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الفضل :سحب
الجنسية من
المتطاولين على
مسند اإلمارة

وزراء الرياضة
العرب :استاد جابر
من أجمل المالعب
الكروية في العالم

أمانة مجلس األمة
تقيم معرضا إعالميا
بالجامعة األمريكية
في ذكرى الدستور

الكندري أكد أن مجلس األمة سيطرق كل األبواب لمعالجة القضية اإلسكانية

أبل لـ «الدستور» :تخصيص أراض
لمن باع بيته
ك �ش��ف وزي ��رال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
اإلس� �ك ��ان ي��اس��ر أب ��ل أن ه�ن��اك
دراسة للتشريعات التي يمكن
أن ت �ح��ل ال �ق �ض �ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
عبر تعديلها.
وقال أبل في تصريح خاص
ل� �ـ«ال ��دس� �ت ��ور» ع �ق��ب ح �ض��وره
اج�ت�م��اع ل�ج�ن��ة امل� ��رأة واألس ��رة
أمس إن الحل الجذري للقضية
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ي� �ج ��ب أن ي�ش�م��ل
جميع الشرائح.
وف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب �ت �ن �ف �ي��ذ
ق ��ان ��ون م ��ن ب� ��اع ب �ي �ت��ه أوض ��ح
أب��ل ان��ه تمت مخاطبة البلدية
لتخصيص اراض لفئة من باع
بيته
م ��ن ج��ان��ب آخ ��ر أك ��د رئ�ي��س
ال �ل �ج �ن ��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ال �ن��ائ��ب
ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري أن م�ج�ل��س
األم� � � ��ة س� �ي� �ط ��رق ك � ��ل االب� � � ��واب
التشريعية الكفيلة بمعالجة

ياسر أبل

فيصل الكندري

القضية االسكانية .
وقال الكندري عقب اجتماع
ال �ل �ج �ن��ة االس� �ك ��ان� �ي ��ة ام � ��س ان
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ن ��اق� �ش ��ت م� �ش ��روع ��ي
ب�ق��ان��ون ات �ح��اد امل�ل�اك وال��ره��ن
ال � � �ع � � �ق � ��اري م � �ش � �ي� ��را ال� � � ��ى ان� ��ه

بالنسبة التحاد امل�لاك فسيتم
اش � � � �ه � � � ��اره خ� � �ل� ��ال اي� � � � � ��ام وت � ��م
ال �ت �ن �س �ي��ق ب �ي�ن وزارة ال �ع ��دل
وال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل ��رع ��اي ��ة
السكنية النشاء مكتب اتحاد
املالك في الرعاية السكنية ملدة

التشريعية :تقنين دعم الدولة
لخدمات الجهات الحكومية
واف �ق��ت ال�ل�ج�ن��ة التشريعية
وال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ع�ل��ى
اق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ت�ت�ع�ل��ق
ب�ت�ق�ن�ين دع ��م ال��دول��ة ل�خ��دم��ات
ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء وامل �ح��روق��ات
ل � � � �ل � � � �ج � � � �ه� � � ��ات ال � � �ح � � �ك� � ��وم � � �ي� � ��ة
وم ��وظ� �ف� �ي� �ه ��ا وت � �ع� ��دي� ��ل ع �ل��ى
ق��ان��ون امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة
وامل �ت��وس �ط��ة وت� �ع ��دي�ل�ات على
ق��ان��ون ذوي اإلع��اق��ة واحالتها
إلى اللجان املختصة.
وق� � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة أح �م��د
ال�ق�ض�ي�ب��ي إن ال�ل�ج�ن��ة ناقشت
اق � � �ت� � ��راح� � ��ا ب � �ت � �ع� ��دي� ��ل ق� ��ان� ��ون
ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ل��رع��اي��ة
امل � � � � �ش� � � � ��روع� � � � ��ات ال� � �ص� � �غ� � �ي � ��رة
واملتوسطة وأحيل على اللجنة
امل��ال �ي��ة ب��اإلض��اف��ة إل ��ى اق �ت��راح
ت �ق �ن�ين دع� ��م ال� ��دول� ��ة ل �خ��دم��ات

ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء وامل �ح��روق��ات
للجهات الحكومية وموظفيها
املقدم من النائب نبيل الفضل
وت� �م ��ت امل ��واف� �ق ��ة وأح� �ي ��ل ع�ل��ى
اللجنة املالية .
وب�ي�ن ال�ق�ض�ي�ب��ي أن اللجنة
ناقشت اقتراحا بقانون بشأن
ت �ع��دي�ل�ات ح �ق ��وق األش �خ ��اص
ذوي اإلعاقة املقدم من النائبني
س � �ع� ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي وم ��اض ��ي
ال � �ه� ��اج� ��ري وت � �م� ��ت امل� ��واف � �ق� ��ة
وأحيلت االقتراحات إلى لجنة
ذوي اإلعاقة.

س �ن��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م ت ��وزي ��ع ال�ش�ق��ق
السكنية.
واضاف قائال نتطلع الى ان
يكون لهذا املكتب دور مهم في
القضية االسكانية لحني انجاز
القانون الخاص باتحاد املالك.
ام � ��ا ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال��ره��ن
ال � �ع � �ق� ��اري ق � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري ان
ال�ل�ج�ن��ة االس �ك��ان �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ت � �ن � �ت � �ظ� ��ر م� � � � �ش � � � ��روع ق� � ��ان� � ��ون
ال��ره��ن ال �ع �ق��اري م��ن الحكومة
تمهيدا ملناقشته الفتا ال��ى ان
االسكانية البرملانية ستبحث
كل السبل الكفيلة لحل القضية
االسكانية.

تفاصيل (ص)05

داخل العدد
النائب والوزير السابق
أحمد باقر لـ «الدستور»

 إدخال الشريعةاإلسالمية
في قانون ديوان
حقوق اإلنسان إنجاز
للمجلس

 ال اقتصاد ناجحا من دون المنافسة والقضاءعلى االحتكار والسيطرة

 ضرورة اإلسراع في تجنيس المستحقين منالبدون والفضالة أنجز عمال ممتازا

 ال يوجد بلد في العالم حكومته المكان الوحيدلتوظيف الشباب

تفاصيل (ص)04

تفاصيل (ص)11-09

المرأة واألسرة 400 :متر شقق
المواطنة الكويتية

كشف مقرر لجنة امل��رأة واألس��رة
النائب محمد طنا ان اللجنة انتهت
ال��ى ض ��رورة إع �ط��اء امل ��رأة حقوقها
الكاملة في امللف اإلسكاني وكذلك
الطلب م��ن وزي��ر االس�ك��ان بوجوب
حضور امل��رأة باملشاريع االسكانية
القادمة واستبدال شقق ال�ـ ١٠٠متر
بشقق أخ��رى تكون مساحتها ٤٠٠
متر.
وق � � ��ال ط� �ن ��ا ان� � ��ه ت� �م ��ت م �ن��اق �ش��ة
ال�ق�ض�ي��ة االس �ك��ان �ي��ة ب��إس �ه��اب وت��م

االس�ت�م��اع لجميع اآلراء املحقة في
طلب الرعاية السكنية ومساواتهن
ب� ��ال� ��رج� ��ل وت � � ��م ال� �ط� �ل ��ب م � ��ن وزي � ��ر
االسكان والجهات التابعة ان يكون
للمرأة الكويتية حضور في جميع
املراحل السكنية القادمة واعطاؤها
شقة  ٤٠٠متر بدال من  ١٠٠متر.

تفاصيل (ص)05

التعليمية تستقبل مقترحات
المختصين في اإلعالم اإللكتروني
ق� � � � � � � � ��ررت ل � � �ج � � �ن� � ��ة ال� � � � �ش � � � ��ؤون
التعليمية البرملانية فتح الباب
أم � � ��ام امل �خ �ت �ص�ي�ن وامل� �م ��ارس�ي�ن
ل �ل �ع �م��ل اإلع�ل��ام� ��ي ع �ب��ر امل ��واق ��ع
اإللكترونية لتقديم مقترحاتهم
وم�ل�اح �ظ ��ات �ه ��م ب� �ش ��أن م �ش ��روع
قانون تنظيم اإلعالم اإللكتروني
خ � � �ل � ��ال أس� � � �ب � � ��وع� �ي ��ن ل� �ب� �ح� �ث� �ه ��ا
ب� �ح� �ض ��وره ��م وم� �م� �ث� �ل ��ي وزارة
اإلعالم.

وق� � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
ح � �م� ��ود ال� � �ح � �م � ��دان إن ال �ل �ج �ن��ة
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة اس�ت�ك�م�ل��ت ن�ق��اش�ه��ا
بشأن هذا املشروع وقررت دعوة
امل�ه�ت�م�ين ب ��االع�ل�ام االل �ك �ت��رون��ي
ل�ت�ق��دي��م م�ق�ت��رح��ات�ه��م ح �ت��ى يتم
عقد اجتماع نهائي ملناقشتها.
تفاصيل (ص)04

الداخلية توقع عقدا لتوريد
الجواز اإللكتروني الجديد
وق� �ع ��ت وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ع �ق��دا
لتوريد الجواز اإللكتروني الجديد
وقالت إدارة االعالم االمني بالوزارة
ان وك �ي��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ال�ف��ري��ق
س �ل �ي �م��ان ال �ف �ه��د اط �ل��ع م ��ن ال�ش��رك��ة
املنفذة ملشروع الجواز اإللكتروني
ع� �ل ��ى ال � �ج� ��وان� ��ب امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�خ�ط��ة
التنفيذ وااللتزام باملواعيد املحددة
ل �ل �ت��وري��د اس �ت �ي �ف��اء ل �ل �ع �ق��د ض�م��ن
املواصفات والضوابط املعتمدة من

قبل الوزارة.
وشدد الفريق الفهد على ضرورة
تذليل العقبات وات�خ��اذ اإلج ��راءات
ال�ل�ازم ��ة م ��ن أج ��ل ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب��أس��رع
وق��ت ممكن ضمن الخطة املعتمدة
ال �ت��ي ت �ق��وم ع �ل��ى ت�ن�ف�ي��ذه��ا أج �ه��زة
ال � ��وزارة ب��اس �ت �خ��دام التكنولوجيا
املتطورة.
تفاصيل (ص)14
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استقبل ولي العهد ورئيس مجلس االمة

األمير يرعى حفل الفائزين بجائزة المعلوماتية

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح مستقبال سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح

يتفضل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ف�ي�ش�م��ل ب��رع��اي �ت��ه وح� �ض ��وره حفل
تكريم الفائزين في السنة الخامسة
ع�ش��رة ب�ج��ائ��زة س�م��و ال�ش�ي��خ سالم
ال� �ع� �ل ��ي ال� �ص� �ب ��اح رئ � �ي ��س ال� �ح ��رس
ال��وط�ن��ي ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه للمعلوماتية
وذل � ��ك ف ��ي ت �م��ام ال �س��اع��ة ال �ع��اش��رة
وال �ن �ص��ف م ��ن ص �ب ��اح ال� �ي ��وم ع�ل��ى
مسرح قصر بيان.
م��ن ج��ان��ب اخ��ر اس�ت�ق�ب��ل حضرة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح

ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف
صباح امس سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��وه رع � ��اه ال�ل��ه
بقصر السيف رئيس مجلس األمة
مرزوق الغانم.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
الحمد الصباح.

 ..وسموه مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

 ..وغيتس يزور البالد بدعوة من سموه
ب � ��دع � ��وة م � ��ن ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح حفظه الله
يزور مؤسس شركة مايكروسوفت
بيل غيتس البالد اليوم للمشاركة
ف��ي ج�ل�س��ة ح��واري��ة ل�ل�ش�ب��اب وف��ي
اج� �ت� �م ��اع م �ج �ل��س أم � �ن� ��اء ج ��ائ ��زة
د .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال� �س� �م� �ي ��ط ك �م��ا

س�ي�ت��م م�ن�ح��ه وس� ��ام امل�ع�ل��وم��ات�ي��ة
مل�س��اه�م��ات��ه ف��ي ث� ��ورة االت �ص��االت
وت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ت��ي
استمرت عقودا.
وم ��ن امل �ق ��رر أن ي �ش ��ارك غيتس
ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي ب �ل �ق��اء ح ��واري
ي �ن �ظ �م��ه ال � ��دي � ��وان األم � �ي� ��ري ت�ح��ت
عنوان الشباب والتنمية الدولية.

وي � �ش� ��ارك غ �ي �ت��س ال � ��ذي ي ��رأس
م��ع زوج �ت��ه م�ل�ي�ن��دا م��ؤس�س��ة بيل
وميليندا غيتس أيضا في اجتماع
م �ج �ل��س أم � �ن� ��اء ج� ��ائ� ��زة ال �س �م �ي��ط
للتنمية االف��ري �ق �ي��ة ل�ب�ح��ث كيفية
منح الجائزة للعام الحالي للمرة
االولى منذ اطالقها قبل عامني.

بيل غيتس

ولي العهد استقبل رئيس مجلس األمة والخالد والجراح

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح مستقبال الشيخ صباح الخالد

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
ال� �ل ��ه ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف ص� �ب ��اح ام��س
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم.

واس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه ح �ف �ظ ��ه ال �ل��ه
رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د

 ..وسموه مستقبال الشيخ خالد الجراح

ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد
الخالد.
واستقبل سمو ولي العهد حفظه

ال �ل��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
وزي ��ر ال��دف��اع ال�ش�ي��خ خ��ال��د ال�ج��راح
الصباح.
ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ول ��ي العهد

الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه وزي � ��ر االع� �ل��ام ووزي� ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ
سلمان صباح السالم الحمود وزير

الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير
ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ
محمد العبد الله املبارك.
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هنأ نظيره في فنلندا بالعيد الوطني

الغانم يستقبل نائب رئيس مجلس النواب
االقليمي االندونيسي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال نائب رئيس مجلس النواب االقليمي االندونيسي

اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف ��ي م�ك�ت�ب��ه أم��س
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � �ن� ��واب
االق �ل �ي �م��ي االن��دون �ي �س��ي (م�ج�ل��س
الشيوخ) فاروق محمد .
وج��رى خ�لال اللقاء استعراض
ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ال �ص��دي �ق�ين وس �ب��ل ت �ع��زي��زه��ا في
ش�ت��ى امل �ج��االت ك�م��ا ت�ط��رق اللقاء

إلى آخر التطورات على املستويني
االقليمي والدولي.
وح� �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء رئ� �ي ��س ل�ج�ن��ة
ال � �ش� ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع ورئ �ي��س
لجنة األولويات د .يوسف الزلزلة
والنائب نبيل الفضل.
م� ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ب �ع��ث رئ �ي��س
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة م� � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م

الغانم مترئسا االجتماع األسبوعي ملكتب املجلس

برقية تهنئة ال��ى رئ�ي��س البرملان
ف ��ي ف �ن �ل �ن��دا م ��اري ��ا ل��وه �ي�لا وذل ��ك
بمناسبة العيد الوطني لبلده.

 ..ويترأس اجتماع مكتب المجلس
عقد مكتب املجلس اجتماعه أمس
برئاسة رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم وحضور أعضاء املكتب.
وقال مراقب مجلس األمة عبدالله
ال�ت�م�ي�م��ي ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي أن

م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س أط� �ل ��ع ع �ل��ى ب�ع��ض
ال��رس��ائ��ل ال ��واردة م��ن بعض رؤس��اء
البرملانات الشقيقة والصديقة بشأن
ت��رت�ي��ب ال ��زي ��ارات ف�ي�م��ا ب�ين مجلس
األمة وهذه البرملانات.

وأضاف التميمي أن املكتب اطلع
على بعض األم��ور اإلداري��ة املتعلقة
ب��األم��ان��ة ال �ع��ام��ة وات �خ ��ذ ال� �ق ��رارات
املناسبة بشأنها.
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تحديد التكلفة الفعلية الستهالك الكهرباء والماء وأسعار المحروقات كل عام بدون الدعم

التشريعية توافق على تقنين دعم الدولة
لخدمات الجهات الحكومية
واف � �ق� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
أم� ��س ع �ل��ى اق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين
ت� �ت� �ع� �ل ��ق ب� �ت� �ق� �ن�ي�ن دع � � ��م ال� ��دول� ��ة
ل � � �خ � ��دم� � ��ات ال� � �ك� � �ه � ��رب � ��اء وامل� � � � ��اء
واملحروقات للجهات الحكومية
وموظفيها وتعديل على قانون
املشروعات الصغيرة واملتوسطة
وت � �ع� ��دي �ل�ات ع� �ل ��ى ق� ��ان� ��ون ذوي
اإلع ��اق ��ة واح��ال �ت �ه��ا إل ��ى ال�ل�ج��ان
املختصة.
وق� � � ��ال م � �ق� ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة أح �م ��د
القضيبي إن اللجنة ناقشت في
اجتماعها ع��ددا م��ن االقتراحات
ب �ق��وان�ين وت �م��ت امل��واف �ق��ة عليها
وأح �ي �ل��ت إل ��ى ال �ل �ج��ان املختصة
وم ��ن ض�م��ن االق �ت��راح��ات اق �ت��راح
ب � �ت � �ع� ��دي� ��ل ق� � ��ان� � ��ون ال � �ص � �ن� ��دوق
ال ��وط� �ن ��ي ل ��رع ��اي ��ة امل� �ش ��روع ��ات
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة وأح �ي��ل
الى اللجنة املالية باإلضافة إلى
اقتراح تقنني دعم الدولة لخدمات
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء وامل� �ح ��روق ��ات

للجهات الحكومية وموظفيها
امل �ق��دم م��ن ال �ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل الفضل
وتمت املوافقة وأحيل الى اللجنة
املالية.
وبني القضيبي أنه وعلى بند
م ��ا ي�س�ت�ج��د م ��ن اع� �م ��ال ن��اق�ش�ن��ا
اقتراحا بقانون بشأن تعديالت
ح�ق��وق األش �خ��اص ذوي اإلع��اق��ة
وامل� � �ق � ��دم م � ��ن ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن س �ع��ود
ال �ح��ري �ج��ي وم ��اض ��ي ال �ه��اج��ري
وت� � � �م � � ��ت امل � � ��واف� � � �ق � � ��ة وأح � �ي � �ل� ��ت
االق� � �ت � ��راح � ��ات إل� � ��ى ل� �ج� �ن ��ة ذوي
اإلعاقة.
ون ��ص م �ق �ت��رح ال �ف �ض��ل ب�ش��أن
ت� �ق� �ن�ي�ن دع� � ��م ال � ��دول � ��ة ل �خ ��دم ��ات
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء وامل� �ح ��روق ��ات
للجهات الحكومية وموظفيها
ع �ل��ى ان� ��ه ت �ح ��دد ال ��دول ��ة ف ��ي ك��ل
ع��ام التكلفة الفعلية الستهالك
ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء وك��ذل��ك أس �ع��ار
امل�ح��روق��ات م��رف��وع عنها القيمة
امل��دع��وم��ة .ويلغي املقترح الدعم

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

ل �خ��دم ��ات ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ب��أن
ت�ت�ح�م��ل ال� � � ��وزارات وامل��ؤس �س��ات
وال �ه �ي �ئ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ن�س�ب��ة
 % 100م��ن تكلفة ال��دع��م الحالي
ل� �ل� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � � ��اء ل� �ك ��ل م �ن �ش��أة
ومبنى م��ن ميزانيتها الخاصة
بها.

لمدة أسبوعين لبحثها ومناقشتها

ك � �م ��ا ي� �ل� �غ ��ى ال � ��دع � ��م ألس � �ع ��ار
املحروقات بأن تتحمل ال��وزارات
وامل��ؤس �س��ات وال�ه�ي�ئ��ات التابعة
لها شراء املحروقات لكل منشأة
وم��رك �ب��ة وآل� �ي ��ة ت �خ��دم ال �ج �ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة .وي� ��وج� ��ب امل �ق �ت��رح
ع � �ل� ��ى ال� � �ج� � �ه � ��ات امل � �خ � �ت � �ص� ��ة أو

ال��وزارة املختصة إع��داد بطاقات
دع� ��م ل �خ��دم��ات ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
وامل �ح��روق��ات لكل جهة حكومية
ومل ��وظ� �ف� �ي� �ه ��ا امل� �س� �ت� �ف� �ي ��دي ��ن م��ن
تقنني هذا الدعم لهذه الخدمات
ث � ��اب � ��ت ف� �ي� �ه ��ا ب � �ي� ��ان� ��ات ال �ج �ه ��ة
ال �ح �ك��وم �ي��ة وب �ي ��ان ��ات امل��وظ �ف�ين
ال��ذي��ن يصرف لهم ال��دع��م بسبب
صفتهم ال��وظ�ي�ف�ي��ة وم �ق��دار ه��ذا
ال��دع��م ون �ف �ق��ات ال�ج�ه��ة امل��ذك��ورة
ف��ي ال��دع��م امل �ق��رر وف��ق أح �ك��ام ها
القانون ومعدل استهالكها فيه.
وب � �ي � ��ن ال� � �ف� � �ض � ��ل ان ت � �ق ��دي ��م
الخدمات بسعر مدعوم للجهات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة م� ��ن دون ض ��واب ��ط
اصبح يشكل إسرافا منها قابله
استغالل معيب من هذه الجهات
وم��وظ �ف �ي �ه��ا ن �ت �ي �ج��ة اس �ت �غ��راق
الدعم من دون ضوابط.
وإذا كان الفرد في الدولة عليه
واج � ��ب ح �م��اي��ة األم � � ��وال ال �ع��ام��ة
ل� �ح ��رم� �ت� �ه ��ا وف � � ��ق م � ��ا ق� �ض ��ت ب��ه

امل � ��ادة (  ) 17م��ن ال��دس �ت��ور ف��إن
ه��ذه الحماية أول��ى أن تقوم بها
الجهات الحكومية وموظفوها.
وق � � � ��ال ال � �ف � �ض� ��ل إن ال� �ح ��اج ��ة
أصبحت ملحة نحو إعادة النظر
في الدعم املقدم لخدمات الكهرباء
وامل � � � � ��اء وامل � � �ح� � ��روق� � ��ات امل� �ق ��دم ��ة
للجهات الحكومية وموظفيها
لتحقيق االقتصاد فيها املأمور
فيه ش��رع��ا وم�ن��ع اإلس ��راف فيها
امل�ن�ه��ى ع�ن��ه ش��رع��ا وح�ت��ى يصل
الدعم بشكله الصحيح إلى هذه
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وموظفيها
دون أي إن �ه ��اك ل �ل �م��ال ال �ع ��ام أو
ال� �ت� �ع ��دي ع �ل �ي��ه أو اإله � �م� ��ال ف��ي
املحافظة عليه.

وافقت على انضمام الكويت لمعاهدة البراءات

التعليمية تستقبل مقترحات
المختصين بشأن اإلعالم اإللكتروني

الخارجية :ننتظر رأي الحكومة في
اتفاقية مكافحة اإلرهاب الخليجي

ق � � � � � � � ��ررت ل � � �ج � � �ن � ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ف �ت��ح
ال � � � � �ب� � � � ��اب ام � � � � � � � ��ام امل � �خ � �ت � �ص�ي��ن
وامل� �م ��ارس�ي�ن ل �ل �ع �م��ل االع�ل�ام ��ي
عبر املواقع اإللكترونية لتقديم
م� �ق� �ت ��رح ��ات� �ه ��م وم�ل�اح� �ظ ��ات� �ه ��م
ب �ش��أن م� �ش ��روع ق ��ان ��ون تنظيم
االع � � �ل� � ��ام االل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي خ�ل��ال
اسبوعني لبحثها ومناقشتها
ب� �ح� �ض ��وره ��م وم �م �ث �ل ��ي وزارة
االع �ل��ام م�ع�ت�م��دة ب��ال��وق��ت ذات��ه
القيام بجولة ميدانية لجامعة
صباح السالم الشدادية ملقارنة
ما سيرد بالتقرير الدولي بشأن
ان �ج��ازه��ا م ��ع م��اه��و ق��ائ��م على
ارض الواقع.
وق � ��ال م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
ح� �م ��ود ال� �ح� �م ��دان ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح� �ف ��ي ي � � ��وم أم � � ��س اج� �ت� �م ��اع
ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة اس�ت�ك�م�ل��ت
ن�ق��اش�ه��ا ب �ش��أن م �ش��روع ق��ان��ون
االع � �ل� ��ام االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي وق� � ��ررت

ق� � ��ال م � �ق� ��رر ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د طنا
العنزي ان اللجنة وافقت أمس
ع�ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف�ق��ة
على االتفاقية املعدلة للتعاون
ال� � �ع � ��رب � ��ي ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ت �ن �ظ �ي��م
وتيسير عمليات اإلغاثة.
واش� � � � � � � � � � � � ��ار ف � � � � � ��ي ت � � �ص� � ��ري� � ��ح
ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ع � �ق� ��ب ان � �ت � �ه ��اء
اجتماع اللجنة ال��ى ان اتفاقية
اإلغ��اث��ة ت�ح�ت��وي ع�ل��ى  17م��ادة
وهي تهدف للتنسيق والتعاون
ب�ي�ن األع �ض��اء امل�ن�ض��وي��ن تحت
ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة وم ��ع امل�ن�ظ�م��ات
ال �ع��رب �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة ب �م��واج �ه��ة
وادارة الكوارث واألزمات.
وأض� � ��اف ان ال �ل �ج �ن��ة واف �ق��ت
اي � �ض� ��ا ع � �ل ��ى م� � �ش � ��روع ق ��ان ��ون
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ان �ض �م��ام دول ��ة
ال �ك��وي��ت إل ��ى م �ع��اه��دة ال�ت�ع��اون
ب � �ش� ��أن ال � � � � �ب� � � � ��راءات pctم �ش �ي��را
إل� ��ى أن االخ � �ت� ��راع ي �ن �س��ب إل��ى

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية

االعالن ملدة اسبوعني عن دعوة
امل�خ�ت�ص�ين وامل�ه�ت�م�ين ب��االع�لام
االلكتروني لتقديم مقترحاتهم
ب�ش��أن��ه ح�ت��ى ي�ت��م ع�ق��د اجتماع
نهائي بحضورهم ملناقشتها.
وتابع الحمدان كما ان اللجنة
اتفقت على التواصل مع وزارة

التربية إلحالة تقريرها الدوري
ب�ش��أن تنفيذ جامعة ال�ش��دادي��ة
وم� ��ن ث ��م ت �ح��دي��د م ��وع ��د ل�ع�م��ل
ج � ��ول � ��ة م � �ي� ��دان � �ي ��ة ف � ��ي م��وق �ع��ه
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى م �ق��ارن��ة م ��ا ي��رد
بالتقرير وارض الواقع.

جانب من اجتماع اللجنة الخارجية

امل �خ �ت��رع وال ��دول ��ة ال �ت��ي ينتمي
إل �ي �ه��ا ش ��رط أن ي �ق��دم امل�خ�ت��رع
املستندات ال��دال��ة على اختراعه
ح � �ت� ��ى الي � � �ك� � ��ون م � � ��أخ � � ��وذا م��ن
شخص آخر أو دولة اخرى.
وح� � � � � � ��ول م � � � �ش� � � ��روع ق� � ��ان� � ��ون
ات �ف��اق �ي��ة دول م�ج�ل��س ال�ت �ع��اون

ال �خ �ل �ي �ج��ي مل �ك��اف �ح��ة اإلره � � ��اب
ق��ال إن اللجنة ب��ان�ت�ظ��ار تقديم
ال�ح�ك��وم��ة مقترحاتها ف��ي ه��ذه
االتفاقية حتى تدرسها اللجنة
قبل البت فيها.
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عبدالصمد :تجاوب من الوزارة بإحالة المتجاوزين على النيابة العامة

الميزانيات :فقدان الرقابة
على  26مليون دينار في اإلعالم
ق� ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي ع��دن��ان عبد
ال �ص �م��د إن ال�ل �ج�ن��ة ق ��د اج�ت�م�ع��ت
ب �ح �ض ��ور وزي� � ��ر االع � �ل ��ام ووزي � ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ
سلمان الحمود ملناقشة الحساب
ال �خ �ت��ام��ي ل � ��وزارة االع �ل��ام للسنة
امل��ال �ي��ة  2014/2015وم�لاح �ظ��ات
ديوان املحاسبة بشأنه حيث تبني
لها ما يلي:
أوال :تجاوب
في تسوية المالحظات:
أوض� � �ح � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة أن � �ه� ��ا ت ��رى
تجاوبا من قبل ال��وزارة في تسوية
مالحظاتها السيما املستمرة منها
وإح ��ال ��ة م��ن ث �ب��ت ع�ل�ي�ه��م ال �ت �ج��اوز
على النيابة العامة مؤكدة ضرورة
ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق امل� �س� �ت� �م ��ر م� � ��ع دي � � ��وان
املحاسبة لتالفي املتبقي منها.
كما ثمنت اللجنة جهود الوزير
ف��ي ت�س�ه�ي��ل آل �ي��ة ت�س�ل��م م�لاح�ظ��ات
ال��دي��وان وال��رد عليها دون أن تمنع

ال��دي��وان م��ن ال�ق�ي��ام باختصاصاته
ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي م ��راج� �ع ��ة وف �ح��ص
أي م �س �ت �ن��دات أو س� �ج�ل�ات ي��راه��ا
ضرورية ألعماله الرقابية.
ثانيا :إدارة التدقيق الداخلي
وف� � ��ي إط� � � ��ار م� �ت ��اب� �ع ��ة ال �ل �ج �ن��ة
لدراستها حول مدى فاعلية إدارة
ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل��ي ف ��ي ال� � ��وزارات
واإلدارات ال �ح �ك��وم �ي��ة ف �ق��د تبني
ل�ل�ج�ن��ة ع ��دم ف�ع��ال�ي��ة ه ��ذه اإلدارة
ع� �ل ��ى ال� �ن� �ح ��و امل � ��رج � ��و م� �ن ��ه رغ ��م
تبعيتها للوزير مباشرة موضحة
أن تفعيل مثل هذه اإلدارات سيحد
م��ن امل�لاح �ظ��ات امل��ال �ي��ة واإلداري � ��ة
وامل�ح��اس�ب�ي��ة وم�ن�ه��ا ع�ل��ى سبيل
املثال:
م� ��ا س �ج �ل��ه دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
م��ن ع��دم وج��ود أم�ن��اء عهد ملعظم
اإلدارات ب� ��ال� ��وزارة وع� ��دم وج��ود
س � �ج �ل�ات ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ل� �ه ��ا س � ��واء
ع�ل��ى م �س �ت��وى اإلدارات أو امل ��واد
بما ي�ق��ارب  26مليون دي�ن��ار مما

التنفيذ وستأخذ نتائج تقاريره
على الجهات الحكومية الخاضعة
لرقابته كأحد املؤشرات للموافقة
م� � ��ن ع � ��دم � ��ه ع � �ل� ��ى أي م� �ي ��زان� �ي ��ة
حكومية.

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

تسبب ب�ع��دم التمكن م��ن مطابقة
أرص� � ��دة امل� � ��واد ال �ف �ع �ل �ي��ة ع �م��ا هو
مقيد بالدفاتر باملخالفة للتعاميم
امل��ال �ي��ة امل �ن �ظ �م��ة ل �ه��ذه ال�ع�م�ل�ي��ات
وه � ��و م� ��ا ي �ع �ن��ي ف � �ق� ��دان ال ��رق ��اب ��ة
املالية على هذا املبلغ الضخم.
وب� �ش� �ك ��ل ع � ��ام س� �ب ��ق أن أك� ��دت
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع� �ل ��ى ج� �م� �ي ��ع ال� �ج� �ه ��ات

طنا :اللجنة تعد قوانين إلنصاف المرأة في الملف اإلسكاني

ال�ح�ك��وم�ي��ة ب �ض��رورة ال�ع�م��ل على
م�ع��ال�ج��ة ض�ع��ف ك �ف��اءة أنظمتها
امل �ح ��اس �ب �ي ��ة وت �ف �ع �ي ��ل إدارات� � �ه � ��ا
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ب ��ال ��رق ��اب ��ة ال ��داخ �ل� �ي ��ة
إلحكام عملية الرقابة املالية وفقا
لقواعد تنفيذ امليزانية والتعاميم
املالية املنظمة خ��اص��ة م��ع دخ��ول
قانون جهاز املراقبني املاليني حيز

ثالثا :المشاريع اإلنشائية والتأجير
والح� � � �ظ � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ارت � � �ف� � ��اع
تكلفة اس�ت�ئ�ج��ار امل �ب��ان��ي ألع�م��ال
ال� � ��وزارة خ�ل�ال ال �س �ن��وات األرب �ع��ة
املاضية من  99ألف دينار إلى ما
ي �ق��ارب  740أل��ف دينار  -بسبب
التأجير في أحد األب��راج العقارية
ال� �ف ��اخ ��رة وال� � ��ذي ي �ش �ه��د ت�س��اب�ق��ا
ب�ين األج�ه��زة الحكومية للتأجير
فيه  -رغم امتالكها أراضي كبيرة
�دن واض��ح في
غير مستغلة م��ع ت� ٍ
الصرف على املشاريع االنشائية
وان�ع��دام�ه��ا ف��ي أخ ��رى وامل�ف�ت��رض
أن ت� �ل� �ت ��زم ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
بقرار مجلس ال ��وزراء ال��رام��ي إلى
تخفيض اإلن �ف��اق على استئجار
املباني الحكومية ترشيدا لإلنفاق

العام خاصة في ظل هذه الظروف
االقتصادية.
رابعا :مطبعة حكومة الكويت
وب �ي �ن��ت ال �ل �ج �ن��ة أه �م �ي��ة وج ��ود
رؤي� ��ة وج � ��دوى اق �ت �ص��ادي��ة ملطبعة
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة خ � ��اص � ��ة أن ت �ك ��ال �ي ��ف
تشغيلها ق��د وصلت إل��ى  8ماليني
دي � �ن� ��ار ف� ��ي ح �ي�ن أن ن �ص �ي �ب �ه��ا م��ن
إي� � � � ��رادات امل� �ط� �ب ��وع ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وال�ت��ي تقدر بنحو  6ماليني دينار
ال يتجاوز الـ % 5سنويا وهي نسبة
متدنية جدا قياسا للمصروفات.
إض��اف��ة إل ��ى ذل ��ك الب ��د م��ن إع ��ادة
النظر في آلية التنسيق بني الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�ت�ن�ف�ي��ذ
م�ط�ب��وع��ات�ه��ا خ��اص��ة وأن امل�ط�ب�ع��ة
ق��د اع �ت��ذرت ع��ن تنفيذ  1500طلب
طباعة ف��ي السنة السابقة حسبما
أف � � � ��اد دي � � � � ��وان امل � �ح ��اس � �ب ��ة ل �ض �ب��ط
وت ��رش� �ي ��د اإلن � �ف� ��اق ال � �ع ��ام ف ��ي ه��ذا
املجال.

الكندري :المجلس سيطرق كل األبواب لمعالجة القضية

المرأة واألسرة :منح الكويتية شققا
بمساحة  400متر بدال من  100متر

اإلسكانية :إشهار اتحاد المالك
خالل أيام

بي��ن م �ق��رر ل�ج�ن��ة امل� ��رأة واالس ��رة
النائب محمد طنا ان اللجنة بحثت
ال �ق �ض��اي��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��إس �ك��ان امل ��رأة
ال �ك��وي �ت �ي��ة وان� �ت� �ه ��ت ال � ��ى ض � ��رورة
إع �ط��اء امل ��رأة ح�ق��وق�ه��ا ال�ك��ام�ل��ة في
امللف اإلسكاني وكذلك الطلب من
وزي � ��ر االس � �ك� ��ان ب ��وج ��وب ح �ض��ور
امل��رأة باملشاريع االسكانية املقبلة
واستبدال شقق الـ  100متر بشفق
أخرى تكون مساحتها  400متر.
وق ��ال ط�ن��ا ف��ي ت�ص��ري��ح صحفي
ان ال�ل�ج�ن��ة ب�ح�ث��ت ف ��ي اج�ت�م��اع�ه��ا
أم ��س ال �ق �ض��اي��ا امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��إس�ك��ان
امل� ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة وك��ذل��ك ال�ك��وي�ت�ي��ة
املتزوجة من غير كويتي بحضور
وزي��ر االس�ك��ان وم��دي��ر ع��ام الرعاية
السكنية ومدير ع��ام بنك االئتمان
وك �ث �ي��ر م ��ن ال �ن��اش �ط��ات ف ��ي م�ج��ال
الطفل واإلعاقة واملرأة.
واك ��د ان ��ه ت�ت��م م�ن��اق�ش��ة القضية
االسكانية بإسهاب وتم االستماع

أكد رئيس اللجنة االسكانية
ال � �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص ��ل ال � �ك � �ن� ��دري ان
م � �ج � �ل� ��س االم � � � � ��ة س � �ي � �ط� ��رق ك��ل
االب� � � ��واب ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال�ك�ف�ي�ل��ة
بمعالجة القضية االسكانية.
وق��ال ال�ك�ن��دري عقب اجتماع
ال� �ل� �ج� �ن ��ة االس� �ك ��ان� �ي ��ة ام� � ��س ان
ال � �ل � �ج � �ن ��ة ن� ��اق � �ش� ��ت م� �ش ��روع ��ي
ب �ق��ان��ون ات� �ح ��اد امل�ل��اك وال��ره��ن
العقاري مشيرا الى انه بالنسبة
الت �ح��اد امل �ل�اك ف�س�ي�ت��م اش �ه��اره
خ �ل�ال اي � ��ام وت� ��م ال�ت �ن �س �ي��ق بني
وزارة ال� �ع ��دل وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للرعاية السكنية النشاء مكتب
ات � � �ح� � ��اد امل� � �ل� ��اك ف� � ��ي ال� ��رع� ��اي� ��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة مل� � ��دة س� �ن ��ة ل�ت�ن�ظ�ي��م
توزيع الشقق السكنية.
واض � � � ��اف ق� ��ائ �ل�ا ان اش� �ه ��ار
اتحاد املالك خالل ايام ونتطلع
ال ��ى ان ي �ك��ون ل �ه��ذا امل�ك�ت��ب دور
م �ه ��م ف� ��ي ال �ق �ض �ي��ة االس �ك��ان �ي��ة

جانب من اجتماع لجنة املرأة واألسرة

ل �ج �م �ي��ع اآلراء امل� �ح� �ق ��ة ف� ��ي ط�ل��ب
ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة وم �س ��اوات �ه ��ن
ب� ��ال� ��رج� ��ل وت� � ��م ال� �ط� �ل ��ب م � ��ن وزي � ��ر
االسكان والجهات التابعة ان يكون
للمرأة الكويتية حضور في جميع
املراحل السكنية املقبلة واعطائها
ش �ق��ة  400م �ت��ر ب ��دال م ��ن  100متر

واالخوات محقات في طلباتهن.
واض � ��اف ط �ن��ا ان ال �ل �ج �ن��ة ت�ق��وم
ب��إع��داد ق��وان�ين إلن �ص��اف األخ ��وات
الكويتيات في امللف االسكاني كي
يحصلن على حقوقهن كاملة غير
منقوصة.

جانب من اجتماع اللجنة اإلسكانية

ل �ح�ين ان �ج��از ال �ق��ان��ون ال�خ��اص
باتحاد املالك.
ام� � ��ا ف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��ال ��ره ��ن
العقاري قال الكندري ان اللجنة
االس �ك��ان �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ت�ن�ت�ظ��ر
م�ش��روع ق��ان��ون ال��ره��ن العقاري
م��ن الحكومة تمهيدا ملناقشته

الفتا الى ان االسكانية البرملانية
ستبحث كل السبل الكفيلة لحل
القضية االسكانية.
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دشتي يطالب بتسهيل اإلجراءات الجمركية للقادمين من العراق

عاشور :حال المراكز الحدودية المتردي غير مقبول
دع� � ��ا ال � �ن� ��ائ� ��ب ص� ��ال� ��ح ع ��اش ��ور
أص � �ح� ��اب ال� �ح� �م�ل�ات وامل ��واط� �ن�ي�ن
ال � ��ذي � ��ن ت � � �ض� � ��رروا ك� �ث� �ي ��را ب �م �ن �ف��ذ
ال � �ع � �ب� ��دل� ��ي م� � ��ن س� � � ��وء ال � �خ� ��دم� ��ات
ون� �ق� �ص� �ه ��ا م� �ث ��ل أم � ��اك � ��ن ال� �ص�ل�اة
وأم��اك��ن االس�ت��راح��ة ودورات املياه
وكذلك التأخير املبالغ فيه من قبل
رجال الجمارك حتى وصل األمر أن
يمكثوا س��اع��ات طويلة ف��ي املنفذ
مع س��وء الخدمات وس��وء األح��وال
ال�ج��وي��ة ب�ت�ق��دي��م ش �ك��اوى مكتوبة
على ما حصل لهم رسميا للجهات
املختصة للتحقيق فيها للوقوف
على األس�ب��اب الحقيقية ملا يجري
ف� ��ي م �ن �ف��ذ ال� �ع� �ب ��دل ��ي م �س �ت �ط ��ردا:
وك� ��ذل� ��ك ت �ق ��دي ��م ش � �ك� ��اوى رس �م �ي��ة
إل ��ى ل�ج�ن��ة ال �ع��رائ��ض وال �ش �ك��اوى
ف��ي م�ج�ل��س األم ��ة ح�ت��ى ن�ج��د حال
ج��ذري��ا ل�ه��ذه املشكلة ال�ت��ي تتكرر
ف ��ي ك ��ل م �ن��اس �ب��ة م ��ن دون ت �ح��رك
فعلي لحلها.
وت ��اب ��ع :ب��ل ح�ت��ى ال �ض �ي��وف من
السعودية والبحرين وغيرهما من
ال��دول ابلغونا ع��ن استيائهم ملثل
هذه الحالة غير املتوقعة في املنفذ
ونحن ال نعرف سبب التمييز بني
منفذ العبدلي ومنفذي النويصيب

صالح عاشور

د .عبدالحميد دشتي

والساملي وملاذا يتم تغيير املركبات
وال� �ب ��اص ��ات ل �ن �ق��ل امل �س��اف��ري��ن وال
يتم انهاء اج��راءات سفرهم بنفس
املركبات الناقلة لهم.
وزاد :إنني ادعو بقية النواب إلى
االهتمام بهذه القضية واملساهمة
في انهائها كليا ووض��ع امليزانية
الكافية لسد النقص في احتياجات
املنفذ م��ن اج�ه��زة وم �ع��دات ومبان
وك ��ذل ��ك م��وظ �ف�ين وم ��راق �ب ��ة امل�ن�ف��ذ
الكترونيا ألن��ه من غير املقبول أن
ي�ك��ون ه��ذا ح��ال امل��راك��ز ال�ح��دودي��ة
امل� �ت ��ردي ك��أن �ن��ا ف��ي دول� ��ة م��ن دول

العالم املتخلف.
وم � � � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه ق � � � � ��ال ال� � �ن � ��ائ � ��ب
د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :ع�ل��ى م��دار
ال�س��اع��ة وح�ت��ى ص �ب��اح ه��ذا ال�ي��وم
ن �ت��واص��ل وال � � ��زوار ال� �ق ��ادم ��ون من
ال � �ع� ��راق وب� �ع ��د ان س �ه �ل��ت وزارة
ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ب� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات ال� ��وزي� ��ر
االج� � ��راءات وتكليف اللواء جمال
ل �ل �ب �ق��اء ك� �م� �ن ��اوب ف ��ي امل ��رك ��ز ف�ق��د
مضت االم ��ور على م��ا ي��رام اال انه
ال �ي��وم وب�س�ب��ب ت�ع�ق�ي��دات جمركية
عانى على اثرها الزوار القادمون.
وأض��اف :وبعد تدخلنا وطلبنا

الزلزلة :تعيينات اإلعالم
الباراشوتية تصعد الوزير المنصة
أك��د النائب د .يوسف الزلزلة
ان ف ��وائ ��د ام �ط ��ار ال �خ �ي��ر ال تعد
وال تحصى وم��ن ف��وائ��ده��ا انها
ت �ك �ش��ف ف� �س ��اد ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
ح �ص �ل��ت ع �ل��ى م �ن��اق �ص��ات ع�م��ل
ش � � ��وارع ال� �ك ��وي ��ت الف� �ت ��ا ال � ��ى أن
ام� � �ط � ��ار ال� �خ� �ي ��ر ه� �ط� �ل ��ت وخ � ��رج
بحص ال�ش��وارع بكميات جعلت
جميع ال�س�ي��ارات معرضة لكسر
زجاجها وتهشم جسر السيارة
وب� ��دأ امل �ن �ظ��ر امل �خ �ج��ل ل �ل �ش��وارع
وهي تبدو كالبحص امللقى على
االرض.
وق��ال ان جرائم ه��ذه الشركات
ب�ح��ق ال �ك��وي��ت م��ازال��ت مستمرة
ويبقى دور وزارة االش �غ��ال اآلن
ب �ع��دم اع �ط��اء ه ��ذه ال �ش��رك��ات اي
م �ن��اق �ص��ة م �س �ت �ق �ب�لا وال ��زام� �ه ��ا
بتصليح ال�ش��وارع مع تحويلها
ال��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة إلي �ق��اع اش��د
ال � �ع � �ق� ��وب� ��ات ب� �ه ��م الن � �ه� ��م س �ب��ب

د .يوسف الزلزلة

تشويه الكويت وسمعتها.
م ��ن ج��ان��ب آخ� ��ر ل �ف��ت ال��زل��زل��ة
ال��ى ان تعيني ال�ق�ي��ادي�ين ب��وزارة
االع �ل�ام ب��ال��وس��ائ��ل ال�ب��راش��وت�ي��ة
ك �م��ا وص �ل �ن��ا س �ي �ك��ون ن�ت�ي�ج�ت��ه
الطبيعية ص�ع��ود وزي ��ر االع�ل�ام
منصة االس�ت�ج��واب وق��د قلناها

س ��اب� �ق ��ا ون� � �ك � ��رره � ��ا إن اق� �ص ��اء
ال � �ك � �ف � ��اءات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال � ��رائ � ��دة
واالت � �ي� ��ان ب ��أش �خ ��اص م ��ن م �ب��دأ
«ل ��ي ح�ب�ت��ك ع�ي�ن��ي» او م��ن م�ب��دأ
امل �ح �س��وب �ي��ات او ال��واس �ط��ات او
املعارف ستكون نتائجه وخيمة
ف��ي اداء ال ��وزارة كما ه��و حاصل
اآلن.
واض� � � � ��اف ان وزارة االع �ل ��ام
ت��راج��ع اداؤه� ��ا ال��ى م�س�ت��وى من
ال �ف �ش��ل امل� �ت ��راك ��م ال � ��ذي ال ي�م�ك��ن
ال �ق �ب��ول ب��ه وال �س �ب��ب التعيينات
ال�ب��راش��وت�ي��ة ال�ت��ي نبهنا عليها
س� � ��اب � � �ق� � ��ا ،وح � � �ي� � ��ث ان االم� � � � ��ور
اصبحت تستمر بنفس االسلوب
السابق في االختيار لذلك اصبح
ل��زام��ا ع�ل�ي�ن��ا اس �ت �خ��دام ادوات �ن��ا
ال��دس�ت��وري��ة إلي�ق��اف ه��ذا الفساد
الذي استشرى في وزارة االعالم
بإقصاء الكفاءات الكويتية.

م��ن ال �ل ��واء ال �ن �ه��ام ب��وس��ال��م امل��دي��ر
ال �ع��ام ل�ج�ه��از ام��ن ال��دول��ة ورج��ال��ه
ب�س�ب��ب اع�لام �ن��ا ع��ن وج��وده��م في
امل��رك��ز وال ��ذي ��ن اس�ت�ع�ن��ا ب�ه��م فجر
أم ��س ل �ح��ث رج� ��ال ال �ج �م��ارك على
ات �خ ��اذ خ �ط ��وات ع�م�ل�ي��ة لتسريع
ال �ت �ف �ت �ي��ش ال� �ت ��ي ت � �ج� ��اوزت م��دت��ه
احيانا العشر ساعات من االنتظار
في هذا الجو شديد البرودة.
وأردف :ب � �ع ��د ت ��واص � �ل � �ن ��ا م��ع
وزي��ر املالية ال��ذي اك��د لنا اعطاءه
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات ل � ��رج � ��ال ال � �ج � �م� ��ارك
وسيتابع ذل��ك ايضا وعليه فإننا
نأمل من وزي��ري الداخلية واملالية
اس �ت �م��رار م�ت��اب�ع�ت�ه��م ال �ي��وم وغ��دا
مل��اه�ي��ة االج� � ��راءات وال �ت��أك �ي��د على
ك �ب ��ار م��وظ �ف �ي �ه��م ب��ال �ت �ن��اوب ع�ل��ى
م��راق�ب��ة االوض ��اع وتسهيل عملية
االس �ت �ق �ب��ال ورف� ��ع ت �ق��اري��ره��م بعد
ذلك للوزراء للعمل على التخطيط
لتوفير مستلزمات تطوير املركز
ول � �ت�ل��اف� ��ي امل� � �ع � ��وق � ��ات م �س �ت �ق �ب�لا
ول�ت�س�ي�ي��ر ال�ع�م��ل ف��ي م��رف��ق م��رك��ز
حدود العبدلي لالبد!

دشتي يطلب بيانا بأسماء
مؤسسي جمعية العلوم
اإلسالمية
ق��دم ال�ن��ائ��ب د .عبد الحميد
دش� � �ت � ��ي س� � � � ��ؤاال إل� � � ��ى وزي� � � ��رة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة والعمل
هند الصبيح قال فيه :نمى الى
ع�ل�م�ن��ا اف �ت �ت��اح م �ق��ر الجمعية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ل�ع�ل��وم اإلس�لام �ي��ة
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة س�ك�ن�ي��ة وي ��رت ��اده
املئات وهذا املقر سبب ازعاجا
ل�لأه��ال��ي القاطنني ف��ي منطقة
السالم.
وأضاف :لذا يرجى موافاتي
باآلتي:
 ب � �ي� ��ان اس� � �م � ��اء م��ؤس �س��يال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ل�ل�ع�ل��وم
االسالمية.
 ت��اري��خ التأسيس وع�ن��واناملقر الرئيسي للجمعية .

 اسماء اعضاء مجلس ادارةالجمعية.
 ه� ��ل ل �ل �ج �م �ع �ي��ة م� �ق ��ر آخ ��رف ��ي ال �ع �ن��وان ال �ت��ال��ي (م�ن�ط�ق��ة
ال � �س �ل�ام– ش –21ق – 3م �ن��زل
)16؟
 ت ��اري ��خ اف� �ت� �ت ��اح امل� �ق ��ر ف��ىمنطقة ال �س�لام وه��ل ه��و ملك
ل�ل�ج�م�ع�ي��ة امل� ��ذك� ��ورة أم مبنى
مستأجر.
 نسخة من موافقة ال��وزارةعلى املوقع ونسخة من موافقة
الجيران.

طنا :استجواب جديد للصبيح
عن تجار اإلقامات قريبا
أعلن النائب محمد طنا أنه
بصدد تقديم استجواب لوزيرة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل
مجددا على خلفية املقابلة التي
اجرتها في قناة املجلس وكان
واضحا أن الحوار معد مسبقا
وأن امل ��ذي ��ع ك� ��ان ي �ه �م��ز وي�ل�م��ز
ع�ل��ى االس �ت �ج��واب ال ��ذي قدمته
إلى الوزيرة سابقا وأن دوافعه
اإلقامات وكانت الوزيرة تبتسم
لغمز وهمز املذيع ما يدلل على
اتفاق بينهما.
وق� � � � � ��ال ط� � �ن � ��ا ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
للصحافيني وأن��ا أق��ول�ه��ا أم��ام
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام ق��اط�ب��ة س��أق��دم
اس� �ت� �ج ��واب ��ا ل� ��وزي� ��رة ال� �ش ��ؤون
وسيكون محوره الرئيس تجار
اإلقامات حتى يتم كشفهم أمام
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي وك� �ش ��ف أي
ن��ائ��ب ت��دع��ي ال��وزي��رة أن��ه طلب
م �ن �ه��ا ت �م��ري��ر م �ع��ام �ل��ة ت�ت�ع�ل��ق

محمد طنا

ب��اإلق��ام��ات وعليها اث�ب��ات ذلك
أمام الشعب الكويتي ولن نقبل
ب��ال �ك�ل�ام امل ��رس ��ل واالت � �ف� ��اق مع
قناة املجلس التي من املفترض
أن ت� �ك ��ون ع �ل��ى ح �ي ��ادي ��ة ت��ام��ة
م � �ش� ��ددا اس� �ت� �ج ��واب ��ي س �ي �ق��دم
ف��ي القريب العاجل وسأصعد

ال� � � ��وزي� � � ��رة ع � �ل� ��ى امل � �ن � �ص� ��ة ف��ي
القريب العاجل لتعلن للشعب
الكويتي من هم تجار اإلقامات
وأت� �ح ��داه ��ا أن ت �ك��ون ش�ج��اع��ة
وت� ��ذك� ��ر أس � �م� ��اء ه� ��م وإن ك�ن��ت
م�ت��أك��دا أن�ه��ا ل��ن تعلن ع��ن ذل��ك
وعليها أن ت��ذك��ر أي�ض��ا اسماء
النواب الذين تقدموا لها بطلب
اقامات وعليها أن تثبت ذلك.
وأكد طنا أن الشعب الكويتي
ذك � ��ي وال ي �ق �ب��ل ال� �ب� �ت ��ة ال �ه �م��ز
واللمز س��واء ك��ان م��ن مذيع أو
وزي ��رة وف��ي ق�ن��اة م��ن املفترض
أن تكون حيادية.
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أبل يسأل العبيدي عن حاالت الوفاة
نتيجة األخطاء الطبية
وج��ه النائب د .خليل عبدالله
أب � ��ل س� � ��ؤاال إل � ��ى وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة
د.علي العبيدي عن حاالت الوفاة
نتيجة االخطاء الطبية.
وق � � ��ال أب � ��ل ف� ��ي ن� ��ص ال� �س ��ؤال
يرجى إفادتي وتزويدي بما يلي:
 جدول بعدد وأسماء الوفياتنتيجة األخطاء الطبية وأسباب
الوفاة والطبيب املعالج واإلجراء
التأديبي املتخذ بحق من تسبب
ب��ال �خ �ط��أ ال �ط �ب��ي ك ��ل ع �ل��ى ح��دة
خ�ل�ال ال�خ�م��س س �ن��وات امل��اض�ي��ة
وحتى تاريخ هذا السؤال.
ما الجهة املسؤولة عن اختباراألط �ب ��اء ح�ي�ن ال�ت�ع�ي�ين وم�ع��ادل��ة
ش�ه��ادات�ه��م العلمية واع�ت�م��اده��م
ل�ل�ع�م��ل ب��امل�س�ت��وص�ف��ات وامل��راك��ز
ال � � �ص � � �ح � � �ي� � ��ة وامل� � �س� � �ت� � �ش� � �ف� � �ي � ��ات
والعيادات الخارجية؟ وهل هناك
ج �ه��ة م�خ�ت�ص��ة ب � � ��وزارة ال�ص�ح��ة
ت�ق��وم ب��إج��راء اخ�ت�ب��ارات التقييم
ال � � ��دوري � � ��ة ل�ل��أط � �ب� ��اء ف � ��ي وزارة
الصحة ولباقي الكوادر الطبية؟
إذا ك��ان��ت ه �ن��اك ج �ه��ة مختصة
ل �ل �ت �ق �ي �ي��م وإج � � � ��راء اإلخ � �ت � �ب ��ارات
ال��دوري��ة ف�م��ن ه��م أس �م��اء أع�ض��اء

د .خليل عبدالله

هذه اللجنة ومراكزهم الوظيفية
وخبراتهم العملية وشهاداتهم
العلمية؟
كشف بعدد القضايا املرفوعةم� ��ن امل� ��رض� ��ى أو ذوي � �ه� ��م ب �ش��أن
األخ �ط ��اء ال�ط�ب�ي��ة خ�ل�ال الخمس
س�ن��وات املاضية وح�ت��ى تاريخه
واألحكام الصادرة بتلك القضايا
وم� ��ا ان �ت �ه��ت إل �ي��ه وم� ��ن ضمنها
ال�ق�ض��اي��ا ال �ت��ي م��ازال��ت م�ن�ظ��ورة
ب��امل�ح��اك��م الكويتية وم��ا وصلت
إليه من درجات التقاضي وكذلك

اإلج� ��راءات ال�ت��ي اتخذتها وزارة
الصحة بحق املتسببني بالخطأ
ال � �ط� �ب ��ي وق� �ي � �م ��ة ال� �ت� �ع ��وي� �ض ��ات
امل� � ��دف� � ��وع� � ��ة وامل � �س � �ت � �ح � �ق� ��ة ع �ل��ى
وزارة ال�ص�ح��ة ب�م��وج��ب األح�ك��ام
القضائية الصادرة نهائيا.
 ت � � � ��زوي � � � ��دي ب � �ك � �ش� ��ف م �ب�ي�نف �ي��ه ع � ��دد األط � �ب� ��اء ال �ح �ك��وم �ي�ين
امل�ع��ال�ج�ين ب�ك��ل مستوصف وك��ل
وحدة طبية وكل مركز طبي وكل
عيادة تخصصية وكل مستشفى
م ��ع ذك� ��ر ت �خ �ص �ص��ات �ه��م ال�ط�ب�ي��ة
وخبراتهم العملية وشهاداتهم
العلمية كل على حدة.
ك � � �ش� � ��ف ب � ��أس� � �م � ��اء وم� � ��واق� � ��عامل � � �س � � �ت � ��وص � � �ف � ��ات ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة
وال � ��وح � ��دات ال �ص �ح �ي��ة وامل� ��راك� ��ز
الطبية وال�ع�ي��ادات التخصصية
واملستشفيات.
ت� ��وض � �ي� ��ح ال� �ن� �س� �ب ��ة امل� �ئ ��وي ��ةوالعددية لسكان الكويت مقارنة
مع عدد األطباء املعالجني بشكل
ع� ��ام وح �س��ب امل �ن��اط��ق ال�ص�ح�ي��ة
وامل �ح��اف �ظ��ات وك ��م ع ��دد امل��رض��ى
لكل طبيب حسب التخصصات
الطبية.

م � � ��ا دور اإلدارة ال �ص �ح �ي��ةب��وزارة الصحة في حل املشكالت
ال �ت��ي ي�ع��ان��ي م�ن�ه��ا امل�س�ت�ف�ي��دون
م ��ن ال��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة ك �ظ��اه��رة
االزدحام لدى العيادات الصحية
أو م �ش �ك �ل��ة ت ��أخ� �ي ��ر ال �ع �م �ل �ي��ات
ال�ج��راح�ي��ة أو ع��دم وج ��ود سرير
ط�ب��ي للمريض وك��ذل��ك بالنسبة
ل�ل�م�ش�ك�لات األخ� ��رى م�ث��ل توفير
األدوي� � � � ��ة وال � �ن � �ق ��ص ف� ��ي أح� �ي ��ان
كثيرة في توفير العالج املناسب
لبعض األمراض وكذلك بالنسبة
ل�ل�م�س�ت�ل��زم��ات ال�ط�ب�ي��ة واألدوات
الطبية؟
م � � ��ا ال� �خ� �ط ��ة ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال �ت ��يوضعتها وزارة الصحة لتالفي
جميع امل�ش��اك��ل وال �ع��وائ��ق س��واء
من ناحية توفير الكوادر الطبية
ومستلزماتها ومعالجة النقص
ف � ��ي ال � �ط � �ب� ��اب� ��ة واألدوي � � � � � � ��ة وف� ��ي
مواعيد مراجعة املرضى وتوفير
م��راك��ز ع�لاج�ي��ة ح��دي�ث��ة وخ��اص��ة
في املناطق النائية؟

برلمان
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المعيوف للصانع :ما صحة
تدخل نائب إليقاف العثمان؟
وج� � � � ��ه ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
امل � �ع � �ي� ��وف س � � � ��ؤاال ال � � ��ى وزي � ��ر
العدل وزير االوقاف والشؤون
االسالمية يعقوب الصانع عن
إيقاف الشيخ عثمان الخميس
وق � ��ال ف ��ي ن ��ص ال � �س� ��ؤال :نمى
ال ��ى ع�ل�م��ي ان وزارة االوق� ��اف
وال �ش��ؤون اإلس�لام�ي��ة اص��درت
ق � � � � � ��رارا ب � ��إي� � �ق � ��اف د .ع� �ث� �م ��ان
ال� �خ� �م� �ي ��س ع � ��ن ال � �ت� ��دري� ��س او
الوعظ في املساجد ل��ذا يرجى
افادتي وتزويدي باآلتي:
 م � ��ا م � � ��دى ص� �ح ��ة ص � ��دورق ��رار إي �ق��اف ال�ش�ي��خ د .عثمان
الخميس عن التدريس والوعظ
في املساجد؟ إذا كانت االجابة
ب� ��االي � �ج� ��اب ي� ��رج� ��ى ت� ��زوي� ��دي
ب� �ن� �س� �خ ��ة م � ��ن ق � � � ��رار اإلي � �ق� ��اف
املذكور سالفا.
 ما اسباب ومبررات إيقافاملذكور؟ وهل تم التحقيق معه
قبل ص��دور ق��رار اإلي �ق��اف؟ إذا
كانت االجابة باإليجاب يرجى
ت��زوي��دي بنسخة م��ن محاضر
التحقيق.
 هل تم إيقاف املذكور بناءع �ل��ى م �خ��ال �ف �ت��ه ل �ل �ق��ان��ون؟ إذا
كانت االجابة بااليجاب يرجى
ت ��زوي ��دي ب��امل �س �ت �ن��دات ال��دال ��ة

عبدالله املعيوف

على ذلك.
 ما مدى صحة ما تردد منمطالبات او ت��دخ�لات م��ن أحد
ن� � ��واب م �ج �ل��س األم� � ��ة إلي �ق��اف
املذكور؟
 ه ��ل ت ��م إي� �ق ��اف أش �خ��اصآخ ��ري ��ن ل�ن�ف��س امل ��وض ��وع؟ إذا
كانت االجابة بااليجاب يرجى
تزويدي بكشف بأسماء من تم
إيقافهم لذات السبب.

تلتزم الحكومة تقديم الخدمات التعليمية لفئتي بطيئي التعلم وصعوبات التعلم

 5نواب يقترحون تعديل قانون ذوي اإلعاقة
ق��دم  5ن��واب ه��م نبيل الفضل
ود.ي � � ��وس � � ��ف ال � ��زل � ��زل � ��ة وراك � � � ��ان
النصف ومحمد الجبري وجمال
العمر اقتراحا بقانون في شأن
ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض م � � ��واد ال� �ق ��ان ��ون
رق ��م ( )8ل�س�ن��ة  2010ف ��ي ش�ـ��أن
حقوق األش�خ��اص ذوي اإلعاقة
مشفوعا ب�م��ذك��رت��ه اإليضاحية
م��ع إع �ط��ائ��ه ص�ف��ة االس�ت�ع�ج��ال.
وجاء في نص االقتراح بقانون:
مادة أولى :تعديل على الفقرة
األول� ��ى م��ن امل� ��ادة األول� ��ى ي�ك��ون
نصها كاآلتي:
 - 1ال�ش�خ��ص ذو اإلع��اق��ة :كل
م��ن ي�ع��ان��ي م��ن اع �ت�ل�االت دائ�م��ة
كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور
في قدراته البدنية أو العقلية أو
الحسية أو التعليمية قد تمنعه
من تأمني مستلزمات حياته أو
املشاركة بصورة كاملة وفعالة
ف��ي امل�ج�ت�م��ع ع�ل��ى ق��دم امل �س��اواة
مع اآلخرين.
مادة ثانية :تعديل على املادة

راكان النصف

محمد الجبري

جمال العمر

التاسعة ليكون نصها كاآلتي:
ت� � �ل� � �ت � ��زم ال� � �ح� � �ك � ��وم � ��ة ت� �ق ��دي ��م
الخدمات التعليمية والتربوية
والوسائل التعليمية لألشخاص
ذوي اإلع� ��اق� ��ة ب �م��ن ف �ي �ه��م ف�ئ�ت��ا
ب� �ط� �ي� �ئ ��ي ال� �ت� �ع� �ل ��م وص � �ع ��وب ��ات
التعلم م��ع م��راع��اة االحتياجات
ال �خ��اص��ة م ��ن االت� �ص ��ال وال �ل �غ��ة
والترتيبات التيسيرية الالزمة

وت� ��وف � �ي� ��ر ال� � � �ك � � ��وادر ال� �ت ��رب ��وي ��ة
واملهنية املتخصصة لهم ورفع
ك� �ف ��اء ت� �ه ��ا وم� �ن� �ح� �ه ��ا ال� �ح ��واف ��ز
املادية واملعنوية.
ويراعى في جميع االختبارات
التعليمية واملهنية أو اختبارات
االع�ت�م��اد التي تقدمها الجهات
ال �ح �ك��وم �ي��ة أو األه �ل �ي ��ة ح �ق��وق
واح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات ذوي االع � ��اق � ��ة

ب�م��ن فيهم فئتا بطيئي التعلم
وص � �ع � ��وب � ��ات ال� �ت� �ع� �ل ��م وت� �ل� �ت ��زم
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� �ت ��وف� �ي ��ر ال ��وس ��ائ ��ل
ال� �س� �م� �ع� �ي ��ة وامل � ��رئ� � �ي � ��ة ال�ل��ازم� ��ة
وال � �ض � �م� ��ان� ��ات ال� �ك ��اف� �ي ��ة ل �خ �ل��ق
م �ن��اخ م �ق �ب��ول مل�س��اع��دت�ه��م على
استكمال تعليمهم.
وت � � � �ق� � � ��وم وزارة ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة
ب�ت��وف�ي��ر دورات ت��دري�ب�ي��ة لكافة

املعلمني في امل��دارس الحكومية
الك � �ت � �ش� ��اف ح� � � ��االت ص� �ع ��وب ��ات
التعلم وبطيئي التعلم وكيفية
م�ع��ام�ل�ت�ه�م��ا ح�س��ب اح�ت�ي��اج��ات
كل من منها.
ك�م��ا تتكفل ال�ه�ي�ئ��ة بتكاليف
االخ � �ت� �ب ��ارات ال �خ��اص��ة ب�ت�ق�ي�ي��م
بطيئي التعلم وصعوبات التعلم
ع �ل��ى ان ت �ل �ت��زم وزارة ال �ت��رب �ي��ة
توفير املراكز املتخصصة بهذه
االخ� �ت� �ب ��ارات م ��ن ت ��اري ��خ ال�ع�م��ل
بهذا القانون اضافة إلى تجهيز
م � ��راك � ��ز م �ت �خ �ص �ص��ة ل �ل �ع �ن��اي��ة
ب �ه��ذه ال �ف �ئ��ة أو ت�ك�ل�ي��ف امل��راك��ز
املتخصصة ف��ي ال�ق�ط��اع األهلي
لتوفير ه��ذه الخدمة التعليمية
لهذه الفئة.
مادة ثالثة :تعديل على املادة
العاشرة ليكون نصها كاآلتي:
ت� � �ت� � �خ � ��ذ ال � � �ح � � �ك� � ��وم� � ��ة ك � ��اف � ��ة
الترتيبات اإلداري��ة والتنظيمية
ال � �ف� � �ع � ��ال � ��ة وامل� � �ط� � �ل � ��وب � ��ة ل ��دم ��ج
األش � �خ ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة بمن

ف� �ي� �ه ��م ف� �ئ� �ت ��ا ب� �ط� �ي� �ئ ��ي ال �ت �ع �ل��م
وص �ع��وب��ات ال�ت�ع�ل��م ف��ي م��راح��ل
التعليم املختلفة ضمن مناهج
تعليمية وتأهيلية بما يناسب
ق� ��درات � �ه� ��م ال �ح �س �ي ��ة وال �ب ��دن �ي ��ة
والعقلية والتعليمية ما يؤهلهم
ل�لان��دم��اج ف��ي امل�ج�ت�م��ع وال�ع�م��ل
واإلنتاج.
م � ��ادة راب� �ع ��ة :ي �ل �غ��ى ك ��ل حكم
يعارض أحكام هذا القانون.
م� � ��ادة خ ��ام� �س ��ة :ع �ل ��ى رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وال� � ��وزراء – كل
فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا
ال �ق��ان��ون وي �ع �م��ل ب��ه م��ن ت��اري��خ
نشره في الجريدة الرسمية.
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قدم اقترحا بقانون طالب فيه بتشديد العقوبة

الفضل :سحب الجنسية من المتطاولين
على مسند اإلمارة
ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ن� �ب� �ي ��ل ال �ف �ض��ل
اقتراحا بقانون في شأن إضافة
ف �ق��رة أخ� �ي ��رة إل� ��ى امل� � ��ادة  25من
ال � �ق� ��ان� ��ون رق � ��م  31ل �س �ن��ة 1970
م�ش�ف��وع��ا ب�م��ذك��رت��ه اإلي�ض��اح�ي��ة
وجاء في نص االقتراح:
م��ادة أول ��ى :ي�ض��اف إل��ى امل��ادة
 25م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  31ل�س�ن��ة
 1970امل� �ش ��ار إل �ي��ه ف �ق��رة أخ �ي��رة
نصها اآلتي:
وف ��ي ح��ال��ة ال �ع��ود ي �ج��ب على
ال �ق��اض��ي أن ي �ق �ض��ي ب��أك �ث��ر م��ن
ال � �ح ��د األق � �ص� ��ى امل � �ق� ��رر ق��ان��ون��ا
ب �ش��رط ع ��دم م �ج ��اوزة ه ��ذا ال�ح��د
ب��أك �ث��ر م ��ن ض �ع �ف��ه .وي �ج��ب على
ال� �ج� �ه ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة ف � ��ي م �س��ائ��ل
الجنسية سحبها أو إسقاطها
بحسب األح��وال إذا ك��ان الجاني
م�م��ن يحمل الجنسية الكويتية
ودون ت � � �ج � ��اوز ذل � � ��ك ع � �ل� ��ى م��ن
اكتسبها معه بالتبعية.
م � ��ادة ث ��ان �ي ��ة :ي �ل �غ��ى ك ��ل ح�ك��م
يعارض أحكام هذا القانون.
م� � � � ��ادة ث � ��ال� � �ث � ��ة :ع � �ل� ��ى رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال � � ��وزراء – كل
فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا
ال �ق��ان��ون وي�ع�م��ل ب��ه م�ن��ذ ت��اري��خ
نشره في الجريدة الرسمية.
وج��اء ف��ي امل��ذك��رة اإليضاحية
لالقتراح بقانون في شأن إضافة
ف �ق��رة أخ� �ي ��رة إل� ��ى امل� � ��ادة  25من
القانون رقم  31لسنة . 1970
ق � ��رر امل � �ش� ��رع ال� ��دس � �ت� ��وري ف��ي
اجتماع لجنة مشروع الدستور
ال� �ع ��اش ��رة امل �ن �ع �ق��دة ف� ��ي ت��اري��خ
 1962/6/ 2بأن :مصلحة البالد
واإلب � �ق� ��اء ع �ل��ى ك �ي��ان �ه��ا ف� ��وق كل
األمور وفوق الدستور.
ومن هنا فإنه ملا كانت مصلحة
البالد واإلبقاء على كيانها تعلو
وتسمو على كل شيء فإن املشرع
ال �ب��رمل��ان��ي ف ��ي ع ��ام  1970وض��ع
تنظيما جزائيا للجرائم املرتكبة
ضد أمن الدولة بموجب القانون
رقم  31لسنة .1970
وم� � ��ن ب �ي��ن ه� � ��ذه ال � �ج� ��رائ� ��م م��ا
ق�ض��ت ب��ه امل� ��ادة  25م��ن ال�ق��ان��ون
املشار إليه بأن :يعاقب بالحبس
مدة ال تجاوز خمس سنوات كل
م��ن ط�ع��ن علنا أو ف��ي م�ك��ان ع��ام
أو م �ك��ان ي�س�ت�ط�ي��ع ف �ي��ه س�م��اع��ه
أو رؤي �ت��ه م��ن ك��ان ف��ي م�ك��ان عام
ع��ن ط��ري��ق ال �ق��ول أو ال�ص�ي��اح أو
ال �ك �ت��اب��ة أو ال ��رس ��وم أو ال �ص��ور
أو أي وسيلة أخ��رى م��ن وسائل
ال �ت �ع �ب �ي��ر ع ��ن ال �ف �ك��ر ف ��ي ح �ق��وق
األمير وسلطته أو ع��اب في ذات

األم � �ي� ��ر أو ت � �ط� ��اول ع �ل��ى م�س�ن��د
اإلمارة.
فهذه الجرائم امل�ق��ررة في نص
امل� ��ادة  25امل �ش��ار إل�ي�ه��ا يرتكبها
الجاني ضد رئيس الدولة حضرة
ص� ��اح� ��ب ال � �س � �م ��و أم � �ي� ��ر ال � �ب �ل�اد
وت �ح� ِ�دث أث ��را س�ل�ب�ي��ا ف��ي ن�ف��وس
العامة بالتقليل م��ن هيبة سمو
أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد وح �ق��وق��ه وس�ل�ط�ت��ه
وهو رأس الدولة وراعيها ويكفي
ف��ي ه��ذا ال �ش��أن م��ا ق��ال�ت��ه امل��ذك��رة
ال�ت�ف�س�ي��ري��ة ل�ل��دس�ت��ور :ب ��أن يظل
رئ� �ي ��س ال� ��دول � ��ة أب � ��ا ألب � �ن� ��اء ه ��ذا
ال� ��وط� ��ن ج �م �ي �ع��ا وم � ��ا ق� �ض ��ت ب��ه
املادة  54من الدستور بأن :األمير
رئ �ي��س ال��دول��ة وذات� ��ه م�ص��ون��ة ال
تمس.
مما كان يقتضي استنادا إلى
محل الجرائم املقررة في املادة 25
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  31لسنة 1970
أن ي �ع��اد ال �ن �ظ��ر ف ��ي ه� ��ذا ال�ن��ص
ب ��إض ��اف ��ة ف� �ق ��رة أخ� �ي ��رة ت�ت�ض�م��ن
شقني باالستناد إلى تحقق حالة
ال�ع��ود ؛ أول�ه�م��ا تشديد العقوبة
ع� �ل ��ى ال � �ع� ��ائ� ��د الرت � � �ك� � ��اب إح � ��دى
الجرائم املقررة في املادة  25املشار
إليها وثانيهما فصل الجاني من
ركب املجتمع الكويتي وعزله عنه
ح �ت��ى ت�ن�ط�م��س ث �م��رت��ه ال�خ�ب�ي�ث��ة
ال � �ت� ��ي أراد أن ي� �ت� �غ ��ذى ع �ل �ي �ه��ا
امل�ج�ت�م��ع ع�ن��دم��ا ارت �ك��ب ج��رائ�م��ه
ضد سمو أمير البالد.
فقضت املادة األولى من مقترح
القانون بأن :يضاف إلى املادة 25
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  31لسنة 1970
امل �ش��ار إل �ي��ه ف �ق��رة أخ �ي��رة نصها
اآلتي:
وف ��ي ح��ال��ة ال� �ع ��ود ي �ج��ب على
القاضي أن يقضي بأكثر من الحد
األق� �ص ��ى امل� �ق ��رر ق ��ان ��ون ��ا ب �ش��رط
ع� ��دم م� �ج ��اوزة ه� ��ذا ال �ح��د ب��أك�ث��ر
م��ن ض �ع �ف��ه .وي �ج��ب ع �ل��ى ال�ج�ه��ة
امل�خ�ت�ص��ة ف��ي م�س��ائ��ل الجنسية
س �ح �ب �ه��ا أو إس �ق��اط �ه��ا ب�ح�س��ب
األح � � ��وال إذا ك� ��ان ال �ج��ان��ي م�م��ن
يحمل الجنسية الكويتية ودون
ت� �ج ��اوز ذل� ��ك ع �ل��ى م ��ن اك�ت�س�ب�ه��ا
معه بالتبعية .وهذا املقترح رتب
أثرين على العائد الرتكاب إحدى
الجرائم امل�ق��ررة ف��ي امل��ادة  25من
القانون املشار إليه.
ف � ��األث � ��ر األول :ب � � ��أن ال� �ع ��ائ ��د
ي �ق �ض��ى ع �ل �ي��ه وج ��وب� �ي ��ا ب��أك �ث��ر
م��ن ال�ح��د األق �ص��ى امل �ق��رر قانونا
ب �ش��رط ع ��دم م� �ج ��اوزة ه ��ذا ال�ح��د
بأكثر من ضعفه .وه��ذا الحد في
مضاعفة العقوبة يقابله الكثير

مصلحة البالد
واإلبقاء
على كيانها
تعلو وتسمو
على كل شيء

نبيل الفضل

من األحكام املشابهة له في قانون
ال� �ج ��زاء ك ��امل ��ادة  86ع �ل��ى سبيل
املثال ال الحصر.
ك�م��ا أن ت�ش��دي��د ال�ع�ق��وب��ة على
ال �ج��رائ��م ال �ت��ي ت� ��زداد ف��ي مرحلة
ما أمر معتمد في كثير من الدول
ب �م��ا ف�ي�ه��ا ال �ك��وي��ت .ح �ي��ث ت ��درج
ال� �ق ��ان ��ون ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي م�ع��اق�ب��ة
تجارة املخدرات من الحبس إلى
اإلعدام.
لذلك فإن تزايد جريمة اإلساءة
إل � ��ى ال � � ��ذات ال �س��ام �ي��ة امل�ح�ص�ن��ة
دس �ت��وري��ا ي�س�ت��وج��ب رف ��ع سقف
العقوبة حتى تكون رادع��ة لهذه
الجريمة.
وأن يخطئ املرء باإلساءة إلى
ال ��ذات ال�س��ام�ي��ة ب�ن��ص ال��دس�ت��ور,
ف ��إن ال �ق��ان��ون ي�ع��اق�ب��ه ح �ت��ى ول��و
ك � ��ان ج ��اه�ل�ا ب ��ال� �ق ��ان ��ون .إم � ��ا ان
ي�ع��اق��ب امل ��رء ع�ل��ى ه��ذه الجريمة
ث��م ي �ع��اوده��ا ف��إن��ه ي �ك��ون ق��اص��دا
ومصرا على تكرار الجريمة مما
ي ��دع ��و إل � ��ى م �ض��اع �ف��ة ال �ع �ق��وب��ة
وادخ� ��ال عنصر رادع يتمثل في
سحب الجنسية عنه دون املساس
ب �م ��ن ح �ص ��ل ع �ل �ي �ه��ا ب��ال �ت �ب �ع �ي��ة.
ك�م��ا ان ه�ن��اك ع��دة ح ��االت الف��راد
ص ��درت عليهم ع ��دة أح �ك��ام على
خلفية اإلس � ��اءة ل �ل��ذات األم�ي��ري��ة
ث��م الذوا ب��ال�ف��رار واالس�ت�ق��رار في
دول��ة أخ��رى واص�ل��وا منها إع��ادة
اإلساءة للذات األميرية السامية.
أم ��ا األث� ��ر ال �ث��ان��ي :ف ��إن ال�ع��ائ��د
يكون مآله هو سحب جنسيته أو
إسقاطها إذا ك��ان ممن يحملون
الجنسية ال�ك��وي�ت�ي��ة .وه ��ذا األث��ر
يختص بتنفيذه الجهة املختصة
ب�م�س��ائ��ل ال�ج�ن�س�ي��ة وه �م��ا وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة وم �ج �ل��س ال � � ��وزراء ألن
سحب الجنسية أو إسقاطها ال
يكون إال بتعاون هاتني الجهتني
فاألولى تختص بعرض مرسوم

س �ح��ب ال �ج �ن �س �ي��ة أو إس �ق��اط �ه��ا
والثانية لها املوافقة.
ل��ذل��ك ف ��إن ال �ف �ق��رة األخ �ي��رة من
مقترح القانون قضت على هاتني
ال� �ج� �ه� �ت�ي�ن االل � � �ت� � ��زام وال � ��وج � ��وب
ب�س�ح��ب ال�ج�ن�س�ي��ة أو إس�ق��اط�ه��ا
بحسب األح��وال عند ثبوت حالة
ال �ع��ود مل��رت�ك��ب ال�ج��رائ��م امل��ذك��ورة
ف��ي امل ��ادة  25امل�ش��ار إليها بحكم
ق �ض��ائ��ي ف �ت �ك��ون س �ل �ط��ة ه��ات�ين
ال�ج�ه�ت�ين س�ل�ط��ة م �ق �ي��دة بسحب
ال �ج �ن �س �ي��ة أو إس �ق��اط �ه��ا ول �ي��س
ل �ه �م��ا أي س �ل �ط��ة ت �ق��دي��ري��ة ع�ن��د
ثبوت حالة العود.
وتفسيرا لذلك فإذا كان الجاني
ممن اكتسب الجنسية الكويتية
بالتطبيق ألحكام املواد  3و  4و 5
و  7و  8من املرسوم األميري رقم
 15لسنة  1959بقانون الجنسية
وك � ��ذا ك��اف��ة ت �ع��دي�لات��ه ف ��إن األث ��ر
الحتمي املترتب على إدانة العائد
هو سحب جنسيته دون املساس
ب �ج �ن �س �ي��ة م � ��ن اك� �ت� �س� �ب� �ه ��ا م �ع��ه
بالتبعية .أما إذا كان الجاني ممن
اكتسب الجنسية بالتطبيق لغير
ذلك من أحكام امل��واد من املرسوم
األم�ي��ري املشار إليه – ك��أن تكون
امل� � ��ادة األول� � ��ى أو ال �ث��ان �ي��ة  -ف��إن
األث��ر الحتمي املترتب على إدان��ة
العائد هو إسقاط جنسيته دون
امل �س��اس ب�ج�ن�س�ي��ة م��ن اكتسبها
معه بالتبعية.
وتقرير النص بعدم تجاوز أثر
سحب الجنسية أو إسقاطها على
م��ن اكتسبها م��ع ال�ج��ان��ي العائد
بالتبعية يوافق نص املادة  33من
الدستور بأن العقوبة شخصية.
وال م �ن��دوح��ة ف��ي ه ��ذا امل�ق�ت��رح
ب� � � ��أن ي� � �ق � ��ال ب � �ش� ��أن� ��ه إن س �ح��ب
الجنسية أو إسقاطها ينظمهما
امل ��رس ��وم األم �ي ��ري رق ��م  15لسنة
 1959بقانون الجنسية فال يجوز

ت �ب �ع��ا ل ��ذل ��ك أن ي �ق �ض��ي امل �ق �ت��رح
بمثل هذين األمرين بموجب حكم
جزائي.
فهذا االدعاء والتمسك بقانون
الجنسية ال يعيب مقترح القانون
لسببني:
ال�س�ب��ب األول :أن ��ه م��ن ال�ج��ائ��ز
ت � �ق� ��ري� ��ر س � �ح� ��ب ال � �ج � �ن � �س � �ي ��ة أو
إس�ق��اط�ه��ا ب�م��وج��ب ن��ص ج��زائ��ي
استنادا ملا جاء بأحكام مشابهة
ل �ه��ذا ال�ت�ق��ري��ر ف��ي ق��ان��ون ال �ج��زاء
رق ��م  16ل�س�ن��ة  1960ع�ن��دم��ا ق��رر
ع �ق��وب��ات ت�ب�ع�ي��ة ع �ل��ى درج� ��ة من
ال � �خ � �ط� ��ورة ب ��ال ��رغ ��م م � ��ن وج � ��ود
ق� ��وان �ي�ن أخ� � ��رى ت �ن �ظ �م �ه��ا وع �ل��ى
س�ب�ي��ل امل �ث��ال ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن ما
ق �ض��ت ب ��ه امل � � ��ادة  68م ��ن ق��ان��ون
الجزاء املشار إليه بأن:
ك � � ��ل ح � �ك � ��م ب � �ع � �ق� ��وب� ��ة ج� �ن ��اي ��ة
يستوجب حتما حرمان املحكوم
عليه من الحقوق اآلتية:
 – 1ت ��ول ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ع��ام��ة
أو ال �ع �م��ل ك �م �ت �ع �ه��د أو ك�م�ل�ت��زم
لحساب الدولة.
 – 2ال� � �ت � ��رش� � �ي � ��ح ل� �ع� �ض ��وي ��ة
املجالس أو الهيئات أو التعيني
عضوا بها.
 – 3االش � �ت ��راك ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات
أع� � �ض � ��اء امل � �ج� ��ال� ��س وال� �ه� �ي� �ئ ��ات
العامة.
ف� �ه ��ذه امل� �س ��ائ ��ل ال � �ث �ل�اث ال �ت��ي
ق �ض��ت ب �ه��ا امل � ��ادة  68م��ن ق��ان��ون
ال� �ج ��زاء ن�ظ�م��ت ب �م��وج��ب ق��وان�ين
أخ� � ��رى ال دخ � ��ل ل� �ق ��ان ��ون ال� �ج ��زاء
ب �ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا م� ��ن ح �ي ��ث ال �س �م��اح
بممارستها أو املنع منها إال أنه
ب��ال��رغ��م م��ن ذل ��ك ن�ج��د أن ق��ان��ون
ال �ج��زاء ق��د ج�ع��ل ال �ح��رم��ان منها
ع �ق��وب��ة ت�ب�ع�ي��ة وج��وب �ي��ة يقضي
بها القاضي الجزائي.
بل إن ما قضت به الفقرة  2من
امل��ادة  68املشار إليها بالحرمان
من التعيني في املجالس نجدها
وض �ع��ت ق �ي��دا ع �ل��ى س�ل�ط��ة سمو
أمير البالد بتعيني الوزير عندما
يصدر ضده حكم بعقوبة جناية
يقتضي سالمة مقترح القانون
ع�ن��دم��ا ق�ض��ى ب�س�ح��ب الجنسية
أو إس �ق��اط �ه��ا ع �ل��ى ال �ع��ائ��د وه��ي
مسألة أقل أثرا من حالة التعيني
ب ��ال ��وزارة ال �ت��ي ي�ن�ف��رد ب�ه��ا سمو
األمير.
وال� �س� �ب ��ب ال � �ث ��ان ��ي :أن س�ح��ب
الجنسية أو إس�ق��اط�ه��ا وإن ك��ان
ق � ��د ت � �ق� ��رر ك � ��ل م �ن �ه �م��ا ب �م��وج��ب
ن � � ��ص ج � � ��زائ � � ��ي ف � � � ��إن امل � �خ� ��اط� ��ب
بتنفيذ السحب أو اإلسقاط بمن

يملكهما وف��ق امل��رس��وم االم�ي��ري
رق��م  15لسنة  1959بشأن قانون
الجنسية وه�م��ا وزارة الداخلية
ومجلس الوزراء.
ف�ل��م ي�ق��ض ال �ن��ص امل �ق �ت��رح أن
يحكم القاضي في حكمه الجزائي
ب�س�ح��ب ال�ج�ن�س�ي��ة أو إس�ق��اط�ه��ا
على العائد بل إن القاضي يقضي
ب�ع�ق��وب��ة ال �ع��ائ��د وه ��ي مضاعفة
عقوبة الحبس فقط.
وه � � � � ��ذا م � �م� ��ا ي� � ��واف� � ��ق ق� ��ان� ��ون
الجنسية ب��أن ي�ك��ون ال�س�ح��ب أو
اإلس �ق ��اط للجنسية ب �م��رس��وم ال
بحكم جنائي .فالنص ق��ال هنا:
وي� �ج ��ب ع� �ل ��ى ال� �ج� �ه ��ة امل �خ �ت �ص��ة
ف ��ي م �س��ائ��ل ال �ج �ن �س �ي��ة س�ح�ب�ه��ا
أو إسقاطها بحسب األح��وال إذا
كان الجاني ممن يحمل الجنسية
الكويتية.
ف ��ال� �ن ��ص امل� �ق� �ت ��رح ل� ��م ي� �ق ��ل أو
ي ��وج ��ه أو ي ��أم ��ر أو ي ��وج ��ب على
القاضي الجزائي بأن يقضي في
حكمه الجزائي بسحب الجنسية
أو إسقاطها.
فكل ما هنالك أن دور القاضي
الجنائي ه��و إث�ب��ات ح��ال��ة العود
م� ��ن ع ��دم �ه ��ا وال� �ق� �ض ��اء ب �ع �ق��وب��ة
ال �ح �ب��س امل� �ض ��اع ��ف ال� �ت ��ي ت��أت��ي
دل� �ي�ل�ا ال ي �ق �ب��ل ال �ع �ك��س ع �ل��ى أن
املتهم انطبقت عليه حالة العود
ول� ��و ل ��م ي ��ذك ��ر ال �ح �ك��م ال �ج �ن��ائ��ي
ص��راح��ة ف��ي أس�ب��اب��ه أو منطوقه
بأن املتهم في حالة عود.
فيكون النص املقترح قد راعى
ف � ��ي م � �س ��أل ��ة س � �ح ��ب ال �ج �ن �س �ي��ة
أو إس � �ق� ��اط � �ه� ��ا م � � �ب � ��دأ ال� �ف� �ص ��ل
ب �ي�ن ال �س �ل �ط��ات م� ��ع ت �ع��اون �ه �م��ا.
ف ��ال� �ق ��اض ��ي ال � �ج� ��زائ� ��ي ي� �ق ��رر ف��ي
ح �ك �م��ه ب �ع �ق��وب��ة م �ض��اع �ف��ة ع�ل��ى
ال �ع��ائ��د ف �ق��ط .وال �ج �ه��ة املختصة
ف� ��ي م� �س ��ائ ��ل ال �ج �ن �س �ي��ة ت�ق�ض��ي
وج ��وب� �ي ��ا ب �س �ح��ب ال �ج �ن �س �ي��ة أو
إسقاطها للعائد .فال تداخل في
االخ �ت �ص ��اص ��ات ف ��ي ه� ��ذا ال �ن��ص
املقترح.
ون� � �ص � ��ت امل� � � ��ادت� � � ��ان ال� �ث ��ان� �ي ��ة
والثالثة على أحكام تنفيذية بأن
ي �ل �غ��ى ك ��ل ح �ك��م ي� �ع ��ارض أح �ك��ام
ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون وأن ع �ل��ى رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وال � � ��وزراء – كل
فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا
ال �ق��ان��ون وي �ع �م��ل ب��ه م �ن��ذ ت��اري��خ
نشره في الجريدة الرسمية.
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الوزير والنائب السابق أحمد باقر في حوار مطول مع «الدستور»:

إدخال الشريعة اإلسالمية في قانون
ديوان حقوق االنسان إنجاز للمجلس
حاوره :محمد عبدالعزيز
أكد النائب والوزير السابق
احمد باقر أن أبرز ايجابيات
البرلمان الحالي انجاز عدد
من القوانين المهمة
مثل قانون الحيازات
الزراعية وقانون محكمة
األسرة.
وأشار في حوار خاص
مع جريدة الدستور
إلى أن رفض االقتراح
الخاص بتعديل قانون
المديونيات الصعبة قرار
برلماني متميز خرج عن
المجلس الحالي الى جانب
إضافة أحكام المادة 2
من الدستور إلى قانون
الديوان الوطني لحقوق
اإلنسان وهو انجاز طيب
أيضا.
وعاب على دور االنعقاد
األخير كثرة التشريعات
مؤكدا أنها ليست عنصرا
إيجابيا كما يظن البعض
بل هي عالمة سلبية.
وتحدث باقر عن العديد
من الملفات منها اإلصالح
االقتصادي وضرورة
تطبيق آلياته السيما في
الفترة الحالية الحرجة
من عمر الكويت في ظل
األزمة المالية الناجمة
عن انخفاض أسعار النفط.
والى تفاصيل الحوار:

 كيف ترى دور اللجان البرملانية فيالتشريعات التي يصدرها مجلس األمة؟
معلوم ان ال��دور الرئيسي للجان
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ه � ��و ان � �ج � ��از ال� �ق ��وان�ي�ن
وإع� � ��داده� � ��ا ل �ل �ن �ق��اش وال �ت �ص��وي��ت
ف��ي امل�ج�ل��س وخ �ل�ال ع�ض��وي�ت��ي في
مجلس األم��ة ت��رأس��ت وش��ارك��ت في
عدة لجان منها التشريعية واملالية
والتحقيق والصحية.
وأذك � ��ر م��ن أب� ��رز أع �ض��اء ال�ل�ج��ان
ال ��ذي ��ن ك� ��ان ل �ه��م دور ب � ��ارز اإلخ� ��وة
مشاري العصيمي وحمد الجوعان
وع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه ال� � � ��روم� � � ��ي وم � � �ش� � ��اري
ال �ع �ن �ج��ري واح� �م ��د ال ��دع �ي ��ج وف �ه��د
الخنة وغيرهم.
وه � � � �ن� � � ��اك ف � � � � � ��روق ع� � � ��دي� � � ��دة ب�ي�ن
أس � �ل� ��وب ع �م��ل ال� �ل� �ج ��ان ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ف��ي ال�ت�س�ع�ي�ن��ات م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي
وال �س �ن��وات األخ �ي��رة ف��ال�ت�ش��ري��ع في
ال �س��اب��ق ك ��ان ي�س�ت�غ��رق ف��ي اللجنة
امل �خ �ت �ص��ة وق� �ت ��ا ط ��وي�ل�ا ح �ت��ى ت�ت��م
دراسته وتجهيزه أم��ا اليوم فهناك
اإلكثار وهو أمر خاطئ.
 وم ��ا ال �س �ل �ب �ي��ات ال �ت��ي ت �ش��وب عملاملجلس الحالي؟
من سلبيات البرملان الحالي عدم
س��ن أي ق��ان��ون ي��رت��ب إي � ��رادا ماليا
للدولة رغم وجود عجز في امليزانية
والدولة بحاجة إلى تنويع مصادر
ال� ��دخ� ��ل وك� � ��ان ل� ��زام� ��ا ال� �ت ��وس ��ع ف��ي
تنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل وه��و م��ا كان
مدرجا بالخطة الخمسية.
كما أن القانون الخاص بالتأمني
ال�ص�ح��ي للمتقاعدين مكلف وغير
مجد وتتخلله ثغرات قوية خاصة
وان وزارة ال �ص �ح��ة س�ت�س�ت�م��ر في
ت�ق��دي��م خ��دم��ات�ه��ا للمتقاعدين رغ��م
ت �ط �ب �ي��ق ال � �ق ��ان ��ون أي أن ال �ص ��رف
س �ي �ك��ون ف ��ي ال �ج �ه �ت�ي�ن وه� � ��ذا غ�ي��ر
موجود في أي مكان في العالم.
وي� ��أت ��ي رف � ��ض امل �ج �ل��س ل�ب�ع��ض
ال �ق��وان�ي�ن امل �ه �م��ة ض �م��ن ال�س�ل�ب�ي��ات
أي �ض��ا ف�ف��ي ش ��أن اإلص�ل��اح اإلداري
وتنظيم االختصاصات والتفويض
ف �ي �ه��ا رف �ض��ت ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ث �ل ��اث � � ��ة ق� � � ��وان � �ي ��ن م � �ه � �م� ��ة ن �ت �ي �ج ��ة
الستشارات سيئة.
ومن القوانني التي أقرها املجلس
ورت�ب��ت زي ��ادات مالية أي�ض��ا قانون
ال �ق��رض اإلس�ك��ان��ي وق��ان��ون مكافأة
ن� �ه ��اي ��ة ال � �خ� ��دم� ��ة رغ � � ��م أن ق ��ان ��ون
التأمينات االجتماعية الحالي من
أفضل وأك��رم قوانني التأمينات في
العالم وكان من األفضل االكتفاء به
ولكن املجلس والحكومة اقرا قانونا
ل�ن�ه��اي��ة ال �خ��دم��ة لتحقيق امل �س��اواة

أبرز سلبيات
المجلس الحالي
إقرار قوانين
مكافأة نهاية
الخدمة والتأمين
الصحي للمتقاعدين
وعدم تنويع
مصادر الدخل

النائب والوزير السابق أحمد باقر

م ��ع ج� �ه ��ات أق� � ��رت ل �ه��ا ه � ��ذه امل �ي��زة
ف ��ي امل �ج��ال��س ال �س��اب �ق��ة ك��امل�ع�ل�م�ين
وال� �ب� �ت ��رول وه � ��ذا ي��ؤك��د أن إص�ل�اح
األخ �ط��اء ف��ي ال�ك��وي��ت ي �ك��ون بمزيد
من الصرف املالي وليس بالتراجع
عن الخطأ.
وك��ذل��ك م��ن ال �ق��وان�ين ال �ت��ي ترتب
أعباء مالية القانون األخير الخاص
ب �ت �ق��اع��د امل� �ع ��اق�ي�ن وك � � ��ان ي �ف �ت��رض
ق � �ص ��ره ع� �ل ��ى اإلع� � ��اق� � ��ات ال� �ش ��دي ��دة
فقط دون املتوسطة وك��ذل��ك قانون
الوكاالت التجارية لألسف ألنه يحد
من املنافسة ويخدم الوكالء.
وم � � � � � � ��ن امل � � �ل � ��اح � � � � ��ظ ان ب � �ع� ��ض
التشريعات التي أق��رت إنما تحمل
في طياتها ه��درا ماليا كبيرا يكبد
خزينة الدولة والدليل قوانني إنشاء
الهيئات الجديدة مثل فصل الشباب
ع��ن ال��ري��اض��ة وهيئة ال�ط��رق والنقل
وهيئة الرقابة املالية وهيئة الـBOT
واالتصاالت.
 أم��ام تلك السلبيات م��ا اإليجابياتالتي ملستها في أداء املجلس الحالي؟
م��ن أفضل القوانني التي ص��درت
خالل هذا املجلس قانون الحيازات
ال��زراع�ي��ة ف��أي ح�ي��ازة الب��د أن تنتج
خ �ل�ال  3س� �ن ��وات م ��ن تخصيصها
وإال ي�ت��م سحبها والي �ج��وز بيعها
أو ال �ت �ص��رف ب �ه��ا ل�ل�غ�ي��ر إال ب �ع��د 5
س� �ن ��وات م ��ن اإلن� �ت ��اج وه � ��ذا ق��ان��ون
جيد شريطة حسن التطبيق وكذلك
قانون محكمة األسرة جيد أيضا.
أم��ا قانون جمع األسلحة فقد تم

إق��راره ف��ي املجالس السابقة مرتني
ولكن لم يتم تنفيذه وكذلك يقال عن
قانون الخطة الخمسية فقد صدرت
الخطة بقانون في مجلس ١٩٨٥وفي
مجلس  ٢٠٠٩وكلتا الخطتني لم يتم
ت�ن�ف�ي��ذه�م��ا ب �س �ب��ب إص � ��دار ق��وان�ين
في املجلس تتعارض مع الخطتني
وك��ذل��ك ت��راخ��ي الحكومات السابقة
الن ب �ع��ض ال �س �ي ��اس ��ات وال �ب ��رام ��ج
وال�ق��رارات تحتاج إل��ى جدية كبيرة
بعيدا عن الشعبوية.
واملجلس الحالي أحسن املجلس
صنعا ع�ن��دم��ا أض ��اف أح �ك��ام امل��ادة
 2م��ن ال��دس�ت��ور إل��ى ق��ان��ون ال��دي��وان
الوطني لحقوق اإلنسان في املداولة
الثانية وهي التي تنص على أن دين
الدولة اإلسالم والشريعة اإلسالمية
مصدر رئيسي للتشريع الن قضايا
ح�ق��وق اإلن �س��ان ف��ي ال�ع��ال��م الغربي
ان �ح��رف��ت ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ع��ن اإلس�ل�ام
وج �م �ي��ع األدي� � � ��ان ال �س �م ��اوي ��ة وم��ن
األدل��ة على ذلك قرار املحكمة العليا
األم� �ي ��رك� �ي ��ة م ��ؤخ ��را ب� ��إل� ��زام ج�م�ي��ع
الواليات بتزويج الشواذ جنسيا.
وك� ��ذل� ��ك م� ��ن ال � � �ق � � ��رارات ال �ج �ي��دة
ل�ل�م�ج�ل��س ع�ن��دم��ا رف ��ض ب��اإلج�م��اع
االق � �ت ��راح ال �خ ��اص ب �ت �ع��دي��ل ق��ان��ون
امل ��دي ��ون� �ي ��ات ال �ص �ع �ب��ة وال � � ��ذي س��ن
ف��ي  1992ح �ي��ث ك ��ان م��ن ش ��أن ه��ذا
ال �ت �ع��دي��ل أن ي �ك �ب��د ال� ��دول� ��ة م �ب��ال��غ
طائلة تقدر بمئات امل�لاي�ين ويضع
ال� ��ذي� ��ن أف� �ل� �س ��وا ف� ��ي وض � ��ع أف �ض��ل
ممن التزموا وس��ددوا ديونهم منذ

صدور القانون.
 وم��ا تقييمكم لنشاط الدبلوماسيةالبرملانية الحالية؟
ال�ن�ش��اط ال�ب��رمل��ان��ي الدبلوماسي
ال�ح��ال��ي متميز وال ي�ق��ل ع��ن نظيره
ف��ي ال �ف �ص��ول ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال�س��اب�ق��ة
فمجلس األمة الكويتي يتميز دوما
بمواقفه الخارجية املتميزة السيما
ف ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ات ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
والدولي فهو صاحب رؤي��ة سديدة
وخ �ط��وط ش�ف��اف��ة ف��ي دع��م القضايا
ال �ع��رب �ي��ة واإلس�ل�ام �ي ��ة وي �س��ان��د كل
القضايا التي تهم الشعب الكويتي.
 وكيف ترى تفاعل السياسة الكويتيةالرسمية مع القضايا الخارجية؟
س� �ي ��اس ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ح �ك �ي �م��ة ف��ي
ال�ش��ؤون الخارجية وأؤي��ده��ا تماما
وهى تدرس القضايا وتراعي جميع
ال�ت�ط��ورات واالح�ت�م��االت واألوض��اع
الراهنة.
الضرائب على الكبار
 ك�ي��ف ت ��رون وض��ع امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ةللدولة اآلن؟ ومتى تعاني امليزانية عجزا
في اإليرادات يؤثر على حساباتها؟
إذا ل��م ي ��زداد س�ع��ر ب��رم�ي��ل النفط
ال �ك ��وي �ت ��ي إل � ��ى م� ��ا ف � ��وق  73دوالر
ف� �س� �ت� �ع ��ان ��ي امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة ع � �ج� ��زا ف��ي
اإلي ��رادات وأف�ض��ل طريقه لتغطيته
ه ��و م ��ن االح �ت �ي��اط��ي ال �ع ��ام ل�ل��دول��ة
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رفض تعديل
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شدد على ضرورة إجراء إصالحات اقتصادية لكي ال نعاني من العجز ونحقق مستقبال أفضل

ال اقتصاد ناجحا من دون المنافسة
والقضاء على االحتكار والسيطرة
تتمة المنشور ص09
ب� ��دال ع ��ن االق � �ت� ��راض وال� ��دخ� ��ول في
ن�ف��ق ال� ��دول امل��دي�ن��ة وه ��ذا األم ��ر من
دون ش��ك ي �ض��ع ع�ب�ئ��ا ج��دي��دا على
الحكومة ومجلس األمة .وبناء على
ذلك البد من اآلن ومن دون أى تأخير
السعي نحو تنويع مصادر الدخل
وع��دم االعتماد على النفط كمصدر
وحيد للدخل ألننا ال نملك تحديد
سعره وال نضمن استقراره أو بقاءه
إلى األبد.
وج �م �ي��ع ال �ت �ق��اري��ر االق �ت �ص��ادي��ة
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ب� �ي� �ن ��ت ك� �ي� �ف� �ي ��ة إج � � ��راء
اإلص�ل�اح��ات االق�ت�ص��ادي��ة املطلوبة
ل �ك��ي ال ن �ع��ان��ي م��ن ال �ع �ج��ز ون�ح�ق��ق
مستقبال أفضل إن شاء الله.
 مل��اذا تدعو دائ�م��ا إل��ى رب��ط اإلص�لاحاالقتصادي بفرض الرسوم والضرائب؟
اإلص � �ل� ��اح االق� � �ت� � �ص � ��ادي ع �م �ل �ي��ة
ف ��ي غ ��اي ��ة األه �م �ي��ة وم� ��ن أه�م�ي�ت�ه��ا
الشديدة تلك تأتي معاييرها وهى
بالطبع ليست عبر فرض الرسوم أو
الضرائب إنما لإلصالح االقتصادي
مكونات ومعايير كثيرة.
وك� � �ن � ��ت اح� � � ��د أع � � �ض� � ��اء ال �ل �ج �ن ��ة
االس � �ت � �ش ��اري ��ة االق � �ت � �ص ��ادي ��ة ال �ت��ي
ش �ك �ل �ه��ا س� �م ��و األم � �ي� ��ر ع� � ��ام 2013
وق��دم�ن��ا ت�ق��ري��را مهما م �ف��اده أن��ه ال
ي�م�ك��ن أن ن�ض�ي��ف إل ��ى ت �ق��ري��ر بلير
وال �ب �ن��ك ال��دول��ي وم��اك �ن��زى وال �ش��ال
ل �ل�أخ ج��اس��م ال �س �ع��دون وص �ن��دوق
ال �ن �ق ��د ال � ��دول � ��ي ش �ي �ئ��ا ج� ��دي� ��دا ف��ي
ه ��ذا ال �ص��دد ل�ك��ن الب ��د م��ن التنفيذ
ال� �ف ��وري ل �ك��ل ه� ��ذه ال� ��دراس� ��ات مثل
ت� � �ح � ��ري � ��ر األراض � � � � � � � ��ي وت � ��زوي � ��ده � ��ا
بالبنية التحتية والكهرباء ليلجأ
الشباب للقطاع الخاص ويكون له
م �ش��روع��ات��ه ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
ألن��ه ال يمكن ف��ي اي بلد ف��ي العالم
ت�ك��ون الحكومة ه��ي امل�ك��ان الوحيد
لتوظيف الشباب.
 وماذا عن حرية املنافسة واالقتصادالحر وغيرها من املفاهيم االقتصادية؟
العمود الفقري لقضية اإلص�لاح
االق �ت�ص��ادي ت��ول��ي ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
دوره ف� � ��ي اإلدارة وال � �ت ��وظ � �ي ��ف
والخدمة ،وتتولى الحكومة الرقابة
وال �ت��رخ �ي��ص ووض � ��ع امل ��واص �ف ��ات،
ويدخل أيضا الخصخصة وعملية
حرية املنافسة ألنه ال اقتصاد ناجح
م ��ن دون امل �ن��اف �س��ة وال �ق �ض ��اء على
االحتكار والسيطرة.
 وان كانت هناك نية ل��زي��ادة الرسوموال� �ض ��رائ ��ب ك ��أح ��د إج� � � ��راءات اإلص�ل��اح
االقتصادي؟

التي تشهدها الكويت في بعض الفترات؟
امل �خ��رج ال��وح �ي��د م��ن ح��ال��ة ال�ش��د
وال � �ج� ��ذب األخ � �ي� ��رة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت –
وان ك ��ان ��ت ق� ��د ه � � ��دأت ك �ث �ي ��را ب�ع��د
االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات  -ت �ط �ب �ي ��ق م � �ب� ��ادرة
اإلص � � �ل � � ��اح وال� � � �ت � � ��واف � � ��ق ال� ��وط � �ن� ��ي
ف �ب �ن��وده��ا م �م �ت��ازة ول ��و أخ� ��ذت بها
ال �ح �ك��وم��ة وال �ج �م��اع��ات ال�س�ي��اس�ي��ة
ستكون ع��ام�لا رئيسيا ف��ي إص�لاح
كثير من املشكالت في الكويت.

أحمد باقر في مداخلة له بإحدى الجلسات

اإلص � �ل� ��اح االق� � �ت� � �ص � ��ادي ج��وه��ر
تنمية وتقدم البلد وان كانت هناك
ن �ي ��ة ل� �ف ��رض ال � ��رس � ��وم وال� �ض ��رائ ��ب
ل � ��دواع � ��ي اإلص � �ل� ��اح ف �ل �ت �ف ��رض ف��ي
ال� �ب ��داي ��ة ع �ل��ى ال �ك �ب ��ار وال �ق �ط��اع��ات
التجاري والصناعي واالستثماري
ونجنب السكن الخاص واملواطنني
الرسوم والضرائب وهذا معمول به
ف��ي ك��ل دول ال�ع��ال��م ح�ي��ث ال تفرض
الضرائب على الدخول البسيطة.
 وه��ل م��ن وس��ائ��ل أخ��رى للمساعدةفي عملية اإلصالح؟
ه � � �ن� � ��اك وس � � ��ائ � � ��ل أخ � � � � ��رى ل � � ��زوم
اإلص �ل�اح االق �ت �ص��ادي م�ث��ل أراض ��ي
ال��دول��ة امل��ؤج��رة بمبالغ متواضعة
ل �ك �ب��ار ال �ش ��رك ��ات وال �ت �ج ��ار مل � ��اذا ال
ت� � � ��زداد ك� �م ��ا ط ��ال ��ب ب� �ل� �ي ��ر؟ وك ��ذل ��ك
قضايا الوافدين فنحن اآلن مليون
ورب � ��ع امل �ل �ي��ون ك��وي �ت��ي و 3م�لاي�ين
ورب��ع امل�ل�ي��ون واف��د وال�ب�ن��ك ال��دول��ي
ي�ت�س��اءل :مل ��اذا ال ي�س��اه��م ال��واف��دون
بجزء من قيمة الخدمات التي تقدم
ل �ه��م؟ واذك� � ��ر أن �ن��ي ف ��ي م �ج �ل��س 99
ت �ق��دم��ت ب �ق��ان��ون ال �ت��أم�ي�ن ال�ص�ح��ي
ل�ل��واف��دي��ن ال��ذي��ن يعملون بالقطاع
ال�خ��اص فعليه أي ال�ق�ط��اع الخاص
ال � ��ذي ج�ل�ب�ه��م ل �خ��دم �ت��ه أن يتحمل
ك �ل �ف �ت �ه��م وم� � ��ن ي �ع �م��ل ب��ال �ح �ك��وم��ة
فعليها أن تتحمل كلفته.
 ع �ل��ى ذك ��ر ال �ف �س��اد ه ��ل االت �ه��ام��اتب ��وج ��ود ف �س��اد م��ال��ي ت��ؤث��ر ع �ل��ى ق�ب��ول
الناس لزيادة الرسوم والضرائب ومن ثم
التذمر والسخط الشعبي؟
الفساد في أى بلد يجعل املواطن
ال يقبل الزيادات من رسوم وضرائب
وي�ك��ون دائ�م��ا ناقما على األوض��اع
وساخطا وق��د ت��م إع��داد ورق��ة حول
ال� �ف� �س ��اد م� ��ن ق� �ب ��ل ف ��ري ��ق ع� �م ��ل ف��ي

م �ج �ل��س ال �ت �خ �ط �ي��ط ك� ��ان ل ��ي ش��رف
امل�ش��ارك��ة ف�ي��ه ت�ح��دث��ت ع��ن مداخيل
ال � �ف � �س� ��اد وك� �ي� �ف� �ي ��ة ال � �ق � �ض� ��اء ع �ل �ي��ه
وأتمنى نشرها بعد أن تعرض على
مجلس التخطيط.
 وما الجديد في تلك الورقة؟ت �ت �ض �م ��ن ه � � ��ذه ال� � ��ورق� � ��ة ك � ��ل م��ا
يتعلق بالفساد وقمنا باالستعانة
ب�ت�ج��ارب دول ال�ع��ال��م وك �ي��ف عانت
وتخلصت من الفساد وكذلك بعض
ال� � �ق � ��راءات وامل �ق �ت �ط �ف��ات م ��ن ال�ك�ت��ب
امل �ت �خ �ص �ص��ة ف� ��ى ه � ��ذا امل � �ج� ��ال م��ع
م��راع��اة أن لكل دول��ة خصوصيتها
ل �ك��ن ال �ف �س��اد وط� ��رق ال �ت �ع��ام��ل معه
متشابهة فى كل دول العالم.
حدس والتجمع السلفي
 بعيدا ع��ن االق �ت �ص��اد ..م��ا عالقتكمبأعضاء التجمع السلفي ال��ذي��ن قاطعوا
االنتخابات األخيرة؟
امل �ق��اط �ع��ون إخ� ��وان ل�ن��ا ن�ك��ن لهم
كل التقدير ولم يعكر صفو عالقتنا
ب�ه��م اخ �تل��اف وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ح��ول
امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات ال �ص��وت
ال��واح��د أو امل�ق��اط�ع��ة وم��ازل �ن��ا على
تواصل والتعاون حاضر بيننا في
ب�ع��ض األم� ��ور م�ث�لا إذا ح ��دث خطأ
في البرملان أو الحكومة نتعاون في
توضيحه ومحاولة إصالحه.
 وم � ��اذا ع ��ن س �ب��ل ال �ت��واص��ل ل �ع��ودةالعالقات بينكم كتلة واحدة كما كانت؟
هناك اتصاالت نسأل الله أن تكلل
بالنجاح يقوم عليها عدد كبير من
اإلخوة.
 ت � ��ردد ك �ث �ي��را أن �ك��م ت �ق��وم��ون ب ��دورال� � ��وس� � ��اط� � ��ة مل � �ص� ��ال � �ح� ��ة ب� �ي ��ن ال� �س� �ل� �ط ��ة
واملقاطعني ..فإلى أين وصلتم؟
هذا كالم عار عن الصحة فال أقود

أى ت �ح��رك��ات م��ن ه ��ذا ال �ن��وع وإن�م��ا
ت��وج��د م �ب��ادرة اإلص�ل��اح وال �ت��واف��ق
الوطني وهي تضم  18كويتيا منهم
 16وزي� ��را ون��ائ �ب��ا س��اب�ق��ا وأن�ش�ئ��ت
ق�ب��ل ح�ك��م امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة في
شأن الصوت الواحد.
 ملاذا لم تلتئم كل التيارات على أهدافهذه املبادرة؟
ق �ب��ل ال� �ف� �ت ��رة ال� �ت ��ي س �ب �ق��ت ح�ك��م
امل �ح �ك �م��ة ال ��دس �ت ��وري ��ة ل �ل �ف �ص��ل ف��ي
ال �ص��وت ال��واح��د دع��ون��ا الجماعات
السياسية املختلفة لعرض املبادرة
ع �ل �ي �ه��م م �ث ��ل امل �ن �ب ��ر ال��دي �م �ق��راط��ي
وال� �ت� �ح ��ال ��ف ال ��وط� �ن ��ي وال �ت �ح ��ال ��ف
اإلس� �ل ��ام � � ��ي وال � � �ح � ��رك � ��ة ال �س �ل �ف �ي ��ة
والعدالة والسالم والتجمع السلفي
واس � �ت � �ج � ��اب  13ت �ج �م �ع ��ا وح �ض ��ر
وواف � � ��ق ع �ل��ى امل� � �ب � ��ادرة ع � ��دا ح��دس
والشعبي ف��األول��ى اع�ت��ذرت بعد أن
وع��دت بالحضور والشعبي رفض
املشاركة في املبادرة باإلضافة إلى
ال�ت�ي��ار ال�ت�ق��دم��ي ال ��ذي اع �ت��ذر أيضا
ث � ��م ص� � ��در ب� �ع ��ده ��ا ح� �ك ��م امل �ح �ك �م��ة
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ب� ��ال � �ص� ��وت ال� ��واح� ��د
ودخل في االنتخابات عدد أكبر من
االنتخابات التي سبقتها مما يشير
إلى نجاح املبادرة.
لو أن التجمعات السياسية كلها
استجابت ودخلت االنتخابات لكان
الوضع الحالي أفضل لكن بعضهم
لألسف حارب هذه املبادرة وآخرون
وض�ع��وا ال�ع��راق�ي��ل أم��ام�ه��ا فخسرت
ال � �ب �ل��اد م � �ح ��اول ��ة ج� � � ��ادة ل �ل �ت��واف��ق
الوطني.
وق� ��د ع �ل �م��ت م ��ؤخ ��را أن ال �ح��رك��ة
ال��دس�ت��وري��ة أرس�ل��ت ت��ري��د الجلوس
ملناقشه املبادرة ولعلها بادرة خير.
 -ماهو املخرج من حالة الشد والجذب

التطرف واإلرهاب
 ك �ي��ف ت �ن �ظ��ر إل� ��ى ق �ض �ي��ة ال �ت �ط��رفواإلرهاب الذي يتهم به املسلمون دوما؟
ال� �ت� �ط ��رف واإلره � � � ��اب ل ��ه أس �ب��اب
ك �ث �ي��رة م ��ن أك �ث��ره��ا ال �ظ �ل��م وغ �ي��اب
ال�ع��دال��ة وهنا نتحدث ع��ن الصعيد
ال ��دول ��ي ف ��إن ال �ت �ع��رض ل�ل�م�ق��دس��ات
اإلس�ل�ام �ي��ة وم ��ن ي�ش�ت��م ال ��دي ��ن كما
ح � ��دث ف ��ي ف��رن �س��ا وال� ��دن � �م� ��ارك م��ن
ت �م �ث �ي��ل ب � �ص� ��ورة ال �ن �ب ��ي وأزواج � � ��ه
وي �ف �ع �ل��ون األف� �ع ��ال ال�ب�غ�ي�ض��ة ال�ت��ي
ت� �ح ��رض ع �ل��ى ال� �ك ��راه� �ي ��ة ل�ل�إس�ل�ام
وامل �س �ل �م�ين وب��ال �ت��ال��ي ي �ق��وم بعض
امل �س �ل �م�ين ب �ح��رك��ات ث ��أري ��ة ك ��ل ه��ذا
ي ��ول ��د ال� �ت� �ط ��رف وي �س �ت ��وج ��ب ع�ل��ى
األم� � ��م امل� �ت� �ح ��دة أن ت� �ص ��در ق� � ��رارات
ت �ل��زم ال �ج�م �ي��ع ب��اح �ت��رام امل �ق��دس��ات
واألنبياء والرسل جميعا.
أما صور واهانات وأفالم جنسية
عن األنبياء وسخرية فالبد أن تحرك
كل هذه األم��ور الكراهية والبغضاء
لتسهم ف��ي ص�ن��اع��ة ال�ت�ط��رف وكما
يدين العالم كله اإلرهاب عليه إدانة
هذه األمور التي قامت بها الدنمارك
وشارلى ابدو وغيرها.
أي� � � �ض � � ��ا م� � � ��ا ي � � �م� � ��ارس� � ��ه ال� � �ع � ��دو
اإلسرائيلي من قتل وتدمير املنازل
على رؤوس أصحابها في فلسطني
فهذا يولد اإلرهاب فال شك أن بعض
م ��ن ه� ��ؤالء امل �ظ �ل��وم�ين ي�ن�ق�ل��ب على
األوض � � ��اع ال �ظ ��امل ��ة وي ��أت ��ي ب��أف �ع��ال
عنيفة تنال من إسرائيل ومن الدول
ال�ت��ي ت��ؤي��ده��ا ف��ي إره��اب�ه��ا للشعب
الفلسطيني.
ول ��و ه ��دم م �ن��زل إن �س��ان وأص�ب��ح
بال مأوى وبال وظيفة وبال مستقبل
فال نستغرب ان يتحول إلى إنسان
م� �ت� �ط ��رف وم� � ��ن ذل� � ��ك م� ��ا ح� � ��دث ف��ى
س��وري��ا وال �ع��راق م��ن ت��دم�ي��ر م�ن��ازل
وق �ت��ل وظ �ل��م ع �ل��ى ي ��د امل�ي�ل�ي�ش�ي��ات
وط � ��رد أص� �ح ��اب ال �ب �ي ��وت ح �ت��ى أن
التقارير األميركية نفسها تقول إن

التتمة ص11
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القضية واقع مؤلم تتحمله الحكومات المتعاقبة في سبعينيات القرن الماضي

ضرورة اإلسراع في تجنيس المستحقين
من البدون والفضالة أنجز عمال ممتازا
تتمة المنشور ص10
ما حدث في العراق ساهم في لجوء
البعض إلى املنظمات املتطرفة.
 ل� �ك ��ن امل� �ت� �ط ��رف�ي�ن م � ��ن ث �ق ��اف ��اتوجنسيات مختلفة.
امل �ت �ط��رف��ون ال ي �ت �ح��درون إال من
ال �ط �ب �ق��ات غ �ي��ر امل�ث�ق�ف��ة دي �ن �ي��ا وم��ن
الشباب أنصاف املتعلمني فلم يكن
املتطرفون أب��دا إال شبابا مراهقني
أن �ص��اف متعلمني ي��أخ��ذون دينهم
ع � ��ن االن� � �ت � ��رن � ��ت وي � �ت � �ح� ��ول� ��ون إل ��ى
التطرف وليسوا من خريجي كليات
ال �ع �ل��وم ال �ش��رع �ي��ة وع�لاج �ه��م يكمن
في تعليمهم العلم الشرعي السليم
ع �ل��ى أي � ��دي م�ت�خ�ص�ص�ين ش��رع�ي�ين
وال�ح�ق�ي�ق��ة ان ان �ت �ش��ار ال �ع��دال��ة بني
ال �ن��اس ض�م��ان��ة ك �ب��رى ل��وق��ف أل��وان
التطرف واإلرهاب.
 ومن يناط به تحقيق العدالة؟ع � �ل ��ى م � �س � �ت ��وى ال � �ع� ��ال� ��م ال � � ��دول
دائ �م��ة ال�ع�ض��وي��ة ف��ي مجلس األم��ن
التي تملك الفيتو واآلل��ة العسكرية
ال� �ه ��ائ� �ل ��ة وال � �ت� ��أث � �ي� ��ر االق � �ت � �ص� ��ادي
ال��ره �ي��ب ه��ي امل �ن��وط��ة ب��ذل��ك لكنها
ال ت�ق��وم ب�ه��ذا ال ��دور ب��ل إن�ه��ا تركت
ب�ش��ار األس ��د ي�غ��رس ب ��ذور التطرف
ويقتل الناس ويهدم البيوت فطرح
ذل��ك ال �غ��رس ال�ت�ط��رف وك��ذل��ك تترك
الدول الكبرى وتبارك ظلم إسرائيل
للفلسطينيني.
 لكن هناك من يرى ان الدول الكبرىرب�م��ا ت�ك��ون مستفيدة م��ن ال�ه�ج��وم على
اإلسالم.
ب ��ال� �ف� �ع ��ل ه � �ن� ��اك دول وش� �ع ��وب
إسالمية تشك في أن ال��دول الكبرى
ه��ي ال�ت��ي ت ��زرع ال�ت�ط��رف وتستفيد
م ��ن ب �ق��ائ��ه وق� ��د ث �ب��ت ب �ع��د س �ن��وات
أن أم� �ي ��رك ��ا ك ��ان ��ت ت� �م ��ول ص�ح�ي�ف��ة
ح� � ��وار ال �ش �ي��وع �ي��ة ف ��ي ال � �ع� ��راق ف��ي
ال �خ �م �س �ي �ن �ي��ات م ��ن ال� �ق ��رن امل��اض��ي
ل � �ت � �ش� ��وي� ��ه ال � � �ح � ��رك � ��ة ال� �ش� �ي ��وع� �ي ��ة
وب ��ال �ق �ي ��اس ع �ل��ى ال �ف �ت ��رة ال �ح��ال �ي��ة
ف�لا نستبعد وج ��ود ج��واس�ي��س من
الغرب تمول التطرف واإلرهاب.
 وماذا عن مسؤوليات الدول األخرىنحو التطرف واإلرهاب؟
ع�ل��ى ك��ل دول ��ة ع�ل��ى ح ��دة تفعيل
دور الحكومة والبرملان نحو إشاعة
ال �ع��دل وت�ح�ق�ي��ق األم ��ن واالس �ت �ق��رار
وال�ع�ق��وب��ة الشخصية ون�ش��ر العلم
الشرعي والتمسك بالقيم اإلسالمية
ح �ت��ى ت�س�ت�ط�ي��ع أن ت �ط��ال��ب ال� ��دول
الكبرى التي تتحكم في العالم بهذه
املطالب املشروعة.
 -ك�ي��ف ت ��رى ه ��ذا ال�ف�ك��ر ف��ي ال�ك��وي��ت

باقر متابعا الحدى جلسات املجلس

وكيف تحاربه؟
م ��ن األس� �ب ��اب ال �ف �ك��ري��ة ل�ل�ت�ط��رف
واإلره � ��اب س ��وء ف�ه��م ب�ع��ض األم ��ور
الحياتية وكيفية تطبيق النصوص
م ��ا ي � ��ؤدي إل� ��ى ال �ت �غ��ري��ر ب��ال �ش �ب��اب
وه��ذا الفكر يوصف بأنه قريب من
فكر الخوارج.
أم � ��ا م �ح ��ارب �ت ��ه ف�ل�اب ��د أن ي �ك��ون
ع ��ن ط ��ري ��ق ال �ع �ل��م ال� �ش ��رع ��ي ف�م�ث�لا
قامت جمعية إح�ي��اء ال�ت��راث وكثير
م� � ��ن أس � � ��ات � � ��ذة ك � �ل � �ي� ��ات ال� �ش ��ري� �ع ��ة
ب � �م � �ن� ��اوءة ذل� � ��ك ال� �ف� �ك ��ر ع � ��ن ط��ري��ق
الكتب وامل�ح��اض��رات الشرعية .ومن
ال �خ �ط ��ورة ب �م �ك��ان أن ي� �ح ��ارب ه��ذا
الفكر عن طريق الفكر العلماني أو
ال �ل �ي �ب��رال��ي ألن �ه �م��ا س �ي��زي��دان األم��ر
سوءا بالهجوم على تعاليم اإلسالم
ع �ك ��س ال �ف �ك ��ر اإلس �ل��ام � ��ي ال �ش��رع��ي
ال ��وس� �ط ��ي ال �ص �ح �ي��ح ف �ه��و امل �ع �ن��ي
بمحاربة هذه األفكار املتطرفة.
 ه�ن��اك م��ن ي��رى ان امل�ن��اه��ج التربويةالكويتية م�س��ؤول��ة ع��ن وص ��ول التطرف
واإلره� � � ��اب إل� ��ى ال � �ب�ل��اد ..ف ��إل ��ى أى م��دى
تتفقون مع هذا الطرح؟
ه� � � ��ذا ك � �ل ��ام ع� � � ��ار ع� � ��ن ال �ح �ق �ي �ق��ة
ف�م�ن��اه�ج�ن��ا ال �ت��رب��وي��ة ف ��ي ال�ك��وي��ت
معتدلة وليس فيها اى شيء يدعو
ل �ل �ت �ط��رف أو ي ��ول ��د إره ��اب ��ا ال �ش��يء
ال �ث��ان��ي ق��د ت �ك��ون ب�ع��ض امل�ط��ال�ب��ات
م��ن أن��اس يقفون ض��د الشريعة فال
ي��ري��دون �ه��ا ف �ي �ح��اول��ون ال ��رب ��ط بني
ال�ش��ري�ع��ة واإلره� ��اب لتنفير ال�ن��اس
من الشريعة واألغلبية العظمى من
الناس تعرف أهداف هؤالء.
 لكن ما الدليل على خلو هذه املناهجمن ما يدعو إلى التشدد والتطرف؟

الدليل الدامغ على خلو مناهجنا
م��ن اى ف�ق��رات تحض على التطرف
ه��و ت�س��اؤل م�ف��اده :ك��م كويتي خرج
م ��ن م ��دارس� �ن ��ا وك �ل �ي��ات �ن��ا م�ت�ط��رف��ا
أو إره��اب �ي��ا ط ��وال ال�ع�ش��رة س�ن��وات
األخ�ي��رة؟ أف��رزت مدارسنا  400الف
طالب وطالبة فكم متطرفا بينهم؟
اإلج��اب��ة م�ع��روف��ة حتى أن م��ن خرج
متطرفا لم يدرس في الكويت.
ف �م��اذا ع��ن امل�ت�ط��رف�ين ف��ي ال�غ��رب
ومل � � � � ��اذا ل � ��م ي � �ت � �ح ��دث ع� �ن� �ه ��م اح � ��د؟
ف ��امل� �ت� �ط ��رف ال � �س� ��وي� ��دي ال � � ��ذي ق�ت��ل
ال �ن��اس ف��ي ال �س��وي��د أو ال�ن��روي�ج��ي
ال� ��ذي اح �ت��ج ع �ل��ى س �ي��اس��ة ال�ه�ج��رة
وقتل  75إنسانا في حديقة عامة هل
ه��ذا درس ف��ي ال�ك��وي��ت؟ واألم��ري�ك��ي
ف��ي ب��ان �ك��وك ال� ��ذي ت ��رك ح�ق�ي�ب��ة في
س��وق مكتظة وق�ت��ل ع�ش��رات الناس
هل درس في الكويت؟ ابسط قواعد
الفهم العقالني ترد على هؤالء.
البدون
 قضية ال�ب��دون ال ت��زال تمثل حرجاللكويت فى املحافل الدولية ..فكيف تنظر
اليها؟
قضية ال�ب��دون تمثل واقعا مؤملا
ت �ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ات
امل� �ت� �ع ��اق� �ب ��ة ف � ��ي ف � �ت� ��رة ال �س �ت �ي �ن��ات
والسبعينات ال�ت��ي فاقمت املشكلة
وكان يفترض ان تحل في تلك الفترة
ب��أن يطلب من كل واح��د من البدون
ت�ق��دي��م إث �ب��ات ج�ن�س�ي�ت��ه ك��وي�ت��ي أو
ال إم��ا ك��وي�ت��ي أو ق ��ادم م��ن أي دول��ة
أخ ��رى واآلن ول��د ال�ج�ي��ل ال�ث��ال��ث أو
الرابع دون أن تحل املشكلة.
ومنذ ع��ام  1981وأن��ا اردد أن كل

م ��ن ي �س �ت �ح��ق ال �ج �ن �س �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة س ��رع ��ة ت�ج�ن�ي�س��ه
ف��ال �ق��اع��دة أي �ض ��ا ت �ق ��ول أن ك ��ل م��ن
ث�ب��ت أن ل��دي��ه ج�ن�س�ي��ة أخ ��رى عليه
أن ي �ل �ح��ق ب�ج�ن�س�ي�ت��ه وال �ت �ف��اص �ي��ل
لدى األخ صالح الفضالة فهو تمكن
وف ��ري ��ق ع �م �ل��ه ف ��ي  5س � �ن ��وات ب��ذل
الجهد الكبير نتج عنه عمل ممتاز
انتهوا قبل املدة وبينوا املستحقني
م��ن ع��دم��ه وم ��دد ل�ه��م ع��ام��ان آخ��ران
لتنفيذ ما وصلوا إليه.
وع �ن��دم��ا ك�ن��ت ف��ي م�ج�ل��س 2006
قدمت قانونا لحل املشكلة ولكن تم
حل املجلس قبل إقراره.
اما مسألة الحرج الدولي فمردود
عليها فأمريكا مثال بها  12مليون
بدون فالوضع عاملي أيضا لكن البد
من خطط الستيعابهم أو البحث عن
جنسياتهم األصلية وتبقى القاعدة
العامة ال يختلف عليها احد.
 مل ��اذا انسحبت م��ن جمعية ال�ت��واف��قبني املذاهب التي أشهرت فى الكويت منذ
عامني؟
ال �ج �م �ع �ي��ة ل� ��م ت �ك��ن ل �ل �ت��واف��ق او
ال� �ت� �ق ��ري ��ب ب �ي��ن امل � ��ذاه � ��ب ف��ال �ق �ص��ة
ت �ت �ل �خ��ص ف ��ي ان� �ن ��ي ت �ل �ق �ي��ت دع ��وة
م� ��ن ق� �ب ��ل  100ش �خ �ص �ي��ة ك��وي �ت �ي��ة
ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي ج �م �ع �ي��ة ك��وي �ت �ي��ة
ت ��دع ��و ل �ل �ت �س��ام��ح وال� �ت� �ع ��اي ��ش ب�ين
م �خ �ت �ل��ف ف� �ئ ��ات امل �ج �ت �م��ع م ��ن دون
تعصب طائفي أو قبلي أو فئوي ألن
ال�ك��وي�ت�ي�ين أم ��ام ال �ق��ان��ون جميعهم
س��واء وب��دأن��ا في التأسيس بالفعل
لكنى فضلت االنسحاب ألن��ي رأيت
ص �ع��وب��ة ال� �ت ��واف ��ق ب�ي�ن ه� ��ذا ال �ع��دد
ال �ك �ب �ي��ر ع �ل��ى أه� � ��داف م� �ح ��ددة وق��د

تختلف اآلراء ف��آث��رت االب�ت�ع��اد قبل
ف � �ت� ��رة ال� �ت ��أس� �ي ��س ول � �ق� ��د ت��أس �س��ت
ال �ج �م �ع �ي��ة اآلن وان� �ط� �ل� �ق ��ت ل�ك�ن�ه��ا
ج�م�ع�ي��ة ل�ن�ب��ذ ال�ع�ص�ب�ي��ات القبلية
والطائفية والفئوية وليس للتقريب
بني املذاهب كما اشيع.
 كنت وزي ��را ون��ائ�ب��ا ..فهل يتصرفال�ن��ائ��ب وع�ي�ن��ه ع�ل��ى ال �ق��واع��د االنتخابية
بينما يفكر ال��وزي��ر بشكل برغماتي أم
ماذا؟
ال� ��وزي� ��ر وال� �ن ��ائ ��ب ي �ع �ت �م��دان ف��ي
تفكيرهما وق��رارات�ه�م��ا على املكون
الشخصي يعني العلم واإلخ�ل�اص
ل �ل��وط��ن وال �ك �ف ��اءة ف�ب�ع��ض ال � ��وزراء
والنواب الذين مروا كانت املصلحة
ال �ع��ام��ة ل��دي �ه��م ف ��وق أي ��ة م�ط��ال�ب��ات
شعبوية وكثير غيرهم أيضا كانت
ت �ه �م �ه��م امل� �ط � َ�ال ��ب ال �ش �ع �ب��وي��ة أك �ث��ر
م ��ن امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة ك �م��ا تثبتها
ال��دراس��ات العلمية وه��ذا أمر خطير
ومؤسف.
هاجمك البعض طوال تاريخك فلماذا؟
وكيف كنت ترد؟
لله الفضل واملنة ط��وال رب��ع قرن
م��ن ال�ع�م��ل ال�ن�ي��اب��ي وال � ��وزاري كنت
وم � ��ا زل � ��ت ح��ري �ص��ا ع �ل��ى م�ص�ل�ح��ة
ال�ب�ل��د أق��دم�ه��ا ع�ل��ى أي ش��يء وأف�ك��ر
ف ��ي امل�س�ت�ق�ب��ل دوم � ��ا وف ��ي األج �ي��ال
ال�ق��ادم��ة ف�ك��ان أح�ي��ان��ا يغضب مني
ال �ب �ع��ض ول �ك��ن ب �ع��د ح�ي�ن ي �ع��ودون
بالتنادي إلى ما كنت أنادي به قبل
س� �ن ��وات وق� ��د ح� ��دث ذل� ��ك ف ��ي كثير
م��ن التشريعات التي طرحتها وتم
إق��راراه��ا وغضب منها البعض في
ب��ادئ األم��ر لكنهم اقتنعوا بها بعد
ح�ين ألن�ه��ا تنشد امل�ص�ل�ح��ة العامة
والنظرة املستقبلية للجميع وليس
ل�ف�ئ��ة ع �ل��ى ح �س��اب ال ��وط ��ن أو على
حساب باقي فئات الوطن.
وألني صيدلي أرى أن الدواء وان
كان ذا مرارة فالبد من تجرعه لكونه
م�ف�ي��دا للصحة ف�ق��د ي�ل�ج��أ اإلن �س��ان
إل��ى أم��ور غير شعبوية ف��ي البداية
ل �ك �ن �ه��ا ع �ل ��ى امل � � ��دى ال �ب �ع �ي��د ت��ري��ح
الناس وتؤدى إلى العيش الرغد.
أما املغرضون والذين ال يرون إال
مصلحتهم فهؤالء سيهاجمون كل
مخلص مهما كان توجهه وقد رأينا
أع �م��ال �ه��م وق ��رأن ��ا ك �ت��اب��ات �ه��م وب ��ات
م��ن ال �ض��روري ال�ت�ص��دي ألطماعهم
وكشف أساليبهم.

فرض الضرائب
والرسوم يجب
أن يبدأ بالكبار
والقطاعات
التجارية
واالستثمارية وال
يمس المواطنين
مجابهة
العلمانيين
والليبراليين
للمتطرفين تزيد
األمر تعقيدا
والحل بنشر العلم
الشرعي الصحيح
مناهجنا
الدراسية معتدلة
والمتطرفون
يتحدرون من
طبقات غير مثقفة
دينيا وال ينتمون
لكلياتنا الشرعية
عجز الميزانية
سيتجاوز  5مليارات
دينار
إذا استمر سعر
النفط على الوضع
الحالي
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أشادوا بما حققه في الجلستين الماضيتين ..رقابيا وتشريعيا

نواب لـ «الدستور» :المجلس حقق انتصارا
أشاد نواب بما حققه
مجلس األمة في
الجلستين الماضيتين
من حسم قضايا مهمة
استمرت وقتا طويال
مثل قضية «الداو» وتم
حسمها في أجواء من
التعاون بين المجلس
والحكومة .وأكدوا ان
مجلس األمة سينجز
الكثير في دور االنعقاد
الحالي ويكون عند حسن
ظن المواطنين.
كذلك فإن النواب نبهوا
الحكومة على ضرورة
اهتمام الوزراء بالرد على
أسئلة النواب في وقت
مناسب وعدم تأخير
الردود.
وأشار النواب في
تصريحات لـ «الدستور»
أن قضية «الداو» طال
أمد مناقشتها وكادت
أن تذهب طي النسيان
إال أن المجلس تمكن
من فتح الموضوع
ومناقشته وأن الحكومة
وافقت المجلس في
إصدار التوصيات والتعهد
بالعمل على ما أصدره
المجلس من توصيات
وإحالة الموضوع
على النيابة ومالحقة
المتهمين.

الري :جلستان
مثمرتان
أكدتا التعاون
بين المجلس
والحكومة

أحمد الري

عسكر العنزي

كامل العوضي

سيف العازمي

وأوضح النواب أنهم متفائلون
ب ��إص ��دار رئ �ي��س امل �ج �ل��س م ��رزوق
ال�غ��ان��م واألع �ض��اء ع�ل��ى أن تخرج
ك � ��ل ج �ل �س ��ة ب �ب �ع ��ض اإلن� � �ج � ��ازات
ال�ت��ي تحسب ف��ي س�ج��ل املجلس.
مشيرين إل��ى ان لجنة األول��وي��ات
ال �ت��ي شكلها امل�ج�ل��س تعتبر من
اللجان الواعدة وعليها دور كبير
في الفترة املقبلة.
أع� ��رب ال �ن��ائ��ب أح �م��د الري عن
ر ض � ��اه ع �م ��ا ت� ��م خ �ل��ال ج�ل�س�ت��ي
ال� �ث�ل�اث ��اء واالرب� � �ع � ��اء امل��اض �ي �ت�ين
ف�ه�ن��اك ت�س��ع ات �ف��اق �ي��ات ض��روري��ة
س� � � � ��واء ع � �ل� ��ى م � �س � �ت� ��وى م �ج �ل��س
ال �ت �ع��اون الخليجي م�ث��ل م�ش��روع
قانون اإلغراق بالسلع والبضائع
ال� � �ت � ��ي ت � ��ؤث � ��ر ع � �ل� ��ى م �ن �ت �ج��ات �ن��ا
الوطنية .وه��ذا ربما يكون مهما
ق�ب��ل ل �ق��اء ق�م��ة ق ��ادة دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي خ �ل��ال ه ��ذا
الشهر وأق��ر القانون ب�ـ  40صوتا
وكان اجمالي الحضور  40صوتا
أي ب��اإلج �م��اع .وه� ��ذا إن دل على
شيء فإنما يدل على التعاون بني
املجلس والحكومة.
واي� �ض ��ا ت ��م م �ن��اق �ش��ة ك �ث �ي��ر من
ال �ق �ض��اي��ا م �ث��ل ق �ض �ي��ة ال �خ �ط��وط
ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وت ��م تأجيلها
ل�ل�ج�ل�س��ة ال �ق��ادم��ة وك ��ذل ��ك قضية
األول� � � ��وي� � � ��ات أم � � ��ا ق� �ض� �ي ��ة ال � � ��داو
وادف��ان �ت��ج ف�ق��د ت��م ت�ح��وي�ل�ه��ا ال��ى
النيابة العامة والكل ابدى وجهة
ن�ظ��ره ف��ي ه��ذه امل��وض��وع��ات وق��ال
م��ا ع �ن��ده .وف��ي ال�ع�م��وم نستطيع
ان نقول إنها كانت جلسة مثمرة
على مدى يومني.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب عسكر
ال � �ع � �ن� ��زي ان ال� �ج� �ل� �س� �ت�ي�ن ك��ان �ت��ا
م� �ه� �م� �ت�ي�ن ح� � �ي � ��ث ت � � ��م خ�ل�ال� �ه� �م ��ا
م� �ن ��اق� �ش ��ة ت� �ق ��ري ��ر ل �ج �ن ��ة ح �م��اي��ة
االم��وال العامة ح��ول قضية ال��داو
وكان هناك مجموعة من املتهمني
ال��ذي��ن رأت اللجنة احالتهم على
النيابة العامة.
وإذا ك ��ان ه �ن��اك ش�خ��ص ب��ريء
فالنيابة تبرئة واذا ك��ان العكس

فإن القانون يأخذ مجراه والدولة
تسترد اموالها املنهوبة .وق��د تم
ك��ذل��ك اق � ��رار ع ��دد م��ن االت �ف��اق �ي��ات
امل� �ه� �م ��ة ال� �ت ��ي اب ��رم� �ت� �ه ��ا ال �ك��وي��ت
على املستوى االقليمي وال��دول��ي
وك ��ان ال ب��د م��ن امل �ص��ادق��ة عليها
م ��ن امل �ج �ل��س وه� ��ذا ام ��ر ف ��ي غ��اي��ة
االه �م �ي��ة ل�ت�س�ه�ي��ل ع �م��ل االج �ه��زة
الحكومية وفقا للقوانني الدولية.
أعتقد ان املجلس في دور االنعقاد
ال �ح��ال��ي س�ي�ن�ج��ز ال�ك�ث�ي��ر وي �ك��ون
عند حسن ظن املواظنني.
ك � ��ذل � ��ك اع� � � � ��رب ال � �ن � ��ائ � ��ب ك ��ام ��ل
العوضي عن سعادته بما انجزه
امل� �ج� �ل ��س ف� ��ي ج �ل �س �ت��ي ال� �ث�ل�اث ��اء
واالرب� � �ع � ��اء امل��اض �ي �ت�ي�ن وق� � ��ال إن
امل �ج �ل��س اس� �ت� �ط ��اع أن ي �ن �ج��ز م��ا
عجزت عنه مجالس سابقة خاصة
م ��وض ��وع ال � � ��داو ك �ي �م �ي �ك��ال ال ��ذي
مضى عليه سبع سنوات وك��ادت
ت� �ط ��وي ��ه س� �ت ��ائ ��ر ال� �ن� �س� �ي ��ان ل ��وال
إص � ��رار ه ��ذا امل �ج �ل��س ع �ل��ى تعقب
املوضوع وبيان حقيقته التي كثر
الحديث فيها دون نتيجة وكانت
ل �ج �ن ��ة ال �ت �ح �ق �ي ��ق ال � �ت� ��ي ش �ك �ل �ه��ا

املجلس من الجدية واملوضوعية
والتدقيق بمكان حتى استطاعت
ان ت �ض��ع ال �ن �ق��اط ع �ل��ى ال �ح��روف
وت �ن �ت �ه��ي م� ��ن ت� �ق ��ري ��ره ��ا ب��وض��ع
ي� ��ده� ��ا ع� �ل ��ى اس� � �م � ��اء امل� �ت ��ورط�ي�ن
ال��ذي��ن رأت احالتهم على النيابة
العامة واقر املجلس والحكومة ما
انتهى اليه التقرير وشدد املجلس
ع �ل��ى ض � ��رورة م �ت��اب �ع��ة ال�ح�ك��وم��ة
للموضوع واسترداد اموال الدولة
التي تم التطاول عليها بأساليب
ملتوية فاحت رائحتها واحتلت
مساحة من اهتمام املواطنني دون
وص��ول املجالس السابقة ال��ى ما
يشفي الغليل.
فما ك��ان من ه��ذا املجلس إال ان
شكل لجنة للتحقيق في املوضوع
م� �ج ��ددا واس �ت �ط��اع��ت ال �ل �ج �ن��ة ان
ت� �ك� �ش ��ف ب� �ع ��ض ال� � �ث� � �غ � ��رات ال� �ت ��ي
جعلتها تنتهي الى ضرورة احالة
امل� ��وض� ��وع ع �ل��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة
وبعد عرض التقرير على املجلس
رأي اح��ال��ة امل��وض��وع ب��رم�ت��ه على
النيابة العامة والقضاء.
وب � � � � ��دوره ق� � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب س �ي��ف

العازمي أن املجلس حقق انتصارا
ّ
ل�ح�ق��وق ال�ش�ع��ب وامل�ح��اف�ظ��ة على
ام � ��وال � ��ه ب ��إح ��ال ��ة امل � �ت� ��ورط �ي�ن ف��ي
قضية ال ��داو على النيابة العامة
وفقا لتقرير لجنة التحقيق التي
ك ��ان امل �ج �ل��س ق ��د ش �ك�ل �ه��ا .واع �ل��ن
ال �ع ��ازم ��ي ان� ��ه ك� ��ان ق ��د ق �ط��ع على
ن�ف�س��ه ع�ه��د ااالس �ت �ق��ال��ة م��ن لجنة
ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام اذا ل ��م تصل
اللجنة ال��ي ق��رار يحقق املصلحة
ال� ��وط � �ن � �ي � ��ة وق � � � � ��ال إن � � � ��ه ي �س �ح��ب
استقالته بعد قرار املجلس بإحالة
التقرير على النيابة العامة.
أم� � ��ا ال � �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دشتي فأشاد بما تم انجازه خالل
جلستي الثالثاء واالرب�ع��اء  3و 4
من الشهر الجاري قائال :في قضية
ال � ��داو ش��اه��دن��ا ال �ح �ك��وم��ة ت��واف��ق
امل �ج �ل��س ف ��ي اص � ��دار ال �ت��وص �ي��ات
والتعهد بالعمل على م��ا اص��دره
امل �ج �ل��س م��ن ت��وص �ي��ات واإلح��ال��ة
على النيابة ال�ع��ام��ة وال�ع�م��ل بما
أوصى به النواب من االحالة على
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة واالدع � ��اء بالحق
امل��دن��ي وم�لاح�ق��ة م��ن ت��م اتهامهم
ف�ل�ا ب��د م��ن أن ن�ش�ي��د ب �ه��ذا االداء
ونثني عليه.
ب� ��االض� ��اف� ��ة ل� �ل� �م� �ص ��ادق ��ة ع �ل��ى
االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات ال � �ت� ��ي وردت� � �ن � ��ا م��ن
وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ودول ��ة الكويت
م��وق �ع��ة ع�ل�ي�ه��ا وي� �ل ��زم امل �ص��ادق��ة
عليها من املجلس واملوافقة على
تقارير لجنة الخارجية وهي تسع
اتفاقيات.
اي �ض��ا ان �ج��ز امل �ج �ل��س امل��واف �ق��ة
ع� �ل ��ى اح � ��ال � ��ة ق� �ض� �ي ��ة ال � � � ��داو ال ��ى
ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة واق� ��رت الحكومة
باملوافقة على التوصيات وكل ما
طرحه النواب من مثول الحكومة
ف ��ي م�ل�اح �ق��ة امل �ت �ه �م�ين واالدع � � ��اء
ب��ال�ح��ق امل��دن��ي منهم ونقلها ال��ى
ساحة القضاء.
واس� � � �ت� � � �ع � � ��ادة األم� � � � � � � ��وال ال� �ت ��ي
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لحقوق الشعب وحافظ على أمواله
تتمة المنشور ص12
س��رق��وه��ا واع ��ادت� �ه ��ا ال� ��ى ال��دول��ة
وه � ��ذا م ��ا ي �ح �س��ب ل� �ه ��ذا امل�ج�ل��س
دون بقية املجالس التي مرت على
القضية م��رور الكرام ولم تستطع
ح�س��م االم� ��ور وال��وص��ول ف�ي��ه ال��ى
ح �ك��م ق ��اط ��ع ي �ض��ع ال� �ن� �ق ��اط ع�ل��ى
ال�ح��روف وي�ح��ق ال�ح��ق ال��ذي غاب
طويال وكاد ان يطمس.
واع��رب النائب الدكتور محمد
ال� �ح ��وي� �ل ��ة ع� ��ن ت� �ف ��اؤل ��ه ب � ��أن ه ��ذا
امل�ج�ل��س ق ��ادر ع�ل��ى ان �ج��از الكثير
من القوانني التي تحقق املصلحة
ال � � �ع� � ��ام� � ��ة وت � � �ص� � ��ب ف� � � ��ي ص� ��ال� ��ح
املواطنني.
وق��ال ان م��ا يجعله يتفاءل هو
اص � ��رار رئ �ي��س واع� �ض ��اء امل�ج�ل��س
على استثمار كل ما من شأنه ان
ي�ج�ع��ل ك��ل ج�ل�س��ة ت �خ��رج ببعض
االنجازات التي تحسب في سجل
هذا املجلس.
واض ��اف ان ال�ن��اظ��ر ال��ى م��ا هو
ح� ��اص� ��ل ف � ��ي ج �ل �س �ت��ي ال� �ث�ل�اث ��اء
واالربعاء املاضيني يرى استمرار
ت�ح�ق�ي��ق االن � �ج� ��ازات ال ��واح ��د تلو
اآلخر والتي تخدم املواطنني.
واي �ض��ا ت �م��ت م�ن��اق�ش��ة ت�ق��اري��ر
لجان التحقيق والخاصة بقضية
الداو واحالتها على النيابة العامة
بموافقة الحكومة وبالتالي تتم
محاسبة ك��ل م��ن اخطأ او تطاول
ع �ل��ى امل� ��ال ال �ع ��ام وان� � ��زال ال�ع�ق��اب
ال� � � ��رادع ع �ل �ي��ه واس� � �ت � ��رداد ام � ��وال
ال� �ش� �ع ��ب امل� �ن� �ه ��وب ��ة ب� �ع ��د اع� �م ��ال
املجلس الدواته الرقابية الحاسمة
من خالل تشكيلة للجان التحقيق
التي يرى تشكيلها احيانا.
كذلك كان هناك بعض الرسائل
ال � � ��واردة وم �ن �ه �م��ا رس ��ال ��ة تتعلق
ب �ح��ث ال �ح �ك��وم��ة ل��وزرائ �ه��ا ب��ال��رد
على اسئلة النواب وعدم التراخي
في الرد واخذها بالجدية الواجبة.
وه� � �ن � ��اك رس � ��ائ � ��ل اخ� � � ��رى ن �ظ��ر
ف�ي�ه��ا امل �ج �ل��س وط��ال��ب ال�ح�ك��وم��ة
بالتجاوب مع ه��ذه االسئلة وقال
ان��ه ي��أم��ل ب��أن ي�ك��ون ه�ن��اك تفاعل
كبير بني لجنة األولويات وهي من
اللجان املهمة الواعدة التي عليها
دور كبير في اعداد هذه األولويات
من خالل التفكير في استدعاء كل
وزي ��ر ل�ي�ض��ع اول��وي��ات��ه للمرحلة
القادمة حتى يتم فلترتها ووضع
وت ��رت� �ي ��ب ه� ��ذه األول � ��وي � ��ات ح�ت��ى
يكون هناك توافق بني السلطتني
في اقرارها.
واش��ار النائب حمدان العازمي
ال��ى ان��ه ف��ي جلسة ال�ث�لاث��اء كانت
ه � �ن� ��اك رس � ��ائ � ��ل واردة اح� ��داه� ��ا
ب�خ�ص��وص ع ��دم ت�ص��وي��ت بعض
امل �ن��اط��ق ف ��ي ان �ت �خ��اب��ات امل�ج�ل��س

الحويلة :سننجز
الكثير من
القوانين التي
تحقق المصلحة
العامة وتصب في
صالح المواطنين
د .محمد الحويلة

حمدان العازمي

مبارك الحريص

عبدالله التميمي

ال � �ب � �ل� ��دي م � ��ع ان � �ه� ��م ص � ��وت � ��وا ف��ي
انتخابات مجلس االمة.
ف �م �ث�لا ج ��اب ��ر ال �ع �ل��ي وال �ق��ري��ن
مناطق صارلها اكثر من  30سنة
وف�ي�ه��ا ك�ث��اف��ة س�ك��ان�ي��ة ت�ص��ل ال��ى
 45ال��ف م��واط��ن فكيف ال يصوت
هؤالء في االنتخابات البلدية مع
انهم صوتوا في البرملان في نفس
التوقيت تقريبا.
اي� �ض ��ا ه� �ن ��اك ت ��وس ��ع ع �م��ران��ي
وهناك مناطق جديدة مثل صباح
االحمد والخيران كيف ال يصوت
اه��ل ه��ذه املناطق واي�ض��ا مناطق
م �ث��ل اش�ب�ي�ل�ي��ة وص� �ب ��اح ال �ن��اص��ر
وال� � �ق� � �ي � ��روان وس � �ع� ��د ال �ع �ب ��دال �ل ��ه
وجابر االحمد.
وق� � � � ��ال :اغ� �ت� �ن ��م ه� � ��ذه ال� �ف ��رص ��ة
ع �ب��ر ج ��ري ��دة ال ��دس� �ت ��ور واط ��ال ��ب
االخ� ��وة ال �ن ��واب ب��اس�ت�ع�ج��ال ه��ذا
االم � ��ر واق� � � ��راره ورف � ��ع ه� ��ذا ال�ظ�ل��م
عن املواطنني الذين يهضم حقهم
ف��ي ال�ت�ص��وي��ت رغ ��م ه ��ذه الكثافة
العددية الكبيرة.
الرسالة الثانية التي وردت الى
امل �ج �ل��س ك��ان��ت ت�ت�ع�ل��ق ب �ع��دم رد
االخوة الوزراء على اسئلة النواب
وه��ذا امر عجيب وغريب واالم��ور
ت �س �ي��ر ح� �س ��ب م ��زاج� �ي ��ة ال� � � ��وزراء
وكأننا لسنا في دولة مؤسسات.
ه� �ن ��اك ت ��أخ� �ي ��ر ك �ب �ي��ر م� ��ن ق�ب��ل
ال� � � � � ��وزراء ف � ��ي ال� � � ��رد ع� �ل ��ى اس �ئ �ل��ة
النواب اما بالنسبة لقضية الداو
ك �ي �م �ي �ك��ال ال� �ت ��ي ن� �ش ��أت ف� ��ي ع ��ام
2008م فهي قضية ف��ي حقيقتها
ص ��راع س�ي��اس��ي واالن �ت �ه��اء منها
ب ��اح ��ال ��ة االم� � ��ر ع �ل��ى ال �ن �ي��اب��ة م��ا
ه��و اال اب��راء للذمة الن مآلها الى
ال�ب��راءة وليست ه��ذه ه��ي املشكلة
بل املشكلة ان لدينا اكثر من داو،
لدينا قضايا كثيرة على مشكلة
الداو وساكتني عنها.
وم��ن ال��واج��ب ان تتم املحاسبة
ع �ل��ى ك ��ل م �ن �ه��ا وارج � � ��اع االم � ��وال
العامة املنهوبة في ه��ذه القضية
او تلك.
وف ��ي ذات ال �س �ي��اق اك ��د ال�ن��ائ��ب

م�ب��ارك الحريص ان اه��م م��ا انجز
ف��ي هاتني الجلستني موضوعان
في غاية االهمية االول هو قانون
االح� � � ��داث وال� �ث ��ان ��ي وه � ��و االك �ث��ر
اهمية هو موضوع مناقشة تقرير
ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ق�ض�ي��ة ال ��داو
وم ��ا ان �ت �ه��ت ال �ي��ه واق � ��ره امل�ج�ل��س
وه��و اح��ال��ة التقرير على النيابة
العامة وبالتالي وض��ع املوضوع
ف ��ي ذم ��ة ال �ق �ض��اء ال �ك��وي �ت��ي ال��ذي
نثق في نزاهته.
وش� � � � ��دد ال � �ح � ��ري � ��ص ع � �ل� ��ى ان� ��ه
ت�ق��دم بتوصية مهمة م�ف��اده��ا ان
ت�ق��وم ال�ح�ك��وم��ة ممثلة بمؤسسة
ال�ب�ت��رول او وزارة املالية اوالهما
ب�م�ت��اب�ع��ة ت�ح�ص�ي��ل ه ��ذه االم� ��وال
اوال من خ�لال االدع��اء املدني امام
املحاكم املحلية والخارجية اسوة
بما حصل في موضوع التأمينات
االجتماعية.
ف� �ه ��ذه ت �ج��رب��ة ن��اج �ح��ة وف �ق �ن��ا
فيها من قبل واملفروض ان نقتدي
ب �ه��ا ون �س �ي��ر ف ��ي ن �ف��س ال �ن �ه��ج او
على نفس املنوال.
ف �م��ا دام � ��ت ال ��دول ��ة ق ��د تمكنت

م��ن الحجز على بعض ام ��وال من
تطاول على امل��ال العام واستردت
ام� � ��وال ال �ش �ع��ب م �م��ن اخ �ت �ل��س او
ت �ط��اول ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام ف�لاب��د ان
ت �س�ل��ك ن �ف��س ال �ط��ري��ق ف ��ي قضية
الداو.
والب � ��د ان ت �ك��ون ال ��دول ��ة ج ��ادة
ف� ��ي ه � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ب � ��ال � ��ذات ب�ع��د
ان ارق� ��ت ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ل�ع��دة
سنوات ( 7سنوات) فالكل تضرر
سواء الشعب او الحكومة وسمعة
ال�ك��وي��ت ف��ي االس ��اس وينبغي ان
ت� �ك ��ون ه� �ن ��اك ج ��دي ��ة ف ��ي م�لاح�ق��ة
املتهمني.
واعرب النائب عبدالله التميمي
عن رض��اه عما حققه املجلس في
الجلستني امل��اض�ي�ت�ين ح�ي��ث ذك��ر
انه تخلل الجلستني بند الرسائل
ال ��واردة وك��ذل��ك بند االسئلة ومن
ثم دخلنا في تقارير لجنة حماية
االم � � ��وال ال �ع ��ام ��ة وم� ��ن ث ��م ت�ق��ري��ر
ال��داو وايضا في تقرير االدفانتج
واحالة التقريرين على النيابة.
ب�ع��د ذل ��ك دخ�ل�ن��ا ع�ل��ى امل��داول��ة
ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون االح � ��داث وت�م��ت

اض ��اف ��ة ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�ل�ات عليه
وايضا التصويت على القانون.
وكانت هناك بعض االتفاقيات
الدولية التي تمت املوافقة عليها
بعد اجراء بعض التعديالت.
وح� � � ��ول م � ��وض � ��وع ال� � � � ��داو ق ��ال
ال�ت�م�ي�م��ي ان اح ��ال ��ة ت �ق��ري��ر ال ��داو
الذي انجزته لجنة التحقيق على
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ه��و اه ��م او على
االقل من اهم ما انجزه هذا املجلس
خالل دور االنعقاد الحالي مضيفا
ان املوضوع يتعلق بالشق الثاني
م ��ن وظ �ي �ف��ة م �ج �ل��س االم� � ��ة ال ��ذي
يختص بالتشريع وبالرقابة.
واض� � ��اف ان ال �ج �م �ي��ع ي �ع �ل��م ان
ه��ذه القضية كانت في ع��ام 2008
ولم تكن في عهد هذا املجلس.
ول �ك��ن ه ��ذا امل �ج �ل��س اب ��ى اال ان
ي �ف �ع��ل دوره ال ��رق ��اب ��ي وان يفتح
ملف قضية ال��داو التي استنزفت
م��ن امل ��ال ال �ع��ام اك �ث��ر م��ن م�ل�ي��اري
دوالر وب��ال�ت��ال��ي م��ن ح��ق الشعب
ال�ك��وي�ت��ي ان ي�ح��اس��ب م��ن تسبب
في ه��در ه��ذا القدر من امل��ال العام
مال الشعب.
ومن ثم فان احالته على النيابة
وتفعيل الدور الرقابي للمجلس.
ف � �ع � �ن ��دم ��ا ت� � ��م ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل �ج �ن��ة
ل �ل �ت �ح �ق �ي��ق واع� � � � � ��داد ت� �ق ��ري ��ر ع��ن
املوضوع يقدم للمجلس وقد جاء
التقرير متضمنا اتهامات لبعض
املتورطني ومن ثم الزمت الحكومة
ب ��أن ت �ح��ول ال �ت �ق��ري��ر ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة
وم ��ن ث��م ال ��ى ال �ق �ض��اء وه ��و ال��ذي
يفصل في ه��ذه القضية والشعب
مطمئن الى قضائه النزيه يحمي
حقوقه ويصون حريته.

جانب من احدى الجلسات

العازمي :أطالب
باستعجال السماح
للمناطق الجديدة
بالتصويت في
المجلس البلدي
الحريص :طالبت بأن
تقوم الحكومة
بتحصيل األموال
في قضية «الداو»
مثل «التأمينات»
التميمي :المجلس
استطاع أن يفعل
دوره الرقابي
ويحيل المعتدين
على المال العام
على النيابة
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التقى مبعوث رئيس الوزراء البريطاني

الخالد يبحث وعمدة مكسيكو
سبل التعاون المشترك
ب�ح��ث رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
باإلنابة وزي��ر الخارجية الشيخ
ص�ب��اح ال�خ��ال��د ومبعوث رئيس
ال� � � � � � ��وزراء ال � �ب ��ري � �ط ��ان ��ي ون ��ائ ��ب
م �س �ت �ش��ار األم� � ��ن ال ��وط� �ن ��ي ل ��دى
اململكة املتحدة ب��ادي ميغينيس
ام � � ��س ق � �ض� ��اي� ��ا ذات اإله � �ت � �م� ��ام
امل �ش �ت��رك .ك �م��ا ن��اق��ش االج �ت �م��اع
امل �ن �ع �ق��د ف ��ي م �ق��ر دي � � ��وان وزارة
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة زي � � ��ارة
امل� � �س � ��ؤول ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي وال ��وف ��د
امل ��راف ��ق إل ��ى ال �ب�ل�اد س�ب��ل تعزيز
العالقات الثنائية املتميزة التي
ت�ج�م��ع ال �ب �ل��دي��ن ف ��ي ال �ع��دي��د من
املجاالت والتنسيق املشترك حول
آلية مواجهة التحديات الجارية
ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة وآخ� � ��ر م �س �ت �ج��دات

الشيخ صباح الخالد مستقبال عمدة مدينة مكسيكو سيتي

األح � � ��داث االق �ل �ي �م �ي��ة وال ��دول� �ي ��ة.
ح �ض��ر االج �ت �م��اع م �س��اع��د وزي ��ر
الخارجية لشؤون أوروبا السفير

وليد علي الخبيزي مساعد وزير
الخارجية لشؤون مكتب النائب
األول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء

وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة السفير الشيخ
ال ��دك� �ت ��ور أح� �م ��د ن ��اص ��ر امل �ح �م��د
وع ��دد م��ن ك�ب��ار م�س��ؤول��ي وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة .ك �م��ا اج �ت �م��ع رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة وزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
وب� �ح� �ض ��ور م� �ح ��اف ��ظ ال �ع��اص �م��ة
الفريق م .ثابت محمد املهنا مع
رئيس حكومة املنطقة الفيدرالية
وع �م��دة م��دي�ن��ة مكسيكو سيتي
ف��ي ال��والي��ات املكسيكية املتحدة
الصديقة الدكتور ميغيل آنخيل
م� ��ان � �س � �ي� ��را إس� � �ب� � �ي� � �ن � ��وزا وذل� � ��ك
بمناسبة زي��ارت��ه وال��وف��د املرافق
إلى البالد.

انطالق فعاليات مؤتمر هاشتاق الكويت األول
لوسائل التواصل اإلجتماعي
ان �ط �ل �ق��ت أم� ��س ف �ع��ال �ي��ات م��ؤت�م��ر
(ه��اش �ت��اق -ال �ك ��وي ��ت) االول ل��وس��ائ��ل
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م ��اع ��ي ال � ��ذي ت�ق�ي�م��ه
وزارة االعالم بشراكة استراتيجية مع
وزارة ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب بعقد
ورش عمل وجلسات نقاشية بمشاركة
عدد من املختصني واالكاديميني.
وتضمنت الجلسة النقاشية االولى
التي ج��اءت بعنوان (ال�ت��روي��ج الذاتي
ملنصات االعالم االجتماعي في تويتر
وان �س �ت �غ ��رام) ك�ل�م��ة ل��رئ �ي��س (ال �ن ��ادي
ال �ع��امل��ي ل�ل�اع�ل�ام االج �ت �م��اع��ي) خ��ال��د
االح�م��د اك��د فيها ان الكويتيني كانوا
سباقني عامليا ف��ي اس�ت�خ��دام برنامج
(انستغرام) كسوق الكتروني لتسويق
منتجاتهم «ونجحوا في ذلك».
وق ��ال االح �م��د ان ب��رام��ج وم�ن�ص��ات
وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي تتغير
وت �ت �ط��ور ب �ش �ك��ل س ��ري ��ع م��وض �ح��ا ان
ال�خ�ط��أ ف��ي ت�ل��ك امل�ن�ص��ات أك �ب��ر وأك�ث��ر
ان� �ت� �ش ��ارا م� ��ن ال� �ح� �ي ��اة ال ��واق� �ع� �ي ��ة ل ��ذا
فعلى األشخاص واملؤسسات التفكير
العميق قبل نشر اي ص��ورة او جملة
او معلومة النه «ال يعرف الى اي مدى
ستنتشر والى من ستصل».
ودع � ��ا ال� ��ى ت��وح �ي��د وت �ث �ب �ي��ت اس��م
املستخدم في جميع وسائل التواصل
االج �ت �م��اع��ي مل��ن ي��ري��د ت �س��وي��ق نفسه
او منتجه حتى وان ك��ان ال يستخدم
ه ��ذا ال �ب��رام��ج او ال�ت�ط�ب�ي�ق��ات وك��ذل��ك
تعريف املتابعني بما يميزه عن غيره
وان يعمل على تطوير الذات وتسويق
منتجه وان ي�ك��ون ع�ل��ى اط�ل�اع بنقاط
ضعفه واس�ت�ق�ص��اء اراء متابعيه عن

وجهة نظرهم لتعديل ما يجب تعديله.
وف��ي ال�ج�ل�س��ة ال�ث��ان�ي��ة ال�ت��ي ج��اءت
ب� �ع� �ن ��وان (دور االع � �ل ��ام االل �ك �ت��رون ��ي
ف��ي ادارة االزم� ��ات) ق��ال امل�س�ت�ش��ار في
مجلس األم ��ة ال��دك�ت��ور ص�ل�اح الناجم
ان وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي تعد
االدارة االستباقية للتعامل مع االزمات
وك� ��ذل� ��ك الس �ت �ق �ص ��اء آراء ال �ج �م �ه��ور
وقياس توجهات الرأي العام وفعالية
ال �ح �م�ل�ات ال �ت��وع��وي��ة ع �ب��ر ب��رام �ج �ه��ا
املختلفة.
وأضاف الناجم في كلمة مماثلة أن
لكل جهة رؤية واستراتيجية ما يحتم
عليها امتالك بيانات وسائل التواصل
االجتماعي واستعدادها للتعامل مع
ال�ب�ي��ان��ات ال�ض�خ�م��ة ال �ت��ي ستجمعها
ل� �ل ��وص ��ول ال � ��ى ال �ت �ع ��ام ��ل األم � �ث� ��ل م��ع
الجمهور وال��رأي العام مؤكدا ضرورة
االط � �ل � ��اع واالن� � �ت� � �ب � ��اه مل � ��ا ي � � � ��دور ع �ب��ر
ذل ��ك ال �ف �ض��اء وأن ت �ج��ري م�ع��ال�ج�ت�ه��ا
وتحليلها ثم اتخاذ القرار املناسب.
م��ن ج��ان�ب�ه��ا رأت ال��دك �ت��ورة فاطمة
ال �س��ال��م م ��ن ق �س��م االع �ل��ام ف ��ي ج��ام�ع��ة
الكويت ان معظم الجمهور يتجه وقت
األزمات الى املبالغة والبعد عن الواقع
فيما يتعلق بقضية ما يجري تداولها

عبر تلك الوسائل.
وف ��ي ال�ج�ل�س��ة ال�ث��ال�ث��ة ال �ت��ي ع�ق��دت
ب �ع �ن��وان (أه �م �ي��ة اع� ��داد ال�خ�ص��وص�ي��ة
ل �ح �س��اب��ات ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع �ي��ة)
ب�ي�ن ال��دك �ت��ور ف ��واز ال�ع�ج�م��ي م��ن قسم
االع�ل�ام ف��ي ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت أن معظم
رواد وس ��ائ ��ل ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
ال ي � �ح ��رص ��ون ع� �ل ��ى ق � � � ��راءة س �ي��اس��ة
الخصوصية ل�ك��ل ب��رن��ام��ج أو وسيلة
موضحا ان ذلك اجبر العديد منهم الى
الغاء حساباتهم على هذه الوسائل.
من ناحيتها قالت املختصة بمجال
ال� �ه� �ن ��دس ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة امل �ه �ن��دس��ة
م� �ن ��ار ال �ح �ش ��اش ان م �ع �ظ��م ع�م�ل�ي��ات
االخ � �ت ��راق ل �ل �ح �س��اب��ات ال �خ��اص��ة عبر
م��واق��ع ال�ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي ت�ت��م عن
ط ��ري ��ق ج �م��ع امل �ع �ل��وم��ات ال�ش�خ�ص�ي��ة
ع ��ن امل �س �ت �خ��دم وت �خ �م�ي�ن ك �ل �م��ة ال �س��ر
لحساباته الفتة الى ضرورة اتباع اكثر
من وسيلة للولوج الى تلك الحسابات
مثل اعتماد بصمة االصبع أو الرسائل
القصيرة على الهاتف.
واض ��اف ��ت ال �ح �ش��اش ف��ي ك�ل�م��ة لها
ان ه �ن��اك م�ش�ك�ل��ة ت ��واج ��ه ال �ع��دي��د من
اص � �ح� ��اب ال� �ح� �س ��اب ��ات ع �ل ��ى وس ��ائ ��ل
التواصل االجتماعي تكمن في الشريك

الثالث ب�ين املستخدم وم�ق��دم الخدمة
إذ ي �ت��م رب ��ط ال �ح �س��اب ب �ب��رن��ام��ج اخ��ر
ك�ط��ري�ق��ة للتسجيل وه�ن��ا ق��د تختلف
س� �ي ��اس ��ات ال �خ �ص ��وص �ي ��ة ف �ي �م��ا ب�ين
الشركات م�ح��ذرة م��ن الثقة ف��ي رواب��ط
ال ��دخ ��ول إل� ��ى ه� ��ذه ال� �ب ��رام ��ج الس�ي�م��ا
ان»م��ا يتم نشره على شبكة االنترنت
سيبقى منشورا مدى الحياة».
وف��ي ال�ج�ل�س��ة ال��راب�ع��ة ال�ت��ي ج��اءت
ب� �ع� �ن ��وان (م� ��اه� ��ي وس� ��ائ� ��ل ال �ت ��واص ��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي األك � �ث� ��ر اس� �ت� �خ ��دام ��ا ف��ي
الكويت..وملاذا) قال الدكتور عبدالعزيز
الديحاني من قسم االع�لام في جامعة
ال� �ك ��وي ��ت ان اح� � ��دى ال � ��دراس � ��ات ال �ت��ي
اج � ��ري � ��ت ع� �ل ��ى م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن ط �ل �ب��ة
الجامعة خلصت الى ان موقع (تويتر)
هو االكثر انتشارا ول��ه التأثير األكبر
الس� �ي� �م ��ا ع� �ل ��ى ال � ��ذك � ��ور ث � ��م ب ��رن ��ام ��ج
(ال��وات��س.اب) ال��ذي يعد تأثيره اوس��ع
على النساء.
ومن ناحيتها قالت رئيس (النادي
ال � �ع� ��امل� ��ي ل �ل��اع �ل��ام االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ف��ي
ال �ك��وي ��ت) ه �ن��د ال �ن��اه��ض ان ال �ش �ب��اب
ال �ك��وي �ت��ي أوج� � ��دوا س��وق��ا ال�ك�ت��رون�ي��ة
خ ��اص ��ة ب �ه��م ع �ب��ر وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل
االجتماعي ماساهم في تطويرها الى
مشروعات حقيقية على أرض الواقع.
وب�ي�ن��ت ال �ن��اه��ض ف��ي ك�ل�م��ة ل�ه��ا ان
وج��ود العديد من الطلبة للدراسة في
ال�خ��ارج ساهم ف��ي زي��ادة االق�ب��ال على
تلك البرامج والتطبيقات للتواصل مع
ذوي �ه��م م�ش�ي��رة ال��ى االن�ت�ش��ار ال��واس��ع
لتطبيق (سناب شات).

الداخلية توقع عقدا لتوريد
الجواز اإللكتروني الجديد
وقعت وزارة الداخلية عقدا لتوريد
ال �ج��واز اإلل �ك �ت��رون��ي ال �ج��دي��د وق��ال��ت
إدارة االع �ل��ام االم �ن��ي ب� ��ال� ��وزارة في
ب�ي��ان ص�ح��اف��ي ام��س ان وك�ي��ل وزارة
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال� �ف ��ري ��ق س �ل �ي �م��ان ال �ف �ه��د
اط� �ل ��ع م ��ن ال �ش ��رك ��ة امل �ن �ف ��ذة مل �ش��روع
ال� �ج ��واز اإلل �ك �ت��رون��ي ع �ل��ى ال �ج��وان��ب
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �خ �ط��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ واالل � �ت ��زام
باملواعيد امل�ح��ددة للتوريد استيفاء
للعقد ضمن امل��واص�ف��ات وال�ض��واب��ط
املعتمدة من قبل الوزارة.
وش��دد الفريق الفهد في االجتماع
مع الشركة املنفذة الذي حضره وكيل
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة امل �س��اع��د ل �ل �ش��ؤون
املالية واالداري ��ة ال�ل��واء الشيخ أحمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه ال �خ �ل �ي �ف��ة ووك� �ي ��ل وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة امل�س��اع��د ل�ش��ؤون الجنسية
وال � � � �ج � � ��وازات ال� � �ل � ��واء ال� �ش� �ي ��خ م � ��ازن
الجراح على ض��رورة تذليل العقبات
وات �خ��اذ اإلج � ��راءات ال�ل�ازم��ة م��ن أج��ل
ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب ��أس ��رع وق ��ت م�م�ك��ن ضمن
ال �خ �ط��ة امل �ع �ت �م��دة ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ع�ل��ى
تنفيذها أج �ه��زة ال� ��وزارة باستخدام
التكنولوجيا املتطورة.

الفريق سليمان الفهد

وح� �ض ��ر االج� �ت� �م ��اع اي� �ض ��ا امل��دي��ر
العام ل�لادارة العامة لنظم املعلومات
العميد مهندس علي املعيلي واملدير
ال � �ع � ��ام ل� � �ل � ��ادارة ال � �ع ��ام ��ة ل �ل �ع�ل�اق��ات
واالع � � �ل� � ��ام األم � � �ن� � ��ي ال� �ع� �م� �ي ��د ع� � ��ادل
الحشاش واملدير العام لالدارة العامة
للشؤون املالية وليد الصانع ومدير
ادارة امل �ن��اق �ص��ات ب � � � ��اإلدارة ال �ع��ام��ة
للشؤون املالية حمد الشمري.

 ..وتحذر من المكاتب
الوهمية للعمالة المنزلية
ح ��ذرت وزارة ال��داخ�ل�ي��ة امل��واط�ن�ين
وامل �ق �ي �م�ين م ��ن ال �ت �ع��ام��ل م ��ع امل�ك��ات��ب
ال ��وه �م �ي ��ة ل �ل �ع �م��ال��ة امل �ن ��زل �ي ��ة ودع� ��ا
امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ل��إدارة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون
م � �ب ��اح ��ث اإلق� � ��ام� � ��ة ال� �ع� �م� �ي ��د س �ع ��ود
عبدالله الخضر في تصريح صحافي
أم��س األح��د إل��ى التعامل م��ع املكاتب
امل��رخ �ص��ة م ��ن ق �ب��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ح �ت��ى ال ي �ت �ع��رض��وا ل�ع�م�ل�ي��ات نصب
وق � ��ال ان ه �ن��اك ف��ري �ق��ا م �ش �ت��رك��ا من
االدارة العامة لشؤون مباحث اإلقامة
واإلدارة العامة لشؤون اإلقامة لرصد
اإلع�لان��ات الوهمية وغ�ي��ر القانونية
واتخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة.
وأوض� � � ��ح أن � ��ه ل ��وح ��ظ ف� ��ي اآلون � ��ة
األخ � � �ي � ��رة ق � �ي� ��ام ب� �ع ��ض األش � �خ� ��اص
باإلعالن في وسائل اإلع�لام املختلفة
وم ��واق ��ع ال �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي ع��ن
ب �ي��ع ع �م��ال��ة م�ن��زل�ي��ة وال �ع �م��ل ب�ن�ظ��ام
ساعات محددة داعيا في حال وجود
أي م�ش�ك�ل��ة ل�ل�ت��وج��ه إلدارة ال�ع�م��ال��ة
امل �ن��زل �ي��ة ب� � � � ��اإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل �ش��ؤون
اإلقامة بمنطقة الضجيج أو االتصال
على هاتف الطوارئ  112حتى يمكن
إيجاد حلول سليمة.
وأض��اف أن اإلدارة العامة لشؤون
اإلق � ��ام � ��ة واإلدارة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ش ��ؤون
م�ب��اح��ث اإلق��ام��ة ت�ق��وم��ان بالتنسيق
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه�م��ا ل�ش��ن ح �م�لات مالحقة
وض � �ب ��ط ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ت �ل ��ك ال �ع �م��ال��ة
املخالفة إضافة إلى مكاتب استخدام
العمالة املنزلية الوهمية مشيرا الى
مخاطبة الجهات املعنية بخصوص

منع وضع ونشر مثل هذه اإلعالنات
خصوصا بعد ارت �ف��اع ال�ب�لاغ��ات عن
ج��رائ��م وس��رق��ات ف��ي اآلون ��ة األخ �ي��رة
ح �ت��ى ت �ت �م �ك��ن األج � �ه ��زة األم �ن �ي��ة م��ن
مالحقتهم وض�ب�ط�ه��م ق�ب��ل التصرف
في تلك املسروقات.
وشدد على ضرورة عدم التقاعس
أو التراخي من قبل كفالء خدم املنازل
عن اإلب�لاغ حتى ال يعرضوا أنفسهم
ل�ل�م�س��اء ل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة م��ؤك��دا أه�م�ي��ة
االس �ت �ع��ان��ة ب �م �ك��ات��ب ج �ل��ب ال�ع�م��ال��ة
املنزلية املرخصة واملستوفية لجميع
االشتراطات القانونية خشية الوقوع
في قبضة املكاتب الوهمية.
من جانبه قال املدير العام لالدارة
ال �ع��ام��ة ل �ل �عل��اق��ات واإلع� �ل ��ام األم �ن��ي
ال�ع�م�ي��د ع ��ادل ال �ح �ش��اش إن (اإلع�ل�ام
األمني) سبق أن بث حمالت توعوية
م�ك�ث�ف��ة إلرش� ��اد امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين
بشأن مغبة االستخدام غير القانوني
للعمالة املنزلية الهاربة واالستعانة
بهم األم��ر ال��ذي ينطوي على مخاطر
أمنية كبيرة تتعدى مخالفة القوانني
ح �ي��ث ت �ق��ع ج��رائ��م وس ��رق ��ات دون أن
يكون لدى املستخدم أي معلومات عن
هذا الخادم أو الخادمة.
وأكد العميد الحشاش أن الجهود
األم�ن�ي��ة تنصب ح��ال�ي��ا ع�ل��ى مالحقة
وضبط الخدم الهاربني ومن يعملون
لديهم أو من يأويهم أو يتستر عليهم
كذلك املكاتب الوهمية وغير املرخصة
والتي تتعامل مع هؤالء الخدم.
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أخبار

وزراء الشباب والرياضة العرب :استاد جابر
من أجمل المالعب الكروية في العالم

الشيخ سلمان الحمود خالل الزيارة التفقدية مع وزراء الرياضة العرب باستاد جابر الدولي

أش ��اد وزراء ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
العرب باألجهزة واملرافق املتطورة
التي يمتلكها استاد جابر االحمد
ال� � ��دول� � ��ي واص� � �ف �ي��ن اي � ��اه � ��ا ب��أن �ه��ا
ت�ض��اه��ي اح ��دث التقنيات العاملية
املتوافرة في اجمل املالعب الكروية
في العالم.
ج� ��اء ذل� ��ك خ�ل��ال زي� � ��ارة ت�ف�ق��دي��ة
ق��ام بها وزي��ر اإلع�ل�ام وزي��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب ��اب ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
الحمود ووزراء الشباب والرياضة
العرب مساء السبت لالستاد على
هامش استضافة الكويت اجتماع

امل �ك �ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي ب�م�ج�ل��س وزراء
الشباب وال��ري��اض��ة ال�ع��رب ب��دورت��ه
الـ.59
وقال الشيخ سلمان للصحفيني
ان ج �م �ي��ع ال� � � � ��وزراء ال � �ع� ��رب أب � ��دوا
اع �ج��اب �ه��م ال �ش ��دي ��د ب� �ه ��ذا ال �ص��رح
ال � ��ري � ��اض � ��ي ال � �غ� ��ال� ��ي ع � �ل ��ى ق� �ل ��وب
الجميع ويحمل اسم األمير الراحل
ال � �ش � �ي ��خ ج � ��اب � ��ر االح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
الصباح طيب الله ث��راه وما يتميز
به من العديد من املرافق الرياضية
وال�ف�ن�ي��ة واالم �ن �ي��ة واالع�ل�ام �ي��ة في
العالم.

جانب من الزيارة

واضاف ان هذا الصرح سيشهد
انطالقة جديدة للرياضة الكويتية
ب ��دءا م��ن االح�ت�ف��ال�ي��ة ال �ت��ي ستقام
في  18ديسمبر الجاري متمنيا ان
تسهم ه��ذه االح�ت�ف��ال�ي��ة ف��ي تغيير
املزاج الرياضي في الكويت وتكون
محطة ايجابية تقود ال��ى محطات
اجمل ونجاحات أكبر.وقال الحمود
إن وزراء الشباب والرياضة العرب
اج� �م� �ع ��وا خ� �ل��ال اج� �ت� �م ��اع امل �ك �ت��ب
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ع �ل��ى م� �س ��ان ��دة م��وق��ف
دولة الكويت فيما يتعلق بالوضع
ال��ري��اض��ي وت�ع�ل�ي��ق ن �ش��اط اللجنة

االومل� �ب� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ال� �خ ��ارج
واك��دوا ان الكويت تعتبر نموذجا
مميزا في دع��م الرياضة في العالم
العربي والدولي ولديها تشريعات
متطورة تنسجم مع مبادئ امليثاق
االومل� � �ب � ��ي.واض � ��اف ان امل�ج�ت�م�ع�ين
ال �ع��رب ط��ال �ب��وا امل�ن�ظ�م��ات ال��دول�ي��ة
ب �س ��رع ��ة رف � ��ع االي � �ق� ��اف ال ��ري��اض��ي
ع ��ن دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت وع � ��دم ح��رم��ان
الرياضيني الكويتيني من املشاركة
تحت علمهم الوطني .وب��دوره هنأ
وزي��ر الشباب والرياضة التونسي
ماهر بن ضياء في تصريح لـ(كونا)

إجراءات جديدة ملزمة لمندوبي
اإلعالن في المحاكم
أص� � � � ��در وزي� � � � ��ر ال � � �ع� � ��دل ووزي� � � ��ر
األوق � � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة
ي�ع�ق��وب ال �ص��ان��ع ق� ��رارا ب ��إج ��راءات
ج��دي��دة م �ل��زم��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب��ال�ن�س�ب��ة
مل � �ن� ��دوب� ��ي اإلع� � �ل � ��ان ف � ��ي امل� �ح ��اك ��م
وال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ع �ل ��ى ك� ��ل م� ��ا ي�خ�ت��ص
بصحف الدعاوى.
ون � � ��ص ال � � �ق� � ��رار ع � �ل ��ى ت �ك �ل �ي��ف
م � �ن� ��دوب اإلع� �ل� ��ان ال� �ق� �ي ��ام ب ��إع�ل�ان
ال� � �ص� � �ح � ��ف امل � �س � �ل � �م� ��ة إل � � �ي� � ��ه وأن
ي��دون �ه��ا ب��ال �س �ج�لات خ�ل�ال ع�ش��رة
أي� ��ام ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ص�ح��ف ال ��دع ��اوى
والطعون واالع �ت��راض ال�خ��ارج عن
ال �خ �ص��وم��ة ع �ل��ى ال �ح �ك��م ال �ص ��ادر
فيها والتظلمات م��ن األوام ��ر على
ال �ع��رائ��ض وأوام � ��ر األداء وخمسة
أي� ��ام ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ص�ح��ف ال ��دع ��اوى
والطعون.

ك �م��ا ن ��ص ال � �ق� ��رار ع �ل��ى أن � ��ه إذا
ت ��م ت �ح��دي��د ج�ل�س��ة ل�ن�ظ��ر ال��دع��وى
والطعن تقع أثناء املواعيد سالفة
ال ��ذك ��ر ف� ��إن اإلع �ل ��ان ي �ج��ب أن ي�ت��م
ق�ب��ل ال�ج�ل�س��ة م��ع م ��راع ��اة م��واع�ي��د
ال �ح �ض��ور وأن � ��ه ف ��ي ح ��ال��ة ت�س�ل�ي��م
امل ��دع ��ي أو ال �ط��اع��ن ال ��ورق ��ة امل� ��راد
إعالنها وإع ��ادة إعالنها إل��ى قسم
اإلع�لان وج��ب على القسم تسليمه
إيصاال موضحا به تاريخ التسلم.
وب� �م ��وج ��ب ال� � �ق � ��رار وف� � ��ي ح��ال��ة
إج��راء اإلع�لان نفاذا لقرار املحكمة
ال يتقيد القسم في التسلم بموعد
معني وأنه في حالة عدم االستدالل
على املحل امل��راد اإلع�لان فيه وجب
ع �ل��ى ق �س��م اإلع �ل��ان ت�س�ل�ي��م امل�ع�ل��ن
خالل  48ساعة على األكثر إخطارا
بعدم إتمام االجراء وسبب ذلك.
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وألزم القرار رئيس قسم اإلعالن
إع � � � ��داد س� �ج ��ل خ� � ��اص ي �ث �ب ��ت ف�ي��ه
ح�ض��ور امل�ع�ل��ن امل�ك�ل��ف اإلرش� ��اد أو
م��ن ي �ن��وب ع�ن��ه وان�ت�ق��ال��ه بصحبة

مندوب اإلع�لان إلى املحل املطلوب
اإلع�ل��ان ف�ي��ه وأن� ��ه ف��ي ح��ال��ة م��ا لم
ي �ج��د م � �ن ��دوب اإلع� �ل ��ان م ��ن ي�ص��ح
تسليم صورة اإلعالن إليه.
وف ��ي ح��ال��ة ام �ت �ن��ع ع��ن ال�ت��وق�ي��ع
على األص��ل بالتسلم أو ع��ن تسلم
ال� �ص ��ورة ف ��ي األح� � ��وال امل�ن�ص��وص
عليها في املادة التاسعة من قانون
امل��راف �ع��ات وج ��ب بمقتضى ال �ق��رار
على املندوب تسليم املعلن صورة
م��ن إي�ص��ال تسلم مكتب البريد أو
شركة خدمة البريد السريع للكتاب
املوجه إلى املعلن إليه بإخطاره أن
ال� �ص ��ورة س�ل�م��ت مل�ح�ض��ر ال�ش��رط��ة
ك � �م ��ا ش � � ��دد ال � � �ق� � ��رار ع � �ل ��ى ات � �خ ��اذ
إجراءات تأديبية ضد كل من تثبت
مخالفته ألحكامه.

الرياضة والرياضيني ف��ي الكويت
على هذا االستاد الذي وصفه بانه
م ��ن أج �م ��ل امل�ل�اع ��ب ال �ع��امل �ي��ة ال�ت��ي
شاهدها.
وف��ي تصريح مماثل ق��ال االم�ين
ال � �ع� ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب
وال � ��ري � ��اض � ��ة االم � � ��ارات � � ��ي اب ��راه� �ي ��م
عبدامللك ان استاد جابر يعد اضافة
لنا كخليجيني وع��رب ونفتخر ان
يكون ل��دى الكويت ودولنا جميعا
م � �ث ��ل ه � � ��ذه امل � �ن � �ش� ��آت ال ��ري ��اض� �ي ��ة
ال �ك �ب �ي��رة .وم� ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال عضو
الهيئة ال�ع��ام��ة للشباب وال��ري��اض��ة

والحكم االم��ارات��ي م��روان املرزوقي
ل�ـ(ك��ون��ا) اتمنى ك��ون��ي حكما لكرة
ق��دم أيضا ان تتاح لي الفرصة في
يوم من االي��ام في التحكيم في هذا
امل �ل �ع��ب امل �م �ي��ز.وف��ي ال �س �ي��اق ذات ��ه
ق � ��ال م �ب �ع��وث األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�لأم��م
امل� �ت� �ح ��دة ل � �ش ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب اح �م��د
ال �ه �ن��داوي ل �ـ(ك��ون��ا) اس �ج��ل رس��ال��ة
فخر واعتزاز بهذه املنشأة الرائعة
التي تعد مفخرة لكل العرب وليس
الكويتيني.

إنشاء فرع لجامعة
السوربون في الكويت
وف � � � ��د ج� ��ام � �ع� ��ة ال� � �س � ��ورب � ��ون
ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة وامل� � �س � ��ؤول � ��ون ع��ن
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � � �ع� � ��ام وال� �ج ��ام� �ع ��ي
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ب �ح �ث��وا ت �ف��اص �ي��ل
اف� � �ت� � �ت � ��اح ف� � � ��رع ل� �ل� �ج ��ام� �ع ��ة ف��ي
الكويت وضمان ج��ودة التعليم
ال �ج��ام �ع��ي .وق � ��ال األم �ي��ن ال �ع��ام
مل �ج �ل��س ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال �خ��اص��ة
ال � ��دك� � �ت � ��ور ح� �ب� �ي ��ب ط � ��اه � ��ر أب� ��ل
ل � � �ـ(ك� � ��ون� � ��ا) ع � �ق� ��ب ال � � �ل � � �ق� � ��اء ان
ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن ب� �ح� �ث ��ا ان � �ش� ��اء ف ��رع
لجامعة السوربون في الكويت
بعد ان تم توقيع اتفاقية مبدئية
ب� �ه ��ذا ال� �خ� �ص ��وص ف ��ي ب��اري��س
ق �ب��ل اس��اب �ي��ع ت�ت�ض�م��ن ث�م��ان�ي��ة
تخصصات جامعية للمساهمة
ف��ي ت �ط��وي��ر م �خ��رج��ات التعليم
بالكويت.
واوض��ح أن الجانب الفرنسي
ال م� ��ان� ��ع ل� ��دي� ��ه م � ��ن ف � �ت ��ح ف ��رع
ل �ل �ج��ام �ع��ة ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ي�ش�م��ل

جامعة السوربون او الجامعات
األخ � � ��رى ال��زم �ي �ل��ة ل �ه��ا ل �ت��وف �ي��ر
ال �ت �خ �ص �ص��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ال �ت��ي
ت �ل �ب��ي م �ت �ط �ل �ب��ات س� ��وق ال�ع�م��ل
ب��ال �ك��وي��ت م��ن ج�ه�ت��ه اك ��د وك�ي��ل
وزارة ال �ت��رب �ي��ة ال��دك �ت��ور هيثم
األثري في تصريح مماثل اهمية
افتتاح ف��رع لجامعة السوربون
ف��ي ال �ك��وي��ت الس�ي�م��ا اذا علمنا
ان��ه سيكون ه�ن��اك اث ��راء وتنوع
ث �ق��اف��ي ف ��ي ال �ك��وي��ت م ��ع وج ��ود
جامعات اخرى ذات تخصصات
مطلوبة.
وذك � � ��ر ان � ��ه ب� �ع ��د اق� � � ��رار م �ب��دأ
ان �ش��اء ال�ج��ام�ع��ة سيتم ال��دخ��ول
في املرحلة الثانية التي تتضمن
اجراء دراسة الجدوى.
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االثنين  25صفر  07 . 1437ديسمبر  - 2015العدد 733

أمانة مجلس األمة تقيم معرضا
إعالميا وثقافيا في الجامعة األمريكية
أق � ��ام � ��ت األم � ��ان � ��ة ال � �ع ��ام ��ة مل�ج�ل��س
األم� ��ة أم ��س األح� ��د م �ع��رض��ا إع�لام�ي��ا
وثقافيا في الجامعة األمريكية وذلك
ضمن برنامجها ال�خ��اص باالحتفال
بالذكرى الـ( )53لصدور دستور دولة
الكويت الذي يصادف يوم  11نوفمبر
م��ن ك��ل ع ��ام وي�س�ت�م��ر امل �ع��رض خ�لال
الفترة من  6إلى  8ديسمبر الجاري.
ي ��ذك ��ر أن األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س
األمة ممثلة في ادارة االعالم كانت قد
افتتحت معرضها السنوي هذا العام
ف��ي مجمع األف�ن�ي��وز خ�ل�ال ال�ف�ت��رة 24
إلى  26نوفمبر املاضي وذلك في إطار
اس �ت �ك �م��ال ن �ش��ر رس��ال �ت �ه��ا ال�ت��وع��وي��ة
والتثقيفية الديموقراطية الدستورية.

جانب من معرض األمانة العامة في الجامعة األميركية

وثائق الجنسية والسفر ..أحد رموز
السيادة الكويتية من قبل االستقالل
ف � � ��ي دي � �س � �م � �ب� ��ر  1959وق � �ب ��ل
االس � �ت � �ق �ل�ال ب �س �ن��ة ون � �ي� ��ف ص ��در
امل��رس��وم األم �ي��ري رق��م ( )15بشأن
ق��ان��ون ال�ج�ن�س�ي��ة ووث��ائ��ق السفر
الكويتية لكن رحلة ه��ذه الوثائق
بأشكالها وألوانها وخصائصها
امل�خ�ت�ل�ف��ة ت �ع��ود إل ��ى م ��ا ق �ب��ل ه��ذا
ال � �ت � ��اري � ��خ ل �ت �ب �ق ��ى ش � ��اه � ��دة ع �ل��ى
حقب مهمة باعتبارها أح��د رموز
السيادة الكويتية رغم أنها كانت
تحت االنتداب البريطاني آنذاك.

وثيقة سفر كويتية تعود لعام 1949

إدارة نزع الملكية تطلق موقعا
إلكترونيا للجمهور
اط �ل �ق��ت إدارة ن� ��زع امل �ل �ك �ي��ة في
وزارة امل��ال �ي��ة م��وق �ع��ا إل�ك�ت��رون�ي��ا
بهدف تقديم خدماتها للجمهور
عبر شبكة اإلنترنت.
وق��ال مدير اإلدارة فهد الشعلة

ف��ي بيان صحافي ام��س إن املوقع
ي� �ق ��دم ش � �ه ��ادة (مل � ��ن ي �ه �م��ه األم � ��ر)
وخ��دم��ة متابعة معاملة (تثمني)
م� �ش� �ي ��را إل � � ��ى إم� �ك ��ان� �ي ��ة م �ت��اب �ع��ة
امل �ع��ام �ل��ة واالس �ت �ف �س��ار ع �ن �ه��ا من

خالل املوقع أيضا.
وأض� � � � � � � � � � � ��اف أن امل � � �ت� � ��اب � � �ع� �ي��ن
للموقع يستطيعون كذلك االطالع
ع � �ل� ��ى ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات وال � �ق� ��وان �ي��ن
واملراسيم املتعلقة بعمل اإلدارة.
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إصدارات األمانة العامة بذكرى الدستور

المجلس الوطني يشارك
في معرض الدوحة للكتاب
ي� �ش ��ارك امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
للثقافة والفنون واآلداب في
معرض الدوحة الدولي الـ 26
للكتاب وأوض ��ح رئ�ي��س وفد
املجلس جمال امل�لا لـ (كونا)
ع �ل��ى ه ��ام ��ش م �ش��ارك �ت��ه ف��ي
امل�ع��رض ان املجلس يحرص
ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ال �ك �ت��اب ل�ل�ق��ارئ
ال � � �ع� � ��رب� � ��ي وع� � � � � ��رض ج �م �ي��ع
اص � � ��دارات � � ��ه ك �س �ل �س �ل��ة ع��ال��م
امل�ع��رف��ة وع��ال��م الفكر ومجلة
ال �ث �ق��اف��ة ال �ع��امل �ي��ة واب ��داع ��ات
ع� ��امل � �ي� ��ة وامل � � �س � � ��رح ال� �ع ��امل ��ي
ومجلة ف�ن��ون ب��االض��اف��ة الى
كتب ال�ت��راث العربي وبعض

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

رئيس التحرير

5.05
6.29
11.39
2.31
4.50
6.12

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

االصدارات املترجمة.
وانطلقت فعاليات معرض
ال� � ��دوح� � ��ة ال� � ��دول� � ��ي ل �ل �ك �ت��اب
االرب � �ع� ��اء امل ��اض ��ي وت�س�ت�م��ر
م ��دة  10اي� ��ام ف��ي م��رك��ز قطر
الوطني للمؤتمرات.
وت �ش��ارك ف��ي امل�ع��رض 427
دار نشر تمثل  26دولة عربية
واج �ن �ب �ي��ة ف �ض�لا ع ��ن  75من
اص � �ح� ��اب ال� �ت ��وك� �ي�ل�ات ل� ��دور
نشر اخرى.

حالة الطقس
معدل الحرارة 10 - 21
أعلى مد
 9.14صباحا
 9.14مساء
أدنى جزر
 3.22صباحا
 2.50مساء
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ق ،2ش ،6م ،17تلفون99787414 :
● أحالم جعفر أبل عبد الرحيم ،زوجة/
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