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أمير البالد يكرم
الفائزين بجوائز
مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي

الخالد :إطالق اسم
سعود الفيصل
على احد المعالم
الرئيسية في الكويت

الحمود :الكويت
على موعد مع نهضة
مسرحية تواكب
دورها الحضاري

أقر مشروع قانون األحداث في مداولته الثانية

المجلس يوصي الحكومة بإحالة
ملف الداو إلى النيابة
أح� ��ال م�ج�ل��س األم� ��ة أم ��س تقرير
ل�ج�ن��ة ح �م��اي��ة امل� ��ال ال �ع��ام بصفتها
ل � �ج � �ن � ��ة ت � �ح � �ق � �ي� ��ق ب� � � �ش � � ��أن ص� �ف� �ق ��ة
ال� ��داوك � �م � �ي � �ك� ��ال وم � � ��ا ت �ض �م �ن ��ه م��ن
توصيات الى الحكومة التي تعهدت
بدورها وفق اقتراح لرئيس مجلس
االم��ة ان تحيل االس�م��اء ال ��واردة في
تقرير اللجنة على النيابة العامة.
وق � � � ��ال ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ� ��ان� ��م خ �ل�ال
ال�ج�ل�س��ة إن دور امل�ج�ل��س تشريعي
ورق ��اب ��ة س �ي��اس �ي��ة وت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة
عبارة عن توصيات وتحكمنا لوائح
ون �ص��وص دس �ت��وري��ة ك�م��ا ان هناك
اس� �م ��اء ك �ث �ي��رة ذك � ��رت ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر
مطالبا بان تتعهد الحكومة بإحالة
االسماء على النيابة العامة ولنترك
لها وللقضاء حق االدانة او التبرئة.

م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه اك � � ��د وزي� � � ��ر ال� ��دول� ��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ
محمد العبدالله ان الحكومة سوف
ت��ذه��ب الب�ع��د م��ن ذل��ك وس��وف تقوم
ب��إح��ال��ة ت �ق��اري��ر ل�ج�ن��ة ح �م��اي��ة امل��ال
ال �ع��ام ال �ب��رمل��ان �ي��ة ول �ج �ن��ة التحقيق
الوزارية وديوان املحاسبة.
وكان املجلس قد استكمل مناقشة
تقرير اللجنة أمس وسط اختالفات
في وجهات النظر النيابية من جهة
ان التقرير ليس شامال وان اللجنة لم
تستدع كافة االطراف مشددين على
ض��رورة ان يكون التقرير مستوفيا
كافة املستندات واالدلة حتى ال يكون
مصيره الحفظ او البراءة رافضني ان
تكون االحالة ابراء للذمة.
ال � ��ى ذل � ��ك اق � ��ر م �ج �ل��س االم� � ��ة ف��ي

ال �ج �ل �س��ة امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة مل �ش��روع
القانون باصدار قانون االحداث في
م��داول�ت��ه الثانية باغلبية  29وع��دم
م ��واف �ق ��ة  4ن � ��واب وام� �ت� �ن ��اع ن��ائ�ب�ين
واحاله على الحكومة على أن يكون
سن الحدث كل شخص لم يجاوز 16
عاما من عمره بدال من  18عاما .كما
أق��ر امل�ج�ل��س  9ات�ف��اق�ي��ات م��ن اهمها
ات �ف��اق �ي��ة ت �ط �ب �ي��ق ق ��ان ��ون االم �ت �ث��ال
ال �ض ��ري �ب ��ي ل �ل �ح �س��اب��ات االج �ن �ب �ي��ة
فاتكا.
ك� � �م � ��ا أرج� � � � � ��أ ب � � �ن� � ��اء ع� � �ل � ��ى ط �ل��ب
الحكومة اقتراحا بمناقشة أوض��اع
 180م��وظ �ف��ا ف��ي ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية.
تفاصيل المضبطة (ص)12-04
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس وبجواره النائب روضان الروضان

العمير لـ «الدستور» :ننسق مع
الفتوى لتحريك بالغات «الداو»
ش��دد وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
األم ��ة وزي ��ر األش �غ��ال د .ع�ل��ي العمير
على ح��رص املجلس والحكومة على
حماية املال العام ومالحقة اي قضية
ت �س �ت �ه��دف��ه م �ش �ي��را إل� ��ى ان ال �ت��واف��ق

ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ات ب �ش��أن ال � ��داو اث�ب��ت
ذلك .وقال العمير في تصريح خاص
لـ«الدستور» اننا والفتوى والتشريع
ننسق العداد بالغات بهذا الشأن.
وردا على س��ؤال الح��د ال�ن��واب عن

احداث ندوة املبتعثني في أميركا أكد
العمير ان الحكومة ال يمكن ان تدعم
من يسيء إلى سمو أمير البالد حفظه
ال�ل��ه ورع ��اه أو ال��دول��ة م�ش�ي��را إل��ى ان
هذا االمر سيكون محل متابعة.

نواب لـ «الدستور» :سنكشف
جميع ملفات الفساد أمام الشعب
ش� � � ��دد ع� � � ��دد م� � ��ن ال� � � �ن � � ��واب ع �ل��ى
م �ح��ارب��ة م �ل �ف��ات ال �ف �س��اد م��ؤك��دي��ن
ان االي � ��ام امل�ق �ب �ل��ة س�ت�ش�ه��د م��واق��ف
حاسمة من قبل لجنة حماية االموال
العامة للتصدي لها إذ أك��د النائب
د.ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل �ـ «ال ��دس� �ت ��ور» أن ��ه ب �ع��د ان ط��وي�ن��ا
ص �ف �ح��ة ال � ��داو اك �ب��ر ج��ري �م��ة م��ال�ي��ة

ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ك��وي��ت ب��إح��ال��ة امل�ل��ف
بكل تفاصيله على النيابة العامة
اتعهد ام��ام الشعب الكويتي بأننا
سنظهر جميع ملفات الفساد التي
ظلت حبيسة االدراج ف��ي املجالس
السابقة وكانت تستخدم لالبتزاز.
وأض� � � � � ��اف :ال� � �ي � ��وم س� �ي� �ك ��ون ل �ن��ا
اج� �ت� �م ��اع ل �ل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة االم � � ��وال

ال �ع ��ام ��ة مل �ت��اب �ع��ة م �ل��ف ال �ت��أم �ي �ن��ات
وس �ن��رت��ب اول��وي��ات �ن��ا الح� �ق ��ا .وم��ن
جهته ش��دد النائب سيف العازمي
على ان كل ملفات الفساد سنتصدى
ل �ه��ا واالي � � ��ام ال �ق ��ادم ��ة س �ي �ك��ون ل�ن��ا
موقف حاسم من الكثير من قضايا
ال �ف �س��اد ف ��ي ل�ج�ن��ة ح �م��اي��ة األم� ��وال
العامة.

تلفزيون المجلس

خليل الصالح:
 ال خوف على الكويتبشعبها المتماسك
وقيادتها الحكيمة
 لسنا طرفا فيماتشهده المنطقة
من استقطابات
وسياستنا الخارجية
واضحة للجميع

 ترغيب المواطنفي العمل بالقطاع
الخاص يحتاج إلى
مزايا حكومية
للطرفين
تفاصيل (ص)13

الصانع :على وعدي بإنجاز قانون
مكافحة الفساد خالل  3أشهر
ق ��ال وزي ��ر ال �ع��دل وزي ��ر االوق ��اف
وال � � � �ش � � ��ؤون االس �ل��ام� � �ي � ��ة ي �ع �ق ��وب
ال� �ص ��ان ��ع ان� � ��ه م � � � ��ازال ع� �ل ��ى وع� ��ده
بانجاز قانون انشاء هيئة مكافحة
ال�ف�س��اد وت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون ال�خ��اص
م� ��ن خ� �ل��ال ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح� �ك ��ام

قانون الجزاء خالل  3أشهر.
وأضاف الصانع ان كل مالحظات
ال�ن��واب ستكون في القانون مؤكدا
اهتمام الحكومة بعالج الكثير من
االمور محل اهتمام النواب.

مطيع :نقف مع الحكومة بشأن
الميزانية االستثنائية للتسليح
ق ��ال ال �ن��ائ��ب د .أح �م��د م�ط�ي��ع ان�ن��ا
ندعم موقف الحكومة ونقف معها في
شأن امليزانية االستثنائية للتسليح
وذل � � � ��ك ف � ��ي ظ � ��ل امل � �خ� ��اط� ��ر امل� �ح ��دق ��ة
والخاليا اإلرهابية التي يتم ضبطها
بني حني وآخر والتطور التكنولوجي
ف��ي م �ج��ال األس�ل�ح��ة ع��امل�ي��ا .وأض ��اف
م �ط �ي��ع ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي أن ��ه
يتوجب على الكويت أن تلحق بركاب
ث��ورة التسليح املتطور على مستوى

العالم مشيرا الى ان األحداث القريبة
وامل � �ج� ��اورة ل�ي�س��ت ب �ب �ع �ي��دة وأذن � ��اب
اإلره � � � ��اب ف ��ي ازدي � � � ��اد ف ��ي ك ��ل م �ك��ان
األم��ر ال��ذي يستوجب رادع ��ا حاسما
وقوة مهيبة لدحر اإلرهاب وتجفيف
منابعه.
ودع � ��ا م �ط �ي��ع ال �ل ��ه ال �ع �ل��ي ال �ق��دي��ر
ان ي�ح�ف��ظ ال �ل��ه ال�ك��وي��ت وس��ائ��ر ب�لاد
املسلمني من كل سوء وأن يديم علينا
نعمة األمن واألمان.
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في برقية تهنئة لرئيس دولة االمارات بمناسبة العيد الوطني

األمير :إنجازات اإلمارات في مختلف الميادين
محل إشادة وتقدير

سمو أمير البالد مستقبال سمو ولي العهد

استقبل حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورع��اه
بقصر ب�ي��ان ظهر ام��س سمو ولي
العهد الشيخ نواف األحمد الجابر
الصباح.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��وه رع� ��اه ال�ل��ه
رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة

 ..وسموه مستقبال األمير تركي الفيصل ضمن وفد مجلس العالقات العربية والدولية

وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
الخالد.
واستقبل سموه رئيس مجلس
العالقات العربية والدولية محمد
ج ��اس ��م ال �ص �ق��ر واع � �ض ��اء امل�ج�ل��س
وذل ��ك بمناسبة ان�ع�ق��اد االج�ت�م��اع
الخامس ملجلس االمناء بالكويت.
وح � �ض� ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة ن� ��ائ� ��ب وزي � ��ر

شؤون الديوان االميري الشيخ علي
جراح الصباح.
وب �ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل� ��ى أخ �ي��ه ح�ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ خليفة بن
زاي ��د ب��ن س�ل�ط��ان آل ن�ه�ي��ان رئ�ي��س

دول � ��ة اإلم � � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة
ال �ش �ق �ي �ق ��ة ع� �ب ��ر ف �ي �ه ��ا س � �م� ��وه ع��ن
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى
ال��راب �ع��ة واألرب �ع�ي�ن للعيد الوطني
ل ��دول ��ة اإلم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل�ت�ح��دة
الشقيقة مشيدا س�م��وه حفظه الله
بما حققته دول��ة اإلم ��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة ال �ش �ق �ي �ق��ة م� ��ن إن � �ج� ��ازات

ح�ض��اري��ة شملت مختلف امليادين
فكانت محل تقدير واعتزاز الجميع
وم�ت�م�ن�ي��ا ل �س �م��وه م��وف��ور ال�ص�ح��ة
والعافية ول��دول��ة اإلم��ارات العربية
املتحدة الشقيقة وشعبها الكريم كل
العزة واملزيد من التقدم واالزده��ار
في ظل القيادة الحكيمة لسموه
ك�م��ا ب�ع��ث س�م��وه ب�ب��رق�ي��ة تهنئة

إل � ��ى ف� �خ ��ام ��ة ال ��رئ� �ي ��س ت �ش��وم��ال��ي
س� �ي ��اس ��ون رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة الو
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة ال�ص��دي�ق��ة
عبر فيها سموه عن خالص تهانيه
ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل �بل��اده
م�ت�م�ن�ي��ا ل�ف�خ��ام�ت��ه م��وف��ور الصحة
وال �ع��اف �ي��ة ول �ل �ب �ل��د ال �ص��دي��ق دوام
التقدم و االزدهار.

ولي العهد يستقبل وزيري الخارجية والداخلية
ونائب رئيس مجلس األسرة الحاكمة

سمو ولي العهد مستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه الله بقصر بيان صباح أمس
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.

واس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد.
كما استقبل سموه نائب رئيس
م �ج �ل��س األس� � ��رة ال �ح��اك �م��ة ال�ش�ي��خ

 ..وسموه مستقبال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

د.ابراهيم الدعيج الصباح.
وب � �ع ��ث س � �م ��وه ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة
إل ��ى أخ �ي��ه ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
الشيخ خليفة بن زايد بن سلطان آل
نهيان رئيس دولة اإلمارات العربية

امل �ت �ح��دة ال�ش�ق�ي�ق��ة ض�م�ن�ه��ا س�م��وه
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى
ال��راب �ع��ة واألرب �ع�ي�ن للعيد الوطني
ل ��دول ��ة اإلم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل�ت�ح��دة
ال�ش�ق�ي�ق��ة م�ت�م�ن�ي��ا ل �س �م��وه م��وف��ور

الصحة ودوام العافية.
وب�ع��ث س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د 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
ال� ��رئ � �ي� ��س ت � �ش� ��وم� ��ال� ��ي س� �ي ��اس ��ون

رئيس جمهورية الو الديمقراطية
الشعبية الصديقة ضمنها سموه
خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال�ع�ي��د
ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده متمنيا لفخامته
موفور الصحة والعافية.
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شمل الحفل برعايته وحضور ولي العهد ورئيس مجلس األمة وناصر المحمد ورئيس الوزراء باإلنابة

أمير البالد يكرم الفائزين بجوائز
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

سمو أمير البالد وسمو ورئيس مجلس األمة والوزراء وكبار رجال الدولة خالل الحفل

ت �ح��ت رع��اي��ة وح �ض��ور ح�ض��رة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
حفظه الله ورعاه أقيم صباح امس
ح �ف��ل ت��وزي��ع ال �ج��وائ��ز وش �ه��ادات
ال �ت �ق��دي��ر ع �ل��ى ال �ف��ائ��زي��ن ب �ج��وائ��ز
م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم العلمي
لعام  2015 - 2014وذل��ك ف��ي قاعة
سلوى الصباح.
وش� �ه ��د ال �ح �ف��ل ح� �ض ��ور 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 ورئ �ي��س مجلس
األمة مرزوق الغانم وكبار الشيوخ
وس � �م� ��و ال � �ش � �ي ��خ ن� ��اص� ��ر امل �ح �م��د
ورئ �ي��س مجلس ال� ��وزراء ب��اإلن��اب��ة
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
ال� �خ ��ال ��د ون� ��ائ� ��ب رئ � �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد الخالد ونائب وزير شؤون
ال� � ��دي� � ��وان األم� � �ي � ��ري ال� �ش� �ي ��خ ع�ل��ي
الجراح وكبار املسؤولني بالدولة.
وأل� �ق ��ى امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام مل��ؤس�س��ة
ال �ك��وي��ت ل �ل �ت �ق��دم ال �ع �ل �م��ي ع��دن��ان
ش� �ه ��اب ال ��دي ��ن ك �ل �م��ة ف ��ي اف �ت �ت��اح
ال � �ح � �ف� ��ل ق � � � ��ال ف � �ي � �ه� ��ا ان ج� ��وائ� ��ز
امل ��ؤس� �س ��ة اس� �ت� �ط ��اع ��ت أن ت �ت �ب��وأ
م �ك��ان��ة إق�ل�ي�م�ي��ة وع��امل �ي��ة م��رم��وق��ة
ملا ثبت من موضوعية وتميز في
معايير منحها وب�ع��د م��رور نحو
 36ع ��ام ��ا ع �ل ��ى ان � �ط �ل�اق (ج ��ائ ��زة
ال �ك ��وي ��ت) ت �ف �خ��ر امل��ؤس �س��ة ب��أن�ه��ا
كرمت  106من العلماء الكويتيني
وال� �ع ��رب ال��ذي��ن ق��دم��وا إس �ه��ام��ات
ب��ارزة ومتميزة ف��ي تخصصاتهم
ال �ع �ل �م �ي��ة وب� �ع ��د م � � ��رور  25ع��ام��ا
ع � �ل� ��ى إط� � �ل� ��اق ج� � ��ائ� � ��زة (اإلن � � �ت� � ��اج
ال �ع �ل �م��ي) ت �ف �خ��ر امل��ؤس �س��ة أي �ض��ا
ب��أن �ه��ا ك��رم��ت  145م ��ن ال�ب��اح�ث�ين
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ول �ت �ش �ج �ع �ي �ه��م ع�ل��ى

التفرغ للبحث والدراسة والتأليف
وال�ت��رج�م��ة.وأط�ل�ق��ت امل��ؤس�س��ة قبل
أسابيع (ج��ائ��زة السميط للتنمية
اإلف ��ري� �ق� �ي ��ة) وه � ��ي امل� � �ب � ��ادرة ال �ت��ي
أعلنها حضرة صاحب السمو أمير
البالد باسم دولة الكويت في القمة
ال �ع��رب �ي��ة اإلف��ري �ق �ي��ة ال �ث��ال �ث��ة وه��ي
(ال�ت��ي تبلغ قيمتها مليون دوالر
س �ن��وي��ا وت �س �ت �ه��دف دع � ��م أف �ض��ل
البحوث واملشروعات التنموية في
مجاالت الصحة والغذاء والتعليم
ف��ي إفريقيا وتحمل ال�ج��ائ��زة اسم
د .عبدالرحمن السميط الذي كرس
حياته للعمل الخيري واإلنساني
في إفريقيا.

 ..وسموه يكرم أحد الفائزين

وت� �س� �ت� �ع ��د امل� ��ؤس � �س� ��ة إلط� �ل��اق
(ج � ��ائ � ��زة أن� � � ��ور ال � � �ن � ��وري ألف �ض��ل
أط��روح��ة دك �ت��وراه ف��ي التربية في
العالم العربي) التي تمولها (مبرة
أنور النوري).
واض � ��اف ان امل��ؤس �س��ة واص �ل��ت
س �ع �ي �ه��ا ه � ��ذا ال� �ع ��ام إل � ��ى ت�ح�ق�ي��ق
م ��زي ��د م ��ن اإلن� � �ج � ��ازات اس �ت �ج��اب��ة
لتوجيهات حضرة صاحب السمو
أم � �ي� ��ر ال � �ب�ل��اد ب� �ت ��أم�ي�ن م��ان �س �ب �ت��ه
 15ف� ��ي امل� �ئ ��ة م� ��ن ال �ط �ل��ب امل �ح �ل��ي
على ال�ك�ه��رب��اء ب��اس�ت�خ��دام الطاقة
امل� � �ت� � �ج � ��ددة ب � �ح � �ل� ��ول ع� � � ��ام 2030
ح�ي��ث ب ��دأت امل��ؤس �س��ة ب��اس�ت�خ��دام
ال �خ�لاي��ا ال�ك�ه��روض��وئ�ي��ة ف��ي ع��دد

سمو األمير متوسطا املكرمني والفائزين بجوائز مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

من الجمعيات التعاونية وباشرت
ب �ت �ن �ف �ي��ذ م� � �ش � ��روع ن� �ظ ��م ال� �ط ��اق ��ة
الشمسية الكهروضوئية في 150
منزال سيتم تركيب الدفعة األولى
ل�ـ  50م�ن��زال ف��ي ع��ام  2016على أن
يتم االنتهاء منها جميعا في عام
.2017
وق��د اطلقت بمعاونة جامعات
وم��ؤس �س��ات ع��امل �ي��ة م��رم��وق��ة مثل
ه��ارف��ارد وكاليفورنيا وكيمبردج
ع � � � � ��ددا م � � ��ن ال � � �ب� � ��رام� � ��ج امل� �ت� �م� �ي ��زة
اس �ت �ه��دف��ت ت ��دري ��ب ال �ع �ش��رات من
ال � �ق � �ي� ��ادي �ي�ن ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي�ي�ن وع� �ق ��د
ورش ع� �م ��ل ش � � ��ارك ف �ي �ه��ا امل� �ئ ��ات
م��ن ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص

وأول ��ت امل��ؤس�س��ة اه�ت�م��ام��ا خاصا
ب ��ال� �ش� �ب ��اب ل �ت �ه �ي �ئ �ت �ه��م ل �ي �ك��ون��وا
ق � � � ��ادة امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ف ��أط� �ل� �ق ��ت ه� ��ذا
ال�ع��ام برنامج البعثات والتدريب
للفائقني الكويتيني ونظمت حلقة
تحفيزية لنحو  100شاب.
كما ساهمت املؤسسة ف��ي دعم
وت� �م ��وي ��ل  52ب �ح �ث��ا ف ��ي م �ج��االت
مهمة للكويت ورع��ت أكثر م��ن 50
فعالية علمية في الكويت ودعمت
ن �ح��و  150ب��اح �ث��ا ل �ل �م �ش��ارك��ة في
أوراق بحثية ك�م��ا ش�ه��دت امل��راك��ز
العلمية األربعة التابعة للمؤسسة
ان�ج��ازات متميزة ه��ذا العام أيضا
ف� �ل� �ق ��د اس � �ت � �ط� ��اع (م � ��رك � ��ز ص� �ب ��اح

األحمد للموهبة واإلب��داع) مؤخرا
استكمال تسجيل  90براءة اختراع
جديدة.
ب �ع��د ذل ��ك أل �ق��ى د .م �ه��دي ع ��رار
كلمة ال�ف��ائ��زي��ن ب�ج��وائ��ز املؤسسة
قال فيها :حقا ان من يرعى العلماء
ح �ث��ا وح �ض ��ا وذل� ��ك ي �ص��دق على
م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم العلمي
وح� �ق ��ا أن م� ��ن ي� �ت ��ول ��ى ت �ك��ري �م �ه��م
ب�ن�ف�س��ه وي� �ش ��رف ع �ل��ى م�ك��اف��أت�ه��م
بشخصه وذل��ك يصدق على سمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد وح�ق��ا ان��ه عمل جليل
يعيدنا إلى ماض من الزمان األغر
األم �ج��د إذ ك ��ان ال �ع��ال��م ال �ع��ام��ل له
الرتبة األولى والحظوة العليا عند
الساسة والرعية
واض��اف :نجتمع في هذا الحفل
امل �ه �ي��ب ت �ك��ري��م ك��وك �ب��ة م ��ن ع�ل�م��اء
ال ��وط ��ن ال �ع��رب��ي ب �ج��ائ��زة ال�ك��وي��ت
ل �ع��ام��ي  2014و 2015وع ��دده ��م 9
فائزين م��ن وطننا العربي الكبير
ممن يعيشون فيه او ف��ي خارجه.
وك��ذل��ك ل�ت�ك��ري��م ال�ف��ائ��زي��ن ب�ج��ائ��زة
اإلن� � �ت � ��اج ال �ع �ل �م ��ي ل� �ع ��ام ��ي 2014
و 2015وع��دده��م  10وه��ي ج��ائ��زة
سنوية تمنح ألبناء دول��ة الكويت
م��ن ح�م�ل��ة ال��دك �ت��وراه ف��ي م�ج��االت
مختلفة .
ث ��م ت �ف �ض��ل س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
بتوزيع الجوائز على الفائزين كما
ت��م إه� ��داء س �م��وه رع ��اه ال �ل��ه ه��دي��ة
بهذه املناسبة.
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تعهدات حكومية بإرسال تقارير التحقيق البرلمانية والوزارية إلى النيابة

مجلس األمة يحيل تقرير الداو إلى الحكومة
ويقر قانون األحداث و 9اتفاقيات
أحال مجلس األمة تقرير
الداو وما تضمنه من
توصيات على الحكومة
التي تعهدت بمتابعة
الملفات النيابية كما
أقرت المداولة الثانية
لمشروع قانون األحداث
وأقر  9اتفاقيات للجنة
الشؤون الخارجية
وأرجأ طلبا بمناقشة
أوضاع  180موظفا في
الكويتية.
وإلى التفاصيل:

حمدان العازمي:
أطالب بشطب
المساس بأبنائنا
المبتعثين في
أميركا
الحريجي :ال يمكن
أن نحجر على
الناس في حرية
التعبير وهذه هي
الديمقراطية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة وبجواره الروضان والزلزلة

اف� �ت� �ت ��ح رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م��رزوق الغانم الجلسة التكميلية
أم ��س األرب� �ع ��اء ال �س��اع��ة ال�ت��اس�ع��ة
وال�ن�ص��ف ب�ع��د أن ك��ان ق��د رفعها
مل ��دة ن �ص��ف س��اع��ة ل �ع��دم اك �ت �م��ال
النصاب وتال األم�ين العام أسماء
األع�ض��اء الحاضرين واملعتذرين
وال �غ �ـ �ـ��ائ �ـ �ـ �ب�ي�ن م �ـ �ـ��ن دون إذن أو
إخــطار.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :هذهالجلسة امتداد لجلسة األمس.

بند األسئلة
سؤال النائب روضان الروضان
ال ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ل �ت��زوي��ده بكشف
ب��أس�م��اء م��ن ت��م منحهم الجنسية
الكويتية تحت بند خدمات جليلة.
 روض� � � � ��ان ال� � � ��روض� � � ��ان :أرج � ��وتأجيله لحني وجود الوزير.
س� � � ��ؤال ال � �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي ��ل ال �ف �ض��ل
لوزير التربية بشأن احتقار الطلبة
لبعضهم على أساس طائفي.

 ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل :ه ��ذا امل��وض��وعم ��ؤرق واإلج��اب��ة ال تشفي الغليل.
ف ��ي ن �ظ��ام �ن��ا ال�ت�ع�ل�ي�م��ي م ��ا ي��دع��و
ال ��ى خ �ل��ق ف ��روق ��ات ط��ائ�ف�ي��ة وش��ق
ل �ل��وح��دة ال��وط �ن �ي��ة وال أرى دورا
للوزارة إلص�لاح الخلل .يتحدثون
في ردودهم عن ندوات وورش عمل
لنبذ الطائفية لكن لم نر شيئا على
أرض الواقع ويتحدثون عن مراكز
كهذه في األحمدي ومل��اذا ال تطبق
ف� ��ي امل� �ن ��اط ��ق األخ � � � ��رى .م ��درس ��ون

الغانم يستقبل رئيس وأعضاء نقابة الكويتية
اس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
األمة مرزوق الغانم في مكتبه
أم � ��س رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
ن� �ق ��اب ��ة ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب �م��ؤس �س��ة
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
والشركات التابعة لها أحمد
ال� �ش� �م ��ري وع� � ��دد م ��ن اع �ض��اء
النقابة والجمعية العمومية .
وح� � �ض � ��ر ال� � �ل� � �ق � ��اء ك� � ��ل م��ن
ال� � � �ن � � ��واب ح� � �م � ��ود ال � �ح � �م� ��دان
وس �ل �ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م وم�ح�م��د
ال�ج�ب��ري ود .محمد الحويلة
ود .ع � �ب� ��د ال� �ح� �م� �ي ��د دش� �ت ��ي
وم ��اض ��ي ال �ه ��اج ��ري وف�ي�ص��ل
الكندري وفارس العتيبي .

الغانم مستقبال رئيس وأعضاء نقابة العاملني بمؤسسة الخطوط الجوية الكويتية

يشغلون الفرقة ويخلقون املشاكل
ويضربون الوحدة الوطنية ودور
ال �ت��رب �ي��ة ه ��و ال �س �ع��ي ل ��وق ��ف ه��ذا
ال �ت �ن��اح��ر وال� �س� �ب ��اب ب�ي�ن ال �ط �ل �ب��ة.
مناهجنا كلها تحتاج ال��ى اع��ادة
نظر ليس فقط ف��ي اللغة العربية
واإلس�لام�ي��ة ب��ل أيضا الرياضيات
أو ال �ع �ل��وم واآلداب ألن م�خ��رج��ات

التتمة ص05

 ..ويهنئ نظراءه
في اإلمارات والو
الشعبية
ب� �ع ��ث رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
مرزوق الغانم برقيتي تهنئة إلى
كل من رئيسة املجلس الوطني
االت � �ح� ��ادي ف ��ي دول � ��ة اإلم � � ��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة د .أم� ��ل ع�ب��د
ال�ل��ه القبيسي ورئ�ي��س املجلس
االستشاري الوطني عبد الله بن
محمد املسعود بمناسبة العيد
الوطني لبلدهما.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث ال � �غ ��ان ��م ب �ب��رق �ي��ة
تهنئة إلى رئيسة مجلس األمة
ف� ��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة الو ال �ش �ع �ب �ي��ة
ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة ب ��ان ��ي ي��اث��وت��و
بمناسبة العيد الوطني لبلدها.

العمير :ال يمكن أن
ندعم من يسيء
إلى الدولة
العوضي :نطالب
بوقف جميع
المعامالت للجالية
الهندية
الشايع :ال نريد
تكرار قضية
اإليداعات وعلى
الوزير إنجاز
التشريعات
المهمة
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شددوا على ضرورة سد الثغرات في المنافذ ومراقبة الشاحنات الواردة إلى الكويت

مطالب نيابية بالرقابة الفعلية
على اإلدارة العامة للجمارك
تتمة المنشور ص04
التعليم لدينا في انحدار والى متى
هذا االنحدار.
ن �ت��ائ��ج اإله � �م� ��ال ه ��و م ��ا ح��دث
ب��األم��س ف��ي ن ��دوة للمبتعثني في
اميركا وخرجت مجموعة وتغني
ال �ش �ي�ل�ات ن �ع��م ه ��م س �ف �ه��اء وغ �ي��ر
ك ��ام �ل ��ي االه� �ل� �ي ��ة وال ي �س �ت �ح �ق��ون
العقاب لكن لنسحب بعثته وال��ى
متى السكوت على هذه التصرفات
ال �ق �ب �ي �ح��ة؟ ه ��ل ه� ��ذا ج � ��زاء اإلك � ��رام
باالبتعاث؟ ربما هذه فئة صغيرة
واذا ل� ��م ن �ض��رب �ه��ا ع� �ل ��ى اي��دي �ه��ا
ف �س �ت �ك �ب��ر وال� � ��دول� � ��ة غ� �ي ��ر م �ل��زم��ة
بابتعاثك لكي تهتف ضد الدولة,
ن �ح��ن ن �ح��اس��ب ع �ل��ى ه � ��ذا ال �ك�ل�ام
وات�ك�ل��م ع��ن ان ��اس بعثتهم ال��دول��ة
وت � �ع� ��دوا م��رح �ل��ة ال �ن �ص��ح ه ��م ف��ي
التعليم العالي فماذا اسأنا لهم؟
 د .علي العمير :أؤكد ان الدولةال ي�م�ك��ن ان ت��دع��م م ��ن ي �س��يء ال��ى
صاحب السمو  -حفظه الله ورعاه
 او ال � ��ى ال� ��دول� ��ة ول � ��و ك � ��ان وزي ��رالتربية موجودا ألوف��ى في الشرح
وال�ب�ي��ان وه��ذا االم��ر سيكون محل
م �ت��اب �ع��ة وال� ��دع� ��م ذه � ��ب ل�ل�ات �ح��اد
ون ��ؤك ��د أن �ن��ا ال ن��دع��م م ��ن يتعمد
لإلساءة لصاحب السمو.
س � ��ؤال ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال �ع��وض��ي
ل ��وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة إلف ��ادت ��ه ب�ش��أن
ن�ي��ة س �ف��ارة ال�ه�ن��د ب��إل��زام امل��واط��ن
ال �ك��وي �ت��ي ب��دف��ع  700دي �ن��ار ك�ف��ال��ة
لضمان حقوق العمالة الهندية.
 ك � ��ام � ��ل ال� � �ع � ��وض � ��ي :ف ��وج �ئ ��تب ��اإلج ��اب ��ة ب� ��أن ت� �ق ��ول ال � � � ��وزارة إن
ال � � � �س� � � ��ؤال خ � � � � ��ارج اخ� �ت� �ص ��اص� �ه ��ا
ومخاطبة أي سفارة من اختصاص
وزارة الخارجية وعلى أي أس��اس
ت��أخ��ذ ال �س �ف��ارة  700دي �ن��ار ك�ف��ال��ة
ل �ل �ع �م��ال��ة ال �ه �ن��دي��ة وه� ��ل ت��رض��ون
ان ال �س �ف��ارة ال �ه �ن��دي��ة ت �ت��دخ��ل في
ال�ت�ق��اض��ي ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وال �ع��ام��ل؟
ي�ج��ب ان يعلم السفير ال�ه�ن��دي ان
وزارة الداخلية فرضت كفالة بنكية
على امل��واط��ن واذا اص��رت السفارة
الهندية فتأخذها من العامل وليس
امل��واط��ن وه��ذا يعتبر انتقاصا من
سيادة ال��دول��ة ودور الداخلية كان
شجاعا جدا ألنها أوقفت استقدام
العمالة الهندية ونطالب الداخلية
ان توقف جميع املعامالت للسفارة
الهندية او للجالية الهندية.
سؤال النائب عبدالله الطريجي
ل� ��وزي� ��ر امل ��ال� �ي ��ة ل� �ت ��زوي ��ده ب�ب�ع��ض
البيانات التفصيلية لإلدارة العامة
للجمارك.

الروضان :عدم
وجود الوزراء
المعنيين باألسئلة
استهتار وعلى
المجلس اتخاذ
موقف جاد
الفضل :هناك
مدرسون يشعلون
الفرقة ويضربون
الوحدة الوطنية
نبيل الفضل

 د .عبدالله الطريجي :لألسفت��أت��ي االج��اب��ات مغلوطة ونالحظ
م�ن��ذ ف �ت��رة ان امل �ن��اف��ذ م�خ�ت��رق��ة في
ظل الظروف االمنية التي تعيشها
ال �ك��وي��ت وح��دث��ت اك �ث��ر م��ن قضية
ت� �ه ��ري ��ب ل�ل�اس� �ل� �ح ��ة وامل� �ت� �ف� �ج ��رات
وامل � �خ� ��درات واالج� ��اب� ��ات مضحكة
ع � �ن� ��دم� ��ا ي � �ق� ��ول� ��ون إن ال� �ش ��اح� �ن ��ة
م �ش �ب��وه��ة ون � � ��دري ذل� � ��ك .وأث �ب �ت��ت
التحقيقات في الداخلية ان بعض
العاملني في ادارة الجمارك يطلب
اماكن معينة واتضح انه لتخليص

روضان الروضان

بعض الشحنات القادمة والصفقة
االخيرة زودنا معلومات عن رشوة
م�ف�ت��ش ب � �ـ 150ال ��ف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي.
وما رأينا من دخ��ول  200كيلو من
املخدرات عن طريق منفذ العبدلي
وع�ن��دم��ا دخ�ل��ت الشاحنة ل��م تتبع
م �ع �ه ��ا االج� � � � � � ��راءات االم � �ن � �ي ��ة وت ��م
ال �ت�لاع��ب وت�ع�م��د دخ ��ول الشاحنة
ول� �ك ��ن ب� ��وج� ��ود رج� � ��ال اب � �ط� ��ال ف��ي
االدارة العامة للمباحث الجنائية
ت �م �ك �ن��وا م ��ن ض�ب�ط�ه��ا وات� �ض ��ح ان
ال � ��ذي ادخ �ل �ه��ا ل ��م ي �ع��رض �ه��ا ع�ل��ى

ال� �ك�ل�اب ال �ب��ول �ي �س �ي��ة وات� �ض ��ح ان��ه
اخ وشقيق مل�س��ؤول ف��ي ال�ج�م��ارك.
ول � � ��دي ورق � � ��ة وص �ل �ت �ن��ي م� ��ن اح ��د
ال �ش��رف��اء ف��ي ال �ج �م��ارك ي�ق��ول فيها
ي � ��وم ال �س �ب��ت ت ��م اخ � � ��راج م��واط �ن��ة
ك��وي�ت�ي��ة م��ع ح�ق��ائ�ب�ه��ا م��ن ال�ب��واب��ة
الخلفية وسأسلمها لوزير املالية
وأتمنى ان يكون جازما مع االدارة
العامة للجمارك فكما ان بها رجاال
ففيها فاسدون.
س��ؤال النائب احمد الري لوزير
امل��ال �ي��ة الف ��ادت ��ه ع ��ن م� �ق ��دار ال��وف��ر

وفد برلماني أسترالي يزور
الكويت  13الجاري
ق � ��ال س �ف �ي��ر دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
ل� ��دى اس �ت��رال �ي��ا ن �ج �ي��ب ال �ب��در
أمس ان وفدا برملانيا أستراليا
رف �ي��ع امل �س �ت��وى س �ي �ب��دأ زي ��ارة
لدولة الكويت في  13ديسمبر
ال � �ج� ��اري ل �ب �ح��ث س �ب��ل ت�ع��زي��ز
التعاون الثنائي بني البلدين.
واك� ��د ال �ب��در ل �ـ (ك ��ون ��ا) عقب
اج � �ت � �م� ��اع� ��ه ب� ��رئ � �ي � �س� ��ة ل �ج �ن��ة
ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة وال ��دف ��اع
والتجارة بالبرملان األسترالي
ت � �ي � ��ري � �س � ��ا غ � � ��ام� � � �ب � � ��ارو ال � �ت� ��ي
ستترأس الوفد أهمية الزيارة
ال�ت��ي وصفها بأنها «ستسهم
ف� � ��ي ف � �ت� ��ح آف � � � ��اق ج� � ��دي� � ��دة م��ن

أوجه التعاون الثنائي في ظل
ع�لاق��ات الصداقة املتميزة بني
البلدين».
وأوضح ان الوفد األسترالي
«سيعقد عددا من االجتماعات
م� � ��ع ك� � �ب � ��ار م � �س� ��ؤول� ��ي وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة الكويتية ومجلس
األم ��ة وغ��رف��ة ت �ج��ارة وصناعة
ال � � �ك� � ��وي� � ��ت» م � �ش � �ي � ��را ال � � � ��ى ان
غ��ام �ب��ارو أع��رب��ت ع��ن تطلعها
الى زيارة دولة الكويت لتعزيز
ال �ت �ع��اون ال �ب��رمل��ان��ي وت��وس�ي��ع
م � �ج� ��االت ال� �ت� �ع ��اون ال �ت �ج ��اري
واالستثماري بما يعزز الفائدة
املتبادلة بني البلدين.

وأضاف انه وغامبارو بحثا
خ�ل�ال االج �ت �م��اع س �ب��ل ت�ع��زي��ز
ال� �ت� �ع ��اون وأواص � � � ��ر ال �ص��داق��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب�ي�ن دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وأستراليا اضافة الى عدد من
املجاالت ذات االهتمام املشترك.
ي� ��ذك� ��ر أن اج � �ت � �م� ��اع ال� �ب ��در
وغ��ام �ب��ارو ال� ��ذي ان �ع �ق��د بمقر
البرملان الفيدرالي في العاصمة
األس � �ت ��رال � �ي ��ة ك ��ان� �ب ��را ح �ض��ره
ال �س �ك��رت �ي��ر ال �ث��ان��ي ب��ال �س �ف��ارة
الكويتية لدى استراليا محمد
الشيتان.

امل �ت��وق��ع ف��ي م�ي��زان�ي��ة 2016/2015
ن �ت �ي �ج��ة ل ��رف ��ع ال� ��دع� ��م ع� ��ن ال ��دي ��زل
والكيروسني.
 أح�م��د الري :م �ق��دار ال��وف��ر ك��ان 109م�ل�اي�ي�ن ل� �ل ��دي ��زل و 6م�لاي�ين
ل�ل�ك�ي��روس�ين م��ن اص��ل  287للسنة
املاضية وهذا املبلغ جيد بالنسبة
للميزانية وح�س�ن��ا فعلت ال ��وزارة
ع �ن��دم��ا رب �ط��ت ال �س �ع��ر م ��ع ال�س�ع��ر
ال� �ع ��امل ��ي ب��ال �ن �س �ب��ة مل� � ��واد االن� �ت ��اج
وال �خ ��رس ��ان ��ة وغ �ي��ره��ا واالس� �ع ��ار
انخفضت في ذلك الوقت.
اليوم نحن بصدد رفع الدعم عن
ال�ب�ن��زي��ن وع��ن ال�ك�ه��رب��اء وس�ي��اس��ة
ال � ��دول � ��ة ال� �ن� �ظ ��ري ��ة ج � �ي� ��دة ب �ح �ي��ث
ن�ط�م�ئ��ن امل ��واط �ن�ي�ن ل �ل �ح �ف��اظ على
امل �س �ت��وى امل�ع�ي�ش��ي ل�ه��م وان دخ��ل
امل��واط��ن خ��ط اح �م��ر ل�ن��ا وال يمكن
امل � �س� ��اس ب� ��ه وخ� �ص ��وص ��ا ال �ف �ئ��ات
م �ح ��دودة ال ��دخ ��ل .وك�ث�ي��ر م��ن دول
ال � �ع� ��ال� ��م اع � � � ��ادت ال� �ن� �ظ ��ر ف � ��ي ه ��ذه
السياسة التي كانت مقبولة اثناء
ارت �ف��اع س�ع��ر ال�ن�ف��ط ل�ك��ن م��ع سعر
 42دوالرا االن ل��دي�ن��ا ع�ج��ز فيجب
ت��رش �ي��د امل �ي��زان �ي��ة ض �م��ن م�ن�ظ��ور
ع� ��ام وال ي �ج��ب رف� ��ع ال ��دع ��م بشكل
ع� �ش ��وائ ��ي ك �م��ا ح � ��دث ف ��ي ال ��دي ��زل
والكيروسني .واملشكلة في االدارة
ف ��ي امل �ن��اص��ب ال �ق �ي��ادي��ة واك �ث��ره��ا
ج��اءت ب��ال�ب��اراش��وت ول�ي�س��وا على
م�س�ت��وى امل�س��ؤول�ي��ة وه �ن��اك غياب
للقيادة واالرادة وعندما يقع الفأس
ب � ��ال � ��رأس ك �ل �ن��ا ن� �ص� �ي ��ح .وع �ن��دم��ا
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الطريجي :المنافذ
مخترقة في ظل
الظروف األمنية
التي تعيشها
الكويت
الري :نرفض رفع
الدعم بشكل
عشوائي ودخل
المواطن خط أحمر
موسى :ال نقبل
العبث من
الرئيس التنفيذي
لمؤسسة البترول
وعلى الوزير
اتخاذ اإلجراءات
القانونية
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الحكومة :سنقدم للمجلس قانون
مكافحة الفساد خالل  3أشهر
تتمة المنشور ص05
تكلمنا ع��ن ال�ب��دي��ل االستراتيجي
الكل ارتبك وال يوجد اح��د يتحمل
امل�س��ؤول�ي��ة فكيف ت��ري��دون ترشيد
االن �ف��اق ف��ي امل�ي��زان�ي��ة؟ ه�ن��اك خطر
حقيقي بأن كل جهة ت��ؤدي دورها
وفقط ولكن مجلس الوزراء ينبغي
ان يطمئن الناس عن كيفية ترشيد
االن� �ف ��اق ألن ه �ن��اك ت �ح��دي��ا ك�ب�ي��را.
املشكلة ف��ي االدارة ون�ت��وق��ع عجزا
في السنوات املقبلة ولكن لم نجد
االدارة ال �ت��ي ت ��رد ال�ق�ل��ب وتطمئن
األجيال القادمة.
س � � � ��ؤال م� ��اج� ��د م� ��وس� ��ى ل ��وزي ��ر
النفط إلفادته عما اذا توجد مزارع
ت��م تثمينها ف��ي ال�ع�ب��دل��ي م��ن قبل
النفط.
 ماجد موسى :العبث باملفرداتال ن �ق �ب �ل��ه م ��ن ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
مل��ؤس�س��ة ال�ب�ت��رول ف�ه�ن��اك ف��رق بني
التثمني ون��زع امللكية والتعويض
فهناك م��زارع تم تثمينها وسلمت
ال� � ��وزي� � ��ر االس � � �م� � ��اء ول � �ك� ��ن ك �ت �ب��وا
تثمينها ولكن ت��م سحب القسائم
وت � ��وزي� � �ع� � �ه � ��ا م � � � ��رة اخ� � � � � ��رى ع �ل��ى
أش � �خ ��اص اخ ��ري ��ن وع� �ل ��ى ال ��وزي ��ر
اتخاذ االجراءات القانونية.
 د .علي العمير :ال شك ان االجابةالتي ارسلناها هي تحت املتابعة
والتقييم ألن ال�س��ؤال ك��ان موجها
ل ��وزارة النفط مل��ن ي�ع��وض ع��ن هذا
امل��زارع هي هيئة ال��زراع��ة وال نقبل
ان مواطنا تسحب قسيمته لحاجة
م�ع�ي�ن��ة وب �ع��د ذل� ��ك ت �ع �ط��ى بنفس
مساحتها الى مواطن اخر .وأحلنا
األم � ��ر ال� ��ى ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة ل�ب�ح�ث��ه
واملال العام مسؤوليتنا جميعا.
 م ��اج ��د م� ��وس� ��ى :األخ ال ��وزي ��راح��ال�ه��ا ف�ع�لا ل�ك��ن ات�م�ن��ى احالتها
ال��ى النيابة او ال��ى هيئة مكافحة
الفساد.
س� ��ؤال ال �ن��ائ��ب ف� ��ارس العتيبي
ل��وزي��ر التربية والتعليم لتزويده
ب��ال �س �ي��ر ال ��ذات� �ي ��ة ل �ك��ل م ��ن ي�ش�غ��ل
وظيفة مراقب شؤون تعليمية.
 ف� ��ارس ال �ع �ت �ي �ب��ي :ه �ن��اك ام ��ورف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م ي�ج��ب ان ن�ن�ه��ض بها
ودور ال ��وزارة كبير ف��ي زرع ال��والء
واالن �ت �م��اء ل�ل��وط��ن وان ي �ك��ون ذل��ك
منهجا ف��ي التعليم لنخبرهم بأن
ه��ذا الوطن للجميع ونحثهم على
التضحية لهذا البلد .وزارة التربية
م � �س ��ؤول ��ة ع � ��ن ه� � ��ذا االم� � � ��ر وع �ل��ى
ال �ح �ك��وم��ة دع� ��م ال� � � ��وزارة وت �ط��وي��ر
املناهج التعليمية.
س � ��ؤال ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع
ل ��وزي ��ر ال� �ع ��دل ب ��ال ��وك ��ال ��ة الف ��ادت ��ه
ع�م��ا اذا ك��ان��ت ال� ��وزارة ق��د وضعت
تشريعات لسد ما حدث في قضايا

الصانع :الحكومة
تهتم بمعالجة
مالحظات النواب
الحريجي :بعض
الوزراء يثيرون
الجدل

جمال العمر

االيداعات وغسل االموال.
 فيصل الشايع :سبق ان وزي��رال� �ع ��دل وع ��دن ��ا ق �ب��ل ج�ل�س�ت�ين ب��أن
يحتاج  3اشهر ليقدم التشريعات
الناقصة وأؤكد ان اهتمام الحكومة
بهذه التشريعات شيء يحسب لها
ول �ص��ال �ح �ه��ا ول� �ي ��س م ��ن امل �ع �ق��ول
ان��ه ك��ل م��رة ت��وع��دن��ا ال�ح�ك��وم��ة وال
نريد تكرار قضية االي��داع��ات ومن
ال �ض��رورة ان يقف االن وزي��رال�ع��دل
وان ينجز تلك التشريعات املهمة
التي تسد ه��ذا العجز فيها وعليه
ان يؤكد على املوعد.
 ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع وزي ��ر ال�ع��دل:أؤك ��د ان ال�ح�ك��وم��ة ت�ه�ت��م اهتماما

د.أحمد مطيع

كبيرا في عالج كثير من امور محل
اه �ت �م��ام ال �ن��واب وال �س �ي��ادة العليا
ومثل ما وع��دت قبل ذل��ك فخالل 3
اشهر سننهي ق��ان��ون ان�ش��اء هيئة
مكافحة ال�ف�س��اد وت�ع��دي��ل القانون
الخاص بها بتعديل بعض احكام
ق��ان��ون ال �ج��زاء وارت��أي �ن��ا ان ي�ك��ون
هناك قانون بأكمله لهيئة مكافحة
ال� �ف� �س ��اد م �ن �ه��ا ه� � ��ذه ال �ت �ع ��دي�ل�ات
ال�ج��زئ�ي��ة ال�ت��ي ك�ن��ا ن��ري��د وضعها.
وكل املالحظات التي ذكرها الشايع
ستكون في القانون.
 ف �ي �ص��ل ال � �ش ��اي ��ع :أؤك � � ��د ع�ل��ىال��وزي��ر تحديد امل��وع��د فهل م��ا زال
على وعده؟

 يعقوب الصانع وزير العدل :مازلت على وعدي.
س ��ؤال ال�ن��ائ��ب ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
لوزير الصحة عن اجراءات الوزارة
للوقابة من مرض كورونا.
 ح�م��دان ال�ع��ازم��ي :م��ن ي�ق��ول انامل� ��رض ان �ت �ه��ى م��ن ال �ب �ل��د؟ وس��ائ��ل
ال �ت��واص��ل ت��ؤك��د ان��ه ت��وج��د ح��االت
موجودة والصحة تدري ولم تعلن
عنها إال بعد ان اكتشفوها .وال��ى
االن ف��ي م�س�ت�ش�ف��ى ال �ع ��دان ي��وج��د
ج�ن��اح ك��ام��ل للعزل ال ب��د ان تكون
ه�ن��اك متابعة ووق��اي��ة ول�ي��س ردة
ف �ع ��ل .وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ي �ق ��ول ه �ن��اك
توفير لـ  600ال��ف تطعيم والوكيل

ي�ق��ول  240ال��ف فمن ن�ص��دق؟ ومن
املفترض االع�لان عن هذه الحاالت
ألن�ه��م يعلنون ع��ن ح��االت بسيطة
وهذه اساءة لسمعة الكويت .نحن
نكذب على الشعب ونقول له االمور
ط �ي �ب��ة ال ي �ج��وز ذل� ��ك ألن ه� ��ذا ام��ر
خطير .ه�ن��اك ح��ال��ة ف��ي املستشفى
ال �ع �س �ك��ري وت ��وف ��ى ال �ش �خ��ص م��ن
جراء مرض كورونا وبعدما انتشر
الخبر اعلنوا عنها في الصحة.
س��ؤال النائب سعود الحريجي
ل ��وزي ��ر امل��ال �ي��ة الف ��ادت ��ه ع ��ن صحة
امل �ع �ل��وم��ات ب �ت��راك��م م �ب��ال��غ خ��اص��ة

التتمة ص07

وجه سؤاال للعيسى عن آلية اختيار المرشحين

حمدان العازمي :تجاوزات في تعيينات
تدريس علم النفس بالتربية
وج��ه ال�ن��ائ��ب ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ب ��در العيسى
ب �خ �ص��وص ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات االخ �ي��رة
ألعضاء هيئة التدريس في كلية
ال �ت��رب �ي��ة االس��اس �ي��ة وب��ال�ت�ح��دي��د
ق �س��م ع �ل��م ال �ن �ف��س وم ��ا ت� ��ردد عن
ت�ج��اوزات ومخالفات ف��ي اختيار
امل��رش�ح�ين ج��اء ف�ي�ه��ا :م�ت��ى ص��در
آخر قرار لتعيني مدرسني جدد في
قسم علم النفس بكلية التربية؟
ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب�ج�م�ي��ع اس �م��اء

املرشحني للتعيني كمدرسني في
قسم علم النفس س��واء املقبولون
م��ن ق�ب��ل ال�ل�ج�ن��ة او امل�س�ت�ب�ع��دون
م � �ن � �ه� ��ا م � � ��ع ال � � �س � � �ي� � ��رة ال � ��ذات� � �ي � ��ة
وال� �ش� �ه ��ادات ال�ع�ل�م�ي��ة ل �ك��ل منهم
واالجازات الدراسية.
ك �م��ا ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب�ج�م�ي��ع
اس � �م � ��اء اع � �ض � ��اء ل �ج �ن ��ة اخ �ت �ي ��ار
وقبول املرشحني والسيرة الذاتية
لكل منهم وهل تتوافر في جميع
امل �ق �ب��ول�ي�ن م ��ن ال �ل �ج �ن��ة ل�ل�ت�ع�ي�ين
ش � � � ��روط االع� � �ل � ��ان وال� �ت� �خ� �ص ��ص

امل�ط�ل��وب ف�ي��ه؟ وم��ا صحة ان أحد
اعضاء لجنة التعيني تحفظ على
ب �ع��ض امل ��رش �ح�ي�ن ل� �ع ��دم ت �ط��اب��ق
ت � �خ � �ص � �ص� ��ات � �ه� ��م وال � �ت � �خ � �ص� ��ص
املطلوب في االعالن؟
وم� � � ��ا ص � �ح� ��ة ت� �غ� �ي� �ي ��ر ت ��رت �ي ��ب
امل � ��رش� � �ح �ي��ن ل� �ل� �ت� �ع� �ي�ي�ن م� � ��ن ق �ب��ل
ال �ل �ج �ن��ة؟ ومل� � ��اذا ت ��م اس �ت �ب �ع��اد د.
جابر الهبيدة من ضمن املرشحني
لللتعيني في القسم؟
وما مدى صحة ان احد اعضاء
ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ي�ين ق��د ت �ق��دم ب�م��ذك��رة

الى عميد كلية التربية يبني فيها
ت �ج��اوزات ومخالفات اللجنة في
اختيار املرشحني وان القبول يتم
ب �ن��اء ع �ل��ى ال �ع�ل�اق��ات الشخصية
وب�ن��اء على ت��وص�ي��ات وواس�ط��ات
ول �ي��س ب�ن��اء ع�ل��ى م��ا ه��و منشور
في االعالن؟

الحمدان :ال يجوز
لكل شخص
أن يتحدث في
المناهج التعليمية
فهناك مختصون
وموجهون
مطيع :المال العام
تالعبت به أياد
خبيثة لذلك تصبح
المساءلة أكبر
وأثقل
العمر :جريمة الداو
كبدت جيب كل
كويتي  600دينار
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العمير :التجنيس من أعمال السيادة
وزمامه بيد الدولة
تتمة المنشور ص06
ب��ال �ت��أم�ين ال �ص �ح��ي ع �ل��ى االج��ان��ب
وع � � � ��دم وج � � � ��ود خ � �ط ��ة او دراس � � ��ة
لالستفادة منها.
 سعود الحريجي :هذا السؤالم��ر عليه حقبة م��ن ال��زم��ن وه��ذا ما
يثير ال�ت�س��اؤالت ح��ول ه��ذا الخلل
ودور امل�ج�ل��س رق��اب��ي م �ت��درج في
ال� ��رق� ��اب� ��ة وه � �ك� ��ذا ن �ع �ط��ل ال ��رق ��اب ��ة
ب �ش �ك ��ل م � �ب ��اش ��ر .ب� �ع ��ض ال � � � ��وزراء
م �ث �ي��ر ل �ل �ج��دل وي �خ �ل��ق م �ش��اك��ل ال
ت �ح �ت��اج ل �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة واالص�ل��اح
االداري وامل��ال��ي ال ي��زال على حاله
وب�ع��ض ال � ��وزراء م �ش��روع ازم ��ة وال
يمكن ان تواكب ما تريده الحكومة
م� ��ن ت �خ �ل �ي��ص ال ��رص� �ي ��د ال �س��اب��ق
م��ن االزم � ��ات ال�س�ي��اس�ي��ة رد وزارة
املالية يتكلم عن مبلغ  552مليونا
ووزارة ال �ص �ح��ة ت�ت�ك�ل��م ع ��ن مبلغ
 640مليونا وه��ذه االم��وال جمعت
بتشريع قانون لتطور هذه املرافق
واملستشفيات حتى يكون املواطن
في سعة .ويجب ان تفعل القوانني
وي � � ��رون ه� ��ذه االم� � � ��وال ع �ل��ى ارض
ال��واق��ع .مهما اختلفنا في وجهات
ال �ن �ظ��ر ف ��ي آل �ي��ة ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ين
ول �ك��ن ن�ك��ن ك��ل االح� �ت ��رام ل��زم�لائ�ن��ا
ال � � ��وزراء واخ� ��ص االخ� ��ت ال�ف��اض�ل��ة
هند الصبيح ولعل بعض وسائل
االعالم فسروا كلمتي اول من امس
عندما قلت هناك عهر في تطبيق
ال �ق��وان�ين وال ي�م�ك��ن ان اط �ل��ق ه��ذه
الكلمة على شخص االخت الوزيرة
او اي اح��د ف�لا تقبل اخ�لاق��ي ق��ول
م�ث��ل ه��ذا ال �ك�لام وإن �م��ا ج��اء سقط
كالم .وال اقصد هذا عليها ابدا فهي
م��ن عائلة كريمة يكسيهم الشرف
والعفة.
 محمد الجبري :االخت الوزيرةه� �ن ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح ف ��اض� �ل ��ة واش� �ك ��ر
النائب سعود الحريجي على هذا
التوضيح.
س � ��ؤال ح �م��ود ال �ح �م ��دان ل��وزي��ر
ال �ت��رب �ي��ة ع��ن اس �ب��اب ال �ت��أخ �ي��ر في
منح األعمال املمتازة ملعلمي وزارة
التربية في السنوات االخيرة.
 حمود ال�ح�م��دان :املعلمون همورث��ة االن�ب�ي��اء ول�ه��م املكانة العليا
واما ان تستخدم االمور املالية على
هؤالء القائمني على تربية ابنائنا
ويصبح حقا يستجدي م��ن خالل
االس �ئ �ل��ة ف �ه��ذا ال ن�ق�ب�ل��ه .امل�ع�ل�م��ون
ه��م م��ن يبنون ثمرتنا واذا كوننا
ابناء سليمني وابناء سليمان فهذا
مجتمع سيكون سليما وحقوقهم
ال ت��ؤخ��ذ ب��األس�ئ�ل��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة .وم��ا
تداول بالنسبة للمناهج فاملناهج
ه � ��ي ب� �ض ��اع ��ة م � ��ن ال ب� �ض ��اع ��ة ل��ه
ف �ل �ه��ا م �خ �ت �ص��ون ف �ي �ه��ا وال ي�ح��ق
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طنا :الكل يعرف
حساب أمستردام
والحكومة قادرة
على استعادة
األموال بكل
سهولة

سيف العازمي

ألي ان�س��ان ان يهرف بما ال يعرف
ون ��ؤك ��د ع �ل��ى ح �ق��وق �ه��م امل�ن�ت�ظ�م��ة
والعملية التعليمية هي ليست كل
ش�خ��ص ي�ت�ك�ل��م ب��امل�ن��اه��ج ف �ه��ذا له
مختصون وموجهون وغيرهم.
ب�ع��ض امل �ن��اه��ج غ �ي��رت مل ��دة ع��ام
واح� ��د ف �م��ا دخ �ل��ه وأث � ��ره ع �ل��ى اداء
ابنائنا وسلوكهم وتفكيرهم.
 روض � � ��ان ال � ��روض � ��ان :ال � � ��وزراءاملعنيون باالسئلة غير موجودين
وه� � ��ذا ي ��ؤك ��د ك�ل�ام �ن��ا ام � ��س االول
ب��ال�ن�س�ب��ة ل� �ل ��وزراء وردوده � ��م على
االس �ئ �ل��ة واع �ت �ب ��ر ه� ��ذا اس �ت �ه �ت��ارا
م��ن قبل بعض ال ��وزراء وارج ��و من
املجلس ان يكون له موقف جاد.
س � ��ؤال م �ن��ذ ش �ه��ر  5ع� ��ام 2014
وفي املجالس السابقة كان الوزراء
حريصني كل الحرص على التواجد
في بند االسئلة.
 -د .علي العمير :الحكومة تقدر

محمد طنا

سلطة النائب ف��ي توجيه االسئلة
وكذلك الحق في التعقيب وللوزير
حق التعقيب ايضا واالجابة التي
يعتقد الوزير انها كافية تم تزويد
النائب بها وبند االسئلة كان أمس
االول وال � � ��وزراء ك��ان��وا م��وج��ودي��ن
وال� � �ي � ��وم ت � �ص� ��ادف ح� �ف ��ل ب��رع��اي��ة
وح�ض��ور ص��اح��ب السمو  -حفظه
ال �ل��ه ورع � ��اه -ف��ي ه ��ذه االح�ت�ف��ال�ي��ة
ونحن نحترم بند االسئلة والوزراء
م �ل �ت��زم��ون ب��ال��رد ع�ل�ي�ه��ا ول �ل �ن��واب
ك��ل التقدير واالح �ت��رام والحكومة
ممثلة ل�س�م��اع التعقيب واي�ص��ال��ه
للوزراء املعنيني.
 روض � � ��ان ال � ��روض � ��ان :اذا ك��انوزي � ��ر ال ��دول ��ة م �س �ت �ع��دا للتعقيب
ف��أن��اق��ش س� ��ؤال� ��ي .وج� �ه ��ت س ��ؤاال
ل��وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة ل�ت��زوي��دي بكشف
ب��أس�م��اء م��ن ت��م منحهم الجنسية
الكويتية تحت بند خدمات جليلة

في  2014/5/18وطلبت ذكر العمل
ال� � � ��ذي ع� �ل ��ى اس � ��اس � ��ه ت � ��م م �ن �ح �ه��م
ال �ج �ن �س �ي��ة وج ��اء ن ��ي ال � �ج ��واب ف��ي
 .2014/6/11وملا كان ال��رد على ما
ج ��اء ب��ال �س��ؤال ي�س�ت�ل��زم م��زي��دا من
الوقت لذا نطلب تأجيل االجابة عن
ال�س��ؤال حتى نوافيكم ب��ال��رد .وفي
 2014/8/27ج ��اء ن ��ي رد ال � ��وزارة
كالتالي:
يتضح ان التجنيس زم��ام��ه في
يد الدولة وه��ذا امر متروك للدولة
وال �ت �ج �ن �ي��س م ��ن اع� �م ��ال ال �س �ي��ادة
وب��اع �ت �ب��اره��ا س�ل�ط��ة ح �ك��م ول�ي��س
س�ل�ط��ة ادارة وب��ال�ن�س�ب��ة ل�لاس�م��اء
وفقا ملعيار الخدمات الجليلة فإنه
ي�ت�ع��ذر ذل��ك للخصوصية واف�ش��اء
االس��رار واح��د منح الجنسية على
ب� �ن ��د خ � ��دم � ��ات ج �ل �ي �ل��ة امل � �ف� ��روض
ن�ف�ت�خ��ر ب��ه ل��ذل��ك ك�ن��ت ح��ري�ص��ا ان
مصر
ي�ك��ون ال��وزي��ر م��وج��ودا ألن��ي ّ

على ان اعرف االسماء .في الروضة
ه �ن��اك دك �ت��ور ب�ي��ت ب�ي��ت ي�ع��رف��ون��ه
وك��ان ي�ع��رض حياته للموت وال��ى
ُ
مصر على ان
اليوم لم يجنس وانا ّ
تصلني االسماء لكي نعرف ما هي
االعمال الجليلة التي قاموا بها.
 د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وزي ��ر ال��دول��ة:االجابة التي وفرها وزير الداخلية
هي بتقدير النائب ان كانت كافية
ام ال .ال شك ان ما ورد في الجواب
م � ��ن ان � �ه� ��ا س� �ل� �ط ��ة ح� �ك ��م واع � �م� ��ال
ال�س�ي��ادة ف�ه��ذا ام��ر م �ت��روك لتقدير
النائب لكن ه��ذه هي االج��اب��ة التي
تتوافر ل��دى ال��وزي��ر ول�ك��ن اذا ي��راد
وضع ضوابط ملنح الجنسية فهذا
امر متروك ملجلس االمة بأن يصدر
ت ��وص� �ي ��ات .وم � ��ا ذك� � ��ره ال ��روض ��ان
س� ��وف ن�س�ت�خ�ل�ص��ه م ��ن امل�ض�ب�ط��ة
وس ��وف ن��رف�ع��ه ال��ى ال��وزي��ر ووق��ت
التصويت على املضبطة ان كانت
هناك تفاصيل يريد الوزير احاطة
النائب بها فهذا متاح.
 روض � ��ان ال� ��روض� ��ان :ال يفسرك�ل�ام ��ي ب��أن �ن��ي ض ��د ت �ج �ن �ي��س م��ن
قاموا بأعمال جليلة ولكن انا ضد
ان ن�س��وي�ه��ا س��ري��ة او خصوصية
ب��ال �ع �ك��س ي �ف �ت��رض ان ن �ف �ت �خ��ر ب��ه
ون��رى االعمال الجليلة التي قاموا
بها .وهناك من قام بأعمال جليلة
م� �ث ��ل ش� � �ه � ��داء ال � �ك ��وي ��ت وال ي � ��زال
ابناؤهم غير كويتيني.
تقرير حماية المال العام
ان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س ال � ��ى م��واص �ل��ة
النظر في تقرير لجنة حماية املال
ال �ع��ام ب �ش��أن ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي صفقة
الداو.

عسكر والعتيبي والهاجري يتابعون الجلسة

التتمة ص08

حمدان العازمي:
الحكومة ال تريد
حل قضية الداو
بسبب الصراعات
السياسية
أبل :رفع الدعوم
عن السلع بسبب
سوء اإلدارة
الحكومية ألموال
البلد
سيف العازمي:
سأستقيل من
لجنة المال العام
إذا لم تحل الداو
إلى النيابة
القضيبي :تقرير
الداو ناقص ولم
يتم استدعاء
األطراف كاملة
الحريص :مقاضاة
شركة الداو
واسترجاع األموال
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مطالب نيابية بمالحقة أموال
الداو واسترجاعها
الجيران :أستغرب
من الوزراء عدم
قدرتهم على
تحصيل أموال البلد

النصف والشايع والقضيبي خالل جلسة أمس

تتمة المنشور ص07
 د .أح�م��د م�ط�ي��ع :أش�ك��ر رئيسومقرر لجنة حماية املال العام .قال
ت�ع��ال��ى {ال ت��زر وازرة وزر أخ��رى}
ه ��ذا ال �ت �ق��ري��ر ي �ب�ين ان امل� ��ال ال �ع��ام
تالعبت به أياد عابثة وخبيسة وال
تضع نصب اعينها املال العام لذلك
تصبح املساءلة اكبر وأثقل وعلى
املجلس ان يتخذ القرار في الصفقة
التي اثارها مجرم في حق الكويت.
ال ينبغي ان تكون هناك صفقة إال
بدراسة جدوى خاصة انها بمبلغ
باملليارات .ولألسف فوجئنا بحق
ج � ��زائ � ��ي ض � ��د ال � �ك ��وي ��ت م �ل �ي��اري��ن
وخ �م �س �م��ائ��ة م �ل �ي��ون م �ت��آم��ر فيها
من هم كويتيون .وهل تم استدعاء
ك��ل م��ن ورد اسمه ف��ي تقرير لجنة
ح �م��اي��ة امل� � ��ال ال � �ع ��ام وح �ض��وره��م
التحقيقات التي اجريت.
 ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :ه � ��ذا ال �ت �ق��ري��رث�م��رة ل�ق��رار املجلس منذ ب��دء هذه
القضية لذلك ه��ذه القضية تعتبر
م � ��ن اك � �ب� ��ر ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال � �ت� ��ي ت �م��س
الجانب السياسي واب�ن��اء الشعب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي أت � � ��ى ال� �ت� �ق ��ري ��ر ش��ام�ل�ا
وي �ج��ب ات� �خ ��اذ اج � � ��راءات اض��اف �ي��ة
وع � ��دم االك� �ت� �ف ��اء ب �ت �ق��دي��م ال �ت �ق��ري��ر
ال� ��ى ال �ح �ك��وم��ة وي �ج��ب م�ت��اب�ع�ت�ه��ا
ل � �ك� ��ي ال ي� � �ح � ��دث ك � �م� ��ا ح� � � ��دث ف��ي
تقرير التأمينات االجتماعية هذه
ال �ش��رك��ات م��درج��ة ف��ي ال �ب��ورص��ات
االم�ي��رك�ي��ة وم��ن ال�س�ه��ل م�ع��رف��ة اذا
اخذت عموالت او ال ويجب متابعة
هذه العموالت ويجب على اللجان
متابعة تقاريرها ولألسف ما زالت
ه��ذه ال�ش��رك��ة ش��ري�ك��ا استراتيجيا
للكويت وت��أخ��ذ غ��ازا م��دع��وم��ا من
الكويت وه��ذه الجريمة اخ��ذت من
جيب كل كويتي  600دينار ويجب

الري :هناك
أخطاء جوهرية
في تقرير الداو
تحتاج إلى مزيد
من المصداقية
والشفافية

د .عبدالرحمن الجيران

اخ � ��ذ اج � � ��راء ح �ق �ي �ق��ي ح �ت��ى ت �ك��ون
رس��ال��ة واف �ي��ة ل�ل�ش��رك��ات االجنبية
االخ � � ��رى وق� �ض ��اي ��ا امل� � ��ال ال � �ع� ��ام ال
تسقط بالتقادم وعلى وزير العدل
مسؤولية كبرى تجاه هذه القضية.
 محمد طنا :اعتبر هذه القضيةهي سرقة العصر وم��ا يضيع حق
وراءه مطالب ول�لأس��ف س��رق��ة من
ام � � ��وال ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ت �س��ارع
الحكومة في دفع غرامتها وتماطل
في  80مليونا عالوة االوالد والكل
يعرف الحساب في امستردام ملاذا
ن �ت �س �ت��ر ع� �ل ��ى امل � �ت ��ورط �ي�ن ووزي � ��ر
ال �ن �ف��ط ف ��ي ذل� ��ك ال ��وق ��ت م�س�ت�ش��ار

ف ��ي ش��رك��ة ال��داوك �ي �م �ي �ك��ال فيجب
م � �ح� ��اس � �ب� ��ة امل � � �ت� � ��ورط �ي ��ن وح � �س ��م
ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة واس� �ت ��رج ��اع ام� ��وال
الكويت والحكومة قادرة اذا ارادت
اس � �ت� ��رج� ��اع ه� � ��ذه االم � � � � ��وال وب �ك��ل
سهولة.
 ح� �م ��دان ال� �ع ��ازم ��ي :م ��ن 2008ال � �ك� ��ل ي �ت �ك �ل ��م ف � ��ي ه � � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
ألن ال �ح �ك ��وم ��ة ال ت ��ري ��د ح� ��ل ه ��ذه
ال � �ق � �ض � �ي� ��ة ب � �س � �ب� ��ب ال � � �ص� � ��راع� � ��ات
ال �س �ي��اس �ي��ة وس� ��ؤال� ��ي ل �ل �ج �ن��ة م��ن
ال � �ش � �خ� ��ص امل� � � �س � � ��ؤول ع� � ��ن رف� ��ض
امل � �ش ��روع ال � ��ذي ي �ج��ب اس �ت��دع��اؤه
فهذه سرقة يتم استدعاء املوظف

وي � � ��دان وامل � �س� ��ؤول� ��ون ع� ��ن ذل � ��ك ال
ي� �ت ��م اس � �ت ��دع ��اؤه ��م وال � �ح� ��ل ل�ي��س
ب �ت �م��وي��ل امل� �ل ��ف ال � ��ى ال �ن �ي ��اب ��ة ألن
امل �ت��ورط�ين ي��ري��دون ال�ت�ح��وي��ل ال��ى
ال�ن�ي��اب��ة وال� ��ذي س�ي�خ��رج��ون منها
ب��ال�ب��راءة ولينظر الجميع ك��م داو
عندنا من الكويت؟ مناقصة املطار
واملستشفيات وامل�ش��اري��ع االخ��رى
ال� �ت ��ي ت� �ق ��در ب ��امل� �ل� �ي ��ارات واط ��ال ��ب
ب ��اس �ت ��دع ��اء اي ش �خ��ص ل ��ه ض�ل��ع
ف��ي ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة وال �ح �ك��وم��ة غير
ج��ادة ف��ي استرجاع ام��وال الشعب
الكويتي وه��ذا دور املجلس ال��ذي
ي�ج��ب ع�ل�ي��ه اج �ب��ار ال�ح�ك��وم��ة على

حماد :العمير أمام أول اختبار
لمحاربة الفساد
ش� � � � ��دد ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب س� � �ع � ��دون
ح�م��اد على أهمية ان يضطلع
وزي��ر األش �غ��ال د .علي العمير
ب�م�س��ؤول�ي��ات��ه ت �ج��اه مناقصة
م �ش��روع امل �ط��ار ب �ع��د ان�ك�ش��اف
السعر الحقيقي البالغة قيمته
 530مليون دينار.
وق � � ��ال ح � �م ��اد ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل � �ل � �ص � �ح� ��اف � �ي �ي�ن ان م� � �ش � ��روع
الطيران املدني طرح كمناقصة
ب� �ق� �ي� �م ��ة  60م � �ل � �ي � ��ون دي � �ن � ��ار
الس �ت �ي �ع��اب م �ل �ي��ون��ي ون�ص��ف
امل � �ل � �ي� ��ون راك� � � ��ب وح � �ص� ��ل أق ��ل
االس�ع��ار على املناقصة بقيمة
 53م � �ل � �ي� ��ون دي � � �ن� � ��ار وب� ��ذل� ��ك
يتضح لنا ان السعر الحقيقي
ملناقصة مطار الكويت مقارنة

ب �م �ن��اق �ص��ة ال � �ط � �ي� ��ران امل ��دن ��ي
بمبلغ  530مليون دينار.
وأض� ��اف أن ال��وزي��ر العمير
أم� � � ��ام أول اخ � �ت � �ب� ��ار مل� �ح ��ارب ��ة
ال� �ف� �س ��اد ف� ��ي وزارة األش� �غ ��ال
ح �ي��ث ق ��دم اس �ت �ج��واب ل�ل��وزي��ر
ال �س��اب��ق واآلن ان� ��ت ي��ال�ع�م�ي��ر
ت�ح��ت امل�ج�ه��ر مل�ح��ارب��ة الفساد
ف��ي وزارة األش �غ��ال وال يمكن
ي��ا علي العمير أن ن��واف��ق على
أي س �ع��ر ي��زي��د ع��ن س �ع��ر 530
مليون ملطار الكويت.
وذك��ر أن اللعبة التي تحدث
ف� ��ي األش � �غ � ��ال م � �س� ��ؤول ع�ن�ه��ا
حاليا الوزير العمير وڤن كان
ج��دي��دا على ال� ��وزارة الف�ت��ا الى
ان ال �ل �ع �ب��ة ال �ث��ان �ي��ة ف ��ي وزارة

األش � �غ� ��ال ه ��و م ��واف� �ق ��ة وك �ي �ل��ة
األش � � �غ� � ��ال ع� �ل ��ى ط� �ل ��ب اح � ��دى
ال �ش��رك��ات االس �ت �ش��اري��ة ب��رف��ع
قيمة العقد من  6ماليني دينار
ال��ى  64مليون دينار من خالل
ت ��رس �ي ��ة م� �ب ��اش ��رة ع �ب ��ر ك �ت��اب
رس�م��ي تقدمت ب��ه الشركة الى
وكيلة األشغال.
وطالب حماد الوزير العمير
بإيقاف العقد ومحاسبة وكيلة
األشغال التي وافقت على رفع
ال�س�ع��ر ك��ون��ه ع�ل��ى رأس ال�ه��رم
وإذا م ��ا ت ��م ت �م��ري��ر امل�ن��اق�ص��ة
فأنت مسؤول أمامنا.

اس �ت��رج��اع ذل� ��ك .ف��ي ال �س��اب��ق كنت
من املعارضني للحكومة الشعبية
ولكن االن بعد هذه التجاوزات نريد
الحكومة الشعبية ألن هناك خطا
اح�م��ر للبعض وع��دم محاسبتهم.
ك��م ق�ض�ي��ة ت �ت �ح��ول ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ول��م
ي�ك��ن ه �ن��اك س�ج�ين واح ��د ف��ي ه��ذه
ال� �ت� �ج ��اوزات؟ ال �ب �ط��والت ي �ج��ب أال
ت��أت��ي ف��ي اخ��ر دور االن�ع�ق��اد يجب
علينا املحاسبة.
 د .خليل عبدالله :ه��ذه االم��والألبناء الشعب الكويتي والحكومة
تريد رفع الدعوم عن السلع هذا كله
من سوء االدارة والحكومة ألموال
البلد ما طبيعة عمل اللجنة هل هو
فني أم سياسي؟ يجب استدعاء كل
من ورد اسمه اذا كان الجانب الفني
اما سياسيا هناك قنوات ومراتب
وظيفية ونحن لألسف سعينا من
هم في تحت الهرم الوظيفي ونترك
املجلس االع�ل��ى للبترول ومجلس
ال��وزراء ومن طالب املجلس بإلغاء
الصفقة؟ فيجب استدعاء كل من له
عالقة بهذا الجانب السياسي.
 سيف العازمي :أشكر الجميعهذه القضية سرقة ألم��وال الشعب
ون� �ح ��ن س� �ن� �ك ��ون ع� �ن ��د ح� �س ��ن ظ��ن
ال �ش �ع��ب ال �ي��وم ت �ك��ون أو ال ت �ك��ون.
ال �ن �ي��اب��ة ه ��ي ال �ف �ي �ص��ل وال �ق �ض��اء
ع��ادل فأرجو احالة القضية كاملة
ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ف��ي ال�س�ن�ت�ين
امل � ��اض� � �ي� � �ت �ي��ن ال � �ت � �ق � �ي � �ن� ��ا ب �ج �م �ي��ع
امل � �س� ��ؤول�ي��ن ووع � � � � ��دوا ال� � ��ى اب� �ن ��اء
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي اذا ل ��م ت�ت�ح��ول
ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
س ��أت �ق ��دم ب��اس �ت �ق��ال �ت��ي وي� �ج ��ب ان
يكون التصويت ن��داء باالسم ومن
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الكندري :الداو
عمل شيطاني
وليس جهال إنما
عمل منظم
الطريجي :جميع
من لهم صلة
بالداو حضروا
اللجان الوزارية أو
التحقيق
الشايع :تزامن
استقالة  3أعضاء
من المجلس األعلى
مع توقيع عقد
الداو

مضبطة
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تعهدات بإحالة مستندات قضية الداو
وتقاريرها على النيابة العامة
المداولة الثانية لـ  9اتفاقيات

الحمدان والصانع والكندري

تتمة المنشور ص08
ال يثق بالقضاء فعليه بالتصويت
بغير ذلك وه��ذه استقالتي اقدمها
للمجلس.
 اح � �م� ��د ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي :ال �ل �ج �ن��ةرك � � � ��زت ع � �ل ��ى م � ��وض � ��وع ال � �غ ��رام ��ة
لتحريك مشاعر ال�ش��ارع واملجلس
فاملوضوع اكبر من تحريك مشاعر
وت� �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة ن ��اق ��ص ألن � ��ه ل��م
يستدع مجلس الوزراء ولم يستدع
ال �س �ع��دون وامل�ل�ا وال �ح��رب��ش ألنهم
كانوا ملمني بهذه الصفقة وايضا
ع� � ��دم اس � �ت� ��دع� ��اء ال� �ع� �ل� �ي ��م ال� ��وزي� ��ر
السابق وت��م اتهام  3اشخاص في
ه��ذا التقرير دون ح�ض��وره��م وهم
العنزي والخرجي والعجيل.
وه ��ذا ل�ي��س دف��اع��ا ع�م��ن ل��م يتم
استدعاؤهم ولكن نحن مؤتمنون
ون��ري��د معرفة اف��ادات �ه��م ،والتقرير
خرج من اللجنة بعد اجتماع فقط
اثنني م��ن اعضائها وع��دم حضور
العمر وطنا والتميمي ،فكيف يكون
ذلك ويخرج التقرير باالجماع دون
حضور  3من اعضاء اللجنة.
 م � �ب� ��ارك ال � �ح ��ري ��ص :ي �ج ��ب أالتكون احالة امللف الى النيابة ابراء
للذمم ،الن هذه القضية اذا احيلت
ب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة س�ت�ك��ون نتيجتها
اما الحفظ او البراءة وهذا االرجح،
فيجب علينا محاسبة املتآمرين في
ه��ذه القضية من ال��داخ��ل والخارج
ومقاضاة شركة ال��داو واسترجاع
ام � ��وال ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ،ل�لاس��ف
هذه القضية كبيرة ،ويجب تشكيل
لجنة ملتابعة احالتها للنيابة ،أحد
ي�ق��ول ه�ن��اك رؤوس ك�ب��ار ف��ي ه��ذه
ال�ق�ض�ي��ة ،وال �ق��ان��ون ي�ج��ب تطبيقه
على الكبير والصغير ،ونفخر في
ه��ذا املجلس بينا م��ن ه��و امل�ت��ورط

ف��ي ق�ض�ي��ة ال �ت��أم �ي �ن��ات ،وف ��ي ه��ذه
القضية ب��ال��ذات يجب على الدولة
مالحقة الحق املدني.
 ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ج �ي��ران :م��ا هوال� �ج ��دي ��د ن ��ري ��د م �ن��اق �ش��ة ال �ج��ان��ب
امل ��وض ��وع ��ي ب��ال �ت �ق��ري��ر ف �ل ��ي رأي
ال � �ف � �ت� ��وى وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع وه � � �ن � ��اك 3
ش�خ�ص�ي��ات ف�ي�ه��ا ش�ب�ه��ة ت �ض��ارب
مصالح ،البد محاسبة املتورطني،
والب��د م��ن التدقيق على الشركات
والتطبيق الحوكمة الرشيدة.
م �ل�اح � �ظ ��ات دي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
واضحة واستغرب من الوزراء عدم
قدرتهم على تحصيل اموال البلد،
وال � �ع� ��دال� ��ة االج �ت �م��اع �ي ��ة ج � ��زء م��ن
عدالة القانون ،والتي تعني تكافؤ
الفرص وتوزيع امل��وارد بالتساوي
وغ �ي��ر ذل ��ك وك ��ل ذل ��ك ل��م ن �ج��ده في
عقد الداو.
 احمد الري :انا كنت من ضمنال �ت �ك �ت��ل ال �ش �ع �ب��ي ح�ي��ن امل �ط��ال �ب��ة
بالغاء ه��ذه الصفقة ،ك��ان املنطلق
ه��و ت�ق��ري��ر دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ،وم��ن
ن��اح�ي��ة ق��ان��ون�ي��ة ط��ال�ب�ن��ا ب��االل�غ��اء
ق� �ب ��ل ال � �ت� ��اري� ��خ ال � � ��ذي ي �ج �ي��ز دف ��ع
ال�غ��رام��ة ،فللتاريخ احببت اوض��ح
ذل��ك ،ولالسف لم يأخذ في كالمنا
ح�ي�ن�ه��ا ب��أم��ر م��ن م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وب�ع��د ذل��ك ح��ان ال�ت��اري��خ ولالسف
دف �ع��ت ال� �غ ��رام ��ة ،وك� ��ل م ��ا ات� ��ى في
التقرير كالم ولم يتأكد منه من قبل
من وردت اسماؤهم في التحقيقات،
وهناك اخطاء جوهرية في التقرير
الذي يحتاج للمزيد من املصداقية
والشفافية.
 فيصل الكندري :الريبة والشكح��ول ه��ذه القضية يتنامى بعدما
ي ��دم ��ج ب�ي�ن ه� ��ذا ال �ت �ق��ري��ر وت �ق��ري��ر
لجنة عبدالله ف��ي مجلس ال ��وزراء
ويجب محاسبة كل املتورطني في

ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة ،وف ��ي ت��وق�ي��ع العقد
وم ��ن خ�ل�ال امل �س �ت �ش��اري��ن ت �ب�ين ان
االس��واق العاملية بانهيار وغيرها
من ذلك ومع ذلك توقع العقد.
 ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ال ��زم�ل�اءت�ع��رض��وا مل��وض��وع ع ��دم اس�ت��دع��اء
ب �ع��ض امل � �س� ��ؤول �ي�ن ،ه � ��ذه ال �ل �ج �ن��ة
ت�ك�م��ل ع �م��ل ال �ل �ج��ان ف ��ي امل�ج��ال��س
ال � �س� ��اب � �ق� ��ة وش � �ه � ��ادات � �ه � ��م م��وث �ق��ة
واط �ل �ع��ت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى م ��ا ق��ال��وه
م ��ن ش � �ه ��ادات واس� �ت ��دع ��ت ال�ل�ج�ن��ة
م��ن ت��ري��د م�ن��ه م��زي��دا م��ن االف� ��ادات
وايضا اطلعت اللجنة على تقارير
ديوان املحاسبة وايضا على تقرير
ع��دن��ان شهاب ال��دي��ن ول��م نغفل اي
مالحظة ،وجميع من لهم ضلع في
هذه القضية قد حضروا اجتماعات
اللجان الوزارية او لجان التحقيق
املختلفة ،واللجنة تحقق تحقيقا
سياسيا بهدف الوصول الى اماكن
الخلل في السلطة التشريعية او من
يمثلها وتقرير اللجنة يؤكد انه تم
التصويت على التقرير ،واستقال
ال�ب�ع��ض منهم ب�ع��د الفضيحة من
لهم مصالح في هذه القضية وهم
في املجلس األعلى للبترول.
 فيصل الشايع :تزامن استقالة 3اع �ض��اء م��ن امل�ج�ل��س األع �ل��ى مع
توقيع عقد الداو.
 اح� � � �م � � ��د ال� � �ق� � �ض� � �ي� � �ب � ��ي :ك� �ي ��فب��االج �م��اع ول ��م ي��وق��ع ع�ل�ي��ه س��وى
عضوين من اللجنة.
 ع� ��ودة ال��روي �ع��ي :ن��ري��د ت�ق��ري��رعدنان شهاب الدين.
 م �ح �م ��د ط � �ن� ��ا :ن� �ح ��ن ف��وض �ن��ارئيس اللجنة.
 -سيف العازمي :هناك تسجيل
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غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد القضيبي

✓

34

3

أحمد مطيع

✓

35

علي العبيدي

4

أنس الصالح

36

علي العمير

✓

5

بدر العيسى

37

عودة الرويعي

✓

6

جابر املبارك

38

عيسى الكندري

7

جمال العمر

✓

39

فارس العتيبي

8

حمدان العازمي

✓

40

فيصل الدويسان

9

حمد الهرشاني

41

فيصل الشايع

✓

10

حمود الحمدان

42

فيصل الكندري

✓

11

خالد الجراح

43

كامل العوضي

✓

12

خلف دميثير

✓

13

خليل الصالح

✓

14

خليل عبدالله أبل

✓

15

راكان النصف

✓

16

روضان الروضان

✓

17

سعد الخنفور

✓

18

سعدون حماد

19

سعود الحريجي

✓

20

سلطان الشمري

✓

21

سلمان الحمود

✓

22

سيف العازمي

✓

23

صالح عاشور

24

صباح الخالد

✓

ممتنع

م

االسم

33

عدنان عبدالصمد
عسكر العنزي

غير
موافق
موافق

✓

✓

44

ماجد موسى

✓

45

ماضي الهاجري

✓

48

مبارك الخرينج

✓

49

مبارك الحريص

✓

50

محمد الخالد

51

محمد طنا

52

محمد العبدالله

53

محمد الهدية

54

محمد الجبري

55

محمد الرشيدي

56

محمد الحويلة

✓

57

مرزوق الغانم

✓

25

طالل السهلي

58

منصور الظفيري

26

عادل الخرافي

59

نبيل الفضل

✓

27

عبدالحميد دشتي

60

هند الصبيح

✓

28

عبدالرحمن الجيران

61

ياسر أبل

✓

29

عبدالله التميمي

✓

62

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله العدواني

64

يوسف العلي

✓

32

عبدالله املعيوف

النتيجة

40

✓

✓

✓

-

ممتنع

10

مضبطة
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تأجيل مناقشة أوضاع  180موظفا
من الكويتية بناء على طلب الحكومة
تتمة المنشور ص09
يؤكد حضور جميع اعضاء اللجنة.
 سعدون حماد :املبلغ تم دفعهف �ل �م��اذا ال �ب �ع��ض ي ��داف ��ع ع ��ن س ��راق
املال العام؟
 د .خليل عبدالله :نريد معرفةاالح��ال��ة ت�ك��ون مل��ن ن��ري��د آل�ي��ة لعدم
تكرار مثل ذلك.
 م � �ب� ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص :ي� �ج ��ب انتتدخل الدولة في موضوع االحالة
وتشكل لجنة ملتابعة االحالة.
 ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش � �ت� ��ي :ه �ن��اكت ��وص� �ي ��ات م � ��وج � ��ودة ،ال �ن �ه ��ب م��ن
امل ��ال ال �ع��ام راح ل�ع�ي��ال�ك��م ال�ن�ه��اب��ة،
امل � � �ف � � ��روض ي� �ف� �ت� �ح ��ون اك ��ادي� �م� �ي ��ة
لتدريس الحرمنة.
 ج �م��ال ال �ع �م��ر :اق� �ت ��رح تشكيللجنة مشتركة مع التشريعية واملال
ال �ع ��ام ب�ح�ي��ث ال ي�ن�ت�ه��ي ب��ال �ب��راءة
وحتى تكون االحالة على اسس.
 اح� �م ��د م �ط �ي��ع :الب � ��د ان ي �ك��ونالتقرير مدعما باالدلة واملستندات
ح�ت��ى ال ي �ك��ون م�ص�ي��ره ال�ح�ف��ظ او
البراءة.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :ترفعالجلسة رب��ع س��اع��ة للصالة وبعد
ذلك سنصوت.
 ال � ��رئ� � �ي � ��س م� � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م:تستأنف الجلسة ال�س��اع��ة  12و45
دقيقة.
ت�ل��ا األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ال �ت��وص �ي��ات
املقدمة من النواب.
ت �ض �م �ن��ت ال �ت ��وص �ي ��ات ال � � ��واردة
ف��ي تقربر لجنة حماية امل��ال العام
بصفتها لجنة تحقيق بشأن صفقة
الداو  3توصيات وهي:
 - 1إحالة األوراق للنيابة العامة
الع �م ��ال اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا ب �ش��أن ما
ج��اء ب��األوراق وعلى ان يتم اخطار
مجلس االمة بنتائج التحقيقات.

حماية األموال
تناقش قضية
الرجعان اليوم
ت �ع �ق��د ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة األم � ��وال
العامة اجتماعها اليوم ملناقشة
م� � ��ا ت� ��وص � �ل� ��ت ال� � �ي � ��ه اج� � � � � ��راءات
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب � �ش� ��أن ق �ض �ي ��ة ف �ه��د
ال��رج �ع��ان امل��دي��ر ال �ع��ام ملؤسسة
ال�ع��ام��ة للتأمينات االجتماعية
سابقا وما يستجد من أعمال.

الغانم :لن أطرح
توصيات الداو
للتصويت عليها
لمخالفتها
الدستور والالئحة

د.يوسف الزلزلة

 - 2إيقاف كافة من ساهموا في
التعاقد مع شركة داو االمريكية عن
العمل وإحالتهم للنيابة العامة.
 - 3التوصية بأن تطلب الحكومة
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
الداو بدولة الكويت.
وك � � � ��ان م � ��ن امل � � �ق � ��رر ان ي� �ص ��وت
املجلس بعد االن�ت�ه��اء م��ن مناقشة
التقرير في الجلسة على مجموعة
م��ن ال�ت��وص�ي��ات م�ق��دم��ة م��ن ال�ن��واب
اث �ن��اء ال�ج�ل�س��ة اال ان امل�ج�ل��س ق��رر
استكمال املناقشة في جلسة اليوم
ب �ع ��د ب �ن ��د االس� �ئ� �ل ��ة وال �ت ��وص �ي ��ات
النيابية هي:
 - 1ت �ك �ل��ف ال �ج �ه��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة
ب��امل �ج �ل��س ب ��إع ��داد ت �ق��ري��ر االت �ه ��ام
بشأن كل من ثبت دوره في جريمة
الداو كيميكال وارفاق حوافظ بأدلة
االثبات لكل منهم.
 - 2تكليف ال �ج�ه��ات الحكومية
املعنية في النيابة العامة والفتوى

دشتي :قد تكون
هناك شبهة
لمخالفة المادة
 50لكن نحن مع
توصيات اللجنة

د .عبدالله الطريجي

وال � �ت � �ش � ��ري � ��ع ب � �م �ل�اح � �ق ��ة االم� � � � ��وال
امل ��دف ��وع ��ة ك �غ ��رام ��ات وت �ع��وي �ض��ات
لشركة الداو االمريكية.
 - 3مخاطبة الحكومة االمريكية
والجهات املعنية بالضرائب لديها
ل�ل�ت�ف�ت�ي��ش ف��ي دف��ات��ر ش��رك��ة ال ��داو
االم��ري�ك�ي��ة وم�ع��رف��ة م�ص�ي��ر امل�ب��ال��غ
امل��دف��وع م��ن دول��ة الكويت وم��ا آلت
اليه بعد دفعها؟
 - 4م��واص �ل��ة امل�ج �ل��س بمتابعة
ملف االحالة للنيابة ملعرفة مصير
امل�ل��ف ول�ح�ين اح��ال�ت��ه للقضاء بعد
ت�ح��دي��د امل�ت�ه�م�ين وال �ت �ه��م امل�س�ن��دة
لكل منهم بشكل نهائي؟
 - 5ال � �ت� ��ري� ��ث ب� � ��اع� � ��ادة ت �ح��ري��ك
ال ��دع ��اوي ال �ج��زائ �ي��ة وامل��دن �ي��ة ضد
ك��ل م��ن ال��وزي��ري��ن السابقني محمد
ال� �ع� �ل� �ي ��م وه � ��ان � ��ي ح� �س�ي�ن ال� �ث ��اب ��ت
دوره��م املشبوه في الصفقة ويعاد
ب �ع ��رض ام ��ره ��م ع �ل��ى امل �ج �ل��س م��ع
نهاية دور االنعقاد الحالي للتقرير
بشأنهم.

 ال ��رئ �ي ��س م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ل��نأط ��رح ه��ذه ال�ت��وص�ي��ات للتصويت
ع �ل �ي �ه��ا ألن� �ه ��ا م �خ��ال �ف��ة ل �ل��دس �ت��ور
والالئحة.
 د .عبدالحميد دشتي :قد تكونهناك شبهة ملخالفة امل��ادة  50لكن
ن �ح��ن م ��ع ت��وص �ي��ات ال �ل �ج �ن��ة الن�ن��ا
س �ن��رس��ل ل�ل�ن�ي��اب��ة ت �ق��ري��را «س��اي��ح
على بعضه» وج��رت ال �ع��ادة نطلع
ذكر اسم من هو مشتبه به في هذه
ال �ج��ري �م��ة ث ��م ادل � ��ة االث � �ب ��ات ول ��دي
الدليل وهو محطة ال��زور وحتى ال
يحدث ما حدث نريد اعادة صياغة
تقرير اتهام كل من نتهمه لتسهيل
مهمة النيابة ال�ع��ام��ة وه��ذا ه��و ما
ي�ح�ف��ظ ال �ح��ق وال�ح �ك��وم��ة حريصة
ولكن النيابة العامة ال تالم عندما
ترى األمور غير مضبوطة.
ول � ��و ان� �ن ��ا ف �ص �ل �ن��ا األف � �ع� ��ال ف��ي
ص �ح �ي �ف��ة ات � �ه ��ام ��ه ك� �م ��ا ان ه �ن��اك
وزيرين ودورهما واضح.
 -ال � ��رئ� � �ي � ��س م� � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م:

دور امل �ج �ل��س ت �ش��ري �ع��ي ورق��اب �ت��ه
س �ي��اس �ي��ة وال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � � ��ذي ي �ق��دم
ع � �ب� ��ارة ع� ��ن ت ��وص� �ي ��ات وت �ح �ك �م �ن��ا
ل ��وائ ��ح ون� �ص ��وص دس �ت��وري��ة وم��ا
ق� ��دم ف ��ي ال �ت��وص �ي��ة ي �خ��ال��ف امل� ��ادة
 50م ��ن ال��دس �ت��ور وي �خ��ال��ف امل ��ادة
 114لالئحة وم��ا تريده مذكور في
توصيات ستأتي الحقا.
 د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ف� ��ي ه��ذاتداخل السلطات فيقوم نظام الحكم
على فصل السلطات ارجو ان نلتزم
بالدستور حتى ال تأتينا فيما بعد
وقد يتنازل اآلخرون.
 ال � ��رئ� � �ي � ��س م� � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م:ذك��رت العديد م��ن األس�م��اء وتحدد
براءتها من عدمها النيابة العامة
وس� � �ن� � �ص � ��وت ع � �ل� ��ى ال � �ت� ��وص � �ي� ��ات
القادمة.
 -ال��زام الدولة ممثلة في الفتوى

التتمة ص11

توصيات تقرير لجنة حماية المال العام
واف � � � ��ق م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ف��ي
جلسته التكميلية أم ��س على
إح��ال��ة تقرير وتوصيات لجنة
حماية األموال العامة البرملانية
ب �ص �ف �ت �ه��ا ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ي��ق ع��ن
ص �ف �ق ��ة ال � � � ��داو ك �ي �م �ي �ك��ال إل ��ى
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ع � �ل� ��ى أن ت �ح �ي �ل��ه
بدورها للنيابة العامة.
وتعهد وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس الوزراء ووزير الكهرباء
وامل ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ محمد
عبدالله امل�ب��ارك الصباح باسم

ال �ح �ك��وم��ة وب� �ن ��اء ع �ل��ى م�ق�ت��رح
الرئيس م��رزوق الغانم بإحالة
تقرير لجنة التحقيق البرملانية
(ب �ش��أن ص�ف�ق��ة ال � ��داو) وت�ق��ري��ر
لجنة التحقيق الوزارية وتقرير
دي� ��وان امل �ح��اس�ب��ة إل ��ى ال�ن�ي��اب��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ك ��ي ت� ��أخ� ��ذ ال� �ع ��دال ��ة
مجراها..وكلنا في ق��ارب واحد
لحماية املال العام.
وأوص � � � � � ��ى ال � �ت � �ق � ��ري � ��ر ال � � ��ذي
اس � �ت � �ع� ��رض� ��ه رئ � �ي � ��س ال �ل �ج �ن��ة
ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي

خ�لال الجلسة ب��إح��ال��ة األوراق
ل � �ل � �ن � �ي� ��اب� ��ة ال � � �ع� � ��ام� � ��ة إلع� � �م � ��ال
اخ �ت �ص��اص��ات �ه��ا ع �ل��ى أن ي�ت��م
اخ �ط ��ار م�ج�ل��س االم� ��ة ب�ن�ت��ائ��ج
التحقيقات.
كما واف��ق املجلس على عدد
م ��ن ال �ت��وص �ي��ات أب ��رزه ��ا ال� ��زام
ال� ��دول� ��ة م �م �ث �ل��ة ف ��ي م�ح��ام�ي�ه��ا
ادارة ال� � �ف� � �ت � ��وى وال � �ت � �ش� ��ري� ��ع
بمتابعة القضية أم��ام النيابة
ال �ع��ام��ة ل�ت�ق��دي��م أي م�س�ت�ن��دات
مطلوبة.

وواف� � ��ق امل �ج �ل��س م ��ع تحفظ
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ع � �ل� ��ى ال� �ت ��وص� �ي ��ة
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ت� �ش ��ري� �ع ��ي ي� �ت� �ن ��اول
ام�ت�ن��اع اي جهة تابعة للدولة
ف ��ي اب � � ��رام اي ع �ق��د داخ� �ل ��ي او
خ��ارج��ي ي�ح�م��ل ال ��دول ��ة مبالغ
مالية اال بعد ال��رج��وع ل��دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة مل ��راج� �ع� �ت ��ه م��ال �ي��ا
ول�ل�ف�ت��وى وال �ت �ش��ري��ع م��راق�ب�ت��ه
قانونيا.

الزلزلة :نظام
الحكم يقوم على
فصل السلطات
وعلينا االلتزام
بالدستور
العمير :التقرير
يتضمن  3توصيات
ووافقنا على
اثنتين ونتحفظ
على الثالثة
الطريجي :نشكر
العبداهلل على
تعاونه وتسهيل
مهمتنا بتزويدنا
بجميع المستندات
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إقرار  9اتفاقيات للجنة الخارجية
أهمها فاتكا
تتمة المنشور ص10
وال�ت�ش��ري��ع بمتابعة ال�ق�ض�ي��ة ام��ام
النيابة.
 تعديل تشريع يتناول منع عقدالدولة اي عقد يحمل الدولة اعباء
م��ال �ي��ة دون ال ��رج ��وع ال� ��ى ال �ف �ت��وى
والتشريع ودي��وان املحاسبة وعدم
ادخال أي شرط نقدي.
موافقة مع تحفظ الحكومة.
 الشيخ محمد العبدالله :نوافقع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ة األول� � ��ى ون�ت�ح�ف��ظ
على التوصية الثانية ألن الثانية
تحتاج إلى مراجعة كل العقود.
وتال األمني العام توصية أخرى
 تحويل قضية الداو الى النيابةالعامة.
 ال� ��زام ال��دول��ة ب��االدع��اء بالحقاملدني البطال حكم التحكيم التيانه
على غش للقيادة السياسية.
 م � �ب� ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص :ه� � ��ذا أم ��رمعمول به في التأمينات.
 ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :اق ��در مشاعراالخوان اذا استمررنا بهذه الطريقة
اخشى في املستقبل ان نكرس حالة
اذا حدثت قضية نوصي بتوصية
ك� �ه ��ذه وي� �ج ��ب ع �ل ��ى ال �ح �ك ��وم��ة ان
تلتزم في القضايا القادمة التي بها
اموال عامة.
 الرئيس م��رزوق ال�غ��ان��م :لديناس��اب�ق��ة ف��ي ه��ذا امل�ج�ل��س ف��ي ام��وال
التأمينات وبفضل الله وصلنا الى
نتيجة وهناك اسماء كثيرة ذكرت
ونطلب من الحكومة ان تتعهد بأن
تحيل االسماء على النيابة العامة
ول �ن �ت ��رك ل �ل �ق �ض��اء ح ��ق االدان� � � ��ة او
التبرئة.
 د .ع�ب��دال�ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :اتمنىان نعيد التقرير للجنة لتصحيح
االخطاء االمالئية.
 د .عبدالحميد دشتي :الحكومةب �ع ��د ال �ت ��وص �ي ��ة ال ت �ت ��دخ ��ل ول �ك��ن
الحكومة هي من تتقدم بالشكوى
وهي من تتابع ونتعهد باالحالة.
 الشيخ محمد العبدالله: الرئيس م��رزوق الغانم :نطلبمنكم التعهد بتحويل التقرير بكل
ما جاء به الى النيابة العامة.
 ال � �ش � �ي ��خ م� �ح� �م ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه:وس� �ن� �ب ��دأ ب �ع��د ذل � ��ك ون �ت �ع �ه��د ب��أن
ت� ��رس� ��ل ت � �ق ��ري ��ر ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة وال� � � ��وزاري� � � ��ة ودي� � � ��وان
املحاسبة الى النيابة العامة.
 الرئيس مرزوق الغانم :موافقةع �ل��ى االق� �ت ��راح ب ��أن ال �ت �ق��ري��ر ي�ح��ال
ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة وال �ح �ك��وم��ة تحيل
التقرير بكامله ومستندات اخ��رى
على النيابة.
 د .علي العمير :التقرير ورد به 3ت��وص �ي��ات واف �ق �ن��ا ع�ل��ى االث�ن�ت�ين
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صباح الخالد:
الكويت حريصة
على التعاون مع
الدول الخليجية
والعربية والدولية

وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد

األول � �ي �ي�ن ون �ت �ح �ف��ظ ع �ل��ى ال �ث��ال �ث��ة
الن ه �ن��اك ع��ام�ل�ين ت��رك��وا اماكنهم
ونرجو رفع هذه التوصية.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ه�ن��اكم� �ت ��اب� �ع ��ة ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ف� � ��ي ق �ض �ي��ة
ال�ت��أم�ي�ن��ات ون�ش�ك��ر ال��وزي��ر محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه ع �ل��ى ت �ع��اون��ه وتسهيل
مهمتنا بتزويدنا بجميع الوثائق
واملستندات.
* وتال األمني العام طلبا ملناقشة
اوض ��اع  180م��وظ�ف��ا ف��ي الكويتية
على جلسة اليوم
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :الب��دمن فتح باب ما يستجد من أعمال
الدراجه ومن ثم مناقشته.
 ال � �ش � �ي ��خ م� �ح� �م ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه:ن�ح�ت��اج فسحة م��ن ال��وق��ت لترتيب
أوراق� � �ن � ��ا ل �ل �ب �ح��ث ف �ي ��ه وان ي �ك��ون
ال��وزي��ر م�ت��واج��دا فنطلب التأجيل
اسبوعني.
 محمد الجبري :بعد نهاية العامس�ي�ت��م تفنيشهم ،ل�ك��ن اذا تعهدت
الحكومة بوقف القرار نوافق لحني
بحث التعديالت للجنة املالية.
 ال � ��رئ� � �ي � ��س م� � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م:ال�ت�ع��دي�لات امل��وج��ودة ف��ي امل��ال�ي��ة ال
ت��ؤث��ر ع �ل��ى وض �ع �ه��م ال م ��ن ق��ري��ب
وال من بعيد ،الطلب يجب ان يكون
الئحيا ويجاب الى طلب الحكومة
بالتأجيل اسبوعني.
المداولة الثانية
لقانون األحداث
 ال � ��رئ� � �ي � ��س م� � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م:التعديالت تقدم م��ا ب�ين املداولتني
االولى والثانية حتى تتم دراستها.
املجلس يقر تعديال على امل��ادة
التاسعة باضافة بند جديد ونصه
«ي�ح�ظ��ر ع�ل��ى ال �ح��دث ال �ت��ردد على

وزيرة الشؤون هند الصبيح

االم� ��اك� ��ن ال� �ت ��ي ي �ش��اه��د ب �ه��ا اف�ل�ام
ال �ع �ن��ف او االف �ل��ام االب��اح �ي��ة او ما
شابه ذلك ويؤدي الى انحرافه.
 هند الصبيح :التعديل الثالثيعارض امل��ادة  91من قانون الطفل
ونرفض اق��رار عقوبة ال تتجاوز 3
اش �ه��ر ل�ت�ع��ارض�ه��ا وق��ان��ون الطفل
على ان تكون املدة سنة.
وت � � �ق� � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب اح� � �م � ��د الري
بتعديل على املادة .39
 هند الصبيح :تبقى امل��ادة كماهي.
 م �ب��ارك ال�ح��ري��ص :تبقى امل��ادةكما هي.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :اذني��رف��ض التعديل وتبقى امل��ادة كما
وردت مع املداولة االولى.
وتم رفض املقترح بتعديل املادة
.43
 مبارك الحريص :تم تعديل فياللجنة على املادة  55باضافة كلمة.
 الرئيس مرزوق الغانم :موافقةوي� �ج ��ري ال �ت �ص��وي��ت ن � ��داء ب��االس��م
ع �ل��ى امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة م ��ن ق��ان��ون
االحداث.
ال �ح �ض��ور 35 :م��واف �ق��ة 29 :غير
موافقة 4 :امتناع2 :
 يوسف الزلزلة :نود الذهاب الىت �ق��اري��ر ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة
م� �ب ��اش ��رة وت ��أج� �ي ��ل ت� �ق ��اري ��ر ل�ج�ن��ة
األولويات الى الجلسة املقبلة.
 الرئيس مرزوق الغانم :نصوتعلى مقترح الزلزلة وتحدد الجلسة
ل �ح�ين االن �ت �ه��اء م ��ن ت �ق��اري��ر لجنة
الخارجية بشأن االتفاقيات.
تقارير لجنة الخارجية
وانتقل املجلس ملناقشة تقارير
ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة وع��دده��ا
 9وه��ي ال�ت�ق��اري��ر ال�ت��ي ت��م امل��واف�ق��ة

عليها.
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ع � �ش� ��رون ل �ل �ج �ن��ةال � �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ع ��ن م �ش��روع
ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ب��روت��وك��ول
ت �ع��دي��ل ات �ف��اق �ي��ة ال �ج��رائ��م وب�ع��ض
االف �ع��ال االخ ��رى ال�ت��ي ت��رت�ك��ب على
منت الطائرات.
 ال �ت �ق��ري��ر ال� �ح ��ادي وال �ع �ش��رونل �ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
مذكرة تفاهم بشأن الترتيبات بني
ح �ك��وم��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت وب��رن��ام��ج
االمم املتحدة االنمائي.
 ال �ت �ق��ري��ر ال �ث ��ان ��ي وال� �ع� �ش ��رونل �ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
ات �ف��اق �ي��ة ال �ن �ق��ل ال �ب �ح��ري ال �ت �ج��اري
بني حكومة دولة الكويت وحكومة
جمهورية تركيا.
 ال �ت �ق��ري��ر ال� �ث ��ال ��ث وال� �ع� �ش ��رونل �ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
الترتيبات بشأن انشاء قاعدة دعم
وع�م�ل�ي��ات ل��وج�س�ت�ي��ة ب�ي�ن حكومة
دولة الكويت (ممثلة بوزارة الدفاع)
وحكومة كندا (ممثلة بوزارة الدفاع
الوطني والقوة الكندية).
 ال �ت �ق ��ري ��ر ال� ��راب� ��ع وال� �ع� �ش ��رونل �ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع��ن
م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
انضمام دول��ة الكويت ال��ى اتفاقية
ان� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��رب �ي��ة ل �ل �ط �ي��ران
املدني.
 ال�ت�ق��ري��ر األول للجنة ال�ش��ؤونال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع � ��ن م � �ش � ��روع ق ��ان ��ون
باملوافقة على اتفاقية بني حكومة
دول ��ة ال�ك��وي��ت وح�ك��وم��ة جمهورية
م �ص��ر ال �ع��رب �ي��ة ل�ت�ج�ن��ب االزدواج
ال � �ض� ��ري � �ب� ��ي وم� � �ن � ��ع ال � �ت � �ه � ��رب م��ن
الضرائب على الدخل.

 ال� � �ت� � �ق � ��ري � ��ر ال � � �ث� � ��ان� � ��ي ل �ل �ج �ن��ةال � �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة ع ��ن م �ش��روع
ق ��ان ��ون ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االن �ض �م��ام
ال � � ��ى االت � � �ف� � ��اق ال � �ت � �ع� ��اون ��ي ل� �ل ��دول
العربية ال��واق�ع��ة ف��ي اس�ي��ا للبحث
والتنمية والتدريب في مجال العلم
والتكنولوجيا النوويني (عراسيا
.)arsia
 التقرير الثالث للجنة الشؤونال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع � ��ن م � �ش � ��روع ق ��ان ��ون
باملوافقة على اتفاقية بني حكومة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ال��والي��ات
امل� � �ت� � �ح � ��دة االم� � �ي � ��رك� � �ي � ��ة ل �ت �ح �س�ي�ن
االم � � �ت � � �ث� � ��ال ال � �ض � ��ري � �ب � ��ي ال� � ��دول� � ��ي
وتطبيق قانون االمتثال الضريبي
للحسابات االجنبية (فاتكا).
التقرير الخامس للجنة الشؤونالخارجية للنظام امل��وح��د ملكافحة
االغ � � ��راق وال� �ت ��داب� �ي ��ر ال�ت�ع��وي�ض�ي��ة
لدول مجلس التعاون الخليجي.
 وج� � � � � � ��رى ال � � �ت � � �ص � ��وي � ��ت ع� �ل ��ىاالت� �ف ��اق� �ي ��ات ال �ت �س��ع ف ��ي ت�ص��وي��ت
واح��د وك��ان��ت النتيجة ف��ي امل��داول��ة
االولى.
موافقة  37غير موافقة 1
 وج� � � � � � ��رى ال � � �ت � � �ص � ��وي � ��ت ع� �ل ��ىاالتفاقيات وتحال على الحكومة.
 ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د :الشكرالعضاء املجلس بشكل عام واعضاء
ال �ل �ج �ن��ة ب �ش �ك��ل خ � ��اص وأؤك � � ��د أن
املساحة الواسعة من التعاون التي
اعتمدناها خليجيا وعربيا ودوليا
ون�ح��رص ف��ي الكويت على ان هذه
املساحة ضمن االطر املتفق عليها.
 م �ح �م��د ط� �ن ��ا :ن �ش �ك��ر ال�ج�م�ي��عالن هذه االتفاقيات تعطي الكويت
سمعة طيبة.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :ترفعالجلسة الى يوم  15ديسمبر -.2015

الجبري :بعد نهاية
العام سيتم
إنهاء خدمات
 180موظفا في
الكويتية وعلى
الحكومة وقف
القرار
الصبيح :التعديل
الثالث على قانون
األحداث يعارض
المادة  91من
قانون الطفل
طنا :االتفاقيات
الخارجية تعطي
الكويت سمعة
طيبة
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بعد إقرار المجلس له في مداولته الثانية وإحالته للحكومة

المذكرة اإليضاحية لقانون األحداث
واف ��ق م�ج�ل��س االم ��ة ف��ي جلسته
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة أم � � ��س ع� �ل ��ى م� �ش ��روع
ال �ق��ان��ون ب ��إص ��دار ق��ان��ون األح� ��داث
ف��ي م��داول�ت��ه الثانية واح��ال�ت��ه على
الحكومة.
وف � �س� ��رت امل � ��ذك � ��رة االي �ض ��اح �ي ��ة
ل �ل �ق��ان��ون ال �ح��اج��ة ال ��ى ت �ش��ري��ع من
ه ��ذا ال �ن��وع مبينة ان ال �ق��ان��ون رق��م
( )3لسنة  1983ف��ي ش��أن األح ��داث
م�ض��ى ع�ل��ى ص ��دوره م��ا ي��زي��د على
ثالثة عقود تطور خاللها النظر الى
املعاملة الجنائية ل�لأح��داث بحيث
أصبح الهدف منها في األساس هو
ال�ع�لاج االج�ت�م��اع��ي وال�ت��رب��وي لهم
قبل النظر في الجزاءات العقابية.
ومن أهم االحكام التي تضمنها
مشروع القانون الجديد هو تحديد
س ��ن ال � �ح ��دث ب ��أن ��ه ك ��ل ش �خ��ص ل��م
ي�ج��اوز ال �ـ  16م��ن ع�م��ره ف��ي ح�ين أن
الحدث في القانون األصلي املعمول
ب��ه ح��ال �ي��ا ه��و ك��ل ذك ��ر او ان �ث��ى لم
ي�ب�ل��غ م��ن ال �س��ن ت �م��ام ال�س�ن��ة ال� �ـ 18
ع �ل��ى ان ي�ع�م��ل ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون بعد
سنة من تاريخ صدوره.
وقررت املادة الثانية من القانون
امتناع املسؤولية الجزائية للحدث
الذي لم يبلغ من العمر سبع سنني
كاملة وقت ارتكاب اي واقعة تشكل
جريمة.
ون � � � ��ص ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ف � � ��ي م � ��ادت � ��ه
االول��ى على وج��ود محكمة ونيابة
لالحداث وشرطة لحماية االح��داث
وم��ؤس �س��ات ل�ل��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ت �ض��م م ��رك ��زا الس �ت �ق �ب��ال االح� � ��داث
امل � �ع� ��رض �ي�ن ل�ل��ان � �ح� ��راف ل �ل �ت �ح �ف��ظ
ع�ل�ي�ه��م م��ؤق �ت��ا وم �ك��ان��ا ل�لاح�ت�ج��از
امل��ؤق��ت ب��اس��م (دار امل�لاح�ظ��ة) حتى
الفصل بأمرهم ودارا لاليواء باسم
(دار الضيافة) فضال عن املؤسسات
ال�ع�ق��اب�ي��ة وه��و امل �ك��ان ال ��ذي يجري
فيه تنفيذ العقوبات املقيدة للحرية.
كما نصت ذات املادة على وجود
دار باسم (دار االيداع) تتولى إعادة
تأهيل االحداث اجتماعيا واعدادهم
ل �ل ��ان� � ��دم� � ��اج ف � � ��ي ب � �ي � �ئ� ��ة ص ��ال� �ح ��ة
ومتابعتهم بعد خروجهم من خالل
ب��رام��ج ال��رع��اي��ة ال�لاح�ق��ة ال��ى جانب
ان�ش��اء مكاتب امل��راق�ب��ة االجتماعية
وال��رع��اي��ة ال�لاح�ق��ة ومكتب الخدمة
االجتماعية والنفسية.
ويتألف القانون من  69مادة ومن
أب� ��رز امل � ��واد ال �ج��دي��دة ع�ل�ي��ه ان �ش��اء
لجنة دائمة لرعاية األحداث تشرف
على حماية مصالحهم ويراعى في
تشكيلها تمثيل العنصر القضائي
وال� �ق ��ان ��ون ��ي وال ��دي � �ن ��ي وال �ن �ف �س��ي
واالج � �ت � �م ��اع ��ي واألم� � �ن � ��ي وي� �ص ��در
بتشكيلها ق ��رار م��ن وزي ��ر ال�ش��ؤون
االجتماعية والعمل.
ونصت املادة الرابعة من القانون
على ان للجنة رعاية األح��داث عددا
م� ��ن االخ� �ت� �ص ��اص ��ات م �ن �ه��ا ال �ن �ظ��ر

ف ��ي م �ش �ك�ل�ات االح � � ��داث امل �ع��رض�ين
ل�ل�ان� �ح ��راف واألم � � ��ر ب ��إي ��داع �ه ��م ف��ي
ام��اك��ن ال��رع��اي��ة امل�ن��اس�ب��ة ومتابعة
ت��أه �ي �ل �ه��م وت �ش �غ �ي �ل �ه��م وإع ��ادت �ه ��م
ل�لان�خ��راط ف��ي املجتمع ول�ه��ا كذلك
الطلب من املحكمة إعادة النظر في
التدابير الصادرة منها ضد الحدث.
وفي امل��ادة الخامسة من القانون
بشأن التدابير والجزاءات العقابية
أض � ��اف امل� �ش ��رع ال� ��ى ج��ان��ب ت��دب�ي��ر
ال �ت �س �ل �ي��م واالخ � �ت � �ب � ��ار ال �ق �ض��ائ��ي
واالي � � � � � ��داع ف � ��ي اح� � � ��دى م ��ؤس� �س ��ات
الرعاية االجتماعية واملستشفيات
ال � �ع�ل��اج � �ي� ��ة ت� ��دب � �ي� ��ر ج � ��دي � ��د وه� ��و
االلحاق بالتدريب املهني واإللتزام
بواجبات معينة.
ون �ص��ت امل� � ��ادة ال �ث��ام �ن��ة ال �ت��ي ال
يوجد لها مقابل بالقانون السابق
على ان يكون الحكم بإلحاق الحدث
ب��ال�ت��دري��ب امل�ه�ن��ي ب��أن ي�ت��م إلحاقه
بأحد املراكز أو املعاهد املتخصصة
أو احد املصانع او املتاجر او املزارع
املختصة بذلك والتي تقبل تدريبه
وب�م��ا يناسب ظ��روف ال�ح��دث وبما
ال يعيق انتظام الحدث في التعليم
االس � ��اس � ��ي وت � �ح � ��دد امل� �ح� �ك� �م ��ة ف��ي
حكمها مدة لهذا التدبير ال تجاوز
ثالث سنوات.
ون�ص��ت امل��ادة ال �ـ  15م��ن القانون
على أال يحكم باالعدام وال بالحبس
امل ��ؤب ��د ع �ل��ى ال � �ح ��دث وإذا ارت �ك��ب
الحدث ال��ذي اكمل الخامسة عشرة
ول� ��م ي� �ج ��اوز ال� �س ��ادس ��ة ع �ش ��رة م��ن
ال�ع�م��ر ج�ن��اي��ة عقوبتها االع� ��دام او
الحبس املؤبد يحكم عليه بالحبس
م � ��دة ال ت ��زي ��د ع� �ل ��ى  15س� �ن ��ة ك�م��ا
ت �ن��ص امل � � ��ادة ع �ل��ى ان� ��ه إذا ارت �ك��ب
ال �ح��دث ج��ري�م��ة ع�ق��وب�ت�ه��ا الحبس
امل��ؤق��ت ي�ح�ك��م ع�ل�ي��ه ب��ال�ح�ب��س م��دة
ال ت � �ج� ��اوز ن� �ص ��ف ال� �ح ��د األق� �ص ��ى
امل�ق��رر ق��ان��ون��ا للجريمة وال يعاقب
الحدث بالغرامة سواء اقترنت هذه
بالعقوبة بالحبس أم لم تقترن إال
ب �م��ا ي �ج��اوز ن �ص��ف ال �ح��د األق �ص��ى
ل �ل �غ ��رام ��ة امل � �ق� ��ررة ل �ل �ج��ري �م��ة ال �ت��ي
ارتكبها.
فيما نصت املادة  20من القانون
ب�ع��د ال�ت�ع��دي��ل ع�ل��ى ان ع�ل��ى متولي
ال��رع��اي��ة اب�ل�اغ م��راق��ب ال �س �ل��وك في
ح ��ال ��ة م� ��وت ال� �ح ��دث او م ��رض ��ه او
ت�غ�ي�ي��ر س �ك �ن��ه او غ �ي��اب��ه دون إذن
وكذلك عن اي طارئ آخر يطرأ عليه
وذل � ��ك خ �ل�ال اس �ب��وع�ي�ن م ��ن ت��اري��خ
علمه ب��ذل��ك وي�ع��اق��ب ه��ذا امل�س��ؤول
عن ع��دم االب�لاغ في امليعاد بغرامه
ال تجاوز ألف دينار.
ونصت املادة  23من القانون على
ان��ه إذا ضبط ال�ح��دث ف��ي ح��ال��ة من
ح��االت ال�ت�ع��رض ل�لان�ح��راف أن��ذرت
ن �ي��اب��ة األح� � ��داث م ��ن ت �ل �ق��اء نفسها
أو بناء على طلب م��ن لجنة رعاية
االح � � � ��داث م� �ت ��ول ��ي رع ��اي� �ت ��ه ك �ت��اب��ة

ملراقبة سلوكه في املستقبل ويجوز
االع� �ت ��راض ع �ل��ى ه ��ذا االن� � ��ذار ام ��ام
محكمة االح��داث خالل  15يوما من
تاريخ تسلمه.
وأج� � � � � � � � � ��ازت امل � � � � � � � ��ادة  27مل� ��دي� ��ر
امل ��ؤس� �س ��ات ال �ع �ق��اب �ي��ة امل� � ��ودع ب�ه��ا
ال�ح��دث ال��ذي ت�ج��اوز سنه  15سنة
ولم يكمل الـ  21تكليفه بالعمل في
الخدمات الداخلية للمؤسسة عند
ت�ن�ف�ي��ذه ل�ع�ق��وب��ة ال�ح�ب��س م��ا ل��م ير
طبيب املؤسسة املختص اعفاءه من
العمل فيها ألس�ب��اب صحية ت��دون
بملف التنفيذ الخاص به.
وأك ��دت امل ��ادة  28على ان يراعى
عند تشغيل ال�ح��دث املحكوم عليه
والذي يتمتع بمهارة فنية معينة ان
يكون تشغيله في االعمال والحرف
التي تناسب مهارته.
ووف� �ق ��ا ل �ل �م��ادة  29ف� ��ان ال �ح��دث
امل �ح �ك��وم ع �ل �ي��ه ال � ��ذي ي �ق �ض��ي م��دة
ال� �ع� �ق ��وب ��ة ف � ��ي اح � � ��دى امل ��ؤس� �س ��ات
ي �س �ت �ح��ق اج� � ��را ع �م��ا ي� �ق ��وم ب ��ه م��ن
اع�م��ال فنية او انتاجية او خدمية
وي �ت �ح��دد اج ��ره ف��ي ك��ل م�ن�ه��ا وف�ق��ا
ل�ل�ق��واع��د ال�ت��ي ي�ص��در ب�ه��ا ق ��رار من
وزير الشؤون االجتماعية والعمل.
وذك� ��رت امل� ��ادة  30ب��ان��ه إذا تبني
لطبيب املؤسسة العقابية ان هناك
ض��ررا على صحة ال�ح��دث املحكوم
عليه نتيجة تنفيذ عقوبة الحبس
وج ��ب ع�ل�ي��ه اب�ل��اغ م��دي��ر امل��ؤس�س��ة
ال �ع �ق��اب �ي��ة ال � ��ذي ي �ط �ل��ب ال� ��ى ن�ي��اب��ة
االح � ��داث ع ��رض االم� ��ر ع�ل��ى رئ�ي��س
م�ح�ك�م��ة االح� � ��داث ل �ي��أم��ر ب �م��ا ي ��راه
م �ن��اس �ب��ا ف� ��ي ش � ��أن ال � �ح� ��دث ف�ي�م��ا
ن�ص��ت امل� ��ادة  32م��ن ال �ق��ان��ون على
انه ال يجوز تنفيذ العقوبة املقيدة
ل �ل �ح��ري��ة ع �ل��ى ال� �ح ��دث داخ � ��ل غ��رف
الحبس االنفرادي.
ال �ج��دي��دة ك��ذل��ك م ��ا ن �ص��ت عليه
امل� � � ��ادة  67م� ��ن ال � �ق ��ان ��ون ع� �ل ��ى ان ��ه
يحظر على الصحف واملطبوعات
ووس��ائ��ل االع�ل�ام امل��رئ��ي واملسموع
واالل �ك �ت��رون��ي ن �ش��ر م �ع �ل��وم��ات عن
ق �ض��اي��ا االح � � ��داث ت�ت�ض�م��ن اس �م��اء
املتهمني او ص��وره��م س��واء قبل او
اثناء املحاكمة او بعد صدور الحكم
ع �ل �ي �ه��م ك� �م ��ا ي �ح �ظ��ر ن� �ش ��ر وق ��ائ ��ع
ال �ت �ح �ق �ي��ق او امل� �ح ��اك� �م ��ة ل �ق �ض��اي��ا
االح ��داث او ملخص عما ت��م فيهما
وي� �ج ��وز ن �ش��ر م �ل �خ��ص ع ��ن ال�ح�ك��م
دون االش ��ارة الس��م ال�ح��دث او لقبه
او ص��ورت��ه وي �ع��اق��ب امل� �س ��ؤول عن
النشر او االذاعة او البث عن مخالفة
الحظر املبني في هذه امل��ادة بغرامة
ال ت �ق��ل ع��ن أل ��ف دي �ن��ار وال ت �ج��اوز
خمسة االف دينار.

المداولة الثانية لقانون األحداث
غير
موافق
موافق

ممتنع

م

االسم

✓

33

عدنان عبدالصمد

34

عسكر العنزي

35

علي العبيدي
علي العمير

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

2

أحمد القضيبي

3

أحمد مطيع

4

أنس الصالح

36

5

بدر العيسى

37

عودة الرويعي

6

جابر املبارك

38

عيسى الكندري

7

جمال العمر

✓

39

فارس العتيبي

8

حمدان العازمي

✓

40

فيصل الدويسان

9

حمد الهرشاني

41

فيصل الشايع

✓

10

حمود الحمدان

42

فيصل الكندري

✓

11

خالد الجراح

43

كامل العوضي

✓

12

خلف دميثير

13

خليل الصالح

44

ماجد موسى

✓

14

خليل عبدالله أبل

45

ماضي الهاجري

15

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

✓

16

روضان الروضان

✓

49

مبارك الحريص

✓

17

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

18

سعدون حماد

51

محمد طنا

✓

19

سعود الحريجي

52

محمد العبدالله

✓

20

سلطان الشمري

53

محمد الهدية

21

سلمان الحمود

✓

54

محمد الجبري

22

سيف العازمي

✓

55

محمد الرشيدي

23

صالح عاشور

56

محمد الحويلة

✓

24

صباح الخالد

57

مرزوق الغانم

✓

25

طالل السهلي

58

منصور الظفيري

26

عادل الخرافي

59

نبيل الفضل

✓

27

عبدالحميد دشتي

60

هند الصبيح

✓

28

عبدالرحمن الجيران

61

ياسر أبل

✓

29

عبدالله التميمي

✓

62

يعقوب الصانع

✓

30

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله العدواني

64

يوسف العلي

✓

32

عبدالله املعيوف

النتيجة

29

✓
✓

✓

✓
✓

✓

✓

ممتنع

✓

✓

4
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الخالد :إطالق اسم سعود الفيصل
على احد المعالم الرئيسية في الكويت
قال رئيس مجلس الوزراء باالنابة
وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
الخالد ان مجلس الوزراء قرر اطالق
اسم الراحل االمير سعود الفيصل آل
سعود على أحد املعالم الرئيسية في
ال�ك��وي��ت ت�ق��دي��را وت�خ�ل�ي��دا للمسيرة
ال �ع �ط ��رة ل �ه ��ذا ال ��رج ��ل وإس �ه��ام��ات��ه
امل� � �ش� � �ه � ��ودة ع � �ل ��ى ك� ��اف� ��ة االص � �ع� ��دة
وع��رف��ان��ا ب�م��واق�ف��ه ال�ب�ط��ول�ي��ة ت�ج��اه
دولة الكويت وشعبها.
واوض � � � ��ح ان وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة
تعكف على تحديد واختيار انسب
هذه املعالم الرئيسية لتلبي وتعبر
عن مكانة هذه القامة العالية.
ج��اء ذل��ك في كلمة للشيخ صباح
الخالد بالحفل ال��ذي اق��ام��ه مجلس
ال �ع�ل�اق ��ات ال �ع��رب �ي��ة ال ��دول �ي ��ة م�س��اء
ام ��س االول ل�ت�ك��ري��م ال��راح��ل االم�ي��ر
سعود الفيصل آل سعود الذي شغل
م�ن�ص��ب وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
ملا يقارب االرب�ع��ة عقود وذل��ك تحت
ع�ن��وان (س�ع��ود ال�ف�ي�ص��ل ..السياسة
في حضرة االخالق).
وث � �م� ��ن ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح ال �خ ��ال ��د
م �ب��ادرة م�ج�ل��س ال �ع�لاق��ات ال�ع��رب�ي��ة
وال� � ��دول � � �ي� � ��ة ب � ��إق � ��ام � ��ة ه� � � ��ذا ال �ح �ف ��ل

صباح الخالد متوسطا املشاركني في حفل مجلس العالقات العربية الدولية

التكريمي وقال إن الحديث عن األمير
س � �ع ��ود ال �ف �ي �ص��ل ه� ��و اس �ت �ح �ض��ار
للحنكة السياسية ولكريم األخ�لاق
مبينا ان الفقيد كان سياسيا محنكا
جمع بني الحكمة والرأي السديد في
م�خ�ت�ل��ف م��راح��ل ق �ي��ادت��ه للسياسة
ال �خ��ارج �ي��ة ل� �ب�ل�اده وألرب� �ع ��ة ع�ق��ود
متواصلة.
وذكر انه تشرف بالتعامل املباشر
مع األمير سعود الفيصل وملست كم

كان أصيال بمناقبه وأخالقه سخيا
ب �ب��ذل��ه وع� �ط ��ائ ��ه ع �ظ �ي �م��ا ب �م��واق �ف��ه
وآرائ � � � � � ��ه م � �ت � �ف� ��ردا ب ��دب �ل ��وم ��اس �ي �ت ��ه
وري ��ادت ��ه م�ع�ت�ب��را ان ال�ف�ق�ي��د أس��س
ب�م��وس��وع�ي��ة علمه وث�ق��اف�ت��ه وس��داد
حكمته وذك��ائ��ه م��درس��ة راس�خ��ة في
السياسة والدبلوماسية.
وق��ال ان الكويتيني ل��ن ينسوا ما
ذك��ره وردده األم�ي��ر سعود الفيصل
م�ن��ذ األي� ��ام األول� ��ى ل�ل�غ��زو ال�ع��راق��ي

ع �ن��دم��ا ق � ��ال :ل ��ن ي �غ �م��ض ل �ن��ا ج�ف��ن
حتى تعود الكويت ألصحابها وأن
ال�ك��وي��ت س�ت�ت�ح��رر رغ ��م أن ��ف ال �غ��زاة
الحاقدين.
واوض��ح ان األمير الفيصل رحمه
ال� �ل ��ه ك � ��ان م� ��ن ب�ي��ن ال � ��دع � ��اة ال �ك �ب��ار
للتالحم الخليجي على اعتبار أنه
يمثل راف��دا أساسيا للعمل العربي
امل� �ش� �ت ��رك م �ش �ي��را ال � ��ى ان � ��ه ك � ��ان م��ن
دع� ��اة ت �ط��وي��ر اإلم �ك��ان��ات ال��دف��اع�ي��ة

ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وع ��دم ال��رك��ون ف�ق��ط إل��ى
ال �ت �ح ��ال �ف ��ات ال ��دول � �ي ��ة م� ��ن م�ن�ط�ل��ق
ق ��راء ت ��ه ال�ث��اق�ب��ة ل�ل�س�ي��اس��ة ال��دول�ي��ة
وتقلباتها.
وذك��ر ان الفقيد كان يحمل هموم
ال �ع��رب وق�ض��اي��اه��م ف��ي قلبه وف�ك��ره
مؤكدا ان القضية الفلسطينية كانت
في وجدانه اذ كرس مكانته الدولية
في الدفاع عنها وكان من أبرز الدعاة
ملبادرة السالم العربية.
وم � � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه وص � � � � ��ف رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال �ع�لاق��ات ال�ع��رب�ي��ة ال��دول�ي��ة
م �ح �م��د ال �ص �ق ��ر ف� ��ي ك �ل �م��ة م �م��اث �ل��ة
االم �ي��ر س�ع��ود الفيصل ب��ان��ه ف��ارس
الدبلوماسية السعودية الذي ترجل
ع��ن امل�ن�ص��ب ال� ��وزاري ب�ع��د  40عاما
من العمل اجتمعت له فيها عبقرية
املوهبة وكفاءة املجهود.واوضح ان
القائمني على املجلس شعروا بأنهم
اول م��ن ي�ج��ب عليهم ت�ك��ري��م االم�ي��ر
س �ع��ود ال�ف�ي�ص��ل .وذك � ��ر ان م �ب��ادرة
التكريم مبادرة وفاء ألمير عز مثل
وفائه لوطنه وامته ودينه وتظاهرة
احتفاء بالقيمة التي يمثلها الفقيد
بسيرته ومسيرته.
وم� � ��ن ج �ه �ت ��ه اس � �ت � �ع� ��رض ع �ض��و

م�ج�ل��س ال �ع�لاق��ات ال�ع��رب�ي��ة ال��دول�ي��ة
رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد
السنيورة مواقف الفيصل مع لبنان
وال �ت��ي م��ن أب ��رزه ��ا س�ع�ي��ه ال�ح�ث�ي��ث
إلي �ق ��اف ال �ح ��رب األه �ل �ي��ة وإس �ه��ام��ه
املباشر ف��ي وقفها .وق��ال السنيورة
إن ال �ف �ق �ي��د رح �م ��ه ال �ل ��ه ك� ��ان ي�ح�م��ل
م �ع ��ه إل � ��ى امل� �ح ��اف ��ل ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
أص � ��ال � ��ة وس �ك �ي �ن ��ة وص� � �ف � ��اء وق � ��ال
عضو املجلس األم�ين العام السابق
ل �ج��ام �ع ��ة ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ووزي� � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة امل �ص��ري األس �ب��ق ع�م��رو
م��وس��ى إن دع��وة نخبة م��ن الساسة
العرب والدبلوماسيني إلقامة حفل
وف��اء ل��ذك��رى األم�ي��ر سعود الفيصل
أمر طبيعي باعتبارهم عرفوا فضله
وك�ف��اء ت��ه واح�ت��رم��وا قيادته ونهلوا
من فيض دبلوماسيته.
واضاف أن البسطاء واملواطنني قد
حزنوا عليه أيضا وع�ب��روا بأصدق
املشاعر عن حزنهم بوفاته رغم أنهم
ل��م يلتقوا ب��ه ولكنهم تابعوه ورأوا
ف �ي��ه ال �ش �خ �ص �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ف��ردة
ال �ت��ي ت�ع�ب��ر ع��ن م�ش��اع��ره��م العربية
وكبريائهم الوطني .مشيرا الى أنه
كان صاحب سمو أخالقي.

افتتاح أعمال المؤتمر السادس لمجموعة كبار المانحين

الكويت تدعو لإلسراع بحل سياسي ينهي
الكارثة اإلنسانية في سوريا

خال الجارالله

ن � � ��اش � � ��دت ال � � �ك� � ��وي� � ��ت أع� � �ض � ��اء
امل � �ج � �ت � �م� ��ع ال� � � ��دول� � � ��ي امل � �س � ��ارع � ��ة
ب �ت��وح �ي��د ص�ف��وف�ه��م وص� ��وال ال��ى
ح��ل سياسي ينهي ه��ذه الكارثة
االن �س��ان �ي��ة وي�ح�ف��ظ ل�ل�ع��ال��م ام�ن��ه
واستقراره.
وش ��دد ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
خالد الجارالله في كلمة له خالل
اف �ت �ت��اح اع �م��ال امل��ؤت �م��ر ال �س��ادس
مل �ج �م��وع��ة ك� �ب ��ار امل ��ان� �ح�ي�ن ل��دع��م
الوضع اإلنساني في سوريا على
ض��رورة تكاتف الجهود لتجاوز
ال��وض��ع امل��أس��اوي االل�ي��م لسوريا
وال � ��ى وق� ��ف ن ��زي ��ف ال � ��دم وال �ق �ت��ل

وال��دم��ار ال ��ذي ي�ش�ه��ده ه��ذا البلد
الشقيق.
وق ��ال ال�ج��ارال�ل��ه ان امل�س��ؤول�ي��ة
تقع وبشكل رئيسي على املجتمع
ال� ��دول� ��ي الس �ي �م��ا م �ج �ل��س األم� ��ن
ب ��أع� �ض ��ائ ��ه دائ� � �م � ��ي ال� �ع� �ض ��وي ��ة.
واضاف لقد حذرنا في مناسبات
مختلفة م��ن خ�ط��ورة ال�ص��راع في
س��وري��ا وأث � ��ره امل��دم��ر ل �ي��س فقط
على سوريا شعبا وكيانا وإنما
على األم��ن واالستقرار في العالم
اجمع.
وت �ط��رق ال ��ى ال �ج �ه��ود ال�ك�ب�ي��رة
التي بذلت مؤكدا الحاجة املاسة

ملبالغ ومساع اكبر لسد الحاجة
االنسانية للسوريني في ظل اكبر
كارثة إنسانية يشهدها التاريخ
املعاصر.
وأوض� � � � ��ح ان االث� � � � ��ار امل� ��روع� ��ة
ل �ه��ذه ال �ك��ارث��ة ام� �ت ��دت ل�ت�ت�ج��اوز
دول ال� �ج ��وار وت �ص��ل ال ��ى ال �ق��ارة
األوروب � � � �ي� � � ��ة ال � �ت � ��ي ت � �ق � ��وم ب� �ب ��ذل
ال� �ج� �ه ��ود وال �ت �ض �ح �ي��ات ال �ه��ام��ة
ف� ��ي س �ب �ي��ل اح � �ت� ��واء أزم� � ��ة ت��دف��ق
الالجئني.
وأع� � � ��رب ع� ��ن ش� �ك ��ره وت �ق ��دي ��ره
ل�ل�م�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ع �ل��ى امل� �ب ��ادرة
ب ��اس �ت� �ض ��اف ��ة وت �ن �ظ �ي ��م امل��ؤت �م��ر

ال ��دول ��ي ال ��راب ��ع ل�ل�م��ان�ح�ين ل��دع��م
األوض � � � � ��اع االن � �س� ��ان � �ي� ��ة ل �ل �ش �ع��ب
السوري املقرر عقده في العاصمة
البريطانية لندن خ�لال األسبوع
االول م ��ن ش �ه��ر ف �ب��راي��ر ب��رئ��اس��ة
مشتركة مع كل من دول��ة الكويت
ومملكة النرويج وأملانيا.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال رئ �ي��س الهيئة
ال� �خ� �ي ��ري ��ة االس�ل��ام � �ي� ��ة ال �ع��امل �ي��ة
وامل�س�ت�ش��ار ف��ي ال��دي��وان االم�ي��ري
وم � �ب � �ع ��وث االم � �ي ��ن ال� � �ع � ��ام ل�ل�ام��م
املتحدة للشأن االنساني الدكتور
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه امل� � �ع� � �ت � ��وق ان االزم� � � ��ة
السورية ما زالت بكل مضاعفاتها

االن �س��ان �ي��ة ت� � ��راوح م �ك��ان �ه��ا دون
اي تقدم يذكر على صعيد الحل.
واوض��ح ان االس�ت�م��رار ف��ي العمل
االن �س��ان��ي م��ن اج��ل ه��ذه القضية
ليس بديال ع��ن العمل السياسي
وع � �ل� ��ى م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ن ال� ��دول� ��ي
ب �خ��اص��ة االع� �ض ��اء امل ��ؤث ��رون في
ق��رارات��ه التركيز على خلق حلول
سياسية حقيقية لالزمة وتفعيل
ج�م �ي��ع االوراق ال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ت��ي
تحقن الدماء وتوقف شالالت الدم
املتدفق يوميا.
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الخالد :إطالق اسم سعود الفيصل
على احد المعالم الرئيسية في الكويت
قال رئيس مجلس الوزراء باالنابة
وزي � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
الخالد ان مجلس الوزراء قرر اطالق
اسم الراحل االمير سعود الفيصل آل
سعود على أحد املعالم الرئيسية في
ال�ك��وي��ت ت�ق��دي��را وت�خ�ل�ي��دا للمسيرة
ال �ع �ط ��رة ل �ه ��ذا ال ��رج ��ل وإس �ه��ام��ات��ه
امل� � �ش� � �ه � ��ودة ع � �ل ��ى ك� ��اف� ��ة االص � �ع� ��دة
وع��رف��ان��ا ب�م��واق�ف��ه ال�ب�ط��ول�ي��ة ت�ج��اه
دولة الكويت وشعبها.
واوض � � � ��ح ان وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة
تعكف على تحديد واختيار انسب
هذه املعالم الرئيسية لتلبي وتعبر
عن مكانة هذه القامة العالية.
ج��اء ذل��ك في كلمة للشيخ صباح
الخالد بالحفل ال��ذي اق��ام��ه مجلس
ال �ع�ل�اق ��ات ال �ع��رب �ي��ة ال ��دول �ي ��ة م�س��اء
ام ��س االول ل�ت�ك��ري��م ال��راح��ل االم�ي��ر
سعود الفيصل آل سعود الذي شغل
م�ن�ص��ب وزي� ��ر خ��ارج �ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
ملا يقارب االرب�ع��ة عقود وذل��ك تحت
ع�ن��وان (س�ع��ود ال�ف�ي�ص��ل ..السياسة
في حضرة االخالق).
وث � �م� ��ن ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح ال �خ ��ال ��د
م �ب��ادرة م�ج�ل��س ال �ع�لاق��ات ال�ع��رب�ي��ة
وال� � ��دول � � �ي� � ��ة ب � ��إق � ��ام � ��ة ه� � � ��ذا ال �ح �ف ��ل

صباح الخالد متوسطا املشاركني في حفل مجلس العالقات العربية الدولية

التكريمي وقال إن الحديث عن األمير
س � �ع ��ود ال �ف �ي �ص��ل ه� ��و اس �ت �ح �ض��ار
للحنكة السياسية ولكريم األخ�لاق
مبينا ان الفقيد كان سياسيا محنكا
جمع بني الحكمة والرأي السديد في
م�خ�ت�ل��ف م��راح��ل ق �ي��ادت��ه للسياسة
ال �خ��ارج �ي��ة ل� �ب�ل�اده وألرب� �ع ��ة ع�ق��ود
متواصلة.
وذكر انه تشرف بالتعامل املباشر
مع األمير سعود الفيصل وملست كم

كان أصيال بمناقبه وأخالقه سخيا
ب �ب��ذل��ه وع� �ط ��ائ ��ه ع �ظ �ي �م��ا ب �م��واق �ف��ه
وآرائ � � � � � ��ه م � �ت � �ف� ��ردا ب ��دب �ل ��وم ��اس �ي �ت ��ه
وري ��ادت ��ه م�ع�ت�ب��را ان ال�ف�ق�ي��د أس��س
ب�م��وس��وع�ي��ة علمه وث�ق��اف�ت��ه وس��داد
حكمته وذك��ائ��ه م��درس��ة راس�خ��ة في
السياسة والدبلوماسية.
وق��ال ان الكويتيني ل��ن ينسوا ما
ذك��ره وردده األم�ي��ر سعود الفيصل
م�ن��ذ األي� ��ام األول� ��ى ل�ل�غ��زو ال�ع��راق��ي

ع �ن��دم��ا ق � ��ال :ل ��ن ي �غ �م��ض ل �ن��ا ج�ف��ن
حتى تعود الكويت ألصحابها وأن
ال�ك��وي��ت س�ت�ت�ح��رر رغ ��م أن ��ف ال �غ��زاة
الحاقدين.
واوض��ح ان األمير الفيصل رحمه
ال� �ل ��ه ك � ��ان م� ��ن ب�ي��ن ال � ��دع � ��اة ال �ك �ب��ار
للتالحم الخليجي على اعتبار أنه
يمثل راف��دا أساسيا للعمل العربي
امل� �ش� �ت ��رك م �ش �ي��را ال � ��ى ان � ��ه ك � ��ان م��ن
دع� ��اة ت �ط��وي��ر اإلم �ك��ان��ات ال��دف��اع�ي��ة

ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وع ��دم ال��رك��ون ف�ق��ط إل��ى
ال �ت �ح ��ال �ف ��ات ال ��دول � �ي ��ة م� ��ن م�ن�ط�ل��ق
ق ��راء ت ��ه ال�ث��اق�ب��ة ل�ل�س�ي��اس��ة ال��دول�ي��ة
وتقلباتها.
وذك��ر ان الفقيد كان يحمل هموم
ال �ع��رب وق�ض��اي��اه��م ف��ي قلبه وف�ك��ره
مؤكدا ان القضية الفلسطينية كانت
في وجدانه اذ كرس مكانته الدولية
في الدفاع عنها وكان من أبرز الدعاة
ملبادرة السالم العربية.
وم � � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه وص � � � � ��ف رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال �ع�لاق��ات ال�ع��رب�ي��ة ال��دول�ي��ة
م �ح �م��د ال �ص �ق ��ر ف� ��ي ك �ل �م��ة م �م��اث �ل��ة
االم �ي��ر س�ع��ود الفيصل ب��ان��ه ف��ارس
الدبلوماسية السعودية الذي ترجل
ع��ن امل�ن�ص��ب ال� ��وزاري ب�ع��د  40عاما
من العمل اجتمعت له فيها عبقرية
املوهبة وكفاءة املجهود.واوضح ان
القائمني على املجلس شعروا بأنهم
اول م��ن ي�ج��ب عليهم ت�ك��ري��م االم�ي��ر
س �ع��ود ال�ف�ي�ص��ل .وذك � ��ر ان م �ب��ادرة
التكريم مبادرة وفاء ألمير عز مثل
وفائه لوطنه وامته ودينه وتظاهرة
احتفاء بالقيمة التي يمثلها الفقيد
بسيرته ومسيرته.
وم� � ��ن ج �ه �ت ��ه اس � �ت � �ع� ��رض ع �ض��و

م�ج�ل��س ال �ع�لاق��ات ال�ع��رب�ي��ة ال��دول�ي��ة
رئيس الوزراء اللبناني السابق فؤاد
السنيورة مواقف الفيصل مع لبنان
وال �ت��ي م��ن أب ��رزه ��ا س�ع�ي��ه ال�ح�ث�ي��ث
إلي �ق ��اف ال �ح ��رب األه �ل �ي��ة وإس �ه��ام��ه
املباشر ف��ي وقفها .وق��ال السنيورة
إن ال �ف �ق �ي��د رح �م ��ه ال �ل ��ه ك� ��ان ي�ح�م��ل
م �ع ��ه إل � ��ى امل� �ح ��اف ��ل ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
أص � ��ال � ��ة وس �ك �ي �ن ��ة وص� � �ف � ��اء وق � ��ال
عضو املجلس األم�ين العام السابق
ل �ج��ام �ع ��ة ال � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة ووزي� � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة امل �ص��ري األس �ب��ق ع�م��رو
م��وس��ى إن دع��وة نخبة م��ن الساسة
العرب والدبلوماسيني إلقامة حفل
وف��اء ل��ذك��رى األم�ي��ر سعود الفيصل
أمر طبيعي باعتبارهم عرفوا فضله
وك�ف��اء ت��ه واح�ت��رم��وا قيادته ونهلوا
من فيض دبلوماسيته.
واضاف أن البسطاء واملواطنني قد
حزنوا عليه أيضا وع�ب��روا بأصدق
املشاعر عن حزنهم بوفاته رغم أنهم
ل��م يلتقوا ب��ه ولكنهم تابعوه ورأوا
ف �ي��ه ال �ش �خ �ص �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ف��ردة
ال �ت��ي ت�ع�ب��ر ع��ن م�ش��اع��ره��م العربية
وكبريائهم الوطني .مشيرا الى أنه
كان صاحب سمو أخالقي.

افتتاح أعمال المؤتمر السادس لمجموعة كبار المانحين

الكويت تدعو لإلسراع بحل سياسي ينهي
الكارثة اإلنسانية في سوريا

خال الجارالله

ن � � ��اش � � ��دت ال � � �ك� � ��وي� � ��ت أع� � �ض � ��اء
امل � �ج � �ت � �م� ��ع ال� � � ��دول� � � ��ي امل � �س � ��ارع � ��ة
ب �ت��وح �ي��د ص�ف��وف�ه��م وص� ��وال ال��ى
ح��ل سياسي ينهي ه��ذه الكارثة
االن �س��ان �ي��ة وي�ح�ف��ظ ل�ل�ع��ال��م ام�ن��ه
واستقراره.
وش ��دد ن��ائ��ب وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
خالد الجارالله في كلمة له خالل
اف �ت �ت��اح اع �م��ال امل��ؤت �م��ر ال �س��ادس
مل �ج �م��وع��ة ك� �ب ��ار امل ��ان� �ح�ي�ن ل��دع��م
الوضع اإلنساني في سوريا على
ض��رورة تكاتف الجهود لتجاوز
ال��وض��ع امل��أس��اوي االل�ي��م لسوريا
وال � ��ى وق� ��ف ن ��زي ��ف ال � ��دم وال �ق �ت��ل

وال��دم��ار ال ��ذي ي�ش�ه��ده ه��ذا البلد
الشقيق.
وق ��ال ال�ج��ارال�ل��ه ان امل�س��ؤول�ي��ة
تقع وبشكل رئيسي على املجتمع
ال� ��دول� ��ي الس �ي �م��ا م �ج �ل��س األم� ��ن
ب ��أع� �ض ��ائ ��ه دائ� � �م � ��ي ال� �ع� �ض ��وي ��ة.
واضاف لقد حذرنا في مناسبات
مختلفة م��ن خ�ط��ورة ال�ص��راع في
س��وري��ا وأث � ��ره امل��دم��ر ل �ي��س فقط
على سوريا شعبا وكيانا وإنما
على األم��ن واالستقرار في العالم
اجمع.
وت �ط��رق ال ��ى ال �ج �ه��ود ال�ك�ب�ي��رة
التي بذلت مؤكدا الحاجة املاسة

ملبالغ ومساع اكبر لسد الحاجة
االنسانية للسوريني في ظل اكبر
كارثة إنسانية يشهدها التاريخ
املعاصر.
وأوض� � � � ��ح ان االث� � � � ��ار امل� ��روع� ��ة
ل �ه��ذه ال �ك��ارث��ة ام� �ت ��دت ل�ت�ت�ج��اوز
دول ال� �ج ��وار وت �ص��ل ال ��ى ال �ق��ارة
األوروب � � � �ي� � � ��ة ال � �ت � ��ي ت � �ق � ��وم ب� �ب ��ذل
ال� �ج� �ه ��ود وال �ت �ض �ح �ي��ات ال �ه��ام��ة
ف� ��ي س �ب �ي��ل اح � �ت� ��واء أزم� � ��ة ت��دف��ق
الالجئني.
وأع� � � ��رب ع� ��ن ش� �ك ��ره وت �ق ��دي ��ره
ل�ل�م�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ع �ل��ى امل� �ب ��ادرة
ب ��اس �ت� �ض ��اف ��ة وت �ن �ظ �ي ��م امل��ؤت �م��ر

ال ��دول ��ي ال ��راب ��ع ل�ل�م��ان�ح�ين ل��دع��م
األوض � � � � ��اع االن � �س� ��ان � �ي� ��ة ل �ل �ش �ع��ب
السوري املقرر عقده في العاصمة
البريطانية لندن خ�لال األسبوع
االول م ��ن ش �ه��ر ف �ب��راي��ر ب��رئ��اس��ة
مشتركة مع كل من دول��ة الكويت
ومملكة النرويج وأملانيا.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال رئ �ي��س الهيئة
ال� �خ� �ي ��ري ��ة االس�ل��ام � �ي� ��ة ال �ع��امل �ي��ة
وامل�س�ت�ش��ار ف��ي ال��دي��وان االم�ي��ري
وم � �ب � �ع ��وث االم � �ي ��ن ال� � �ع � ��ام ل�ل�ام��م
املتحدة للشأن االنساني الدكتور
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه امل� � �ع� � �ت � ��وق ان االزم� � � ��ة
السورية ما زالت بكل مضاعفاتها

االن �س��ان �ي��ة ت� � ��راوح م �ك��ان �ه��ا دون
اي تقدم يذكر على صعيد الحل.
واوض��ح ان االس�ت�م��رار ف��ي العمل
االن �س��ان��ي م��ن اج��ل ه��ذه القضية
ليس بديال ع��ن العمل السياسي
وع � �ل� ��ى م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ن ال� ��دول� ��ي
ب �خ��اص��ة االع� �ض ��اء امل ��ؤث ��رون في
ق��رارات��ه التركيز على خلق حلول
سياسية حقيقية لالزمة وتفعيل
ج�م �ي��ع االوراق ال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ت��ي
تحقن الدماء وتوقف شالالت الدم
املتدفق يوميا.
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افتتح الدورة الـ 16لمهرجان الكويت المسرحي

الحمود :الكويت وفنانوها على موعد
مع نهضة مسرحية تواكب دورها الحضاري

خطة طموحة لتحديث المسارح وإنشاء أخرى جديدة في العارضية والجهراء واألحمدي
أك� � ��د وزي � � ��ر اإلع � �ل� ��ام وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل� � �ش � ��ؤون ال � �ش � �ب� ��اب رئ � �ي � ��س امل �ج �ل��س
ال ��وط �ن ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون واآلداب
ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود أن ال �ك��وي��ت
ت ��ول ��ي ال� �ف ��ن امل� �س ��رح ��ي ك ��ام ��ل ال ��دع ��م
وال��رع��اي��ة وااله�ت�م��ام واض ��اف ان ذلك
االه �ت �م��ام ي�ت�ج�س��د م��ن خ�ل�ال ال�خ�ط��ة
ال�ط�م��وح��ة ال �ت��ي ي �ق��وم عليها املجلس
ال ��وط �ن ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون واآلداب
ل �ت �ط��وي��ر وت �ح��دي��ث امل� �س ��ارح ال�ق��ائ�م��ة
وان� � �ش � ��اء وت �ش �ي �ي ��د م � �س � ��ارح ج ��دي ��دة
تضاهي مستويات املسارح العاملية.
وق� ��ال ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود في
ك�ل�م��ة ب��اف�ت�ت��اح ال � ��دورة ال � �ـ 16مل�ه��رج��ان
ال �ك��وي��ت امل �س��رح��ي م �س��اء ام ��س االول
إن م �ه��رج��ان ال �ك��وي��ت امل �س��رح��ي يمثل
منارة اشعاع كويتية في فنون املسرح
وتجلياته لتنوير الفكر االنساني
واش � � � � ��ار ال � � ��ى أن اف � �ت � �ت� ��اح م �س ��رح
(ع�ب��دال�ح�س�ين ع�ب��دال��رض��ا) ف��ي منطقة
ال�س��امل�ي��ة ي��أت��ي ك�خ�ط��وة أول ��ى تتلوها
خ � � �ط� � ��وات أخ� � � � ��رى الن � � �ش� � ��اء امل� � �س � ��ارح
ال � �ح ��دي � �ث ��ة ف � ��ي م � �ن ��اط ��ق ال� �ع ��ارض� �ي ��ة
وال �ج �ه��راء واألح �م��دي ال�ت��ي خصصت
لها الدولة االراضي واملوازنات «لتبقى
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دولة الكويت وفنانوها على موعد مع
نهضة مسرحية شاملة تواكب دورها
الحضاري والثقافي واالنساني».
ولفت إلى أن اللجنة العليا للمسارح
وان �ط�لاق��ا م��ن م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا الوطنية
أخ � � ��ذت ع �ل ��ى ع��ات �ق �ه��ا إث� � � ��راء ال �ح��رك��ة
املسرحية الكويتية فكرا وثقافة وفنا

م ��ن أج � ��ل ن �ه �ض��ة م �س��رح �ي��ة ح�ق�ي�ق�ي��ة
تعيد ال��ري��ادة للمسرح الكويتي على
املستوى الخليجي.
واوض � � ��ح أن ذل � ��ك ي ��أت ��ي م ��ن خ�ل�ال
مرتكزات أساسية في مقدمتها إطالق
م�س��اب�ق��ة للتأليف امل�س��رح��ي الكويتي
لدعم الفكر الثقافي والرؤية املسرحية

الوطنية واكتشاف املواهب الشابة في
مجال التأليف املسرحي.
وذك� � ��ر أن ذل � ��ك ي �ك �ت �م��ل ب��االه �ت �م��ام
ب�ت�ع��زي��ز أن �ش �ط��ة امل �س��رح ال �ت��رب��وي ملا
ل��ه م��ن أه�م�ي��ة ف��ي تشكيل ف�ك��ر وثقافة
الشباب والناشئة بما يشكل «حائط
ص� ��د وم� ��واج � �ه� ��ة» ض� ��د أف � �ك� ��ار ال �غ �ل��و

والتطرف واالرهاب
من جهته ق��ال األم�ين العام املساعد
ل �ق �ط��اع ال �ث �ق��اف��ة ف��ي امل �ج �ل��س ال��وط�ن��ي
للثقافة والفنون واآلداب د .بدر فيصل
ال��دوي��ش ف��ي كلمة م�م��اث�ل��ة إن خ��ارط��ة
املجلس الثقافية غنية ج��دا م��ن حيث
االهتمام املميز باملسرح إيمانا بدوره

املهم في تنوير املجتمع والسفر به الى
رحاب العقل واملعرفة.
وأض� ��اف ال��دوي��ش «إن ع�ل��ى امل�ب��دع
امل�س��رح��ي تنفس ه ��واء ال�ح��ري��ة ليقوم
ب ��ال ��دور امل� �ن ��اط ب ��ه ف ��ي ال �ت ��واص ��ل م��ع
ال �ق �ض��اي��ا امل �ج �ت �م �ع �ي��ة واالن� �س ��ان� �ي ��ة»
م �ش �ي��را ال� ��ى أن ل �ل �م �س��رح دورا مهما
ف��ي ت�ع��زي��ز وح ��دة ال �ص��ف االج�ت�م��اع��ي
وم�ج��اب�ه��ة دع� ��اوى ال �ف��رق��ة وال�ط��ائ�ف�ي��ة
والتطرف.
وت ��م خ �ل�ال ح �ف��ل االف �ت �ت��اح ت�ق��دي��م
ع ��رض م �س��رح��ي ب �ع �ن��وان (ال �ط �م �ب��ور)
م��ن تأليف وإخ ��راج عبدالعزيزالصبر
وبطولة الفنان الكبير سعد الفرج ومن
اململكة العربية السعودية الفنان بشير
غ�ن�ي��م وال �ف �ن��ان ال�ك�ب�ي��ر س�م�ي��ر ال�ق�لاف
ومجموعة من الفنانني والفنانات.
ي ��ذك ��ر أن امل� �ه ��رج ��ان ي �س �ت �م��ر ح�ت��ى
 11ديسمبر ال�ح��ال��ي وي�ض��م ع ��ددا من
العروض املسرحية والندوات الفكرية
م��ن خ�ل�ال خ�ط��ة ط�م��وح��ة ي �ق��وم عليها
امل �ج �ل��س ال ��وط �ن ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال �ف �ن��ون
واآلداب ل �ت �ط��وي��ر وت �ح��دي��ث امل �س��ارح
ال �ق ��ائ �م ��ة وإن � �ش � ��اء وت �ش �ي �ي��د م �س ��ارح
جديدة على أرفع املستويات العاملية.

المكتب الثقافي بكندا يبحث توفير
مقاعد للطلبة في جامعة يورك

 26طبيبا عالميا في مؤتمر
االنف واالذن والحنجرة

بحث رئيس املكتب الثقافي
ل ��دى ك �ن��دا د .ف�ه��د ال �ن��اص��ر مع
وفد من جامعة (يورك) بمدينة
تورونتو توفير مقاعد للطلبة
الكويتيني بما يلبي خطة وزارة
التعليم العالي لالبتعاث.
وذك��ر املكتب ف��ي ب�ي��ان تلقت
(ك ��ون ��ا) ن�س�خ��ة م �ن��ه ان ال�ل�ق��اء
ال� � ��ذي ع �ق ��د ب �م �ق��ر امل �ك �ت ��ب ب�ين
د.الناصر ووفد جامعة (يورك)
ب ��رئ ��اس ��ة م ��دي ��ر ق �س��م ال�ت�ع�ل�ي��م
ال � ��دول � ��ي ب ��ال �ج ��ام �ع ��ة إس� �ح ��اق جانب من اللقاء
س �ي �ت��ون ب �ح��ث أوج� ��ه ال �ت �ع��اون
بني الجانبني وإمكانية توفير أك�ب��ر جامعة ف��ي ك�ن��دا وي��درس
أماكن للطلبة الكويتيني تلبية فيها أكثر من  50ألف طالب في
ل�خ�ط��ة وزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي  11ك�ل�ي��ة ي�ع�ت�ب��ر ال �ع��دي��د منها
لالبتعاث.
من األفضل في القارة والعالم.
وتعتبر جامعة (يورك) ثالث وهي الجامعة املحلية الوحيدة

ب��دأت ام��س أعمال مؤتمر (األن��ف
واالذن والحنجرة وام��راض السمع
وال �ن �ط��ق) ال � �ـ 38وذل ��ك ب�م�ش��ارك��ة 26
اختصاصيا ف��ي م�ج��ال ال�ج��راح��ات
التخصصية والسمعيات وام��راض
التخاطب.
وقال رئيس قسم النطق والسمع
ب�م��رك��ز ال�ش�ي��خ س��ال��م ال�ع�ل��ي للنطق
وال�س�م��ع ورئ�ي��س امل��ؤت�م��ر د .محمد
الهاجري ان املحاضرين املشاركني
م � ��ن ك � �ن� ��دا وب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا وال �ن �م �س��ا
وت ��رك� �ي ��ا وال� �ه� �ن ��د وم� �ص ��ر ول �ب �ن��ان
وفلسطني ودول الخليج.
واوض� � � � � ��ح ان  13م� � ��ن االط� � �ب � ��اء
املشاركني في املؤتمر ال��ذي يستمر
 3اي ��ام ه��م م�خ�ت�ص��ون ب��ال�ج��راح��ات
ال�ت�خ�ص�ص�ي��ة م �ث��ل ج ��راح ��ات االذن
وزراعة القوقعة الى جانب  13زائرا

ال�ت��ي ت �ش��ارك ف��ي ب��رن��ام��ج كندا
ل�ل�ف�ض��اء م��ن خ�ل�ال ب��رن��ام�ج�ه��ا
املتعلق بهندسة الفضاء.

د .محمد الهاجري

في تخصص السمعيات وما يتعلق
بامراض النطق والتخاطب.
واض � � ��اف ان ف �ع ��ال �ي ��ات امل��ؤت �م��ر
ت� �ت� �ض� �م ��ن م� � �ح � ��اض � ��رات وح� �ل� �ق ��ات
نقاشية علمية وورش عمل تعليمية

تضم اهل الخبرة واالختصاص من
انحاء العالم بهدف تسليط الضوء
ع �ل��ى اخ ��ر امل �س �ت �ج��دات ال �ت��ي ط��رأت
على م�ج��ال ج��راح��ات االن��ف واالذن
وام��راض النطق والسمع باعتباره
م � ��ن اه � � ��م ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات ال �ط �ب �ي��ة
ال��دق �ي �ق��ة واف� � ��اد ب� ��أن ورش ال�ع�م��ل
ستتناول ايضا مشكالت التخاطب
وال � �ن � �ط� ��ق ل � � ��دى م � ��رض � ��ى ال� �ت ��وح ��د
وتأهيل املرضى جراحيا فضال عن
م�ن��اق�ش��ة ك��ل م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��االخ�ت�ي��ار
امل �ن��اس��ب ل�ل�م�ع�ي�ن��ات وال �س �م��اع��ات
الطبية وتأهيل املرضى سمعيا بعد
زراعة القوقعة وامراض التوازن.
وس�ي�ش�ه��د امل��ؤت �م��ر اي �ض��ا ورش
ع� �م ��ل أخ � � ��رى م �ت �ع �ل �ق��ة ب� �ج ��راح ��ات
ت� �ج� �م� �ي ��ل األن � � � � ��ف واس� ��اس � �ي� ��ات � �ه� ��ا
واملستحدثات في هذا املجال.
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استاد جابر يستعد الستقبال
نجوم العالم في كرة القدم

اخ� �ت ��ارت م�ن�ظ�م��ة (ج �ل��وب��ال ووت��ر
انتلجنس) املهندسة الكويتية زمزم
ص��ال��ح ال��رك��ف ضمن أق��وى  20سيدة
في العالم في صنع ال�ق��رارات املؤثرة
ف��ي م �ج��ال امل �ي��اه ح�ي��ث ح ��ازت امل��رك��ز
ال� � �ـ 15م�ح�ق�ق��ة إض��اف ��ة م�ه�م��ة ل�ت��اري��خ
إنجازات املرأة الكويتية عامليا.
وقالت املهندسة الركف وهي نائب
رئ �ي��س م �ه �ن��دس��ي م �ش��اري��ع وح� ��دات
تقطير امل�ي��اه وم��دي��ر إدارة التصميم
ف��ي وزارة ال �ك �ه��رب��اء ل �ـ (ك ��ون ��ا) ام��س
إن اخ�ت�ي��اره��ا ه ��ذا وش�غ�ل�ه��ا منصب
رئيس مجلس إدارة املنظمة الدولية
للتحلية والتقطير (اي.دي.أي� ��ه) جاء
إث ��ر ال �ب �ح��وث وامل �ش��اري��ع وج �ه��وده��ا
املبذولة طوال سنوات عملها.
ول �ف �ت��ت إل � ��ى أن� �ه ��ا أول م�ه�ن��دس��ة
ك��وي �ت �ي��ة ت �ع �م��ل ف ��ي وزارة ال �ك �ه��رب��اء
وامل� ��اء واس �ت �ط��اع��ت أن ت�ح�ق��ق تسعة

يستعد استاد جابر الذي يعد
تحفة معمارية الستقبال نجوم
ال�ع��ال��م ون �ج��وم ال�ك��وي��ت ف��ي ك��رة
القدم بمناسبة افتتاحه رسميا
ف� ��ي ح �ف ��ل ك �ب �ي��ر خ �ل��ال ال �ن �ص��ف
الثاني من شهر ديسمبر الجاري
ت �ح��ت رع ��اي ��ة س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح.

استاد جابر تحفة معمارية

هيئة الزراعة
احالت للنيابة
شركة حولت
الطيور قرودًا
ح� ��ول� ��ت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل � �ش� ��ؤون ال � ��زراع � ��ة وال � �ث� ��روة
ال �س �م �ك �ي��ة ش ��رك ��ة اس �ت �ي��راد
وت � � �ص � ��دي � ��ر إل � � � ��ى ال � �ن � �ي ��اب ��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ق �ي��ام ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق
ف��ي امل �س �ت �ن��دات ألن �ه��ا ق��ام��ت
ب � ��ال� � �ت � ��زوي � ��ر ف � � ��ي أذون� � � � � ��ات
االس� �ت� �ي ��راد ال � �ص� ��ادرة منها
ب�ت�غ�ي�ي��ر ب �ع��ض األن� � ��واع من
ط� � �ي � ��ور إل� � � ��ى ق� � � � ��رود وت� �م ��ت
م� �ص ��ادرة ال �ش �ح �ن��ة ال � ��واردة
إل � ��ى ال � �ب �ل�اد ب ��ال� �ت� �ع ��اون م��ع
اإلدارة العامة للجمارك بعد
اكتشاف التالعب.
وق��ال��ت ن��ائ��ب امل��دي��ر العام
ل�ل�ث��روة ال�ح�ي��وان�ي��ة بالهيئة
هنادي بستكي في تصريح
صحافي إن على كل شخص
أو شركة ترغب باالستيراد
االلتزام بالقوانني والقرارات
املنصوص عليها.

السعدون :موسم المربعانية
يبدأ االثنين المقبل
قال الباحث الفلكي وامل��ؤرخ
ع � � � � � ��ادل ال� � � �س� � � �ع � � ��دون إن ي � ��وم
االث �ن�ين امل�ق�ب��ل س�ي��دخ��ل موسم
امل ��رب� �ع ��ان� �ي ��ة ف� ��ي ال � �ب�ل��اد وه ��و
واح ��د م��ن  12م��وس�م��ا سنويا.
وق��ال السعدون لـ (ك��ون��ا) امس
إن ت �ل��ك امل ��واس ��م ت �ب��دأ بموسم
س �ه �ي��ل ف� ��ي  24أغ� �س� �ط ��س م��ن
ك��ل ع��ام ث��م ال��وس��م واملربعانية
والشبط والعقارب والحميمني
والذراعني والثريا والتويبع و
الجوزاء واملرزم وآخرها موسم
ال�ك�ل�ي�ب�ين ال ��ذي ينتهي ف��ي 23
اغسطس.
وأض � � � � � � � � � � � ��اف أن ت � �س � �م � �ي� ��ة
امل��رب �ع��ان �ي��ة ج� � ��اءت ك � ��ون ه��ذا
املوسم يتكون من  39يوما (أي
ح ��وال ��ي  40ي ��وم ��ا) ت �ب��دأ ف ��ي 7
ديسمبر وتنتهي في  14يناير
من كل عام.
وذك ��ر أن��ه خل��ال ه��ذا امل��وس��م

عادل السعدون

ت �ن �خ �ف ��ض درج� � � � ��ات ال� � �ح � ��رارة
وي� � �ك � ��ون م� �ت ��وس� �ط� �ه ��ا ث �م��ان��ي
درج� � � � � � � ��ات ت� � �ص � ��ل ف� � � ��ي ب� �ع ��ض
األح �ي��ان إل ��ى ال�ص�ف��ر وأح�ي��ان��ا
تهب الرياح السريعة الشمالية
وم �ص��دره��ا امل �ن��اط��ق ال��روس�ي��ة
وس�ي�ب�ي��ري��ا ال �ب ��اردة م��ا يسبب
زي � � ��ادة ال� � �ب � ��رودة .وأوض � � ��ح أن
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هناك سببا رئيسيا النخفاض
درجة الحرارة وهو قصر فترة
ال�ن�ه��ار وط��ول الليل فضال عن
م� �ي�ل�ان ال �ش �م��س ع �ل��ى األرض
وانخفاض ارتفاعها عن األفق
الجنوبي بحيث تصل ال��ى 37
درجة مما يتسسب في أن تكون
أشعتها الصادرة منها اضعف
مما يكون في أيام الصيف.
وبني السعدون أن هذا العام
س �ت ��دخ ��ل امل ��رب �ع ��ان �ي ��ة وك ��ان ��ت
ال � �س � �م ��اء ق � ��د أم � �ط � ��رت م � ��ا ف �ي��ه
ال�ك�ف��اي��ة م��ن ام �ط��ار ف��ي م��وس��م
«ال� � ��وس� � ��م» وس� �ي� �ك ��ون ال��رب �ي��ع
م ��زده ��را ب��ال �ن �ب��ات��ات ال�ح��ول�ي��ة
واملعمرة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

زمزم الركف ضمن
أقوى  20سيدة مؤثرة
بمجال المياه عالميا

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

م .زمزم الركف

مشاريع مهمة خالل عملها في مجال
تحلية امل �ي��اه .وذك ��رت أن ال�ك��وي��ت ما
زال� ��ت ت�ح�ت��ل م��رت �ب��ة ع�ل�م�ي��ة وم�ه�ن�ي��ة
ع��ال�ي��ة ف��ي م�ج��ال تحلية م�ي��اه البحر
وتشارك في صنع القرارات عامليا.

الوفيات
● شاهه سليمان ابراهيم العدساني ،أرملة/فيصل املسعود الفهيد،
 71عاما( ،شيعت) ،رجال :ديوان املرحوم خالد املسعود الفهد  -العديلية ،ق،3
ش ،35م ،5تلفون ،22528902 :نساء :الروضة ،ق ،3ش أبو حيان التوحيدي ،م،82
تلفون.22547619 :
● عبدالله متعب محمد املتعب الصانع 96 ،عاما( ،شيع) ،الرقة ،ق،7
ش ،13م ،77تلفون.99200024 ،55411113 :
● ط�لاق ف�لاح الرفيس ال�ه��اج��ري 85 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ،الصليبخات ،ق،4
ش ،112م ،43تلفون.66096722 ،90000585 :
● فهد الهذيلي عبيد فهد 55 ،عاما( ،يشيع بعد صالة عصر اليوم
الخميس بمقبر صبحان) ،رجال :الرقة ،ق ،4ش ،7م ،119تلفون،50501158 :
نساء :الرقة ،ق ،6ش ،11م ،219تلفون.99441411 :
● سارة عبدالهادي بن مشلح العازمي ،أرملة/مجبل محمد الحباج،
 59عاما( ،شيعت) ،الظهر ،ق ،6ش ،3ج ،4م ،8تلفون.99822177 ،66633194 :

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

05.02
06.26
11.38
02.30
04.49
06.11

حالة الطقس
أعلى مد 10 - 22
أعلى مد
 3.38صباحا
 6.03مساء
أدنى جزر
 11.07ظهرا
 11.37مساء

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

