاوعة رئيسا ملحكمة
التمييز وقـــرر مجلس ال��وزراء رفع
م �ش��روع امل��رس��وم ل�ح�ض��رة صاحب
السمو األمير حفظه الله ورعاه.
وأب� � � ��ن م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ع �ض��و
م�ج�ل��س األم�ـ�ـ��ة ال��راح��ل ن�ب�ي��ل ن��وري
الفضل الذي انتقل إلى جوار ربه يوم
الثالثاء املاضي أثناء تأدية واجبه
ال��وط�ن��ي 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 م�ج�ل��س األم��ة
العادية واملجلس إذ يتوجه بالدعاء
إل� ��ى امل ��ول ��ى ع ��ز وج� ��ل ب� ��أن ي�ت�غ�م��د
ال�ف�ق�ي��د ب��واس��ع رح �م �ت��ه ورض��وان��ه
ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله
وذويه جميل الصبر وحسن العزاء
ليستذكر ب��ال�ت�ق��دي��ر ج�ه��ود الفقيد
امل �خ �ل �ص��ة ودوره اإلي� �ج ��اب ��ي ع�ل��ى
مختلف األصعدة في خدمة قضايا
وطنه نائبا ايجابيا حريصا على
أداء م �س �ئ��ول �ي��ات��ه ال ��وط� �ن� �ي ��ة ب�ك��ل
إخ�لاص واق�ت��دار كما بحث مجلس
الوزراء الشؤون السياسية في ضوء
التقارير املتعلقة بمجمل التطورات
الراهنة في الساحة السياسية على
الصعيدين العربي والدولي وبهذا
ال �ص��دد أع ��رب م�ج�ل��س ال� � ��وزراء عن
خ��ال��ص ت�ع��ازي��ه وم��واس��ات��ه ل�خ��ادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل سعود وإل��ى الشعب
السعودي الشقيق لضحايا حريق
املستشفى ال�ع��ام ف��ي مدينة ج��ازان
ال �س��اح �ل �ي��ة ب �ج �ن��وب غ� ��رب امل�م�ل�ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة وال � ��ذي أودى
ب �ح �ي �ـ��اة ال� �ع� �ش ��رات م� ��ن ال �ض �ح��اي��ا
واملصابني راجيا من الله تعالى أن
يمن على املصابني بالشفاء العاجل.
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استمرار رفض مقترحات تقليص الدعوم
عن المواطنين
م � � � � � � � ��ازال ال � � � ��رف � � � ��ض ال � �ن � �ي� ��اب� ��ي
ي �ت ��واص ��ل ض ��د ت �ق �ل �ي��ص ال ��دع ��وم
ع�ل��ى امل��واط�ن�ين م��ؤك��دي��ن ان�ه��م لن
يوافقوا ابدا على تمرير اي قرارات
فيها اي مساس بدخل املواطنني
داع �ي��ا ال �ح �ك��وم��ة ال ��ى ال �ب �ح��ث عن
مصادر لتنويع الدخل بعيدا عن
جيب املواطن.
وط ��ال ��ب ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
االم � ��ة م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج ال �ج �ه��ات
امل��ال �ي��ة ب��ال��دول��ة م�ع��ال�ج��ة مشاكل
وص� �ع ��وب ��ات امل� �ي ��زان� �ي ��ة وال �ع �ج��ز
امل��ال��ي بعيدا ع��ن اص�ح��اب الدخل
امل� �ح ��دود وع� ��دم امل �س ��اس ب��ال��دع��م
املقدم من الدولة لبعض الخدمات
امل �ه �م��ة ف��ي ح �ي��اة امل ��واط ��ن وال �ت��ي
ت�س��اه��م ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ف��ي تسهيل
وتيسير حياة املواطنني.
وط ��ال ��ب ب��ال �ب �ح��ث ع ��ن ال �ح �ل��ول
املالية الكفيلة بحل عجز امليزانية
بعيدا عن رفع الدعم عن الخدمات
وامل� � ��واد ال �ض ��روري ��ة ل �ل �م��واط��ن او
زيادة الرسوم وغيرها من الحلول
ال� � �ت � ��ي ت� �ح� �م ��ل امل � ��واط� � �ن �ي��ن ف� ��وق
طاقتهم.
واك� � � ��د ال� �خ ��ري� �ن ��ج ان م �ط��ال �ب��ة
ال�ج�ه��ات امل��ال�ي��ة س ��واء املحلية او
ال��دول �ي��ة ب��رف��ع دع��م ال�ح�ك��وم��ة عن
ال �خ��دم��ات وامل� ��واد م�ط��ال�ب��ات غير
م�ق�ب��ول��ة وم��رف��وض��ة وال ت�ن�ط��وي
ع � �ل ��ى ب � �ع ��د ن � �ظ ��ر الن � �ه� ��م ذه � �ب ��وا
م� �ب ��اش ��رة ال � ��ى امل� ��واط� ��ن ال �ب �س �ي��ط
واص� � � � �ح � � � ��اب ال � � ��دخ � � ��ل امل � � �ح� � ��دود
م�ت�ج��اوزي��ن ب��ذل��ك اس �ب��اب العجز
املالي الحقيقي للميزانية املتمثلة
ب� ��ال � �ه� ��در ف � ��ي ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن امل� ��واق� ��ع
واالعمال.
وتابع ان مجلس االمة بأغلبية
اعضائه لن يقبلوا بهذه االجراءات
ض ��د امل��واط �ن�ي�ن وي��رف �ض��ون ه��ذه
ال �ت��وج �ه��ات وخ��اص��ة ان ص��اح��ب
ال �س �م ��و ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح االح �م ��د
ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح ام � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
املفدى قد اكد في خطابه السامي
ف��ي اف�ت�ت��اح دور االن�ع�ق��اد الحالي
مل� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ان االص �ل��اح � ��ات
ال� �خ ��اص ��ة ب��امل �ي��زان �ي��ة وم �ع��ال �ج��ة
ال�ع�ج��ز ل��ن ت�م��س اص �ح��اب ال��دخ��ل
املحدود.
وشدد الخرينج على ان اي رفع
ل �ل��دع��م ل �ل �خ��دم��ات وامل� � ��واد س��وف
يسبب ك�ث�ي��را م��ن امل�ش��اك��ل املالية
ل�لاس��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة م�ث�ق�لا كاهلها
بأعباء مالية التقدر على تحملها
مع الوقت في ظل تكاليف الحياة
الكثيرة.

مبارك الخرينج

مكافحة الفساد
وع � � �ل � ��ى ص � �ع � �ي� ��د م � �ت � �ص� ��ل ح� ��ذر
ال �ن��ائ��ب س �ي��ف ال �ع��ازم��ي ال�ح�ك��وم��ة
من االقتراب من الدعوم وسنرفض
أي رف ��ع ل �ل��دع��وم ف��ي م�ج�ل��س االم��ة
م�ط��ال�ب��ا ال�ح�ك��وم��ة ب��اي�ج��اد وس��ائ��ل
أخرى لتنويع مصادر الدخل بعيدا
عن املساس بدخل املواطنني.
واض � ��اف ال �ع��ازم��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحفي أن الحكومة عليها االبتعاد
ع��ن دخ��ل امل��واط�ن�ين واالل�ت�ف��اف الى
م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد م�ب�ي�ن��ا ان لجنة
ح �م��اي��ة امل� ��ال ال �ع ��ام ت �ق��وم ب��دوره��ا
وت� �ح� �ق ��ق ب��ال �ق �ض��اي��ا امل �ك �ل �ف��ة ب�ه��ا
وت �ح �ي ��ل ج �م �ي��ع م� ��ن ت� �ح ��وم ح��ول��ه
الشبهات الى النيابة العامة.
رفض قاطع
وم � ��ن ج��ان �ب��ه اس� �ت� �غ ��رب ال �ن��ائ��ب
ع�ب��دال�ل��ه ال �ع��دوان��ي ال �ت �ق��اري��ر ال�ت��ي
ت � ��دع � ��و ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال� � � ��ى امل � �س� ��اس
ب �م �ك �ت �س �ب��ات امل ��واط� �ن�ي�ن وت�ق�ل�ي��ص
ال��دع��م الحكومي مشيرا ال��ى ان اي
محاولة ملس ذوي الدخول املحدودة
س�ت��واج��ه ب��ال��رف��ض ال�ق��اط��ع السيما
ان ال �ح �ك��وم��ة ت �م �ل��ك خ � �ي� ��ارات ع��دة
لتنويع مصادر الدخل.
وق � � ��ال ال � �ع� ��دوان� ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي اذا م��ا ارادت ال�ح�ك��وم��ة ان
تقلص النفقات فعليها ال�ب��دء أوال
باملميزات الحكومية التي يحصل
عليها كبار املسؤولني قبل ان تمس
املواطنني ذوي الدخل املحدود الفتا
ال� ��ى ان ه �ن��اك ط��رق��ا ع ��دة وخ�ط�ط��ا
لزيادة ايرادات الدولة وفق دراسات
م�ح�ل�ي��ة وع��امل �ي��ة ت�م�ك��ن ال ��دول ��ة من
زيادة االيرادات.
وأض��اف ال�ع��دوان��ي ان ال��دراس��ات
ال � �ت� ��ي ت �ن �ش ��ر ب �ي��ن ال � �ح �ي�ن واآلخ� � ��ر
ل� ��م ت� �ت� �ط ��رق ال م� ��ن ق� ��ري� ��ب وال م��ن
ب�ع�ي��د ال ��ي اوج� ��ه ال �ه ��در ال�ح�ك��وم��ي
امل � �ت� ��واص� ��ل م �س �ت �غ ��رب ��ا اس �ت �ع��ان��ة

سيف العازمي

عبدالله العدواني

ماضي الهاجري

طالل الجالل

ال�ح�ك��وم��ة ببعض امل��ؤس�س��ات التي
ال ت�ق��دم ح�ل��وال واق�ع�ي��ة مبنية على
أس��س اقتصادية فاعلة مشيرا الى
ان امل� �س ��اس ب��ال��دع��م امل� �ق ��دم ح��ال�ي��ا
س �ي �ض��ر االس� � ��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة وي ��زي ��د
م��ن اع�ب��ائ�ه��ا الس�ي�م��ا ان الكويتيني
م�ث�ق�ل��ون ب��ال��دي��ون وال �ق��روض التي
تطلبتها حاجتهم الي�ج��اد املسكن
واألمور املعيشية اليومية.

مالية أو مشكلة اقتصادية تبحث
ع��ن جيب امل��واط��ن ب��دال م��ن إيجاد
خطط بديلة لتعويض العجز في
ميزانيتها.
وح� ��ذر ال �ه��اج��ري ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي م� � ��ن م � �غ � �ب ��ة امل � �س� ��اس
ب ��امل ��واط� �ن�ي�ن أص � �ح � ��اب ال� ��دخ� ��ول
املتوسطة والصغيرة مشيرا إلى
أن املستشار العاملي ال��ذي ج��اءت
ب��ه وزارة امل��ال �ي��ة ودراس� �ت ��ه ال�ت��ي
ب �ن �ي��ت ع �ل ��ى أس � ��س غ �ي ��ر س�ل�ي�م��ة
وع� � �ل � ��ى غ � �ي� ��ر دراي � � � � ��ة ب��امل �ج �ت �م��ع
ال� �ك ��وي� �ت ��ي وع� � ��ادات� � ��ه وت� �ق ��ال� �ي ��ده
املتماسكة واملترابطة والتي جبل
عليها ال�ك��وي�ت�ي��ون مضيفا أننا
ك �ن��واب م�ج�ل��س األم ��ة ق��د أقسمنا
ع� �ل ��ى ح� �م ��اي ��ة م� �ص ��ال ��ح ال �ش �ع��ب
وأمواله و اختارنا الشعب من أجل
العمل على رفع مستوى معيشته
والحفاظ على مكتسباته املادية.

وق��ال ال�ه��اج��ري إن على الحكومة
إي� �ج ��اد خ �ط��ط ب��دي �ل��ة ع��وض��ا عن
إلغاء ال��دع��وم التي يستفيد منها
املواطن مؤكدا رفضه بأن تعالج
ال�ح�ك��وم��ة م�ش��اك�ل�ه��ا االق�ت�ص��ادي��ة
ع� �ل ��ى ح� �س ��اب امل � ��واط � ��ن ول �ك �ن �ن��ا
سنكون معها في أي إج��راء يرفع
ال� ��دع� ��م ع� ��ن ال� �ت� �ج ��ار وامل �ت �ن �ف��ذي��ن
مبينا أن ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة أن تبدأ
بنفسها بالترشيد ووق��ف الهدر
في كثير من بنود امليزانية
وزاد الهاجري بأن كل ما تحدثت
عنه هذه الدراسة وتريد تخفيض
ال� � ��دع� � ��م ع� �ن� �ه ��ا أم� � � � ��ور ض � ��روري � ��ة
وأول � � ��وي � � ��ة ق � �ص� ��وى م � ��ن م �ط��ال��ب
املواطنني التي من املفترض على
ال �ح �ك��وم��ة أن ت��وف��ره��ا ل �ه��م ب��دون
منة أو تقصير أو تخفيض الفتا
إلى أن الدراسة تخالف ما يطالب
به ال�ن��واب من زي��ادة ب��دل اإليجار

وع�ل�اوة األوالد وزي ��ادة االبتعاث
وال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج وغ�ي��ر ذل��ك من
املطالب األساسية للمواطن فعلى
الحكومة أوال أن تصلح خدماتها
وم ��راف � �ق � �ه ��ا م � ��ن ص� �ح ��ة وت �ع �ل �ي��م
وع �ل�اج وت �ب��دأ ب�ن�ف�س�ه��ا بترشيد
االنفاق في بنود ميزانيتها ومن
ث ��م ت�ب�ح��ث ع ��ن ت�خ�ف�ي��ض ال��دع��وم
التي يستفيد منها املواطن.

جيب المواطن
ومن جهته رفض النائب ماضي
ال� �ه ��اج ��ري م ��ا ج� ��اء ف ��ي ال ��دراس ��ة
ال�ح�ك��وم�ي��ة ب �ش��أن تقليص ال��دع��م
الحكومي للمواطنني مشددا على
ض ��رورة أن تجد الحكومة بدائل
أخ��رى لترشيد اإلن�ف��اق بعيدا عن
املواطن البسيط ومكتسباته التي
كفلها ل��ه الدستور مشيرا إل��ى أن
ال �ح �ك��وم��ة ك�ل�م��ا ح��ل ب �ه��ا ض��ائ�ق��ة

العدواني للصالح :ما إجراءاتكم
لترشيد اإلنفاق وإيقاف الهدر؟
وج � � � � ��ه ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
ال � �ع ��دوان ��ي س� � ��ؤاال إل� � ��ى ن��ائ��ب
رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي ��ر
امل��ال�ي��ة أن ��س ال�ص��ال��ح ق ��ال فيه:
ف��ي ظ��ل ت��وج��ه م�ج�ل��س ال� ��وزراء
لتطبيق م��ا ورد م��ن توصيات
ت�ض�م�ن�ت�ه��ا ال� ��دراس� ��ة ال �خ��اص��ة
بتنويع مصادر الدخل شريطة
م ��راع ��اة االث � ��ار امل�ت��رت�ب��ة عليها
فيما يتعلق باملواطنني بشكل
ع � ��ام وم� � �ح � ��دودي وم �ت��وس �ط��ي
الدخل منهم بشكل خاص.
وطالب إفادته وت��زوي��ده بما
يلي:

 ن �س �خ��ة م ��ن ه� ��ذه ال ��دراس ��ةوال � � �ج � � �ه� � ��ات امل � � �ش� � ��ارك� � ��ة ف �ي �ه��ا
ونسخة م��ن البيانات واالرق��ام
التي استندت عليها؟
 م � � ��ن ه � � ��ي ال� � �ج� � �ه � ��ة ال � �ت� ��ياس�ت�ع��ان��ت ب��امل�س�ت�ش��ار ال�ع��امل��ي
ارن � �س � ��ت ان� � ��د ي� ��ون� ��غ ف � ��ي ش ��أن
ت � �ق � �ل � �ي� ��ص ال� � � � ��دع� � � � ��وم ل� �ل� �س� �ل ��ع
والخدمات وما أسس ومعايير
اختياره وآلية التعاقد معه؟
 نسخة من تقرير املستشارالعاملي املعد بهذا الخصوص؟
 نسخة من العقد املبرم معاملكتب االستشاري ارنست أند

ي��ون��غ م ��ع ال �ك �ل �ف��ة امل��ال �ي��ة ل�ه��ذا
العقد والجهة املوقعة؟
 ه � � ��ل س� � �ب � ��ق االس � �ت � �ع� ��ان� ��ةب��امل �ك �ت��ب االس �ت �ش ��اري امل��ذك��ور
ب��دراس��ات اخ��رى وم��ا نتائجها
إن وجدت؟
 ما االجراءات التي اتخذتهاال �ح �ك��وم��ة ف ��ي س �ب �ي��ل ت��رش �ي��د
االن� �ف ��اق واي� �ق ��اف اوج � ��ه ال �ه��در
امل��ال��ي م �ن��ذ ت��اري��خ ١/١/٢٠١٥
ح � �ت� ��ى  ٣١/١٢/٢٠١٥؟ م��ع
ت ��زوي ��دي ب �ن �س��خ م ��ن ال� �ق ��رارات
امل �ت �خ ��ذة ف ��ي ه � ��ذا ال �ج ��ان ��ب إن
وجدت.

ترشيد االنفاق
وب � � � � ��دوره اب� � � ��دى ال � �ن� ��ائ� ��ب ط�ل�ال
ال� � �ج �ل��ال رف � �ض� ��ه امل � �ط � �ل ��ق ل � �ك ��ل م��ا
ت�ض�م�ن��ه ت �ق��ري��ر امل �س �ت �ش��ار ال�ع��امل��ي
ارنست آند يونغ الذي عينته وزارة
املالية إلعداد دارسة تقليص الدعم
الحكومي.
وق ��ال ال �ج�لال ان��ه ع�ل��ى ي�ق�ين ب��ان
زم�لاءه النواب في املجلس الحالي
ل ��ن ي ��واف� �ق ��وا اب � ��دا ع �ل��ى ت �م��ري��ر اي
ق � � � ��رارات ف �ي �ه��ا اي م� �س ��اس ب��دخ��ل
امل��واط �ن�ين م �ش��ددا ع�ل��ى ض ��رورة أن
تبحث ال�ح�ك��وم��ة ع��ن م�ص��ادر دخ��ل
حقيقية وت��رش��د اإلن�ف��اق بعيدا عن
امل��واط��ن البسيط ومكتسباته التي
كفلها له الدستور.
واس �ت �غ��رب ال �ج�لال م�م��ا تضمنه
ه ��ذا ال�ت�ق��ري��ر ال� ��ذي ل��م ي ��أت اال بما
يضيق العيش على املواطن البسيط
ول��م يتطرق في اي من موضوعاته
ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ب��دائ��ل حقيقية أخ��رى
للدخل غير النفط م�ش��ددا على انه
م ��رف ��وض خ��اص��ة وان� ��ه ت��م اع� ��داده
ب �ن��اء ع�ل��ى م�ع�ل��وم��ات وق��واع��د غير
س�ل�ي�م��ة ت �ت �ج��اه��ل ط�ب�ي�ع��ة ال�ش�ع��ب
الكويتي وتقاليده ومكتسباته.
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قال لـ «الدستور» إن جهود تنويع مصادر الدخل «ضعيفة جدا»

الخرافي :نحتاج فزعة وطنية
لعالج ضعف األداء الحكومي
وجه امني سر مجلس االمة النائب
ع��ادل الخرافي انتقادات عديدة الداء
الحكومة على اكثر من صعيد وقال ان
هناك اوجه خلل عديدة تعطل التنمية
وتنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل وق��ال ان هذا
االم � ��ر ب �ح��اج��ة ال� ��ى «ف ��زع ��ة وط �ن �ي��ة»
لتدارك االمر الن هناك اصوات عديدة
داخ��ل الحكومة تحاول حل املشكالت
على حساب املواطن من خالل شعاري
ترشيد االنفاق وترشيد االستهالك.
واوض � � ��ح ال� �خ ��راف ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل � � �ـ «ال � � ��دس� � � �ت � � ��ور» ان ال� �ت� �غ� �ي� �ي ��ر ف��ي
امل�س��ؤول�ين بالحكومة س��ري��ع خاصة
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال � � ��وزراء وب��ال �ت��ال��ي ال
نستطيع محاسبة احد عن التقصير
ف��ي االداء ك�م��ا ان ه�ن��اك ع��دم تنسيق
ب�ي�ن ال �ق �ي��ادات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي تنفيذ
امل �ش��روع��ات وه �ن��اك م��ن ال�ت�ص�ل��ب في
الرأي بني هوالء القياديني تسبب في
«وقف الحال».
وح��ول جهود الحكومة في تنويع
مصادر الدخل قال ان أداءها ضعيف

ج � ��دا ف ��ي ه � ��ذا ال� �ج ��ان ��ب .وق � ��د ي �ك��ون
السبب من بعض القيادات او االفكار
او ط��ري�ق��ة االدارة وع ��دم ف�ت��ح ق�ن��وات
جديدة وساحات مستحدثة للتحرك
موضحا بأن هناك خلال ما في مكان
ما وعلى الحكومة تحمل املسؤولية
واملحاسبة عن هذا الخلل النه من غير
املقبول ان تحمل املواطنني ومحدودي
الدخل مسؤولية ه��ذا الخلل والعجز
الحكومي ال سيما بأن أمير البالد أمر
بأال يمس املواطن في دخله ومعيشته
ف�ل�ا ي �ج��وز م�خ��ال�ف��ة ذل ��ك ب�س�ب��ب ع��دم
ق��درة الحكومة ح��ل مشكلة امليزانية
بالرغم من صعوبتها ومن املمكن ان
ال تجد طريق الحل في الوضع الراهن
وب �س �ه��ول��ة .وب�ي�ن ال �خ��راف��ي ان ه�ن��اك
م �ج��االت ع��دي��دة ي�ج��ب ال�ت�ط��رق اليها
منها ترشيد أداء الحكومة في طريقة
حساباتها املالية وم��دى استفادتها
من امالك الدولة حيث يجب أن يكون
لهذه االمالك مردود مالي يساهم في
تمويل الدعومات الكثيرة.

عادل الخرافي

وش��دد على ض��رورة ع��دم استفادة
ال�ق�ط��اع��ات الحكومية م��ن ال��دع��وم��ات
ال�ت��ي ت��وف��ره��ا ال��دول��ة وت�ق�ن�ين م��واق��ع
الهدر بدال من ترشيد امليزانية.
واض � � ��اف ال� �خ ��راف ��ي ان � ��ه وج � ��د م��ن
أح ��د م �ي��زان �ي��ات ال�ه�ي�ئ��ات الحكومية
تضخما ب��امل�لاي�ين ل��م تستخدم وم��ن
املستغرب وضعها في امليزانية وهذا

ي�ع�ن��ي أن ال �س �ي��اس��ة ال �ت �ق��دي��ري��ة غير
سليمة وقال الخرافي ان هناك قضية
اخرى وهي ان التغيير في الحكومة
سريع لذلك ال تستطيع محاسبة أحد
وهناك خلل يستوجب «فزعة وطنية»
وطالب باتاحة الفرصة للمهنيني في
ال�ق�ض��اي��ا امل��ال �ي��ة ان ي ��أخ ��ذوا دوره ��م
ف��ي اي �ج��اد ال�ح�ل��ول الفعلية العملية
التنفيذية .وأك��د ال�خ��راف��ي ب��أن هناك
صراعات حكومية وتصلب في الرأي
ب�ي��ن ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن ول �ي �س ��ت ص ��راع ��ات
سياسية والكل ي��رى أن��ه هو املصيب
ف��ي رأي��ه مبينا ان ف��ي أح��د ال�ح��وارات
مع أحد الجهات الحكومية في لجنة
امليزانيات قالت هذه الجهة بأن ديوان
املحاسبة «غلط».
واس � � �ت � � �غ� � ��رب ال � � �خ� � ��راف� � ��ي م � � ��ن رد
ال �ج �ه��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة وال� ��دي� ��وان ي��ؤك��د
م �خ��ال �ف��ة ه ��ذه ال �ج �ه��ة م�ض�ي�ف��ا يجب
أن يكون هناك ت��واف��ق ف��ي العمل بني
القيادات الحكومية وت��رك األم��ر ألهل
االختصاص.

برلمان
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عاشور يهدد باستجواب
العيسى بعد الجلسة المقبلة
أعلن النائب صالح عاشور عن عزمه
تقديم مساءلة سياسية لوزير التربية
وزي ��ر التعليم ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى
ب�ع��د ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة م��ن م �ح��ور واح��د
ف��ي ح��ال اس�ت�م��رار االم�ي�ن ال �ع��ام للجنة
الوطنية لليونيسكو في منصبه حتى
تاريخ الثاني عشر من يناير املقبل.
وق ��ال ع��اش��ور ف��ي ت�ص��ري��ح صحفي
يوم أمس :سبق ان بلغت وزير التربية
وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ب ��أن إج ��راءات ��ه
ب�ت�ع�ي�ين االم �ي�ن ال �ع��ام ل�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ل�ي��ون�ي�س�ك��و غ �ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
ومخالفة إلج��راءات التعيني في دي��وان
الخدمة املدنية ولوائح وزارتي التربية
والتعليم العالي لكنه لم يستمع لي.
وت��اب��ع ع��اش��ور :ال �ي��وم أع�ل��ن أن��ه في
ح � ��ال اس � �ت � �م ��رار األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�ج�ن��ة
ال��وط�ن�ي��ة لليونيسكو ف��ي منصبه ال��ى
الجلسة املقبلة فإنني سأتقدم بمساءلة
ال ��وزي ��ر ب�ع��د ال�ج�ل�س��ة امل�ق�ب�ل��ة م�ب��اش��رة
من محور واحد حول مخالفة القوانني
وال �ن �ظ��م وال� �ل ��وائ ��ح ب �ت �ع �ي�ين امل �ن��اص��ب
القيادية في وزارت��ي التربية والتعليم
العالي.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل دع ��ا ع��اش��ور
وزارة ال�ت��رب�ي��ة ض�ب��ط اس �ع��ار ون�ف�ق��ات
ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ب�ع��د نية

صالح عاشور

ب �ع��ض امل� � � ��دارس ال � �خ ��اص رف � ��ع رس ��وم
التسجيل فيها بزيادة تقدر بـ٪٤٠. 
واوض� � � ��ح ع� ��اش� ��ور أن � ��ه وردت ال �ي��ه
معلومات بنية بعض املدارس الخاصة
ب��رف��ع رس� ��وم ال�ت�س�ج�ي��ل ب �ه��ذه ال�ن�س�ب��ة
بالزيادة رغ��م ق��رار وزارة التربية بعدم
ال �س �م��اح ب ��زي ��ادة رس ��وم ال�ت�س�ج�ي��ل في
امل��دارس الخاصة باكثر من ٪٥ ،مبينا
انه اليمكن القبول بأن تتساوى رسوم
التعليم ف��ي امل ��دارس ال�خ��اص باملراحل
االب� �ت ��دائ� �ي ��ة وامل� �ت ��وس� �ط ��ة وال �ث ��ان ��وي ��ة
برسوم الدراسة الجامعية.
وشدد عاشور على ضرورة ان تضع
وزارة ال �ت��رب �ي��ة ض ��واب ��ط ع �ل��ى رس ��وم
التسجيل في املدارس الخاصة.

الطريجي يستفسر عن المخالفات المالية
في التجارة والصناعة
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب ��دال �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي
س��ؤاال ال��ى وزي��ر التجارة والصناعة د.
يوسف العلي جاء فيه:
 يرجى موافاتي بكافة تقارير الرقابةاملالية عن العام املالي  2015/2014عن
امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ت��م تسجيلها وردود
وزارة ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ع�ل�ي�ه��ا مع
ب�ي��ان امل�خ��ال�ف��ات امل�ت�ك��ررة ع��ن السنوات
املالية السابقة وم �ب��ررات ال ��وزارات عن
عدم اطفاء تلك املخالفات.
 ويرجى موافاتي بنسخة من فتوىادارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء
ب�ت��اري��خ  2015/2/8وال �ت��ي ان�ت�ه��ت ال��ى
قيام ال��وزارة بأعمال احكام القانون 37
لسنة  1964بشأن املناقصات العامة في
ظل املجرى العادي لالمور وايضا كتاب
ال� � ��وزارة ال ��ى ادارة ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
ال �ص��ادر ق�ب��ل ورود ت�ل��ك ال�ف�ت��وى بشأن
استطالع رأي ادارة الفتوى والتشريع
في هذا األمر.
ك �م��ا ي ��رج ��ى م ��واف ��ات ��ي ب �ن �س �خ��ة م��ن
فتوى ادارة الفتوى والتشريع ال��واردة
ل �ل��وزارة ب�ت��اري��خ  2015 / 7 / 1وال�ت��ي
انتهت بانه يتعني على الوزارات اعمال
اح � �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون  1979 / 10وك �ت��اب
الوزارة املرسل الدارة الفتوى والتشريع

ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى ت�ل��ك ال�ف�ت��وى وم �ب��ررات
ال � � � ��وزارة ف ��ي اس �ت �ف �ت��اء ادارة ال �ف �ت��وى
وال�ت�ش��ري��ع ف��ي اق��ل م��ن  5ش�ه��ور مرتني
ع ��ن م ��وض ��وع واح � ��د وه� ��و اي �ه �م��ا ي�ت��م
تطبيقه .قانون املناقصات ()1964 / 37
ام (.)1979 / 10
وه � ��ل ت� ��م ت �ط �ب �ي��ق اح � �ك� ��ام ال �ف �ت��وى
الصادرة في  2015 / 2 / 8بشأن توفير
امل��واد التموينية واالنشائية املدعومة
خ�ل��ال ال �ف �ت��رة م ��ن ص � ��دور ت �ل��ك ال �ف �ت��رة
وح �ت��ى س �ع��ي ال � � ��وزارة ع �ل��ى ال�ح�ص��ول
على الفتوى االخرى الواردة في / 7 / 1
 2015بأعمال احكام القانون ()79 / 10
مع توضيح االسباب في حالة االجابة
بنعم او ال؟
وم � ��ا م � �ب� ��ررات ال� � � � ��وزارة ف ��ي ت �ع��دي��ل
الهيكل التنظيمي بنقل ادارة التموين
الى مكتب السيد وكيل الوزارة؟
ويتصل بالسؤال السابق هل قطاع
الرقابة التجارية والذي كان تحت رقابة
ادارة ال�ت�م��وي��ن ف�ش��ل ف��ي اش ��راف ��ه على
تلك االدارة مما استدعى نقلها ملكتب
وكيل ال��وزارة؟ وهل تم مساءلة الوكيل
امل �س��اع��د ح� ��ال ت �ق �ص �ي��ره ف ��ي االش � ��راف
واملتابعة على تلك االدارة؟
وي��رج��ى م��واف��ات��ي بنسخة م��ن كتاب

عبدالله الطريجي

وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ال��ى دي��وان
ال �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة ب� �ش ��أن ط �ل��ب ت�ع��دي��ل
الهيكل التنظيمي بنقل ادارة التموين
م��ن ق�ط��اع ال��رق��اب��ة التجارية ال��ى مكتب
ال �س �ي��د وك �ي��ل ال � � ��وزارة وك ��ذل ��ك م��واف�ق��ة
دي � � ��وان ال �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة ع �ل��ى ت�ع��دي��ل
الهيكل التنظيمي مشروطة.
وم��ا ال�ع�لاق��ة ب�ين س�ع��ي ال� ��وزارة ال��ى
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ف �ت��وى ت�ج�ي��ز ال�ت�ع��ام��ل
ب��أح �ك��ام ال �ق��ان��ون ( )79 / 10ب ��دال من
ال� �ع� �م ��ل ب ��أح� �ك ��ام ق� ��ان� ��ون امل �ن ��اق �ص ��ات
وامل � ��زاي � ��دات  37ل �س �ن��ة  64ون �ق��ل ادارة

التموين ملكتب السيد وكيل الوزارة؟
ك �م��ا ي ��رج ��ى م ��واف ��ات ��ي ب �م�لاح �ظ��ات
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن امل �ن��اط��ق ال �ح��رة
ع��ن ال �ث�لاث س �ن��وات ال�س��اب�ق��ة وت�ح��دي��د
امل �س��ؤول �ي��ة ع��ن ت �ك��راره��ا وع ��دم ات�خ��اذ
االجراءات الالزمة الطفائها.
وه � � ��ل ت � ��م ت �ش �ك �ي ��ل ل� �ج� �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق
ب��رئ��اس��ة ال�س�ي��د وك �ي��ل وزارة ال�ت�ج��ارة
ب� � �ش � ��أن ال� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ب � ��اع � �ط � ��اء ق �س ��ائ ��م
ب��امل �ن��اط��ق ال� �ح ��رة دون وج� ��ه ح ��ق وم��ا
ن� �ت ��ائ ��ج ال �ت �ح �ق �ي��ق وك � ��ذل � ��ك م ��واف ��ات ��ي
بقرارات اللجان والفرق واملبالغ املالية
املصروفة لها بشأن معالجة مالحظات
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن امل �ن��اط��ق ال �ح��رة
وكذلك تقارير تلك اللجان وفرق العمل
ومحاضرها؟
وي ��رج ��ى ت �ح��دي��د امل �س��ؤول �ي��ة ب�ش��أن
عدم صحة التأكد من املبالغ املحولة من
الهيئة العامة للصناعة والتي تمثل 20
 %كحصة الوزارة من القيمة االيجارية
ل�ل�م�س�ت�ث�م��ري��ن وال �ت��ي ق��د ت�م�ث��ل اه ��دارا
اليرادات الوزارة.
كما يرجى تحديد املسؤولية بشأن
ال � �ق � �ص ��ور ل �ل�ام ��اك ��ن غ� �ي ��ر امل �س �ت �ث �م��رة
ب��امل �ن��اط��ق ال� �ح ��رة وك ��ذل ��ك ع� ��دم وج ��ود
حصر دقيق لالماكن املستثمرة وغير

امل�س�ت�ث�م��رة ك �م��ا اف � ��ادت ت �ق��اري��ر دي ��وان
املحاسبة ف��ي ه��ذا ال�ش��أن وه��و م��ا تبني
ل��دى مناقشة الحساب الختامي للعام
 2015 / 2014ام� ��ام ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي بجلس االمة خالل
ديسمبر 2015م.
وي ��رج ��ى ت �ح��دي��د امل �س��ؤول �ي��ة ب�ش��أن
قصور النظام اآللي في عمليات صرف
امل��واد التموينية امل�ت��واف��رة بالفرع كما
اش��ارت مالحظة دي��وان املحاسبة لدى
م �ن��اق �ش��ة ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي / 2014
 2015ب �ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
الختامي خالل ديسمبر 2015م.
ك �م��ا ي ��رج ��ى م��واف��ات �ن��ا ب�ت�ح�ق�ي�ق��ات
االدارة القانونية ب��ال��وزارة عن فروقات
االس � � �ع � � ��ار ب �ي��ن ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات وش ��رك ��ة
ال�ت�م��وي��ن وال � ��وزارة ب�خ�ص��وص جمعية
ك��ل م��ن القرين والصليبيخات ومبارك
الكبير والدسمة.
وه � � ��ل ت � ��م اب � �ل� ��اغ ال� �ن � �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ات ع � ��ن ف � ��روق � ��ات االس � �ع� ��ار
ب �ي�ن ال �ج �م �ع �ي��ات وش � ��رك � ��ات ال �ت �م��وي��ن
وب � � ��األخ � � ��ص ب� �ج� �م� �ع� �ي ��ات (ال� � �ق � ��ري � ��ن -
الصليبيخات  -مبارك الكبير  -الدسمة)
وفي حالة عدم االبالغ اوافى باملبررات.
وي � ��رج � ��ى م� ��واف� ��ات � �ن� ��ا ب � � ��االج � � ��راءات

القانونية بشأن توزيع عدد  14قيسمة
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة ال �ح��رة ف��ي اآلون ��ة االخ �ي��رة
مع تحديد املسؤولية عن ذلك مع ارفاق
كافة املستندات لهذا االمر مع موافاتنا
هل تم ابالغ النيابة العامة.
ك �م��ا ي��رج��ى م��واف��ات �ن��ا ب ��االج ��راءات
امل� � �ت� � �خ � ��ذة م� � ��ن ق � �ب� ��ل ال � � � � � � � ��وزارة ب� �ش ��أن
التوصيات التي كلفت بها ال��وزارة من
قبل مجلس االمة بعد استجواب الوزير
السابق لكل توصية على حدة.
وي��رج��ى م��واف��ات�ن��ا بكافة املستندات
ال�خ��اص��ة بملف ت��وري��د ال�ح��دي��د امل��دع��م
شامال العقود املبرمة وكميات واسعار
ال � �ت� ��وري� ��د وال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ع� �ل ��ى ال� �ت ��وري ��د
خ�ل�ال امل� ��دة م ��ن  2012وح �ت��ى ت��اري�خ��ه
وك ��ذا م�لاح�ظ��ات وح ��دة ال��رق��اب��ة املالية
او دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع �ل �ي �ه��ا وي��رج��ى
م��واف��ات�ن��ا ب�ش�ك��اوى ال�ش��رك��ات املنافسة
وال � �ت� ��ي ت � �ض� ��ررت م� ��ن ع� � ��دم ت ��وري ��ده ��ا
ل �ل �ح��دي��د ح �س��ب زع �م �ه��ا ورد ال � � ��وزارة
ع��ن ت�ل��ك ال�ش�ك��اوى وم��واف��ات�ن��ا باملبالغ
امل�ن�ص��رف��ة ل�ل�ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة للتموين
ع ��ن ال �ع �م��والت ن�ظ�ي��ر ق�ي��ام�ه��ا ب�ت��وف�ي��ر
امل��واد التموينية واالنشائية املدعومة
منذ عام  2012لكل عام مالي على حدة
او املستحق ولم يتم صرفه حتى حينه.
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الثالثاء  18ربيع األول  29 . 1437ديسمبر 2015

يس��تعد عام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية ،وتواصل «الدستور» نشر حلقات ملف الحصاد الذي خصصته لرصد
أحداث ذلك العام .واليوم تنشر الحلقة الثالثة التي تغطي الفترة من يوليو إلى ديسمبر .2015

دعا في افتتاح دور االنعقاد الرابع إلى ترشيد وتخفيض اإلنفاق العام والتصدي لمظاهر الفساد

األمير :تالحم شعبنا سطر اروع
صور الوحدة الوطنية
تستكمل «الدستور»
حصاد عام  2015وفي
هذه الحلقة الثالثة
ترصد الدستور احداث
اشهر يوليو واغسطس
وسبتمبر واكتوبر
ونوفمبر وديسمبر،
وكانت ابرز هذه االحداث
فض دور االنعقاد العادي
الثالث وتفضل صاحب
السمو االمير بافتتاح دور
االنعقاد العادي الرابع من
الفصل الرابع عشر.
وقد شكل مجلس األمة
 18لجنة دائمة ومؤقتة
 12لجنة بالتزكية و6
باالنتخاب ونظر المجلس
استجوابين لوزيري
االشغال والشؤون وقد
ناقش المجلس استجواب
وزيرة الشؤون وخرج
ببعض التوصيات فيما
رفع استجواب الجسار
من جدول االعمال بسبب
قبول استقالة الوزير
وقدم استجواب لوزير
الصحة ينظره المجلس في
جلسة  12يناير.
وشهدت نهاية العام
 2015وفاة النائب نبيل
الفضل في قاعة عبداهلل
السالم.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح مفتتحا دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر

ف � ��ي  27اك � �ت ��وب ��ر  2015ت �ف �ض��ل
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ال �ج ��اب ��ر
ال �ص �ب ��اح ب��اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد
العادي الرابع من الفصل التشريعي
ال� ��راب� ��ع ع �ش��ر وق� ��د أك� ��د س� �م ��وه ف��ي
ال �ن �ط��ق ال �س��ام��ي أن ال �ك��وي��ت ظلت
ب�ع��ون ال�ل��ه وف�ض�ل��ه دار ام��ن وام��ان
وواحة رخاء واستقرار ينعم اهلها
ب��ال �ح��ري��ة وال �ت��راح��م وس ��ط محيط
تستعر فيه نيران الحروب االهلية
وال� �ص ��راع ��ات ال �ط��ائ �ف �ي��ة وال �ع��رق �ي��ة
ت �خ��وض �ه��ا ج �م ��اع ��ات وت �ن �ظ �ي �م��ات
مسلحة اشاعت الفوضى واالرهاب
ونشرت ال�خ��راب وال��دم��ار وتسببت
ف � ��ي س � �ق� ��وط م � �ئ� ��ات آالف ال �ق �ت �ل��ى
وامل�ص��اب�ين ون ��زوح آالف امل�ش��ردي��ن
م ��ن دي ��اره ��م وان� ��ه ل�خ�ط�ي��ر ح �ق��ا ان
وب � ��اء االره� � ��اب وج ��د ط��ري �ق��ه ال�ي�ن��ا
واقترف جريمته الشنعاء بتفجيره
مسجد االم ��ام ال �ص��ادق رض��ى الله
ع �ن ��ه وارض � � � ��اه ف� ��ي ش �ه ��ر ال �ص �ي��ام
والقيام ولم يراع لبيوت الله حرمة
ول��م ت��أخ��ذه بالركع السجود رحمة
واس�ق��ط ع�ش��رات القتلى واملصابني
غير ان تالحم شعبنا فوت الفرصة
على من يريد النيل منا وسطر اروع
صور للوحدة الوطنية.

وقال سموه :إن االمن واالستقرار
وس� �ي ��ادة ال �ق ��ان ��ون وامل � �ب� ��ادئ ال�ت��ي
ج� �س ��ده ��ا ال� ��دس � �ت� ��ور ه � ��ي االس � ��س
وال� � �ق � ��واع � ��د ال � �ت� ��ي ن ��رت � �ك ��ز ع �ل �ي �ه��ا
الن � �ط�ل��اق ع �ج �ل��ة ال � �ح� �ي ��اة ال �ع��ام ��ة
واس � �ت � �م� ��راره� ��ا ب� �ك ��اف ��ة خ��دم��ات �ه��ا
ومرافقها في سائر مناحي الحياة
وانه من منطق الحرص على حماية
وح��دت�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة ف�ل��ن نسمح اب��دا
ب��إث��ارة الفتنة والبغضاء او العزف
ع �ل ��ى اوت � � ��ار ال �ط��ائ �ف �ي��ة ال �ب �غ �ي �ض��ة
او اس � �ت � �غ �ل�ال ال � �ن� ��زع� ��ات ال �ق �ب �ل �ي��ة
والفئوية والعرقية والطبقية وإذا
ح��دث أن اخطأ ف��رد ف��ي ح��ق الوطن
او امل�ج�ت�م��ع او خ��ان االم��ان��ة وف��رط
ب�ش��رف االن�ت�م��اء ال��وط�ن��ي فاليجوز
ابدا التعميم على طائفته او قبيلته
ب�غ�ي��ر س �ن��د او دل �ي ��ل .وأك� ��د س�م��وه
ان ام ��ن ال �ك��وي��ت ج ��زء ال ي�ت�ج��زأ من
ام� � ��ن م �ن �ظ ��وم ��ة م �ج �ل ��س ال� �ت� �ع ��اون
ل��دول الخليج العربية وك��ل تهديد
يستهدف ام��ن اح��دى دول املجلس
انما هو تهديد ألمن الكويت وسائر
دول امل �ج �ل ��س ن ��رف �ض ��ه ون �ت ��داع ��ى
ل ��دف� �ع ��ه ون � �ت � �ع� ��اون ل � ��دح � ��ره.وق � ��ال
س�م��وه إن مسيرة مجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي وم � ��ا ح �ق �ق �ت��ه دول� � ��ه م��ن
ان �ج��ازات م�ش�ه��ودة وم�ن��زل��ة رفيعة

على الصعيدين االقليمي والدولي
وانطالقا من وحدة الهدف واملصير
ب �ي �ن �ه��ا ورواب � � ��ط ال �ق��رب��ى واالخ � ��وة
ح ��ري ب �ن��ا أن ن�ت�م�س��ك ب �ه��ا ون�ع�م��ل
على تعزيزها ودفعها لتكون هذه
امل�س�ي��رة امل�ب��ارك��ة ام�لا ف��ي ال��وص��ول
اليها نحو توافق عربي ينقذ األمة
م��ن عثرتها ويوقظها م��ن سباتها
ويستعيد عزتها ومنعتها .وخاطب
رئيس وأعضاء املجلس بقوله:
لعلكم ت��ذك��رون أي �ه��ا االخ� ��وة ما
س�ب��ق ان ح ��ذرت م�ن��ه و ن�ب�ه��ت اليه
م��ن ه ��ذا امل �ن �ب��ر م��ن م �خ��اط��ر ال�ن�م��ط
االستهالكي ف��ي مجتمعنا وت��زاي��د
االن � �ف � ��اق ال �ح �ك ��وم ��ي االس �ت �ه�ل�اك��ي
ال ��ذي ال ط��ائ��ل م�ن��ه وال ع��ائ��د وذل��ك
ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب م� � �ج � ��االت ال �ت �ن �م �ي��ة
واالس�ت�ث�م��ار ف��ي االن �س��ان الكويتي
وه ��و م ��ا ي�ش�ك��ل ال �ق �ي �م��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
املضافة لبلدنا والدعامة االساسية
الستقراره وتقدمه وتطوره.
لقد ادى انخفاض اسعار النفط
عامليا الى تراجع في ايرادات الدولة
ب �ح��وال��ي س �ت�ين ف ��ي امل �ئ��ة ف ��ي حني
استمر االنفاق العام على حاله بدون
أي تخفيض يتناسب مع انخفاض
س �ع��ر ال �ن �ف��ط وه � ��ذا ول� ��د ع �ج��زا في
ميزانية الدولة يثقل كاهلها ويحد

م��ن ط�م��وح��ات�ن��ا ال �ت �ن �م��وي��ة .ول��ذل��ك
الب � ��د م� ��ن امل� �س ��ارع ��ة ال � ��ى م �ب��اش��رة
اج ��راءات ج��ادة وعاجلة الستكمال
جهود االصالح االقتصادي وانجاز
اهدافه تستهدف ترشيد وتخفيض
االن�ف��اق العام والتصدي على نحو
ف� �ع ��ال مل� �ظ ��اه ��ر ال� �ف� �س ��اد واس� �ب ��اب ��ه
ومعالجة االخ �ت�لاالت ال�ت��ي تشوب
اقتصادنا الوطني حيث ان التأخير
يزيد العجز تراكما والوضع تفاقما
م �م��ا ي �ت �ط �ل��ب ج� �ه ��ودا اك �ب ��ر وك�ل�ف��ة
اعلى في املستقبل.
وش � � ��دد س � �م ��وه ع� �ل ��ى أن ال � ��والء
ل �ل ��وط ��ن ف � ��وق ك� ��ل والء وم �ص �ل �ح��ة
ال ��وط ��ن ت �ت �ق��دم ع �ل��ى ك ��ل م�ص�ل�ح��ة
واالنتماء للكويت يعلو كل انتماء
ف��اح��رص��وا على حماية ام��ن الوطن
وصونوا وحدتنا الوطنية وافتحوا
اب � � ��واب امل �س �ت �ق �ب��ل ب��ال �ع �م��ل ال �ج��اد
امل �خ �ل��ص واط �ل �ق��وا م �س �ي��رة ال �ب �ن��اء
والتنمية وال�ت�ق��دم وص ��وال ال��ى غد
زاهر مشرق باذن الله لتظل الكويت
دائ �م��ا ب �ع��ون ال �ل��ه ح ��رة اب �ي��ة كاملة
السيادة عالية الراية مرفوعة الراس
دار امن وامان وديرة رخاء وازدهار.
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شدد على ضرورة االلتفاف حول القيادة السياسية والتعاون من أجل حماية وصون أمن الكويت

الغانم :وحدتنا الوطنية سالحنا الفتاك
ضد اإلرهاب الجبان
أل�ق��ى رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم كلمته في افتتاح دور االنعقاد
العادي الرابع من الفصل التشريعي
ال��راب��ع عشر وق��د ق��ال فيها :ف��ي ظهر
يوم جمعة من شهر الهدى والفرقان
وفي اثناء صالتهم في مسجد اإلمام
ال� �ص ��ادق ع�ل�ي��ه ال �س�ل�ام س �ق��ط ال��رك��ع
السجود مضرجني بدمائهم الطاهرة
ش�ه��داء جريمة آثمة استهدفت ام��ان
ال� �ك ��وي ��ت وس� �م ��اح ��ة اه �ل �ه��ا ووح � ��دة
ص �ف �ه��ا ،ف� � ��اذا ال� �ك ��وي ��ت ب �ف �ض��ل ال �ل��ه
ون �ع �م �ت��ه وب � �ج ��رأة األم� �ي ��ر وح�ك�م�ت��ه
وبوعي الشعب ووحدته ت��رد خنجر
ال �س��م ال ��ى ص ��در ص��اح �ب��ه معتمصة
ب ��اإلل ��ه ال ��واح ��د وب��رس��ال �ت��ه ال �خ��ال��دة
وب� ��رس� ��ول� ��ه امل� �ص� �ط� �ف ��ى ص� �ل ��ى ال �ل ��ه
عليه وس�ل��م وه�ك��ذا وب��دال م��ن نصب
س� � ��رادق ال �ت �خ��وي��ن وح �ش��د س��اح��ات
ال �ت �ه��وي��ل وال �ت �ن��دي��د وق �ف �ن��ا جميعا
بعيون دام�ع��ة وق�ل��وب خاشعة نزف
الشهداء ونتقبل العزاء ونقيم صالة
ال�ج�م�ع��ة ال �ت��ال �ي��ة ف��ي م�س�ج��د ال �ف��داء
وم��ا ك��دن��ا نلملم دمعنا على شهداء
الصادق حتى فوجئنا بقضية خلية
االس�ل�ح��ة ال�ت��ي تمثل وج�ه��ا آخ��ر من
أوجه االرهاب ما يستوجب االلتفاف
ح ��ول ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ت�ع��اون
م��ن اج��ل حماية وص��ون ام��ن الكويت
ل �ق��د ك��ان��ت ال ��وح ��دة ال��وط �ن �ي��ة سببا
ف ��ي ان �ت �ص��ار ش�ع�ب�ن��ا ال�ع�ظ�ي��م خ�لال
كل املحطات الحاسمة عبر تاريخنا
القديم واملعاصر وستكون سالحنا
الفتاك ضد االرهاب الجبان تجسيدا
لقناعة كل فئات الشعب اال دول��ة وال
تنظيم وال ح��زب وال فكر يعلو فوق
مصلحة الوطن الغالي حيث تنطلق
امل��واق��ف ه�ن��ا م��ن ق��اع��دت�ين ال ي�م��اري
ف�ي�ه�م��ا ع��اق��ل ت�ط�ب�ي��ق ال �ع �ق��وب��ة على
من تثبت ادانته واال تؤخذ الجماعة
بجريرة الفرد وانني من مجلس االمة
وف��ي ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و األم�ي��ر
وحضور ولي عهده االمني ادعو الى
ان ي�ت�ح�م��ل ك ��ل م ��واط ��ن م�س��ؤول�ي�ت��ه
ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي ال �ت��رف��ع ع ��ن االص � ��وات
ال�ن�ش��از وع ��دم االن �ج��راف وراء تجار
ال � �ش � �غ� ��ب ح � �م� ��ال� ��ي ال � �ح � �ط� ��ب ال� ��ذي� ��ن
يريدونها فتنة ال تبقي وال تذر ذلك
ان تصنيف االرهاب حسب الهوية أو
الطائفة خطيئة بالغة الضرر وأخذ
ال �ج �م��اع��ة ب �ج ��ري ��رة ال� �ف ��رد ان� �ح ��راف
م ��دم ��ر وإذا ك ��ان ��ت ف� �ص ��ول ج��ري �م��ة

تعاون السلطتين
يوفر الحزم
والحسم في فرض
سيادة القانون
وثقافة دون
مجامالت
ال تنظيم وال حزب
وال فكر يعلو
فوق مصلحة
الوطن الغالي
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ملقيا خطابه في افتتاح الدور الرابع

املسجد ال �ص��ادق ق��د انتهت بأحكام
ال�ق�ص��اص ال �ع��ادل وال �ح��ازم ع�ل��ى من
ثبت عليه الجرم فإننا على ثقة كاملة
ب ��أن ع��دال��ة ال �ق �ض��اء ت �ج��اه م��ن تثبت
إدان � �ت� ��ه ف ��ي خ �ل �ي��ة ال� �س�ل�اح س�ت�ك��ون
ب� � ��ذات ال � �ح� ��زم وال � �ع� ��دل وال ي �ف��وت �ن��ا
ه�ن��ا تسجيل ك��ل ال�ت�ق��دي��ر وال�ع��رف��ان
ل��رج��ال ال��داخ�ل�ي��ة وال��دف��اع وال�ح��رس
الوطني ومعهم رج��ال القضاء الذين
ي �ق �ف��ون س� ��دا م�ن�ي�ع��ا أم � ��ام م�ح�ت��رف��ي
ال�ف�تن وع��راب��ي اإلره ��اب الشنيع ففي
ح��رك�ي��ة ت��اري�خ�ن��ا اإلره � ��اب ج��رث��وم��ة
مستنسخة ومعركتنا ض��ده ليست
مستحدثة هي جولة أخرى في حرب
لم تنل من هويتنا ووحدتنا في زمن
ل �ي��س ب�ب�ع�ي��د وع ��ن دروس � ��ه ال يجب
أن نغفل أو نحيد ح��رب لم تزدنا إال
ت�م��اس�ك��ا وت �ع��اض��دا وص �م��ودا ح��رب
ل��م نخترها لكننا اخ�ت��رن��ا التصدي
لباطلها بسيف ال�ح��ق دفعنا الثمن
غ ��ال � �ي ��ا وم � �س � �ت � �ع� ��دون ل� �ل� �م ��زي ��د ف��ي
ه� ��ذه ال� �ح ��رب ال� ��ره� ��ان ه ��و وج ��ودن ��ا
واملستهدف هويتنا سننتصر ألننا
ن �ق ��ف ع �ل ��ى ال� �ج ��ان ��ب ال �ص �ح �ي��ح م��ن
ال �ت��اري��خ سننتصر ألن ال�ك��وي��ت هي
قضيتنا ألن ال�ك��وي��ت ق��درن��ا متوهم
من يعتقد أن العدوان علينا يرهبنا
أو يثنينا وكما الشهيد فينا يحيينا
فالطعنات م��ن ب�ين ظ�ه��ورن��ا تقوينا
وال� �ع� �ث ��رات أم ��ام �ن ��ا ت �ب �ن �ي �ن��ا وم�ه�م��ا

اك�ت��وي�ن��ا ب �ن��ار اإلره� ��اب ف��إن ال�ك��وي��ت
تداوينا وتحتوينا.
وأض � ��اف ال �غ��ان��م :أرج � ��و أن نتفق
جميعا ع�ل��ى أن اإلن �ج��از األه ��م ال��ذي
نجحنا في تحقيقه هو إعادة الحراك
املجتمعي إل��ى ج ��ادة ال�ف�ع��ل ب��دال من
م�ت��اه��ات االن�ف�ع��ال وه��و ال �خ��روج من
ح ��ال ��ة امل� ��راوح� ��ة إل� ��ى م��رح �ل��ة ال�س�ي��ر
الحثيث وه��و أي�ض��ا االرت �ق��اء بعالقة
ال �س �ل �ط �ت�ي�ن م� ��ن ح �ل �ب��ة ال �غ �ل �ب ��ة إل ��ى
صعيد ال�ت�ع��اون وهنا أود أن أسجل
ل�س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء كلمة
ص ��دق وش �ك��ر مل��ا ات�س�م��ت ب��ه م��واق�ف��ه
م � ��ن ت� � �ع � ��اون ص� � � ��ادق م � ��ع ت ��وج �ه ��ات
امل�ج�ل��س التشريعية وال��رق��اب�ي��ة وم��ن
تفاعل إيجابي مع العديد من مطالبه
وتوصياته.
وزاد ال�غ��ان��م :الب��د لكل دول��ة مهما
ك ��ان ح�ج�م�ه��ا ون�ظ��ام�ه��ا م��ن أن تقف
أم� � � ��ام اس� �ت� �ح� �ق ��اق ال �ت �غ �ي �ي ��ر ك �ش��رط
ل�ل�اس �ت �م��رار وأك � ��اد أج � ��زم ح�ي�ن أزع ��م
ان �ن��ا ف��ي ال �ك��وي��ت ن��واج��ه ال �ي��وم مثل
ه ��ذا االس �ت �ح �ق��اق ذل ��ك أن ال�ت�ح��دي��ات
ال �ت��ي ن��واج �ه �ه��ا أم �ن �ي��ا واق �ت �ص��ادي��ا
واج �ت �م��اع �ي��ا أض� �ح ��ت أخ� �ط ��ر م ��ن أن
تحتمل تمديدا ف��ي األج��ل وأق��رب من
أن تسمح بمزيد م��ن ال�ج��دل فاملشهد
الدولي يزداد غموضا وريبة وتزويرا
وحرائق الجوار ت��زداد أوارا وسعيرا
واألزم � ��ة امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة ت�ب��دو

أكثر مرارة من سابقاتها وأحر زفيرا
وق � ��وى ال �ف �ت �ن��ة وال �ت �ط��رف واإلره � ��اب
تنفث في أرضنا حقدا وسما ونفورا
وإذا ك ��ان م��ن ح�س��ن ح��ظ ال �ك��وي��ت أن
ي�ك��ون ال�ق��ائ��د اإلن�س��ان الشيخ صباح
األح �م��د ه��و رب ��ان سفينتها ف��ي ه��ذا
اإلب�ح��ار الصعب ف��إن على السلطتني
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة أن ت�ك��ون��ا
أك�ث��ر س��رع��ة ف��ي اس�ت�ل�ه��ام توجيهات
س �م��و األم �ي��ر وأك �ث��ر ق��رب��ا م��ن نبض
الشعب لكي ننجح في توفير شروط
اإلبحار اآلم��ن وإح��داث التغيير الذي
ي �س �ت��وع��ب ال �ت �ح ��والت دون ج� ��زع أو
ان�ب�ه��ار ويوجهها بكل ذك��اء واق�ت��دار
وال �ت �غ �ي �ي��ر ال � ��ذي ن �ق �ص��ده ه �ن��ا ليس
التغيير األه��وج العاصف الذي يدمر
ك��ل م��ا ي �م��ر ب��ه ث��م ي �ق��ف ع �ل��ى أط�لال��ه
ن � ��ادم � ��ا وه � � ��و ح� �س� �ي ��ر ب � ��ل ال �ت �غ �ي �ي��ر
ال � �ه� ��ادئ م � �ت ��درج ال� �خ� �ط ��وات واض ��ح
األه��داف والبدائل واآلل�ي��ات في إطار
ال��دس �ت��ور وال �ن �ظ��ام وال �ش��رع �ي��ة وف��ي
ح�ض��رة واح �ت��رام ال�ث��واب��ت وال�ح�ق��وق
وال �ك��رام��ة االن �س��ان �ي��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر ال��ذي
ي� ��ؤص� ��ل ال ��دي � �م � �ق ��راط � �ي ��ة وي � �ع ��ززه ��ا
ويحميها من أدعيائها وي��ذود عنها
أم ��ام م��ن ينصبون أنفسهم أوص�ي��اء
عليها إن م��ا ي�ج��ب أن ي��وف��ره ت�ع��اون
السلطتني هو الحزم والحسم والعزم
ف��ي ف ��رض س �ي��ادة ال �ق��ان��ون وث�ق��اف�ت��ه
دون م� �ج ��ام�ل�ات ت� �ج ��رح ع ��دال� �ت ��ه أو

ت�س��وي��ات ت��زي��د كلفته أو ت��ردد يمس
مصداقيته وهيبته وسيادة القانون
بهذه القوة وه��ذا املعنى ال تتعارض
مع مفاهيم التضامن االجتماعي بل
ت��ؤك��ده��ا وال ت�ت�ن��اق��ض م��ع ال�ح��ري��ات
ال�ع��ام��ة وال�خ��اص��ة ب��ل تحصنها وم��ا
يجب أن يوفره تعاون السلطتني هو
استلهام الفكر اإلسالمي املستنير في
التخطيط االقتصادي الكفيل بضمان
األم� ��ن االج �ت �م��اع��ي وه ��و ال�ف�ك��ر ال��ذي
أرس��ى رك��ائ��ز التحوط لشدائد الدهر
وأقر حق املستقبل في ثروة الحاضر
وفرض على أهل السنوات السمان أن
يحفظوا ألنفسهم وأوالدهم ما يقيهم
خ �ط��ر ال �س �ن�ين ال �ع �ج��اف وه� ��و ال�ف�ك��ر
الذي عف عن البخل والتقتير بقدر ما
كف عن اإلسراف والتبذير ولم يخش
على أم�ت��ه م��ن الفقر ب��ل خشي عليها
م��ن س��وء ال�ت�ق��دي��ر وه��و ال�ن�ظ��ام ال��ذي
جعل تسعة أع�ش��ار ال ��رزق ف��ي العمل
ال�ح��ر وأع�ط��ى امللكية الخاصة حرمة
لم يعطها نظام غيره ورب��ط ه��ذا كله
ب��امل �س��ؤول �ي��ة ال �ع �ق��دي��ة وال �ت �ع��اق��دي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة ل�ه��ذه امللكية وإذا كان
جهلنا أو تجاهلنا للحكمة القرآنية
ف��ي ال� �ت ��وازن ال �ع ��ادل ب�ي�ن االس�ت�ث�م��ار
واالس �ت �ه�لاك ق��د أض ��اع علينا فرصة
لالستفادة من سنوات ارتفاع أسعار
النفط فليس م��ا ي��دع��ون��ا إل��ى الجزع
من انخفاض هذه األسعار رغم شدته

وصدمته وقسوته ..شريطة أن نتبنى
السياسات اإلصالحية املوائمة فورا
خ��اص��ة وأن املشكلة ق��د ن�ش��أت أص�لا
عن تفاقم الهدر وتواضع اإلدارة.
وزاد :ل �ئ��ن ك ��ان ��ت ح �م��اي��ة ح �ق��وق
امل��واط��ن ف��ي ال �ح��ري��ة وال �ع �ل��م وال �ع��دل
وف� � ��ي ال� �ص� �ح ��ة وامل � � �س � � ��اواة وال �ع �م��ل
ه ��ي امل �س��ؤول �ي��ة األس � ��اس ل�ل�س�ل�ط��ات
الثالث فإن حماية حقوق الوطن هي
ب��ال��درج��ة األول � ��ى واأله � ��م م�س��ؤول�ي��ة
الشعب كله .
ل��ذل��ك ف ��إن وف � ��اء امل ��واط ��ن ب�ح�ق��وق
ال��وط��ن ع�ل�ي��ه ي �ج��ب أال ي �ق��ل أب� ��دا عن
تمسكه ب�ح�ق��وق��ه ت�ج��اه ال��دول��ة فذلك
هو ميثاق األح��رار أم��ا املطالبة بحق
ال يستدعي واجبا وبامتياز ال يرتب
ال � �ت ��زام ��ا ف� �ه ��ذا ل �ي ��س م� ��ن ش �ي ��م أه ��ل
ال �ك��وي��ت وإن ث�ق�ت�ن��ا ال�ك��ام�ل��ة املطلقة
بفزعة الكويتيني جميعا لوطنهم هي
ال�ت��ي تبقينا رغ��م خ�ط��ورة م��ا يحيط
ب �ن��ا ورغ � ��م غ �م��وض م ��ا ال ن �ح �ي��ط به
م �ح �ك��وم�ين ب ��األم ��ل م �س �ك��ون�ين بحب
وط��ن ليس لنا بعد الله س��واه وليس
لنا ولو ملكنا الدنيا مثيله أو بديله
فلنتق الله في وحدته ولنتق الله في
شرعيته ولنتق الله في أوالدن��ا بناة
غده وأساس ثروته.
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المجلس يناقش استجواب طنا لوزيرة
الشؤون في الجلسة االفتتاحية
جلسة  1يوليو 2015
واف��ق املجلس (املوافقون  47غير
املوافقني  4من إجمالي الحضور )51
على مشروع القانون بربط ميزانية
الوزارات واإلدارات الحكومية للسنة
املالية ( )2016/2015وأحال املجلس
القانون على الحكومة.
واف��ق املجلس (املوافقون  52غير
امل��واف �ق�ين  1م��ن إج �م��ال��ي ال�ح�ض��ور
 )53على املداولة الثانية لقانون في
ف��ي ش��أن البصمة ال��وراث �ي��ة ،وأح��ال
املجلس القانون للحكومة.
وواف ��ق املجلس على التوصيات
ال� � � ��ورادة ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر ( )39للجنة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ب��رب��ط م�ي��زان�ي��ة ال � ��وزارات واإلدارات
ال � � �ح � � �ك� � ��وم � � �ي� � ��ة ل� � �ل� � �س� � �ن � ��ة امل � ��ال� � �ي � ��ة
( )2016/2015وع � � ��دده � � ��ا ()46
ت ��وص� �ي ��ة م� ��وزع� ��ة ع� �ل ��ى االي� � � � ��رادات
وأبواب امليزانية وتوصيات خاصة
وتوصيات حول بيان وزير املالية.
واف��ق املجلس على طالب الوزير
بأن تكون الجلسة سرية.
واف��ق املجلس على إحالة الحالة
املالية للدولة ومالحظات األعضاء
إل� ��ى ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي ل �ب��رمل��ان �ي��ة وإل � ��ى دي� ��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة ب� �ن ��اء ع �ل ��ى اق � �ت� ��راح م��ن
رئ�ي��س لجنة امل�ي��زان�ي��ات والحساب
ال�خ�ت��ام��ي ال�ب��رمل��ان�ي��ة ع�ل��ى أن ي�ق��دم
دي��وان املحاسبة تقريرا ع��ن الحالة
امل ��ال� �ي ��ة ل� �ل ��دول ��ة وح �ق �ي �ق��ة أوض � ��اع
استثمارات الدولة.
مجلس االمة يفض دور االنعقاد.
جلسة  27أكتوبر 2015
ت�م��ت ت �ل�اوة امل��رس��وم رق ��م ()231
ل�س�ن��ة 2014م ب��دع��وة م�ج�ل��س األم��ة
ل�لان�ع�ق��اد ل�ل��دور ال �ع��ادي ال��راب��ع من
الفصل التشريعي ال��راب��ع عشر في
 28أكتوبر 2014م.
ت �ف �ض��ل ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد املفدى حفظه الله ورعاه
ب ��اف� �ت� �ت ��اح دور االن � �ع � �ق� ��اد ال� �ع ��ادي
الرابع من الفصل التشريعي الرابع
عشر ملجلس األم��ة بالنطق السامي
وال�خ�ط��اب األم �ي��ري ث��م أل�ق��ى رئيس
م �ج �ل��س األم � ��ة ك �ل �م��ة وت �ل �ت �ه��ا كلمة
سمو رئيس مجلس الوزراء.
ت �ك �ل �ي��ف وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس ال ��وزراء الشيخ محمد عبد
الله املبارك الصباح بالقيام بأعمال
وزي��ر الكهرباء أحمد خالد الجسار

صورة من احدى جلسات الدور الرابع

أثناء غيابه.
ت �ك �ل �ي��ف وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
اإلس� �ك ��ان ي��اس��ر ح �س��ن أب� ��ل ل�ل�ق�ي��ام
بأعمال وزير األشغال العامة أحمد
خالد الجسار أثناء غيابه.
زك� � � ��ى امل � �ج � �ل� ��س ال � �ن � ��ائ � ��ب ع� � ��ادل
الخرافي أمينا للسر لتكون هي املرة
ال�ث��ان�ي��ة ع�ل��ى ال �ت��وال��ي ال �ت��ي يتولى
فيها هذا املنصب.
ف� � ��از ب �م �ن �ص��ب م� ��راق� ��ب امل �ج �ل��س
النائب عبد الله التميمي بحصوله
ع� �ل ��ى ( )34ص ��وت ��ا  ،ف �ي �م��ا ح�ص��ل
منافسه النائب سعدون حماد على
( )26صوتا وه��ي امل��رة األول��ى التي
يفوز بها النائب عبد الله التميمي
بمنصب مراقب املجلس.
ن � ��اق � ��ش امل � �ج � �ل� ��س االس � �ت � �ج� ��واب
امل � ��وج � ��ه م � ��ن ال� �ع� �ض ��و م �ح �م ��د ط�ن��ا
للسيدة وزيرة الشؤون االجتماعية
وال � �ع � �م ��ل وزي � � � ��رة ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
التخطيط والتنمية ه�ن��د الصبيح
املتضمن أربعة محاور ع��ن :الهيئة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة والهيئة
العامة للقوى العاملة والجمعيات
التعاونية وم��ا يتشابه م��ن إدارات
أخ � � � � ��رى ب� �ط� �ب� �ي� �ع ��ة ال � �ع � �م� ��ل ودور
ال��رع��اي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وامل �س��اع��دات
االج�ت�م��اع�ي��ة وه ��ي امل ��رة األول� ��ى في
ت��اري��خ ال �ح �ي��اة ال�ن�ي��اب�ي��ة ال �ت��ي تتم
فيها مناقشة استجواب في جلسة
اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد  ،وق ��د ش��رح
ال� �ع� �ض ��و امل� �س� �ت� �ج ��وب م �ح �م��د ط�ن��ا
اس �ت �ج ��واب ��ه وردت ع �ل �ي��ه ال ��وزي ��رة

مفندة ما أثاره من اتهامات وتحدث
ال �ع �ض��و ع �ب��د ال �ل��ه امل �ع �ي��وف م��ؤي��دا
لالستجواب والعضو راكان النصف
معارضا وانتهى النقاش إلى اآلتي:
رف� � ��ض امل� �ج� �ل ��س ( )15ت��وص �ي��ة
مقدمة من بعض األعضاء.
م � ��واف� � �ق � ��ة امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ()13
توصيات مقدمة من بعض األعضاء
وهي:
 - 1ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة.
 - 2زي��ادة ك��وادر الوطنية العامة
ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل� �ش ��ؤون ذوي
اإلعاقة.
 - 3مراجعة جميع القرارات التي
ت ��م ال� �ت� �ط ��رق ل �ه��ا ف ��ي االس� �ت� �ج ��واب
والتأكد من صحتها.
 - 4ال � � �ت� � ��أك� � ��د م � � ��ن أن ط ��ري� �ق ��ة
ال �ت �ش �خ �ي��ص ل� �ح ��االت اإلع� ��اق� ��ة ه��ي
ن �ف �س �ه ��ا امل� �ت� �ب� �ع ��ة ع � �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى
العاملي.
 - 5ال� � �ت � ��أك � ��د م� � ��ن أن امل� � � � ��دارس
وال �ح �ض��ان��ات ال �ت��ي ت�ت�ع��ام��ل معها
ه�ي�ئ��ة ش� ��ؤون ذوي اإلع ��اق ��ة ل��دي�ه��ا
تراخيص صحيحة.
 - 6مراجعة م��ا ورد ف��ي صحيفة
االس�ت�ج��واب م��ن مخالفات والتأكد
من تصحيحها.
 - 7ال �ت��أك��د م��ن أن ال�ق�ي��ادي�ين في
هيئة القوى العاملة قد تم اختيارهم
ب�ن��اء على ش��روط تعيينهم وأيضا
موافقات الخدمة املدنية.
 - 8اس�ت�م��رار العمل على تطوير

ال �ع �م��ل ف ��ي ه �ي �ئ��ة ال � �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة
وت�ط�ه�ي��ره��ا م��ن أي ن ��وع م��ن أن ��واع
الفساد الذي كان منتشرا بها سواء
تجارة اإلقامات أو الرشوة.
 - 9وض� � � ��ع م � �ع ��اي � �ي ��ر واض � �ح� ��ة
ل� �ت� �ح ��دي ��د ال� �ع� �م ��ال ��ة امل� �ط� �ل ��وب ��ة ف��ي
الشركات واملؤسسات الخاصة.
 - 10متابعة الجمعيات التعاونية
والتأكد من صحة حساباتها املالية
وت�ح��وي��ل أي م��ن األش �خ��اص ال��ذي��ن
لهم دور في تزوير ه��ذه الحسابات
للنيابة.
 - 11ال�ت��أك��د م��ن أداء الجمعيات
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ل� � ��دوره� � ��ا ال� �ت� �ع ��اون ��ي
وامل�ج�ت �م�ع��ي وم �ح��اس �ب��ة امل�خ��ال�ف�ين
ألنظمة هذه الجمعيات.
 - 12ال �ت��أك��د م ��ن ت�ط�ب�ي��ق ق��ان��ون
الحضانة العائلية بخصوص فئة
م�ج�ه��ول��ي ال��وال��دي��ن وإذا ك ��ان ه��ذا
ال�ق��ان��ون بحاجة إل��ى تعديل تتقدم
الحكومة بمشروع قانون لتعديله.
 - 13ال�ت��أك��د م��ن تطبيق القانون
ع �ل��ى م ��ن ي �ت �ق��دم ل�ط�ل��ب امل �س��اع��دات
امل ��ال �ي ��ة م ��ن وزارة ال � �ش� ��ؤون وع ��دم
اإلخالل في أي من مواده ومحاسبة
امل �خ��ال �ف�ين ب ��ال �ج ��زاءات ال� � ��واردة في
قوانني الدولة.
زك � ��ى امل� �ج� �ل ��س ل �ع �ض��وي��ة ل�ج�ن��ة
ال�ع��رائ��ض وال �ش �ك��اوى ال �ن��واب :عبد
ال �ل��ه امل �ع �ي��وف وس �ل �ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م
وماجد موسى وعبد الله العدواني
وخليل الصالح
ان�ت�خ��ب امل�ج�ل��س لعضوية لجنة

ال�ش��ؤون الداخلية وال��دف��اع ال�ن��واب:
عبد الله املعيوف وسلطان اللغيصم
وماجد موسى وعبد الله العدواني
وخليل الصالح.
ان�ت�خ��ب امل�ج�ل��س لعضوية لجنة
ال � � �ش� � ��ؤون امل� ��ال � �ي� ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
ال � � �ن� � ��واب :ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع وخ �ل��ف
دم�ي�ث�ي��ر وح �م��ود ال �ح �م��دان وأح�م��د
القضيبي وفيصل الكندري ومحمد
الجبري وعسكر العنزي.
زك � ��ى امل �ج� �ل ��س ل �ع �ض��وي��ة ل�ج�ن��ة
ال� �ش ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
ال� � � � � � �ن � � � � � ��واب :م � � � � �ب� � � � ��ارك ال � � �ح � ��ري � ��ص
ود.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران وم�ح�م��د
ال� � �ب � ��راك ون� �ب� �ي ��ل ال� �ف� �ض ��ل وف �ي �ص��ل
الدويسان ود.يوسف الزلزلة واحمد
القضيبي.
ان�ت�خ��ب امل�ج�ل��س لعضوية لجنة
ش��ؤون التعليم والثقافة واإلرش��اد
ال �ل �ج �ن��ة ال� � �ن � ��واب :د.م� �ح� �م ��د ه� ��ادي
الحويلة ود.ع ��ودة ال�ع��ودة وفيصل
الدويسان وخليل عبد الله وحمود
الحمدان.
ان�ت�خ��ب امل�ج�ل��س لعضوية لجنة
ال � �ش� ��ؤون ال �ص �ح �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
وال� �ع� �م ��ل ال� � �ن � ��واب :س �ع��د ال �خ �ن �ف��ور
وط�ل��ال ال �ج�ل�ال وح� �م ��دان ال �ع��ازم��ي
ود.م � �ن � �ص ��ور ال �ظ �ف �ي��ري وس� �ع ��دون
حماد.
ان�ت�خ��ب امل�ج�ل��س لعضوية لجنة
ال�ش��ؤون الخارجية اللجنة ال�ن��واب:
كامل العوضي ومحمد طنا وفيصل
الكندري وحمد الهرشاني وف��ارس
العتيبي.
زك � ��ى امل �ج �ل ��س ل �ع �ض��وي��ة ل�ج�ن��ة
امل � ��راف � ��ق ال� �ع ��ام ��ة ال� � �ن � ��واب :ح� �م ��دان
العازمي وسعود الحريجي وع��ادل
الجار الله وراكان النصف ود.محمد
ال � �ه� ��دي� ��ة ون � �ب � �ي ��ل ال � �ف � �ض ��ل وخ� �ل ��ف
دميثير.
زك � ��ى امل �ج� �ل ��س ل �ع �ض��وي��ة ل�ج�ن��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ال � � � � �ن� � � � ��واب :ع � � ��دن � � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د
ود.ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ط��ري �ج��ي ود.م �ح �م��د
ال �ح��وي �ل��ة وع � ��ادل ال �خ��راف��ي س�ع��ود
الحريجي ود.عبد الرحمن الجيران
وفارس العتيبي.
ان�ت�خ��ب امل�ج�ل��س لعضوية لجنة
ح �م ��اي ��ة األم � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ال � �ن� ��واب:
م��اض��ي ال�ه��اج��ري وس�ي��ف ال�ع��ازم��ي
ود.عبد الله الطريجي وطالل الجالل

التتمة ص09

المجلس يفض
دور االنعقاد
الثالث في  1يوليو
بإنجازات تشريعية
غير مسبوقة
توصيات نيابية
بتنويع مصادر
الدخل وإعادة
هيكلة االقتصاد
الكويتي
مناقشة الحالة
المالية للدولة
في جلسة سرية
وإحالة مالحظات
النواب الى لجنة
الميزانيات
تزكية عادل
الخرافي أمينا للسر
وانتخاب التميمي
مراقبا للمجلس
المجلس يشكل
 11لجنة دائمة
 5منها بالتزكية
و  6باالنتخاب
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المجلس يجدد تكليف األولويات بمتابعة
برنامج عمل الحكومة في االنعقاد الرابع
تتمة المنشور ص08
وعبد الله التميمي.
زك � ��ى امل �ج �ل ��س ل �ع �ض��وي��ة ل�ج�ن��ة
تحديد األولويات النواب :د.يوسف
الزلزلة وأحمد الري وكامل العوضي
إضافة إلى رئيسي لجنتي الشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة وال � �ش� ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ب�م��وج��ب
ن � ��ص ال �ل�ائ � �ح� ��ة ف � ��ي ش� � ��أن ت �ش �ك �ي��ل
اللجنة.
زك � ��ى امل �ج �ل ��س ل �ع �ض��وي��ة ل�ج�ن��ة
إعداد مشروع الجواب على الخطاب
األم�ي��ري كال من ال�ن��واب :خليل عبد
ال �ل��ه وح �م ��ود ال �ح �م��دان وع �ب��د ال�ل��ه
املعيوف ود.ع��ودة الرويعي ود.عبد
الله الطريجي.
زك � ��ى امل �ج �ل ��س ل �ع �ض��وي��ة ل�ج�ن��ة
ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ال� �ن ��واب :نبيل
الفضل وف��ارس العتيبي وعبد الله
امل �ع �ي��وف وع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي ود.ع �ب��د
الله الطريجي.
زك � ��ى امل �ج �ل ��س ل �ع �ض��وي��ة ل�ج�ن��ة
ش� � ��ؤون اإلس � �ك� ��ان ال� � �ن � ��واب :ف�ي�ص��ل
ال � � �ك � � �ن� � ��دري وس� � � �ع � � ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي
وسلطان اللغيصم وراك��ان النصف
ود.منصور الظفيري.
زك � ��ى امل �ج �ل ��س ل �ع �ض��وي��ة ل�ج�ن��ة
ح� �ق ��وق االن � �س � ��ان ال� � �ن � ��واب :ع ��دن ��ان
عبدالصمد وفيصل الشايع وحمود
ال �ح �م��دان وع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي وج�م��ال
العمر.
زك � ��ى امل �ج� �ل ��س ل �ع �ض��وي��ة ل�ج�ن��ة
تنمية املوارد البشرية النواب :أحمد
الري ود.خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه ود.ع � ��ودة
ال � ��روي � �ع � ��ي وع� � ��دن� � ��ان ع �ب��دال �ص �م��د
وجمال العمر.
زك � ��ى امل �ج� �ل ��س ل �ع �ض��وي��ة ل�ج�ن��ة
ذوي االحتياجات الخاصة النواب:
م��اض��ي ال �ه��اج ��ري وم �ح �م��د ال �ب��راك
وص ��ال ��ح ع ��اش ��ور وخ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح
وعبدالله العدواني.
ق ��رر م�ج�ل��س األم� ��ة ع �ق��د جلسته
ال �ث ��ان �ي ��ة ي � ��وم ال� �ث�ل�اث ��اء امل � ��واف � ��ق 3
نوفمبر املقبل.
جلسة  3نوفمبر 2015
ص� ��دق امل �ج �ل��س (م ��واف �ق ��ة ع��ام��ة)
على مضابط الجلسات التالي:
امل �ض �ب �ط��ة (/ 1335أ ) ب �ت��اري��خ
 2015/6/23م.
امل�ض�ب�ط��ة (/ )1335ب ) ب�ت��اري��خ
 2015/6/24م.
امل �ض �ب �ط��ة (/ 1335ج ) ب �ت��اري��خ

تشكيل  7لجان
مؤقتة جميعها
بالتزكية
تمديد مدة عمل
لجنة التحقيق في
مكتب االستثمار
بلندن  3أشهر

محمد طنا خالل مناقشة استجواب وزيرة الشؤون هند الصبيح

 2015/6/25م.
امل�ض�ب�ط��ة (/ )1336أ ) ب�ت��اري��خ
 2015/6/30م.
امل�ض�ب�ط��ة (/ 1336ب ) ب�ت��اري��خ
 2015/7/1م.
املضبطة (/ )1337ب ختامية )
بتاريخ  2015/7/1م.
املضبطة ( )1338ب � � � �ت � � ��اري � � ��خ
 2015/10/27م.
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س  8رس ��ائ ��ل م��درج��ة
ع �ل��ى ج� ��دول األع� �م ��ال وان �ت �ه��ى إل��ى
القرارات التالية:

ع � � � ��رض امل � �ج � �ل ��س ال ��رس ��ال� �ت�ي�نال� � � ��واردت � �ي ��ن م � ��ن ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد -ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورع � � ��اه -ال �ت ��ي ي �ش �ك��ر ف �ي �ه��ا رئ �ي��س
وأعضاء مجلس األمة على تهنئتهم
بمناسبة عيد الفطر املبارك ورسالة
س �م ��وه ب��ال �ت �ه �ن �ئ��ة ب �ع �ي��د األض �ح��ى
امل �ب��ارك وال��رس��ال��ة ال�ت��ي يشكر فيها
املجلس على إهدائه الدرع التذكارية
ب �م �ن��اس �ب��ة اف� �ت� �ت ��اح دور االن �ع �ق ��اد
العادي الرابع من الفصل التشريعي
الرابع عشر.

 واف�ـ�ـ��ق امل�ج�ل��س (م��واف �ق��ة ع��ام��ة)على إحالة االقتراح برغبة املقدم من
النائب عبدالله التميمي م��ن لجنة
ش��ؤون التعليم والثقافة واإلرش��اد
إلى اللجنة اإلسكانية لالختصاص.
أم� �ه ��ل امل �ج �ل��س (م ��واف� �ق ��ة ع��ام��ة)
الحكومة شهرين حتى نهاية العام
ال�ج��اري الستكمال تنفيذ توصيته
ب� �ت� �ق ��دي ��م ت � �ق� ��ري� ��ر ع� � ��ن ال � � ��دراس � � ��ات
ال �ت��ي أج��راه��ا دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة من
 ، 2010/1/1وتقديم التقرير لديوان
املحاسبة  ،مع موافاة مجلس األمة

المعاقون
قانون بتعديل بعض أحكام
القانون رقم  8لسنة 2010
ف��ي ش��أن ح�ق��وق االش�خ��اص
ذوي اإلع � ��اق � ��ة :ص � � ��در ق ��ان ��ون
بتعديل بعض أحكام القانون
رق � ��م  8ل �س �ن��ة  2010ف ��ي ش��أن
ح� � � �ق � � ��وق االش � � � � �خ� � � � ��اص ذوي
اإلع��اق��ة ف��ي جلسة  17نوفمبر
 2015ول��م ينشر ف��ي ال�ج��ري��دة
ال ��رس� �م� �ي ��ة وي � �ه� ��دف ال� �ق ��ان ��ون
ال� ��ى ص� ��رف م �خ �ص��ص ش�ه��ري
للشخص ذي االعاقة حتى سن
ال�ـ 21سنة تحدد قيمته الهيئة
بناء على تقرير اللجنة الفنية
امل�خ�ت�ص��ة ط�ب�ق��ا ل �ن��وع ودرج ��ة

االع ��اق ��ة وي�س�ت�م��ر ص��رف �ه��ا إذا
اس �ت �م��ر ب ��ال ��دراس ��ة ح �ت��ى س��ن
الـ 28وكذلك تستحق املرأة التي
ت��رع��ى م�ع��اق��ا ذا اع��اق��ة ش��دي��دة
وال ت �ع �م��ل م�خ�ص�ص��ا ش�ه��ري��ا
وفقا للشروط والضوابط التي
تضعها الهيئة ويوقف صرف
امل�خ�ص��ص ال �ش �ه��ري ف��ي ح��ال��ة
ال �ش �ف��اء م��ن االع��اق��ة ب �ن��اء على
شهادة من اللجنة املختصة».
ك �م ��ا ي� �ه ��دف ال � ��ى اس �ت �ث �ن��اء
م��ن أح �ك��ام ق��ان��ون ال�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية وق��ان��ون معاشات
ال �ع �س �ك��ري�ين ي �س �ت �ح��ق امل��ؤم��ن
ع�ل�ي��ه او امل�س�ت�ف�ي��د ال ��ذي ت�ق��رر

ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة أن��ه
م�ع��اق معاشا تقاعديا يعادل
 100في املئة من املرتب الكامل
بما ال يتجاوز  2750دينار إذا
بلغت م��دة ال�خ��دم��ة املحسوبة
في املعاش  15عاما على األقل
بالنسبة للذكور و 10سنوات
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ان��اث وال يشترط
الحصول على املعاش في هذه
الحالة بلوغ سن معينة».

بتلك الردود كما وافق املجلس على
إحالة رسالة رئيس ديوان املحاسبة
ب� ��اإلن� ��اب� ��ة إل� � ��ى ل �ج �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ل� ��دراس� ��ة م��ا
ورد فيها جاء قرار املجلس بتمديد
امل �ه �ل��ة ب �ن��اء ع �ل��ى اق �ت ��راح م��ن ن��ائ��ب
رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر املالية
أنس الصالح.
 واف��ق املجلس ( 29موافقون من 45إج�م��ال��ي ال�ح�ض��ور) على تمديد
م�ه�ل��ة ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي أوض ��اع
م�ك�ت��ب االس�ت�ث�م��ار ال�ك��وي�ت��ي بلندن
وامل �ك��ات��ب ال�خ��ارج�ي��ة األخ� ��رى ح��ول
ال�ع��ال��م مل��دة ( )3أش�ه��ر حتى تتمكن
م ��ن إت �م ��ام م�ه�م�ت�ه��ا م ��ع ال �ط �ل��ب من
ال �ح �ك��وم��ة س ��رع ��ة م� ��واف� ��اة ال�ل�ج�ن��ة
ب��امل �س �ت �ن��دات ال �ت��ي ط�ل�ب�ت�ه��ا وب��ذل��ك
رف� ��ض امل �ج �ل��س امل �ق �ت��رح ال � ��ذي ق��دم
أث �ن��اء ال�ج�ل�س��ة م��ن ب�ع��ض األع �ض��اء
بتحويل املوضوع إلى لجنة حماية
األموال العامة للتحقيق فيه.
واف � ��ق امل �ج �ل��س (م ��واف� �ق ��ة ع��ام��ة)
ع�ل��ى ن�ظ��ر رس��ال��ة ال�ع�ض��و ع�ب��دال�ل��ه
الطريجي ب�ش��أن ال��وض��ع الرياضي
ال �ت��ي ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا م��واف �ق��ة املجلس
على ( )4توصيات هي :إيقاف الدعم
ال�ح�ك��وم��ي ل�لأن��دي��ة ال�ت��ي تستجيب
ل � �ق� ��رار إي � �ق� ��اف ال� �ن� �ش ��اط ال��ري��اض��ي
وح ��ل م�ج��ال��س إدارات ت�ل��ك األن��دي��ة
وس� �ح ��ب م �ب �ن��ى امل �ج �ل ��س األومل� �ب ��ي
األس� �ي ��وي واس �ت �ع �ج��ال خصخصة
األن ��دي ��ة واع �ت �م��اد ال �ص��وت ال��واح��د
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات األن��دي��ة واالت �ح��ادات
ال��ري��اض�ي��ة  ،وذل ��ك لتنظر م��ع طلب

مناقشة الوضع الرياضي في جلسة
األربعاء التكميلية.
ن� � � �ظ � � ��ر امل� � � �ج� � � �ل � � ��س ف � � � � ��ي ب � �ع ��ض
االق � �ت ��راح ��ات ال �ت ��ي ق��دم �ه��ا ال �ن ��واب
أثناء الجلسة وانتهى إلى القرارات
التالية:
ط ��ال ��ب م �ج �ل��س األم � ��ة ال �ص �ح��اف��ة
االلتزام بأمانة النشر إعماال للمادة
من  182من الالئحة الداخلية وكان
ذلك تعليقا على ما نشرته الصحف
ح ��ول رس��ال��ة دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عن
ع � � ��دم ت �ن �ف �ي ��ذ ال � �ح � �ك ��وم ��ة ت��وص �ي��ة
مجلس األمة.
جدد املجلس موافقة عامة تكليفه
لجنة تحديد األول��وي��ات البرملانية
ملتابعة ب��رن��ام��ج عمل الحكومة في
دور االن �ع �ق��اد ال �ع ��ادي ال ��راب ��ع على
أن تقدم اللجنة تقريرها في نهاية
دور االنعقاد ...يذكر أن اللجنة أعدت
تقريرا مفصال ع��ن متابعة برنامج
ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي دور االن �ع �ق��اد
العادي الثالث وقد أدرج على جدول
أعمال املجلس.
وافق املجلس (موافقة عامة) على
تشكيل لجنة ش��ؤون امل��رأة واألس��رة
وق ��د زك ��ى امل�ج�ل��س ك�ل�ا م��ن ال �ن��واب:
حمود الحمدان وعبد الله التميمي
وصالح عاشور ومحمد طنا وعبد
ال�ل��ه امل�ع�ي��وف لعضوية لجنة امل��رأة
واألسرة.
واف��ق املجلس موافقة عامة على
رف��ع  14فقرة من البنود التالية في
جدول األعمال وهي:
ط �ل �ب ��ات امل� �ن ��اق� �ش ��ة :ح �ي ��ث واف� ��ق
املجلس على رفع الفقرات التالية من
جدول األعمال:
طلب املناقشة في شأن األوض��اع
ال �ج��اري��ة ف��ي ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ع��راق�ي��ة
الس�ت�ي�ض��اح س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة في
شأنها.
ط � �ل� ��ب امل � �ن� ��اق � �ش� ��ة ب� � �ش � ��أن ح ��ال ��ة
االن� �ه� �ي ��ار االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ف ��ي س��وق
الكويت ل�لأوراق املالية الستيضاح
سياسة الحكومة في شأنه.
طلب املناقشة لتوصيات مجلس
حقوق اإلنسان الستيضاح سياسة
الحكومة في شأنها.
ط� �ل ��ب م� �ن ��اق� �ش ��ة ب � �ش� ��أن ظ ��اه ��رة
إل � �غ ��اء امل �ن ��اق �ص ��ات ال �ح �ي��وي��ة م�ث��ل
م� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات ال � �ض � �م � ��ان وم �ب �ن ��ى
مطار الكويتي ال��دول��ي الستيضاح

التتمة ص10

10

ملف
حصاد 2015

aldostoor

الثالثاء  18ربيع األول  29 . 1437ديسمبر 2015

يس��تعد عام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية ،وتواصل «الدستور» نشر حلقات ملف الحصاد الذي خصصته لرصد
أحداث ذلك العام .واليوم تنشر الحلقة الثالثة التي تغطي الفترة من يوليو إلى ديسمبر .2015

جلسة خاصة لمناقشة قرار
إيقاف النشاط الرياضي
تتمة المنشور ص09
سياسة الحكومة في شأنها.
ط�ل��ب م�ن��اق�ش��ة ب �ش��أن اإلج � ��راءات
ال�ت��ي اتخذتها الحكومة عبر ادارة
الفتوى والتشريع ملتابعة حسابات
م��دي��ر امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للتأمينات
االج�ت�م��اع�ي��ة ال�س��اب��ق  ،الستيضاح
سياسة الحكومة في شأنه.
ط�ل�ب��ات تشكيل ل�ج��ان التحقيق:
ح � �ي� ��ث واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى رف� ��ع
الفقرات التالية من جدول األعمال :
اق� � �ت � ��راح ب � �ق� ��رار ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تحقيق في مشروع الوقود البيئي.
اق� � �ت � ��راح ب � �ق� ��رار ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تحقيق في تكرار سرقة األسلحة من
إدارة القوات الخاصة.
اق �ت ��راح ب �ق��رار ب ��أن ت�ت��ول��ى لجنة
امل � ��راف � ��ق ال� �ع ��ام ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ب �ش��أن
مشروع تركيب أنابيب نقل الوقود
م�ن�خ�ف��ض ال �ك �ب��ري��ت وأن��اب �ي��ب نفط
الغاز إلى محطة الدوحة والشعيبة
والصليبية لتوريد الطاقة.
اق� � �ت � ��راح ب � �ق� ��رار ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تحقيق للوقوف على مدى صحة ما
ينسب ل��وزارة الشؤون االجتماعية
وال�ع�م��ل وإدارات� �ه ��ا ذات ال�ص�ل��ة عن
ال�ت�ج��اوزات واالنتهاكات الصارخة
ض��د االن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي ت �م��ارس بحق
أبناء دور الحضانة العائلية.
اق � �ت� ��راح ب� �ق ��رار ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تحقيق في ال�ت�ج��اوزات الكثيرة في
امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون
واآلداب.
اقتراح بقرار بتوسيع صالحيات
ل �ج �ن��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ب� �ش ��أن ت� �ج ��اوزات
شابت عملية توزيع حيازات زراعية
بمنطقة الوفرة.
اق� � �ت � ��راح ب � �ق� ��رار ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تحقيق ح��ول ت �ك��رار ح ��االت وف�ي��ات
ال �ع �م��ال ف��ي م �ش��روع م��دي�ن��ة ص�ب��اح
السالم الجامعية (الشدادية).
اق� � �ت � ��راح ب � �ق� ��رار ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تحقيق في املخالفات والتجاوزات
التي حصلت بمشروع مدينة جابر
األحمد اإلسكاني.
ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ال��ث للجنة ال�ظ��واه��ر
السلبية ع��ن ظ��اه��رة ع�ن��ف العمالة
املنزلية.
ن � �ظ� ��ر امل � �ج � �ل� ��س ب � �ن� ��د األس � �ئ � �ل� ��ة
البرملانية الواردة.
وافق املجلس على إحالة الخطاب
األم � �ي� ��ري ال� � ��ذي اف �ت �ت��ح ب ��ه ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد حفظه

توصية نيابية
بإيقاف دعم
االندية
المستجيبة لقرار
إيقاف النشاط
الرياضي

أنس الصالح خالل مناقشة الحالة املالية للدولة وطلب الجلسة السرية

ال �ل��ه ورع � ��اه دور االن �ع �ق��اد ال �ع��ادي
الثالث من الفصل التشريعي الرابع
ع �ش��ر وم�ل�اح �ظ��ات األع� �ض ��اء ح��ول��ه
إل ��ى ل�ج�ن��ة اع � ��داد م �ش��روع ال �ج��واب
ع� �ل ��ى ال � �خ � �ط ��اب األم� � �ي � ��ري ل �ت �ق��دي��م
تقرير في شأنه إل��ى املجلس ،وذلك
ب �ع��د االن �ت �ه��اء م ��ن م�ن��اق�ش�ت��ه حيث
ت� �ط ��رق ��ت م �ل�اح � �ظ ��ات ال� � �ن � ��واب إل ��ى
ق�ض��اي��ا األم ��ن وال �خ�لاي��ا اإلره��اب �ي��ة
وال��وح��دة الوطنية والتعيينات في
ال�ق�ط��اع النفطي وال��وض��ع الصحي

وامللف االقتصادي وترشيد االنفاق
وت �ن��وي��ع م �ص ��ادر ال ��دخ ��ل وق�ض��اي��ا
ال �ت �ع �ل �ي��م وامل �ق �ي �م�ي�ن ب � �ص ��ورة غ�ي��ر
قانونية.

ع �ل �ي �ه��ا وق� � ��رر امل �ج �ل��س ال �ت �ص��وي��ت
عليها في جلسة  17نوفمبر الجاري
ق��رر املجلس عقد جلسته املقبلة
في  17و 18نوفمبر الجاري.

جلسة  4نوفمبر 2015
ن�ظ��ر امل�ج�ل��س ف��ي ط�ل��ب املناقشة
امل� �ق ��دم م ��ن ب �ع��ض األع � �ض� ��اء ب �ش��أن
الوضع الرياضي وفي ختام النقاش
ت �م��ت ت�ل��اوة  4ت��وص �ي��ات ل �ك��ن ح��ال
عدم توافر النصاب دون التصويت

جلسة  17نوفمبر 2015
واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ال�ت��وص�ي��ات
امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ب� �ع ��ض األع� � �ض � ��اء ف��ي
جلسة 2015/11/4م ب�ع��د االن�ت�ه��اء
من طلب املناقشة املتعلق بالوضع
ال��ري��اض��ي وإي�ق��اف النشاط الكروي

 9اتفاقيات
ف��ي جلسة  2ديسمبر واف��ق
املجلس باإلجماع على املداولة
األول� ��ى واالس �ت �ث �ن��اء م��ن امل ��ادة
 104م� ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة ال��داخ �ل �ي��ة
واملداولة الثانية لعدد  9قوانني
بشأن املوافقة على  9اتفاقيات
وإحالتها على الحكومة وهي:
ب��روت��وك��ول ت�ع��دي��ل اتفاقية
ال � � �ج � ��رائ � ��م وب� � �ع � ��ض األف� � �ع � ��ال
األخ��رى التي ترتكب على منت
الطائرات.
م � � � ��ذك � � � ��رة ت � � �ف� � ��اه� � ��م ب� � �ش � ��أن
ال�ت��رت�ي�ب��ات ب�ي�ن ح �ك��وم��ة دول��ة
الكويت وبرنامج األمم املتحدة
اإلنمائي.
ات � �ف ��اق � �ي ��ة ال � �ن � �ق ��ل ال� �ب� �ح ��ري
ال� �ت� �ج ��اري ب �ي�ن ح �ك��وم��ة دول ��ة

ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ج�م�ه��وري��ة
تركيا.
ال� �ت ��رت� �ي� �ب ��ات ب � �ش ��أن إن� �ش ��اء
قاعدة دعم وعمليات لوجستية
ب �ي��ن ح� �ك ��وم ��ة دول� � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ممثلة ب��وزارة الدفاع وحكومة
ك� �ن ��دا م �م �ث �ل��ة ب � � � ��وزارة ال ��دف ��اع
الوطني والقوى الكندية.
ان�ض�م��ام دول ��ة ال�ك��وي��ت إل��ى
اتفاقية إنشاء الهيئة العربية
للطيران املدني.
ات � � �ف � � ��اق � � �ي � � ��ة م� � � � ��ع ح � �ك� ��وم� ��ة
ج � �م � �ه� ��وري� ��ة م � �ص� ��ر ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ل �ت �ج �ن��ب االزدواج ال �ض��ري �ب��ي
وم �ن��ع ال �ت �ه��رب م ��ن ال �ض��رائ��ب
على الدخل.
ان�ض�م��ام االت �ف��اق التعاوني

للدول العربية الواقعة في آسيا
للبحث والتنمية والتدريب في
م �ج��ال ال �ع �ل��م وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
النويني «عراسيا».
اتفاقية مع حكومة الواليات
امل �ت �ح��دة األم��ري �ك �ي��ة ل�ت�ح�س�ين
االم� �ت� �ث ��ال ال �ض��ري �ب��ي ال ��دول ��ي
وت� �ط� �ب� �ي ��ق ق � ��ان � ��ون االم � �ت � �ث ��ال
الضريبي للحسابات األجنبية
«فاتكا» .
ال � �ن � �ظ� ��ام امل � ��وح � ��د مل �ك��اف �ح��ة
اإلغ��راق والتدابير التعويضية
وال � ��وق � ��ائ� � �ي � ��ة ل � � � � ��دول م �ج �ل��س
التعاون لدول الخليج العربية.

ف ��ي ال �ك��وي��ت وان �ت �ه��ى امل �ج �ل��س إل��ى
املوافقة على التوصيات التالية:
( )1ت�ك�ل�ي��ف ال� ��ى ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
وال ��ري ��اض ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق ك ��ل م ��ا أث �ي��ر
ويتصل بصدور قرار إيقاف النشاط
الرياضي وتحديد كل من ساهم او
ش� ��ارك ب��ال�ج�ل�س��ة أو س �ع��ى داخ�ل�ي��ا
أو خ��ارج�ي��ا بطريق مباشر أو غير
مباشر وأدى ما قام به من أعمال الى
صدور قرار اإليقاف ايا كانت صفته
أو م��وق �ع��ه ،وع �ل��ى أن ت �ق��دم اللجنة
ت�ق��ري��ره��ا ال ��ى امل�ج�ل��س خ�ل�ال ث�لاث��ة
اشهر متضمنا:
م � ��ا ان� �ت� �ه ��ت ال � �ي� ��ه ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات،
مشفوعا برأيها وتوصياتها.
اق �ت ��راح م��اه�ي��ة االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات
وال� �س� �ي ��اس ��ات ووض� � ��ع امل �ق �ت��رح��ات
ال� �ل��ازم� � ��ة إلع� � � � ��ادة ب � �ن� ��اء ال ��ري ��اض ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة وان �ت �ش��ال �ه��ا م ��ن ال �ح��ال��ة
امل �ت��ردي��ة ال �ت��ي وص �ل��ت ال�ي�ه��ا خ�لال
اآلون� � � ��ة االخ� � �ي � ��رة وت � ��راه � ��ا ال �ل �ج �ن��ة
معالجة للوضع مع معالجة األعمال
التي أدت الى حدوث املشكلة تأكيدا
لعدم تكرارها مستقبال  ،وللجنة في
ذلك كافة الصالحيات التي تمكنها
م��ن ان�ج��از أعمالها ف��ي ه��ذا ال�ش��أن،
وذل ��ك وف �ق��ا ألح �ك��ام امل� ��ادة  114من
ال��دس �ت��ور وامل� ��ادة  147م��ن ال�لائ�ح��ة
الداخلية للمجلس.
( )2قيام وزارة الخارجية من خالل
مسؤوليتها ف��ي تنسيق السياسة
ال �خ��ارج �ي��ة ل �ل��دول��ة وع�لاق��ات �ه��ا مع
ال� �ح� �ك ��وم ��ات وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال ��دول �ي ��ة
ورعاية مصالح الكويت ،بالتواصل

الفوري ومخاطبة كل الدول الشقيقة
وال � �ص� ��دي � �ق� ��ة ،ف � ��ي دع� � � ��وة واض� �ح ��ة
ل�ل��وق��وف أم ��ام ال �ق��رار غ�ي��ر امل�س��ؤول
واملخالف لكل القوانني واالتفاقات
وامل� �ع ��اه ��دات امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �ع�لاق��ة بني
ال ��دول االع �ض��اء وال�ل�ج�ن��ة االومل�ب�ي��ة
الدولية واالتحاد الدولي لكرة القدم
«ال�ف�ي�ف��ا» وغ�ي��ره�م��ا م��ن االت �ح��ادات
واملنظمات الرياضية ،والعمل على
ال�ت�ص��دي وال��وق��وف ام ��ام م�ث��ل ه��ذه
اإلجراءات التعسفية.
( )3ت�ك�ل�ي��ف ال �ش �ع �ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
بالقيام وف�ق��ا مليثاقها امل �ب��ادرة الى
ت �ص �ع �ي��د م ��وق ��ف االت � �ح� ��اد ال ��دول ��ي
بما يمثله م��ن مخالفة لكل املبادئ
وال � �ق � �ي� ��م ال � �ت � ��ي ت� �ح� �ك ��م م� �م ��ارس� �ت ��ه
الخ � �ت � �ص� ��اص� ��ات� ��ه ،ودع � � � � ��وة ال � � ��دول
أع� � �ض � ��اء ال� �ش� �ع ��ب ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ف��ي
البرملانات املختلفة الى الوقوف الى
ج��ان��ب ال �ح��ق ال �ك��وي �ت��ي ال �ث��اب��ت في
م��واج�ه��ة اإلج � ��راءات غ�ي��ر امل�ش��روع��ة
لالتحاد الدولي والحد من تصرفاته
ال�خ��اط�ئ��ة وال �ت��ي تستهدف تحقيق
ب �ع��ض امل� �ص ��ال ��ح ال �ش �خ �ص �ي��ة غ�ي��ر
املسؤولة أو املقدر عواقبها.
( )4قيام وزارة الشباب والرياضة
وس ��ائ ��ر ال �ج �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ذات
ال �ص �ل ��ة ال �ع �م ��ل ف � � ��ورا ع �ل ��ى ات �خ ��اذ
االج� � � � � ��راءات ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ح� �ي ��ال ك��ل
م ��ن ت � ��ورط ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر أو غ�ي��ر
م� �ب ��اش ��ر ع � ��ن ط� ��ري� ��ق االت � � �ص� � ��ال أو
العمل مستغال شخصه او منصبه
واي ��ا ك ��ان م��وق�ع��ه ف��ي ال �ت��واص��ل مع
امل �ن �ظ �م��ات ال��ري��اض �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة أو
االقليمية اضرارا بمصلحة الشباب
ال �ك��وي �ت��ي ع ��ن ط ��ري ��ق ال �س �ع��ي إل��ى
إيقاف النشاط الرياضي بالتضليل
وب� �م� �ع� �ل ��وم ��ات غ� �ي ��ر ص �ح �ي �ح��ة م��ن
خ�ل�ال تبني اذاع ��ة أخ �ب��ار وب�ي��ان��ات
وإش� ��اع� ��ات ك ��اذب ��ة وم �غ��رض��ة ح��ول
أوض ��اع ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي بالبالد
األم��ر ال��ذي نال من الدولة وهيبتها
وأض ��ر ب�م�ص��ال�ح�ه��ا ال �ق��وم �ي��ة ،على
ال��رغ��م م��ن ت��واف��ق ق��وان�ي�ن ال��ري��اض��ة
الكويتية م��ع نظم اللجنة األوملبية
الدولية واالتحاد الدولي لكرة القدم
(ال �ف �ي �ف��ا) وغ�ي��ره�م��ا م��ن االت �ح ��ادات
واملنظمات الرياضية ،مما ينفي أي
ادع� ��اء ب��وج��ود م�ث��ل ه ��ذا ال�ت�ع��ارض
م� �م ��ا ي �س �ت��وج��ب أخ � �ط� ��ار ال �ج �ه��ات
القضائية املختلصة للتحقيق وفقا
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اإلجمالي

املعيوف في القضية رقم 2015/261
جنح الصحافة مع تبليغ القرار إلى
وزير العدل وزير األوقاف والشؤون
اإلس�ل�ام� �ي ��ة وه � ��و م� ��ا ان �ت �ه ��ت إل �ي��ه
ال�ل�ج�ن��ة لجنة ال �ش��ؤون التشريعية
والقانونية في تقريرها.
ن�ظ��ر امل�ج�ل��س ف��ي ب�ع��ض ت�ق��اري��ر
اللجان عن مشروعات واالقتراحات
بقوانني وذلك على النحو التالي:
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب ��اإلج � �م ��اع (47
موافقون من  47إجمالي الحضور)
ع �ل��ى امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة ع ��ن ق��ان��ون
ب �ت �ع ��دي ��ل وإض � ��اف � ��ة م � � ��ادة ج ��دي ��دة
إل ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م ( )8ل�س�ن��ة 2010
ب � �ش � ��أن ح � �ق � ��وق األش � � �خ� � ��اص ذوي
االعاقة وأح��ال املجلس القانون إلى
الحكومة.
ن� � � �ظ � � ��ر امل� � � �ج� � � �ل � � ��س ف � � � � ��ي ب � �ع ��ض
االق � �ت ��راح ��ات ال �ت ��ي ق��دم �ه��ا ال �ن ��واب
أثناء الجلسة وانتهى إلى القرارات
التالية:
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت�م��دي��د عمل
ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق��اف��ة اإلرش � ��اد
باعتبارها لجنة تحقيق في ملفات
االبتعاث والتعيني في كل من جامعة
ال �ك��وي��ت وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب ابتداء من عام
2010م وحتى عام 2015م الستكمال
ال�ت�ح�ق�ي��ق وت �ق��دي��م ت �ق��ري��ره��ا حتى
نهاية دور االنعقاد الحالي استنادا
إلى املادة ( )55من الالئحة الداخلية.

غ�ي��ر م��واف�ق�ين و 2م�م�ت�ن�ع��ان م��ن 47
إج �م��ال��ي ال �ح �ض ��ور) ع �ل��ى امل ��داول ��ة
األولي عن مشاريع القوانني بإصدار
ق� � ��ان� � ��ون ب� � �ش � ��أن االح � � � � � ��داث وت � �ق� ��رر
ت��أج �ي��ل امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة للجلسة
القادمة للنظر ف��ي كافة املالحظات
وال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي أب��داه��ا األع�ض��اء
خالل مناقشة التقرير
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ط�ل��ب رئيس
ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ال�ن��ائ��ب
ك ��ام ��ل ال� �ع ��وض ��ي ب �س �ح��ب ال �ت �ق��ري��ر
ال �ت��اس��ع ع �ش��ر ل�ل�ج�ن��ة ع��ن االق �ت��راح
ب� � �ق � ��ان � ��ون ب � ��إن� � �ش � ��اء ق � � �ل � ��ادة ق ��ائ ��د
االن�س��ان�ي��ة مل��زي��د م��ن ال��دراس��ة وك��ان
امل �ج �ل��س واف� ��ق ف��ي ج�ل�س��ة ال �ث�لاث��اء
ال � �ع ��ادي ��ة ع� �ل ��ى ت �ق ��دي ��م ن� �ظ ��ره ب�ع��د
مشروع قانون األحداث.
ك �ل ��ف امل �ج �ل ��س (م ��واف� �ق ��ة ع ��ام ��ة)
م �ك �ت ��ب امل� �ج� �ل ��س م� �ت ��اب� �ع ��ة م �ق �ت��رح
ن� � �ي � ��اب � ��ي ب � �ت � �خ � �ص � �ي� ��ص ج �ل �س� �ت ��ي
ي��وم��ي ال �خ �م �ي��س امل ��واف �ق�ي�ن  3و17
دي �س �م �ب��ر  2015ك �ج �ل �س��ات خ��اص��ة
ملناقشة الحكومة من خ�لال ال��وزراء
املختصني كل في اختصاصه حول
تطبيق القوانني ال�ص��ادرة  ،على أن
يتواصل مكتب املجلس مع اللجان
البرملانية املختصة ب�ه��ذه القوانني
م��ع إض��اف��ة أي ق��وان�ي�ن أخ� ��رى ي��رى
النواب إضافتها ملا هو وارد في هذا
املقترح على أن تعد اللجان تقارير
متابعة خ�لال مهلة يحددها مكتب

اإلجمالي

ت �ق��ري��ري �ه��ا ال � �س � ��ادس ع �ش ��ر ب �ش��أن
تنظيم الوكاالت التجارية و(التاسع
وال � �ع � �ش� ��ري� ��ن) ب � �ش� ��أن امل� �ن ��اق� �ص ��ات
ال�ع��ام��ة مل��زي��د م��ن ال��دراس��ة م��ع منح
اللجنة مهلة شهرا النجاز تقريريها
ورفعهما إلى املجلس.
واف��ق املجلس موافقة عامة علىاقتراح وزير الدولة لشؤون مجلس
ال � � ��وزراء ب �ت��أج �ي��ل ال �ب��ت ف ��ي رس��ال��ة
رئيس لجنة حماية األم��وال العامة
ب � �ش� ��أن ب� �ي ��ع ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال� �ش ��رك ��ات
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا أو ال �ت��ي ت�س��اه��م فيها
ب �ص��ورة م �ب��اش��رة أو غ�ي��ر م�ب��اش��رة
ن� �ظ ��را ل� �ع ��دم وج � � ��ود ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر امل��ال �ي��ة كي
يستطيع أن يبني وجهة نظر وزارة
املالية وهيئة العامة لالستثمار في
التوصيات التي تضمنتها الرسالة
وهي:
 - 1إي �ق��اف ج�م�ي��ع ع�م�ل�ي��ات بيع
الشركات واألراضي اململوكة للدولة.
 - 2ت � ��زوي � ��د دي� � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بصفة دوري��ة بحصر شامل بنسب
املساهمة امل�ب��اش��رة وغ�ي��ر املباشرة
ل�ل�ج�ه��ات ال�ت��ي ي�ش��رف عليها وزي��ر
املالية.
 - 3تزويدها بالضوابط الواجب
مراعاتها عند بيع الشركات التابعة
التي تدير أصول مقدمة على أراضي
حكومية بنظام حق االنتفاع.
 - 4الخطة االستراتيجية لهيئة
االس �ت �ث �م ��ار ب� �ش ��أن ب �ي��ع ال �ش��رك��ات
التابعة لها واملنفذ منها باإلضافة
إلى اإلجراءات التفصيلية لبيع تلك

ديسمبر

القوانين

ماضي الهاجري على منصة املقرر في جلسة إقرار قانون املعاقني

ال �ش��رك��ات وف ��ق ال �ق��وان�ين وال �ل��وائ��ح
امل �ت �ض �م �ن��ة ل ��ذل ��ك م ��ع ب �ي ��ان ب �م��ا ت��م
ب�ي�ع��ه خ�ل�ال خ�م��س س �ن��وات سابقة
وامل� �خ� �ط ��ط ب �ي �ع��ه ل �خ �م��س س �ن ��وات
قادمة من تاريخه.
 وافق املجلس موافقة عامةعلىرس��ال��ة رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة االس�ك��ان�ي�ـ�ـ��ة
بإحالة بعض االق�ت��راح��ات بقوانني
امل��رف�ق��ة ع��دده��ا  29اق�ت��راح��ا بقانون
ال� � ��ى ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة إلب� � � � � ��داء ال� � � � � ��رأي ف��ي
الصياغة القانونية وإع��ادت�ه��ا الى
اللجنة طبقا لنص امل��ادة ( )101من
الالئحة الداخلية.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى اإلح � � ��االت
ال ��واردة ف��ي ج��دول األع�م��ال دون أي
مالحظات.
ن � �ظ� ��ر امل � �ج � �ل� ��س ب � �ن� ��د األس � �ئ � �ل� ��ة
البرملانية الواردة.
لم يوافق املجلس  5موافقني من
 34إج �م ��ال ��ي ال �ح �ض ��ور ع �ل��ى ط�ل��ب
ال �ن �ي��اب��ة ال� �ع ��ام ��ة ب ��رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة
ال�ن�ي��اب�ي��ة ع��ن ال�ع�ض��و نبيل الفضل
ف��ي القضية رق��م  2015/838حصر
ال�ف��روان�ي��ة امل�ق�ي��دة ب��رق��م 2015/135
ج �ن ��ح امل� �ب ��اح ��ث م� ��ع ت �ب �ل �ي��غ ال� �ق ��رار
إل� ��ى وزي � ��ر ال� �ع ��دل ووزي� � ��ر األوق � ��اف
وال� �ش ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة وه ��و خ�لاف
م � ��ا ان� �ت� �ه ��ت إل � �ي� ��ه ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
التشريعية والقانونية في تقريرها.
ل��م ي��واف��ق امل �ج �ل��س ( 6م��واف �ق��ون
م� ��ن  36إج� �م ��ال ��ي ال� �ح� �ض ��ور) ع�ل��ى
طلب النيابة العامة برفع الحصانة
ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ع � ��ن ال� �ع� �ض ��و ع� �ب ��د ال �ل��ه

اإلجمالي
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اإلجمالي

ألح�ك��ام امل��ادة  15م��ن ق��ان��ون ال�ج��زاء
رقم  16لسنة .1960
( )5ت� �ك� �ل� �ي ��ف ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ش � �ب� ��اب
وال� ��ري� ��اض� ��ة دراس� � � ��ة م �ق �ت ��رح ق��دم��ه
ع� � ��دد م � ��ن ال� � �ن � ��واب ب � �ش� ��أن ت �ش �ك �ي��ل
ل�ج�ن��ة اس �ت �ش��اري��ة ت�س�م��ى «ال�ل�ج�ن��ة
ال��وط�ن�ي��ة ال��ري��اض �ي��ة االس �ت �ش��اري��ة»
مل �ع��اون��ة ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
البرملانية إلن�ق��اذ ال��وض��ع الرياضي
العام في دول��ة الكويت ويكون عدد
أعضائها  30عضوا من ذوي الخبرة
واملختصني واملشهود لهم في املجال
الرياضي (إداريني وأعضاء مجالس
ف� ��ي االن � ��دي � ��ة أو أي م� ��ن ال �ه �ي �ئ��ات
ال ��ري ��اض �ي ��ة ال �س��اب �ق�ي�ن وال �ح��ال �ي�ي�ن
وم� ��ن ب �ي �ن �ه��م ال �ق��ان��ون �ي�ي�ن وق ��دام ��ى
ال�ل�اع� �ب�ي�ن) وذل � ��ك ل �ت �ق��دي��م امل �ش ��ورة
وال��دراس��ات واملقترحات باملعالجة
ك��اف��ة أوج � ��ه االخ � �ت �ل�االت وامل �ش��اك��ل
التي أدت النحدار الوضع الرياضي
ال � �ع� ��ام م �ح �ل �ي��ا وإق �ل �ي �م �ي��ا ودول� �ي ��ا
واق � �ت� ��راح م��اه �ي��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
وال �س �ي ��اس ��ات ووض � ��ع ال �ت��وص �ي��ات
املناسبة والالزمة النتشال الرياضة
الوطنية الكويتية من حالة التردي
العام وما ألت إليه اليوم لتكون مدة
عمل اللجنة سنتني قابلة للتمديد
مل��دة مماثلة ومل��رة واح ��دة وع�ل��ى أن
تخصص امل �ك��اف��أة امل��ال�ي��ة املناسبة
ألع� � �ض � ��اء ال� �ل� �ج� �ن ��ة وف � �ق� ��ا ال� �ل ��وائ ��ح
امل�ع�م��ول ب�ه��ا وت �ق��وم لجنة الشباب
وال� ��ري� ��اض� ��ة ب� �ع ��د دراس� � � ��ة امل �ق �ت��رح
باتخاذ بما هو مناسب بشأنه.
أب��ن م�ج�ل��س األم ��ة بكلمة للسيد
رئيس مجلس األمة وعدد من النواب
وفاة عضوين سابقني ملجلس األمة
وهما يوسف :خالد املخلد ود.ناصر
صرخوه  ،والحكومة بدورها ممثلة
ف� ��ي وزي � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ووزي � � � ��ر ال ��دول ��ة
ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ش ��اط ��رت
مجلس األمة في تأبني الفقيدين.
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س  4رس ��ائ ��ل م��درج��ة
ع �ل��ى ج� ��دول األع� �م ��ال وان �ت �ه��ى إل��ى
القرارات التالية:
اط �ل��ع امل �ج �ل��س ع �ل��ى رس��ال��ة منحضرة صاحب السمو أمير البالد
التي يعبر فيها عن شكره وتقديره
ل�ه��دي��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة وال�ت��ي
كانت محل قبوله واعتباره.
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س م� ��واف � �ق� ��ة ع ��ام ��ة
ع�ل��ى رس��ال��ة رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
املالية واالقتصادية بسحب اللجنة

مطالب بسحب
مبنى المجلس
األولمبي
وخصخصة األندية
واعتماد الصوت
الواحد

القرارات

-

-

2

2
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وزيرا للكهرباء واملاء بالوكالة .
ص � � � ��دق امل � �ج � �ل � ��س ع � �ل � ��ى أرق � � � ��ام
املضابط التالية:
 /1339أ بتاريخ .2015/11/3 1339ب بتاريخ .2015/11/4/-1340أ بتاريخ .2015/11/17
 /1340ب بتاريخ .2015/11/18ن�ظ��ر امل�ج�ل��س  4رس��ائ��ل م��درج��ة
ع�ل��ى ج� ��دول األع �م ��ال وان �ت �ه��ى إل��ى
القرارات التالية:
واف��ق املجلس على إع��ادة رسالة
رئ�ي��س لجنة حماية األم ��وال العام
ب �ش��أن ض� � ��رورة م ��راع ��اة م�ج�م��وع��ة
من التوصيات عند قيام الحكومة
ببيع الشركات التابعة لها أو التي
ت�س��اه��م ف�ي�ه��ا ب �ص��ورة م�ب��اش��رة أو
غير مباشرة إلى اللجنة لالجتماع
م ��ع ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وزي��ر املالية وزي��ر النفط بالوكالة
لالتفاق على معايير وضوابط بيع
الشركات اململوكة للحكومة.
 أح � ��ال امل �ج �ل��س ال �ش �ك ��وى رق��م( )207ب�ش��أن املناطق غير امل��درج��ة
ف��ي ان�ت�خ��اب��ات املجلس ال�ب�ل��دي من
ل �ج �ن��ة ال �ع ��رائ ��ض وال� �ش� �ك ��اوى إل��ى
لجنة امل��راف��ق العامة لالختصاص
إع� � �م � ��اال ل� �ن ��ص امل � � � ��ادة ( )156م��ن
الالئحة الداخلية.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس ��ال ��ةالعضو د.عبدالله الطريجي بعقد
اج �ت �م ��اع خ � ��اص ب �م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س
يحضره كل من وزير الدولة لشؤون
مجلس األم��ة وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس الوزراء لوضع آلية واضحة

لإلجابة عن األسئلة البرملانية على
أن ت��وج��ه ال��دع��وة إل��ى سمو رئيس
مجلس الوزراء واألعضاء.
 وافق املجلس على إحالة رسالةالعضو محمد طنا وأعضاء آخرين
ب �ش ��أن اس �ت �ع �ج��ال ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
واالق�ت�ص��ادي��ة إن �ج��از ت�ق��ري��ره��ا عن
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات امل� �ق ��دم ��ة ع �ل��ى ق��ان��ون
مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية
رق � ��م  6ل �س �ن��ة  ، 2008إل � ��ى ل�ج�ن��ة
األول � ��وي � ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة ل�ل�ت�ن�س�ي��ق
م��ع ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ل�ت�ح��دي��د موعد
االنتهاء من التقرير وتحديد جلسة
لنظره.
ل��م ي��واف��ق امل�ج�ل��س ( 9م��واف�ق��ون
م ��ن  39إج �م ��ال ��ي ال� �ح� �ض ��ور) ع�ل��ى
طلب النيابة العامة برفع الحصانة
ال �ن �ي��اب �ي��ة ع� ��ن ال� �ع� �ض ��و ع� �ب ��د ال �ل��ه
امل �ع �ي��وف ف��ي ال�ق�ض�ي��ة رق ��م (/262
 )2015ج � �ن� ��ح ص � � �ح� � ��اف� � ��ة ...وه� ��و
م� ��ا ان� �ت� �ه ��ت إل � �ي� ��ه ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون
التشريعية والقانونية في تقريرها
ال �ت��اس��ع وي �ب �ل��غ ال � �ق ��رار إل� ��ى وزي ��ر
ال� �ع ��دل وزي� � ��ر األوق� � � ��اف وال� �ش ��ؤون
اإلسالمية.
ل��م ي��واف��ق املجلس ( 11موافقون
م ��ن  37إج �م ��ال ��ي ال� �ح� �ض ��ور) ع�ل��ى
طلب النيابة العامة برفع الحصانة
النيابية ع��ن العضو نبيل الفضل
ف ��ي ال �ق �ض �ي��ة رق � ��م () 2015 /662
ح �ص��ر ال� �ف ��روان� �ي ��ة وامل� �ق� �ي ��دة ب��رق��م

اإلجمالي

جلسة  1ديسمبر 2015
م��رس��وم رق��م ( )315لسنة 2015
ب �ق �ب ��ول اس �ت �ق ��ال ��ة وزي� � ��ر األش� �غ ��ال
العامة وزي��ر الكهرباء وامل��اء أحمد
خالد الجسار.
م��رس��وم رق��م ( )316لسنة 2015
ب�ت�ع��دي��ل م��رس��وم ت�ش�ك�ي��ل ال � ��وزارة
بتعيني كل من:
 أن� � ��س خ� ��ال� ��د ال � �ص� ��ال� ��ح ن��ائ��برئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر املالية
ب��اإلض��اف��ة إل��ى عمله وزي ��را للنفط
بالوكالة.
 د.ع� �ل ��ي ص ��ال ��ح ال �ع �م �ي��ر وزي ��رل�ل�أش� �غ ��ال ال� �ع ��ام ��ة وزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة
لشؤون مجلس األمة.
 الشيخ محمد العبدالله املباركال � �ص � �ب ��اح وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
املجلس الوزراء باإلضافة إلى عمله

نوفمبر

االقتراحات برغبة

اإلجمالي

ك ��وي� �ت� �ي ��ة م� �س ��اه� �م ��ة ت� �ت ��ول ��ى ب �ن��اء
وتنفيذ محطات القوى الكهربائية
وتحلية املياه في الكويت.
( )10قانون رقم ( )2لسنة 2014م
بتعديل بعض أح�ك��ام القانون رقم
( )98لسنة 2013م ف��ي ش��أن إن�ش��اء
الصندوق الوطني لرعاية وتنمية
املشروعات الصغيرة واملتوسطة.
( )11ق ��ان ��ون رق� ��م ( )119ل�س�ن��ة
2014م ب ��إص ��دار ال �خ �ط��ة ال�س�ن��وي��ة
ل �ع��ام 2015/2014م وم ��ا ت��م ب�ش��أن
إن � �ش � ��اء ش � ��رك � ��ات م� �س ��اه� �م ��ة ع��ام��ة
ف� ��ي امل � �ج� ��االت ال �ت �ن �م��وي��ة وق ��ان ��ون
رق � ��م ( )10ل �س �ن��ة 2015م ب ��إص ��دار
الخطة السنوية لعام 2016/2015م
وال �ق��ان��ون رق ��م ( )11ل�س�ن��ة 2015م
بإصدار الخطة اإلنمائية للسنوات
 2016/2015و2020/2019م.
( )12ق� ��ان� ��ون رق� � ��م ( )67ل�س�ن��ة
2015م ف��ي ش ��أن ال ��دي ��وان ال��وط�ن��ي
لحقوق اإلنسان.
( )13قانون رقم ( )37لسنة 2014م
ب��إن �ش��اء ه �ي �ئ��ة ت�ن�ظ�ي��م االت� �ص ��االت
وتقنية املعلومات.
( )14ق ��ان ��ون رق� ��م ( )115ل�س�ن��ة
2015م إنشاء الهيئة العامة للطرق
وال�ن�ق��ل ال �ب��ري  ،وال �ق��ان��ون رق��م ()3
لسنة 2015م بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ( )115لسنة 2014م في
ش��أن إن �ش��اء الهيئة ال�ع��ام��ة للطرق
والنقل البري.
( )15ق ��ان ��ون رق� ��م ( )114ل�س�ن��ة
2014م بشأن التأمني الصحي على
املواطنني املتقاعدين.
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مراقب املجلس عبدالله التميمي مترئسا جزءا من الجلسة

قرر املجلس منح أولوية لتقريري
ل� �ج� �ن ��ة ح � �م� ��اي� ��ة األم � � � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة
بصفتها ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق (ال �ع��اش��ر)
عن صفقة الداو كيميكال و(الحادي
ع�ش��ر) ع��ن ف�ح��ص وم��راج�ع��ة عالقة
الشركة الكويتية لالستثمار بشركة
أدف ��ان� �ت ��ج ل�ل�اس �ت �ث �م��ارات اإلداري � � ��ة
واالقتصادية وذلك للنظر في بداية
جلسة األول من ديسمبر املقبل كان
املجلس واف��ق على تقديم نظرهما
بعد مشروعات القوانني في جلسة
األرب � �ع� ��اء ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ل �ك��ن ت ��م رف��ع
الجلسة قبل البدء في نظرهما.
ق��رر املجلس عقد جلسته املقبلة
في  1و 2ديسمبر املقبل.

اإلجمالي

االقتراحات بقوانين
اإلجمالي

المجلس يؤبن
يوسف المخلد
وناصر صرخوه

430 83 75 99 58 84 31

اإلجمالي

املجلس بما انتهت إليه من دراس��ة
ح � ��ول ع � ��دم ت �ط �ب �ي��ق ال � �ق� ��وان �ي�ن م��ع
ال�ج�ه��ات املسئولة عنها ث��م تحديد
جلسات أيام الخميس ملناقشة ما تم
التوصل إليه ....وقد تضمن االقتراح
النيابي القوانني التالية:
( )1ق��ان��ون رق��م ( )68لسنة 2015
ب�ش��أن ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ق��ان��ون رق��م
( )69لسنة  2015بشأن إنشاء شركة
مساهمة مقفلة الستقدام وتشغيل
العمالة املنزلية.
( )2ق��ان��ون رق��م ( )12لسنة 2015
بإصدار قانون محكمة األسرة .
( )3قانون رقم ( )113لسنة 2014
بتعديل بعض أح�ك��ام القانون رقم
( )47لسنة  1993ف��ي ش��أن الرعاية
السكنية وال�ق��ان��ون رق��م ( )27لسنة
 1995في شأن إسهام نشاط القطاع
الخاص في تعمير األراضي الفضاء
امل�م�ل��وك��ة ل�ل��دول��ة إلغ ��راض ال��رع��اي��ة
السكنية  ،السيما تطبيق م��ا ورد
في امل��واد ( )3و( )4و( )5و( )6و()7
و( )9و( )11و( 27م�ك��رر) (ز 10/34
م �ك��ررا) و( )12/11م��ن ق��ان��ون ()47
لسنة  1993واملواد ( )2و( )5و( )9من
القانون ( )27لسنة 1995و( )4قانون
رقم ( )19لسنة  2014بإضافة مادة
جديدة برقم ( )28مكرر إلى القانون
رق � ��م ( )47ل �س �ن��ة  1993ف� ��ي ش ��أن
الرعاية السكنية املادة (28مكرر/د)
وقرض مواد البناء ( )30ألف دينار.
( )5ق��ان��ون رق ��م ( )2ل�س�ن��ة 2015
ب��إض��اف��ة م� ��ادة ج ��دي ��دة ب��رق��م ()29
م�ك��رر للقانون رق��م ( )1993/47في
ش ��أن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة امل� ��ادة (29
مكرر)  ،توفير السكن ملن باع بيته
باإليجار.
( )6قانون رقم ( )28لسنة 2014م
بتعديل بعض أح�ك��ام القانون رقم
( )51ل �س �ن��ة 2010م ب� �ش ��أن إن �ش��اء
صندوق ملعالجة أوضاع املواطنني
امل� �ت� �ع� �ث ��ري ��ن ف � ��ي س� � � ��داد ال � �ق� ��روض
االستهالكية تجاه البنوك وشركات
االستثمار.
( )7قانون رقم ( )39لسنة 2014م
حماية املستهلك.
( )8قانون ( )29لسنة 2015م في
ش ��أن ال �ت��رخ �ي��ص ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ة
مساهمة كويتية لالتجار باملواشي.
( )9قانون رقم ( )19لسنة 2015م
بتعديل بعض أح�ك��ام القانون رقم
( )39لسنة 2010م بتأسيس شركات

المجلس يحيل
الخطاب األميري
ومالحظات النواب
عليه إلى اللجنة
المختصة

األسئلة

1

1

4

5

11

aldostoor

حصاد 2015
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توصية نيابيةبإحالة الداو كيميكال
وأدفانتج على النيابة العامة
تتمة المنشور ص12
( )2015 /384ج �ن��ح ال � �ف� ��ردوس.....
وهو ما انتهت إليه لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية في تقريرها
ال� �ح ��ادي ع �ش��ر وي �ب �ل��غ ال� �ق ��رار إل��ى
وزير العدل وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية.
ق ��رر امل�ج�ل��س رف ��ع ط�ل��ب ال�ن�ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة ب��رف��ع ال �ح �ص��ان��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة
ع� ��ن ال� �ع� �ض ��و ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور ف��ي
القضية رق��م ( ) 2015 /810حصر
ح��ول��ي وامل �ق �ي ��دة ب��رق��م 2015 /31
ج� �ن ��ح م� � �ي � ��دان ح� ��ول� ��ي م � ��ن ج � ��دول
االع �م��ال وذل ��ك ل�ت�ن��ازل ال�ش��اك��ي عن
شكواه بناء على رسالة واردة أثناء
الجلسة من وزير العدل.
نظر املجلس البند الخامس في
جدول األعمال بشأن االستجوابات
ح� �ي ��ث ك� � ��ان م� ��درج� ��ا االس� �ت� �ج ��واب
امل��وج��ه م��ن العضو س�ع��دون حماد
للسيد وزي��ر األش�غ��ال العامة وزير
ال �ك �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء امل �ت �ض �م��ن ث�لاث��ة
م �ح��اور ب �ش��أن ال �ت �ج ��اوزات امل��ال�ي��ة
واإلداري� � � � ��ة ال� �ت ��ي ش ��اب ��ت م�ن��اق�ص��ة
م�ش��روع تطوير امل�ط��ار وق��د انتهى
املجلس إلى اآلتي:
واف� � � � � ��ق امل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى ت �ث �ب��ت
صحيفة االستجواب في املضبطة.
رف � � ��ع االس� � �ت� � �ج � ��واب م � ��ن ج � ��دول
األع� � �م � ��ال ع� �م�ل�ا ب � ��امل � ��ادة  142م��ن
ال �ل�ائ � �ح ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وذل � � ��ك ن �ظ��را
ل� �ص ��دور امل ��رس ��وم رق� ��م  315لسنة
 2015بقبول استقالة وزير األشغال
العامة ووزير الكهرباء واملاء أحمد
خالد الجسار.
واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ع �ل ��ى اإلح� � ��االت
ال��واردة في ج��دول األعمال دون أي
مالحظات.
نظر املجلس البند السابع بشأن
تقارير اللجان عن طلبات التحقيق
وانتهى إلى القرارات التالية:
إح ��ال ��ة ال �ت �ق��ري��ر ال � �ح� ��ادي ع�ش��ر
ل �ل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة األم � � � � ��وال ال �ع ��ام ��ة
ب �ص �ف �ت �ه��ا ل� �ج� �ن ��ة ت �ح �ق �ي��ق ب �ش��أن
ف �ح��ص وم ��راج� �ع ��ة ع�ل�اق ��ة ال �ش��رك��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ب �ش��رك��ة
(أدف��ان �ت��ج) ل�لاس�ت�ث�م��ارات اإلداري ��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة وب �م ��ا ت �ض �م �ن��ه م��ن
ت��وص �ي��ات إل ��ى ال�ح�ك��وم��ة تضمنت
التوصية ال ��واردة ف��ي تقرير لجنة
ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام بصفتها لجنة
ت �ح �ق �ي��ق ب� �ش ��أن ف �ح��ص وم��راج �ع��ة
عالقة الشركة الكويتية لالستثمار

رفض نيابي قاطع
لبيع الشركات
الحكومية الرابحة
بأقل من أصولها
تكليف التعليمية
التحقيق في قضية
الشهادات غير
المعتمدة في
جميع مؤسسات
الدولة

د .عبدالله الطريجي على منصة املقرر في جلسة مناقشة تقارير حماية املال العام

ب �ش ��رك ��ة ادف ��ان� �ت ��ج ل�ل�اس �ت �ث �م��ارات
االداري��ة واالقتصادية االحالة على
النيابة.
وب � �ع� ��د االن � �ت � �ه� ��اء م � ��ن م �ن��اق �ش��ة
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ف� ��ي ج �ل �س��ة ام� � ��س واف� ��ق
امل�ج�ل��س م��واف�ق��ة ع��ام��ة ع�ل��ى اح��ال��ة
التقرير على الحكومة.
ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ال �ت �ق��ري��ر ال �ع��اش��ر
ل �ل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة األم � � � � ��وال ال �ع ��ام ��ة
بصفتها لجنة تحقيق ع��ن صفقة
(ال� � � � ��داو ك �ي �م �ي �ك ��ال) ن � �ظ ��را ل�ت�ع�ل��ق
امل��وض��وع بقضايا ت�خ��ص األم ��وال
ال�ع��ام��ة  ،واس�ت�ع��رض رئ�ي��س لجنة
ح �م ��اي ��ة األم � � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ال �ع �ض��و
د.ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي م ��ا تضمنه
ال�ت�ق��ري��ر م��ن ف��وق امل�ن�ص��ة  ،وج��رت
م � �ن� ��اق � �ش� ��ات ش � � � ��ارك ف� �ي� �ه ��ا ب �ع��ض
األع �ض��اء حيث ات�ف��ق الجميع على
ض � ��رورة م �ح��اس �ب��ة امل �ت��ورط�ي�ن في
ص�ف�ق��ة ال � ��داو ودف� ��ع دول� ��ة ال�ك��وي��ت
غ��رام��ة ب��اه �ظ��ة غ �ي��ر م�س�ب��وق��ة وق��د
انتهى املجلس إلى القرارات التالية:
رف � ��ض رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س ط � ��رح 5
ت��وص �ي��ات وق� ��ع ع�ل�ي�ه��ا 10أع� �ض ��اء
ل� �ل� �ت� �ص ��وي ��ت ب� �س� �ب ��ب م �خ��ال �ف �ت �ه��ا
ل �ن �ص��وص امل� ��ادت �ي�ن  50و 114م��ن
الدستور و 55من الالئحة الداخلية
ك � � ��ون ت � �ل� ��ك ال � �ت� ��وص � �ي� ��ات ت �ت��دخ��ل
ف ��ي ش� ��ؤون ال�س�ل�ط�ت�ين ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
والقضائية.
وافق املجلس على  4توصيات:
إحالة تقرير لجنة حماية األموال
العامة بصفتها لجنة تحقيق إلى
ال�ح�ك��وم��ة م��ع قيامها ب��إح��ال�ت��ه مع

م ��ن ذك� ��رت أس �م��ائ �ه��م إل ��ى ال�ن�ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة م��ع ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة التحقيق
ال��وزاري��ة وت�ق��ري��ر دي ��وان املحاسبة
وذل ��ك وف��ق تعهد ال�ح�ك��وم��ة ممثلة
ف��ي وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��د ال�ل��ه
وتحفظ الحكومة ممثلة ف��ي وزي��ر
ال��دوة ل�ش��ؤون مجلس األم��ة د.على
العمير على توصية من التوصيات
ال �ث�ل�اث ال� � ��واردة ف��ي ال�ت�ق��ري��ر وه��ي
الخاصة بإيقاف كافة من ساهموا
في التعاقد مع شركة داو األمريكية
عن العمل.
إل � ��زام ال ��دول ��ة م�م�ث�ل��ة ب�م��ؤس�س��ة
ال�ب�ت��رول أو وزارة امل��ال�ي��ة ب��االدع��اء
بالحق املدني في املحاكم وتشكيل
ه�ي�ئ��ة دف� ��اع ب��اس��م ال ��دول ��ة إلب �ط��ال
ح�ك��م التحكيم الب�ت�ن��ائ��ه ع�ل��ى غش
للقيادة السياسية أث��ر ف��ي ق��راره��ا
السيادي.
إلزام الدولة ممثلة في محاميها
إدارة ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع بمتابعة
قضية «ال��داو» أم��ام النيابة العامة
لتقديم أي مستندات مطلوبة.
ام �ت �ن��اع أي ج �ه��ة ت��اب �ع��ة ل�ل��دول��ة
ف� � ��ي إب� � � � � ��رام أي ع � �ق� ��د داخ � � �ل� � ��ي أو
خ � ��ارج � ��ي ي� �ح� �م ��ل ال� � ��دول� � ��ة م �ب��ال��غ
م��ال�ي��ة إال ب�ع��د ال��رج��وع إل��ى دي��وان
املحاسبة ملراجعته ماليا وللفتوى
وال �ت �ش��ري��ع مل��راق �ب �ت��ه ق��ان��ون �ي��ا مع
ت�ح�ف��ظ ال�ح�ك��وم��ة م�م�ث�ل��ة ف��ي وزي��ر
ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � �ـ� ��وزراء
الشيخ محمد العبد الله على هذه
ال�ت��وص�ي��ة وإش � ��ارة رئ �ي��س مجلس

األمة إلى ذلك.
جلسة  2ديسمبر 2015
مضبطة رقم  1341ب
ن � �ظ� ��ر امل � �ج � �ل� ��س ب � �ن� ��د األس � �ئ � �ل ��ة
البرملانية:
نظر املجلس تقارير اللجان عن
م�ش��روع��ات واالق�ت��راح��ات بقوانني ،
وذلك على النحو التالي:
وافق املجلس  29موافقون  4غير
م��واف�ق�ين  2ام�ت�ن��اع م��ن  35إجمالي
ال� �ح� �ض ��ور ع �ل ��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ل �ق��ان��ون ب ��إص ��دار ق ��ان ��ون األح � ��داث
 ،وأح � � � ��ال امل� �ج� �ل ��س ال � �ق� ��ان� ��ون إل ��ى
الحكومة.
واف � ��ق امل �ج �ل��س ب ��اإلج� �م ��اع وف��ي
ت �ص��وي��ت واح � ��د  40م ��واف� �ق ��ون م��ن
 40إجمالي الحضور على امل��داول��ة
األولى واالستثناء من املادة  104من
الالئحة الداخلية وامل��داول��ة الثانية
لعدد  9ق��وان�ين بشأن املوافقة على
 9اتفاقيات وإحالتها على الحكومة
وهي:
ب � ��روت � ��وك � ��ول ت � �ع� ��دي� ��ل ات� �ف ��اق� �ي ��ة
ال �ج��رائ��م وب �ع��ض األف� �ع ��ال األخ ��رى
التي ترتكب على منت الطائرات.
م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�ش��أن الترتيبات
بني حكومة دولة الكويت وبرنامج
األمم املتحدة اإلنمائي.
اتفاقية النقل البحري التجاري
بني حكومة دول��ة الكويت وحكومة
جمهورية تركيا.
ال�ت��رت�ي�ب��ات ب �ش��أن إن �ش��اء ق��اع��دة
دع � � ��م وع� �م� �ل� �ي ��ات ل ��وج� �س� �ت� �ي ��ة ب�ين

حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة
الدفاع وحكومة كندا ممثلة بوزارة
الدفاع الوطني والقوى الكندية.
ان � �ض � �م� ��ام دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت إل� ��ى
ات �ف��اق �ي��ة إن � �ش� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��رب �ي��ة
للطيران املدني.
ات �ف��اق �ي��ة م��ع ح �ك��وم��ة ج�م�ه��وري��ة
م �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ل �ت �ج �ن��ب االزدواج
ال � �ض� ��ري � �ب� ��ي وم� � �ن � ��ع ال� � �ت� � �ه � ��رب م��ن
الضرائب على الدخل.
انضمام االتفاق التعاوني للدول
ال�ع��رب�ي��ة ال��واق�ع��ة ف��ي آس�ي��ا للبحث
والتنمية والتدريب في مجال العلم
والتكنولوجيا النويني «عراسيا».
ات �ف��اق �ي��ة م ��ع ح �ك��وم��ة ال ��والي ��ات
املتحدة األمريكية لتحسني االمتثال
الضريبي ال��دول��ي وتطبيق قانون
االم� �ت� �ث ��ال ال �ض ��ري �ب ��ي ل �ل �ح �س��اب��ات
األجنبية «فاتكا» .
ال�ن�ظ��ام امل��وح��د ملكافحة اإلغ ��راق
وال�ت��داب�ي��ر التعويضية وال��وق��ائ�ي��ة
لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
ن� � � �ظ � � ��ر امل� � � �ج� � � �ل � � ��س ف � � � � ��ي ب � �ع ��ض
االق� �ت ��راح ��ات ق��دم �ه��ا ال� �ن ��واب أث �ن��اء
ال �ج �ل �س��ة وان� �ت� �ه ��ى إل � ��ى ال� � �ق � ��رارات
التالية:
واف��ق املجلس موافقة عامة على
ت��أج�ي��ل ن�ظ��ر ال�ت�ق��ري��ر األول للجنة
تحديد األول��وي��ات البرملانية بشأن
متابعة برنامج عمل الحكومة إلى
الجلسة القادمة وتقديم نظر تقارير
لجنة الشؤون الخارجية.
وافق املجلس على طلب الحكومة

م �م �ث �ل��ة ف ��ي وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
مجلس الوزراء الشيخ محمد العبد
ال �ل��ه ب�ت��أج�ي��ل ن�ظ��ر االق� �ت ��راح امل�ق��دم
م��ن  29نائبا ب�ش��أن إدراج مناقشة
م � ��وض � ��وع ال � � � � � � � �ـ( )180م ��وظ � �ف ��ا ف��ي
ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ضمن
ج� ��دول أع� �م ��ال ال �ج �ل �س��ة وذل� ��ك مل��دة
أس�ب��وع�ين ع�م�لا ب�ن��ص امل��ادت�ي�ن 76
و 149من الالئحة الداخلية
رف ��ض امل �ج �ل��س (م��واف �ق��ة ع��ام��ة)
ط�ل��ب رئ�ي��س ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة األم ��وال
العامة العضو د .عبدالله الطريجي
سحب تقرير اللجنة بضفتها لجنة
تحقيق ع��ن صفقة ال ��داو كيمكيال
لتعديل األخ�ط��اء اإلمالئية ال��واردة
فيه.
ق��رر املجلس عقد جلسته املقبلة
في  15و 16ديسمبر املقبل.
جلسة  15ديسمبر 2015
ف� ��ي ت �ق �ل �ي��د ب ��رمل ��ان ��ي ج ��دي ��د ف��ي
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ح��ال��ي تمت
ت � �ل� ��اوة أس � � �م � ��اء األع � � �ض� � ��اء ال� ��ذي� ��ن
ت�غ�ي�ب��وا ب�ع��ذر أو م��ن دون ع��ذر عن
ع ��دم ح �ض��ور اج �ت �م��اع أو أك �ث��ر من
االج�ت�م��اع��ات ال�ت��ي عقدتها اللجان
منذ جلسة  1ديسمبر  2015وذل��ك
بناء على قرار مكتب املجلس.
وافق املجلس (موافقة عامة) على
تالوة أسماء النواب غير املوجودين
في القاعة عند افتتاح الجلسة في
الساعة  9صباحا وذلك اعتبارا من
الجلسة املقبلة.
صدق املجلس على املضبطتني
/1341أ بتاريخ .2015/12/1
/1341ب بتاريخ . 2015/12/2
رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س أك � ��د أن م�ك�ت��ب
امل� �ج� �ل ��س س � � ��وف ي � �ح� ��دد ج �ل �س��ات
م �ن��اق �ش��ة ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ل ��م تطبق
ول��م تصدر لوائحها التنفيذية في
أع� �ق ��اب ت �س �ل��م ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان عن
ت�ل��ك ال �ق��وان�ي�ن ،وك ��ان ذل ��ك ردا على
اس�ت�ف�س��ار ال�ع�ض��و د.ع �ب��د الحميد
دشتي.
رئيس مجلس األمة أعلن أن آخر
إحصائية لألسئلة البرملانية هي
توجيه  2429لم يتم ال��رد على 409
واألج��وب��ة  1796بنسبة  83%وعدم
االختصاص  ، 11وعدم التوافق مع
ضوابط السؤال البرملاني .202
ن �ظ��ر امل�ج�ل��س  6رس��ائ��ل م��درج��ة
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يس��تعد عام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية ،وتواصل «الدستور» نشر حلقات ملف الحصاد الذي خصصته لرصد
أحداث ذلك العام .واليوم تنشر الحلقة الثالثة التي تغطي الفترة من يوليو إلى ديسمبر .2015

تقليد برلماني جديد بتالوة أسماء النواب
الغائبين عن اجتماعات اللجان والجلسات
تتمة المنشور ص13
ع �ل��ى ج� ��دول األع� �م ��ال وان �ت �ه��ى إل��ى
القرارات التالية:
اطلع املجلس على رسالة حضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ت��ي
ي �ش �ك��ر ف �ي �ه��ا رئ �ي��س م �ج �ل��س االم ��ة
على طيب املشاعر التي تضمنتها
رس��ال �ت��ه ودع ��وات ��ه ب �ت �ج��اوز س�م��وه
العارض الصحي الذي ألم به.
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س م� ��واف � �ق� ��ة ع��ام��ة
ع �ل��ى إع � ��ادة ال �ت �ق��ري��ر األول للجنة
ح �ق��وق االن �س��ان ع��ن زي� ��ارة اللجنة
ل �ل �م��ؤس �س��ات االص�ل�اح �ي��ة وامل� ��درج
ع �ل��ى ج � ��دول األع � �م ��ال إل� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
للمزيد من الدراسة.
واف��ق املجلس موافقة عامة على
إح��ال��ة م�لاح�ظ��ات دي ��وان املحاسبة
املسجلة على ديوان الخدمة املدنية
فى الحساب الختامي للسنة املالية
 2014/2015وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ت�ط�ب�ي��ق
نظام البعثات واالج��ازات الدراسية
ال��ى لجنة ش��ؤون التعليم والثقافة
واالرشاد.
واف��ق املجلس موافقة عامة على
إح��ال��ة امل�لاح�ظ��ة امل��رف�ق��ة ف��ي تقرير
دي ��وان املحاسبة ب�ش��أن ع��دم فرض
ال� �غ ��رام ��ة امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل��ى ال �ش��رك��ة
املنفذة للعقد رقم ()2012-34/6/53
بشأن تقديم الدعم الفني وصيانة
األن�ظ�م��ة املتكاملة الرئيسية وذل��ك
ل �ت��أخ �ي��ره��ا ف� ��ي أع � �م� ��ال ال �ص �ي��ان��ة
ال��دوري��ة ب��امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�م��ادة ( )7من
شروط العقد  ،وإرفاق تلك املالحظة
لتكون ضمن الدراسة التي تقوم بها
لجنة ح�م��اي��ة األم ��وال ال�ع��ام��ة ح��ول
مالحظات ديوان املحاسبة الخاصة
بعقود األن�ظ�م��ة اآلل�ي��ة للمعلومات
ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى رس � ��ال � ��ة رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي.
واف��ق املجلس موافقة عامة على
رس��ال��ة ال �ع �ض��و ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان
ال�ت��ي يطلب فيها م��ن لجنة ش��ؤون
التعليم وال�ث�ق��اف��ة اع�ت�ب��ار االق �ت��راح
بقانون ال��ذي قدمه فى ش��أن حقوق
امللكية الفكرية هو األصل  ،واعتبار
مشروع القانون املقدم من الحكومة
ف ��ي ذات ال� �ش ��أن ت �ع��دي�ل�ا ل ��ه وذل ��ك
عمال بنص امل��ادة  100م��ن الالئحة
الداخلية.
واف��ق املجلس موافقة عامة على
ط�ل��ب رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق ال�ع��ام��ة
ب�س�ح��ب رس��ال �ت��ه ال �ت��ي ك ��ان يطالب
فيها بإعادة التقرير عن االقتراحات

توصية بعدم
إبرام أي عقد
يحمل الدولة
مبالغ مالية
إال بعد الرجوع
لديوان المحاسبة
والفتوى والتشريع

جانب من احدى جلسات شهر نوفمبر

ب �ق ��وان�ي�ن ف ��ي ش� ��أن إن� �ش ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع��ام��ة إلدارة األزم� � ��ات وال� �ك ��وارث
إل��ى اللجنة ملزيد م��ن ال��دراس��ة نظر
امل� �ج� �ل ��س ف� ��ي ب� �ع ��ض االق � �ت� ��راح� ��ات
قدمها النواب أثناء الجلسة وانتهى
إلى القرارات التالية:
وافق املجلس على مقترح رئيس
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
بتشكيل لجنة م�ش�ت��رك��ة م��ن لجان
ال � � �ش� � ��ؤون امل� ��ال � �ي� ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي� ��ة
وامل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
وال � � � �ش � � ��ؤون ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال� � ��دف� � ��اع
وال� � � �ش � � ��ؤون ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ل � ��دراس � ��ة
مشروع قانون باإلذن من الحكومة
ف��ي أخ��ذ مبلغ م��ن امل��ال االحتياطي
ال �ع��ام ل��وض��ع م�ي��زان�ي��ة استثنائية
لفترة عشر سنوات لتعزيز الدفاع
من التسليح واملعدات العسكرية في
البالد.
واف� � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى م� �ق� �ت ��رح
ن�ي��اب��ي ب��اس�ت�ع�ج��ال ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
التعليم والثقافة واإلرش��اد لتقديم
تقريرها عن مشروع قانون اإلعالم
االل �ك �ت��رون��ي ل �ي �ن �ظ��ره امل �ج �ل��س في
الجلسة املقبلة.
وافق املجلس على مقترح نيابي
ب �س �ح��ب ط �ل��ب امل �ن��اق �ش��ة ال �خ��اص��ة
بمشكلة  180موظفا ف��ي الخطوط
ال � �ج ��وي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة امل � � � ��درج ع �ل��ى
أع �م��ال ال�ج�ل�س��ة ح�ت��ى االن �ت �ه��اء من
ال �ت �ع��دي�لات ع �ل��ى ق��ان��ون ال�خ�ط��وط
ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال � � ��ذي ي� ��درس
ح��ال �ي��ا ف ��ي ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالقتصادية.

واف��ق املجلس على تكليف لجنة
الشؤون التعليم والثقافة واإلرشاد
ف ��ي م �ج �ل��س األم � ��ة ب��ال �ت �ح �ق �ي��ق ف��ي
ق �ض �ي��ة ال� �ش� �ه ��ادات غ �ي��ر امل �ع �ت �م��دة
ف��ي ج�م�ي��ع م��ؤس �س��ات ال��دول��ة على
أن ت� �ق ��دم ت �ق ��ري ��را ب� �ش ��أن أس �ب��اب �ه��ا
ومسبباتها وط��رق معالجتها في
مدة أقصاها ثالثة أشهر.
واف��ق املجلس على تقديم موعد
ان �ع �ق ��اد ج �ل �س��ة  29و 30دي�س�م�ب��ر
لتعقد يومي  22و 23الجاري.
وافق املجلس على تحدث العضو
ف�ي�ص��ل ال ��دوي �س ��ان ج��ال �س��ا بسبب
ظرف صحي.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت��أج�ي��ل نظر
ب �ن��د األس �ئ �ل��ة إل ��ى ج�ل�س��ة األرب �ع��اء
التكميلية.
وافق املجلس على مقترح قدمه 5
نواب بتحديد جلسة خاصة أو جزء
من جلسة ملناقشة اإلخالل الجسيم
باملواد  121إلى  132املنصوص في
الالئحة الداخلية ملجلس األمة بعد
أن كثرت في اآلونة األخيرة شكاوى
ال �ن��واب م��ن ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي ال ��رد على
األسئلة أو ع��دم وج��ود ال ��وزراء في
جلسة مناقشة األسئلة أو االعتذار
عن اإلجابة استنادا لحكم املحكمة
الدستورية.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى اإلح � � ��االت
ال ��واردة في ج��دول األع�م��ال دون أي
مالحظات..مع تعديل القرار الخاص
ب �م��وض��وع اإلذن م��ن ال�ح�ك��وم��ة في
أخذ مبلغ من املال االحتياطي العام
ل��وض��ع م�ي��زان�ي��ة استثنائية لفترة

ع �ش��ر س� �ن ��وات ل �ت �ع��زي��ز ال ��دف ��اع من
ال�ت�س�ل�ي��ح وامل� �ع ��دات ال�ع�س�ك��ري��ة في
البالد بإحالتها إلى لجنة مشتركة
من ( )4لجان.
ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س ال �ت �ق��ري��ر األول
للجنة األول��وي��ات بشأن متابعتها
لبرنامج عمل الحكومة خ�لال دور
االنعقاد العادي الثالث من الفصل
التشريعي الرابع عشر
واف��ق املجلس في نهاية النقاش
ع �ل��ى إح��ال��ة ال �ت �ق��ري��ر م�ت�ض�م�ن��ا 16
توصية إلى الحكومة وهي:
 - 1ض��رورة تقديم الحكومة إلى
م�ج�ل��س األم ��ة ت �ق��اري��ر رب ��ع سنوية
تفصح م��ن خاللها عما ت��م تنفيذه
م� ��ن ال� �ت ��زام ��ات� �ه ��ا ال� �ت ��ي وردت ف��ي
برنامج عمل الحكومة.
 - 2ض ��رورة أن ي�ك��ون لكل وزارة
ج � �ه� ��از إع �ل��ام � ��ي ي � �ب� ��رز م � ��ا ق��دم �ت��ه
امل� �ش ��اري ��ع وان � � �ج � ��ازات ل �ك��ي ي �ك��ون
امل ��واط ��ن وامل �ق �ي��م ع �ل��ى ب �ص �ي��رة من
العمل.
 - 3ض � � � ��رورة م� �ت ��اب� �ع ��ة االم� ��ان� ��ة
ال�ع��ام��ة للتخطيط ألداء مؤسسات
ال� ��دول� ��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة
وخطة التنمية.
 - 4ترى اللجنة أن يتم تنفيذ قرار
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ف��ي ح��ق ال �ق �ي��ادات
ال �ت��ي ال ت �ق��وم ب ��دوره ��ا امل �ن��اط بها
في إنجاز الخطة وتنفيذ املشاريع
إما باإلفساح من مواقعهم وإحالل
ال � �ك � �ف� ��اءات ب � ��دال م �ن �ه��م أو ب��إل �غ��اء
م��راس �ي �م �ه��م إذا ك ��ان ��ت م��واق �ع �ه��م
القيادية تتطلب مراسيم.

 - 5أن ت �ق��وم ال �ح �ك��وم��ة بتنفيذ
م��ا ج��اء ف��ي تقرير لجنة األول��وي��ات
ال� �خ ��اص ب �م �ت��اب �ع��ة أداء ال �ح �ك��وم��ة
ل�ل�خ�ط��ة ال �س �ن��وي��ة وخ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
ومتابعة تنفيذ التوصيات.
 - 6ك� ��ان ه �ن ��اك إص� � ��رار م ��ن ق�ب��ل
ال � � ��وزراء ب��اس �ت �م��رار م��راق �ب��ة لجنة
األول� ��وي� ��ات الداء م��ؤس �س��ات �ه��م مع
كتابة تقرير ب�ش��أن ذل��ك االداء ذلك
يؤدي إلى مساءلة الوزراء ملحاسبة
امل �ق �ص��ري��ن ل ��ذل ��ك ت ��وص ��ي ال�ل�ج�ن��ة
أن يستمر تكليفها ب�م�ت��اب�ع��ة أداء
امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ك��ل دور
ان�ع�ق��اد ك�م��ا ت��وص��ي اللجنة ب��إل��زام
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال �ح �ض��ور إل��ى
ل�ج��ان امل�ج�ل��س م�ت��ى م��ا ط�ل��ب منها
ذلك.
 - 7إعطاء املزيد من الصالحيات
ل �ج �ه��از م �ت��اب �ع��ة األداء ال �ح �ك��وم��ي
وإل��زام��ه لحضور اجتماعات لجنة
األولويات املختصة بمتابعة تنفيذ
أداء الخطة السنوية وخطة التنمية.
 - 8العمل على االهتمام بموضوع
التركيبة السكانية ووضع سياسة
ث��اب �ت��ة ل�ل�ع�م��ال��ة ال ��واف ��دة ت��أخ��ذ في
اع �ت �ب��اره��ا ال� �ن ��واح ��ي االج �ت �م��اع �ي��ة
واالقتصادية واالمنية.
 - 9االه �ت �م��ام ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
من حيث مالحظة ازدياد مخرجات
ال �ت�ع�ل �ي��م ال �ث��ان��وي ووض � ��ع ال �ق��درة
االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة مل��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م
العالي.
- 10العمل على مراجعة مناهج
الدراسة وطرق التدريس والوسائل

التعليمية في جميع مراحل التعليم
ال �ع��ام وال�ج��ام�ع��ي ب�م��ا يكفل إع��داد
املواطن الكويتي ملواجهة تحديات
املستقبل في ظل ثورة التكنولوجيا
وث � � ��ورة امل �ع �ل ��وم ��ات م ��ع االخ � ��ذ ف��ي
االع� �ت� �ب ��ار ع ��وام ��ل ت �ق��وي��ة ال ��وح ��دة
ال ��وط �ن �ي ��ة وت� �ع ��زي ��ز ق �ي ��م امل ��واط �ن ��ة
والتربية الوطنية والبعد عن الغلو
والتطرف.
 - 11العناية ب��ذوي االحتياجات
الخاصة.
 - 12ال �ق �ض��اء ع �ل��ى ك ��ل م�ظ��اه��ر
اإلنفاق غير املبرر في جميع الجهات
الحكومية وح�م��اي��ة امل��ال ال�ع��ام من
أي ت �ع ��د ق� ��د ي �ق��ع ع �ل �ي��ه وم�ل�اح �ق��ة
امل � �ت � �ط � ��اول �ي��ن ع� �ل� �ي ��ه ف� � ��ي ال � ��داخ � ��ل
والخارج جزائيا ومدنيا مع األخذ
ف��ي االع�ت�ب��ار ال �ن��أي باستثماراتنا
الخارجية عن أي أدوات استثمارية
محفوفة باملخاطر.
 - 13التخطيط للمستقبل سواء
بالنسبة للنمو السكاني أو الزراعي
أو ال�ص�ن��اع��ي ال س�ي�م��ا ع�ن��د تنفيذ
ق��وان�ي�ن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وال�ع�م��ل
على تزويد املناطق التي تستحدث
للرعاية السكنية بكافة الخدمات.
 - 14ض� ��رورة أن ي �ك��ون ال�ح�ف��اظ
ع �ل��ى ال �ه��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�م�ج�ت�م��ع
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي وث � ��واب� � �ت� � �ه � ��ا وق �ي �م� �ه ��ا
االي � �ج� ��اب � �ي� ��ة ه� ��دف� ��ا اس �ت��رات �ي �ج �ي��ا
تتكاتف من أجل تحقيق كل الجهود
س��واء الحكومية أو االهلية ويأتي
ذل��ك ف��ي العمل على ال�ت��زام املعايير
وال � �ق � �ي� ��م األخ�ل��اق � �ي� ��ة وال �س �ل ��وك �ي ��ة
واالجتماعية الفضيلة التي يتمسك
ب�ه��ا ش�ع�ب�ن��ا ح�م��اي��ة ملجتمعنا من
السلوكيات الدخيلة.
 - 15التدقيق في جميع البرامج
ال �ح��واري��ة اإلذاع� �ي ��ة وال�ت�ل�ف��زي��ون�ي��ة
ب�م��ا ي��رق��ى ب�م�س�ت��وى ه��ذه ال�ب��رام��ج
فنيا وإعالميا.
 - 16يجب إب��راز الجانب املشرق
والنظام الديمقراطي الذي تتمتع به
دولة الكويت حيث تتمتع بمجلس
نيابي ي�ق��وم على ان�ت�خ��اب ع��ام حر
وأن ح �ق ��وق االن � �س ��ان ف ��ي ال �ك��وي��ت
م �ك �ف��ول��ة ل �ك��ل م ��واط ��ن وم �ق �ي��م وأن
هناك لجنة برملانية دائمة مختصة
بحقوق االنسان.
واف � � � � ��ق امل � �ج� � �ل � ��س ع � �ل � ��ى إع � � � ��ادة
التقرير األول للجنة الشؤون املالية

التتمة ص15
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يس��تعد عام  2015للرحيل تاركا أحداثا جساما ووقائع تاريخية ،وتواصل «الدستور» نشر حلقات ملف الحصاد الذي خصصته لرصد
أحداث ذلك العام .واليوم تنشر الحلقة الثالثة التي تغطي الفترة من يوليو إلى ديسمبر .2015

عام  2015يرحل برحيل الفضل
في قاعة عبداهلل السالم
لجنة مشتركة
للنظر في طلب
الحكومة
 6مليارات لتعزيز
التسليح

تتمة المنشور ص14
واالق�ت�ص��ادي��ة ع��ن م�ش��روع القانون
بتعديل بعض أح�ك��ام القانون رقم
( )60لسنة  1986ب�ش��أن التخطيط
االق� � �ت� � �ص � ��ادي واالج � �ت � �م� ��اع� ��ي إل ��ى
ال�ل�ج�ن��ة مل��زي��د م��ن ال��دراس��ة ع�ل��ى أن
تقدم تقريرها قبل الجلسة القادمة
املقررة في  22ديسمبر الجاري.
جلسة  16ديسمبر 2015
مضبطة رقم  1342ب
واف��ق املجلس على مقترح وزي��ر
األشغال العامة وزير الدولة لشؤون
مجلس األم��ة بتفديم نظر التقرير
 76ال�ت�ك�م�ي�ل��ي ل�ل�ت�ق��ري��ر  16للجنة
املرافق العامة عن مشروع القانون
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ق��ان��ون ن�ظ��ام ال��رف��ق
ب��ال �ح �ي��وان ل� ��دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة وت �ج��ري��م
اقتناء أو بيع أو ش��راء الحيوانات
امل�ف�ت��رس��ة وق��د ن�ظ��ره امل�ج�ل��س وأق��ر
القانون.
وافق املجلس  20موافقون من 36
إجمالي الحضورعلى تكليف لجنة
ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
دراس � � ��ة م �ق �ت��رح ب �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أن
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
واألح� �ك ��ام ال �خ��اص��ة ب�ك�ش��ف ال��ذم��ة
املالية على هامش الجلسة على أن
ت�ق��دم ت�ق��ري��ره��ا ف��ي جلسة األرب �ع��اء
التكميلية وه��و م��ا أنجزته اللجنة
وعرض على مجلس األمة.

تكليف التشريعية
دراسة مقترح
إنشاء الهيئة
العامة لمكافحة
الفساد

النائب الراحل نبيل الفضل في آخر جلسة في عام 2015

ن � �ظ� ��ر امل � �ج � �ل� ��س ب � �ن� ��د األس � �ئ � �ل ��ة
البرملانية الواردة.
نظر املجلس تقارير اللجان عن
م �ش��روع��ات واالق �ت ��راح ��ات ب�ق��وان�ين
وذلك على النحو التالي:
واف� � ��ق امل �ج �ل ��س ب ��اإلج� �م ��اع (41
موافقون من  41إجمالي الحضور)
على املداولتني األول��ى والثانية مع
االستثناء من املادة  104من الالئحة
ال��داخ �ل �ي ��ة ع �ل��ى م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ق��ان��ون ن�ظ��ام ال��رف��ق
ب��ال �ح �ي��وان ل� ��دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة وت �ج��ري��م

اقتناء أو بيع أو ش��راء الحيوانات
امل�ف�ت��رس��ة وأح� ��ال امل�ج�ل��س ال�ق��ان��ون
على الحكومة.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت��أج�ي��ل نظر
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث ��ان ��ي ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
املالية واالقتصادية بشأن مشروع
ق� ��ان� ��ون ال � ��وك � ��االت ال� �ت� �ج ��اري ��ة إل ��ى
ال �ج �ل �س��ة ال �ق��ادم��ة ب �ن��اء ع �ل��ى طلب
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
املالية حتى يكون ال��وزي��ر املختص
م� ��وج� ��ودا ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ل� �ل ��رد ع�ل��ى
املالحظات التي يثيرها األعضاء.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ط�ل��ب رئيس

ل �ج �ن��ة ش� � ��ؤون ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ث �ق��اف��ة
واإلرش� � ��اد ب ��إع ��ادة ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ال��ث
ع��ن االق �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين بتعديل
بعض أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  3لسنة
2006م في شأن املطبوعات والنشر
إل� ��ى ال �ل �ج �ن��ة إلع� � ��ادة ص �ي��اغ �ت��ه مع
احتفاظه بدوره على جدول األعمال
ع�ل��ى أن ت�ع��د اللجنة ت�ق��ري��ره��ا قبل
جلسة  22ديسمبر الجاري.
واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ( 38م ��واف� �ق ��ون
و 7غ �ي��ر م��واف �ق�ين م ��ن  45إج�م��ال��ي
الحضور) على ما انتهت إليه لجنة
الشؤون التشريعية والقانونية في

اجتماعها على هامش الجلسة من
ان �ت �ظ��ار ال �ب��ت ف��ي ت �ع��دي�لات ق��ان��ون
ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد واألح� �ك ��ام
الخاصة بكشف الذمة املالية حتى
صدر حكم املحكمة الدستورية في
الطعن امل�ق��دم أمامها ف��ي ال�ق��ان��ون ،
على أن تجتمع اللجنة عقب صدور
الحكم لبحث التعديالت مع مشروع
ال �ح �ك��وم��ة ال � ��ذي س �ت �ق��دم��ه ف ��ي ه��ذا
الشأن.
ناقش املجلس الكتب الواردة من
الحكومة في البند السابع بشأن:
ت �ق��ري��ر وزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء

ومعهد ال�ك��وي��ت ل�لأب�ح��اث العلمية
ع��ن ان�ق�ط��اع ال�ت�ي��ار ال�ك�ه��رب��ائ��ي في
مناطق متفرقة بدولة الكويت يوم
األربعاء املوافق .2015/2/11
مذكرة ب��رأي الفريق االقتصادي
ل� � � � ��وزارة امل ��ال� �ي ��ة ح� � ��ول م�ل�اح �ظ��ات
أع�ض��اء مجلس األم��ة ع��ن م��وض��وع
تنويع مصادر الدخل.
مذكرة وزير الشؤون االجتماعية
والعمل عن املخالفات والتجاوزات
م ��ن ق �ب��ل رئ �ي ��س وأع � �ض ��اء م�ج�ل��س
إدارة جمعية الشفافية الكويتية.
قرر املجلس عقد جلسته القادمة
في  22و 23ديسمبر ال�ج��اري وذلك
ب��دال من الجلسة التي كانت مقررة
في  29و 30الجاري.
جلسة  22ديسمبر 2015
مضبطة رقم  1343أ
قراران
ص � ��دق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل �ض��اب��ط
التالية :
 1342أ و 1342ب.
ق��رر املجلس رف��ع الجلسة لوفاة
النائب نبيل الفضل وعلي أن تعود
لالنعقاد  12و 13يناير .

االستجوابات
الشهر

النائب

الوزير

تاريخ التقديم

املحاور

النتيجة

اكتوبر

محمد طنا

الشؤون االجتماعية
والتخطيط والتنمية
هند الصبيح

2015/10/13

املحور األول  :الهيئة العامة لشئون ذوي اإلعاقة -املحور الثاني  :الهيئة العامة للقوى العاملة
 املحور الثالث  :الجمعيات التعاونية وما يتشابه من إدارات أخرى بطبيعة العملاملحور الرابع  :دور الرعاية االجتماعية واملساعدات االجتماعية

ت� �م ��ت م �ن��اق �ش��ة االس � �ت � �ج� ��واب  ،وواف� � ��ق
املجلس على بعض التوصيات

نوفمبر

سعدون حماد

االشغال والكهرباء واملاء
أحمد الجسار

2015/11/15

ال�ت�ج��اوزات والتعديات املالية واالداري ��ة وشبهات التعدي على األم ��وال العامة للدولة التي
شابت مناقصة وممارسة وترسيه ممارسة املشروع رقم هـ م خ  214 /الخاص بإنشاء وانجاز
وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي ( ) II

استقالة الوزير قبل مناقشة االستجواب
ورفع من جدول االعمال

ديسمبر

حمدان العازمي
راكان النصف

وزير الصحة
د.علي العبيدي

2015/12/14

املحور األول :األخطاء الطبية
املحور الثاني :عمليات شراء أدوية ومستلزمات طبية بأسعار مصطنعة
املحور الثالث :التالعب في العقود وتضليل الجهات الرقابية وهدر املال العام
املحور الرابع :الفساد اإلداري واملالي واستغالل املنصب الوزاري
املحور الخامس :مشروع الربط اآللي بني وزارة الصحة واملكاتب الصحية الخارجية
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الكندري يستقبل ممثلي المجالس
التشريعية في دول الخليج العربي
استقبل أم�ي�ن ع��ام مجلس األم��ة
عالم علي الكندري في مكتبه أمس
ممثلي مجالس الشورى والوطني
والنواب واألمة في مجلس التعاون
ل� ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي امل �ش��ارك�ين
ف��ي ال�ب��رن��ام��ج ال�ت��دري�ب��ي «امل �ه��ارات
الشاملة في اعداد مشاريع القوانني
واألع �م��ال ال�ب��رمل��ان�ي��ة» ال ��ذي تقيمه
إدارة ال �ت��دري��ب ف��ي األم��ان��ة ال�ع��ام��ة
للمجلس.
وق � � � ��ال ال � �ك � �ن � ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ان اق ��ام ��ة ه� ��ذا ال �ب��رن��ام��ج
ال �ت��دري �ب��ي ي��أت��ي ب �ن��اء ع�ل��ى الخطة
ال � �ت� ��دري � �ب � �ي� ��ة امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة مل �ج��ال��س
ال�ش��ورى والوطني وال�ن��واب واألم��ة
ب� ��دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
واالج �ت �م��اع ال �ـ  29للجنة التطوير
والتدريب املشتركة.

ق � � � ��ال ال � ��وك� � �ي � ��ل امل� � �س � ��اع � ��د ل � �ش� ��ؤون
ال �ت �ل �ف ��زي ��ون ب � � � ��وزارة اإلع� �ل� ��ام ي��وس��ف
مصطفى إن تلفزيون الكويت حقق قفزة
نوعية في نسبة املشاهدة بلغت  53في
امل�ئ��ة ف��ي ش�ه��ر أك�ت��وب��ر امل��اض��ي مقارنة
ب��ال�ش�ه��ر ذات� ��ه م��ن .2014وق� � � ��ال ان ه��ذه
النقلة ال�ن��وع�ي��ة ت��أت��ي ف��ي ظ��ل منافسة
ومواجهة تيارات التغيير اإلعالمي من
ح�ي��ث ازدي ��اد متابعي وس��ائ��ط اإلع�ل�ام
االج�ت�م��اع��ي وم��واق��ع ال�ت��واص��ل وت��زاي��د
امل� �ن ��اف� �س ��ة ب �ي��ن امل � �ح � �ط ��ات ال �ف �ض��ائ �ي��ة
املحلية والعربية.
وأض � � ��اف م �ص �ط �ف��ى ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ـ
(ك ��ون ��ا) أن اإلح� �ص ��اءات ال �ت��ي أج��رت�ه��ا
ش��رك��ة (اب� �س ��وس) ال �ع��امل �ي��ة ل �ل��دراس��ات

واالستشارات التسويقية أك��دت ازدي��اد
ن �س �ب��ة امل � �ش� ��اه� ��دة وم� �ج� �م ��وع ال �ن �ق��اط
الخاصة بمتابعة تلفزيون الكويت.
وأوضح أن االستراتيجية التطويرية
ال�ت��ي تبناها تلفزيون ال�ك��وي��ت واكبت
ال�ت�ط��ور م��ن حيث امل�ح�ت��وى واس�ت�خ��دام
ال �ت �ق �ن �ي��ة ال �ح ��دي �ث ��ة وإدخ � � � ��ال ع �ن��اص��ر
ال �ج��ذب وال �ت �ش��وي��ق ال �ت��ي أخ ��ذت بعني
االع�ت�ب��ار ازدي ��اد مستخدمي ومتابعي
م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي واإلع�ل�ام
اإللكتروني .وذكر أن أبرز البرامج التي
ح�ق�ق��ت ه ��ذه ال �ق �ف��زة ال �ن��وع �ي��ة ب��رن��ام��ج
(ل� �ي ��ال ��ي ال� �ك ��وي ��ت) و(ش � � ��اي ال �ض �ح��ى)
و(املبادر) و(مواهب) والبرامج الدينية
واألخبار.

الوفيات
عالم الكندري متوسطا ممثلي املجالس التشريعية الخليجية

وأض � ��اف أن م �ث��ل ه ��ذه ال �ب��رام��ج
ال � �ت ��دري � �ب � �ي ��ة ت � �س ��اه ��م ف � ��ي ت � �ب ��ادل
ال �خ �ب ��رات وال� �ت� �ج ��ارب ب�ي�ن م�م�ث�ل��ي
املجالس التشريعية الخليجية ما

ي��ؤدي إل��ى تطوير العمل البرملاني
على املستويني املحلي والخليجي.
وت �م �ن��ى ال� �ك� �ن ��دري ل �ل �م �ش��ارك�ين
ط �ي��ب االق ��ام ��ة ف ��ي ب �ل��ده��م ال �ك��وي��ت

م��ؤك��دا ح��رص األم��ان��ة ال�ع��ام��ة على
اق��ام��ة واس�ت�ض��اف��ة ك��ل م��ا م��ن شأنه
االرت � � �ق � ��اء ب��ال �ع �م��ل وت� �ط ��وي ��ر أداء
العاملني.

أمين رابطة األدباء :مناخ الحرية
في الكويت يدعم النشاط الثقافي

«دار المعارف»
تكرم الكويت
أك� � � ��د امل� � ��دي� � ��ر ال � � �ع� � ��ام مل �ك �ت �ب��ة
الكويت الوطنية كامل سليمان
ال�ع�ب��دال�ج�ل�ي��ل ض � ��رورة ت�ط��وي��ر
مسيرة الثقافة العربية وتعزيز
العالقات العربية الثقافية بما
ي �س �ه��م ف ��ي ال �ن �ه �ض��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة
العربية املنشودة.
ج� � � � � ��اء ذل� � � � � ��ك ف � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
للعبدالجليل للصحفيني على
ه� ��ام� ��ش ح� �ف ��ل ال� �ت� �ك ��ري ��م ال � ��ذي
اق��ام�ت��ه (دار امل �ع��ارف) امل�ص��ري��ة
مساء االحد بمناسبة مرور 125
ع ��ام ��ا ع �ل��ى ان �ش��ائ �ه��ا ب�ح�ض��ور
ك��وك �ب��ة م��ن امل �ف �ك��ري��ن وامل�ث�ق�ف�ين
العرب.
وأه � ��دى ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل ال ��ذي
ي �ش��ارك ف��ي االح�ت�ف��ال�ي��ة بصفته
ممثال ع��ن وزي ��ر االع�ل�ام ووزي��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون ال�ش�ب��اب الشيخ
سلمان ص�ب��اح ال�س��ال��م الحمود
ال� �ت� �ك ��ري ��م ال� � ��ى ك� ��ل امل ��ؤس� �س ��ات
الثقافية في دولة الكويت وعلى
رأسها املجلس الوطني للثقافة
والفنون واالداب.

اإلعالم :تلفزيون الكويت
يحقق  % 53نسبة مشاهدة

أك��د األم�ي�ن ال�ع��ام ل��راب�ط��ة االدب��اء
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ط� �ل ��ال ال ��رم � �ي � �ض ��ي ان
تكريس مفهوم الحريات املسؤولة
ف��ي ال �ك��وي��ت واالدوات التشريعية
املنظمة للحريات العامة والخاصة
ي �ع��د م��ن اب� ��رز ع��وام��ل دع ��م ال�ح�ي��اة
ال �ث �ق��اف �ي��ة واالب ��داع � �ي ��ة ف ��ي ال �ب�ل�اد.
وقال ان النشاط الثقافي في الكويت
ل��م يكن ح�ك��را على امل�ب��دع الكويتي
ب��ل ك ��ان ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن املثقفني
واملبدعني العرب الذين شاركوا في
النشاط الثقافي الكويتي واستفادوا
من اجواء الحرية االدبية املتاحة في
دول ��ة ال�ك��وي��ت .وق ��ال ال��رم�ي�ض��ي في
تصريح على هامش مشاركته في
ن��دوة (أزم��ة املفاهيم حول الحريات
وحقوق االنسان) مساء امس االول
االح ��د ض�م��ن أع �م��ال امل��ؤت �م��ر ال� �ـ 26
الت�ح��اد االدب ��اء وال�ك�ت��اب ال�ع��رب انه
ت �ن��اول ف��ي م�ش��ارك�ت��ه ت�ط��ور م��راح��ل
التشريعات الكويتية وتعاملها مع

الرميضي متحدثا في ندوة اتحاد االدباء والكتاب العرب

مفاهيم حرية التعبير منذ مراحل
التأسيس االولى للدولة.
وأضاف ان الكويت اولت مفاهيم
ال�ح��ري��ات ال�ع��ام��ة وال�خ��اص��ة عناية
خ��اص��ة عبر ت�ط��ور دس��ات�ي��ره��ا منذ
ب��داي��ات ال �ق��رن امل��اض��ي م�ش�ي��را ال��ى
ان ت �ل��ك ال �ت �ش��ري �ع��ات اس �ه �م��ت ف��ي
اكساب الكويت دورا رياديا متميزا
في الخريطة الثقافية واالدبية على
مستوى دول املنطقة.
وبني ان مناخ الحرية العام الذي

aldostoor

يسود الكويت منذ س�ن��وات طويلة
خلق حالة ثقافية ابداعية متنامية
ان �ط �ل ��ق ق �ب �س �ه��ا ال � ��ى دول ع��رب �ي��ة
مختلفة ورسخت ص��ورة حضارية
عن املبدع واالديب الكويتي.
م �ب �ي �ن��ا ان ال� � �ح � ��راك ال �ث �ق��اف��ي
الكويتي يعبر بصورة جلية عن تلك
امل�س��اح��ة اذ ت��زخ��ر امل�ك�ت�ب��ة العربية
ب��ال�ع��دي��د م��ن االع �م��ال واالن �ت��اج��ات
االدبية والثقافية الثرية التي حملت
اسم دولة الكويت.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

● بتول عبدالنبي عريان حسن العريان ،ارملة :حسن عبدالكريم العريان 82 ،عاما،
(شيعت) ،رج��ال :حسينية معرفي القديمة ،ش��رق ،تلفون ،99065514 :نساء :الجابرية ،ق،7
ش ،5م ،31تلفون94000184 :
● مرزوق خالد عمار العميرة 80 ،عاما( ،شيع) ،سلوى ق ،7ش ،3م ،48تلفون97903609 :
 99089744● خالد بدر زعالن الخضر 47 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الرقة ،خيمة بجانب محطة الوقود،
تلفون ،97424675 :نساء :الرقة ،ق ،3ش ،10م ،216تلفون99780711 :
● عبدالله محمد عبدالله كرتش 58 ،عاما( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :خيطان ،ق ،3ش ،94م149
بجانب مسجد السريع ،تلفون ،24742309 - 99707145 :نساء :صباح السالم ،ق ،11الشارع
االول ،ج ،15م ،35تلفون66500699 - 99423112 :
● خ��ال��دة م�ب��ارك س��اب��ج ال�ع��ازم��ي ،ارم �ل��ة :بهيش سعد ه��واش ال�ع��ازم��ي 80 ،عاما،
(شيعت) ،رجال :القيروان ،ق ،3ش  ،329م ،28تلفون ،67662222 :نساء :الدوحة ،ق ،3الشارع
الخامس ،م45
● بدر عيسى سليمان العطار 73 ،عاما( ،شيع) ،رجال :حسينية آل ياسني ،املنصورية،
تلفون ،50550515 :نساء :حطني ،ق ،3ش  ،103م31
● محمد صالح محمد حسني 62 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :مسجد االم��ام الحسن ،بيان،
تلفون ،55550214 :نساء :سلوى ،ق ،8ش ،7م313
● صديقة أسد عبدالباقي أسد الله ،زوج��ة :عبدالله حسن حسني عسكر 73 ،عاما،
(شيعت) ،رج��ال :مسجد مقامس ،الرميثية ،تلفون ،99029908 :نساء :حسينية سيد علي
املوسوي ،شرق ،تلفون97515321 :
● محمد عبدالله فهاد العصيدان 25 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :العقيلة ،دي��وان العصيدان
ام�ت��داد ش��ارع مستشفى ل�ن��دن ،تلفون ،51444773 :ن�س��اء :ال�ق�ص��ور ،ق،1ش،50م ،30تلفون:
50500855
● ض��رار عبدالله سالم السويلم 26 ،عاما( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :الشعب ،ق ،3ش��ارع عبدالله
مشاري الروضان ( ،)36م ،37دي��وان الشالل ،تلفون ،99640094 :نساء :القصور ق ،7ش،16
م ،3تلفون60098006 :
● غانم فهد الرجيب 82 ،عاما( ،يشيع التاسعة صباح اليوم) ،رجال :السرة ،ق ،6ش،12
م 9ديوان الرجيب مقابل مسجد ،الربيعان ،،تلفون ،97215665 :نساء :حطني ،ق ،3ش ،321م،16
تلفون99222228 :
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