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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

بيل غيتس يزور الكويت االثنين المقبل
بدعوة كريمة من حضرة صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع ��اه ي��زور ال�ب�لاد ي��وم االثنني
املقبل بيل غيتس.
وأع �ل��ن امل �س �ت �ش��ار ب��ال��دي��وان األم� �ي ��ري د .ي��وس��ف ح �م��د االب��راه �ي��م
عن تنظيم ال��دي��وان األم�ي��ري جلسة ح��واري��ة يشارك فيها بيل غيتس
وال �ش �ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ب�ل�ق��اء ح� ��واري ت�ح��ت ع �ن��وان (ال �ش �ب��اب والتنمية
الدولية) يوم االثنني املقبل املوافق  7ديسمبر .2015

اتفاق على دعوة رئيس الوزراء الجتماع مكتب المجلس

تهديدات نيابية بتحويل األسئلة
إلى استجوابات

العمير :أجبنا عن  2007أسئلة برلمانية بنسبة  ٪ 85والحكومة تعاون المجلس وفقا للدستور
ش��ن أع �ض��اء م�ج�ل��س األم ��ة أم��س
هجوما ضد ال��وزراء لعدم الرد على
األس �ئ �ل��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة أو ال �ت��أخ �ي��ر في
االجابة مؤكدين في تعليقاتهم على
رسالة واردة من النائب د .عبدالله
ال�ط��ري�ج��ي أن ال � ��وزراء يستخدمون
ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة ال�ص��ادر
في  11أبريل  2005شماعة يعلقون
عليها عدم الرد على األسئلة.
وأض ��اف ��وا أن ال � � ��وزراء ي�خ��ال�ف��ون
م �ب��دأ ال �ت �ع��اون ال �ح �ك��وم��ي ال�ن�ي��اب��ي
ب��ال�ت�ه��رب م��ن االج��اب��ة ع��ن األس�ئ�ل��ة
م �ط��ال �ب�ين اي ��اه ��م ب ��االل� �ت ��زام ب��امل��دة
الالئحية وهي أسبوعان.
وفيما ق��رر املجلس املوافقة على
ع� �ق ��د اج� �ت� �م ��اع امل� �ج� �ل ��س ب �ح �ض��ور
س�م��و رئ �ي��س ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ جابر
امل�ب��ارك ليكون ش��اه��دا على وزرائ��ه،
ش��دد ال �ن��واب ع�ل��ى ض ��رورة تحويل
ال �س��ؤال ال ��ذي ل��م ي��رد عليه ال ��وزراء
ال � ��ى اس � �ت � �ج ��واب وي �ص �ع ��د ال ��وزي ��ر
ال ��ى امل�ن�ص��ة ل�ي�ج�ي��ب ع�ن��ه مشيرين
ال��ى رفضهم استجداء ال ��وزراء للرد
عليها معتبرين أن ه��ذا استخفاف
واستهزاء باملجلس.

الخالد :مؤتمنون على أعراض
جميع من بالكويت
رف��ض ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال��وزراء وزي��ر الداخلية الشيخ
م �ح�م��د ال �خ��ال��د م ��ا ذك� ��ره أح��د
ال� � � � �ن � � � ��واب ب � � �ش� � ��أن ال � �ت � �ع� ��رض
ل ��زوج ��ات امل �ت �ه �م�ين ف ��ي خلية
العبدلي اإلره��اب�ي��ة ف��ي جلسة
 3و 4نوفمبر امل��اض��ي مطالبا

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجواره مراقب املجلس عبدالله التميمي والشيخ محمد الخالد

وطالبوا بردود واضحة ومقنعة
م ��ن ال� � � ��وزراء ع �ل��ى أس �ئ �ل �ت �ه��م وع ��دم
ت��أخ�ي��ر االج��اب��ات ال��ى  6أش �ه��ر كما
يحدث اآلن.
وم � ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس األمة وزير األشغال
ال�ع��ام��ة د .علي العمير إن��ه ال يمكن
أن تهمل الحكومة ال��رد على أسئلة

ال � �ن� ��واب وال ن �ق �ب��ل أن ي�س�ت�ج��دي�ه��ا
ال �ن��واب ل��ذل��ك ول�ك��ن ب�ع��ض األسئلة
تحتاج إلى أيام للرد عليها مؤكدا أن
التعاون الحكومي مع املجلس وفق
ال��دس �ت��ور وأن ال�ح�ك��وم��ة ستحضر
اج �ت �م��اع م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س ل �ل��رد على
استفسارات األعضاء بشأن األسئلة
وسنتوافق نحن وهم بخصوصها.

وأض � ��اف أن ع� ��دد األس �ئ �ل��ة ال�ت��ي
وردت إل � ��ى ال �ح �ك��وم��ة م �ن��ذ ب��داي��ة
الفصل التشريعي الحالي هي 3373
وتمت االجابة عن  2007أسئلة منها
بنسبة  85باملائة وهي نسبة عالية.
تفاصيل المضبطة (ص)11-03

نواب :صفقة الداو مشبوهة
وأكبر سرقة في تاريخ الكويت
ي �س �ت �ك �م��ل م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ال � �ي ��وم
مناقشة قضية الداو حيث وصف عدد
من النواب في جلسة أمس امللف بأنه
أك �ب��ر س��رق��ة م ��رت ف��ي ت��اري��خ ال�ك��وي��ت
كاشفني عن أن توصيات تقرير الداو
ت�ص��ب كلها ف��ي ات �ج��اه إح��ال�ت�ه��ا على
النيابة العامة.
واعتبر النائب د .عبدالله الطريجي

ال� � � ��داو ص �ف �ق��ة م �ش �ب��وه��ة وم � ��ن أك �ب��ر
الجرائم املالية التي مرت على الكويت
مشيرا إلى أن شركة البتروكيماويات
وق� �ع ��ت ش ��رط ��ا ج ��زائ� �ي ��ا ب �م �ع ��زل ع��ن
الحكومة .وأضاف :ان ديوان املحاسبة
ع �ن��د س ��أل ع ��ن ت��وق �ي��ع ال �ع �ق��ود ق��ال��وا
ل� ��دواع� ��ي ال �س ��ري ��ة م� ��ردف� ��ا :ه� �ن ��اك م��ن
شكك في عمل وأداء اللجنة ونحن ال

نقبل ذلك منهم وال من غيرهم ونحن
محاسبون أمام الله.
وم � � � � � � ��ن ج � � �ه � � �ت� � ��ه أك � � � � � � ��د ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب
د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي أن ه �ن��اك م��ن
خ�ط��ط ل�ه��ذه ال�س��رق��ة ال�ت��ي تعتبر من
أشد السرقات في تاريخ الكويت وأن
ال�ع�م�ل�ي��ة خ�ط��ط ودب ��ر ل�ه��ا وي �ج��ب أن
يكون القضاء هو املختص.

وفيما قال النائب فيصل الكندري
إن ال �ش��رط ال �ج��زائ��ي كبير ج��دا وك��ان
يمكن تجاوز هذه الغرامة أكد النائب
ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع أن ��ه ل��م ي�ت��م اس�ت��دع��اء
جميع األطراف للتحقيق معهم وكلنا
يعرف أن ال�ق��رار ك��ان سياسيا بسبب
تهديدات النواب.

بضرورة شطب هذه العبارات
م��ن م�ض�ب�ط��ة امل �ج �ل��س م �ش��ددا
ع � �ل ��ى أن � �ن� ��ا م ��ؤت � �م � �ن ��ون ع �ل��ى
األرواح واألم� � � � ��وال وأع� � ��راض
ج �م �ي��ع م ��ن ف� ��وق ه� ��ذه األرض
ال �ط �ي �ب ��ة ف� �ه ��ي ع� � ��رض م�ح�م��د
الخالد.

الصالح :اتخذنا اإلجراءات
كافة في قضية الرجعان
قال نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير املالية وزير النفط بالوكالة
انس الصالح ان املؤسسة العامة
للتأمينات االج�ت�م��اع�ي��ة خاطبت
النائب العام في سويسرا لتدخل
كمتضرر ب��ال��دع��وى املحركة ضد
امل��دي��ر ال �ع��ام ال �س��اب��ق للمؤسسة
فهد الرجعان.
وأض � ��اف ال ��وزي ��ر ال �ص��ال��ح في

م��داخ �ل��ة ل �ل��رد ع �ل��ى أح ��د ال �ن��واب
خ�ل�ال ج�ل�س��ة م�ج�ل��س األم ��ة أم��س
ان ه�ن��اك تكليفا م��ن قبل النيابة
ال �ع��ام��ة ب��ات �خ��اذ ك��اف��ة االج � ��راءات
في ه��ذا الشأن ووض��ع يدها على
أم ��وال امل��دي��ر ال�س��اب��ق بالتنسيق
مع إدارة الفتوى والتشريع التي
ك �ل �ف��ت م ��ن ق �ب��ل م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
بحفظ حقوق الدولة.

العبداهلل :ملتقى المعلوماتية
يبني المهارات البشرية
اك� ��د ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال�ع�ب��دال�ل��ه
أه� � � �م� � � �ي � � ��ة امل � � �ل � � �ت � � �ق � � ��ى ال � � �ع� � ��امل� � ��ي
للمعلوماتية  2015لعقده في وقت
تشتد فيه املنافسة في االقتصاد
امل �ع��رف��ي ال ��ذي أخ ��ذ ي�ت�ب��وأ مكانة
م��رم��وق��ة ف��ي ال�ع��ال��م .وق ��ال الشيخ
م �ح �م ��د ف � ��ي ك �ل �م �ت��ه ف � ��ي اف �ت �ت ��اح
امل�ل�ت�ق��ى أم ��س ب �ع �ن��وان (م �ق��وم��ات
ن � �ج� ��اح امل � �ش � ��اري � ��ع ال ��رق� �م� �ي ��ة ف��ي

االقتصاد املعرفي) إن عقد امللتقى
ي ��أت ��ي ت �ل �ب �ي��ة ل ��رؤي ��ة س �م��و أم �ي��ر
البالد في دعم املبادرات الشبابية.
وذك � ��ر أن امل �ل �ت �ق��ى ي �ص �ب��و إل��ى
ب �ن��اء ب�ي�ئ��ة أع �م��ال ت�ن�م��ي وت �ط��ور
م��ن ال �ق��درات املؤسسية وامل�ه��ارات
البشرية.
تفاصيل (ص)14
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األمير يستقبل ناصرالمحمد ويتسلم
أوراق اعتماد عدد من السفراء

سمو أمير البالد مستقبال الشيخ ناصر املحمد

استقبل حضرة صاحب السمو أمير
ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورع��اه بقصر بيان
ظهر ام��س سمو الشيخ ن��اص��ر املحمد
األحمد الصباح.
كما استقبل سموه رعاه الله رئيس
مجلس الوزراء باإلنابة وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد.
واحتفل في قصر بيان صباح امس
ب�ت�س�ل��م ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورعاه اوراق اعتماد
ك��ل م��ن ال�س�ف�ي��ر أح �م��د ب��ن ال�ح�ب�ي��ب بن
الصغير سفيرا للجمهورية التونسية
وال �س �ف �ي��ر ج �ي��وس �ب��ي س�ك��ون�ي��ام�ي�ل�ي��و

 ..ومستقبال الشيخ صباح الخالد

س�ف�ي��را ل�ج�م�ه��وري��ة إي�ط��ال�ي��ا وال�س�ف�ي��ر
ال � � � � ��دو دي ل � ��وك � ��ا س � �ف � �ي � ��را ل �ل�ات � �ح ��اد
السويسري والسفير تاكاشي اشيكي
سفيرا لليابان والسفير ويلفيرد علي
سفيرا لجمهورية ماالوي وذلك كسفراء
لبالدهم لدى دولة الكويت.
ح� �ض ��ر م � ��راس � ��م االح � �ت � �ف� ��ال رئ �ي ��س
مجلس الوزراء باإلنابة وزير الخارجية
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ال �خ��ال��د ون ��ائ ��ب وزي ��ر
ش ��ؤون ال ��دي ��وان االم �ي��ري ال�ش�ي��خ علي
جراح الصباح ووكيل الديوان األميري
إب��راه �ي��م محمد ال�ش�ط��ي وم��دي��ر مكتب
ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي ��ر ال �ب�ل�اد
أحمد فهد الفهد واملستشار في الديوان
األم� �ي ��ري م�ح�م��د ع �ب��دال �ل��ه أب ��و ال�ح�س��ن

ورئيس امل��راس��م والتشريفات األميرية
الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر
ال �ص �ب ��اح وم �س ��اع ��د وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
لشؤون املراسم السفير ض��اري عجران
العجران وآم��ر الحرس األميري العميد
ركن فهد عبدالرحمن الزيد
كما استقبل حضرة صاحب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح األح �م ��د
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه سفير
مملكة بوتان ل��دى دول��ة الكويت تاشي
ب�ن�س��وج وذل ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة ان �ت �ه��اء ف�ت��رة
عمله سفيرا لبالده.
وب �ع��ث س �م��وه ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل��ى
ف �خ��ام��ة ال ��رئ �ي ��س ك �ل��اوس ي��وه��ان �ي��س
رئ �ي��س روم��ان �ي��ا ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر فيها

س �م��وه ع ��ن خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة
العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته
م � ��وف � ��ور ال� �ص� �ح ��ة وال � �ع ��اف � �ي ��ة ول �ل �ب �ل��د
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب �ع ��ث س �م ��وه ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل��ى
ف�خ��ام��ة ك��ات��ري��ن س��ام�ب��ا ب��ان��ازا رئيسة
جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة
ع �ب��ر ف�ي�ه��ا س �م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه
ب �م �ن��اس �ب��ة ال� �ع� �ي ��د ال ��وط� �ن ��ي ل �ب�ل�اده��ا
م �ت �م �ن �ي��ا ل �ف �خ��ام �ت �ه��ا م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة
والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم
واالزدهار.

 ..ويرعى حفل توزيع جوائز
التقدم العلمي
ي �ت �ف �ض��ل ح � �ض� ��رة ص��اح��ب
ال �س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح
ح �ف �ظ��ه ال � �ل ��ه ورع � � � ��اه ف�ي�ش�م��ل
ب� ��رع� ��اي � �ت� ��ه وح� � � �ض � � ��وره ح �ف��ل
ت� ��وزي� ��ع ال� �ج ��وائ ��ز وش � �ه� ��ادات
التقدير على الفائزين بجوائز
م� ��ؤس � �س� ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ل �ل �ت �ق ��دم
العلمي لعام  2015-2014وذلك

ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة ال� �ع ��اش ��رة
وال� �ن� �ص ��ف م� ��ن ص� �ب ��اح ال �ي ��وم
وذلك في قاعة سلوى.

ولي العهد يستقبل سفراء مصر وبوتان والبوسنة
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ب�ق�ص��ر ب�ي��ان
ص �ب��اح ام ��س س�م��و ال�ش�ي��خ ن��اص��ر
املحمد األحمد الصباح
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
الصباح حفظه الله رئيس مجلس
ال� ��وزراء ب��اإلن��اب��ة وزي ��ر الخارجية
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح ال � �خ ��ال ��د ال �ح �م��د
الصباح.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ول ��ي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ب�ق�ص��ر ب�ي��ان
س �ف �ي��ر م �م �ل �ك��ة ب ��وت ��ان ل� ��دى دول ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ت� ��اش� ��ي ب� �ن� �س ��وج وذل � ��ك
بمناسبة انتهاء مهام عمله سفيرا
لبالده .واستقبل سموه حفظه الله

سفير جمهورية ال�ص�ين الشعبية
ل��دى دول��ة الكويت وان��غ دي وذل��ك
ب �م �ن��اس �ب��ة ت��ول �ي��ه م� �ه ��ام م�ن�ص�ب��ه
الجديد سفيرا لبالده.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
حفظه الله سفير جمهورية مصر
ال�ع��رب�ي��ة ل��دى دول ��ة ال�ك��وي��ت ياسر
م �ح �م��د ع ��اط ��ف وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
توليه مهام منصبه الجديد سفيرا
لبالده.
ك � �م� ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م � ��وه س �ف �ي��ر
ال �ب ��وس �ن ��ة وال � �ه ��رس ��ك ل � ��دى دول� ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت م� �ح� �م ��د ه �ل �ي �ل��وف �ي �ت��ش
وذل � � � ��ك ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ت� ��ول � �ي� ��ه م� �ه ��ام
م�ن�ص�ب��ه ال �ج��دي��د س �ف �ي��را ل �ب�ل�اده.
ح �ض��ر امل� �ق ��اب�ل�ات رئ �ي ��س امل ��راس ��م
وال �ت �ش��ري �ف��ات ب ��دي ��وان س �م��و ول��ي
ال � �ع � �ه� ��د ال � �ش � �ي� ��خ م � � �ب� � ��ارك ص� �ب ��اح

ال�س��ال��م ال�ح�م��ود ال �ص �ب��اح .وبعث
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
األحمد الجابر الصباح حفظه الله
ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس
كالوس يوهانيس رئيس رومانيا
ال�ص��دي�ق��ة ضمنها س�م��وه خالص
ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي
ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا ل�ف�خ��ام�ت��ه م��وف��ور
الصحة والعافية.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح � �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل ��ى
ف� �خ ��ام ��ة ك ��ات ��ري ��ن س ��ام� �ب ��ا ب ��ان ��ازا
رئيسة جمهورية إفريقيا الوسطى
ال�ص��دي�ق��ة ضمنها س�م��وه خالص
ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي
لبالدها متمنيا لفخامتها موفور
الصحة والعافية.

سمو ولي العهد مستقبال السفير املصري
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مطالبة بعقد اجتماع لمكتب المجلس بحضور رئيس الوزراء لمناقشة التأخر في االجابات

تصعيد نيابي ضد الحكومة لعدم الرد
على األسئلة البرلمانية
أحال مجلس األمة
إلى الحكومة أمس
تقرير لجنة حماية
المال العام وما
تضمنه من توصيات
إلى الحكومة وأقر
دعوة رئيس الوزراء
سمو الشيخ جابر
المبارك الى اجتماع
مكتب المجلس
لمناقشة وبحث
آلية محددة لرد
الوزاء على األسئلة
البرلمانية.
وأحال المجلس
تعديالت الخطوط
الجوية الكويتية
إلى لجنة األولويات
لدراستها كما أحال
رسالة بيع أصول
الشركات الحكومية
الى المال العام لوضع
معايير وضوابط قبل
البيع وإلى تفاصيل
المضبطة:

دشتي :يجب ترتيب
القوانين ضمن
الجداول وتحديد
جلسات لمناقشتها
وزير الداخلية:
نحن مؤتمنون
على أرواح وأعراض
جميع من على
هذه األرض الطيبة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس ويتحدث إلى النائب د.يوسف الزلزلة ويبدو النائب فيصل الشايع

اف� �ت� �ت ��ح رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة ال�ع��ادي��ة
ال �ع �ل �ن �ي��ة أم� ��س ال� �ث�ل�اث ��اء ال �س��اع��ة
التاسعة والنصف بعد أن كان قد
رفعها الرئيس الغانم ملدة نصف
ساعة لعدم اكتمال النصاب وتال
األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام أس � �م� ��اء األع � �ض� ��اء

الحاضرين واملعتذرين والغائبني
من دون عذر أو إخطار.
التصديق على المضابط
نظر املجلس في بند التصديق
على املضابط ذوات األرق��ام 1339
أ و  1339ب و1340أ و 1340ب

بتاريخ  17و  18نوفمبر 2015
وت �ل��ا األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام م��رس��وم��ا
ب �ق �ب��ول اس �ت �ق��ال��ة وزي � ��ر األش �غ��ال
ال�ع��ام��ة أح�م��د ال�ج�س��ار ومرسوما
ب �ت �ع �ي�ين د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وزي � ��را
ل�لأش�غ��ال ال�ع��ام��ة وت�ع�ي�ين الشيخ
محمد العبدالله وزي��را للكهرباء

واملاء بالوكالة باإلضافة الى عمله
وزير دولة لشؤون مجلس الوزراء
وم� ��رس� ��وم ت �ع �ي�ين أن� ��س ال �ص��ال��ح
وزي��را للنفط بالوكالة اضافة الى
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تسلم مسكوكة تذكارية احتفاال بتسمية األمير قائدا للعمل اإلنساني

الغانم يستقبل محافظ البنك المركزي
اس �ت �ق �ب��ل رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
األم � � � ��ة م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ف��ي
م �ك �ت �ب��ه أم � ��س م� �ح ��اف ��ظ ب�ن��ك
ال� �ك ��وي ��ت امل � ��رك � ��زي د.م �ح �م��د
الهاشل ال��ذي أه��دى الرئيس
ال� �غ ��ان ��م م �س �ك��وك��ة ت ��ذك��اري ��ة
اح � �ت � �ف� ��اال ب �ت �س �م �ي��ة ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و ام �ي��ر ال�ب�لاد
الشيخ صباح األحمد الجابر
ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
قائدا للعمل االنساني.

 ..وهنأ نظيريه
في رومانيا

الغانم مستقبال د .محمد الهاشل

ب � �ع� ��ث رئ� � �ي � ��س م � �ج � �ل ��س األم� � ��ة
م��رزوق الغانم برقيتي تهنئة إلى
رئيس مجلس النواب في رومانيا
فاليريو ستيفان زغونيا ورئيس
مجلس ال�ش�ي��وخ ك��ال�ين بيبيسكو
ت ��اري � �س � �ي ��ان ��و ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال �ع �ي��د
الوطني لبلدهما.

وزير المالية :نرجو
شطب أي مساس
بأشخاص غير
موجودين في
القاعة
الروضان :المجلس
لم يوافق
على تشكيل لجنة
من  30شخصية
رياضية وننتظر
تقرير اللجنة
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ضوابط ومعايير قبل بيع أصول الشركات
التابعة للحكومة وعقاراتها
تتمة المنشور ص03
عمله نائبا لرئيس مجلس الوزراء
وزيرا للمالية.
 عبدالحميد دشتي :املضابطال ن� ��راه� ��ا ألن � �ه ��ا ل �ي �س��ت م��رس �ل��ة
إل�ي�ن��ا ومضبطة ي��وم  17و  18لم
ت��أت إل�ي�ن��ا وواف�ق�ن��ا ع�ل��ى توصية
بتشكيل ل�ج�ن��ة م��ن  30شخصية
ري ��اض� �ي ��ة وأح� �ي� �ل ��ت ال � ��ى ال �ل �ج �ن��ة
وعليها تنفيذ ذلك.
وت� �ق ��دم� �ن ��ا ب �ط �ل ��ب ت �خ �ص �ي��ص
ج �ل �س��ات ي ��وم ال�خ�م�ي��س مل�ن��اق�ش��ة
أه��م ال�ق��وان�ين وع��دده��ا  15قانونا
وسنبني تقصير الحكومة وعلى
ل�ج�ن��ة األول� ��وي� ��ات أن ت�ع�م��ل على
ت� ��رت � �ي� ��ب ه � � ��ذه ال� � �ق � ��وان �ي��ن ض �م��ن
ال � �ج� ��داول وت� �ح ��دد ج �ل �س��ات ي��وم
الخميس ملناقشتها.
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :فيالتصديق على املضبطة تم بحث
املضابط مع األمانة مضبطة يوم
 17تأخرت ألن هناك تكليفا ملكتب
املجلس بمراجعتها.
 وزي��ر الداخلية الشيخ محمدالخالد :أجر وعافية األخ الرئيس
ف��ي مضبطة  3و  4ن��وف�م�ب��ر علق
النواب على النطق السامي وكنت
م ��وج ��ودا ي��وم �ه��ا وك �ن��ا ف�خ��وري��ن
بامللحمة في حب الوطن والوحدة
ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ج �س��ده��ا ص��اح��ب
السمو ف��ي النطق ال�س��ام��ي واألخ
ع� ��دن� ��ان ع �ب��دال �ص �م��د ت� �ط ��رق ال ��ى
مواضيع كثيرة فيما يخص خلية
ال �ع �ب��دل��ي ل �ك��ن ت� �ط ��رق ل �ل �ت �ع��رض
ال ��ى زوج��ات �ه��م ف�ن�ح��ن م��ؤت�م�ن��ون
ع�ل��ى االرواح واالع � ��راض اع��راض
الجميع ف��وق ه��ذه االرض الطيبة
فهو ع��رض محمد الخالد وأرج��و
شطب ذلك من املضبطة.
 أن ��س ال �ص��ال��ح :أرج ��و ان يتمش �ط��ب أي م �س��اس ل�ش�خ��ص غير
موجود في هذه القاعة وفي جلسة
 17السابقة تم املساس بأشخاص
الهيئة العامة لالستثمار وأرج��و
ش �ط �ب��ه وذل � ��ك ف ��ي ب �ن��د ال��رس��ائ��ل
ال ��واردة ووردت ات�ه��ام��ات للهيئة
العامة لالستثمار.
 روضان الروضان :املجلس لمي��واف��ق على تشكيل لجنة م��ن 30
شخصية رياضية ولكن املجلس
أحال الرسالة الى اللجنة وننتظر
تقرير اللجنة.
 فيصل الشايع :نبارك للوزيرال �ع �م �ي��ر ت��ول �ي��ه ح�ق�ي�ب��ة األش �غ��ال
وق� �ل ��ت ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ال �س��اب �ق��ة إن
ال�ع�م�ي��ر وض ��ع ن�ف�س��ه ف��ي م��وض��ع
الشبهات والصحيح ه��و نتمنى
أال ي � �ض ��ع ن� �ف� �س ��ه ف � ��ي م ��وض ��وع
الشبهات.

الشايع :على الوزير
العمير أال يضع
نفسه في موضع
الشبهات

الشيخ محمد الخالد

واف� � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ش �ط��ب
الجمل التي ورد بها مساس.
واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى التصديق
على املضابط.
األوراق والرسائل الواردة
تضمن كشف األوراق والرسائل
ال� � � ��واردة مل �ج �ل��س األم � ��ة بجلسته
أم��س  3رسائل واردة ج��اء نصها
كالتالي:
 - 1رس ��ال ��ة واردة م ��ن رئ �ي��س
لجنة حماية األموال العامة يؤكد
فيها ضرورة مراعاة مجموعة من
ال �ت��وص �ي��ات ع �ن��د ق �ي��ام ال�ح�ك��وم��ة
ببيع الشركات التابعة لها أو التي
تساهم فيها ب�ص��ورة مباشرة أو
غ�ي��ر م�ب��اش��رة وج ��اء ف��ي تفاصيل
الرسالة أنه باالشارة الى اجتماع
ح �م��اي��ة االم � � ��وال ال �ع��ام��ة امل�ن�ع�ق��د
ب �ت��اري��خ  2015/11/9وف ��ي ض��وء

الزلزلة :هناك
توجه للمجلس
بتحويل السؤال
إلى استجواب
ويصعد الوزير
المنصة مباشرة

الوزير أنس الصالح

م��ا ت��م م��ن م�ن��اق�ش��ات ح��ول توجه
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ن� �ح ��و ب� �ي ��ع ال� �ش ��رك ��ات
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل� �ه ��ا او ال � �ت� ��ي ت �س��اه��م
ف �ي �ه��ا ب� �ص ��ورة م� �ب ��اش ��رة او غ�ي��ر
مباشرة والى كتاب رئيس ديوان
املحاسبة امل��وج��ه لرئيس مجلس
االم ��ة ب�ت��اري��خ  2014/9/11بشأن
أهمية تريث جميع الجهات عند
بيع الشركات التابعة التي تدير
اصوال مقامة على اراض حكومية
بنظام حق انتفاع بموجب عقود
مبرمة مع ادارة امالك الدولة لحني
اع �ت �م ��اد ت �ل��ك االدارة ل �ل �ض��واب��ط
ال��واج��ب مراعاتها ف��ي ه��ذا الشأن
ف��إن لجنة حماية االم ��وال العامة
وبعد ان صرح احد املسؤولني عن
نية الشركة الكويتية لالستثمار
ب�ي��ع ش��رك��ة ارض امل �ع��ارض خ�لال
ال� ��رب� ��ع االخ � �ي� ��ر م� ��ن ال � �ع� ��ام 2015
ف ��إن ال �ل �ج �ن��ة ت��ؤك��د ف ��ي رس��ال�ت�ه��ا

التوصيات اآلتية:
 إي� �ق ��اف ج �م �ي��ع ع �م �ل �ي��ات بيعال� �ش ��رك ��ات واالراض� � � � ��ي امل �م �ل��وك��ة
للدولة.
 تزويد ديوان املحاسبة بصفةدوري� � � � ��ة ب� �ح� �ص ��ر ش� ��ام� ��ل ب �ن �س��ب
املساهمة املباشرة وغير املباشرة
للجهات التي يشرف عليها وزير
املالية.
 ال�ض��واب��ط ال��واج��ب مراعاتهاع�ن��د ب�ي��ع ال�ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة التي
ت��دي��ر اص� ��وال م �ق��ام��ة ع �ل��ى اراض
حكومية بنظام حق االنتفاع.
 ال� � �خ� � �ط � ��ة االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ةل �ه �ي �ئ��ة االس� �ت� �ث� �م ��ار ب � �ش� ��أن ب �ي��ع
ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا وامل �ن �ف��ذ
م�ن �ه��ا ب��االض��اف��ة ال ��ى االج� � ��راءات
ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ل�ب�ي��ع ت �ل��ك ال �ش��رك��ات
وفق القوانني واللوائح املتضمنة
لذلك مع بيان بما تم بيعه خالل

خ�م��س س �ن��وات س��اب�ق��ة واملخطط
ب�ي�ع��ه ل�خ�م��س س �ن��وات ق��ادم��ة من
تاريخه.
 - 2رس� ��ال� ��ة واردة م� ��ن ل�ج�ن��ة
العرائض والشكاوى تطلب فيها
اح ��ال ��ة ال �ش �ك��وى رق� ��م  207ب�ش��أن
املناطق غير املدرجة في انتخابات
املجلس البلدي ال��ى لجنة املرافق
العامة لالختصاص إعماال لنص
امل ��ادة  156م��ن ال�لائ�ح��ة الداخلية
للمجلس.
 - 3رسالة من النائب د.عبدالله
الطريجي يطلب فيها عقد اجتماع
خ ��اص بمكتب امل�ج�ل��س يحضره
كل من وزير الدولة لشؤون مجلس
األمة ووزير الدولة لشؤون مجلس
ال� � � � � ��وزراء ل� ��وض� ��ع آل � �ي� ��ة واض� �ح ��ة
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الزلزلة :لماذا عينت الموانئ مستشارين
من دون موافقة ديوان الخدمة؟
وج��ه النائب د .يوسف الزلزلة
سؤاال إلى وزير املواصالت ووزير
ال �ب �ل ��دي ��ة ع �ي �س��ى ال� �ك� �ن ��دري ج ��اء
ف �ي��ه :إل �ح��اق��ا ألس�ئ�ل�ت�ن��ا ال�س��اب�ق��ة
ع��ن ال��وض��ع امل �ت��ردي ف��ي مؤسسة
امل� ��وان� ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة وم � ��ا آل إل �ي��ه
ال �ت��راج��ع ال�ك�ب�ي��ر ف��ي األداء فيها
نرجو توجيه األسئلة التالية:
لقد نمى إلى علمنا أن مؤسسةامل��وان��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة ق��ام��ت بالفترة
األخ� � �ي � ��رة ب �ت �ع �ي�ي�ن م �س �ت �ش��اري��ن
ب� � �ص � ��ورة م � �ب� ��اش� ��رة ودون أخ ��ذ

م��واف �ق��ة دي� � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة
لذلك فأرجو تزويدي باآلتي:
 جميع ع� �ق ��ود امل �س �ت �ش��اري��نال ��ذي ��ن ت ��م ت�ع�ي�ي�ن �ه��م م ��ن ال �ف �ت��رة
 2015/3/18إلى اآلن.
 ال� � �س� � �ي � ��رة ال � ��ذات� � �ي � ��ة ل � �ه� ��ؤالءاملستشارين.
 امل� � � � � ��راس � � �ل � ��ات ال� � � �ت � � ��ي ت� �م ��تبخصوصهم م��ع دي ��وان الخدمة
املدنية إن وجدت.
 ال ��رأي ال�ق��ان��ون��ي ال��ذي اعتمدعليه لتعيينهم.

 ل�ق��د ت��م ت�ح��وي��ل أح��د موظفيم��ؤس �س��ة امل ��وان ��ئ ال �ك��وي �ت �ي��ة إل��ى
ال �ت �ح �ق �ي��ق ب �س �ب��ب ظ � �ه� ��وره ع�ل��ى
إح � � ��دى ال � �ق � �ن� ��وات ال �ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة
وح��دي �ث��ه ع ��ن س �ل �ب �ي��ات م��ؤس�س��ة
املوانئ فيرجى اإلجابة على اآلتي
فيما يخص هذا األمر:
 م ��ا س �ب��ب خ �ص��م  7أي � ��ام م��نراتبه دون التدرج بالعقوبة.
 ما سبب االستعانة بالفتوىوال �ت �ش��ري��ع دون االع� �ت� �م ��اد ع�ل��ى
االدارة ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب �م��ؤس �س��ة

املوانئ الكويتية.
م� � ��ا ص� �ح ��ة أن م ��دي ��ر االدارةال �ق��ان��ون�ي��ة ب�م��ؤس�س��ة امل ��وان ��ئ لم
يعتمد التقرير .وإذا صح ذلك فما
األسباب؟
ما املخالفات التي اسندت إلىاملشكو بحقه؟
 ومن الذي أصدر قرار العقوبةفي حقه؟ أرجو تزويدي بنسخ من
جميع األوراق الرسمية لإلجابة
على هذه األسئلة؟

وزير المواصالت:
نحن بصدد بحث
وضع تكدس
البواخر في الميناء
لوضع حلول لهذه
المشكلة
الصالح :الحكومة
نزعت فتيال مهما
بتدوير الوزراء
ونبارك لهم
وزاراتهم الجديدة
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تكليف المرافق دراسة إدراج مناطق
جديدة في انتخابات المجلس البلدي
تتمة المنشور ص04
ل�لاج��اب��ة ع��ن االس �ئ �ل��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
وج� ��اء ف��ي ت�ف��اص�ي��ل ال��رس��ال��ة ان��ه
ف��ي ج�ل�س��ة  2005/4/11اص ��درت
امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ق��راره��ا في
طلب التفسير رق��م  3لسنة 2004
ف��ي ش ��أن ال �س��ؤال ال �ب��رمل��ان��ي .وق��د
وضع هذا القرار ضوابط للسؤال
ال�ب��رمل��ان��ي ف��ي ض��وء امل ��ادة  99من
ال� ��دس � �ت� ��ور ون� � �ص � ��وص ال�ل�ائ� �ح ��ة
الداخلية ملجلس االمة ذات الصلة
بهذه االداة الرقابية املهمة.
وي � � �ب� � ��دو ان ب � �ع� ��ض ال � � � � � ��وزراء
اس� �ت� �خ� �ل ��ص م � ��ن ه� � ��ذا ال� � �ق � ��رار ان
ال��وزي��ر له سلطة تقديرية واسعة
ف��ي االج ��اب ��ة ع��ن ال� �س ��ؤال أو ع��دم
االج� � ��اب� � ��ة ع� � ��ن ،ب� �ح� �س ��ب ت� �ق ��دي ��ره
ال�ش�خ�ص��ي وه ��و م��ا ال ن�ع�ت�ق��د ان
امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة امل ��وق ��رة قد
ق�ص��دت ال�ي��ه اذ ال�ب�ين م��ن ع�ب��ارات
ه� ��ذا ال � �ق ��رار ان امل �ح �ك �م��ة ح��اول��ت
بقدر املستطاع ان توفق بني حق
عضو مجلس االم��ة في استعمال
صالحياته الرقابية على السلطة
التنفيذية ممثلة ب��ال�س��ؤال وع��دم
ت��دخ��ل اع �ض ��اء م�ج�ل��س االم� ��ة في
صالحيات السلطة التنفيذية.
وق��د ادى ه��ذا الفهم ال��ى تباين
م� ��واق� ��ف ال� � � � ��وزراء ح � ��ول االس �ئ �ل��ة
البرملانية املتماثلة .فوزير يجيب
ع ��ن ال� �س ��ؤال وي ��رف ��ض وزي � ��ر آخ��ر
(ربما في الوزارة ذاتها في تاريخ
الح� ��ق) االج ��اب ��ة ع �ن��ه ل�غ�ي��ر سبب
آخر ،ووزير يرفض تزويد العضو
ب �م �س �ت �ن��دات ط�ل�ب�ه��ا م �س �ت �ن��دا في
ذل� � ��ك ال� � ��ى ب� �ع ��ض ف � �ق� ��رات ال � �ق� ��رار
ال�ت�ف�س�ي��ري ووزي � ��ر آخ ��ر ي�ت�ج��اوز
ع��ن ه��ذه ال �ف �ق��رات وي ��زود العضو
ال�س��ائ��ل ب��امل�س�ت�ن��دات .ك�م��ا لوحظ
ب�ص��ورة عامة كثرة االسئلة التي
رفض الوزراء االجابة عنها والرد
ع �ل��ى ال �ع �ض��و ال �س ��ائ ��ل ب �ع �ب��ارات
م��وج��زة ب��أن ال �ق��رار ال�ت�ف�س�ي��ري ال
يسمح بها وبالتالي فهي اسئلة
غير دستورية.
ول��ذل��ك اط�ل��ب ع��رض االم��ر على
املجلس املوقر للنظر في ان يعقد
م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س اج�ت�م��اع��ا خ��اص��ا
ب� �ح� �ض ��ره ك� ��ل م� ��ن وزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ووزي� � ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
لالتفاق على آلية واضحة لالجابة
ع��ن االس�ئ�ل��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي ض��وء
نصوص الالئحة الداخلية ملجلس
االم��ة وع �ب��ارات ال �ق��رار التفسيري
ال �ص��ادر ف��ي  2005/4/11والنظر
في دعوة الوزراء الى عدم التمسك
ب� �ح ��رف� �ي ��ة ع � � �ب� � ��ارات ه � � ��ذا ال � �ق� ��رار
لالستناد اليها ف��ي ع��دم االج��اب��ة
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حماد :نطالب
اللجنة التشريعية
باالستعجال في
إضافة دوائر إلى
انتخابات البلدي

د .عبدالحميد دشتي

ع ��ن االس� �ئ� �ل ��ة .االم � ��ر ال � ��ذي س��وف
ي � ��ؤدي ع �م�لا ال� ��ى ت�ع�ط�ي��ل إح ��دى
االدوات ال��رق��اب�ي��ة امل�ه�م��ة ع�ل��ى ان
ت�ع��د االم��ان��ة ال �ع��ام��ة ب�ي��ان��ا ب�ع��دد
االس �ئ �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ت ��ي رف��ض
الوزراء االجابة عنها استنادا الى
القرار التفسيري سالف الذكر منذ
ب��داي��ة الفصل التشريعي الحالي
وحتى اآلن ونسبتها الى مجموع
ع� � ��دد االس � �ئ � �ل ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ق� ��دم ب �ه��ا
االعضاء في الفترة ذاتها.
 - 4رس ��ال ��ة واردة م ��ن ال �ن��ائ��ب
م �ح �م��د ط �ن��ا ب �ط �ل��ب ب��اس �ت �ع �ج��ال
ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ال � �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
بانجاز تقريرها بشأن التعديالت
امل � �ق� ��دم� ��ة ع� �ل ��ى ق � ��ان � ��ون م��ؤس �س��ة
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة رق��م
 6ل �س �ن��ة  2008ع �ل��ى ان ي �ن��اق��ش
ف��ي الجلسة ال �ق��ادم��ة .وذل ��ك نظرا
لوجود اكثر من  180اسرة كويتية
ق��د ت�ت�ع��رض وب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر ال��ى

د .يوسف الزلزلة

تدمير مستقبلهم وهز استقرارهم
العائلي والوظيفي وه��م موظفو
م � ��ؤس� � �س � ��ة ال � � �خ � � �ط � ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة
الكويتية.
 د .عبدالحميد دشتي :الرسالةالواردة من لجنة حماية املال العام
رس ��ال ��ة م�س�ت�ح�ق��ة ف�ك�ف��ى ت�ف��ري�ط��ا
ف � ��ي ث� � � � ��روات االم � � � ��ة وع � �ل� ��ى وج ��ه
ال �خ �ص ��وص ال� �ش ��رك ��ات امل �م �ل��وك��ة
ل�ل�ح�ك��وم��ة وه ��ي م�ل��ك ال�ش�ع��ب وال
ي�ج��وز ال�ت�ف��ري��ط فيها إال بقانون
وب��ال�ت��ال��ي ينبغي وق��ف التصرف
ف �ي �ه ��ا ول� � ��و واف � �ق � �ن� ��ا ف � ��ي ال �خ �ط��ة
االن� �م ��ائ� �ي ��ة ع �ل��ى ان � �ش ��اء ش��رك��ات
واطلقنا ي��د الحكومة ل�ع��ام 2020
فيرجى ان يتم الدفع بالتنمية.
ال�ش�ع��ب م��ن ي�م�ل��ك ه ��ذه ال �ث��روة
وارج ��و ان ن��ؤك��د على م��ا ورد في
الرسالة انظروا الى ارض املعارض
وشركة املباني ونحن في املجلس
وام��وال الشعب تهدر فاملجلس ال

بد ان يوافق على الرسالة ولنملك
الشعب ثرواته.
ال��رس��ال��ة ال �ث��ال �ث��ة ورد ال � ��وزراء
ع� �ل ��ى اس� �ئ� �ل ��ة ال� � �ن � ��واب ف� �ل ��م ي �ب��ق
ل � �ل � �ن ��واب غ� �ي ��ر ت ��وج� �ي ��ه االس �ئ �ل ��ة
فمعظم االسئلة يتأخر الرد عليها
او يأتي الجواب بعدما تم تعديل
وزاري او وزي��ر يأتي ال�ب��اراش��وت
ح� �ت ��ى ف � ��ي االس� � �ت� � �ج � ��واب ي �س �ق��ط
بتدوير الوزير.
اط� �ل ��ب م ��ن ال ��رئ ��اس ��ة واالم ��ان ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ان ت �ح �ص��ر ك� ��م االس �ئ �ل��ة
ال� �ت ��ي اخ� �ت ��زل ��ت اج ��اب� �ت� �ه ��ا ب� �ق ��رار
امل �ح �ك �م ��ة ال ��دس � �ت� ��وري� ��ة ال � �ص� ��ادر
ف��ي  2005/4/11ل �ك��ن االص� ��ل في
ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن�ن��ا وب �ي�ن ال�ح�ك��وم��ة
نتمنى حصر ه��ذه االس�ئ�ل��ة التي
ت� ��م ال� �ت� �ه ��رب م� ��ن االج � ��اب � ��ة ع�ن�ه��ا
ويجب ان يكون للمجلس موقف
من ذلك.
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ق ��راره ��ا

الجالل :استدعاء العبيدي لمناقشة
الربط اآللي للعالج في الخارج
كشف رئيس لجنة الشؤون
الصحية واالجتماعية والعمل
ال � �ب � ��رمل � ��ان � �ي � ��ة ال� � �ن � ��ائ � ��ب ط �ل��ال
ال�ج�لال ع��ن ان اللجنة ستعقد
اجتماعا قريبا تستدعي فيه
وزي��ر الصحة د .علي العبيدي
ل�ل��وق��وف ع�ل��ى تفاصيل العقد
ال� � ��ذي وق �ع �ت��ه ال� � � � ��وزارة ب �ش��أن
ت�ج �ه �ي��ز ال ��رب ��ط االل � ��ي ل�ت�ق��دي��م
ال� �خ ��دم ��ات امل �ت �ك��ام �ل��ة مل��رض��ى
العالج في الخارج.
وق � ��ال ال� �ج�ل�ال ف ��ي ت�ص��ري��ح

مطيع :نطالب بقرار
حازم لمواجهة
استخفاف الوزراء
بالرد على األسئلة

ص � �ح ��اف ��ي ان � � ��ه ق � ��د ن � �م ��ى ال ��ى
ع�ل�م�ن��ا وف� ��ق االع �ل��ان ال �ص��ادر
عن وزير الصحة حول تجهيز
ال��رب��ط اآلل��ي لتقديم الخدمات
امل �ت �ك��ام �ل��ة مل��رض��ى ال �ع�ل�اج في
ال � �خ� ��ارج وذل � ��ك ل ��رب ��ط م�ك��ات��ب
وم �س �ت �ش �ف �ي��ات ال � �ع�ل��اج ح ��ول
العالم وعلى وج��ه الخصوص
ف��ي اململكة املتحدة وال��والي��ات
امل� �ت� �ح ��دة االم� �ي ��رك� �ي ��ة وامل��ان �ي��ا
وفرنسا.
وش � � � ��دد ال � � �ج �ل��ال ع � �ل� ��ى ان� ��ه

ان � � �ط� �ل��اق� � ��ا م � � ��ن اه� � �م� � �ي � ��ة ه � ��ذا
املوضوع فان اللجنة الصحية
س� �ت ��وج ��ه ال � ��دع � ��وة ال� � ��ى وزي� ��ر
ال �ص �ح��ة خ�ل��ال اي � ��ام ل�ح�ض��ور
اجتماع تناقش خالله طبيعة
ال �ع �ق��د واول ��وي ��ات ��ه وال �ج �ه��ات
امل �ت �ع��اق��دة م�ع�ه��ا وم� ��دة ال�ع�ق��د
وت�ك�ل�ف�ت��ه امل��ال �ي��ة وم ��ا اذا ك��ان
ال�ت�ع��اق��د م�ب��اش��را او م��ن خ�لال
شركات وسيطة او وكيلة.

ع �ن��دم��ا ي �ت �ع �ل��ق االم � ��ر ب��ال �ن��اح �ي��ة
االمنية او املصلحة العليا نعم.
 د .ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة :ت��وص�ي��ةلجنة حماية امل��ال العام في وقف
ال� �ب� �ي ��ع ل� �ك ��ن ال� �ع � �ب ��رة ف� ��ي وج� ��ود
م�س��ؤول�ين ف��ي مواقعهم لسنوات
عدة قد يثير الريبة واقدر تخوف
لجنة حماية املال العام واكرر على
ضرورة تغيير املسؤولني بصورة
مستمرة.
ال� ��رس� ��ال� ��ة ال� �ث ��ال� �ث ��ة ب��ال �ن �س �ب��ة
لالسئلة فنحن اذا اعتمدنا على
الحكومة في الرد فاغسلوا ايديكم
وهناك م��دة الئحية واذا لم يجب
ال ��وزي ��ر ي�ص�ع��د امل �ن �ص��ة م�ب��اش��رة
ام� � ��ا اذا اس � �ت � �م� ��ررن� ��ا ك� ��ذل� ��ك ف �ل��ن
يجيب ال ��وزراء وليكن ه��ذا توجه
للمجلس من االن تحويل السؤال
ال��ى استجواب ويصعد للمنطقة
م � �ب ��اش ��رة .وغ� �ص ��ب ع� �ن ��ه ي�ص�ع��د
املنصة ويجيب عن االسئلة.
ال��رس��ال��ة ال��راب�ع��ة ف�ك��ل م�ك��ان به
نقل به مشكلة املوانئ بها مشكلة
وامل��واص�لات بها مشكلة .حكومة
ل ��م ت�س�ت�ط��ع ج �ع��ل امل �ي �ن��اء يمشي
فهل تستطيع ادارة دول��ة؟ فيجب
ان ي� ��رد ع�ل�ي�ن��ا وزي � ��ر امل ��واص�ل�ات
ب � �ش� ��أن ال� �خ� �س ��ائ ��ر ال� �ن ��اج� �م ��ة ع��ن
تكدس السفن في ميناء الشعيبة.
 وزي � � � ��ر امل � � ��واص� �ل ��ات ع �ي �س��ىال � �ك � �ن� ��دري :ت� �ف ��اج ��أت ب� �م ��ا ح ��دث
م ��ن ت �ك ��دس ال� �ب ��واخ ��ر ف ��ي امل �ي �ن��اء
وباالتصال مع االخ عدنان الصايغ
ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر امل� �ي� �ن ��اء ب��ال�ش�ع�ي�ب��ة
وابلغني بوصول عدد مفاجئ من
البواخر وهم بصدد بحث الوضع
م ��ع ال � �ش� ��ؤون وال� �ج� �م ��ارك ل��وض��ع
حلول لهذه املشكلة.

التتمة ص06

الطريجي :هناك
عبث من بعض
المسؤولين في
أموال الدولة
لذلك رفعنا هذه
التوصية
العمر :هيئة
االستثمار دولة
داخل دولة والوزير
غير قادر على
السيطرة عليها
طنا :يقولون إن
الكويتي ال يداوم
وهذا كالم
الجبناء والفاشلين
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المجلس يحيل تعديالت الخطوط الجوية
الكويتية إلى لجنة األولويات
تتمة المنشور ص05
 خ �ل �ي��ل ال � �ص� ��ال� ��ح :ال �ح �ك��وم��ةنزعت فتيال مهما بتدوير الوزراء
ون � �ب� ��ارك ل� � �ل � ��وزراء ف ��ي وزارات � �ه� ��م
الجديدة.
ال��رس��ال��ة ال��راب�ع��ة ع��ن الخطوط
ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ه � ��ذه ع��اش��ت
م��ري�ض��ة س��ري��ري��ا  10س �ن��وات وال
يبونها ت�م��وت وال يبونها تحيا
وع��اش��ت ف��ي ال �ب��رزخ م��ري�ض��ة ال��ى
ان جاء القرار بتحويلها الى ناقل
وط � �ن ��ي ب� �م� �ب ��ارك ��ة م� ��ن امل��ؤس �س��ة
وه� � ��ذا ال � �ق� ��رار ي �ق ��ع ف� ��ي م�ص�ل�ح��ة
ال �ك��وي��ت .وف ��ي ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة 35
ط��ائ��رة م��وج��ودة يعني م��ا ال يقل
ع��ن  3000وظيفة للكويتيني كما
ان� �ن ��ا وض �ع �ن��ا ش ��رط ��ا ألن ي �ك��ون
التوظيف لحديثي ال�ت�خ��رج وهم
م �ت �م �ي��زون ف ��ي ن �ت��ائ��ج ال �ث��ان��وي��ة
العامة وكذلك مزايا للمتقاعدين
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ب � ��دال م� ��ن ال ��واف ��دي ��ن
وك��ذل��ك اب�ن��اء الكويتيات ك��ل هذه
الفئات مهمة ولها م��زاي��ا ف��ي هذا
الناقل الوطني.
ال �ك��وي �ت �ي��ون مل� � ��اذا أن �ق �ل �ه��م م��ن
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� ��ى ج� �ه ��ات ح�ك��وم�ي��ة
اخرى؟
 س� � �ع � ��دون ح� � �م � ��اد :ال ��رس ��ال ��ةالثانية فقد قدمت اقتراحا بقانون
بخصوص امل�ن��اط��ق ال�ت��ي تضاف
ال� ��ى ان �ت �خ��اب��ات امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي
ف �ن��رج��و اس �ت �ع �ج��ال��ه م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ب��إض��اف��ة دوائ � ��ر ال��ى
انتخابات البلدي.
الرسالة االول��ى وبيع الحكومة
للشركات التابعة لها فنحن ضد
أي شركة رابحة يتم بيعها وأحمد
ال �س �ع��دون ق ��دم اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
بتخصيص مصافي البترول وهو
اق�ت��راح بيع الكويت البلد عايشة
على البترول .ولدينا تخوف ألن
غرفة التجارة سيطرت على وزارة
ال �ن �ف��ط ألن ع �ن��دم��ا ذه� ��ب ال�ع�م�ي��ر
ع�ي�ن��وا وزي� ��را م��ن غ��رف��ة ال �ت �ج��ارة.
بالنسبة للمبالغ املختلسة ال بد
م ��ن اع��ادت �ه��ا وال� ��ى االن ل ��م ت��رف��ع
ال �ت��أم �ي �ن��ات ق�ض�ي��ة ع �ل��ى م��دي��ره��ا
ال � �س� ��اب� ��ق مل � � � ��اذا؟ امل � � �ف � ��روض رف ��ع
القضية الستعادة املبالغ واذا لم
ي��رف��ع ق�ض�ي��ة ف��إن��ه ب��ذل��ك ال��وض��ع
ي��روق ل��ه املشكلة ف��ي امل��وان��ئ أننا
ال ب � ��د م � ��ن االس � �ت � �ف � ��ادة م � ��ن دب ��ي
ف �م �ي �ن��اؤه��ا م ��ن اك �ب��ر امل ��وان ��ئ في
املنطقة فلنستفد منها  200باخرة
ي��وم�ي��ا ل��دي�ه��ا وال م�ش��اك��ل لديها
ويجب ان نتعاقد مع الشركة التي
تدير ميناء دبي .موضوع االسئلة
نعم هناك تأخير في االج��اب��ة عن
االسئلة.

الروضان :علينا
االلتزام بتحويل
السؤال إلى
استجواب في حال
تراخي الوزراء

د .أحمد مطيع

 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :هلي��واف��ق على تمديد بند الرسائل
ن � �ص ��ف س� ��اع� ��ة اخ � � � ��رى وت� �م ��دي ��د
الجلسة لحني االنتهاء من تقارير
لجنة الخارجية.
(موافقة عامة)
 ع � �ي � �س� ��ى ال� � � �ك� � � �ن � � ��دري وزي � � ��رامل��واص�لات :في اجتماعنا االخير
ن��اق �ش �ن��ا االس �ت �ع��ان��ة ب�م��ؤس�س��ات
وم ��وان ��ئ ع��امل �ي��ة ل �ت��دي��ر م��ؤس�س��ة
املوانئ وواف��ق مجلس االدارة من
ح �ي��ث امل� �ب ��دأ ع �ل��ى دراس� � ��ة كيفية
االس �ت �ف��ادة ون �ح��ن ب �ص��دد ان�ج��از
هذا املشروع.
 أح � � �م� � ��د م � �ط � �ي� ��ع ال� � �ع � ��ازم � ��ي:ب �خ �ص��وص اض��اف��ة امل �ن��اط��ق غير
امل� ��درج� ��ة ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات ال �ب �ل��دي
ف �ف��ي ال� ��دائ� ��رة ال �خ��ام �س��ة ه �ن��اك 6
مناطق لم تتم اضافتها واملعروف
ان االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وك��ل
م��ن يمثل االم��ة م��ن حقه ان يمثل

سعدون حماد

امل�ن��اط��ق ك��اف��ة .واك �ث��ر م��ن  50أل��ف
ن � ��اخ � ��ب ون� ��اخ � �ب� ��ة ال ي � �ح� ��ق ل �ه��م
التصويت ف�لا ب��د ان ي�ك��ون هناك
ح � ��ل واض � � ��ع وص � ��ري � ��ح وت �ق ��دم ��ت
ب��اق�ت��راح واض��ح واط��ال��ب املجلس
ان ت � �ت� ��م امل � ��واف� � �ق � ��ة ع � �ل � �ي� ��ه .ن �ح��ن
ك � �ن� ��واب ل �ن ��ا دوران ن� �ق ��وم ب�ه�م��ا
وهما التشريع والرقابة وتقدمت
باسئلة برملانية كثيرة ونتفاجأ
ب� � ��أن ب� �ع ��ض ال � � � � ��وزراء ي� �ت ��أخ ��رون
مل��دة  6او  7اش�ه��ر وه��ذا استهتار
واس �ت �خ �ف��اف ب�م�ج�ل��س األم � ��ة .وال
نطالب اال بردود واضحة ومقنعة
وال ن �ق �ب��ل ال ��رم ��ي ب��أس �ئ �ل �ت �ن��ا ف��ي
األدراج واط��ال��ب ب��أن ي�ك��ون هناك
قرار حازم لهذا االستحقاق يا إما
أن يقوم ال��وزي��ر ب��دوره او يصعد
املنصة .وأقسمنا ف��ي املجلس ان
ندافع عن الجميع واالخ سعدون
اث � ��ار ان ه� �ن ��اك ن ��واب ��ا ي �ق �ت��رح��ون
اق� �ت ��راح ��ات ل �س �ل��ب ث � � ��روات ال �ب �ل��د

فليزودنا حماد بهذه االقتراحات
وال يرمي الناس جزافا.
 س � � � �ع� � � ��دون ح � � � �م� � � ��اد :ي� ��دخ� ��لال��زم�لاء ع�ل��ى م��وق��ع مجلس األم��ة
ويسحب اق�ت��راح احمد السعدون
ومسلم ال�ب��راك وفيصل وجمعان
بتخصيص مصافي النفط.
 عبدالله الطريجي :حريصونعلى اراضي الدولة وعندما رفعنا
ه��ذه ال�ت��وص�ي��ة رأي �ن��ا ه�ن��اك عبثا
م ��ن ب �ع��ض امل �س��ؤول�ي�ن ف ��ي ام ��وال
ال ��دول ��ة ث��م ب �ي��ع ش��رك��ة امل�ن�ت�ج��ات
الزراعية بمبلغ  7ماليني ونصف
واالص � � � ��ول  15م �ل �ي��ون��ا وع �ن��دم��ا
ي �ت �ح��دى ب �ع��ض امل� �س ��ؤول�ي�ن ب�ي��ع
ارض امل �ع��ارض ال��راب �ح��ة املنتجة
ملاذا نبيعها وهي رابحة والهدف
هو ايقاف بيع الشركات الرابحة.
ب �ع��ض ال � � � ��وزراء ع �ن��ده��م ل�ب��س
في موضوع تفسير قرار املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة س ��واء ب�ع�م��د او دون

الصالح :بيع قطعتين في خيطان
ال يخدم القضية اإلسكانية
اعتبر النائب خليل الصالح أن
بيع القطعتني رقم 3و 4في منطقة
خيطان الجنوبي ب��امل��زاد العلني
ح �س��ب م ��ا ت ��م ت� ��داول� ��ه ب��وس��ائ��ل
اإلع�ل��ام أخ �ي��را ال ي �خ��دم القضية
اإلس�ك��ان �ي��ة وال ي�ت�س��ق وم�س��اع��ي
املجلس لحلحة األزمة.
وأش� � ��ار ال �ص��ال��ح إل� ��ى أن ب�ن��ك
االئ �ت �م��ان ك ��ان ق��د ت�ب�ن��ى م�ش��روع
آم��ال ال��ذي ك��ان سيحقق استفادة
قصوى من أرض املشروع وتوفير
أك�ب��ر ع��دد م��ن ال��وح��دات السكنية

حمدان العازمي:
أكثر من  45ألف
مواطن منذ أكثر
من  30سنة ليس
لهم حق التصويت

إال أن ال�ح�ك��وم��ة ل�لأس��ف ل��م تتنب
ه��ذا التوجه كما لم تتنب من قبل
مقترحنا بشأن األب��راج السكنية
كبديل مؤقت لبدل اإليجار.
وأضاف أن مشروع آمال يعتبر
ن �م��وذج��ا م�ث��ال�ي��ا وي �خ �ل��ق ف��رص��ا
وظيفية للكوادر الكويتية الشابة
عبر توظيفهم في الشركة املطورة
ل �ل �م �ش��روع ك �م��ا ك� ��ان س�ي�ت�ض�م��ن
خ ��دم ��ات م �ت �ك��ام �ل��ة ت �خ �ل��ق راف� ��دا
م ��ن إي � � � ��رادات امل � �ش� ��روع ل�ت�غ�ط�ي��ة
تكاليف إدارة وصيانة مكوناته

وتضمن نجاحه .وأكد الصالح أن
تجاهل رؤى بنك االئتمان والتي
ك��ان��ت ض �م��ن ال �خ �ط��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
م��وض�ح��ا ان ��ه ك ��ان م��ن األول � ��ى أن
تتعامل الحكومة بشكل إيجابي
م��ع امل �ش��روع ال��ذي سبق أن قدمه
ال �ب �ن��ك ل�ت�غ�ط�ي��ة ج ��زء م��ن ط�ل�ب��ات
الرعاية السكنية املتراكمة منوها
أن امل�ش��روع ك��ان متعدد األه��داف
ويخدم شرائح متعددة.

عمد فالقرار كان واضحا وعندما
طلبنا اج�ت�م��اع��ا ك ��ان ل��وض��ع حد
الحترام حكم املحكمة الدستورية
وب��ال �ن �س �ب��ة ل ��رس ��ال ��ة اس �ت �ع �ج��ال
امل��ال�ي��ة ت�ق��ري��ره��ا ب �ش��أن الكويتية
م �س �ت �ح �ق��ة وه � �ن � ��اك اس � �ت � �ي ��اء م��ن
بعض املوظفني ونتمنى االنتهاء
م��ن ه ��ذه ال �ت �ع��دي�لات ح �ت��ى ي��أخ��ذ
امل��وظ�ف��ون حقوقهم ق�ب��ل ال�خ��روج
الى التقاعد.
 ج � �م� ��ال ال � �ع � �م� ��ر :ب �خ �ص��وصرس��ال��ة ل�ج�ن��ة ح �م��اي��ة امل� ��ال ال �ع��ام
ف �ه �ن ��اك ح �ق �ي �ق��ة أن االخ � � � ��وان ف��ي
هيئة االستثمار دولة داخل دولة
وال��وزي��ر غير ق��ادر على السيطرة
على الهيئة وطلب اللجنة مستحق
وه� � � ��ذا ال� �ط� �ل ��ب اس� � � ��اس م �ط �ل��وب
م��ن دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة حينما ق��ال
ن �ن �ت �ظ��ر ل �ح�ي�ن وض� ��ع االج� � � ��راءات
السليمة لضمان سالمة املال العام
وال�ح�ف��اظ عليه قبل بيع االص��ول
امل ��ال ال �ع��ام ي�ج� ّ�ي��ر ب��اس�ت�خ��دام��ات
غ�ي��ر س�ل�ي�م��ة .ع�ن��دم��ا ادخ ��ل م ��زادا
اش�ت��ري اراض��ي صناعية وبقدرة
ق ��ادر تقلب اس�ت�ث�م��اري��ة وي�ب�ن��وان
البنية التحتية فيها وه��ذا االم��ر
ي �ج��ب ان ي �ق��ف ألن االخ� � � ��وان ف��ي
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب� �ص ��دد وض��ع
ض��واب��ط واص ��ول وش ��روط البيع.
استثماراتنا خارج الكويت باعوا
االص ��ول ب��أس�ع��ار اق��ل م��ن قيمتها
ال�ف�ع�ل�ي��ة دون ت �ح��رك ال�ت��أم�ي�ن��ات
ه��ل م��ن امل�ع�ق��ول ان��ه ال��ى ال �ي��وم لم
ترفع دع��وى؟ هل من املعقول اننا
نالحق أموالنا؟.
ه � �ن� ��اك اص� � � ��ول م� �ن ��ذ  20ع��ام��ا
تبيعها اق��ل م��ن قيمتها ه��ل ه��ذا
ي �ع �ق��ل؟ الن� ��ه م �خ �س��ر ه� ��ذا ال �ع �ق��ار
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الفضل :عقد
المطار لم يخضع
للرقابة المسبقة
ونريد معرفة
الجدول الزمني
لالنتهاء من
المشروع
أبل :هناك
أشخاص سوبر في
هيئة االستثمار
النستطيع التعرض
لهم
سيف العازمي:
سأتقدم
باستقالتي من
لجنة األموال
العامة إذا لم
يتم تحويل الداو
للنيابة
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الحكومة :اتخذنا كافة اإلجراءات
القانونية السترداد أموال التأمينات
تتمة المنشور ص06
وج �ع��ل اص��ول��ه ص �ف��را ل �ك��ي ي�ب��اع
بأرخص االسعار.
وبالنسبة لالسئلة ال نستجدي
ال� � ��وزراء ال ب��ل ن�ص�ع��ده��م امل�ن�ص��ة
وأق �س��م ب��ال�ل��ه س ��وف اط� ��رح فيهم
الثقة.
 م� �ح� �م ��د ط� � �ن � ��ا :م� � ��ا ي � �ح� ��ز ف��يال �ن �ف��س ان  180م��وظ �ف��ا ك��وي�ت�ي��ا
يظلمون ووراءهم أطفال ومدارس
ويظلمون من مسؤولي الكويتية،
ف �ه��م ي ��ري ��دون االج �ن �ب��ي وي �ق��ول��ون
ان ال �ك��وي �ت��ي ال ي � ��داوم وه� ��ذا ك�لام
الجبناء والفاشلني ملاذا ال تطبقون
س� �ي ��اس ��ة االح � �ل� ��ال ف� ��ي ال� � � � ��وزارات
وال �ه �ي �ئ��ات وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة،
ه� �ن ��اك م� � ��دراء ع ��ام ��ون ال ي ��ري ��دون
الشباب الكويتي.
ونحمل الوزير عيسى الكندري
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ال �ك ��ام �ل ��ة ول � ��ن ن�ق�ب��ل
بنقل املوظفني حتى االنتهاء من
تعديالت الكويتية ،ول��ن نحاسب
رئيس مجلس ادارة املؤسسة وال
امل �س �ت �ش��ار امل �ف �ل��س ب ��ل ن�ح��اس�ب��ك
ان��ت االخ ال��وزي��ر ،ال��رد على اسئلة
النواب حدث وال حرج ،الرد يأتي
مبهما وغير واضح ،فقدمت سؤاال
ال��ى وزي��رة الشؤون عن مدير عام
ال يداوم منذ  12سنة ولم ترد على
ال � �س� ��ؤال ،واع � ��دت ت �ق��دي �م��ه وردت
على ال�س��ؤال بانه غير دس�ت��وري،
ن �ح��ن ام � ��ام م ��دي ��ر ع� ��ام ب��ال��وك��ال��ة
اخذ اموال الدولة ملدة  12سنة من
دون وجه حق ويجب تحويله الى
النيابة العامة.
 روض ��ان ال��روض��ان :بالنسبةل ��رس ��ال ��ة ان �ت �خ ��اب ��ات ال �ب �ل ��دي ف��ي
اض��اف��ة ب�ع��ض ال��دوائ��ر ورد وزي��ر
الداخلية بعدم اختصاص وزارة
الداخلية في ه��ذا االم��ر واحلناها
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وزير المالية:
ديوان المحاسبة
طلب وضع ضوابط
على االستغالل
األمثل لألراضي

نبيل الفضل

ال� ��ى ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ون �ت �م �ن��ى م��ن
اللجنة االستعجال في هذا االمر.
ال� � ��وزراء ال ي� ��ردون ع�ل��ى اسئلة
ال �ن��واب واع�ت�ق��د بعد ال�ي��وم وبعد
التعهد الذي اخ��ذوه على انفسهم
بمحاسبة اي وزي ��ر ي�ت��راخ��ى عن
الرد على االسئلة فعلينا ان نلتزم
بالتعهد وع��دم ترجي ال��وزي��ر في
ال� � ��رد وات � �خ� ��اذ ال� �خ� �ط ��وة االخ � ��رى
وتحويل السؤال الى استجواب.
 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :ب��ال�ن�س�ب��ةللرسالة الثانية بضم مناطق في
انتخابات البلدي فهناك اكثر من
 45الف مواطن صار لهم اكثر من
 30س�ن��ة ال ي�ح��ق ل�ه��م ال�ت�ص��وي��ت
وخالل االنتخابات املاضية لالمة
والبلدي بنفس املناطق.
ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل� �ل ��رس ��ال ��ة ال �ث��ال �ث��ة
املتعلقة باسئلة ال �ن��واب لالسف
ال� � � � � � � � � � ��وزراء وض � � � �ع� � � ��وا امل� �ح� �ك� �م ��ة
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ش� �م ��اع ��ة وت��أت �ي �ن��ا
ال � � ��ردود ال �ت �ف �س �ي��ر ال ي �س �م��ح ب�ه��ا

الجيران :تعامل المجلس مع
ادفانتج إنجاز يعزز الشفافية
ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال � �ج � �ي� ��ران ان اس � �ل� ��وب ت �ع��ام��ل
امل� �ج� �ل ��س م� ��ع ش ��رك ��ة ادف ��ان� �ت ��ج
ان� �ج ��از ي �ح �ق��ق م �ب��دأ ال�ح��وك�م��ة
ال� ��رش � �ي� ��دة وي� � �ع � ��زز ال �ش �ف��اف �ي��ة
وي � �ح � �س� ��ب ف � � ��ي ات� � � �ج � � ��اه ج �ع��ل
ال�ك��وي��ت م��رك��زا م��ال�ي��ا وت�ج��اري��ا
وأض� � ��اف ال� �ج� �ي ��ران :ل �ك��ن ي�ج��ب
ت�ع�م�ي��م ه� ��ذا االس� �ل ��وب ليشمل
ج �م �ي��ع ال � �ش� ��رك� ��ات وامل� �ق ��اول�ي�ن
ال � ��ذي � ��ن اخ� � �ل � ��وا ب� ��ال � �ع � �ق� ��ود م��ع
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ال� � � � ��وزارات واس �ت �ل �م��وا االم � ��وال
ول ��م ي �ن �ف��ذوا االع �م��ال او اخ�ل��وا
بااللتزام فهل يستطيع املجلس
والحكومة على ذلك؟ مستطردا:
وفي تقديري هذا هو االنجاز.

دشتي :أرض
المعارض بيعت
برخص التراب
فأوقفوا البيع
لحين وضع ضوابط

حمدان العازمي

وغ� � �ي � ��ر دس � � � �ت� � � ��وري ،ف � �ه� ��ل ي �ع �ق��ل
االسئلة لم يجب عنها الكثر من 6
أشهر ويبحث النائب عن الرد في
طرق ملتوية ،سلطة النائب اقوى
من سلطة الوزير.
 ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل :ل��دي�ن��ا مشكلةج �م �ي��ع ال �ك��وي �ت �ي�ين ي �ع��ان��ون منه
وه��ي عقد املطار ال��ذي لم يخضع
ل� �ل ��رق ��اب ��ة امل �س �ب �ق��ة ن ��ري ��د م �ع��رف��ة
ال�ج��دول الزمني النتهاء املشروع
ول �ك��ن لل��اس��ف ت��أخ �ي��ر غ �ي��ر م�ب��رر
ن� ��رج� ��و ان ت � �ك� ��ون ه � �ن� ��اك رس ��ال ��ة
واض �ح��ة ل��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة ال��ذي
ي �ج��ب ان ي� �ف ��رغ ن �ف �س��ه ل�لان �ت �ه��اء
من ه��ذا املشروع وتأجيل الرقابة
املسبقة الحقا.
 خليل آبل :نعم صعود املنصةواجبة للوزير الذي يتأخر في الرد
ع�ل��ى اس�ئ�ل��ة ال �ن��واب ،وه �ن��اك نظم
الكترونية متطورة مل��اذا ال يسكن
بها االخ��وة ال ��وزراء ف��ي ال��رد على
اسئلة ال�ن��واب وف��ي م��وض��وع بيع

ال �ش��رك��ات ه�ن��اك اش �خ��اص سوبر
ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ال
ن�س�ت�ط�ي��ع ال �ت �ع��رض ل �ه��م ل�لاس��ف
وس �ن �خ �ل��ق م �ش��اك��ل ج ��دي ��دة ك�م��ا
ح�ص��ل ف��ي ق�ض�ي��ة ال� ��داو فالهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م��ار وال� �ش ��رك ��ات
اململوكة للدولة اما تكون شركات
رب�ح�ي��ة ام ش��رك��ات تنموية يجب
االجابة عنها من قبل الحكومة.
 س � �ي� ��ف ال� � � �ع � � ��ازم � � ��ي :ال ب �ي��عللشركات والدولة كفيلة بمحاسبة
امل�ت��ورط�ين وس��أت�ق��دم باستقالتي
م��ن لجنة ح�م��اي��ة االم� ��وال العامة
في ح��ال ع��دم تحويل ملف قضية
ال��داو كيمكال ال��ى النيابة العامة
وس��أق��ف ض��د ك��ل م��ن ت�ج��اوز على
املال العام في كل القضايا.
 وزي� ��ر امل��ال �ي��ة أن ��س ال �ص��ال��ح:بخصوص عدم وج��ود دع��وى من
ال�ح�ك��وم��ة ض��د ف�ه��د ال��رج �ع��ان بل
ه �ن��اك ت�ك�ل�ي��ف م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ال��ى
النيابة العامة التخاذ االج��راءات

ال � �ق ��ان ��ون � �ي� ��ة وت� �ك� �ل� �ي ��ف ال� �ف� �ت ��وى
وال�ت�ش��ري��ع الخ��ذ ك��اف��ة االج� ��راءات
الخذ حق الدولة وكلفت الحكومة
ال�ت��أم�ي�ن��ات ب �ت��زوي��د ال �ف �ت��وى بكل
امل �س �ت �ن��دات ال�ل�ازم ��ة ل�ت�ت�ب��ع ورف��ع
دع� � ��اوى ف ��ي س ��وي� �س ��را خ��اط�ب�ن��ا
ال �ن ��ائ ��ب ال� �ع ��ام ال �س ��وي �س ��ري وان
ت��دخ��ل ف��ي ال��دع��وى امل �ح��رك��ة ضد
الرجعان.
ام ��ا ف�ي�م��ا ي�خ��ص رس��ال��ة لجنة
حماية املال العام فأسجل شكري
وتقديري لحرص االخ��وان بحفظ
امل � � � ��ال ال� � �ع � ��ام وال ب � ��د ان اع� �ط ��ى
للمجلس.
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :هلي��واف��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات
ال � ��واردة ف��ي رس��ال��ة ل�ج�ن��ة حماية
املال العام.
 -أن ��س ال �ص��ال��ح :ب��رن��ام��ج بيع
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العمير :الحكومة ستحضر اجتماع
مكتب المجلس وسنصل إلى توافق
أك��د وزي��ر االش�غ��ال وزي��ر الدولة
ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة د .ع �ل��ي
ال �ع �م �ي��ر أن ال� �ح� �ك ��وم ��ة س �ت �ع��اون
امل � �ج � �ل � ��س ف � � ��ي اط� � � � � ��ار ال � ��دس � �ت � ��ور
والالئحة الداخلية مشيرا الى أنها
ستأخذ امل�لاح�ظ��ات النيابية التي
أث�ي��رت ف��ي الجلسة بعني االعتبار
سواء تلك املتعلقة بلجنة التحقيق
أم األس�ئ�ل��ة البرملانية وغ�ي��ره��ا من
القضايا التي تثار داخ��ل الجلسة.
وأض � � ��اف أن ال �ح �ك ��وم ��ة ان �ت �ه �ج��ت

س �ي��اس��ة اإلص� �ل ��اح وه � ��ي م��اض�ي��ة
ف��ي ه��ذه السياسة بتوجيهات من
سمو رئيس الحكومة الشيخ جابر
املبارك.
وق��ال العمير إن��ه م��ا زال حديث
عهد ب ��وزارة االش�غ��ال م�ش��ددا على
أن��ه سيخدم ال�ك��وي��ت ف��ي أي موقع
ك��ان اس�ت�ك�م��اال مل��ا ب��دأ ب��ه اح�ت��رام��ا
لقسمه معربا عن تقديره صاحب
السمو األمير لتجديده الثقة به.
وح � � � ��ول ق � � � ��رار امل � �ج � �ل� ��س دع � ��وة

ال �ح �ك��وم��ة إل ��ى م�ن��اق�ش��ة آل �ي��ة ال��رد
ع �ل��ى األس �ئ �ل��ة ف ��ي م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س
أوض��ح العمير أن الحكومة ترحب
ب � �ه� ��ذا ال� � �ق � ��رار وه� � ��ي ت� �ح� �ت ��رم ح��ق
ال� � �ن � ��واب ف� ��ي اس � �ت � �خ ��دام أدوات � �ه� ��م
الرقابية وسحضر االجتماع لترد
على اس�ت�ف�س��ارات األع�ض��اء وب��إذن
الله سنصل إلى توافق.

وزير األشغال:
الوزراء ردوا
على  2007أسئلة
بنسبة ٪ 85
وهي نسبة عالية
الصالح:
الموظفون
اختاروا قسرا
أن يذهبوا إلى
الحكومة
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رفض رفع الحصانة عن المعيوف والفضل
والنيابة تسحب حصانة عاشور
تتمة المنشور ص07
ال �ش��رك��ات ل��م ينطلق ال��ى االن بل
م �ن��ذ ب ��داي ��ة ال �ت �س �ع �ي �ن��ات وب�ل�غ��ت
اكثر من  45شركة ول��م يكن هناك
وك��ان��ت ع�ل��ى م��رم��ى ج�ه��ات رق��اب��ة
وال ن �ج��د ت �ق��ري��را اق �ت �ص��ادي��ا في
الخطة اال واكدت على ضرورة ترك
املجال االقتصادي وتركه للقطاع
ال� �خ ��اص م ��ن خ�ل��ال ال�ت�خ�ص�ي��ص
وف� ��ي ج �ل �س��ة  12/3ال �ت ��ي ن��وق��ش
فيها اوض ��اع س��وق ال�ك��وي��ت اكثر
من  23نائبا وافق عليها املجلس
وم�ن�ه��ا ض� ��رورة اس �ت �م��رار الهيئة
ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار م ��ن ض� ��رورة
تحويلها من استثمار مباشر الى
غير مباشر ومضمون الرسالة في
واق�ع�ه��ا ن��ؤك��د ون�ق��ف معه وهناك
ض � ��واب � ��ط ك� �ث� �ي ��رة اخ � �ط� ��رن� ��ا ب �ه��ا
الديوان ورد الديوان يطلب وضع
ض��واب��ط ع�ل��ى االس �ت �غ�لال االم�ث��ل
وض��واب��ط ع�ل��ى م�خ��ال�ف��ات االرض
واب �ل �غ��ت ال ��دي ��وان س ��وف ارس�ل�ه��ا
ل� ��ه وارج� � � ��و ال �ل �ج �ن��ة ان ت��دع��ون��ا
ل�ت��وض�ي��ح االج � � ��راءات واالول اذا
كانت شركة كبيرة تباع باكتتاب
ع� ��ام واذا ك ��ان ��ت ش ��رك ��ة ص�غ�ي��رة
ت �ب��اع ب �م��زاد ع�ل�ن��ي ب�ع��د التعميم
ول��م ي�ح��دث اب��دا ان بيعت اق��ل من
التقييم وال توجد شركات بيعت
اقل من ثمنها واشعر بارتياح ان
احضر امام اللجنة.
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال��رس��ال��ة ف�لا
ت �س �ت �ط �ي��ع ال� �ح� �ك ��وم ��ة ان ت ��واف ��ق
على الرسالة النها جزء ال يتجزأ
م ��ن س�ي��اس�ت�ه��ا وم �ع �ن��ى ال��رس��ال��ة
ان ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ال

الجبري :إذا تعدل
القانون فأين
سيكون مصير
الـ  180موظفا؟

مراقب املجلس عبدالله التميمي مترئسا جزءا من الجلسة

تستطيع اي اس �ه��م م��ن اسهمها
وصعب املوافقة على رسالة بهذا
الشكل وع�ل��ى اس�ت�ع��داد الحضور
للجنة ون��وض��ح ك��اف��ة املعلومات
ل��دي�ه��م وت �ك��ون ال �ب �ي��ان��ات وص�ل��ت
الى الديوان.
 روضان الروضان :كالم الوزيرال�ص��ال��ح منطقي ون�ت�ف�ه��م موقفه
واتمنى ان يكون هناك لقاء بينه
وبني اللجنة وقبل الجلسة املقبلة
يكون هناك تصور واضح لنا.
 د .عبدالحميد دشتي :الخطةرق��م  2015/11بالخطة التنموية
راح��ت ابعد لكن التجارب سبقت
ارض امل � �ع� ��ارض ب �ي �ع��ت ب��رخ��ص
ال � � �ت � ��راب ال � � �ث � ��روة ت� �ن� �ه ��ب وت �ن �ق��ل
الخ��ري��ن ف ��االن اوق �ف��وا ال�ب�ي��ع ال��ى
حني وضع ضوابط.

 د .يوسف الزلزلة :ال نستطيعت �ق �ي �ي��د ال� �ج� �ه ��ات امل� �ط� �ل ��وب م�ن�ه��ا
االس �ت �ث �م ��ار وارج � � ��و ت �ف �ه��م وزي ��ر
امل ��ال� �ي ��ة وه � ��و م �س �ت �ع��د ل �ح �ض��ور
اللجنة وضوابط الوزير طبيعية
واال مل��اذا لدينا هيئة لالستثمار
وع �ن��دم��ا ت �ح��دد ج�ه��ة لالستثمار
فلنثق بها مازلت عند رأيي وهو
اس �ت �م ��رار ب �ع��ض االش� �خ ��اص في
املناصب القيادية.
 د .عبدالله الطريجي :لقاؤناي ��وم ال�خ�م�ي��س مل�ت��اب�ع��ة م��وض��وع
ال �ت��أم �ي �ن��ات ف �ل �ن �ت �ب��اح��ث ف ��ي ه��ذا
امل��وض��وع اي �ض��ا ول�ن�ع��د ال��رس��ال��ة
الى اللجنة لالستماع الى الوزير.
 ج �م ��ال ال �ع �م��ر :اض� ��م ص��وت��يل�ل��اق � �ت� ��راح ف �ل �ي �ج �ت �م��ع االخ� � � ��وان
وف� ��ق م �ع��اي �ي��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة

عسكر :كل تاجر
يريد الدخول في
«الكويتية»
ويعدل القانون
على مزاجه

د .عبدالله الطريجي

وضوابطه وليس لدينا مانع من
احالتها الى اللجنة.
 الرئيس مرزوق الغانم :القراره ��و اع� � ��ادة ال ��رس ��ال ��ة ال� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
لالجتماع مع الوزير لالتفاق على
ضوابط ومعايير لبيع الشركات.
 وواف��ق املجلس على الرسالةالثانية الخاصة باضافة مناطق
الن � �ت � �خ� ��اب� ��ات امل � �ج � �ل� ��س ال� �ب� �ل ��دي
(موافقة عامة).
 د .علي العمير وزير االشغال:س �ن �خ��دم ال �ك��وي��ت م��ن اي م��وض��ع
يضعنا ربنا فيه بالنسبة لرسالة
االس �ئ �ل ��ة ن �ح��ن م ��واف� �ق ��ون ع�ل�ي�ه��ا
وعدد االسئلة الذي وصلنا 2373
سؤاال وردنا حتى االن وهذا اكبر
ع��دد على مر الفصول التشريعي
وت �م��ت االج��اب��ة ع��ن  2007بنسبة

 ٪ 85وه � ��ي ع��ال �ي ��ة ال ي �م �ك��ن ان
نهمل اسئلة النواب او ان النواب
ي�س�ت�ج��دون ال � ��وزراء ول �ك��ن بعض
االسئلة تحتاج الى ايام.
وب� �ع ��ض االج � ��وب � ��ة ع � �ب� ��ارة ع��ن
ك � ��رات �ي��ن ون � �ح� ��ن ن� �ح� �ت ��رم اس �ئ �ل��ة
النواب ونجيب عنها في االوقات
املتاحة.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ماتفضل به الوزير ال يغني عن عقد
اج �ت �م��اع ي �ط��رح ف �ي��ه ك ��ل وج �ه��ات
النظر فلنوافق على الرسالة.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي :هناكاجابات من الوزراء تتمسك بحكم
املحكمة الدستورية.

التتمة ص09

هل تطلع الهيئة على الصحف الجنائية للمعينين لديها؟

التميمي :هل تعاقدت مكافحة الفساد مع البلوشي؟
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي
س� � ��ؤاال ال � ��ى ي �ع �ق��وب ال �ص ��ان ��ع وزي ��ر
ال � �ع� ��دل وزي� � � ��ر األوق� � � � ��اف وال � �ش� ��ؤون
اإلسالمية بصفته املشرف على هيئة
مكافحة الفساد.
وجاء في نص السؤال :تقوم هيئة
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد وف ��ق م�ه��ام�ه��ا على
معالجة صور الفساد املالي في جميع
أن�م��اط��ه ح�م��اي��ة ل�ل�م��ال ال �ع��ام وتنقية
للخروج على بعض م�ه��ام الوظائف
وحسب طبيعتها من مخالفة القوانني
واللوائح ممن يمارسون صالحياتهم
استهدافا للمصالح الشخصية بعيدا
عن العمل على تحقيق الصالح العام
للجهات التي يعملون بها.

واض � ��اف :ك�م��ا ان ��ه ي�ج��ب ان تلتزم
ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد ب�ت��أك�ي��د نقاء
صفحة م��ن يتم تعيينهم أو التعاقد
معهم لشغل الوظائف العامة تأكيدا
لحسن قيامهم بأعمالهم على النحو
امل� �ط� �ل ��وب ق ��ان ��ون ��ا ووف � �ق ��ا ل �ل �ق��وان�ين
املنظمة لشغل ال��وظ�ي�ف��ة ال�ع��ام��ة كما
ي� �ج ��ب ان ت � �ك� ��ون ص �ح �ي �ف��ة ال� �ح ��ال ��ة
الجنائية للعاملني بالهيئة خالية من
أي اتهامات أو أحكام تنال من االسم
أو السمعة أو الكرامة.
وت � ��اب � ��ع :وب ��ال� �ن� �ظ ��ر ال� � ��ى م� ��ا أث �ي��ر
ح� ��ول وج � ��ود ب �ع��ض امل �خ ��ال �ف ��ات ف��ي
اج� � � ��راءات اس �ت �ع��ان��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
مل�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ب��ال�ب�ع��ض م��ن ذوي

االختصاص في اعمالها لذلك يرجى
افادتي بالتالي:
 ه��ل ق��ام��ت ال�ه�ي�ئ��ة ب��ال�ت�ع��اق��د معد .م�ح�م��د ص �ب��ري م�ع�ت��وق ال�ب�ل��وش��ي
االس �ت��اذ بجامعة ال�ك��وي��ت؟ اذا كانت
االج��اب��ة بنعم يرجى اف��ادت��ي بالقرار
الصادر في هذا الشأن.
 م ��ا امل� �ه ��ام وال �ت �ك��ال �ي��ف امل �س �ن��دةال��ى د .املذكور لتقديمها ال��ى الهيئة؟
وأث ��ره ��ا اي �ج��اب��ا أو س�ل�ب��ا ف��ي ت��أدي��ة
الهيئة ملهامها؟
 ه� � � ��ل وض� � � �ع � � ��ت ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ع �ن ��داس �ت �ع��ان �ت �ه��ا ب� �خ� �ب ��رات ��ه ان� � ��ه ي�ش�غ��ل
م�ن�ص�ب��ا اش��راف �ي��ا ب �ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
بصفته العميد املساعد لالستشارات

وال �ت ��دري ��ب ف ��ي ك�ل�ي��ة اآلداب ج��ام�ع��ة
الكويت؟
 ه��ل تعلم هيئة مكافحة الفسادب � � � ��أن د .م � �ح � �م ��د ص � � �ب � ��ري م� �ع� �ت ��وق
البلوشي يعمل مستشارا في جريدة
القبس الكويتية؟
 ما املكافآت او املقابل املادي الذيت��م ص��رف��ه ال�ي��ه خ�لال امل��دة م��ن تاريخ
االستعانة بخدماته ال��ى ت��اري��خ ال��رد
على السؤال؟
 ه� ��ل ت� �م ��ت م ��واف� �ق ��ة ج� �ه ��ة ع�م�ل��ه(ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت) ع �ل ��ى اس �ت �ع��ان��ة
الهيئة بخدماته؟ واذا كانت االجابة
ب �ن �ع��م ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب �ن �س �خ��ة م��ن
القرار وعلى ان تكون االجابة مشفوعة

بما يتطلبه الرد من مستندات للبيان.
 ه��ل ت�ق��وم هيئة مكافحة الفسادباالطالع على الصحف الجنائية ملن
يتم تعيينهم أو التعاقد معهم قبل
العمل لديها؟ واذا كانت االجابة بنعم
فهل وجهت اي اتهامات او صدرت اي
احكام ضد د .محمد صبري معتوق
البلوشي االس�ت��اذ بجامعة الكويت؟
اذا كانت االجابة بنعم يرجى تزويدي
بنسخة منها او مضمون ما ورد بها.
وفي حال وجود مثل هذه االحكام
او االت� �ه ��ام ��ات م ��ا االج� � � � ��راءات ال �ت��ي
اتخذتها او ستتخذها الهيئة حيال
ذلك؟

العمر :هناك
فقرة مقررة
بأسبوعين للرد
على األسئلة قابلة
للتمديد وإذا
لم يلتزم الوزير
فسيصعد المنصة
الزلزلة :رئيس
الوزراء أعطى
توجيهاته بالرد
على أسئلة النواب
فليحضر وليكن
شاهدا على وزرائه
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مضبطة

رفع استجواب الجسار من جدول األعمال
بقبول استقالته
تتمة المنشور ص08
 الرئيس م��رزوق ال�غ��ان��م :بناءع �ل��ى م ��ا ورد ف ��ي ال��رس��ال��ة يعقد
االج � �ت � �م� ��اع ف � ��ي م� �ك� �ت ��ب امل �ج �ل��س
وس��أوج �ه �ه��ا ال ��ى ج�م�ي��ع ال �ن��واب
وتتباحث حول االسئلة.
 د .خ �ل �ي��ل أب � ��ل :ه �ن ��اك اس�ئ�ل��ةلدينا واالحصائيات التي قدمها
الوزير لم تكن دقيقة هل التوقيت
السبوعني من ضمن الـ ٪ 85أم أن
ه�ن��اك اس�ئ�ل��ة ت�م��ت االج��اب��ة عنها
ول ��دي �ن ��ا اس �ئ �ل��ة س� ��وف ن�ج�ه��زه��ا
ح �ت��ى ي �ك ��ون ال � ��وزي� ��ران ج��اه��زي��ن
بالرد عليها.
 جمال العمر :هناك فترة مقررةاسبوعني ولهم حق التمديد واذا
لم يلتزم يصعد املنصة ،العملية
ل� �ي� �س ��ت ن� �س� �ب ��ة ج� � � � ��اوب ال � ��وزي � ��ر
باجابات مقنعة فتفعيل االدوات
الدستورية من مسؤولياتنا.
 د ،ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :رئ �ي��سالوزراء باجتماعات سابقة اعطى
ت��وج �ي �ه��ات��ه ل � �ل� ��وزراء ب ��ال ��رد على
اس �ئ �ل��ة ال � �ن� ��واب ف �ل �ي �ح �ض��ر س�م��و
رئيس الوزراء وليكن شاهدا على
وزرائه.
 م �ح �م��د ط � �ن� ��ا :اض� � ��م ص��وت��يل �ص��وت االخ � � ��وان ول �ك��ن االس �ئ �ل��ة
ال� �ت ��ي ي� �ق ��ول ال � � � � ��وزراء ان� �ه ��ا غ�ي��ر
دس�ت��وري��ة فقبل ان أس��أل ال�س��ؤال
ع�ن��دي ال �ج��واب ك��ام��ل وارج ��و حل
م�ش�ك�ل��ة امل �ن��اط��ق ف��ي ال �ب �ل��دي قبل
شهر 2016/2
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال��رس��ال��ةال �ث��ال �ث��ة ودع� � ��وة رئ� �ي ��س ال� � ��وزراء
الجتماع في مكتب املجلس لبحث
آلية الرد على األسئلة البرملانية.
 ف �ي �ص��ل ال � �ش� ��اي� ��ع :ب��ال �ن �س �ب��ةالستعجال طلب النواب باالنتهاء
م� ��ن ت� �ع ��دي�ل�ات ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ول �ك��ن
م��وض��وع ال �ـ  180م��وظ�ف��ا كويتيا
ل �ي��س ل �ه��م ع�ل�اق��ة ب��امل��وض��وع الن
لهم مراكز قانونية حدثت نتيجة
ت � �ح ��وي ��ل امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � � ��ى ش ��رك ��ة
وه � �ن� ��اك اك� �ث ��ر م� ��ن  1400م��وظ��ف
و 500م��وظ �ف��ا ط �ل �ب��وا االس �ت �م��رار
وه �ن��اك  180م��وظ�ف��ا ه�ن��اك م��راك��ز
مالية وقانونية تحتاج ال��ى وقت
الن��ه م��ن املمكن ان ال��ذي��ن تقاعدوا
ان يردوا الى الشركة.
ف � ��ارج � ��و ت �ف �ه ��م ه� � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
ول � �ي� ��س ل ��دي� �ن ��ا م �ش �ك �ل��ة ل ��دراس� ��ة
ال �ق �ض �ي ��ة وه� � ��ي م� �ع ��روض ��ة ع�ل��ى
ج � ��دول االع � �م� ��ال ارج � ��و اع �ط��اء ن��ا
ال��وق��ت ال�ك��اف��ي وه��ل ه�ن��اك م��راك��ز
قانونية سوف تتغير ام ال؟
 وزي � � � ��ر امل � � ��واص� �ل ��ات ع �ي �س��ىال �ك �ن��دري :ه �ن��اك م��راك��ز ق��ان��ون�ي��ة
ق ��د ت��رت �ب��ك ول ��ذل ��ك ب �ع �ث��ت رس��ال��ة
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الشايع :هناك
مراكز مالية
وقانونية في
الكويتية تحتاج إلى
وقت لدراستها

د .عودة الرويعي

ال��ى ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ع��ن ال��رأي
ال � �ق� ��ان� ��ون� ��ي ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن ال � � �ـ 180
وس � � � ��وف ي� �س� �ت� �ح� �ق ��ون روات � �ب � �ه ��م
ونحن في انتظار رأي الفتوى.
 محمد طنا :نعم هناك مراكزقانونية ولكن هناك  31متقاعدا
ارج� � � �ع � � ��وا ال� � � ��ى ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ول� ��م
يحترموا امل��راك��ز القانونية ورأي
الفتوى والتشريع م��ا ه��و اال رأي
مكمل.
 د .ع� � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي :س �ي��ارةوت ��م ب�ي�ع�ه��ا وات� ��ى واح� ��د وق� ��ال ال
اري ��د ش��راء ه��ا ،ف�ق��ان��ون الكويتية
م��ن االس��اس غير سليم ،وينبغي
نسف القانون من االساس ويجب
ح ��ل ه � ��ذه امل� �ش� �ك�ل�ات م �ث��ل امل �ط��ار
وال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وغ� �ي ��ره ��ا ون �ت �م �ن��ى
االنتهاء من الكويتية والتصويت
على التعديالت.
 خ� �ل� �ي ��ل ال � �ص� ��ال� ��ح :م ��وض ��وعاالخ� �ت� �ي ��ارات وض �ع��ت ف��ي ظ��روف
مختلفة املواطنون اختاروا قسرا
ان يذهبوا الى الحكومة.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م:م ��وض ��وع ال �ت �ع��دي�ل�ات ال ن��اق��ة له
وال جمل بموضوع الـ  180موظفا
التعديالت تحول ملكية فقط وال
ت��ؤث��ر ع�ل��ى وض��ع ال �ـ  180كويتيا
وارى ان يحال املوضوع الى لجنة
االولويات لبحث االمر.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :قضيتناالـ 180موظفا ومطلوب من الوزير
ان يقول لنا انهم لن يمسوا وانهم
م� ��ع اخ� �ت� �ي ��ار امل ��وظ� �ف�ي�ن وم � ��ا ه��و
االن� �ج ��از ال � ��ذي ع�م�ل�ت��ه ال�ك��وي�ت�ي��ة
غير شراء الطائرات وكل قراراتهم
خ�ط��أ وليتعهد ال��وزي��ر ب��ان�ه��م لن
يمسوا هؤالء املوظفني.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م:ال�ت�ع��دي�لات مختلف تماما ع��ن الـ
 180موظفا م��وض��وع التعديالت

خليل الصالح

ي��ذه ��ب ال� ��ى االول� ��وي� ��ات وال� � �ـ 180
ي �ك �ت��ب ط �ل��ب ب �ش��أن �ه��م او رس��ال��ة
أخرى.
 م�ح�م��د ال �ج �ب��ري :ه �ن��اك لبسف��ان��ا اح ��د م �ق��دم��ي امل �ق �ت��رح ه�ن��اك
 180م��وظ�ف��ا ي��ري��دون ال�ن�ق��ل وف��ق
القانون الحالي واذا تعدل القانون
ف��اي��ن سيكون مصيرهم وتعديل
الحصص هذا امر مغاير.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :اذااق��ررت��م القانون بملكية الحكومة
 ٪ 75لن يحل امر الـ  180موظفا.
 ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي :م �ن��ذ 2007ون �ح��ن ن �ن��اق��ش ال�ك��وي�ت�ي��ة ف�ل�ا تم
ت �خ �ص �ي �ص �ه��ا وال ص� � ��ارت ن��اق�لا
وط�ن�ي��ا ف�ب��دل ن�ق��ل امل��وظ�ف�ين اهتم
ال��وزي��ر بتصليح امل �ط��ار فلنسكر
هذا امللف عيب علينا الن كل تاجر
ي��ري��د ان ي��دخ��ل ف��ي ه��ذا امل��وض��وع
ويعدل القانون على مزاجه ،واذا
جاء النصف انسان شريف وكتب
عقد طائرات واتهم به.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :ه��ذاال �ك�ل�ام ال ي��وص��ل ال ��ى ن�ت�ي�ج��ة من
ي ��رد ان ي�ن��اق��ش م��وض��وع ال� �ـ 180
موظفا فليقدم طلبا آخر بصياغة
مختلفة ه��ل ي��واف��ق املجلس على
احالة موعد التعديالت الى لجنة
االولويات( .موافقة عامة)
 ترفع الجلسة مل��دة رب��ع ساعةللصالة.
اس� � �ت � ��أن � ��ف ال � ��رئ� � �ي � ��س ال � �غ ��ان ��م
الجلسة في الساعة 12:23
 الرئيس مرزوق الغانم :اقتراحلتأجيل بند االسئلة ليوم غد.
 موافقةرفع الحصانات
 ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ةلرفع الحصانة عن النائب عبدالله
معيوف في قضية جنح صحافة

وان �ت �ه��ى ق� ��رار ال�ل�ج�ن��ة ب �ع��دم رف��ع
الحصانة.
 ع � � � ��دم امل� � ��واف � � �ق� � ��ة ع � �ل� ��ى رف� ��عال �ح �ص��ان��ة ع ��ن ال �ع �ض��و ع �ب��دال �ل��ه
م �ع �ي��وف ب �ع��د ت �ص��وي��ت امل�ج�ل��س
وجاءت النتيجة  9من .39
 رف � ��ع ال �ح �ص��ان��ة ع ��ن ال �ن��ائ��بصالح عاشور.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م:وص � �ل � �ن� ��ي ط � �ل� ��ب ب� ��ال � �ت � �ن� ��ازل ع��ن
ال �ش �ك��وى م ��ن وزي � ��ر ال� �ع ��دل ل��ذل��ك
يعاد الطلب الستكمال االجراءات.
 رفع الحصانة عن النائب نبيلالفضل وان�ت�ه��ى ق��رار اللجنة الى
ع��دم امل��واف�ق��ة على رف��ع الحصانة
وص � ��وت امل �ج �ل��س ب �ع��دم امل��واف �ق��ة
على رفع الحصانة.
االستجوابات
 اس �ت �ج��واب ال �ن��ائ��ب س �ع��دونح� � �م � ��اد ل� � ��وزي� � ��ر االش� � � �غ � � ��ال ح� ��ول
تجاوزات مناقصة املطار.
 الرئيس م��رزوق الغانم :نظرال �ص��دور م��رس��وم ب�ق�ب��ول استقالة
الوزير الجسار يرفع االستجواب
من بند االعمال.
 س �ع��دون ح �م��اد :س�ن�ت��اب��ع معال��وزي��ر ال�ج��دي��د العمير مناقصة
املطار وحتى وصلت الى الترسية
وسنتابع ذلك.
 عبدالحميد دشتي :العقد هذاكفى واالن العمير كل شيء منجز
ويجب يوقع العقد.
 وان � �ت � �ق� ��ل امل� �ج� �ل ��س ال� � ��ى ب �ن��داالحاالت.
تقارير اللجان
ان �ت �ق ��ل امل �ج �ل ��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
ت�ق��ري��ر لجنة التحقيق ف��ي شركة
ادفانتج:
 -د .عبدالله الطريجي (رئيس

ال � �ل � �ج � �ن � ��ة) :ت� � ��م ت� �ك� �ل� �ي ��ف دي� � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ل�ب�ح��ث 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
ادف��ان�ت��ج وك��ذل��ك ت��م تكليف لجنة
ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام وه� ��ي ش��رك��ة
مساهمة كويتية رأس�م��ال�ه��ا 500
ألف دينار وتأسست في عام 2005
ومالكها صفاء الهاشم ورض��وان
ج �م��ال وع�ي�س��ى ال��وق �ي��ان وش��رك��ة
م �ش��اري��ع ال �ك��وي��ت االس �ت �ث �م��اري��ة
وأه � � � � ��م اغ� � ��راض � � �ه� � ��ا ه � � ��و ت� �ق ��دي ��م
االس �ت �ش��ارات وتنظيم امل��ؤت�م��رات
ووضعها املالي في اول  3سنوات
وي�لاح��ظ ان هناك ارب��اح��ا تسجل
وت� �ب�ي�ن ب� �ع ��د ف� �ت ��رة ان� �ه ��ا ت�س�ج��ل
بيانات غير صحيحة.
وح � �ق ��وق امل �س��اه �م�ي�ن م��رت �ف �ع��ة
وحساب املدينني مرتفع والشركة
ت�ط��ال��ب امل��دي�ن�ين بمبلغ  544ال��ف
دينار وارتفعت حقوق املساهمني
من  2006الى .2008
ع� �ل��اق� � ��ة ال� � �ش � ��رك � ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ب� ��ادف� ��ان � �ت� ��ج ك ��ان ��ت
ال�ه��دف تأسيس ش��رك��ة ف��ي اح��دى
دول ال�خ�ل�ي��ج ب��رأس �م��ال  250أل��ف
دي� �ن ��ار ع �ل��ى ان ت �س��اه��م ال �ش��رك��ة
الكويتية بنسبة  ٪ 24بمبلغ 60
أل ��ف دي �ن��ار وت ��م ال��دف��ع م��ن اب��ري��ل
 2007ول��م تنجح رئ�ي�س��ة مجلس
االدارة في تأسيس الشركة وتمت
اعادة املبلغ الى الشركة الكويتية
وحاولت تأسيس شركة في عمان
ول��م تتمكن وكذلك في السعودية
وال�ب�ح��ري��ن ف��ي  2008ول��م تتمكن
وتم استرجاع املبلغ بالفوائد الى
الشركة الكويتية لالستثمار.
ودي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة اك� ��د ان� ��ه ال
ي �ت��وج��د دراس � ��ة ج� ��دوى ق��ان��ون�ي��ة

التتمة ص10

وزير المواصالت:
نحن في انتظار
الرأي القانوني
للفتوى بشأن
الـ  180موظفا
في «الكويتية»
الرويعي :قانون
«الكويتية» غير
سليم وينبغي
نسفه من األساس
حماد :سنتابع نحن
والوزير العمير
مناقصة المطار
الطريجي:
«أدفانتج» خسرت
 98بالمائة من
رأسمالها نتيجة
التالعب والعبث
دشتي :نشكر دور
كل من كشف
جريمة سرقة الداو

10

مضبطة

aldostoor

األربعاء  20صفر  02 . 1437ديسمبر 2015

إحالة تقرير ادفانتج وما تضمنه
من توصيات إلى الحكومة
تتمة المنشور ص09
واق� �ت� �ص ��ادي ��ة ل� �ل ��دخ ��ول ف� ��ي ه ��ذه
ال � �ش� ��راك� ��ة ل� ��ذل� ��ك ف� �ش� �ل ��ت رئ �ي �س��ة
مجلس االدارة في تأسيس شركة
في دول الخليج.
ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف� ��ي ش�ه��ر
 2009/8اشترت  ٪ 30من رأسمال
ادف��ان �ت��ج رغ ��م ان رئ�ي�س��ة مجلس
الدارة ل� ��م ت �ت �م �ك��ن م� ��ن ت��أس �ي��س
ش��رك��ة ف��ي الخليج اال ان الشركة
ال �ك��وي �ت �ي��ة اش �ت ��رت ح �ص��ة بمبلغ
 165ال � ��ف دي � �ن� ��ار ك��وي �ت��ي اي م��ا
ي �ع��ادل  ٪ 30م��ن رأس �م��ال ش��رك��ة
ادفانتج دون دراسة جدوى.
ت � � � �م� � � ��ت دراس � � � � � � � � � � ��ة ال � � � � �ج � � � ��دوى
االقتصادية في الربع االخير من
ع ��ام  2009وت ��م ت��وق�ي��ع االت�ف��اق�ي��ة
ف��ي  2009/12/2اي بعد  3أشهر
خ �س��رت ادف��ان �ت��ج  ٪ 98م��ن رأس
امل��ال فأين رؤي��ة الشركة الكويتية
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ع � �ن� ��د ات � � �م� � ��ام ه� ��ذه
الصفقة مع ادفانتج.
وم �ع��اي �ي ��ر ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل�لاس�ت�ث�م��ار ب�ن�ي��ت ع�ل��ى ت��وق�ع��ات
م �ش �ج �ع��ة ع �ن ��د دراس � � ��ة ال� �ج ��دوى
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وك� ��ذل� ��ك ال� �ع�ل�اق ��ات
الطيبة مع رئيسة مجلس االدارة
في دول الخليج.
الشركة الكويتية عندما جاءت
للمساهمة ف��ي ادف��ان �ت��ج وضعت
م�ي��زان�ي��ة مستقلة للشركة وبينة
البيانات املالية ف��ي  2009وج��ود
خ�س��ارة  188ال��ف دي�ن��ار وبالرغم
ذل � � ��ك وض � �ع� ��ت ت � �ص� ��ورات � �ه� ��ا ب ��ان
الشركة ستربح  332الفا فعلى أي
أساس.
اج � �م� ��ال� ��ي ح � �ق� ��وق امل �س��اه �م�ي�ن
 450ال�ف��ا وال�ت��وق�ع��ات اش ��ارت الى
االرتفاع الى  1837ألفا.
وبعد  3أشهر من الدراسة بعد
دخ� ��ول ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي 31
ديسمبر  2009تكلفة االيرادات في
 2009بلغت 192الفا وفعليا قدرت
 576الف دينار اي التوقعات كانت
غير صحيحة وص��اف��ي الخسارة
الفعلية بلغت  603آالف دينار.
ح� �س ��اب امل ��دي �ن�ي�ن ه ��و ب �ن��د م��ن
ب�ن��ود امليزانية ويمكن استرجاع
وحساب املصروف هو املبلغ الذي
ت��دف�ع��ه ال �ش��رك��ة ب �ه��دف ال�ح�ص��ول
على ايراد وعندما شعرت رئيسة
م�ج�ل��س االدارة ب��ال�خ�س��ارة زادت
م �ص��اري �ف �ه��ا ع �ل��ى االي� � � ��رادات ول��م
ت�س�ج��ل ك��ل امل �ص��اري��ف ،ووض�ع��ت
م � �ي� ��زان � �ي� ��ة م� �ت ��وق� �ع ��ة ب� � �ن � ��اء ع �ل��ى
معلومات غير صحيحة.
وال � �ش� ��رك� ��ة خ � �س ��رت  ٪ 98م��ن
رأسمالها نتيجة التالعب والعبث
ف��ي ميزانيتها وق ��در بمبلغ 603
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آالف دينار.
وهل يعقل ان يعتمد االستثمار
على عالقات شخصية في الشركة
ورد ديوان املحاسبة كان واضحا
وكذلك هناك قرض بقيمة  166الفا
وقرض اخر بقيمة  55ألفا.
وب� �ع ��د ان� �ت� �ه ��اء ال� �ن� �ق ��اش واف� ��ق
امل�ج�ل��س ع�ل��ى ت��وص �ي��ات ال�ت�ق��ري��ر
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��اح��ال��ة امل �خ �ت �ص�ين في
ادف��ان �ت��ج وال�ك��وي�ت�ي��ة لالستثمار
ال ��ى ال �ح �ك��وم��ة ب �ك��ام��ل ت��وص�ي��ات��ه
واخطار املجلس بنتائج التحقيق.
تقرير صفقة الداو كيميكال
ان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س مل�ن��اق�ش��ة تقرير
ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام ب�ش��أن
التحقيق في صفقة الداو كيميكال.

فيصل الشايع

 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :تعدص �ف �ق��ة ال � � ��داو م ��ن اك� �ب ��ر ال �ج��رائ��م
املالية التي مرت في الكويت حيث
ق ��ام ��ت ش ��رك ��ة ال �ب �ت��روك �ي �م��اوي��ات
ب ��ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع� �ل ��ى ش� � ��رط ج ��زائ ��ي
ب� �م� �ع ��زل ع� ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب � ��دال م��ن
ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون ال �ك��وي �ت��ي وه��ي
صفقة مشبوهة.
ال� � � �ش � � ��يء امل � �ض � �ح� ��ك وامل � � �ح � ��زن
وامل �خ �ج ��ل ع �ن��دم��ا س� ��أل ال ��دي ��وان
ع��ن توقيع العقود ق��ال��وا ل��دواع��ي
ال� �س ��ري ��ة ،ه� ��م وق � �ع� ��وا ع � �ق� ��ودا م��ع
مكاتب استشارية تحمل صنفني.
ال �ب �ن��د ال� �ج ��زائ ��ي ال� � ��ذي ي�خ��ص
الكويتي ات��وا بمستشار قانوني
ع��امل��ي وات �ف �ق��وا م �ع��ه ب��ال�ت�ح��اس��ب
ع �ل��ى ال �س��اع��ات ب ��دال م ��ن ال�ف�ت��وى

وال� �ت� �ش ��ري ��ع ودي� � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
وادارة قانونية في الحكومة.
املستشار املالي يملك في شركة
الداو  ٪ 2.8من قيمة شركة الداو،
وتبلغ قيمة حصته من الغرامة 45
مليونا و 750الف دينار باالضافة
الى  17مليونا قيمة االستشارات
ب ��اج � �م ��ال ��ي  62م � �ل � �ي ��ون دي � �ن� ��ار،
وه ��و خ�ص��م ووض �ع �ت��ه ال�ح�ك��وم��ة
مستشارا ماليا لها.
ووزي � ��ر ال�ن�ف�ي��ط آن � ��ذاك ق ��ال ان��ه
تمت دراس��ة الجدوى االقتصادية
ل� �ل� �م� �ش ��روع ،وامل ��ؤس� �س ��ة وش��رك��ة
الصناعات ينويان التفاوض مع
ال��داو للحصول على سعر افضل،
وتراجعوا بعد ذلك.
وامل � �ج � �ل� ��س األع� � �ل � ��ى ل �ل �ب �ت ��رول

واف ��ق ول�ك��ن اك��د ع�ل��ى ان يتضمن
ال � �ب � �ن ��د ات � �ف ��اق � �ي ��ة ال � � �ت� � ��زام ش ��رك ��ة
ال� � � ��داو ل �ت �خ �ص �ي��ص  100م �ل �ي��ون
دي�ن��ار الق��ام��ة م��رك��ز لالستشارات
والدراسات النفطية في الكويت.
هناك ايميل ذه��ب ال��ى مها مال
حسني ويوسف العتيقي وفيه انه
ل��دي�ن��ا اس �ت �ع��داد لتخفيف املبلغ،
ل �ك��ن ل ��م ي �ب �ل �غ��وا امل �ج �ل��س االع �ل��ى
للبترول اال بعد عقد الصفقة.
مها مال حسني خاطبت رئيس
الفتوى عندما ارادوا فسخ العقد
وتقول فيه اذا ما اخذت الحكومة
ه� ��ذا ال � �ق� ��رار ف �ل �ل �ش��رك��ة ال� �ح ��ق ف��ي
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مالحقة األموال المدفوعة للداو
تضمنت التوصيات ال��واردة
ف ��ي ت �ق��رب��ر ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة امل ��ال
ال� �ع ��ام ب�ص�ف�ت�ه��ا ل �ج �ن��ة تحقيق
ب�ش��أن صفقة ال ��داو  3توصيات
وهي:
 - 1إح ��ال ��ة األوراق ل�ل�ن�ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة الع �م��ال اختصاصاتها
بشأن ما جاء باألوراق وعلى ان
يتم اخطار مجلس االمة بنتائج
التحقيقات.
 - 2إي�ق��اف ك��اف��ة م��ن ساهموا
ف � ��ي ال � �ت � �ع ��اق ��د م � ��ع ش� ��رك� ��ة داو
االمريكية ع��ن العمل وإحالتهم
للنيابة العامة.
 - 3ال� �ت ��وص� �ي ��ة ب � � ��أن ت �ط �ل��ب
ال �ح �ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن ش��رك��ة

ال � � ��داو ع� ��ن اي ع � �م� ��والت دف �ع��ت
م�ن��ذ ع�لاق��ة ش��رك��ة ال� ��داو ب��دول��ة
الكويت.
وك � ��ان م ��ن امل� �ق ��رر ان ي �ص��وت
امل � �ج � �ل� ��س ب � �ع� ��د االن � � �ت � � �ه � ��اء م��ن
م �ن��اق �ش��ة ال �ت �ق��ري��ر ف ��ي ال�ج�ل�س��ة
ع�ل��ى م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ت��وص�ي��ات
مقدمة من النواب اثناء الجلسة
اال ان امل �ج �ل��س ق � ��رر اس �ت �ك �م��ال
امل�ن��اق�ش��ة ف��ي جلسة ال �ي��وم بعد
ب � �ن� ��د االس� � �ئ� � �ل � ��ة وال � �ت� ��وص � �ي� ��ات
النيابية هي:
 - 1تكلف الجهات القانونية
باملجلس ب��إع��داد تقرير االتهام
ب� �ش ��أن ك� ��ل م� ��ن ث� �ب ��ت دوره ف��ي
ج��ري�م��ة ال ��داو كيميكال وارف ��اق

حوافظ بأدلة االثبات لكل منهم.
 - 2تكليف الجهات الحكومية
امل� �ع� �ن� �ي ��ة ف � ��ي ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة
وال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ب�م�لاح�ق��ة
االم � � � � ��وال امل� ��دف� ��وع� ��ة ك� �غ ��رام ��ات
وت � �ع� ��وي � �ض� ��ات ل � �ش� ��رك� ��ة ال� � � ��داو
االمريكية.
 - 3م � �خ� ��اط � �ب� ��ة ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
االم ��ري� �ك� �ي ��ة وال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي��ة
بالضرائب لديها للتفتيش في
دف ��ات ��ر ش��رك��ة ال � ��داو االم��ري �ك �ي��ة
وم�ع��رف��ة مصير امل�ب��ال��غ امل��دف��وع
م��ن دول ��ة ال�ك��وي��ت وم��ا آل��ت اليه
بعد دفعها؟
 - 4مواصلة املجلس بمتابعة
م �ل��ف االح� ��ال� ��ة ل �ل �ن �ي��اب��ة مل�ع��رف��ة

م �ص �ي��ر امل� �ل ��ف ول� �ح�ي�ن اح��ال �ت��ه
ل�ل�ق�ض��اء ب �ع��د ت �ح��دي��د املتهمني
والتهم املسندة لكل منهم بشكل
نهائي؟
 - 5ال �ت��ري��ث ب ��اع ��ادة ت�ح��ري��ك
الدعاوي الجزائية واملدنية ضد
كل من الوزيرين السابقني محمد
ال �ع �ل �ي��م وه ��ان ��ي ح �س�ين ال�ث��اب��ت
دوره � � ��م امل� �ش� �ب ��وه ف� ��ي ال �ص �ف �ق��ة
وي� � �ع � ��اد ب � �ع� ��رض ام � ��ره � ��م ع �ل��ى
املجلس مع نهاية دور االنعقاد
الحالي للتقرير بشأنهم.

الكندري :الداو
خاسرة وأصولها
متهالكة
الشايع :قرار إلغاء
الداو كان سياسيا
بسبب تهديدات
النواب
اللغيصم:
المتسببون في
غرامة الداو
مجاميع وأعضاء
تكتل معروفين
بصراعهم
السياسي
حماد :من وقع
عقد الداو محترف
سرقة واستيالء
على المال العام
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االت� �ف ��اق م ��ع ال � ��داو وع �ل��ى ت��أج�ي��ل
اتمام الصفقة لحني اتمام الصفقة.
االخ ه��ان��ي ح �س�ين اع �ت��رف في
ال �ت �ح �ق �ي��ق ان� � ��ه م �س �ت �ش��ار ل� �ل ��داو
ولشركة صناعة البتروكيماويات
وه��ان��ي حسني يقول سألت سعد
ال� �ش ��وي ��ب ه� ��ل ي� ��وج� ��د ت � �ع� ��ارض؟
ف ��أج ��اب ��ه ان � ��ه ال ي ��وج ��د ت� �ع ��ارض
كوني مستشارا للجهتني.
امل��واج �ه��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة الكويتية
كانت خجولة وضعيفة ومتعمدة
ولالسف تم ف��رض ام��ور من ال��داو
ع�ل��ى ال�ص�ن��اع��ات البتروكيماوية
خ �ص��وص��ا ف ��ي م �س��أل��ة ال�ت�ح�ك�ي��م
ال��دول��ي ،م��ع ان ال ��داو ه��ي الحلقة
االض� � � �ع � � ��ف ح � �ي � ��ث ك� � ��ان� � ��ت ت ��ري ��د
امل� � ��ال ب � ��أي ط ��ري� �ق ��ة ،م ��ا ي �ع �ن��ي ان
ال�ب�ت��روك�ي�م��اوي��ات ك��ان بامكانها
ف ��رض ش��روط �ه��ا وه ��ذا م��ا حصل
في السعودية التي التزمت ال��داو
بشروطها فحققت الصفقة ارباحا
كبيرة.
وح �ت��ى ف��ي ف�س��خ ال�ع�ق��د راح ��وا
رأس��ا للتحكيم وص ��درت الغرامة
 2.6م �ل �ي��ار ال � ��ى ج ��ان ��ب غ ��رام ��ات
ي ��وم� �ي ��ة ب �ل �غ��ت  250أل� � ��ف دوالر
يوميا وص�ل��ت  318مليون دوالر
في االجمالي.
كما ان رئيسة الشركة مها مال
ح�س�ين ح��ذف��ت ت �ق��ري��را ي�ش�ي��ر ال��ى
ان وضع الداو سيء وهذا التقرير
ي��وص��ي بتخفيض سعر الصفقة
لكن مها مال حسني لم تستلم لهذا
االج ��راء ال��ذي ج��اء ف��ي تقرير جي
بي مورجان.
ول� � �ل � ��اس � � � � ��ف ب � � �ل � � �غ� � ��ت ت � �ك � �ل � �ف ��ة
االس� �ت� �ث� �م ��ار  210م�ل�اي�ي�ن دوالر
واصبحت  214مليونا ورغ��م ذلك
خسرت الكويت حصتها في هذه
الشركة.
ديوان املحاسبة قال عن الصفقة
ان ال �ش��رك��ة اس �ت �م��رت ف��ي تحقيق
خسائر سنوية وبلغ حصته في
ص�ن��اع��ة ال�ك�ي�م��اوي��ات خ�س��ائ��ر 87
م�ل�ي��ون��ا وت��زي��د ع��ن قيمة االم ��وال
املستثمرة فيها بمبلغ  24مليونا.
الحكومة عندما فسخت العقد
كانت تتمنى ان يكون املسؤولون
على قدر املسؤولية حتى ال يكون
هناك غرامة وبلغ الدين في 2012
.٪ 66.4
وعندما تم تكليف وزي��ر النفط
ل�ل�ت�ف��اوض م��ع ش��رك��ة ال� ��داو شكل
ف��ري�ق��ا م��ن رئ �ي��س ال�ش��رك��ة ف ��اروق
الزنكي واعضاء وتفاوضوا على
س ��داد امل�ب�ل��غ وه��و م�ل�ي��اران و200
م� �ل� �ي ��ون وع� �ن ��دم ��ا اج� �ت� �م� �ع ��وا م��ع
ش ��رك ��ة ال� � ��داو ق ��ال ��ت ال �ش��رك��ة اوال
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تدفعون شيك بقيمة  100مليون
وقال انا عندي تعليمات من وزير
النفط.
ان ��ه اوال ت��دف �ع��ون  100م�ل�ي��ون
دي �ن��ار اوال وم ��ن ث��م ت�ت�ف��اوض��ون
وق� � � ��ال ل� �ه ��م رئ � �ي� ��س ال� � � � ��داو ان �ه ��م
م �ت �ف �ق��ون م ��ع ال ��وزي ��ر ع �ل��ى ال��دف��ع
اوال واع �ط��اه��م ك �ت��اب ض �م��ان ب��أن
الكويت تتعرض ملصالح الداو في
الكويت.
وال �ط��ام��ة ال�ك�ب��رى ب��دء جلسات
ال�ت�ح�ك�ي��م ورئ �ي ��س ال � ��داو ي�ع��رض
على وزير النفط ان يتفاوض على
ال�ص�ف�ق��ة وف ��ي  2010/1/6استلم
رسالة من الرئيس التنفيذي للداو
لوزير النفط يقول فيه نحن على
اس� �ت� �ع ��داد الي� �ج ��اد ح ��ل ل �ل �ظ��روف
ال � �س� ��ائ� ��دة وش� ��رك� ��ة ال � � � ��داو ك��ان��ت
حريصة كل الحرص على االتفاق.
امل ��رح �ل ��ة ال �ث��ان �ي��ة ب �ع��د ان �ت �ه��اء
التحكيم بني ضعف موقفنا وقوة
موقف الداو.
ه�ن��اك م��ن ش�ك��ك ف��ي ع�م��ل وأداء
ال�ل�ج�ن��ة وال ن�ق�ب��ل ذل ��ك م�ن�ه��م وال

سلطان اللغيصم

م� ��ن غ� �ي ��ره ��م ون� �ح ��ن م �ح��اس �ب��ون
م��ن ال�ل��ه وه�ن��اك ع�ق��ود استشارية
ل �ع �ب��دال��رح �م��ن امل� �ح� �ي�ل�ان وع �م��اد
ال � �ع � �ت � �ي� � �ق � ��ي وخ � � � ��ال � � � ��د ال� � � �ب � � ��ودي
وع�ب��دال��رح�م��ن ال �ه��ارون كمحامي
نيابة عن الشركة وموسى جعفر
م �ع��رف��ي وع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ه ��ارون
وه��ؤالء شككوا ف��ي نزاهتنا وهم
ع � �ن ��ده ��م ت� � �ض � ��ارب م � �ص ��ال ��ح م��ع
الشركة وعندما بدأنا إث��ارة الداو
ف��ي امل�ج�ل��س ط�ل�ع��وا ب�ي��ان��ات وه��م
انحرفوا في تقريرهم.
ه � � � ��ذه ج � ��ري� � �م � ��ة ارت � � �ك� � �ب � ��ت ف��ي
ح � ��ق ال � �ك� ��وي� ��ت وه� � �ن � ��اك ع� � ��دد م��ن
ال �ت��وص �ي��ات ال� � ��واردة ف��ي ال�ت�ق��ري��ر
وك �ل �ه��ا ت �ص��ب ف ��ي اح��ال �ت �ه��ا ال��ى
النيابة العامة.
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :نشكردور كل من حقق لكشف الجريمة
املنظمة للسرقة والحرامية يجب
أن ي �ع��رف��وا أن امل� ��ال ع��دي��ل ال ��روح
ون �ق��ول إذا ن ��واب ال�ك��وي��ت ه��م من
خ�ط��ط ل�ه��ذه ال�س��رق��ة ال�ت��ي تعتبر
واح� � � ��دة م� ��ن أش � ��د ال � �س� ��رق� ��ات ف��ي

ت��اري��خ ال �ك��وي��ت الزم ت �ع��رف��ون ان
العملية خ�ط��ط ودب ��ر ل�ه��ا ويجب
ان ي �ك ��ون ال �ق �ض��اء ال �ك��وي �ت��ي ه��و
املختص والسرقة تمت واالم��وال
ذهبت.
 فيصل الكندري :الداو خسرانةواصولها متهالكة واملهندس هو
الوسيط وهو مستشار الشركتني
واملصانع املتهالكة هي ربع أصول
الداو واملشكلة بالتدليس والكذب
واص��ول ال��داو  5مليار بعد اع��ادة
تقييمها وال�ش��رط ال�ج��زائ��ي كبير
ج��دا وك��ان يمكن ان نتجاوز هذه
الغرامة واللصوص كانوا يريدون
ال� � �ش � ��رط ال� � �ج � ��زائ � ��ي وه � � ��ل ي �ع �ق��ل
الصفقة تخلص في  4شهور.
 فيصل ال�ش��اي��ع :اعتقد تقريرال �ل �ج �ن��ة ل ��ن ي ��دي ��ن أح� � ��دا وال� �ي ��وم
نناقش الصفقة ام االلغاء أو انها
م��رب �ح��ة وال � �ش� ��رط ال� �ج ��زائ ��ي ك��ان
يفترض ان يكون لجانب الكويت
والحيان ما وق��ع الن��ه استقال من
اللجنة وبحثوا باالسباب ولم يتم
استدعاء جميع االطراف والجميع

قرارات الجلسة
حفلت جلسة أم��س الثالثاء
بالعديد م��ن ال �ق��رارات وج��اءت
كالتالي:
 إحالة رسالة بيع الشركاتال �ح �ك��وم �ي��ة ع �ل��ى امل� � ��ال ال �ع ��ام
لدراستها م��ع ال��وزي��ر الصالح
ل � ��وض � ��ع ض � ��واب� � ��ط وم� �ع ��اي� �ي ��ر
للبيع.
 إح � � ��ال � � ��ة رس � � ��ال � � ��ة واردةب��إض��اف��ة م �ن��اط��ق ج ��دي ��دة ف��ي

انتخابات املجلس البلدي إلى
املرافق.
 دع��وة رئيس ال��وزراء لعقداج� �ت� �م ��اع م� ��ع م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س
مل�ن��اق�ش��ة ع��دم رد ال � ��وزراء على
األسئلة.
 إح��ال��ة تعديالت الكويتيةعلى األولويات لدراستها.
 رف� � � � � ��ض امل � � �ج � � �ل� � ��س رف� � ��عالحصانة عن املعيوف والفضل

والنيابة العامة تسحب طلب
رفع الحصانة عن عاشور.
 رف��ع امل�ج�ل��س االس�ت�ج��وابم � ��ن ج � � � ��دول األع � � �م� � ��ال ل �ق �ب��ول
استقالة الوزير.
 ت��أج �ي��ل ب �ن��د األس �ئ �ل��ة إل��ىبداية جلسة الغد (اليوم).
 إحالة تقرير أدفانتج ومات �ض �م �ن��ة م � ��ن ت ��وص � �ي ��ات إل ��ى
الحكومة.

ي�ع�ل��م ان ال� �ق ��رار س �ي��اس��ي بسبب
ت �ه��دي��دات ال �ن��واب وت�ق��ري��ر دي��وان
املحاسبة ك��ان واض�ح��ا والتقرير
اع �ط��ى  24ادان� ��ة واالدان � ��ة الثانية
هبط سعر السوق وذلك ال يعكس
قيمة االصول.
وأق � � ��ول ف ��ي ب �ع��ض امل �خ��ال �ف��ات
وه� �ن ��اك اخ� �ط ��اء ح �ت��ى ب��االس �م��اء
وم �ع �ق��ول��ة ن� � ��ودي ن � ��اس ل�ل�ن�ي��اب��ة
ب�س�ب��ب ك�ل�م��ة م ��ذي ��ع ،ال �ش��رك��ة في
عام  2004الكويت استفادت منها
وع � ��دم ع� ��رض ال� �ش ��راك ��ة ل �ل��دراس��ة
وهو سمع هذه التهمة وهل يعقل
تتهم بناء على السمع.
 س �ل �ط ��ان ال �ل �غ �ي �ص��م :ي �ح �ت��ارالشخص م��ن أي��ن ي�ب��دأ وال��واض��ح
الزال ال �ب �ع��ض ع �ل��ى رأس ع�م�ل��ه
وك��أن��ه ل��م يحصل ش��يء والغرامة
امل�ت�س�ب��ب ب�ه��ا م�ج��ام�ي��ع سياسية
واع� � �ض � ��اء م� �ع ��روف�ي�ن ب �ص��راع �ه��م
ال �س �ي��اس��ي وك � ��ان ه �م �ه��م تحقيق
اج � �ن� ��دت � �ه� ��م ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة وآخ� � ��ر
ه �م �ه��م م �ص �ل �ح��ة ال �ك��وي��ت وك �ي��ف
ن�ق��ر اص ��راره ��م ع�ل��ى ال �غ��اء صفقة
ال ��داو مشكلتنا فيمن ك��ان همهم
م�ص��ال�ح�ه��م وال �ع �ق��د ك ��ان يشترط
ال �ت �ح �ك �ي��م ال ��دول ��ي ف ��ي أي خ�لاف
ون� �ت� �س ��اءل ه ��ل ت ��م ع � ��رض ال �ع �ق��د
ع �ل��ى ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ل�ب�ي��ان
م��دى صحته أم ت��م االك�ت�ف��اء ب��رأي
امل �س �ت �ش��ار امل �ح �ل��ي ل �ل �ش��رك��ة وان ��ه
ب��ام �ك��ان��ه ت�خ�ف�ي��ض ن �س �ب��ة ال�ع�ق��د
وف��ي تقرير لجنة حماية االم��وال
ال �ع ��ام ��ة ح �ق��ائ��ق ك �ث �ي��رة وات �م �ن��ى
أن ت �ت �ع��اون ال �ح �ك��وم��ة ف��ي تنفيذ
التوصيات.
 س � � �ع� � ��دون ح � � �م� � ��اد :ت� �ق ��دم ��تب��اس �ت �ج��واب ح ��ول ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة
ف �م��ن وق ��ع ال �ع �ق��د م �ح �ت��رف س��رق��ة

واالس� � �ت� � �ي �ل��اء ع� �ل ��ى امل � � � ��ال ال� �ع ��ام
وال�ص�ف�ق��ة واض �ح��ة ب��أن ب�ه��ا شبه
تعدي على املال العام وطلب احد
االط � � ��راف ب �ت �ح��وي��ل  1.55م�ل�ي��ون
دوالر ل �ل �ج �ل��وس ل �ل �ت �ف��اوض ع��ن
ط��ري��ق رس ��ائ ��ل  SMSف �ك �ي��ف يتم
تحويل مثل ه��ذا املبلغ حتى رده
بعد استالمه للمبلغ ب��أن الوزير
ه��و م��ن ات �ف��ق ع �ل��ى ه ��ذه الصفقة
والشركة التابعة ل�ل��داو يقال بأن
اح ��د ال� � ��وزراء وأح ��د ال �ن��واب ل��دي��ه
اسهم في الشركة.
وأتت توصيات لجنة التحقيق
ب ��إي� �ق ��اف ك� ��ل م� ��ن ت� � ��ورط ف ��ي ه��ذا
الفعل ع��ن العمل وتحويلهم الى
النيابة والبند الثالث ب��أن تطلب
ال �ح �ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة م �م��ن استلم
عموالت من قبل شركة الداو وهذا
امر غريب وعلى الحكومة ان تتفق
م��ع اح��د ال�ش��رك��ات العاملية لتتبع
االم ��وال لكل م��ن ك��ان ل��ه ضلع في
عقد الصفقة او الغائها ويجب ان
تكلف شركة عاملية لتتبع االموال
واضافتها الى التوصيات.
 ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة :ارج � ��و أخ��ذموافقة املجلس بانتهاء الجلسة
واالس�ت�ك�م��ال غ��دا الن ه�ن��اك ع��ددا
كبيرا من املتحدثني.
 ال � ��رئ � �ي � ��س :أث � �ن� ��ي ع� �ل ��ى ه ��ذااالق �ت��راح وت��رف��ع الجلسة ال��ى يوم
غد.
موافقة.
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رئيس الوزراء رعى حفل تكريم رواد الحركة

الطريجي :مجلس األمة كان وما زال داعما
للعمل الكشفي ورموزه
أتعهد بتذليل
الصعاب أمام
الحركة الكشفية
حتى وإن تطلب ذلك
تدخال تشريعيا

د .عبدالله الطريجي متوسطا رواد الحركة الكشفية

نظم االت�ح��اد الكشفي للبرملانيني
ال� �ع ��رب ح �ف��ل ت �ك��ري��م ل� � ��رواد ال �ح��رك��ة
ال�ك�ش�ف�ي��ة واالرش� ��ادي� ��ة ت �ح��ت رع��اي��ة
س �م��و رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل � � �ب � � ��ارك ع� ��رف� ��ان� ��ا ب � �ج � �ه� ��وده� ��م ف��ي
إرس � ��اء أس ��س ال �ح��رك��ة ال�ك�ش�ف�ي��ة في
ال �ك��وي��ت وم �ب��ادئ �ه��ا واالن� �ط�ل�اق بها
م� ��ن ن � �ط ��اق امل �ح �ل �ي ��ة إل� � ��ى ال �ع ��امل �ي ��ة.
ح�ي��ث ب� ��ادروا ب�ج�ه��وده��م مل��د جسور
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن ال �ح��رك��ة ال�ك�ش�ف�ي��ة في
الكويت ونظيراتها في دول الخليج
وال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة وت�خ�ط��وا الصعاب
والتحديات التي واجهتهم بإصرار
وع� � ��زم ح �ت ��ى وص� �ل ��ت أن �ش �ط ��ة رواد
ال �ك �ش ��اف ��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ال � ��ى ال ��وط ��ن
العربي بالكامل.
وق ��د اك ��د رئ ��س االت� �ح ��اد ال�ك�ش�ف��ي
للبرملانيني العرب النائب د .عبدالله
ال� �ط ��ري� �ج ��ي ان ال� �ط� �م ��وح ��ات ك �ب �ي��رة
وال ح � ��دود ل �ه��ا ف ��ي ال �ع �م��ل ال�ك�ش�ف��ي
وتعهد بتذليل املصاعب أمام الحركة
الكشفية حتى وان تطلب ذلك تدخال
ت �ش��ري �ع �ي��ا م �ش �ي ��را ال � ��ى ان م�ج�ل��س
االم� � ��ة ك � ��ان وم � ��ا زال داع � �م� ��ا ل�ل�ع�م��ل
الكشفي ورموزه واعضائه من الرواد
واملرشدات.
وق��ال الطريجي خ�لال حفل تكريم
رواد ال �ح��رك��ة ال�ك�ش�ف�ي��ة واالرش ��ادي ��ة
ال � � � � ��ذي اق � � ��ام � � ��ه االت � � � �ح� � � ��اد ال� �ك� �ش� �ف ��ي
للبرملانيني العرب مساء اول من امس
ان التكريم م �ب��ادرة م��ن قبل االت�ح��اد
ل �ش �خ �ص �ي��ات ك �ب �ي ��رة ح �ي ��ث ج �ن ��دوا
ان �ف �س �ه��م واوق� ��ات � �ه� ��م ل �خ ��دم ��ة ال �ب �ل��د
واملجتمع.
واض� � ��اف ان ال� �ت ��واص ��ل ب�ي�ن رواد
العمل الكشفي في الكويت وبقية دول
الخليج جيد وأدى الى زيادة اواصر
املحبة والتآلف والتعاون بني الرواد

وال �ج �م �ع �ي��ات ال�ك�ش�ف�ي��ة وم��ؤس �س��ات
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ف �ض�ل�ا ع ��ن ت �ب��ادل
املعلومات والخبرات التي ستنعكس
اي�ج��اب��ا ع�ل��ى ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل الكشفي
والبحث عن الحلول ألي مصاعب أو
مشاكل قد تواجه النشاط الكشفي.
واشار الطريجي الى انه ومنذ عام
 1954اوص ��ت ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤت�م��رات
ال�ك�ش�ف�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ب��أه�م�ي��ة تأسيس
ال��رواب��ط لقدامى الكشافني في ال��دول
العربية وفي عام  1984صادق مؤتمر
الكشفي العربي ال�س��ادس ال��ذي اقيم
بمسقط على م�ش��روع نظام اساسي
ل�ل�ات � �ح ��اد ال � �ع ��رب ��ي م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان
الكويت ذات تاريخ قديم مع الحركة
الكشفية ي�ع��ود ال��ى ع��ام  1936حيث
تكونت اول ف��رق��ة للكشافة بمدرسة
املباركية.
ب � � � ��دوره اش � � ��اد ال ��وك� �ي ��ل امل �س��اع��د
ل�لان �ش �ط��ة وال �ت �ن �م �ي��ة ال �ت��رب��وي��ة ف��ي

الطريجي متحدثا في الحفل

وزارة التربية فيصل مقصيد ب��دور
رواد ال �ح��رك��ة ال�ك�ش�ف�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
الفتا إلى ان بصماتهم مشهودة عبر
التاريخ املشرف.
واك��د ان ال��وزارة شريكة فاعلة مع
ال �ح��رك��ة ال�ك�ش�ف�ي��ة الي �م��ان �ه��ا امل�ط�ل��ق
ب��ذل��ك م�ش�ي��را ال ��ى ان اع �م��ال ال�ح��رك��ة
ال �ك �ش �ف �ي��ة ت �خ �ط��ت ال� �ن� �ط ��اق امل �ح �ل��ي
واصبحت في اطار العاملية.
واوض � � ��ح ان ال �ف �ض��ل ف ��ي ت �ط��وي��ر
وازده ��ار الحركة الكشفية يعود الى
الرواد الذين نحتفل بهم فهم غرسوا
كل دعمهم وجهودهم طوال السنوات
الطويلة واصفا االحتفال بليلة الزمن
الجميل.
وم � ��ن ج ��ان �ب ��ه اع �ت �ب ��ر ك �ب �ي��ر رواد
الحركة الكشفية عمر الغرير ان رعاية
رئيس ال��وزراء لحفل تكريمهم تمثل
خطوة تعكس حقيقة دعمه للحركة
الكشفية في البالد.

وط ��ال ��ب ان ي ��ول ��ي ال �ج �م �ي��ع ل �ه��ذه
الحركة االهتمام وال��رع��اي��ة ودع��م ما
وص�ل��ت ل��ه خ�لال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة من
العطاء مشيرا الى ان التكريم يعكس
ج ��ان� �ب ��ا م �ض �ي �ئ��ا وم � �ش ��رف ��ا ل� �ه ��ؤالء
ال �ق��ادة ح�ي��ث اس�ت�ط��اع��وا ان يجعلوا
ال �ح ��رك ��ة ال �ك �ش �ف �ي��ة راف � � ��دا م �ه �م��ا ف��ي
مسيرة العطاء وهدف ننشده جميعا
ك ��ي ي��أت��ي م �ك �م�لا ل �ل �م �ش��وار ال �ح��اف��ل
للكشافة في الوطن العربي وقد كان
للتعاون القائم من االت�ح��اد الكشفي
ل�ل�ب��رمل��ان�ي�ين ال �ع ��رب اث� ��ره االي �ج��اب��ي
ف ��ي ت �خ �ط��ي ال �ع��دي��د م ��ن ال �ت �ح��دي��ات
وت �ح �ق �ي��ق ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال �ط �م��وح��ات
واالنجازات.
وم� � ��ن ن��اح �ي �ت �ه��ا ش � �ك ��رت رئ �ي �س��ة
ج �م �ع �ي��ة امل � ��رش � ��دات ال �ك��وي �ت �ي��ة ه�ن��د
ال�ه��ول��ي رئ�ي��س ال� ��وزراء على رعايته
الحفل.
واض� ��اف� ��ت أن� �ه ��ا ت �ن �ح �ن��ي ت �ق��دي��را

وع��رف��ان��ا ل��رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال�ك�ش�ف��ي
النائب الطريجي على ما يقدمه من
عناية كريمة وت�ق��دي��ر راق م��ن خالل
رئ��اس �ت��ه االت� �ح ��اد وخ ��اص ��ة ت�ك��ري�م��ه
الدائم لرواد الحركة الكشفية هذا الى
جانب الكثير من االن�ج��ازات املشرقة
ال� �ت ��ي ي �ح �ق �ق �ه��ا الب� �ن ��اء ال ��وط ��ن ع�ل��ى
املستوى النيابي بمجلس االمة.
واك��دت ان العطاء للوطن ال يثمن
ب�م��ال وال ي�ق��اس ب�ش�ه��ادة وال ي�ع��ادل
بعلم وال ثقافة فالعطاء الج��ل الحب
وأي حب اغلى من حب الكويت مبينة
ان ال �ك �ت��ب ال ��دراس� �ي ��ة ت �ع �ل��م وت�ث�ق��ف
ول� �ك ��ن ح ��رك ��ة امل � ��رش � ��دات ب �م �ب��ادئ �ه��ا
السامية الى جانب انها تعزز املناهج
ال� ��دراس � �ي� ��ة ف ��ان �ه ��ا ت� �ه ��ذب ال �ن �ف��وس
وتقوم السلوكيات وتعزز حب الوطن
واالنتماء والوالء له.

التواصل مع دول
الخليج زاد أواصر
التعاون وجلب
خبرات ستفيد
العمل الكشفي
مقصيد :التربية
شريكة فاعلة مع
الحركة الكشفية
إليمانها المطلق
بأهميتها
الغرير :تعاون
االتحاد الكشفي
للبرلمانيين
العرب ساهم في
تخطي الصعوبات
وتحقيق االنجازات
الهولي :مبادئ
حركة المرشدات
تعزز المناهج
الدراسية وتهذب
النفوس وتقدم
السلوكيات
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أخبار

ديوان المحاسبة :تعديل دليل التدقيق
العام ليشمل إدارة الديون
أك��د دي��وان املحاسبة ان��ه بصدد
اجراء تعديالت على دليل التدقيق
ال � �ع� ��ام ل �ي �ش �م��ل ال� �ج ��ان ��ب امل �ت �ع �ل��ق
ب��إدارة الديون ومتابعتها واع��داد
التقارير الخاصة بهذا الشأن وذلك
ف ��ي اط � ��ار س �ع �ي��ه ال ��دائ ��م ل�ت�ط��وي��ر
آلياته الرقابية مع األخذ باالعتبار
أح ��دث امل�ع��اي�ي��ر ال��دول�ي��ة ال �ص��ادرة
من املنظمة الدولية لألجهزة العليا
للرقابة واملحاسبة (اإلنتوساي).
وق� ��ال رئ �ي��س ال ��دي ��وان ب��اإلن��اب��ة
ع � � � � ��ادل ال� � � �ص � � ��رع � � ��اوي ف � � ��ي ب� �ي ��ان
ص�ح��اف��ي ام��س أن ال��دي��وان ش��ارك
أخيرا في املؤتمر العاشر للتجارة
والتنمية ح��ول إدارة ال��دي��ن ال��ذي
ع�ق��د خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن  23إل ��ى 25
نوفمبر امل��اض��ي ف��ي جنيف تلبية

ل��دع��وة (األون �ك �ت��اد) للمشاركة في
آخر ما تم التوصل إليه في مجال
إدارة الديون واالقتراض.
وأوضح أن هناك تحديات كبيرة
ت��واج��ه ال� ��دول امل�ن�ت�ج��ة ل�ل�ن�ف��ط في
ظل العجز بميزانية الدولة ولذلك
ت�ل�ج��أ ال� ��دول امل��ان�ح��ة ال �ت��ي ت��واج��ه
اقتصاداتها نوعا م��ن التعثر إلى
أن ت �ت �خ��ذ ع� ��وائ� ��د اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا
وص� �ن ��ادي� �ق� �ه ��ا ال � �س � �ي� ��ادي� ��ة ص �ف��ة
الديمومة مقابل امل��وارد الطبيعية
املتمثلة بالنفط.
وأك � � ��د ض � � � ��رورة ت �ف �ك �ي��ر ال� � ��دول
امل�ن�ت�ج��ة ل�ل�ن�ف��ط ت�ف�ك�ي��را ج��دي��ا في
كيفية إدارة املخاطر للدول املانحة
بنفس آل�ي��ة دراس ��ة إدارة املخاطر
للدول املقترضة او املدينة.

وب �ي��ن أن � ��ه ف ��ي ظ ��ل االن �خ �ف��اض
ال�ك�ب�ي��ر ألس �ع��ار ال�ن�ف��ط ف ��إن ال ��دول
املانحة مقبلة على مرحلة حساسة
ت�ع�ط��ي م ��ؤش ��رات ع �ل��ى ع ��دم ق ��درة
ال��دول املانحة على االس�ت�م��رار في
اإلق� � � ��راض ك �س��اب��ق ع �ه��ده��ا ألن �ه��ا
ب��دأت تبحث ع��ن م�ص��ادر لتمويل
اإلنفاق الرأسمالي.
وأضاف أن مؤسسات التصنيف
االئ � �ت � �م� ��ان� ��ي ت� �ع� �ط ��ي ت �ص �ن �ي �ف��ات
ل �ل �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال � � � ��دول امل ��ان� �ح ��ة م��ن
خ�ل�ال امل ��ؤش ��رات ال �ت��ي ت�ن�ب��ئ ب��أن
اق �ت �ص��ادات ت�ل��ك ال� ��دول ق��د ت��واج��ه
بعض العقبات.
وي �ع��رف م��ؤت �م��ر األم� ��م امل�ت�ح��دة
للتجارة والتنمية أون�ك�ت��اد ال��ذي
ان �ش��ئ كهيئة ح�ك��وم�ي��ة دائ �م��ة في

حملة لتوعية المجتمع
بدور ذوي اإلعاقة

ع��ام  1964ب��أن��ه الهيئة الرئيسية
ل� �ج� �ه ��از األم � ��ان � ��ة ال � �ع ��ام ��ة ل �ه �ي �ئ��ة
األم ��م امل�ت�ح��دة ف��ي م�ج��ال ال�ت�ج��ارة
والتنمية.
وت �م �ث��ل أه ��داف ��ه األس ��اس �ي ��ة في
تحقيق أقصى ما يمكن من الزيادة
ف � ��ي ف � � ��رص ال � �ت � �ج� ��ارة وال �ت �ن �م �ي��ة
املتاحة للدول النامية ومساعدتها
على مواجهة التحديات الناشئة
ع ��ن ال �ع��ومل��ة وع �ل��ى االن� ��دم� ��اج في
االقتصاد العاملي على أساس أكثر
إنصافا.
وم��ن ناحية اخ��رى أع�ل��ن دي��وان
امل �ح ��اس �ب ��ة ت �ن �ظ �ي �م��ه ن� � ��دوة رؤي� ��ة
ال � � ��دي � � ��وان ح � � ��ول ت �ط �ب �ي ��ق ق ��واع ��د
الحوكمة في  15ديسمبر الجاري
بمشاركة  60جهة حكومية وممثل

أكدت الرئيسة الفخرية لنادي
املعاقني الشيخة شيخة العبدالله
الصباح أهمية املسؤولية امللقاة
ع �ل��ى ع��ات��ق م��ؤس �س��ات املجتمع
املدني وجمعيات النفع العام في
دع ��م ذوي اإلع ��اق ��ة وتشجيعهم
ع� �ل ��ى ت� �ب ��وؤ أف� �ض ��ل امل � ��راك � ��ز ف��ي
املحافل املحلية والدولية.
ج� � ��اء ذل� � ��ك ف� ��ي ك �ل �م��ة أل �ق �ت �ه��ا
الشيخة شيخة ال�ع�ب��دال�ل��ه ام��س
خالل حفل إطالق مجموعة األمل
االلكترونية التطوعية حملتها
اإلع�ل�ام �ي��ة ال �ه��ادف��ة إل� ��ى ت��وع�ي��ة
املجتمع بدور ذوي اإلعاقة تحت
عنوان ترى أقدر وذلك بالتعاون

مع وكالة األنباء الكويتية وعدد
من الشركات الداعمة.
وح �م �ل��ت م��ؤس �س��ات امل�ج�ت�م��ع
امل��دن ��ي وج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال �ع��ام
م�س��ؤول�ي��ة ال �غ �ي��اب ع��ن تشجيع
ودع � ��م ه� ��ذه ال �ح �م �ل��ة ال �ت��وع��وي��ة
الس �ي �م��ا أن ال � ��دور امل �ن ��وط بتلك
امل��ؤس �س��ات وال �ج �م �ع �ي��ات الي�ق��ل
أهمية عن الدور الحكومي.
م��ن جانبه أك��د رئ�ي��س تحرير
ج� � ��ري� � ��دة األم � � � � ��ل اإلل � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ة
ال�ت�ط��وع�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة للمجموعة
ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه ال � �ش � �م� ��ري أن م � ��ا ت��م
تحقيقه م��ن نجاحات ف��ي مجال
دع� � � ��م ذوي االع � � ��اق � � ��ة ع � �ل� ��ى ي��د

مجموعة األمل التطوعية بمثابة
رسالة لتمكني اآلخرين من إبراز
قدراتهم وتنمية مواهبهم.
و أكد مدير اإلعالم اإللكتروني
في اإلدارة العامة لالطفاء املالزم
أول رض � ��ا م �ح �م��د ال �س �ل �م��ان أن
االدارة ح� ��رص� ��ت ع� �ل ��ى ت �ك��وي��ن
قاعدة بيانات تعنى باألشخاص
ذوي االع��اق��ة وذل��ك بهدف تلبية
ن � � � � � ��داءات االغ� � ��اث� � ��ة ع � �ن� ��د وق � ��وع
الحوادث.

وق � � � � ��ال ال � � � ��دي � � � ��وان ان ال � � �ن� � ��دوة
ستسلط الضوء على ع��دة محاور
ح �ي��وي��ة ت �م��س أج �ه ��زة ال ��دول ��ة من
ه � �ي � �ئ� ��ات وم � ��ؤس� � �س � ��ات وج � �ه� ��ات
ح �ك��وم �ي��ة ب ��ال �ب�ل�اد ح �ي��ث ت�ت�ط��رق
مل �ف �ه��وم ال �ح��وك �م��ة ك �م��ا س�ت�ت�ن��اول
تجارب البنك الدولي مع األجهزة
ال�ح�ك��وم�ي��ة ب��ال �ك��وي��ت وامل ��ؤش ��رات
ال� ��دول � �ي� ��ة ل �ل �ح ��وك �م ��ة ف � ��ي ال� �ب�ل�اد
إل� � ��ى ج� ��ان� ��ب م� �ن ��اق� �ش ��ة امل� �ع ��وق ��ات
وال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه األج�ه��زة
املعنية في ضوء إلزامها بتطبيق
مبادئ وقواعد الحوكمة.

عن البنك الدولي نظرا لدورها في
عمليات اإلص�ل�اح اإلداري واملالي
والتطور املؤسسي.

وزارة الصحة تتوسع
في استخدام الطب النووي
قالت رئيسة مجلس اقسام الطب
ال� �ن ��ووي ب� � ��وزارة ال �ص �ح��ة د .اي �م��ان
ال �ش �م��ري ان ال� � ��وزارة دش �ن��ت ام��س
اس�ب��وع الطب ال�ن��ووي تحت رعاية
وزي � � ��ر ال� �ص� �ح ��ة د .ع� �ل ��ي ال �ع �ب �ي��دي
وي �س �ت �م��ر ح �ت��ى ال �ث��ال��ث م ��ن ال�ش�ه��ر
ال �ج ��اري ف��ي  12م�س�ت�ش�ف��ى وم��رك��زا
صحيا.
وذك� � � � ��رت ال � �ش � �م� ��ري ان ال� � � � ��وزارة
ت �س �ل �م��ت ق �ب��ل  10أي � ��ام ق �س��م ال �ط��ب
النووي في مستشفى العدان مضيفة
أن ال �ف �ت��رة امل�ق�ب�ل��ة س�ت�ش�ه��د اف�ت�ت��اح
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ق�س��م ال �ط��ب ال �ن ��ووي ف��ي مستشفى
جابر الجديد بمنطقة جنوب السرة.
واوض� �ح ��ت ان ج�م�ي��ع اق �س��ام ال�ط��ب
ال �ن��ووي ف��ي ال�ك��وي��ت حاليا مجهزة
ب��أح��دث االج �ه��زة الطبية اذ اختلف
االمر عن السابق حني كان التصوير
ال �ب��وزي �ت��رون��ي م�ق�ت�ص��را ع�ل��ى م��رك��ز
السرطان مبينة ان��ه موجود في 70
ف��ي امل �ئ��ة م��ن اق �س��ام ال �ط��ب ال �ن��ووي
أم ��ا أج �ه��زة ال�ج��ام��ا ك��ام�ي��را امللحقة
ب ��أج� �ه ��زة األش � �ع� ��ة امل �ق �ط �ع �ي��ة ف�ه��ي
موجودة في كل االقسام.

بدورها قالت رئيسة قسم الطب
ال� �ن ��ووي ف ��ي م��رك��ز ح��ام��د ال�ع�ي�س��ى
ل ��زراع ��ة األع� �ض ��اء ورئ� �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة
امل �ن �ظ �م��ة ل�ل�أس �ب��وع س �م �ي��رة ف��اض��ل
التيلجي ان ال�ي��وم األول سيتضمن
م �ع��رض��ا ت �ع��ري �ف �ي��ا س�ي�ش�ه��د ال �ي��وم
الثاني ندوة تعريفية للطب النووي
ت� �ض ��م م � �ح� ��اض� ��رات ع �ل �م �ي��ة ل�ط�ل�ب��ة
كلية الطب والطب املساعد في حني
يتضمن اليوم االخير جولة ميدانية
للتعرف على جهاز (السيكولترون)»
في مركز (فيصل االشعاعي).

السكنية توقع عقد إيجار محطتي
وقود في «صباح االحمد»
ابرمت املؤسسة العامة للرعاية
السكنية وشركة البترول الوطنية
عقد ايجار ملحطتني لتعبئة الوقود
في مدينة صباح االحمد السكنية.
وق � � ��ال امل� �ت� �ح ��دث ال ��رس� �م ��ي ب��اس��م
املؤسسة ابراهيم الناشي لـ (كونا)
ان ه� � ��ذه ال� �خ� �ط ��وة ت ��أت ��ي ك ��أول ��ى
خطواتها نحو تحقيق االستدامة
ف��ي م��وارده��ا م��ن خ�لال االستفادة
م ��ن ال �ع ��وائ ��د اإلي� �ج ��اري ��ة وم �ق��اب��ل
حقوق االستغالل واالنتفاع
وم � � ��ن ن ��اح� �ي ��ة اخ� � � � ��رى أع �ل �ن��ت

امل��ؤس �س��ة ع��زم �ه��ا ت��وزي��ع ق�س��ائ��م
ح�ك��وم�ي��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة امل �ط�ل�اع (إن
 )8الدفعة الـ  18والتي تشمل 372
قسيمة بمساحة ق��دره��ا  400متر
م��رب��ع ل �ك��ل م �ن �ه��ا ع �ل��ى امل��واط �ن�ين
أصحاب الطلبات اإلسكانية حتى
 28يونيو .2004
ودع � � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة امل ��واط� �ن�ي�ن
امل �خ �ص��ص ل �ه��م ق �س��ائ��م ح�ك��وم�ي��ة
ب �م �ن �ط �ق ��ة امل � � �ط� �ل��اع (إن  )8إل� ��ى
م��راج �ع��ة م�ق��ره��ا ي��وم��ي الخميس
واألحد املقبلني مصطحبني معهم

البطاقة املدنية وقرار التخصيص
لتسلم بطاقة القرعة.
وأضافت أنها ستوزع بطاقات
االحتياط ي��وم االث�ن�ين املقبل على
أن ت �ج ��رى ال �ق��رع��ة ي� ��وم األرب� �ع ��اء
امل � � ��واف � � ��ق  9دي � �س � �م � �ب ��ر ال� � �ج � ��اري
موضحة أن من يتخلف عن تسلم
ب�ط��اق��ة ال �ق��رع��ة ال �خ��اص��ة ب��ه خ�لال
األي� � ��ام امل � �ح ��ددة س �ي �ت��م اس �ت �ب �ع��اد
اسمه وإدخ��ال األس�م��اء التي تليه
في التخصيص.
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العبداهلل :المنافسة في االقتصاد
المعرفي تتزايد باستمرار
اك��د وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
الوزراء وزير الكهرباء واملاء بالوكالة
الشيخ محمد عبد الله املبارك أهمية
امللتقى ال�ع��امل��ي للمعلوماتية 2015
لعقده ف��ي وق��ت تشتد فيه املنافسة
ف ��ي االق� �ت� �ص ��اد امل �ع��رف��ي ال � ��ذي أخ��ذ
يتبوأ مكانة مرموقة في العالم.
وق � ��ال ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ف ��ي ك�ل�م�ت��ه
ف ��ي اف �ت �ت��اح امل �ل �ت �ق��ى أم� ��س ب �ع �ن��وان
مقومات نجاح املشاريع الرقمية في
االق �ت �ص��اد امل �ع��رف��ي إن ع�ق��د امللتقى
يأتي تلبية لرؤية سمو أمير البالد
في دعم املبادرات الشبابية وتطوير
املشروعات الرقمية الواعدة.
وذك��ر أن امللتقى يصبو إل��ى بناء
بيئة أعمال تنمي وتطور من القدرات
املؤسسية واملهارات البشرية.

الصحة تستضيف
 18استشاريا زائرا
من مراكز عالمية
أعلن مدير إدارة العالقات
ال �ع��ام��ة واإلع� �ل ��ام ف ��ي وزارة
ال �ص �ح ��ة ف �ي �ص��ل ال� ��دوس� ��ري
استضافة ال��وزارة  18طبيبا
استشاريا من املراكز الطبية
ال�ع��امل�ي��ة مل�س�ت�ش�ف�ي��ات وزارة
الصحة خ�لال شهر ديسمبر
الجاري.
وق� � � � � � ��ال ال � � � � ��دوس � � � � ��ري ف ��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ام� ��س إن
ق��ائ �م��ة االس �ت �ش ��اري�ي�ن ت�ض��م
ك � �ف� ��اءات ع��امل �ي��ة م ��ن ج �ن��وب
إف ��ري� �ق� �ي ��ا وك� � �ن � ��دا وأم ��ري� �ك ��ا
ول �ب �ن ��ان وم� �ص ��ر وال� �ب ��رازي ��ل
وف �ن��زوي�لا وف��رن �س��ا وأمل��ان�ي��ا
وال � � �ه � � �ن � ��د.ف � ��ي ت� �خ� �ص� �ص ��ات
ت� � �ش� � �م � ��ل أم � � � � � � � � ��راض ال � �ق � �ل� ��ب
والعالج الكيميائي وجراحة
األع � � � � �ص� � � � ��اب وأن� � � � � � ��ف وأذن
وح �ن �ج��رة وأم� � ��راض ال�ن�س��اء
وال� � � ��والدة وج ��راح ��ة ال �ع �ظ��ام
وأم � � ��راض ال �ع �ي��ون وج��راح��ة
األورام وج � ��راح � ��ة امل �س��ال��ك
البولية.
وب � � �ي� � ��ن ال � � � � � ��دوس � � � � � ��ري أن
اس� �ت� �ق ��دام ال� �خ� �ب ��رات ال�ط�ب�ي��ة
ال �ع��امل �ي��ة مل� �ن ��اظ ��رة ال� �ح ��االت
الدقيقة بمستشفيات وزارة
الصحة يعود بالفائدة على
امل��رض��ى وذوي�ه��م بالحصول
على الرعاية الضرورية دون
ت�ح�م��ل ع �ن��اء ال�س�ف��ر ل�ل�خ��ارج
ف�ض�لا ع��ن أن ه ��ذا ال�ب��رن��ام��ج
يؤدي إلى التحسني املستمر
لجودة األداء الفني والطبي.

وع � �ل� ��ى ه� ��ام� ��ش امل� �ل� �ت� �ق ��ى اف �ت �ت��ح
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه م �ع��رض
س��وق األف�ك��ار ال��ذي ضم أكثر من 40
م ��ن امل� �ب ��ادري ��ن ال��رق �م �ي�ي�ن ال�ع��امل�ي�ين
وأص� �ح ��اب م �ش��اري��ع رق �م �ي��ة ع��امل�ي��ة
استعرضوا فيه منتجاتهم وأفكارهم
ف�ض�لا ع��ن ج�ل�س��ات اس�ت�ش��اري��ة على
ه� ��ام� ��ش امل� � �ع � ��رض ت � �ق� ��دم دراس � � � ��ات
علمية متعددة ومتنوعة ف��ي مجال
االقتصاد املعرفي.
ب � � ��دوره ق � ��ال م .ب� �س ��ام ال �ش �م��ري
رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة امل �ن �ظ �م��ة ل�ل�م�ل�ت�ق��ى
ال� ��ذي ت�ن�ظ�م��ه ج ��ائ ��زة س �م��و ال�ش�ي��خ
س��ال��م العلي ال�ص�ب��اح للمعلوماتية
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع م ��ؤس� �س ��ة ال �ك��وي��ت
ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي وال �ج �ه��از امل��رك��زي
ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل ��وم ��ات ووزارة

الشيخ محمد العبدالله

الدولة لشؤون الشباب تحت رعاية
سمو أمير البالد ويستمر يومني في
كلمته إن امللتقى جاء ليكون بمثابة
منصة تشاركية ملختلف القطاعات

ال �ح �ك��وم �ي��ة وال � �خ ��اص ��ة وال �ج �ه ��ات
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ل �خ �ل��ق ن � �ظ ��ام م �ع��رف��ي
وتوحيد املبادرات املتنوعة تحقيقا
لطموحات الشباب الواعد.
واض ��اف أن ج��ائ��زة املعلوماتية
س�ج�ل��ت اس �م �ه��ا ف��ي ال �ت��رت �ي��ب األول
بني الجوائز التي تعمل في مجالها
في العالم العربي وفي مقدمة أوائل
املؤسسات غير الربحية بالعالم.
م��ن جانبها ق��ال��ت رئ�ي��س مجلس
ام �ن��اء ج��ائ��زة امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة الشيخة
عايدة سالم العلي ان تنظيم املؤتمر
خ�ل�ال ش�ه��ري��ن دل�ي��ل واض ��ح ع�ل��ى ان
ه �ن��اك ش �ب��اب��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت ق� ��ادرون
فعال على القيام بالكثير من االمور
التي من شأنها ان تبرز اسم الكويت
بني نظيراتها من الدول.

أحمد المشعل :مشروع جسر
جابر يسير بصورة مرضية

إشادة أردنية بجهود
الهالل األحمر الكويتي

مدير عام مؤسسة الحسني خالل لقائها وفد الهالل األحمر الكويتي

أش� ��ادت امل��دي��ر ال �ع��ام ملؤسسة
ال �ح �س�ي�ن ل �ل �س��رط��ان ف ��ي األردن
األم � � �ي� � ��رة دي � �ن� ��ا م� ��رع� ��د ب �ج �ه��ود
جمعية ال�ه�لال األح�م��ر الكويتية
ف��ي تحسني األوض ��اع اإلنسانية
وال� �ص� �ح� �ي ��ة ل �ل �ض �ع �ف��اء وص� ��ون
كرامتهم اإلنسانية.
وق ��ال ��ت األم� �ي ��رة م��رع��د ل�ك��ون��ا
ع� �ق ��ب ل �ق ��ائ �ه ��ا وال � ��وف � ��د امل� ��راف� ��ق
ل �ه��ا ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س إدارة
جمعية ال�ه�لال األح�م��ر الكويتية
أن� ��ور ال �ح �س��اوي أم ��س االول إن
ل� ��دى م��ؤس �س��ة ال �ح �س�ي�ن ال��رغ �ب��ة
في تعزيز الصالت والتعاون مع
الجمعية في املجاالت الطبية.
ول � �ف � �ت� ��ت إل � � ��ى أه � �م � �ي� ��ة ال � � ��دور
اإلن �س��ان��ي واالغ ��اث ��ي وال �ت��وع��وي
ال� � ��ذي ت� �ق ��وم ب ��ه ج �م �ع �ي��ة ال �ه�ل�ال
االحمر الكويتية على املستويني
امل �ح �ل��ي وال� ��دول� ��ي م��وض �ح��ة أن��ه
ت� � ��م خ � �ل ��ال ال � �ل � �ق � ��اء ب � �ح� ��ث س �ب��ل
ال �ت �ع ��اون وت� �ب ��ادل ال �خ �ب ��رات في
مجاالت العمل اإلنساني عموما

والتنسيق لتبادل ال��زي��ارات بما
يعزز التواصل بني الهالل األحمر
ال� �ك ��وي� �ت ��ي وم ��ؤس � �س ��ة ال �ح �س�ي�ن
للسرطان في األردن.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أك � � ��د ال� �ح� �س ��اوي
ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح م �م ��اث ��ل اس �ت �ع ��داد
ال �ج �م �ع �ي��ة ل �ت �ع��زي��ز ال� �ش ��راك ��ة م��ع
م ��ؤس � �س ��ة ال � �ح � �س �ي�ن ل� �ل� �س ��رط ��ان
باعتبارها من املؤسسات الرائدة
في هذا املجال التي تقدم خدمات
م�ت�ك��ام�ل��ة وش��ام �ل��ة ل�ل�م��رض��ى في
واح� � � ��دة م� ��ن أه � ��م ال �ت �خ �ص �ص��ات
الطبية.
وأش��اد بالجهود التي يبذلها
ال� �ق ��ائ� �م ��ون ع� �ل ��ى امل ��ؤس � �س ��ة ف��ي
مكافحة م��رض ال�س��رط��ان محليا
ودول� � �ي � ��ا وب �ت �ق��دي �م �ه��ا خ ��دم ��ات
م�ت�م�ي��زة ورع��اي��ة ص�ح�ي��ة شاملة
على مستوى عال.

وقف إصدار فيزا سويسرا
من الكويت قرار إداري
أحمد املشعل خالل زيارة ميدانية لجسر جابر

أكد رئيس جهاز متابعة األداء
ال�ح�ك��وم��ي ال�ش�ي��خ أح �م��د مشعل
األح� �م ��د أن األع� �م ��ال اإلن �ش��ائ �ي��ة
مل� � �ش � ��روع ج� �س ��ر ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر
األح�م��د الصباح وصلة الصبية
تسير بصورة مرضية.
ج��اء ذل��ك خ�لال جولة ميدانية
ق��ام بها املشعل مل�ش��روع الجسر
ال��ذي تشرف على تنفيذه وزارة
األشغال العامة وبرفقته الوكيل
املساعد في جهاز متابعة األداء
الحكومي د .رنا الفارس.
وأضاف في تصريح لكونا أنه
اس�ت�م��ع خ�ل�ال ال�ج��ول��ة م��ن وكيل
وزارة االش �غ��ال ال�ع��ام��ة املساعد
لقطاع هندسة ال�ط��رق املهندس

أحمد الحصان ومديرة املشروع
امل�ه�ن��دس��ة م��ي امل�س�ع��د إل��ى ش��رح
ح � ��ول آخ � ��ر م �س �ت �ج��دات امل��وق��ف
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�م�ش��روع ح�ي��ث أف��اد
ال� �ق ��ائ� �م ��ون ع� �ل ��ى امل� � �ش � ��روع ب ��أن
ن �س �ب��ة اإلن � �ج ��از ال �ح��ال �ي��ة ب�ل�غ��ت
 42.23في املئة.
وأوض� � ��ح أن� ��ه ت ��م اي �ض ��ا ت�ف�ق��د
األع � �م� ��ال اإلن �ش��ائ �ي��ة ف ��ي امل��وق��ع
ح�ي��ث ت��م االن �ت �ق��ال ب��ال �ق��ارب إل��ى
منطقة الصبية وزي ��ارة مصانع
القطع األسمنتية املسبقة الصب
وم �ص �ن��ع رب� ��ط ح��دي��د ال�ت�س�ل�ي��ح
وم� �ص� �ن ��ع غ� �س ��ل ال � �ت ��رب ��ة ث � ��م ت��م
اإلطالع على عملية تركيب القطع
األولى للجسر عن طريق الرافعة

ال� �ع ��ائ� �م ��ة ال � �ت� ��ي ت� ��م ت�ص�ن�ي�ع�ه��ا
خصيصا للمشروع.
وق� � � ��ال إن ج ��ول� �ت ��ه امل� �ي ��دان� �ي ��ة
ل� � �ل� � �م� � �ش � ��روع ت� � ��أت� � ��ي ف � � ��ي إط � � ��ار
م� �ت ��اب� �ع ��ة ال � �ج � �ه� ��از ل �ل �م �ش ��اري ��ع
ال�ح�ك��وم�ي��ة واألع �م��ال اإلن�ش��ائ�ي��ة
الجارية فيها لالطالع على آخر
مستجدات املوقف التنفيذي لكل
مشروع مؤكدا استعداد الجهاز
لتذليل أي ص�ع��وب��ات أو عوائق
أمام إنجاز املشاريع الحكومية.

أك� � � ��د س � �ف � �ي ��ر س � ��وي� � �س � ��را ل� ��دى
ال�ك��وي��ت آل ��دو دي ل��وك��ا أن توقف
ال �ق �س��م ال�ق�ن�ص�ل��ي ب��ال �س �ف��ارة عن
ت�ل�ق��ي وم�ع��ال�ج��ة ط�ل�ب��ات ت��أش�ي��رة
ال � ��دخ � ��ول إل � ��ى ب �ل ��اده ال� �ف� �ي ��زا م��ن
ال �ج �م �ه��ور ه ��و ق� ��رار اداري بحت
وال يعني الحاجة للسفر إلى قطر
الس �ت �خ��راج �ه��ا ح �ي��ث ت ��م ت�ك�ل�ي��ف
سفارة بالده هناك بهذه املهمة.
وق ��ال لـكونا ام��س إن��ه اع�ت�ب��ارا
م ��ن األول م ��ن دي �س �م �ب��ر ال �ج��اري
ت��م إغ�ل�اق ق�س��م ال �ف �ي��زا ب��ال�س�ف��ارة
وتوقف القسم القنصلي عن تلقي
ومعالجة طلباتها م��ن الجمهور
في حني تم تفويض شركة في.أف.
أس.غ �ل ��وب ��ال ال �ك��ائ �ن��ة ف��ي منطقة
القبلة للقيام بهذه املهمة.
وأوض ��ح أن��ه م��ن اآلن فصاعدا
ال �ج �ه��ة امل �خ��ول��ة ب ��إص ��دار ال �ف �ي��زا
للمواطنني واملقيمني في الكويت
ه ��ي س� �ف ��ارة س��وي �س��را ل� ��دى قطر

وشدد على أن هذه التغييرات هي
إج� ��راءات إداري ��ة بحتة وال تعني
ب��أي شكل من االش�ك��ال أن يضطر
املقيم في الكويت للسفر إلى قطر
لتقديم طلبات الفيزا حيث سيتم
تقديمها عن طريق شركة في.أف.
أس.غ � �ل � ��وب � ��ال ال� �ت ��ي ت �ك �ف �ل��ت ب ��أن
توصل هذه الطلبات إلى السفارة
ال �س��وي �س��ري��ة ف ��ي ق �ط��ر ب��ال�س��رع��ة
القصوى م��ع الحفاظ على سرية
البيانات الشخصية وحمايتها.
وع��ن أس �ب��اب ه��ذا التغيير أك��د
السفير لوكا أنه يأتي ضمن عملية
إع� � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ش��ام �ل��ة ل�ل�ب�ع�ث��ات
ال � ��دب � �ل � ��وم � ��اس � �ي � ��ة وال� �ق� �ن� �ص� �ل� �ي ��ة
ال�س��وي�س��ري��ة ح ��ول ال�ع��ال��م بهدف
تقليص ال�ن�ف�ق��ات والتخفيف من
االع �م��ال ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة س��واء في
الكويت أم أي منطقة أخ��رى حول
العالم.
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الحمود :خطة طموحة للحفاظ على التراث
الحضاري بالكويت
ق � ��ال وزي� � ��ر اإلع� �ل ��ام وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود
ان ال�ك��وي��ت تعمل وف��ق خطة طموحة
للحفاظ على التراث الحضاري مشيرا
ال � ��ى إن ت � ��راث ال� �ح ��داث ��ات ال �ح �ض��ري��ة
واملعمارية ف��ي العالم العربي يعاني
منذ عقود من االهمال.
وأك� � ��د ال �ح �م��ود ف ��ي ك �ل �م��ة اف �ت �ت��اح
امل� ��ؤت � �م� ��ر ال� � ��دول� � ��ي ل � �ص� ��ون امل� �ن ��اط ��ق
الحضرية والتراث الحديث في الدول
العربية والذي ينظمه املجلس الوطني
للثقافة والفنون واالداب بالتعاون مع
منظمة الـيونسكو أن املجلس الوطني
للثقافة اس�ت�ط��اع ب��ال�ت�ع��اون م��ع مركز
ال �ت ��راث ال �ع��امل��ي ب�م�ن�ظ�م��ة ال�ـ�ي��ون�س�ك��و
ان يضع قصر الشيخ عبدالله الجابر
وج��زي��رة فيلكا واب � ��راج ال�ك��وي��ت على

قائمة التراث العاملي التمهيدية وهو
جهد جميل للمركز ولليونسكو.
واش� � � � ��ار ال � � ��ى ان � � ��ه ف � ��ي ع � � ��ام 1960
إص��درت الكويت اول قانون لالثار في
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي
وذل ��ك لتنظيم ع�م�ل�ي��ات االس�ت�ك�ش��اف
والتنقيب وحفظ االثار املنقولة وغير
املنقولة وذل��ك لصيانة ت��راث الكويت
ال� �ث� �ق ��اف ��ي ال� � � ��ذي ت ��رك� �ت ��ه ف � ��ي ع �ص��ور
م��اض�ي�ه��ا امل�ت�ع��اق�ب��ة ك�م��ا ان �ه��ا تحترم
اي �ض��ا اث ��ار ال �ش �ع��وب ال�ع��رب�ي��ة واالم ��م
االخرى خارج حدودها.
من جهتها قالت مدير مركز التراث
العاملي في اليونسكو متشيلد روسللر
ف��ي كلمتها إن ح�م��اي��ة ال �ت��راث ونقله
لألجيال القادمة هو صون للحضارة
مشيرة إلى أن هذا املؤتمر يأتي نهاية

الل �ت��زام دام ل�ث�لاث س �ن��وات م��ن ال��دول
والخبرات في صون التراث.
وذك� ��رت روس �ل �ل��ر أن ص ��ون ال �ت��راث
ه� ��دف� ��ه ت �ش �ك �ي��ل ه� ��وي� ��ة ل� �ك ��ل م �ن �ط �ق��ة
م� �ب� �ي� �ن ��ة ان م� � �ش � ��ارك � ��ة ال � �ج� ��ام � �ع� ��ات
وامل��ؤس �س��ات ال�ع�م��ران�ي��ة ت��أت��ي تأكيدا
الهمية ال��دراس��ات الجامعية واش��راك
امل ��ؤس� �س ��ات امل ��دن �ي ��ة ل �ه��و دل� �ي ��ل ع�ل��ى
املشاركة في التنمية املستدامة.
ي��ذك��ر ان امل��ؤت �م��ر ال ��دول ��ي ل�ص��ون
امل�ن��اط��ق ال�ح�ض��ري��ة وال �ت��راث الحديث
ف��ي ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ب ��دأ اع �م��ال��ه ام��س
وس �ي �س �ت �م��ر ث�ل�اث ��ة اي� � ��ام س�ي�ت�خ�ل�ل�ه��ا
ال� � �ك� � �ث� � �ي � ��ر م � � � ��ن ج � � �ل � � �س� � ��ات ال� � �ن� � �ق � ��اش
وامل� � �ح � ��اض � ��رات ل� �ض� �ي ��وف م� ��ن خ� ��ارج
الكويت.
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إعالن اسماء الفائزين بجوائز الدولة لعام 2015
اعتمد وزي��ر اإلع�ل�ام ووزي��ر ال��دول��ة
ل� � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب� ��اب ال � �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
الحمود ترشيحات الفائزين بجوائز
ال��دول��ة ال�ت�ق��دي��ري��ة وت�ق��اري��ر املحكمني
ال �خ��اص��ة ب��ال�ف��ائ��زي��ن ب �ج��وائ��ز ال��دول��ة
التشجيعية ل �ع��ام  2015ف��ي م�ج��االت
الفنون واآلداب وال�ع�ل��وم االجتماعية
واإلنسانية.
وق ��ال ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال �ح �م��ود في
ت �ص ��ري ��ح ص �ح ��اف ��ي ام � ��س ب �م �ن��اس �ب��ة
اع� �ل� ��ان ال� �ن� �ت ��ائ ��ج إن ه � � ��ذه ال� �ج ��وائ ��ز
ت��أت��ي ل �ت��ؤك��د اه �ت �م��ام دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ب��اب �ن��ائ �ه��ا م ��ن ال � � ��رواد وامل �ب ��دع�ي�ن في
امل �ج��االت املختلفة وت�ق��دي��را لعطائهم

وان�ج��ازات�ه��م ولتقديمهم املثل األعلى
لألجيال الكويتية الشابة في مختلف
املجاالت.
وال� � � �ف � � ��ائ � � ��زون ب� � �ج � ��وائ � ��ز ال � ��دول � ��ة
ال �ت �ق��دي��ري��ة ل� �ع ��ام  2015ه ��م ال �ش��اع��ر
ي �ع �ق��وب ال�س�ب�ي�ع��ي ف��ي م �ج��ال ال�ش�ع��ر
وال��دك �ت��ور ع�ب��دال�ل��ه ال�غ�ن�ي��م ف��ي مجال
ال��دراس��ات األدبية والنقدية واللغوية
والتراثية والفنان سامي الصالح في
مجال الفنون التشكيلية.
ام��ا ج��وائ��ز ال��دول��ة التشجيعية في
الفنون واآلداب وال�ع�ل��وم االجتماعية
واإلنسانية لعام  2015فتضمنت فوز
الفنان ف��اض��ل العبار بجائزة الفنون

األشغال :مجمع محاكم
حولي ينتهي 2017
أع �ل �ن��ت وزارة األش� �غ ��ال ال�ع��ام��ة
إنجاز  18في املئة من مشروع مبنى
م�ج�م��ع م �ح��اك��م ح��ول��ي ال� ��ذي تبلغ
ق�ي�م�ت��ه  43م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار وس�ي�ت��م
االنتهاء منه مطلع عام .2017
وق � ��ال ال �ن ��اط ��ق ال ��رس �م ��ي ب��اس��م
ال � � � ��وزارة ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
ال �ت �خ �ط �ي��ط وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة امل �ه �ن ��دس
ع�ب��د امل�ح�س��ن ال�ع�ن��زي ف��ي تصريح
ص�ح�ف��ي ام ��س ان امل �ش��روع يتكون
م��ن ق�س�م�ين أس��اس�ي�ين ه�م��ا مجمع
امل�ح��اك��م ومبنى م��واق��ف للسيارات
متعدد الطوابق مبينا ان مساحات
ق��اع��ات امل �ح��اك��م ت�ب�ل��غ  13000متر
م��رب��ع وي�ت�ض�م��ن  52ق��اع��ة محكمة

منها  40قاعة للمحكمة الكلية و12
قاعة لالستئناف.
واضاف ان املساحات املخصصة
ل �ل �م �ك ��ات ��ب واإلدارات واألق� � �س � ��ام
تستوعب  1334موظفا كما تتسع
مواقف السيارات متعدد الطوابق لـ
 1200موقف سيارة.
وذكر ان مواقف السيارات تتمتع
ب ��إج ��راءات أم�ن�ي��ة تنفصل ع��ن تلك
امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �ع �م��وم وت� �ض ��م ه��ذه
امل��واق��ف املؤمنة  53موقفا للقضاة
و 50م ��وق� �ف ��ا ل� �ل� �م ��دع�ي�ن ال� �ع ��ام�ي�ن
و 40م��وق �ف��ا ل�ل�ش�خ�ص�ي��ات رف�ي�ع��ة
املستوى.

التشكيلية والتطبيقية ع��ن عمله في
النحت أمومة وقد فازت الفنانة جميلة
ج��وه��ر ع��ن ع�م�ل�ه��ا ف��ي م �ج��ال ال�خ��زف
األرزاق.
وجاءت جائزة االخراج التلفزيوني
من نصيب املخرج كامل العبدالجليل
ع��ن ف�ي�ل��م س��ور ال�ك��وي��ت ال �ث��ال��ث ..رم��ز
تكاتف الكويتيني لحماية الوطن فيما
ذه �ب��ت ج ��ائ ��زة االخ � � ��راج ال�س�ي�ن�م��ائ��ي
إل ��ى امل� �خ ��رج أح �م��د ال �خ �ل��ف ع ��ن فيلم
ك ��ان رف �ي �ج��ي .وف ��ي م �ج��ال اآلداب ف��از
ب� �ج ��ائ ��زة ال �ق �ص��ة ال �ق �ص �ي��رة م �ش��اري
ال �ع �ب �ي��د ع ��ن م �ج �م��وع �ت��ه ال�ق�ص�ص�ي��ة
غ��اي��ب وق �ص��ص أخ� ��رى وع �ب��دال �ع��زي��ز

امل �ط �ي��ري ع��ن م�ج�م��وع�ت��ه وه ��م ال��وق��ت
مناصفة وفي جائزة النص املسرحي
فاز سامي إبراهيم بالل عن مسرحية
على املتضرر اللجوء  ..للفضاء فيما
ف��ازت أم��ل ال��رن��دي بجائزة أدب الطفل
عن قصة حدائق العسل.
وف� ��ي م �ج ��ال ال �ع �ل ��وم االج �ت �م��اع �ي��ة
واإلن �س��ان �ي��ة ف ��از ب �ج��ائ��زة ال ��دراس ��ات
ال �ت ��اري �خ �ي ��ة واآلث� � ��اري� � ��ة وامل � ��أث � ��ورات
ال�ش�ع�ب�ي��ة ل��دول��ة ال �ك��وي��ت د .ع�ب��دال�ل��ه
ال�ه��اج��ري ع��ن عمله دراس ��ة نقدية في
منهجية ومضمون النص التاريخي
ل �ك �ت��اب ال� �ك ��وي ��ت مل��ؤل �ف��ه ع �ب��دال �ع��زي��ز
الرشيد.

وف� ��از ع �ب��دال �ل��ه ال �ص��ال��ح ود .مها
غ� �ن ��ام ب� �ج ��ائ ��زة ع �ل��م االج� �ت� �م ��اع ع��ن
ع �م �ل �ه �م��ا امل� �ش� �ت ��رك ب�ي��ن م�ج�ت�م�ع�ين
االن �ت �م��اء ألي أرض  ..وال � ��والء مل��ن ؟
ام ��ا ج��ائ��زة ع�ل��م ال�ن�ف��س ف �ج��اءت من
نصيب د .ع��وي��د امل�ش�ع��ان ع��ن عمله
امل� �س ��ان ��دة االج �ت �م ��اع �ي ��ة وع�لاق �ت �ه��ا
بالعصابية واالك�ت�ئ��اب وال�ع��دوان�ي��ة
ل ��دى امل �ت �ع��اط�ين وال �ط �ل �ب��ة ف ��ي دول ��ة
الكويت.
أم � ��ا ج� ��ائ� ��زة االق� �ت� �ص ��اد ف� �ف ��از ب�ه��ا
د .س �ي��د ال��رف��اع��ي ع ��ن ع �م �ل��ه ال �ت �ط��ور
التاريخي الس�ت�خ��دام ال�ن�ق��ود ..دراس��ة
اقتصادية تحليلية ون�ق��دي��ة ف��ي حني

فاز بجائزة العلوم السياسية د .فيصل
م�خ�ي��ط ب��وص�ل�ي��ب ع��ن ع�م�ل��ه ال�ع��وام��ل
امل��ؤث��رة في اتخاذ الكويت ق��رار تأييد
الحرب األمريكية على العراق في عام
 .2003واوضح الشيخ سلمان الحمود
ان الجائزة املخصصة ملجال الدراسات
النقدية في الفنون التشكيلية حجبت
كما لم يتقدم احد في مجال الترجمة
ال��ى ال�ل�غ��ة ال�ع��رب�ي��ة الف�ت��ا إل��ى أن��ه يتم
ت� �ك ��ري ��م ال� �ح ��اص� �ل�ي�ن ع� �ل ��ى ال� �ج ��وائ ��ز
التقديرية والتشجيعية في مهرجان
القرين الثقافي املزمع اقامته في يناير
املقبل كما يقوم املجلس بإنتاج فيلم
تسجيلي يسلط الضوء على الفائزين.

 134.5مليون دوالر قدمتها الكويت
لليونيسيف في ثالثة أعوام
وصفت املتحدثة الخاصة باألزمة
السورية في مكتب منظمة يونيسيف
االق �ل �ي �م��ي ل �ل �ش��رق االوس � � ��ط وش �م��ال
افريقيا جولييت توما الكويت بانها
إح ��دى أك�ب��ر خ�م��س دول ك�ب��رى داع�م��ة
لبرامج ومشاريع املنظمة.
وقالت ان الكويت قدمت منحا مالية
س�خ�ي��ة ق�ي�م�ت�ه��ا  134٫5م�ل�ي��ون دوالر
ب�ين ع��ام��ي  2013و 2015وق��ال��ت توما
لكونا وعدد من ممثلي وسائل االعالم
الكويتية ال��زائ��ري��ن ال��ى االردن بدعوة
م ��ن امل �ن �ظ �م��ة ل�ل�اط�ل�اع ع �ل��ى م �ش��اري��ع
م��ول�ت�ه��ا ال �ك��وي��ت ف��ي م�خ�ي��م ال��زع�ت��ري
لالجئني ال�س��وري�ين ان الكويت شريك
ف �ع �ل��ي وأس � ��اس � ��ي ف� ��ي دع � ��م م �ش��اري��ع

وع�م��ل املنظمة ال��ى ج��ان��ب دول كبرى
مثل الواليات املتحدة واململكة املتحدة
وكندا واملانيا السيما مشاركتها في
دعم مبادرة ال لضياع جيل.
وافادت بأن الكويت خالل عام 2014
قدمت نحو 34٫5مليون دوالر خصص
م �ن �ه��ا  11م �ل �ي��ون��ا ل �ت �م��وي��ل م �ش��اري��ع
وب��رام��ج داخ��ل س��وري��ا وسبعة ماليني
دوالر ب � � � ��االردن و 6.5م�ل�اي�ي�ن دوالر
ب�ل�ب�ن��ان و 4.5مل��اي�ي�ن دوالر ب��ال �ع��راق
وارب� �ع ��ة م�ل�اي�ي�ن دوالر ب �ت��رك �ي��ا و1٫5
مليون دوالر بمصر.
واوضحت ان املنح الكويتية خالل
ذلك العام غطت قطاعات حيوية عملت
ب �ه��ا م�ن�ظ�م��ة ي��ون�ي�س�ي��ف م �ن �ه��ا امل �ي��اه

وال �ص��رف ال�ص�ح��ي وال�ن�ظ��اف��ة بمعدل
 19مليون دوالر والتعليم بمعدل ستة
ماليني دوالر والصحة بمعدل خمسة
م�لاي�ين دوالر وح�م��اي��ة ال�ط�ف��ل بمعدل
ثالثة ماليني دوالر.
حيث كان للمنح الكويتية اكبر االثر
ف��ي تسهيل خطة االس�ت�ج��اب��ة وتقديم
ال ��دع ��م ل �ح �م�لات ال�ت�ل�ق�ي��ح ض ��د م��رض
شلل االط �ف��ال ف��ي س��وري��ا شملت اكثر
من  2٫9مليون طفل تحت خمسة اعوام
واستعرضت توما اع��داد املستفيدين
م��ن ب�ع��ض امل �ش��اري��ع امل�م��ول��ة م��ن منح
ال�ك��وي��ت ملنظمة يونيسيف ف��ي ال��دول
امل �ج��اورة ل�س��وري��ا حيث اس�ت�ف��اد نحو
 25ال� ��ف ط �ف��ل س � ��وري ف ��ي ل �ب �ن��ان م��ن

م�ش��اري��ع تعليمية فيما اس�ت�ف��اد نحو
 47الف الجئ سوري من مشاريع املياه
والصرف الصحي والنظافة.
واض � ��اف � ��ت ان اك� �ث ��ر م� ��ن  100ال ��ف
الج��ئ س��وري ف��ي تركيا اس�ت�ف��ادوا من
امل �ن��ح ال�ك��وي�ت�ي��ة ض�م��ن ق �ط��اع التعليم
ك�م��ا اس�ت�ف��اد  80ال��ف ط�ف��ل س ��وري من
املساحات الصديقة املخصصة للعب
واملراكز التربوية.
وف ��ي م �ص��ر ف �ق��د اس �ت �ف��اد م��ن امل�ن��ح
الكويتية نحو  27الف طفل الجئ عبر
ب ��رام ��ج ي��ون �ي �س �ي��ف ف ��ي م �ج��ال ال��دع��م
ال�ن�ف�س��ي واالج �ت �م��اع��ي وال�ت�ع�ل�ي��م كما
ش �م �ل��ت ت��رم �ي��م ب �ع��ض ال �ص �ف ��وف ف��ي
املدارس.
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منتهى العجيل وحمد المقهوي يفوزان
بجوائز قيادات األعمال في الشرق األوسط
ح �ص �ل ��ت س � �ي� ��دة ورج � � ��ل اع� �م ��ال
ك��وي�ت�ي��ان ع�ل��ى ج��وائ��ز ض�م��ن حفل
التكريم ال�س��ادس ل�ق�ي��ادات االعمال
ف� ��ي ال � �ش� ��رق األوس � � ��ط ال� � ��ذي اق��ام ��ه
ات � � �ح � ��اد غ � � ��رف م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ب��ال �ت �ع��اون م ��ع امل�ن�ظ�م��ة
االمريكية لقيادة التطوير ومجلة
قيادات االعمال املاليزية.
وأع��رب��ت س�ي��دة األع �م��ال منتهى
ال� �ع� �ج� �ي ��ل ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل � �ـ(ك� ��ون� ��ا)
ان �ه��ا ح�ص�ل��ت ع �ل��ى ج��ائ��زت��ي ال�ف�ئ��ة
املتقدمة ايقونة االزي ��اء ل�ه��ذا العام
و ج��ائ��زة ال�ش��رف اللتني ت�ع��دان من
اكبر الجوائز بقارة آسيا في مجال
االعمال.
وب �ي �ن��ت ال �ع �ج �ي��ل وه � ��ي س �ف �ي��رة
امل� ��وض� ��ة ف� ��ي ال � �ش� ��رق األوس � � � ��ط ان
ال�ج��ائ��زة ح��اف��ز ل�ه��ا ل�ت�ب��ذل ق�ص��ارى
جهدها في مجال األزي��اء الذي ترك
لها بصمة عاملية ويتجسد في إبراز

سيدة األعمال الكويتية منتهى العجيل تتسلم جائزة األزياء

ذوق املرأة الخليجية وأناقتها.
وذك � ��رت ان ال �ح �ص��ول ع �ل��ى مثل
ه� ��ذه ال� �ج ��وائ ��ز ي �ب��ره��ن ع �ل��ى م��دى
اب��داع امل��رأة الكويتية وقدرتها على
النجاح في املجاالت كافة.

م��ن ج��ان�ب��ه اع ��رب رج ��ل االع �م��ال
الكويتي ال�ش��اب حمد امل�ق�ه��وي في
تصريح مماثل لكونا عن سعادته
ب �ح �ص��ول��ه ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ف ��ي م�ج��ال
القيادة .وبني انه استطاع تأسيس

شرار :مليون زائر متوقعون
لقرية صباح األحمد التراثية
توقع املشرف العام لقرية الشيخ
صباح األحمد التراثية املستشار
في الديوان األميري محمد ضيف
الله شرار تجاوز عدد رواد القرية
ه��ذا ال�ع��ام ح��اج��ز املليون زائ��ر في
ظ��ل التطوير الكبير ال��ذي تشهده
هذا العام.
وق� � � � � � � � ��ال إن ال � � �ت � � �ح � � �ض � � �ي� � ��رات
وال�ت�ج�ه�ي��زات ال�خ��اص��ة باملنشآت
ال� �ج ��دي ��دة ل �ل �ق��ري��ة ض �م��ن أن �ش �ط��ة
م � � �ه � ��رج � ��ان امل � � � � � � � ��وروث ال� �ش� �ع� �ب ��ي
الخليجي تسير بوتيرة متسارعة
وج �ي��دة ت�م�ه�ي��دا الف�ت�ت��اح�ه��ا أم��ام
الزوار في  18من ديسمبر الجاري.
وقال شرار في تصريح صحافي
ام��س إن ه��ذه ال�ج�ه��ود املتواصلة
ت� ��أت� ��ي ب� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات س ��ام� �ي ��ة م��ن
س�م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح
االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح�ي��ث

محمد ضيف الله شرار

ي �ق ��ام امل� �ه ��رج ��ان ب �م �ك��رم��ة س��ام�ي��ة
م��ن س�م��وه وأض ��اف أن ه��ذا العمل
ي�ن�ط�ل��ق م��ن ث�لاث��ة أه� ��داف رئيسة
ه��ي أن ت �ك��ون ه ��ذه ال �ق��ري��ة ملتقى
ألب�ن��اء مجلس التعاون الخليجي
وأن ت �ك��ون م �ن��ارة الل�ت�ق��اء شعوب

ه��ذه املنطقة من خ�لال استعراض
ال � �ت� ��اري� ��خ وال � �ح � �ض� ��ارة وال � �ح ��رف
واألن�ش�ط��ة ال�ت��ي ت�ق��ام ف��ي متاحف
القرية.
وال �ه��دف ال�ث��ان��ي أن ت �ك��ون ه��ذه
ال �ق��ري��ة ج �ه��ة ت��رف�ي�ه�ي��ة ل�ل�ع��ائ�لات
واألس � � ��ر ال� �ت ��ي ت �س �ت �ق �ب��ل رواده� � ��ا
مجانا من أجل استذكار تاريخهم
وح�ض��ارت�ه��م و ال�ث��ال��ث يتمثل في
رب��ط امل��اض��ي وال �ح��اض��ر ليتعرف
األبناء على ما كان يمارسه اآلباء
واألج � ��داد م��ن ال �ع��ادات وال�ت�ق��ال�ي��د
ومجابهة شظف العيش واملعاناة
والطبيعة القاسية في سبيل بناء
وحماية األوطان.
وقال شرار إن للمهرجان رسالة
اجتماعية ووط�ن�ي��ة لنشر املحبة
واألخوة بني أبناء مجلس التعاون
الخليجي.

aldostoor

حمد املقهوي يتسلم جائزته في مجال القيادة

ش� � ��رك� � ��ة ف � � ��ي م � � �ج� � ��ال االت� � � �ص � � ��االت
والتطبيقات الذكية حققت نجاحا
في الكويت ومن ثم في دول الخليج
ولها فرع االن في الواليات املتحدة
الف�ت��ا ال��ى ان تحقيقه ه��ذا النجاح

معرض للبناي بمتحف
الكويت الوطني

جريـدة برلمانيـة يوميـة

● ن � �ف � �ي � �س� ��ة ح� �س ��ن
ن��وف��ل ،زوج ��ة :إبراهيم
محمد ج��وه��ر مفتاح،
 56ع� ��ام� ��ا( ،ش� �ي� �ع ��ت)،
رج� � � ��ال :ص ��ال ��ة دس� �م ��ان،
ال� � ��روض� � ��ة ،ق ،2ت �ل �ف ��ون:
ن� � �س � ��اء:
،99716460
ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل� � � �ب � � ��ارك ،ق،6
ش  ،609م ،10ت �ل �ف��ون:
99655528
● خ � ��ال � ��د ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ع�ب��دال�ع��زي��ز ال �ب��در56 ،
ع ��ام ��ا( ،ش� �ي ��ع) ،رج� ��ال:
ال � �ع ��دي � �ل � �ي ��ة ،ق ،2ش � ��ارع
س� �ل� �ط ��ان ال� �ك� �ل� �ي ��ب ،م،27
تلفون ،97922247 :نساء:
قرطبة ،ق ،3الشارع االول،
م53
● ن � �ج� ��اة س �ل �ي �م��ان
اب� � ��راه � � �ي� � ��م ال � �ج� ��اس� ��م،
زوج��ة :إبراهيم صالح
ال ��دغ� �ي� �ش ��م 63 ،ع ��ام ��ا،
(ت � � �ش � � �ي� � ��ع ال � �ت� ��اس � �ع� ��ة
ص �ب��اح ال� �ي ��وم) ،رج ��ال:
القادسية ،ق ،7ش  ،74م،5
تلفون ،66944664 :نساء:
الزهراء ق ،3شارع عيسى
الصايغ ،م19

حالة الطقس
معدل الحرارة 10 - 22
أعلى مد
 2.48صباحا
 5.14مساء
أدنى جزر
 10.23صباحا
 10.35مساء

مواقيت الصالة
معرض املقتنيات الفنية القديمة في متحف الكويت

شهد متحف ال�ك��وي��ت الوطني
م � �ع� ��رض� ��ا ل� �ل� �م� �ق� �ت� �ن� �ي ��ات ال �ف �ن �ي��ة
ال� �ق ��دي� �م ��ة ل� �ل� �ب ��اح ��ث ف � ��ي ال � �ت� ��راث
ال �ك��وي �ت��ي م �ح �م��د ال �ب �ن��اي ع��رض
خ�ل�ال��ه ب�ع�ض��ا م��ن أن� ��در األج �ه��زة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ي �ب��ره��ن ع �ل��ى ت��وج��ه دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ال�ص��ائ��ب ن�ح��و االه�ت�م��ام بمشاريع
الشباب والقطاع الخاص.

الوفيات

ال�ف�ن�ي��ة م�ث��ل ال �ك��ام �ي��رات وال�ت�ل�ف��از
وأدوات ال � �ع� ��رض ال �س �ي �ن �م��ائ �ي��ة
ومشغالت االسطوانات.
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