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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير يمنح بيل غيتس وسام الكويت
من الدرجة األولى
استقبل سمو األمير وليام هنري غيتس الثالث حيث منحه
سموه رعاه الله وسام الكويت ذو الوشاح من الدرجة األولى
تقديرا لجهوده الكبيرة وما قدمه من أعمال مميزة في مجال
العمل الخيري التطوعي االنساني.
تفاصيل (ص)03

غيتس يشيد باختيار صاحب السمو قائدا للعمل اإلنساني وبدور الكويت في مساعدة المحتاجين بالعالم

الغانم :جهود بيل غيتس استثنائية
في مكافحة األمراض واألوبئة
أش��اد رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
الغانم بالجهود االستثنائية وامللفتة
لألنظار التي تقوم بها مؤسسة (بيل
وم �ي �ل �ي �ن��دا) ال �خ �ي��ري��ة وخ ��اص ��ة ف��ي
مجال مكافحة األمراض واألوبئة في
املناطق األقل نموا في العالم.
وأع� � ��رب ال �غ��ان��م خ�ل��ال اس�ت�ق�ب��ال��ه
أمس الرئيس املشارك ملؤسسة (بيل
وم �ي �ل �ي �ن��دا) ال �خ �ي��ري��ة ول� �ي ��ام ه�ن��ري
غ �ي �ت��س ال � ��ذي ي� �ق ��وم ح��ال �ي��ا ب ��زي ��ارة
رسمية للكويت عن امتنان الكويتيني
مل��ا س �ط��ره ب�ي��ل غ�ي�ت��س ف��ي م�ق��ال��ة له
مؤخرا حول االعمال الجليلة واملآثر
االنسانية الكبيرة التي قام بها أحد
ال��رواد الكويتيني في العمل االغاثي
وال � �خ � �ي � ��ري ف � ��ي اف ��ري� �ق� �ي ��ا امل� ��رح� ��وم
عبدالرحمن السميط
وت � � �ط� � ��رق ال � �ل � �ق � ��اء ال� � � ��ى ال� �ت� �م ��اث ��ل

والتشابه ال��واق��ع ب�ين مؤسسة (بيل
وميليندا) الخيرية وبني الكويت في
سعيهما الى تقديم العون االنساني
وت��رس �ي��خ الجهود االغ��اث �ي��ة ل�ك��اف��ة
امل �ح �ت��اج�ي�ن ف ��ي دول ال �ع��ال��م ب�غ��ض
النظر عن معايير الجغرافيا والدين
والعرق.
من جهته أش��اد بيل غيتس خالل
ال �ل �ق��اء ب ��ال ��دور اإلغ ��اث ��ي واإلن �س��ان��ي
ال ��ذي ت�ض�ط�ل��ع ب��ه ال �ك��وي��ت مل�س��اع��دة
املحتاجني واملنكوبني في كافة قارات
العالم مشيرا ال��ى االستحقاق ال��ذي
ن ��ال ��ه س �م��و ام �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ب��اخ �ت �ي��اره
م��ن قبل االم��م امل�ت�ح��دة كقائد للعمل
االن �س ��ان ��ي واخ� �ت� �ي ��ار دول � ��ة ال �ك��وي��ت
كـمركز للعمل االنساني.
تفاصيل (ص)05
سمو األمير الشيخ صباح األحمد متوسطا سمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة وسمو الشيخ ناصر املحمد وبيل غيتس في حفل تكريم الفائزين بجائزة سالم العلي للمعلوماتية أمس

الحريص لـ «الدستور» :جلسة
تاريخية خاصة للقوانين قريبا
كشف النائب مبارك الحريص عن
أنه ومجموعة من النواب سيتقدمون
ب �ط �ل��ب ع �ق��د ج �ل �س��ة خ ��اص ��ة ب �ش��أن
التأخر الحكومي في تنفيذ القوانني
م��ؤك��دا أن �ه��ا س�ت�ك��ون م��ن الجلسات
التاريخية التي سيكشف من خاللها
ألب � �ن � ��اء ال� �ش� �ع ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال �ن �ه��ج

ال�ح�ك��وم��ي غ�ي��رامل�ط�م�ئ��ن م �ش��ددا في
الوقت نفسه على عدم قدرة الحكومة
على مجاراة البرملان.
وقال الحريص في تصريح خاص
ل �ـ «ال��دس �ت��ور» إن ه�ن��اك م�ب��ارك��ة من
رئ �ي��س امل�ج�ل��س ل�ع�ق��د ه��ذه الجلسة
التي باتت قريبة جدا.

الدويسان :تقنين الدعم للجهات
الحكومية لن يمس المواطن
أك ��د ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان ان
االقتراح بقانون الخاص بتقنني الدعم
الحكومي للكهرباء واملاء واملحروقات
للهيئات الحكومية لن يمس املواطن
موضحا ان��ه يساهم مساهمة كبيرة
ف��ي املحافظة على امل�ي��زان�ي��ة ومعرفة
حقيقة ارباح الهيئات الحكومية.
وب� �ي ��ن ال � ��دوي� � �س � ��ان ف � ��ي ت �ص��ري��ح

خاص لـ«الدستور» ان االقتراح يلزم
ال ��وزارات بدفع رس��وم ه��ذه الخدمات
من ميزانيتها الخاصة مشددا على ان
هذا التقنني غير موجه الى املواطنني
ولن ينعكس على ارتفاع األسعار.
تفاصيل (ص)07

تلفزيون المجلس
د .يوسف الزلزلة:
 ال جلسات خاصةلمناقشة القوانين
غير المفعلة

 التعاون أصلوأساس عالقة
السلطتين وفقا
للدستور

محمد العبداهلل:

 مساءالت مجلساألمة السياسية
بعيدة عن
الشخصانية
تفاصيل (ص)11-10

العمير لـ «الدستور» :الحكومة جادة
في التعاون مع المجلس وإصالح الخطأ
شدد وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء وزير األشغال العامة د.علي
العمير على أن الحكومة ج��ادة في
االن �س �ج��ام وال �ت �ع ��اون م ��ع امل�ج�ل��س
مشيرا إلى أن كل مالحظات النواب
ع �ل��ى أع � �م ��ال ال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
م� �ح ��ل اه� �ت� �م ��ام وح� ��ري � �ص� ��ون ع�ل��ى

األخ��ذ بها وال�ت�ع��ام��ل معها بجدية
وسنعمل على إص�ل�اح أي خطأ أو
تجاوز .وأضاف العمير في تصريح
ل� � �ـ«ال � ��دس� � �ت � ��ور» :أص� � ��درن� � ��ا ل ��وائ ��ح
تنفيذية ل�ع��دد م��ن ال �ق��وان�ين وج��ار
العمل على باقي القوانني املنجزة.
وك�ش��ف ع��ن عقد أول اج�ت�م��اع له

م ��ع وك �ي��ل وزراة األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة
وال��وك�ل�اء امل�س��اع��دي��ن م��وض�ح��ا ان��ه
حثهم على إنجاز املشاريع وااللتزام
باملواعيد الفتا إل��ى وض��ع اإلنجاز
على رأس أولويات وزارة األشغال.

نواب 3 :أسباب وراء االستجوابات
أك��د النائب د .يوسف الزلزلة أن
هناك تعاونا مبدئيا مع الحكومة
ولكن النرى أي تصرف جاد من قبل
بعض ال ��وزراء لتصحيح األوض��اع
في وزاراتهم بناء على ما يقدم لهم
م��ن معلومات دقيقة وواض �ح��ة من
تجاوزات هم مسؤولون عنها.
وق��ال ف��ي تصريح ل�ـ «ال��دس�ت��ور»:
ه � � �ن � � ��اك  3أس � � � �ب� � � ��اب وراء ك � �ث� ��رة

االس� �ت� �ج ��واب ��ات ه ��ي أن ال �ح �ك��وم��ة
منحت الفرصة الكافية لإلنجاز في
ح�ين بعض ال� ��وزراء ل��م يستطيعوا
أداء دوره ��م امل �ن��وط ب�ه��م ب��اإلض��اف��ة
إل� � � ��ى أن ال� � � �ن � � ��واب أق� � �س� � �م � ��وا ع �ل��ى
اح �ت��رام ال��دس�ت��ور ب�م�س��اء ل��ة ك��ل من
الي �س �ت �ط �ي��ع ت �ق��وي��م األخ � �ط� ��اء ب�ع��د
توضيحها من النواب.
وم��ن جهة أخ��رى ت�س��اءل النائب

د.ع �ب��دال �ل��ه ال�ط��ري�ج��ي مل ��اذا ال�خ��وف
وال�خ�ش�ي��ة م��ن االس�ت�ج��واب��ات وه��ي
أداة دس�ت��وري��ة وق ��ال :ي�ل��وح باألفق
 3أو  4استجوابات لكنها ل��م تقدم
ال��ي ه��ذه اللحظة وس �ن��رى امل�ح��اور
وبعدها نقرر موقفنا بشأنها.
وتابع :ال أل��وم النواب على كثرة
االس� �ت� �ج ��واب ��ات امل �ق �ب �ل��ة ألن ه �ن��اك
مالحظات على أداء الحكومة.
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شهد الحفل ولي العهد ومرزوق الغانم وناصر المحمد وصباح الخالد وكبار الشيوخ

أمير البالد يكرم الفائزين بجائزة سمو

سمو أمير البالد لدى وصوله قصر بيان لتكريم الفائزين بجائزة سالم العلي للمعلوماتية

تحت رعاية وحضور حضرة
ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ورع� � ��اه
أق �ي��م ص �ب��اح أم ��س ح �ف��ل ت�ك��ري��م
ال �ف��ائ��زي��ن ف��ي ال �س �ن��ة ال�خ��ام�س��ة
عشرة لجائزة سمو الشيخ سالم
ال�ع�ل��ي ال�ص�ب��اح رئ �ي��س ال�ح��رس
الوطني حفظه الله للمعلوماتية

سمو األمير متوسطا املكرمني في الجائزة

وذلك علي مسرح قصر بيان.
وش� � �ه � ��د ال � �ح � �ف� ��ل س � �م� ��و ول� ��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح� �م ��د
الجابر الصباح ورئيس مجلس
األمة مرزوق علي الغانم و كبار
ال �ش �ي��وخ وس �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
املحمد و رئيس مجلس ال��وزراء
باإلنابة وزير الخارجية الشيخ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د وول� �ي ��ام ه�ن��ري

 ..وسموه متوسطا سمو ولي العهد ومرزوق الغانم لدى عزف السالم الوطني

غيتس الثالث الرئيس املشارك
مل��ؤس �س��ة ب �ي��ل وم �ل �ي �ن��دا غيتس
الخيرية ون��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ون� ��ائ� ��ب وزي� ��ر
ش��ؤون ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ
ع�ل��ي ال �ج��راح وك �ب��ار امل�س��ؤول�ين
بالدولة.
وبدأ الحفل بالنشيد الوطني

ثم تالوة آيات من الذكر الحكيم
ب�ع��ده��ا ت��م ع��رض فيلم وثائقى
بعنوان (ذاكرة الجائزة) ثم القت
رئيسة مجلس األم�ن��اء الشيخة
عايدة سالم العلي الصباح كلمة
ف ��ي اف �ت �ت��اح ال �ح �ف��ل ق��ال��ت فيها
إن ج ��ائ ��زة س �م��و ال �ش �ي��خ س��ال��م
ال �ع �ل��ي ال �ص �ب��اح ل�ل�م�ع�ل��وم��ات�ي��ة
ال �ت��ي ن�ح�ت�ف��ي ب��إت �م��ام �ه��ا ال �ع��ام

سمو األمير مع بل غيتس وعايدة سالم العلي

ال� �خ ��ام ��س ع �ش��ر م ��ن م�س�ي��رت�ه��ا
ت� � �ق � ��رأ امل� � �س� � �ت� � �ج � ��دات ال� �ع ��امل� �ي ��ة
بضياء البصيرة ون��ور الطموح
متزودة بعزيمة التحدي وإرادة
ال� �ت� �ط ��وي ��ر ال� �ت ��ي ت� �م� �ي ��زت ب�ه�م��ا
ع� �ب ��ر ت ��اري� �خ� �ه ��ا ال � � ��ذي س �ط��رت��ه
ف� ��ي أول � � ��ى ص �ف �ح��ات �ه��ا م �ف �خ��رة
ال�س�ب��ق ف��ي مجالها وخ�ط��ت في
سائر أوراقها املاضية إنجازات

وعطاءات مشهودة.
وإن� � �ن � ��ا إذ ن� �ن� �ظ ��ر إل � � ��ى ه� ��ذه
اإلن � � �ج � ��ازات ب �ع�ي�ن ال� ��رض� ��ا ع�م��ا
ت �ح �ق��ق وال� �ث� �ق ��ة ب �م��ا س�ي�ت�ح�ق��ق
لنتطلع إلى تكوين بيئة معرفية
م �ت �ط ��ورة ت ��رق ��ى ف �ي �ه��ا م� �ه ��ارات

التتمة ص03
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الشيخ سالم العلي للمعلوماتية

صاحب السمو األمير في مقدمة الحضور وبجواره سمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة وكبار رجاالت الدولة

تتمة المنشور ص02
شبابنا وتعلو كفاياتهم وتجعل
م ��ن دول� �ت �ن ��ا ال �ح �ب �ي �ب��ة ال �ك��وي��ت
مركزا عامليا لالبداع املعرفي.
وال � �ج� ��ائ� ��زة وه � ��ي ت �س �ت �ش��رف
املستقبل ودور الشباب في بنائه
تنطلق في مرحلتها الرابعة من
استراتيجية عنوانها االقتصاد
امل � �ع� ��رف� ��ي وش� � �ع � ��اره � ��ا اإلب � � � ��داع
واالبتكار وأداتها الجيل الرقمي
في عمل تعاوني تشاركي.
وق ��ال ��ت إن ش �م��ائ��ل ال �ع �ط��اء
ب� � � ��إك� � � ��رام وخ� � � �ص � � ��ال ال � �ت � �ع � ��اون
ب��اح�ت��رام عناوين ب��ارزة احتذى
بها متطوعو الجائزة كما ارتاد
ه � ��ذا ال� �ط ��ري ��ق أع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
ال �ت �ح �ك �ي ��م ال � �ع� ��رب� ��ي ف��اس �ت �ح��ق
هؤالء وهؤالء الشكر والثناء.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ن��ائ��ب رئيس
اللجنة املنظمة العليا للجائزة
ب�س��ام ج��اي��د الشمري ف��ي كلمته
أن��ه ل��م ي�ك��ن ل�ل�ج��ائ��زة أن تحتفل
ه � ��ذا ال � �ع� ��ام ب �ع �ي��ده��ا ال �خ��ام��س
عشر دون ترسيخ ما تحقق من
الهدف السامي ملؤسسها سمو
ال �ش �ي��خ س ��ال ��م ال �ع �ل��ي ال �ص �ب��اح
رئ �ي��س ال �ح��رس ال��وط�ن��ي حفظه
ال �ل��ه ف ��ي دع ��م ال �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي
والتطوعي.
وأوض � ��ح أن ��ه ف��ي ال �ت��اس��ع من
سبتمبر  2015أطلقت الجائزة
مشروع منصة كويت اإلنسانية
بمناسبة م��رور ع��ام واح��د على
ال�ت�ك��ري��م األم �م��ي ل��دول��ة الكويت
وأميرها حضرة صاحب السمو

حفظه الله ورعاه.
م � � ��ن ن� ��اح � �ي � �ت� ��ه أل � � �ق � ��ى ع �ض��و
ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل� �ن� �ظ� �م ��ة ال� �ع� �ل� �ي ��ا د.
ع �ب��دال �ل��ه ج��اس��م ال �ش �ه��اب كلمة
أك ��د ف�ي�ه��ا أن وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االجتماعي لعبت دورا كبيرا في
التأثير على املجتمعات وأثبتت
وج ��وده ��ا ل�ت�ج�ع��ل ال �ع��ال��م أك�ث��ر
شفافية وقوة وتفاعال.
وق ��ال إن اإلح�ص��ائ�ي��ات تشير
إل� ��ى وج � ��ود م �ل �ي��اري م�س�ت�خ��دم
ل��وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
في العالم أما في الدول العربية
فوصل عدد مستخدمي وسائل
ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي إل� ��ى م��ا
يزيد عن  200مليون مستخدم.
ول � �ف� ��ت إل � � ��ى أن (ف� �ي� �س� �ب ��وك)
يتصدر قائمة األعلى استخداما
في الوطن العربي بنسبة  87في
املئة يليه (تويتر) بنسبة  53في
املئة ثم (يوتيوب)  39في املئة ثم
(انستغرام)  34في املئة.
وتابع أنه نظرا ألهمية وسائل
ال � �ت ��واص ��ل االج� �ت� �م ��اع ��ي أج� ��رت
الجائزة دراسة متخصصة تحت
عنوان (أفضل الجهات العربية
اس �ت �خ��دام��ا ل��وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل
االج �ت �م��اع��ي) ض �م��ن م�ش��روع�ه��ا
م ��ؤش ��ر امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ال� � ��ذي ت��م
اط�ل�اق ��ه ال� �ع ��ام امل ��اض ��ي ل�ق�ي��اس
م �س �ت��وى امل� ��واق� ��ع االل �ك �ت��رون �ي��ة
والتطبيقات الذكية.
وقد فاز بالجائزة املعلوماتية
أف� � � �ض � � ��ل ال � � �ج � � �ه� � ��ات ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة
اس �ت �خ��دام��ا ل��وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل
االجتماعي اآلت�ي��ة :أوال  -مجال

ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� � ��از ب ��امل ��رك ��ز االول
ال� ��دي� ��وان امل �ل �ك��ي ال �ه��اش �م��ي م��ن
اململكة االردنية الهاشمية.
وف � � � � ��از ف � � ��ي امل � � ��رك � � ��ز ال � �ث� ��ان� ��ي
مؤسسة دب��ي ل�لاع�لام م��ن دول��ة
االمارات العربية املتحدة.
وف ��از ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ال��ث هيئة
دب��ي للثقافة وال�ف�ن��ون م��ن دول��ة
االمارات العربية املتحدة.
ثانيا  -مجال القطاع الخاص:
ف��ازت ش��رك��ة امل��راع��ي م��ن اململكة
العربية السعودية باملركز االول.
ب �ي �ن �م��ا ف� � � ��ازت ش� ��رك� ��ة ج��ري��ر
ل�ل�ت�س��وي��ق م��ن امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية باملركز الثاني.
وف� � � � ��ازت ف � ��ي امل � ��رك � ��ز ال� �ث ��ال ��ث
ال �ش ��رك ��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�ات �ص��االت
امل �ت �ن �ق �ل��ة (اوروي � � � � ��دو -ال �ك��وي��ت)
ث��ال�ث��ا  -م �ج��ال امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي:
ج�م�ع�ي��ة ال� �ع ��ون امل �ب��اش��ر راب �ع��ا
 م� � �ج � ��ال ال � �ت� �ع � �ل � �ي ��م :م ��ؤس �س ��ةق�ط��ر للتربية وال �ع �ل��وم وتنمية
املجتمع من دولة قطر.
خامسا  -م�ج��ال ال�ص�ح��ة :فاز
باملركز األول مستشفى دل��ه من
اململكة العربية السعودية أما في
املركز الثاني فقد فاز مستشفى
طيبة من دولة الكويت.

األمير يمنح غيتس وسام الكويت
ذو الوشاح من الدرجة األولى
اس� �ت� �ق� �ب ��ل ح � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه بقصر بيان
أم � � ��س وب � �ح � �ض� ��ور س� �م ��و ول ��ي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح �م��د
الجابر الصباح استقبل سموه
رع ��اه ال �ل��ه ال�س�ي��د ول �ي��ام هنري
غيتس الثالث الرئيس املشارك
مل��ؤس�س��ة ب�ي��ل وم�ل�ي�ن��دا غيتس
الخيرية وذلك بمناسبة زيارته
ال��رس �م �ي��ة ل �ل �ب�لاد ح �ي��ث منحه
سموه رع��اه الله وس��ام الكويت
ذو ال��وش��اح م��ن ال��درج��ة األول��ى
ت �ق��دي��را ل �ج �ه��وده ال �ك �ب �ي��رة وم��ا
ق� ��دم� ��ه م� ��ن أع � �م� ��ال م� �م� �ي ��زة ف��ي
مجال العمل الخيري التطوعي
االنساني.
ه � ��ذا وأع� � � ��رب ال� �س� �ي ��د ول� �ي ��ام
ه �ن��ري غ�ي�ت��س ع��ن ب��ال��غ ش�ك��ره
ب �م��ا ح �ظ��ي ب ��ه م ��ن ت��رح �ي��ب في
أول زيارة له للكويت مؤكدا أنه
ل �ش��رف ك�ب�ي��ر أن ي�ل�ت�ق��ي بسمو
أمير البالد حفظه الله ملا له من
دور كبير ف��ي التنمية العاملية
وم �ث �م �ن��ا ف ��رص ��ة ال �ت �ب��اح��ث م��ع
س� � �م � ��وه ح � � � ��ول س � �ب� ��ل ت� �ط ��وي ��ر
الشراكة مع دولة الكويت.

صاحب السمو األمير يتفضل بتسليم بيل غيتس وسام الكويت

وحضر املقابلة معالي رئيس
مجلس ال� ��وزراء ب��اإلن��اب��ة وزي��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح ون ��ائ ��ب وزي ��ر
شؤون الديوان األميري الشيخ
ع �ل��ي ج � ��راح ال �ص �ب��اح ورئ �ي��س
بعثة الشرف املرافقة املستشار
ب� ��ال� ��دي� ��وان األم� � �ي � ��ري ال ��دك� �ت ��ور
يوسف حمد اإلبراهيم.
وم ��ن ج��ان �ب��ه اس�ت�ق�ب��ل ول �ي��ام

ه �ن��ري غ�ي�ت��س ال �ث��ال��ث ال��رئ�ي��س
امل �ش��ارك ملؤسسة بيل ومليندا
غ �ي �ت��س ال �خ �ي��ري��ة ب �ق �ص��ر ب�ي��ان
ظ � �ه� ��ر ام � � ��س وف � � � ��دا م � ��ن رج � ��ال
األعمال الكويتيني.
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سمو األمير استقبل مجلس أمناء
جائزة السميط وعمدة مكسيكو سيتي

صاحب السمو األمير مستقبال رئيس مجلس أمناء جائزة السميط للتنمية األفريقية

استقبل 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
ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ام ��س رئ �ي��س مجلس
ال� � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
رئيس مجلس أمناء جائزة املرحوم

د .ع �ب��دال��رح �م��ن ال�س�م�ي��ط للتنمية
اإلف��ري�ق�ي��ة الشيخ ص�ب��اح ال�خ��ال��د و
وليام هنري غيتس الثالث الرئيس
امل� � �ش � ��ارك مل ��ؤس� �س ��ة ب� �ي ��ل وم �ل �ي �ن��دا
غيتس ال�خ�ي��ري��ة و أع �ض��اء مجلس
أم�ن��اء ج��ائ��زة عبدالرحمن السميط

 ..وسموه مستقبال عمدة مكسيكو سيتي

للتنمية اإلفريقية.
واستقبل حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
رئ�ي��س ح�ك��وم��ة املنطقة الفيدرالية
وع�م��دة مكسيكو سيتي د .ميغيل

ان �ج �ي��ل وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ب�م�ن��اس�ب��ة
زيارته للبالد.
وح � �ض� ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة ن� ��ائ� ��ب وزي � ��ر
شؤون الديوان األميري الشيخ علي
ج��راح الصباح ومحافظ العاصمة
الفريق متقاعد ثابت محمد املهنا.

ولي العهد استقبل رئيس األمن
الوطني ومبارك الخرينج
اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه بقصر بيان
ص �ب��اح ام ��س رئ �ي��س ج �ه��از االم��ن
الوطني الشيخ ثامر علي صباح
ال�س��ال��م ...واستقبل س�م��وه حفظه
ال �ل��ه ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
مبارك الخرينج.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل��ى
فخامة الرئيس ساولي نينيستو
رئيس جمهورية فنلندا الصديقة
ضمنها سموه رع��اه الله خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ل �ب�لاده متمنيا لفخامته م��وف��ور
الصحة ودوام العافية.

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال ثامر العلي

وب �ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ببرقية تهنئة إل��ى فخامة الرئيس
ساولي نينيستو رئيس جمهورية
فنلندا ال�ص��دي�ق��ة ع�ب��ر فيها سموه

رع � � � ��اه ال � �ل� ��ه ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ت �ه��ان �ي��ه
ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ل �بل��اده
م�ت�م�ن�ي��ا ل�ف�خ��ام�ت��ه م��وف��ور الصحة
ودوام العافية.
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الغانم يشيد بجهود مؤسسة بيل وميليندا
في مكافحة األمراض واألوبئة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مستقبال بيل غيتس

استقبل رئ�ي��س مجلس االم��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ب �م �ك �ت �ب��ه أم��س
ال��رئ�ي��س امل �ش��ارك ملؤسسة (بيل
وميليندا) الخيرية وليام هنري
غيتس الذي يقوم حاليا بزيارة
رس� �م� �ي ��ة ل� �ل� �ك ��وي ��ت ب � ��دع � ��وة م��ن
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي��ر
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح �م��د
الجابر الصباح.
وت� �ط ��رق ال �ل �ق��اء ال� ��ى ال�ت�م��اث��ل
وال �ت�ش��اب��ه ال��واق��ع ب�ين مؤسسة
(ب�ي��ل وميليندا) الخيرية وبني
الكويت في سعيهما ال��ى تقديم
ال � � �ع � ��ون االن� � �س � ��ان � ��ي وت ��رس� �ي ��خ
ال � � �ج � � �ه� � ��ود االغ � � ��اث� � � �ي � � ��ة ل� �ك ��اف ��ة
املحتاجني في دول العالم بغض

ال �ن �ظ��ر ع ��ن م �ع��اي �ي��ر ال�ج�غ��راف�ي��ا
والدين والعرق.
واشاد بيل غيتس خالل اللقاء
بالدور االغاثي واالنساني الذي
ت �ض �ط �ل��ع ب ��ه ال �ك��وي��ت مل �س��اع��دة
امل � �ح � �ت� ��اج�ي��ن وامل � �ن � �ك � ��وب �ي��ن ف��ي
ك��اف��ة ق� ��ارات ال �ع��ال��م م�ش�ي��را ال��ى
االستحقاق الذي ناله سمو امير
ال �ب�لاد ب��اخ�ت�ي��اره م��ن ق�ب��ل االم��م
املتحدة كقائد للعمل االنساني
واخ �ت �ي��ار دول ��ة ال �ك��وي��ت كـمركز
للعمل االنساني.
ب��دوره اش��اد الغانم بالجهود
االس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة وامل�ل�ف�ت��ة ل�لأن�ظ��ار
ال �ت��ي ت �ق��وم ب�ه��ا م��ؤس�س��ة ( بيل
وم �ي �ل �ي �ن��دا ) ال �خ �ي��ري��ة وخ��اص��ة

غيتس مرتديا «البشت»

ف� ��ي م� �ج ��ال م �ك��اف �ح��ة االم� � ��راض
واالوبئة في املناطق االق��ل نموا
في العالم.
وه � �ن� ��أ ال � �غ� ��ان� ��م ب� �ي ��ل غ �ي �ت��س
ل �ح �ص��ول��ه ع �ل��ى وس � ��ام ال �ك��وي��ت
ذي ال��وش��اح م��ن ال��درج��ة األول��ى
والذي منحه اياه في وقت سابق
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي��ر
البالد حفظه الله ورعاه .
وأع � � ��رب ال� �غ ��ان ��م ع� ��ن ام �ت �ن��ان
الكويتيني ملا سطره بيل غيتس
في مقالة له مؤخرا حول االعمال
ال� �ج� �ل� �ي� �ل ��ة وامل� � ��آث� � ��ر االن� �س ��ان� �ي ��ة
الكبيرة التي قام بها أحد الرواد
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي ال �ع �م��ل االغ��اث��ي
وال �خ �ي��ري ف��ي اف��ري�ق�ي��ا امل��رح��وم

عبدالرحمن السميط.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء رئ �ي��س بعثة
ال�ش��رف امل��راف��ق واملستشار لدى
ال� � ��دي� � ��وان األم� � �ي � ��ري د .ي��وس��ف
االبراهيم واألم�ين العام ملجلس
األمة عالم الكندري.

الغانم وغيتس يتبادالن الهدايا التذكارية

رئيس مجلس األمة يستقبل عمدة مكسيكو سيتي
ومبعوث رئيس الوزراء البريطاني
اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه أم ��س
رئ�ي��س ح�ك��وم��ة املنطقة الفيدرالية
وع� �م ��دة ع��اص �م��ة امل �ك �س �ي��ك م��دي�ن��ة
م �ك �س �ي �ك��و س �ي �ت��ي م �ي �غ �ي��ل ان �خ �ي��ل
وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وذل ��ك بمناسبة
زيارته للبالد .
وح� �ض ��ر ال �ل �ق ��اء م ��راق ��ب م�ج�ل��س
األم � ��ة ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال �ل ��ه ال�ت�م�ي�م��ي
ورئ �ي��س لجنة ال�ص��داق��ة البرملانية
الكويتية املكسيكية النائب الدكتور
يوسف الزلزلة ومحافظ العاصمة
الفريق متقاعد ثابت املهنا .

ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ال� �غ ��ان ��م م �ب �ع��وث
رئ�ي��س ال � ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان��ي ون��ائ��ب
مستشار االم��ن القومي ف��ي اململكة
امل �ت �ح��دة ب� ��ادي م�ي�غ�ي�ن�ي��س ي��راف�ق��ه
ال �س �ف �ي ��ر ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ل� � ��دى دول � ��ة
الكويت ماثيو لودج .
وح � �ض� ��ر ال � �ل � �ق� ��اء رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة
ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
النائب مبارك الحريص .
إلى ذلك بعث رئيس مجلس األمة
ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان
ف��ي فنلندا م��اري��ا لوهيال بمناسبة
العيد الوطني لبلده.

الغانم مستقبال عمدة مكسيكو سيتي

 ..ومستقبال مبعوث رئيس الوزراء البريطاني
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صرف رواتب ومكافآت سنوية لمجلس التخصيص بما يقارب  900ألف دينار

الميزانيات 4 :ماليين دينار مخالفات مكافآت
اللجنة األمنية في مجلس الوزراء

اج �ت �م �ع��ت ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي مل �ن��اق �ش��ة
ال � �ح � �س� ��اب ال � �خ � �ت ��ام ��ي ل�ل�أم ��ان ��ة
ال �ع��ام��ة مل�ج�ل��س ال �ـ �ـ �ـ��وزراء للسنة
امل��ال�ي��ة  2014/2015وم�لاح�ظ��ات
ديوان املحاسبة بشأنه.
وق � ��ال رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
عدنان عبدالصمد إن اللجنة في
اجتماعها تبني لها اآلتي:
أوال :المالحظات الخاصة بديوان
سمو رئيس مجلس الوزراء
اطلعت اللجنة على اإلجراءات
املتخذة ل �ت �ص��وي��ب امل�لاح �ظ��ات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��امل� �ه� �م ��ات ال��رس �م �ي��ة
م��ؤك��دة ض� ��رورة ال�ت�ق�ي��د ب�ق��واع��د
ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة وال�ت�ن�س�ي��ق مع
ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة ف�ي�م��ا يتعلق
ب ��ال� �ت ��وج� �ي ��ه امل � �ح� ��اس � �ب� ��ي ل �ت �ل��ك
امل�ص��روف��ات .كما أوص��ت اللجنة
ب �ض��رورة إع ��ادة ال�ن�ظ��ر بالهيكل
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي ل�ت�ع�ب��ر ع��ن امل�س�ت��وى
ال ��وظ� �ي� �ف ��ي ال �ح �ق �ي �ق��ي ل �ي �ن��اس��ب
ع� ��دد امل ��وظ �ف�ي�ن وت� ��داخ� ��ل ب�ع��ض
االخ� �ت� �ص ��اص ��ات ف� ��ي ال� ��وح� ��دات
التنظيمية مع وجود العديد من
ال��وح��دات التنظيمية اإلش��راف�ي��ة
دون شغلها واإلسراع في إصدار
ال � �ت � �ف� ��وي � �ض� ��ات ال � �ق ��ان� ��ون � �ي� ��ة مل��ن
ي �ب��رم��ون ال �ت �ص��رف��ات امل��ال �ي��ة في
ديوان سمو الرئيس.

ثانيا :مكتب وزير الدولة
لشؤون الشباب
وزاد ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د أن ال �ل �ج �ن��ة
أك � ��دت أن �ه��ا س �ب��ق أن ن �ب �ه��ت م� ��رارا
ع �ل��ى ض � � ��رورة ت��وح �ي��د م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
بشؤون الشباب تحت مظلة واحدة
ب� � ��دال م� ��ن ت� �ن ��اث ��ره ��ا ب�ي��ن ال �ج �ه��ات
الحكومية تفاديا للمشاكل املتعلقة
ب�ش�ي��وع امل�س��ؤول�ي��ة وال �ت��داخ��ل بني
االخ �ت �ص��اص��ات وامل �ن��اص��ب ومنها
م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �م �ك �ت��ب وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون الشباب حيث أن هذا املكتب
م��درج كبرنامج ف��ي األم��ان��ة العامة
ملجلس الوزراء وتبعيته السياسية
لوزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون
الشباب في حني أن تبعيته اإلدارية
وامل� ��ال � �ي� ��ة ل� ��وزي� ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس الوزراء.
وأك��دت اللجنة ض��رورة معالجة
ال� �ق� �ص ��ور ال � ��واض � ��ح ب�ل�ائ� �ح ��ة دع ��م
امل� �ش ��اري ��ع ال �ش �ب��اب �ي��ة ح �ي ��ث ت�ك�ث��ر
ح ��ول� �ه ��ا م� �خ ��ال� �ف ��ات ال � �ص� ��رف دون
مستندات وباملخالفة لقواعد تنفيذ
امليزانية والتعاميم املالية وفقدان
دور امل��راق��ب امل��ال��ي ملثل ه��ذه املآخذ
ومنها على سبيل امل�ث��ال ص��رف ما
ي �ق��ارب  397أل ��ف دي �ن��ار ك �م �ب��ادرات
ع��ن ق�ي�م��ة أع �م��ال ل��م ي �ت��م إن �ج��ازه��ا
ودون مستندات ووج��ود تباين في
قيم الدعم املقدمة للمبادرين ألكثر
م ��ن م � �ش ��روع ذات ط �ب �ي �ع��ة واح � ��دة
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المرافق العامة تبحث
قانون البلدية
تعقد لجنة امليزانيات والحساب
الختامي اجتماعها ال�ي��وم ملناقشة
ال�ح�س��اب الختامي ل ��وزارة ال�ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل للسنة امل��ال�ي��ة
 2015 / 2014وم�ل�اح �ظ ��ات دي� ��وان
املحاسبة ب�ش��أن��ه .بحضور ممثلني
ع ��ن ك ��ل م� ��ن :وزارة امل��ال �ي��ة وج �ه��از
امل��راق �بي��ن امل��ال �ي�ين ووزارة ال �ش��ؤون
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� � �ع� � �م � ��ل ودي� � � � ��وان
املحاسبة وما يستجد من أعمال.
ك� �م ��ا ت� �ن ��اق ��ش ل �ج �ن ��ة ال� �ع ��رائ ��ض
وال �ش �ك��اوى ال �ش �ك��اوى ارق � ��ام- 121 :
170 - 240 - 43 - 293 - 156 - 211
ب �ح �ض��ور وزي� ��ر امل ��واص�ل�ات ووزي ��ر
الدولة لشؤون البلدية او من ينوب
عنه ،وما يستجد من اعمال.

وت �ب �ح��ث ل �ج �ن��ة امل� ��راف� ��ق ال �ع��ام��ة
مشروع قانون بتعديل بعض احكام
القانون رق��م  5لسنة  2005في شأن
ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت وم�ن��اق�ش��ة مجموعة
م��ن االق�ت��راح��ات بقوانني ومجموعة
من االقتراحات برغبة وكذلك متابعة
م��ا تتوصل اليه لجنة التحقيق في
ال �ت��وص �ي��ات امل �ق��دم��ة اث �ن��اء مناقشة
االس� � �ت� � �ج � ��واب امل� � �ق � ��دم م � ��ن ال �ع �ض��و
ع ��ادل م�س��اع��د ال �ج��ار ال �ل��ه ال�خ��راف��ي
ال ��ى وزي� ��ر االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة ووزي ��ر
الكهرباء وامل ��اء ال�س��اب��ق عبدالعزيز
ع � �ب ��دال � �ل� �ط � �ي ��ف االب� � ��راه � � �ي� � ��م وذل� � ��ك
ب �ح �ض��ور وزي� ��ر امل ��واص�ل�ات ووزي ��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ،وت�ن��اق��ش
ايضا ما يستجد من أعمال.

زم �ن �ي��ة واح � � ��دة دون م� �ب ��رر مل �ب��ال��غ
ت� �ص ��ل إل� � ��ى  6000دي � �ن� ��ار ش �ه��ري��ا
وص��رف م��ا ي�ق��ارب  4م�لاي�ين دينار
ك�م�ك��اف��آت مل�س�ت�ع��ان ب�ه��م باملخالفة
للوائح وصلت إل��ى ح��د االستعانة
بأشخاص ذوي قرابة من الدرجتني
األول� � � ��ى وال� �ث ��ان� �ي ��ة ض� �م ��ن ك �ش��وف
املكافآت.

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

وه� ��و م ��ا ي �ت �ط �ل��ب وج � ��ود ض��واب��ط
م � � �ح � ��ددة والئ � � �ح � ��ة ت� �ن� �ظ� �ي ��م م ��ال ��ي
ملتابعة الصرف على تلك الدعومات
ال�ش�ب��اب�ي��ة وال��رق��اب��ة ع�ل�ي�ه��ا بشكل
فعال.
ثالثا :مكتب التدقيق الداخلي
وق� � � ��ال إن ال� �ل� �ج� �ن ��ة الح � �ظ� ��ت أن
األم � ��ان � ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ال ت �ل �ت��زم ب�ت�ط�ب�ي��ق ال � �ق� ��رارات ال�ت��ي
ي �ص ��دره ��ا م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ن�ف�س��ه
ل�ت�ن�ظ�ي��م أع �م��ال��ه وم ��ن أب ��رزه ��ا ع��دم
ت �ب �ع �ي��ة م �ك �ت��ب ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل��ي
ألع�ل��ى سلطة إش��راف �ي��ة ف��ي األم��ان��ة
وع � ��دم ت �ف �ع �ل �ي��ه ع �ل��ى ال �ن �ح��و ال ��ذي

يحد م��ن األخ �ط��اء امل��ال�ي��ة واإلداري ��ة
واملحاسبية .أما ظاهرة عدم تفعيل
املراسيم الصادرة فعال في عدد من
الجهات الحكومية فقد تبني للجنة
ع � ��دم إص � � ��دار ال�ل�ائ� �ح ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ألعمال املجلس األعلى للتخصيص
ال�ص��ادر ف��ي سنة  2010إض��اف��ة إلى
ص � ��رف روات � � ��ب وم� �ك ��اف ��آت س �ن��وي��ة
ألع�ض��اء مجلس إدارت ��ه بما يقارب
 900أل� ��ف دي� �ن ��ار رغ� ��م ع� ��دم تفعيل
هذا القانون وعدم مباشرة الجهاز
الخ�ت�ص��اص��ات��ه وت�ح�م�ي��ل امل�ي��زان�ي��ة
ب�م�ص��روف��ات م�ك��اف��آت دون تحقيق
األه��داف املرجوة منه كما هو وارد
في تقرير ديوان املحاسبة.

رابعا :اللجنة األمنية
وبني تأكيد اللجنة على أنه رغم
ت �ش��دده��ا ف��ي ت��وص�ي��ات�ه��ا ال�س��اب�ق��ة
ب �ع��دم إدراج أي م �ص��روف��ات س��ري��ة
مل��ا ي �ع��رف ب��ال�ل�ج�ن��ة األم �ن �ي��ة إال أن
ال� �ح� �س ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي ي� �ب�ي�ن ع�ك��س
ذل��ك م��ن خ�لال نقل  926أل��ف دينار
ك�م�ص��روف��ات س��ري��ة ل�ه��ا وب�م��واف�ق��ة
وزارة امل��ال �ي��ة  -م ��ع األس � ��ف  -رغ��م
تحفظ لجنة امليزانيات بهذا الشأن.
ك� ��ذل � ��ك الح � �ظ� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ك� �ث ��رة
املالحظات املتعلقة باللجنة األمنية
م��ن ض�ع��ف ال��رق��اب��ة ال��داخ �ل �ي��ة على
ص ��رف م �ك��اف��آت �ه��ا م ��ن خ�ل�ال ت �ك��رار
الصرف لنفس األشخاص عن فترة

خامسا :تشعب وتضخم
البرامج المندرجة في ميزانية
األمانة العامة لمجلس الوزراء
وأض��اف أن اللجنة ش��ددت على
ض ��رورة إع ��ادة النظر وبشكل جاد
ل �ب��رام��ج م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ت��رش �ي��دا
مل �ص��روف��ات �ه��ا وال� �ت ��ي وص� �ل ��ت إل��ى
 9ب� ��رام� ��ج إض� ��اف� ��ة إل � ��ى  18م�ك�ت�ب��ا
ول� �ج� �ن ��ة م� ��ع وج � � ��ود ت� �ش ��اب ��ه ك�ب�ي��ر
ف � ��ي م� �س� �م� �ي ��ات ب �ع �ض �ه��ا ك� �م ��ا ه��و
ال � �ح� ��ال ف� ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ات (م �ك��ات��ب
ول � � �ج� � ��ان ل� �ل� �م� �ح ��اف� �ظ ��ات ال� � �س � ��ت -
إدارة ل� �ل� �م� �ح ��اف� �ظ ��ات  -األم � ��ان � ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س األع� �ل ��ى ل �ش��ؤون
امل � �ح� ��اف � �ظ� ��ات) .وك � ��ذل � ��ك ب��ال �ن �س �ب��ة
(ل�ل�ج�ه��از امل��رك��زي ملعالجة أوض��اع
امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة -
أعمال التدقيق والتحليل للبيانات
وامل� �س� �ت� �ن ��دات ال �خ ��اص ��ة ب��امل�ق�ي�م�ين
بصورة غير قانونية.

أشاد بقرار تنازل الزراعة عن أرض في منطقة عبداهلل مبارك

الكندري :الجميع عازم على إنهاء
المشكلة اإلسكانية
اك��د رئيس اللجنة اإلسكانية
النائب فيصل الكندري على ان
ح��ل املشكلة االس�ك��ان�ي��ة يحتاج
ال� � � ��ى ت � �ض� ��اف� ��ر ك � ��اف � ��ة ال� �ج� �ه ��ود
الحكومية والنيابية والشعبية
ل �ل��وص��ول ال� ��ى ح �ل ��ول م�ن��اس�ب��ة
مشيدا بقرار تنازل هيئة الزراعة
ع ��ن ارض ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ع�ب��دال�ل��ه
مبارك.
وق � ��ال ال �ك �ن��دري ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي ان م� ��اق� ��ام ب� ��ه م��دي��ر
الهيئة العامة للزراعة بالوكالة
املهندس فيصل الحساوي عمل

يستحق االش� ��ادة الس�ي�م��ا وان��ه
ان�ه��ى م��وض��وع��ا ت��م امل�ط��ال�ب��ة به
س��اب �ق��ا م� � ��رارا وت � �ك� ��رارا م�ش�ي��را
ال� ��ى ان االرض امل� �ت� �ن ��ازل ع�ن�ه��ا
ستحوي مايقارب  630قسيمة.
وب � �ي� ��ن ال � � �ك � � �ن� � ��دري ان ت �ف �ه��م
امل � �ه � �ن� ��دس ف� �ي� �ص ��ل ال� �ح� �س ��اوي
ل � � � � �ض� � � � ��رورة ت � � �ح� � ��ري� � ��ر االرض
للمواطنني مقابل نقل محتواها
م� ��ن اش � �ج� ��ار ال � ��ى ارض اخ� ��رى
ام ��ر ي��ؤك��د ب ��أن ال �ح �س��اوي رج��ل
م �ن��اس��ب وك � ��فء ل� �ه ��ذا امل�ن�ص��ب
داع �ي��ا ال ��ى ض � ��رورة االس �ت �ف��ادة

من خبراته وتعيينه رسميا في
منصب املدير العام.
وذك � ��ر ال� �ك� �ن ��دري ان ال�ج�م�ي��ع
ع ��ازم فعليا ع�ل��ى ان �ه��اء مشكلة
االس �ك��ان ال�ت��ي اس�ت�م��رت لعقود
من الزمن الفتا الى ان االنجازات
امل� �ل� �م ��وس ��ة ع� �ل ��ى ارض ال ��واق ��ع
حاليا تؤكد سير القضية على
ط� ��ري� ��ق ال � �ح� ��ل ب � � ��إذن ال � �ل� ��ه ب �ع��د
سلسلة ال�ت��وزي�ع��ات التاريخية
ل �ل �ق �س��ائ��م ف� ��ي امل � �ط�ل��اع وس �ك��ن
امل ��واط � �ن �ي�ن ف� ��ي م ��دي� �ن ��ة ص �ب��اح
االحمد.
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االقتراح يساهم في المحافظة على الميزانية ومعرفة أرباح الهيئات الحكومية

الدويسان لـ «الدستور» :تقنين
الدعم لن يمس المواطن
أك � � ��د ال � �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص ��ل ال ��دوي � �س ��ان
ل� �ـ «ال ��دس � �ت ��ور» أن االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون
ال � �خ� ��اص ب �ت �ق �ن�ي�ن ال� ��دع� ��م ال �ح �ك��وم��ي
للكهرباء وامل��اء وامل�ح��روق��ات للهيئات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ل��ن ي �م��س امل ��واط ��ن إط�لاق��ا
مبينا أن ذل��ك االق �ت��راح يساهم بشكل
ك �ب �ي��ر ف ��ي امل �ح ��اف �ظ ��ة ع �ل ��ى امل �ي��زان �ي��ة
ومعرفة حقيقة األرب��اح التي تحققها
الهيئات الحكومية املختصة بتقديم
هذه الخدمات.
وق � � � ��ال ال � ��دوي � � �س � ��ان إن ال� �ه� �ي� �ئ ��ات
ال� � �ح� � �ك � ��وم� � �ي � ��ة ع� � �ن � ��دم � ��ا ت� �س� �ت� �ع ��رض
م �ي��زان �ي��ات �ه��ا ن �ج ��ده ��ا ت �ح �ت ��وي ع�ل��ى
أرب � ��اح غ �ي��ر ح�ق�ي�ق�ي��ة وب��ال �ت��ال��ي ي��أت��ي
ه��ذا التقنني ملعرفة األرب ��اح الحقيقية
موضحا أن��ه على سبيل املثال عندما
ت� �ق ��دم م � �ح ��روق ��ات إل � ��ى ج �ه ��ة م�ع�ي�ن��ة

الهاجري:
ما أسباب تأخير
افتتاح جمعية
األحمدي؟

ماضي الهاجري

ق��دم ال�ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ه��اج��ري
س� � � � � ��ؤاال إل � � � ��ى وزي� � � �ـ � � ��ر ال � � �ش� � ��ؤون
االج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة وال � �ع � �م� ��ل ه � �ن� ��د
الصبيح ،طالب فيه اآلتي:
 هل تم إكمال منشآت ومرافقجمعية االحمدي والتي بدأ العمل
فيها منذ مدة ليست بالقصيرة؟
  إذا كانت االجابة باإليجابف � �م� ��ا اس � � �ب� � ��اب ت� ��أخ � �ي� ��ر اف� �ت� �ت ��اح
الجمعية ومباشرتها لعملها؟ إذا
كانت االجابة بالنفي فما اسباب
عدم اكتمال عملية االنشاء؟ وهل
ل�ل�ج�ه��ة امل�ت�ع��اق��دة م�ع�ه��ا دور في
تأخير تسليم املنشاة.
 متى ي �ت��م اف �ت �ت��اح ال�ج�م�ع�ي��ةرسميا؟

يتحقق من ذلك ربح ولكن ال نستطيع
معرفة الربح الحقيقي من ذلك مشيرا
إلى أن هذا التقنني عنصر من عناصر
التوفير فمن غير املنطقي يقدم الدعم
ل �ل �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وه �ن ��اك إس ��راف
لديها وم�ث��ال على ذل��ك الكهرباء تجد
على م��دار الساعة ف��ي املكاتب اإلن��ارة
م�ض��اءة ب��ال��رغ��م م��ن أن ال ��وزارة مغلقة
ط ��وال ال�ل�ي��ل وامل �ي��اه ت �ه��در ف��ي دورات
املياه.
وأضاف الدويسان :وعلى ذلك حني
تلزم ال��دول��ة ال ��وزارة بدفع رس��وم على
ه ��ذه ال �خ��دم��ات م��ن م�ي��زان�ي�ت�ه��ا س��وف
ت �ح ��رص أي وزارة ع �ل��ى م�ي��زان�ي�ت�ه��ا
إض��اف��ة إل��ى ذل��ك أن ه��ذا األم ��ر مرتبط
ب��امل �ي��زان �ي��ة مل �ع��رف��ة ال �ك �س��ب ال�ح�ق�ي�ق��ي
ل�ه��ذه ال�ه�ي�ئ��ات م��ؤك��دا أن ه��ذا التقنني

فيصل الدويسان

غ�ي��ر م��وج��ع ل�ل�م��واط�ن�ين ول��ن ينعكس
على أي سلعة معينة أو خدمة تقدمها
الحكومة برفع أسعارها مشيرا إلى أن
ه��ذا القانون يخرج من الجيب األيمن

للحكومة وي��دخ��ل ف��ي ال�ج�ي��ب األي�س��ر
للحكومة وه��و م��ا يعني ان م��ا تقدمه
وزارة النفط تستقبله وزارة املالية أو
املواصالت وما تقدمه وزارة الكهرباء
تستقبله وزارة البلدية وه�ك��ذا ...وبني
ال ��دوي� �س ��ان أن� ��ه ك �م��ا أت� ��ى ف ��ي امل��ذك��رة
اإلي�ض��اح�ي��ة ل�ل�ق��ان��ون ف��ي ظ��ل ال��وض��ع
االقتصادي العاملي ومسألة انخفاض
أسعار النفط األمير الذي يجعلنا نفكر
مليا ف��ي رف��ع ال��دع��م ع��ن ال � ��وزارات من
أجل املحافظة على امليزانية والتقشف
م�ض�ي�ف��ا ح�ي�ن�م��ا ت�ب�ل��غ ال � � ��وزارة ب��دف��ع
م��ا تستخدمه م��ن ك�ه��رب��اء وات �ص��االت
وب�ن��زي��ن وم��اء م��ن ميزانيتك الخاصة
حينها األمر سيكون مختلفا.

وجه سؤاال الى الصالح عن تهريب شحنة مخدرات في العبدلي

الطريجي :ما أسباب عدم
التجديد لـ  10خطباء باألوقاف
وج� � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع �ب��دال �ل��ه
ال� �ط ��ري� �ج ��ي س � � ��ؤاال ال � ��ى وزي� ��ر
ال� � � � �ع � � � ��دل ووزي� � � � � � � � ��ر االوق � � � � � � ��اف
وال� �ش ��ؤون االس�ل�ام �ي��ة ي�ع�ق��وب
الصانع قال فيه رفضت وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة ت�ج��دي��د اق��ام��ة عشرة
م��ن الخطباء ومحفظي ال�ق��رآن
على طلب وزارة االوقاف يرجى
اف ��ادت ��ي ع��ن س �ب��ب ات �خ��اذ ه��ذا
االج��راء؟ هل ارتكب امل��ذك��ورون
م � �خ� ��ال � �ف� ��ات وت� � � � �ج � � � ��اوزات اذا
كانت االجابة نعم مل��اذا لم يتم د .عبدالله الطريجي
التحقيق معهم واحالتهم الى
ال� �ط ��ري� �ج ��ي س � � ��ؤاال ال � ��ى ن��ائ��ب
جهات االختصاص؟
ي� ��رج� ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب ��أس� �م ��اء رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي��ر
ال� �خ� �ط� �ب ��اء وم �ح �ف �ظ ��ي ال � �ق� ��رآن امل��ال�ي��ة ان��س ال�ص��ال��ح ج��اء فيه
ال � �ع � �ش� ��رة وس � �ي� ��ره� ��م ال ��ذات � �ي ��ة اوردت ص� �ح� �ي� �ف ��ة ال� � � � ��راي ف��ي
وك ��ذل ��ك ت ��زوي ��دي ب� �ص ��ورة م��ن ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل ��واف ��ق /12 /4
ال �ت �ج��اوزات وامل �خ��ال �ف��ات ال�ت��ي  2015ب��أن ال�ش��رك��ة ال�ت��ي تعمل
ف��ي م �ج��ال ت�ف�ت�ي��ش ال �ح��اوي��ات
قاموا بارتكابها؟
ي � � ��رج � � ��ى ت � � � ��زوي � � � ��دي ب� ��اس� ��م وال �ش��اح �ن��ات وت�ش�غ�ي��ل اج�ه��زة
امل� �س ��ؤول ال � ��ذي خ��اط��ب وزارة املسح االلكتروني واالشعاعي
ال��داخ �ل �ي��ة الت� �خ ��اذ االج � � ��راء ات ب��أن ال�ع�ق��د منته م�ن��ذ اك�ث��ر من
التعسفية ضد هؤالء الخطباء س� �ن ��ة وان � �ه� ��ا ت � �م� ��ارس ع �م �ل �ه��ا
وم�ح�ف�ظ��ي ال �ق��رآن وص ��ورة من دون س � �ن� ��د ق � ��ان � ��ون � ��ي وان � �ه� ��ا
الكتب املرسلة لوزارة الداخلية .ت �ت �ح �ص��ل ع �ل ��ى رس� � ��وم ن �ق��دي��ة
وم� � � � � ��ن ج � � �ه� � ��ة اخ � � � � � � ��رى ق� � ��دم دون ت��وري��ده��ا لخزينة ال��دول��ة

اذا ك��ان��ت االج��اب��ة ن�ع��م ي��رج��ى
ت � � ��زوي � � ��دي ب � � �ص� � ��ورة م� � ��ن ع �ق��د
ال�ش��رك��ة واس �ب��اب ع��دم تجديد
العقد وكيف تتحصل الشركة
على الرسوم دون توريد املبالغ
املستحقة للدولة.
من هو مسؤول النوبة التي
ت��م ت�ه��ري��ب  200كيلو حشيش
و 200ال ��ف ح�ب��ة ك�ب�ت��اغ��ون في
منفذ العبدلي؟ وهل كان رئيس
النوبة غير متواجد رغم وجود
ت��وق �ي��ع ح �ض��ور ل ��ه ب ��األح ��وال.
اذا ك��ان��ت االج��اب��ة ن�ع��م ي��رج��ى
اف��ادت��ي ع��ن مكان ت��واج��ده رغم
وجود حضور رسمي له بدفتر
األحوال.

برلمان
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الجيران :شركة حصلت
على  86مليون دينار
تعويضات خالل شهور
استغرب النائب د .عبدالرحمن
الجيران ان ترفع اح��دى الشركات
ق �ض �ي��ة ع �ل ��ى ال � ��دول � ��ة وت �ك �س �ب �ه��ا
خ� �ل ��ال ش � �ه� ��ور ف � ��ي ح �ي��ن الت � � ��زال
القضية امل��رف��وع��ة م��ن ال��دول��ة ازاء
ذات ال �ش��رك��ة ن�ت�ي�ج��ة مخالفاتها
مايقارب ٪٩٠ من بنود التعاقد
تراوح في اروقة املحاكم.
ودع� ��ا ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال��رح�م��ن
الجيران وزير العدل وزير االوقاف
وال � � �ش� � ��ؤون االس�ل��ام � �ي� ��ة ي �ع �ق��وب
ال� �ص ��ان ��ع ال � ��ى ال� �ت ��دخ ��ل م �ب��اش��رة
لحفظ هيبة الدولة بعد ان رفعت
ش � ��رك � ��ة ق� �ض� �ي ��ة ع � �ل ��ى ال � �ج � �م ��ارك
وك�س�ب�ت�ه��ا ف��ي ش �ه��ور وتسلمت
 ٦٨مليون دينار تعويض بسبب
م �خ��ال �ف��ة ال� �ج� �م ��ارك ل �ب �ن��دي��ن ف��ي
العقد؟ في حني ان الشركة املعنية
خ� ��ال � �ف� ��ت ب� � �ن � ��ود ال � �ع � �ق� ��د ب �ن �س �ب��ة

د .عبدالرحمن الجيران

 ٪٩٠م �س �ت �ط��ردا :وش��اب ��ت ال�ع�ق��د
م� �خ ��ال� �ف ��ات م� �ن ��ذ ال � �ب ��داي ��ة ح�س��ب
تقرير دي��وان املحاسبة في مقابل
ق �ض��اي��ا ال� �ج� �م ��ارك ض ��د ال �ش��رك��ة
تراوح مكانها في ردهات املحاكم
منذ .٢٠٠٥

طنا :انسحاب الصبيح
من حفل المعاقين
إساءة وتشويه
وجه النائب محمد طنا سؤاال إلى
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
ووزي ��رة ال��دول��ة ل �ش��ؤون التخطيط
وال �ت �ن �م �ي��ة ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح ق ��ال فيه
ان�ه��ا ق��ام��ت ب�ت��اري��خ  2015/12/3م
ب��ال �ح �ض��ور ل �ح �ف��ل ال �ي��وم ال�ع��امل��ي
للمعاقني والتي تعد مناسبة أممية
وي �ق��وم ب�ت�ب�ن��ي ال�ف�ع��ال�ي��ة جمعيات
ال�ن�ف��ع ال �ع��ام امل�ه�ت�م��ة ب �ش��ؤون ذوي
اإلع��اق��ة وك��ان��ت االحتفالية ف��ي هذا
ال�ع��ام ف��ي محافظة ال�ج�ه��راء تحت
رع��اي��ة س��ام�ي��ة م��ن ح�ض��رة صاحب
ال �س �م��و ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه وم �م �ث�ل�ا ع�ن��ه
وزيرة الشؤون االجتماعية والعمل
وب � �ض � �ي� ��اف� ��ة م� �ح ��اف� �ظ ��ة وم� �ح ��اف ��ظ
الجهراء وج��اءت الوزيرة إلى مكان
الحفل الساعة ال�س��ادس��ة م�س��اء مع
ال�ع�ل��م ان ال��دع��وة ال �ت��ي وج �ه��ت لها
ك ��ان م�ب�ي�ن��ا ف�ي�ه��ا وق ��ت ب ��دء الحفل
وه��و الساعة السابعة م�س��اء وك��ان
م �ض �ي��ف ال �ح �ف��ل م �ح��اف��ظ ال �ج �ه��راء
غير م��وج��ود وال�ح�ض��ور ك��ان قليال
وق ��ام ��ت ال� ��وزي� ��رة ب��االن �س �ح��اب من
ال�ح�ف��ل ال �ت��ي ت�م�ث��ل ف�ي��ه س�م��و أمير
البالد وال��ذي يعد إس��اءة وتشويها
وعدم مباالة لتمثيل املقام السامي؟
وطالب إفادته باآلتي:
 هل تعلم الوزيرة عن موعد بدءاالحتفال؟؟
 ه ��ل ت �ع �ل��م ال� ��وزي� ��رة ع ��ن ك �ت��ابالدعوة املوجه لها من قبل املضيف
محافظة الجهراء؟

محمد طنا

 إذا ك��ان��ت ت�ع�ل��م مل� ��اذا ح�ض��رتالساعة السادسة مساء قبل موعد
ال� �ح� �ف ��ل ب� �س ��اع ��ة وان� �س� �ح� �ب ��ت ق�ب��ل
وج��ود املضيف والضيوف وأهالي
املحافظة؟
 ه ��ل أب �ل �غ��ت ال� ��وزي� ��رة م�ح��اف��ظال�ج�ه��راء ب�ك�ت��اب رس�م��ي تطلب فيه
تغيير امل��وع��د م��ن ال�س��اع��ة ال�س��اع��ة
مساء إلى الساعة السادسة مساء.
 ه ��ل ط �ل �ب��ت م ��ن امل �ن �ظ �م�ي�ن م��نخالل فريق مكتبها البدء باالحتفال
قبل املوعد؟
 مل��اذا انسحبت ال��وزي��رة وتركتال �ح �ف��ل وه� ��ي س��اب �ق��ة خ��اص��ة ان�ه��ا
تمثل سمو أمير البالد وأيضا فيها
إس ��اءة ب��ال�غ��ة للمعاقني خصوصا
وللمضيف محافظ الجهراء واهالي
محافظة الجهراء؟
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حماد للعمير :ما المبررات لزيادة
ميزانية توسعة المطار  10أضعاف؟
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��دون ح �م��اد
س ��ؤاال إل ��ى وزي ��ر األش �غ ��ال ال�ع��ام��ة
وزي � � � ��ر ال � � ��دول � � ��ة ل � � �ش � ��ؤون م �ج �ل��س
األم��ة د.ع�ل��ي العمير ج��اء فيه :بناء
ع �ل��ى ال� �ك� �ت ��اب ال � �ص� ��ادر م ��ن وك �ي��ل
وزارة األش � �غ� ��ال ال� �ع ��ام ��ة ب �ت��اري��خ
 19ن��وف�م�ب��ر  2015اإلش � ��ارة (-1/6
 )900-3وامل��وج��ه إل ��ى وك �ي��ل وزارة
امل��ال �ي��ة وي �ح �م��ل م ��وض ��وع ت�ع��دي��ل
التكاليف الكلية املعدلة وزيادتها
للبند رق��م ( –)52/2/1/4توسعة
مطار الكويت مبنى الركاب ( )2في
ميزانية املشاريع اإلنشائية للسنة
املالية  2016/2015للمطالبة بزيادة
ال�ت�ك��ال�ي��ف امل��ال �ي��ة ال�ك�ل�ي��ة املعتمدة
ل �ب �ن��د ات �ف��اق �ي��ة اإلش � � ��راف رق� ��م (أ /
ه�ـ م خ  )161/على تنفيذ مشروع
توسعة مطار الكويت مبنى الركاب
( )2في ميزانية املشاريع اإلنشائية
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2016/2015لتبلغ
قيمتها  64.555.000دي�ن��ار كويتي
(أربعة وستون مليونا وخمسمائة
وخ� �م� �س ��ة وخ� �م� �س ��ون أل � ��ف دي� �ن ��ار
ك��وي�ت��ي) اي بما يمثل أك�ث��ر م��ن 10
أض�ع��اف امليزانية املخصصة لبند
ات �ف��اق �ي��ة اإلش� � � ��راف ع �ل��ى امل� �ش ��روع

واملقدرة ب �ـ  6.000.000د.ك (س�ت��ة
ماليني دينار كويتي).
مطالبا تزويده باآلتي:
 م ��ا األس ��ان �ي ��د ال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ت��ياتبعها وكيل وزارة األشغال العامة
في مخاطبة شركة فوستر األمريكية
لتحديد قيمة التكلفة امل��ال�ي��ة لبند
اتفاقية اإلشراف على تنفيذ مشروع
توسعة مطار الكويت مبنى الركاب
( )2؟
 م��ا األس� ��س وامل �ع��اي �ي��ر ال �ت��ي تمإت�ب��اع�ه��ا ل��زي��ادة ق�ي�م��ة ب�ن��د اتفاقية
اإلشراف على تنفيذ مشروع توسعة
مطار الكويت مبنى الركاب ( )2بما
يتجاوز  10أض�ع��اف مل��ا ت��م اعتماده
س��اب�ق��ا ل�ت�ب�ل��غ قيمتها 64.555.000
دينار كويتي (أربعة وستون مليونا
وخمسمائة وخمسة وخمسون ألف
دينار كويتي)؟
 هل قامت وزارة األشغال العامةب�م�خ��اط�ب��ة ع ��دة ج �ه��ات اس�ت�ش��اري��ة
لتحديد قيمة بند اتفاقية اإلش��راف
ع�ل��ى تنفيذ م �ش��روع ت��وس�ع��ة مطار
الكويت مبنى الركاب ()2؟ إذا كانت
اإلج��اب��ة ب��اإلي �ج��اب ي��رج��ى ت��زوي��دي
بنسخة من تلك املخاطبات.

سعدون حماد

 م ��ا األس ��ان �ي ��د ال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ت��ياتبعها وكيل وزارة األشغال العامة
الع �ت �م��اد م �ي��زان �ي��ة ب�م�ب�ل��غ ت �ت �ج��اوز
ق�ي�م�ت��ه  64.555.000دي �ن��ار ك��وي�ت��ي
(أربعة وستون مليونا وخمسمائة
وخ� �م� �س ��ة وخ � �م � �س� ��ون أل � � ��ف دي� �ن ��ار
ك��وي �ت��ي) وذل ��ك ق�ب��ل ت�ق��دي��م امل�ك��ات��ب
االستشارية لعطاءاتها؟
 تزويدي ببيانات ورقم املناقصةامل�خ�ص�ص��ة ل�ب�ن��د ات�ف��اق�ي��ة اإلش ��راف
ع�ل��ى تنفيذ م �ش��روع ت��وس�ع��ة مطار
ال �ك��وي��ت م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب ( )2مبينا

أس �م��اء ال �ش��رك��ات امل �ش��ارك��ة وم��وع��د
ف ��ض ال �ع �ط ��اءات وق �ي �م��ة ال �ع �ط��اءات
املقدمة لكل منها.
 م��ا إج��راءات �ك��م ال�ق��ان��ون�ي��ة التيس�ت�ت�خ��ذون�ه��ا ف��ي ح ��ال ث�ب��ت فعليا
مخالفة وكيل وزارة االشغال العامة
ل�ل��وائ��ح واألن�ظ�م��ة وال �ق��وان�ين بطلب
زي � � ��ادة امل �ي��زان �ي��ة امل �خ �ص �ص��ة ل�ب�ن��د
اتفاقية اإلشراف على تنفيذ مشروع
توسعة مطار الكويت مبنى الركاب
( )2اس� �ت� �ن ��ادا ع �ل��ى إج � � � ��راءات غ�ي��ر
قانونية؟
 م��ا األس �ب��اب وامل �ب��ررات ملطالبةوكيل وزارة األش�غ��ال العامة لوكيل
وزارة امل� ��ال � �ي� ��ة ل � ��زي � ��ادة امل� �ي ��زان� �ي ��ة
امل�خ�ص�ص��ة ل�ب�ن��د ات�ف��اق�ي��ة اإلش ��راف
ع�ل��ى تنفيذ م �ش��روع ت��وس�ع��ة مطار
ال � �ك� ��وي� ��ت م� �ب� �ن ��ى ال� � ��رك� � ��اب ( )2م��ن
 6.000.000د.ك (س�ت��ة م�لاي�ين دينار
كويتي) الى  64.555.000د.ك (أربعة
وستون مليونا وخمسمائة وخمسة
وخمسون ألف دينار كويتي) اي بما
يفوق  10أضعاف القيمة املرصودة
لبند ات�ف��اق�ي��ة اإلش� ��راف ع�ل��ى تنفيذ
امل � � �ش� � ��روع؟ وم� � ��ا م� � ��دى م �ط��اب �ق �ت �ه��ا
للوائح واألنظمة والقوانني؟

القضيبي :مؤامرة حكومية إلسقاط
هيئة مكافحة الفساد
ح� ��ذر ال �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
من مؤامرة حكومية السقاط هيئة
مكافحة الفساد مشيرا الى أن تأخر
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ت �ق��دي��م ت �ع��دي�لات �ه��ا
على ق��ان��ون هيئة الفساد ق��د يكون
م ��رت� �ب� �ط ��ا ب� �م ��وع ��د ح� �ك ��م امل �ح �ك �م��ة
ال��دس �ت��وري��ة ال �ت��ي ت�ن�ظ��ر دس�ت��وري��ة
القانون.
وق � � ��ال ال �ق �ض �ي �ب��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي أم��س إن التعديالت التي
ان �ج ��زت �ه ��ا ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل ��ى ق��ان��ون �ه��ا
ق� ��دم� ��ت ال� � ��ى وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ووزي� � ��ر
األوقاف االسالمية يعقوب الصانع
م� �ن ��ذ أرب � �ع� ��ة أش� �ه ��ر ت �ق��ري �ب��ا وق� ��ام

ب��دوره باحالتها على ادارة الفتوى
وال�ت�ش��ري��ع لنظر ال�ت�ع��دي�لات إال أن
ال �ف �ت��وى ل��م ت�ن�ج��ز ت �ق��ري��ره��ا ب�ش��أن
ال �ق ��ان ��ون ال �ج��دي��د ل�ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة
الفساد رغم مرور كل تلك املدة وذلك
بعكس ما قامت به في اب��داء آرائها
ال �ق��ان��ون �ي��ة ل ��وزي ��ر ال �ن �ف��ط ال �س��اب��ق
والتي كانت ال تستغرق سوى أيام.
واس � �ت � �غ� ��رب ال �ق �ض �ي �ب��ي ت��أخ �ي��ر
ال �ف �ت��وى ف��ي االن �ت �ه��اء م��ن ال �ق��ان��ون
ال� �ج ��دي ��د ال س �ي �م��ا أن� �ه ��ا س �ب ��ق أن
أق��رت القانون الحالي وم��ا القانون
ال �ج��دي��د س� ��وى ب �ع��ض ال �ت �ع��دي�لات
امل �ت �ع �ل �ق��ة ب �س��د ال� �ف ��راغ ال�ت�ش��ري�ع��ي

لقضية االيداعات املليونية وبعض
ال�ث�غ��رات ال�ت��ي تبينت ب�ع��د تطبيق
القانون وتفعيله.
وأضاف القضيبي أن فترة السنة
لتقديم كشف الذمة املالية للقياديني
في الدولة تنتهي في م��ارس املقبل
ويبدو أن هناك من يراهن ان يأتي
ح �ك��م امل �ح �ك �م��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ب �ع��دم
دستورية القانون حتى يتهرب من
تقديم ذمته وهناك من الوزراء ممن
ال يتعاون مع الهيئة في التحقيقات
لذات السبب الفتا الى أن ما تقوم به
أط��راف في الحكومة بتأخير تقديم
ال �ق ��ان ��ون ال �ج��دي��د ل�ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة

ال �ف �س��اد ح �ت��ى ال ت �ف �ق��د أم� ��ل اب �ط��ال
القانون الحالي دستوريا.
وتساءل القضيبي هل هي صدفة
ان يطلب الوزير الصانع مهلة ثالثة
أش� �ه ��ر ل �ت �ق��دي��م م � �ش� ��روع ال �ق ��ان ��ون
ال �ج��دي��د وال �ت��ي ي �ص��دف أن تنتهي
مع امل��دة القانونية التي يستوجب
معها تقديم املسؤولني والقياديني
ذم�م�ه��م امل��ال �ي��ة؟ وه ��ي ال �ف �ت��رة ال�ت��ي
ت �ك��ون ف �ي �ه��ا امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
حسمت دستورية القانون؟
وق��ال إن الحكومة ق��دم��ت قانون
ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد ب �م��رس��وم
ض��رورة نظرا ألهميته ولكن يبدو

الجبري يدين
اغتيال محافظ عدن
دان ن��ائ��ب رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان
ال � � �ع � � ��رب � � ��ي ال � � �ن � � ��ائ � � ��ب م� �ح� �م ��د
ال�ج�ب��ري اغ�ت�ي��ال محافظ عدن
ال � �ل� ��واء ج �ع �ف��ر س �ع��د م �ط��ال �ب��ا
ال�ح�ك��وم��ة اليمنية بالتحقيق
في مالبسات الحادث وتقديم
مرتكبي الجريمة إلى العدالة.
وق ��ال ال�ج�ب��ري ف��ي تصريح
ص �ح��اف��ي إن م �ح��اف��ظ ال �ي �م��ن
رج��ل مدني استهدف بسيارة
مفخخة أودت بحياته وال ريب
أن مثل هذه األعمال االجرامية
ت�س�ع��ى إل ��ى اش ��اع ��ة ال�ف��وض��ى
وال � � �ت� � ��أث � � �ي� � ��ر ع � � �ل � ��ى ع� ��اص � �ف� ��ة
ال �ح��زم ال�ت��ي أع ��ادت ال�ي�م��ن من
م �غ �ت �ص �ب �ي��ه م � �ش� ��ددا ع� �ل ��ى أن
امليليشيات التي أرادت انتزاع
اليمن من جغرافيته وتاريخه
أص �ي �ب��ت ب �ص��دم��ة ع �ن��دم��ا رأت
الحزم الخليجي بقيادة اململكة
العربية السعودية األم��ر الذي
دع ��اه ��ا إل ��ى ال �ق �ي��ام ب�ع�م�ل�ي��ات
اج��رام �ي��ة اس �ت �ه��دف��ت األب��ري��اء
املدنيني مثل محافظ عدن.
وأك��د ال�ج�ب��ري أن قطع داب��ر
اإلرهاب يتطلب توحيد الصف
اليمني وتكاتف جميع القوى

محمد الجبري

وامل� �ك ��ون ��ات ل �ت �ف��وي��ت ال�ف��رص��ة
ع�ل��ى م��ن ي��ري��د س� ��وءا باليمن
وأهله داعيا إلى دعم الحكومة
ال �ش��رع �ي��ة وال �ت �ح��ال��ف ال�ع��رب��ي
ل �ل �ج �ي��ش ال ��وط �ن ��ي وامل �ق ��اوم ��ة
الشعبية ما سيمكن الدولة من
السيطرة على البالد ومواجهة
امليليشيات اإلرهابية.

أن هناك من ي��رى في القانون خطأ
س �ي��اس �ي��ا وي �ج ��ب ت�ص�ح�ي�ح��ه ع�ب��ر
أي بوابة يمكن من خاللها اسقاط
القانون محذرا أن التأخير املتعمد
من قبل الفتوى والتشريع سيكون
ل ��ه ع ��واق ��ب س �ي��اس �ي��ة وخ �ي �م��ة بعد
أن تأكد لنا االنتقائية في الدراسة
وال� �ب� �ح ��ث ال� �ت ��ي ي� �م ��ارس� �ه ��ا ب�ع��ض
امل �س��ؤول�ين ف��ي ال �ف �ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
ت� �ج ��اه م� �ش ��اري ��ع ال� �ق ��وان�ي�ن واآلراء
القانونية التي تقدم لإلدارة.
أحمد القضيبي
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شارك في ختام اجتماع لالتحاد البرلماني الدولي بباريس

أبل :نستغرب الصمت الدولي تجاه
اإلشعاعات النووية والكهرومغناطيسية
أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل اب � ��ل أم��س
اهمية الدور الذي يضطلع به االتحاد
البرملاني الدولي في جميع القضايا
املتعلقة بالبيئة وامل �ن��اخ واالن�ش�ط��ة
ال�ت��ي ت�ع�ق��ده��ا منظمة االم ��م املتحدة
في ه��ذا املجال .ج��اء ذل��ك في تصريح
ادل � � ��ى ب� ��ه اب � ��ل ل � �ـ (ك � ��ون � ��ا) ف� ��ي خ �ت��ام
اج �ت �م��اع ل�لات �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي
خاص بالتغير املناخي عقد بمجلس
الشيوخ الفرنسي على هامش أعمال
(م��ؤت�م��ر االم��م امل�ت�ح��دة ح��ول امل�ن��اخ -
باريس).
وق � ��ال اب ��ل وه ��و ع �ض��و ف ��ي مكتب
ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�م�ي��ة امل�س�ت��دام��ة وال �ت �ج��ارة
وال� �ت� �م ��وي ��ل ف� ��ي االت � �ح� ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
ال��دول��ي ان االج �ت �م��اع ه��دف ال��ى حث
وتحفيز البرملانيني من مختلف دول
ال �ع��ال��م ع�ل��ى تفعيل دوره� ��م ال��رق��اب��ي
وال �ت �ش��ري �ع��ي ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��ال�ب�ي�ئ��ة

ومعالجة املسببات ال�ت��ي ت��ؤدي الى
التغير املناخي .واض��اف ان الحلقات
النقاشية للبرملانيني تناولت املخاطر
ال�ت��ي ت�ص��اح��ب ان�ب�ع��اث��ات االح�ت�ب��اس
ال �ح ��راري وال �ك��رب��ون ب��ال��ذات واث��ره��ا
على كوكب االرض وقضية التشجير
وامور اخرى حول املناخ.
واوض��ح ان��ه اث��ار خ�لال مداخلة له
ف ��ي االج �ت �م��اع ق �ض��اي��ا ع ��دة ف ��ي ه��ذا
املجال اهمها ض��رورة ان توفر الدول
املتقدمة التكنولوجيا الالزمة للدول
النامية والدول االقل نموا للمساهمة
في الحد من هذه االنبعاثات بصورة
ف��اع�ل��ة وان�ع�ك��اس��ات�ه��ا ال�س�ل�ب�ي��ة على
املناخ.
وق � ��ال ان ه� �ن ��اك م �س �ب �ب��ات ك�ث�ي��رة
ت��ؤدي ال��ى ت��ده��ور ال�ع��ال��م م��ن حولنا
وباألخص ما يتعلق بالبيئة والغالف
الجوي وغيرها مؤكدا اهمية توعية

د .خليل أبل مشاركا في مؤتمر املناخ

ال�ش�ب��اب واش��راك�ه��م وتحفيزهم على
املحافظة على البيئة.
واع � � ��رب اب � ��ل ع� ��ن اس� �ت� �غ ��راب ��ه ازاء
ال �ص �م��ت ال ��دول ��ي ح� ��ول االش �ع��اع��ات
النووية التي تسببها الدول املتقدمة
ال � � � ��ى ج � ��ان � ��ب ق � �ض � �ي ��ة االش� � �ع � ��اع � ��ات

الكهرومغناطيسية واث��ره��ا السلبي
على حياة االنسان.
وق��ال اذا اردن��ا ان نعالج موضوع
البيئة والغالف الجوي فيجب تناول
القضية م��ن جميع جوانبها لتوفير
حياة افضل لإلنسان.

واوض � � � � ��ح ان اج � �ت � �م� ��اع االت � �ح� ��اد
البرملاني ال��دول��ي ال��ذي ض��م اكثر من
 160عضوا برملانيا حول العالم اتفق
على م�س��ودة وثيقة ح��ول امل�ن��اخ بعد
اج � ��راء ت �ع��دي�لات ف��ي ب �ع��ض ن�ق��اط�ه��ا
على ان يعتمدها في اجتماعه املقبل
املقرر في اوساكا في مارس .2016
واش��ار ال��ى ان البرملانيني توافقوا
ع� � �ل � ��ى ق� � � � � ��رار ش� � ��ام� � ��ل وخ � � �ط� � ��ة ع �م��ل
ب�ض��رورة ان يكون االت�ح��اد البرملاني
ال��دول��ي ح��اض��را ف��ي جميع القضايا
املتعلقة بالبيئة وامل �ن��اخ واالن�ش�ط��ة
ال�ت��ي تعقدها االم ��م امل�ت�ح��دة ف��ي ه��ذا
الخصوص .وأعربت مسودة الوثيقة
الختامية الج�ت�م��اع ب��اري��س ع��ن قلق
االت � �ح� ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� ��دول� ��ي ب �ش��ان
االختالالت املناخية املتعاقبة واثرها
الخطير ع�ل��ى ك��وك��ب االرض م�ش��ددة
ع�ل��ى ض ��رورة اخ��ذه��ا ب�ع�ين االع�ت�ب��ار

في القوانني الوطنية.
وذك� � ��رت ان االح� �ت� �ب ��اس ال� �ح ��راري
م�ش�ك�ل��ة ع��امل �ي��ة ذات ان �ع �ك��اس ك�ب�ي��ر
ع�ل��ى امل�س�ت��وى ال�ب�ي�ئ��ي واالق �ت �ص��ادي
واالج�ت�م��اع��ي وال�س�ي��اس��ي وستشكل
خطرا كبيرا على سبل ال��وص��ول الى
مياه الشرب واالمن الغذائي والصحة
العامة والتنوع البيولوجي.
واك� ��دت م �س��ودة ال��وث�ي�ق��ة ض ��رورة
خ �ف ��ض ان� �ب� �ع ��اث ��ات غ � ��از االح �ت �ب ��اس
ال �ح��راري وال �ح��د م��ن زي ��ادة متوسط
درج ��ة ح ��رارة االرض ل�ي�ك��ون اق��ل من
درج � �ت �ي��ن ب ��ال� �ت� �ن ��اس ��ب م � ��ع م� �ع ��دالت
م � ��ا ق� �ب ��ل ال� �ص� �ن ��اع ��ة وذل� � � ��ك ت �ن��اغ �م��ا
م� ��ع االه� � � � ��داف ال ��رئ �ي �س �ي ��ة الت �ف��اق �ي��ة
االم ��م امل�ت�ح��دة االط��اري��ة ب �ش��ان تغير
امل �ن��اخ وم��ا ت��م االت �ف��اق عليه م��ن قبل
الحكومات ف��ي ات�ف��اق كوبنهاغن في
 18ديسمبر .2009

طالب بالكشف عن األوامر التغييرية بشأنها ونسبة إنجازها

..ويسأل عن مخالفات مشاريع الصحة اإلنشائية
وج��ه النائب د .خليل عبدالله أبل
س��ؤاال إل��ى وزي��ر الصحة أك��د فيه انه
ن �م��ا إل� ��ى ع �ل �م��ه أن ه �ن ��اك م �خ��ال �ف��ات
ش ��اب ��ت ب �ع��ض امل� �ش ��اري ��ع اإلن �ش��ائ �ي��ة
ل��وزارة الصحة وت�ج��اوزات في تنفيذ
ت �ل��ك امل� �ش ��اري ��ع ب �س �ب��ب ال �ت��أخ �ي��ر ف��ي
التنفيذ ومنح املقاوليني الرئيسيني
ت �م��دي��د ل �ه��ا وإج � ��راء أوام � ��ر تغييرية
ع �ل �ي �ه��ا وح � � ��دوث ت��أخ �ي��ر ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
خطط التنمية وما ينتج عن مخالفة
مثل هذه املشاريع من عواقب تتعلق
ب �ت��وف �ي��ر أس � � ��رة ح� �س ��ب اح �ت �ي��اج��ات
األم � � � � � � � ��راض ال� � �س � ��ري � ��ري � ��ة وال� � �ط � ��اق � ��ة
االستيعابية للمستشفيات وامل��راك��ز
الطبية التخصصية.
وأض � � � � ��اف:ل � � � � ��ذا ي� � ��رج� � ��ى إف� � ��ادت� � ��ي
وتزويدي بما يلي- :
ك � �ش� ��ف ي �ت �ض �م��ن ح� �ص ��ر وب� �ي ��انتفصيلي ب��امل�ش��اري��ع امل��درج��ة بكافة
خ �ط��ط ال�ت�ن�م�ي��ة امل �ل �ت��زم��ة ب �ه��ا وزارة
الصحة وت��وض�ي��ح ال�ه��دف ال�ع��ام لكل
مشروع على حدة مع بيان توضيحي
ب �س �ن��ة االع � �ت � �م� ��اد امل� ��ال� ��ي وال �ت �ك �ل �ف��ة
ال� �ك� �ل� �ي ��ة ل� �ل� �م� �ش ��روع واالع� � �ت� � �م � ��ادات
امل��ال�ي��ة امل�خ�ص�ص��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى كل
س�ن��ة م��ال�ي��ة وب �ي��ان إج�م��ال��ي للمبالغ

املصروفة من تلك االعتمادات على كل
س�ن��ة م��ال�ي��ة وع�ل��ى م�س�ت��وى ك��ل خطة
من خطط التنمية.
كشف يوضح بيان نسب االنجازلكل مشروع من مشاريع التنمية على
مستوى التكلفة الكلية للمشروع كل
على حدة.
ب�ي��ان نسبة االن�ج��از لكل مشروععلى حدة  -على مستوى االعتمادات
املالية املخصصة لتلك املشاريع لكل
سنة مالية .
ك� �ش ��ف ي �ت �ض �م��ن ب� �ي ��ان ب ��األوام ��رامل ��ال� �ي ��ة ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة ال � � �ص � ��ادرة ل�ك��ل
مشروع على حدة وأسباب طلب األمر
ال �ت �غ �ي �ي��ري وم� �ب ��ررات ��ه وامل � ��دة امل �م��دة
لألمر التغييري – إن وجد.
ك � �ش� ��ف ي �ت �ض �م ��ن ب � �ي� ��ان ب� ��أوام� ��رال� �ت� �م ��دي ��د ل� �ك ��ل م � �ش � ��روع ع� �ل ��ى ح ��دة
وأس �ب ��اب ال�ت�م��دي��د وت��وض �ي��ح م��ا إذا
ك��ان ال�س�ب��ب م��ن امل�ت�ع�ه��د (س ��واء ك��ان
املكتب الهندسي للتصميم أو مكتب
اإلش� � ��راف أو امل� �ق ��اول ال��رئ �ي �س��ي – أو
ب �س �ب��ب ي �ع ��ود ل �ل �ع��ام �ل�ين ب� ��ال� ��وزارة)
وت��وض �ي��ح إذا م��ا ُأع �ف��ي امل�ت�ع�ه��د من
ال� �غ ��رام ��ة ال �ت��أخ �ي��ري��ة م ��ن ع ��دم ��ه م��ع
تبيان أسباب إعفاء املتعهد من غرامة

ال �ت��أخ �ي��ر إن وج ��د وت �ح��دي��د أس �ب��اب
ت ��أخ ��ر امل � �ش � ��روع واإلج � � � � � ��راءات ال �ت��ي
اتخذتها ال��وزارة بهذا الشأن في حق
من تسبب بالتأخير؟
ك �ش��ف ي��وض��ح امل �ش��اري��ع ال �ت��ي تمان �ج��ازه��ا ب �ص��ورة ن�ه��ائ�ي��ة وامل��درج��ة
ب �خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة م� ��ع ت� �ح ��دي ��د ف �ت��رة
االن� � �ج � ��از ال �ف �ع �ل �ي��ة ال � � � � ��واردة ب �ب �ن��ود
ال �ت �ع��اق��د وف� �ت ��رة االن� �ج ��از ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
(ت � ��اري � ��خ االن � � �ج� � ��از) ع� �ن ��د االس � �ت�ل��ام
النهائي لكل مشروع على حدة.
ب�ي��ان تفصيلي يوضح البرنامجال ��زم� �ن ��ي ل �ل �ت �ن �ف �ي��ذ ف� ��ي ك� ��ل م� �ش ��روع
ع �ل��ى ح ��دة ووف �ق ��ا مل��راح �ل��ه امل�خ�ت�ل�ف��ة
(ال �ت �ص �م �ي��م – اإلش � � ��راف  +ال�ت�ن�ف�ي��ذ)
ي ��وض ��ح ال� �ف� �ت ��رة امل �ط �ل ��وب ��ة ال� � � ��واردة
ب � �ش� ��روط ال �ت �ع ��اق ��د وف � �ت� ��رة االن� �ج ��از
الحقيقية لكل مرحلة مع تحديد مدة
تمديد فترة التعاقد – إن وجدت – أو
ف��ي ح ��ال ت��أخ��ر م��دة اإلن �ج��از -ووف�ق��ا
ل �ل �م��راح��ل امل� �ش ��ار إل �ي �ه��ا س� � ��واء ك��ان
املتعاقد هو املهندس االستشاري أو
م�ك�ت��ب امل �ش��رف أو امل �ق��اول ال��رئ�ي�س��ي
على تلك األعمال.
ب� �ي ��ان ت�ف�ص�ي�ل��ي ي ��وض��ح ال �ط��اق��ةاالس� �ت� �ي� �ع ��اب� �ي ��ة ال � �س� ��ري� ��ري� ��ة ب �ك��اف��ة

امل � �س � �ت � �ش � �ف � �ي ��ات وامل� � � ��راك� � � ��ز ال �ط �ب �ي ��ة
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة م � ��ع ت� �ح ��دي ��د ت �ك �ل �ف �ت �ه��ا
املالية ب�ص��ورة مفصلة حسب أب��واب
امل �ي��زان �ي��ة ل �ل �ط��اق��م ال �ط �ب��ي ول �ل �ط��اق��م
ال �ط �ب ��ي امل� �س ��اع ��د وك� ��اف� ��ة ال ��وظ ��ائ ��ف
امل �س��ان��دة ع�ل��ى م�س�ت��وى ك��ل س�ن��ة من
سنوات خطط التنمية املختلفة.
ك �ش ��ف ي �ت �ض �م��ن ب �ي ��ان ب�ت�ك��ال�ي��فأع � �م � ��ال ال� �ص� �ي ��ان ��ة ال � �ت� ��ي ت �ح �م �ل �ت �ه��ا
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة خ�ل�ال آخ��ر
ثالث سنوات وحتى تاريخ طرح هذا
السؤال.
ك �ش ��ف ي �ت �ض �م��ن ب �ي ��ان ب�ت�ك��ال�ي��فش� � � ��راء األج � � �ه� � ��زة وامل� � � �ع � � ��دات وك ��اف ��ة
امل � �س � �ت � �ل� ��زم� ��ات ال � �ط � �ب � �ي ��ة واألدوي � � � � � ��ة
وت �ك��ال �ي��ف ال �ص �ي��ان��ة ال �ت��ي تحملتها
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ل�ل�م�ع��دات
واألج�ه��زة وكافة املستلزمات الطبية
خالل آخر ثالث سنوات وحتى تاريخ
طرح هذا السؤال.
ب� �ي ��ان ت �ف �ص �ي�ل��ي ي ��وض ��ح دراس� ��ةال� � �ج � ��دوى امل � �ع� ��دة م� ��ن ق� �ب ��ل ال� � � ��وزارة
لتطوير املستشفيات في الكويت حتى
عام  2020لزيادة الطاقة االستيعابية
املضافة لألسرة على األسرة الحالية
ب�ك��اف��ة املستشفيات وامل��راك��ز الطبية

بالكويت م��ع تحديد بيان بتكلفتها
املالية وال�ب��رن��ام��ج الزمني لتنفيذها
على مستوى كل مستشفى على حدة
خالل كل سنة مالية وفي حال وجود
دراس� ��ة ج ��دوى ي��رج��ى إرف� ��اق نسخة
منها.
ب�ي��ان يوضح أس�ب��اب تدني نسبال� �ص ��رف وت ��أخ ��ر إن� �ج ��از ال �ع��دي��د من
املشاريع املدرجة بخطط التنمية على
م��دار ال�س�ن��وات املاضية وفقا مل��ا ورد
بتقارير ديوان املحاسبة واإلج��راءات
ال� � �ت � ��ي ات � �خ� ��ذت � �ه� ��ا ال � � � � � � � ��وزارة ب� �ش ��أن
املتسببني ب��ذل��ك س ��واء امل�ت�ع��اق��د ك��ان
مكتب التصميم الهندسي أو مكتب
اإلش��راف الهندسي أو الجهاز الفني
امل�ش��رف على تنفيذ تلك امل�ش��اري��ع أو
املقاول الرئيسي.
ك � �ش ��ف ب � �ع ��دد وأس� � �م � ��اء ال �ج �ه��ازال �ف �ن��ي ب� ��ال� ��وزارة ال � ��ذي ي �ش��رف على
تنفيذ املشاريع الحالية والتطويرية
املستقبلية للمشاريع الحالية حتى
عام  2020متضمنا املسمى الوظيفي
والخبرة العملية والشهادة العلمية
ل �ك��ل م�ن�ه��م م ��ع ب �ي��ان امل �ش��اري��ع ال�ت��ي
أش��رف على تنفيذها وم��ا ت��م انجازه
م �ن �ه��ا م� ��ع ت �ح ��دي ��د ت� ��اري� ��خ االن� �ج ��از

وف�ق��ا للعقد وت��اري��خ االن�ج��از الفعلي
وال�ت�ك�ل�ف��ة امل��ال �ي��ة ال�ك�ل�ي��ة ل �ه��ا وب �ي��ان
امل��وق��ف التنفيذي للمشاريع األخ��رى
التي تقع تحت إشراف كل منهم على
ح��دة ول��م يتم تنفيذها حتى تاريخه
م ��ع ت �ح��دي��د ت ��اري ��خ اإلن� �ج ��از ال�ف�ع�ل��ي
لها أو التي تدنت نسب االنجاز فيها
م��وض �ح��ا أس� �ب ��اب ذل� ��ك واإلج� � � ��راءات
املتخذة م��ن قبل ال ��وزارة بهذا الشأن
في حق املوظف املسؤول في الجهاز
الفني إن كان متسببا في املخالفة.
ت��زوي��دي بكشف تفصيلي بكافةال �ق �ض ��اي ��ا ال� �ت ��ي خ �س��رت �ه��ا ال� � � ��وزارة
ل �ص ��ال ��ح امل �ت �ع �ه��دي��ن س � � ��واء م �ك��ات��ب
ال� �ت� �ص� �م� �ي ��م ال � �ه � �ن ��دس ��ي أو م �ك��ات��ب
اإلش� � � � � � ��راف ال � �ه � �ن� ��دس� ��ي أو امل� � �ق � ��اول
ال ��رئ� �ي� �س ��ي أو امل� � �ق � ��اول م� ��ن ال �ب��اط��ن
وامل��رف��وع��ة م��ن أو ض��د ال� ��وزارة خ�لال
خطط التنمية وب�ي��ان التكلفة املالية
ال�ت��ي تكبدتها ال � ��وزارة م��ن امل�ي��زان�ي��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل� ��دول� ��ة وإط �ل��اع� � �ن � ��ا ع �ل��ى
اإلج � � � ��راءات ال �ت��ي ات �خ��ذت �ه��ا ال� � ��وزارة
بشأن املتسببني بذلك.
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كشف لبرنامج «هاش تاغ» ان المجلس سيناقش تقرير لجنة األولويات في إحدى الجلسات العادية

الزلزلة :ال جلسات خاصة
لمناقشة القوانين غير المفعلة
في لقاء لم يخل من
التعارض النيابي الحكومي
غير الضار بمبدأ التعاون
استضاف برنامج هاش تاغ
والذي يبث على تلفزيون
المجلس رئيس لجنة
األولويات البرلمانية النائب
د .يوسف الزلزلة ووزير
الدولة لشؤون مجلس
الوزراء وزير الكهرباء
والماء بالوكالة الشيخ
محمد العبد اهلل للحديث
عن إنجازات السلطتين.
ففي نقاط التوافق أكدا
أن التعاون بين السلطتين
واجب ينطلق من مبادئ
الدستور التي نصت على
الفصل بين السلطات
مع تعاونها وفي هذا
الصدد نفى الوزير العبد
اهلل الشخصانية عن
المساءالت السياسية التي
قدمها نواب المجلس
الحالي فيما طالب الزلزلة
الحكومة بالعمل على
تحويل الكويت إلى
مركز للصناعات النفطية
لتحقيق تنويع في الدخل.
وفي التفاصيل:

أع� � ��رب رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة األول� ��وي� ��ات
النائب د .يوسف الزلزلة عن اعتقاده
ب ��أن ال �ت �ع��اون ه��و األص� ��ل واألس� ��اس
ال ��ذي ي�ف�ت��رض أن يحكم ال�ع�لاق��ة بني
السلطتني على ال��دوام تفعيال للقسم
ال � � ��ذي أداه ال � �ط� ��رف ��ان ع� �ل ��ى اح� �ت ��رام
ال��دس�ت��ور وال�ع�م��ل وف��ق م�ب��ادئ��ه التي
تنص على الفصل بني السلطات مع
تعاونها.
كما اك��د الزلزلة أن ه��ذا التعاون ال
يعني اإلقرار بأن كل وزير يقوم بدوره
كما ينبغي على خالف ما هو حاصل
ألن تفاوت أداء الوزراء مسألة طبيعية
ت�خ�ض��ع ل �ل �ق��درات ال��ذات �ي��ة ل�ك��ل وزي��ر
وهنا يبرز دور مجلس األمة الرقابي
في اإلشادة بالوزير املجد ومحاسبة
م � ��ن ي �ق �ص ��ر ف � ��ي ع �م �ل ��ه ب ��اس� �ت� �خ ��دام
األدوات التي يراها مناسبة.
وتابع أن بعض الوزراء املوجودين
في التشكيلة الحكومية الحالية على
ق� ��در امل �س��ؤول �ي��ة وع �ن��دم��ا يستشعر
ب � ��وج � ��ود خ� �ل ��ل ف � ��ي وزارت � � � � ��ه ي �س �ع��ى
ل�ت�ص��وي�ب��ه وي�ط�ل��ب م�س��اع��دة ال �ن��واب
لتحديد مكامن الخلل وه�ن��اك وزراء
آخ��رون ال يعتمدون ه��ذا التوجه وال
يتعاونون مع النواب كاشفا في هذا
ال� �ص ��دد ع ��ن وج � ��ود ط �ل �ب��ات ن�ي��اب�ي��ة
م �ت �ك��ررة ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق في
ف� �س ��اد ال �ب �ل��دي��ة واس� �ت� �ش ��راء ظ��اه��رة
ال��رش��وة مشيرا إل��ى أن إص��رار بعض
ال � ��وزراء ع�ل��ى ع ��دم ال �ق �ي��ام بتصحيح
األخ � � �ط � � ��اء ه� � ��و م� � ��ا ي � ��دع � ��و امل �ج �ل ��س
لتشكيل لجنة تحقيق برملانية وأكد
وج � � ��ود اك � �ث� ��ر م � ��ن ق �ض �ي ��ة ح �ك��وم �ي��ة
يتحدث النواب من خاللها عن بعض
األخ� �ط ��اء داخ� ��ل ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
متهما بعض ال��وزراء بعدم االهتمام
بسماع مداخالت النواب فيما يتعلق
بالخلل املوجود داخل وزارته.
بطء حكومي
وأوض ��ح ال��زل��زل��ة أن تكليف مكتب
املجلس للجنة األولويات متابعة أداء
ال� � ��وزراء س�ب�ب��ه وج ��ود ب ��طء حكومي
ش��دي��د ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق ��وان�ي�ن ف �ه��م ل��م
ي �س �ت �ط �ي �ع��وا م� � �ج � ��اراة امل� �ج� �ل ��س ف��ي
م �س��أل��ة إق � ��رار ال �ت �ش��ري �ع��ات غ �ي��ر أن�ن��ا
نشيد ب��دوره��م وت�ع��اون�ه��م ف��ي إق��رار
اكبر ك��م م��ن ال�ق��وان�ين التي تصب في
صالح املواطن.
وف� ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد ك �ش��ف ال��زل��زل��ة
أن امل �ج �ل ��س ل� ��ن ي �خ �ص��ص ج �ل �س��ات
مل �ن��اق �ش��ة ال �ق��وان�ي�ن ال �ت��ي ل ��م ت�ن�ف��ذه��ا
ال �ح �ك��وم��ة وإن �م ��ا وف �ق��ا ل �ق ��رار مكتب
امل �ج �ل��س س �ت �ق��وم ل �ج �ن��ة األول ��وي ��ات
ب�ع��د م�ت��اب�ع�ت�ه��ا ل�ع�م��ل ال � ��وزراء ب��رف��ع

النائب د .يوسف الزلزلة

تقرير متكامل إلى املجلس سوف يتم
مناقشته خالل احدى الجلسات.
وفيما يتعلق برؤيته ألسباب تأخر
الحكومة في إقرار اللوائح التنفيذية
للقوانني قال الزلزلة إن املشكلة تكمن
ف ��ي م��واف �ق��ة ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى إص� ��دار
الالئحة التنفيذية في غضون  6أشهر
وإلزام نفسها بذلك مرحبا بخطوتها
بطلب مدة عام كامل إلصدار الالئحة
التنفيذية في قانون األحداث الجديد
وأع � ��رب ع��ن دع �م��ه ل �ت��وج��ه ال�ح�ك��وم��ة
بمد مهلة التنفيذ للقوانني الجديدة
التي ال يمكن االنتهاء منها في فترة 6
أشهر وعلق قائال إذا طلبت الحكومة
مد املدة فإن املجلس لن يعترض.
وت � �ح� ��دث ال� ��زل� ��زل� ��ة ع� ��ن أول� ��وي� ��ات
املجلس ل��دور االن�ع�ق��اد ال��راب��ع قائال:
ه �ن��اك خ �ط��ة اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة للتنمية
ت �ح �ت��اج إل ��ى ق��اع��دة م��ن ال�ت�ش��ري�ع��ات
ل� �ك ��ي ن �ب �ن��ي ع �ل �ي �ه��ا ت �ن �ف �ي��ذ ال �خ �ط��ة
وب� �ع ��ض ت �ل ��ك ال �ت �ش ��ري �ع ��ات م��رت �ب��ط
ارت�ب��اط��ا مباشرا بالخطة وغالبا ما
ي �ت��م ت�ق��دي�م�ه��ا م��ن ال �ح �ك��وم��ة وه �ن��اك
م �ج �م��وع��ة أخ � � ��رى م� ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات
يقدمها النواب بهدف تعديل القوانني
ال�ق��ائ�م��ة او اس �ت �ح��داث ق��ان��ون ج��دي��د
مشيرا إلى وج��ود تشكيلة كبيرة من
ال�ت�ش��ري�ع��ات االق �ت �ص��ادي��ة امل��وج��ودة
ضمن أولويات دور االنعقاد الجاري.
وأش� ��ار ال��زل��زل��ة إل ��ى أه�م�ي��ة ال ��دور
ال ��ذي ت �ق��وم ب��ه ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات في
تنظيم العمل البرملاني داخل املجلس
م��ؤك��دا ان �ه��ا ق�ض��ت ع�ل��ى ال�ع�ش��وائ�ي��ة
ال�ت��ي ك��ان��ت م��وج��ودة بالسابق حيث
ان جدول األعمال ال يناقش منه فعليا
داخل الجلسة غير  10باملئة في بعض
الجلسات فكل من يقدم طلبا ملناقشة
خ��اص��ة وي�ج�م��ع ت��وق�ي��ع ع �ش��رة ن��واب
يعطى األول��وي��ة على ج��دول األع�م��ال

وه ��و م��ا ت��م ت�ن�ظ�ي�م��ه خ�ل�ال امل�ج�ل��س
الحالي عن طريق لجنة االولويات.
وت� � ��اب� � ��ع أن ق� � ��ان� � ��ون اس �ت �ق�ل�ال �ي ��ة
ال� �ق� �ض ��اء م� ��وج� ��ود ض� �م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن
املزمع مناقشتها خالل دور االنعقاد
ال�ح��ال��ي غ�ي��ر ان غ�ي��اب ال�ت��واف��ق عليه
من الحكومة يجعله غير محدد الدور
أو م�ع�ل��وم وق��ت امل�ن��اق�ش��ة ك��اش�ف��ا عن
وج��ود  42قانونا مدرجة على جدول
اعمال دور االنعقاد الرابع.
وأوض� � � � ��ح ان ه � �ن� ��اك ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
ال �ق��وان�ي�ن االق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ان �ج��زت
م �ث��ل ب ��ي او ت ��ي وت� �ع ��دي�ل�ات أس� ��واق
امل��ال وال�ق��وان�ين املنتظرة مثل قانون
امل �ن��اق �ص��ات وق ��ان ��ون م��دي�ن��ة ال�ح��ري��ر
الذي اعتبر انه سيحل جزءا كبيرا من
أزم ��ة ال�ت��وظ�ي��ف ع��ن ط��ري��ق ال��وظ��ائ��ف
الكثيرة التي سيوفرها.
البديل االستراتيجي
وع��ن ال�ب��دي��ل االستراتيجي اعتبر
ال��زل��زل��ة أن ت�ق�ب��ل امل�ج�ت�م��ع ألي ش��يء
جديد صعب في بدايته وعندما يطبق
ي �ص �ب��ح ط �ب �ي �ع �ي��ا م �ط �م �ئ �ن��ا ال�ج�م�ي��ع
بخصوص هذا القانون بأنه سيحفظ
حقوق أكبر نسبة من املوظفني الذين
لم يستفيدوا من زي��ادة ال��روات��ب وان
القانون يعطي املوظف حقه في زيادة
الرواتب وأنه سينصف الجميع دون
استثناء مشيرا إلى ان إيجاد مسطرة
واحدة لرواتب املوظفني مطلب نيابي
م�ت�ك��رر ل�ل�ح�ك��وم��ة وان ال�ب��دي��ل س��وف
يعالج تلك املشكلة.
ورد ال � ��زل � ��زل � ��ة ع � �ل ��ى م � ��ن ي �ن �ت �ق��د
أداء امل�ج�ل��س ب��أن��ه غ�ي��ر م�ت��اب��ع جيد
إلن� �ج ��ازات امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل�س�ت��وي�ين
ال�ت�ش��ري�ع��ي وال��رق��اب��ي وال � ��ذي تظهر
اإلح�ص��ائ�ي��ات ت�ف��وق��ه ب �ص��ورة كبيرة
ع �ل ��ى ك� ��ل امل� �ج ��ال ��س ال �ن �ي��اب �ي��ة ال �ت��ي

شهدتها الحياة البرملانية مشيرا إلى
انه وبناء على ما سبق فإن من ينكر
تلك اإلنجازات يكون حاقدا على هذا
املجلس أو ك��اره��ا ل��ه أو أن��ه ي��رى بأم
عينه ن�ج��اح امل�ج�ل��س وي�ه��اج�م��ه ألن��ه
عدو للنجاح.
وتابع في هذا الصدد إلى ان موافقة
املجلس على مشاريع الحكومة ألنها
ج� �ي ��دة ف ��ي م �ع �ظ �م �ه��ا وم � ��ا ت �ج��د أن��ه
يحتاج إل��ى تعديل ت��رده إل��ى اللجنة
امل �خ �ت �ص ��ة ل �ت �ع��دي �ل��ه م �ن �ت �ق ��دا م �ب��دأ
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ح�ك��وم��ة ب�م�ب��دأ ع��دائ��ي
والنظر إلى مشاريعها بتخوف وقال
معلقا :الحكومة تسعى مثل املجلس
ل�لإن�ج��از وت�ح�ق�ي��ق ن�ج��اح��ات للوطن
ت �ح �س��ب ل �ه��ا وت �س �ج��ل ب��اس �م �ه��ا وال
تتعمد اإلخ �ف��اق معتبرا ان استقالة
خمسة وزراء وإلزام الحكومة بتشكيل
لجان تحقيق وتنفيذ نتائجها دليل
واض��ح على ان املجلس ليس صوريا
كما يروج البعض.
وطالب الزلزلة الحكومة بالتفكير
ب �ص��ورة غ�ي��ر نمطية لتنويع ال��دخ��ل
ب��اس�ت�خ��دام امل�ت��اح لدينا وه��و امل��ورد
ال �ن �ف �ط��ي ع ��ن ط��ري��ق ق �ي��ام ص �ن��اع��ات
نفطية يمكننا م��ن خ�لال�ه��ا ال�ت��وس��ع
وج � � �ع� � ��ل ال � � �ك � ��وي � ��ت م � � ��رك � � ��زا ع ��امل� �ي ��ا
ل�ل�ص�ن��اع��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة ك�م��ا اع ��رب عن
استيائه من استمرار استالم الديوان
األم� �ي ��ري مل �ش��اري��ع ال ��دول ��ة ال�ت�ن�م��وي��ة
ب��االس �ت �ن��اد إل� ��ى ان وظ �ي �ف �ت��ه ليست
تنفيذية.
رقابة وتشريع
من جهته أكد الوزير الشيخ محمد
العبدالله ع��دم صحة م��زاع��م البعض
بأن عمل املجلس يؤخذ عليه طغيان
ال �ج ��ان ��ب ال �ت �ش��ري �ع��ي ع �ل��ى ال �ج��ان��ب
الرقابي مشيرا إل��ى أن االحصائيات
ت��دح��ض ت�ل��ك االدع � ��اءات ح�ي��ث تشير
إل � ��ى أن ع � ��دد االس � �ت � �ج� ��واب� ��ات ال �ت��ي
ق��دم��ت خ�ل�ال دوري � ��ن ان �ع �ق��ادي�ين في
املجلس الحالي ت��وازي ما ق��دم خالل
فصل تشريعي كامل خ�لال السنوات
السابقة وكذلك أش��ارت اإلحصائيات
إلى أن املجلس الحالي األكثر توجيها
ل�لأس�ئ�ل��ة وت�ش�ك�ي�لا ل�ل�ج��ان التحقيق
فكل أداوت الرقابة البرملانية تفوق في
اس�ت�خ��دام�ه��ا ع�ل��ى امل�ج��ال��س السابقة
وت�ل��ك ه��ي إحصائيات رسمية فعلى
م ��اذا ي�س�ت�ن��د م��ن ي ��ردد ب��أن��ه ال ي�ق��وم
بدوره الرقابي؟.
وت� � ��اب� � ��ع ال � �ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه :ان رئ� �ي ��س
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أكد أنه أرسى قواعد جديدة للتعاون مع الحكومة وأداؤه الرقابي والتشريعي متوازن

العبداهلل :مساءالت مجلس األمة
السياسية بعيدة عن الشخصانية
تتمة المنشور ص10
املجلس وأعضاءه نجحوا في إرساء
ق ��واع ��د وأن� �ظ� �م ��ة غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة ف��ي
م �ع��اون��ة ال �ح �ك��وم��ة ف ��ال ��دور ال��رق��اب��ي
ل��م يغب وإن�م��ا يفعل وفقا للضوابط
الدستورية وأبرز ما يميزه هو غياب
الشخصانية واالستهداف الشخصي
ع��ن م�س��اء ل�ت��ه ال�س�ي��اس�ي��ة ف�ه��و ي�ق��وم
بدور رقابي وتشريعي متوازن.
وأوض � ��ح أن أب� ��رز ص ��ور ال �ت �ع��اون
امل�ث�م��ر ب�ين السلطتني ت�ج�س��ده لجنة
األول � ��وي � ��ات وال � �ت� ��ي ج� � ��اءت ب �ت��واف��ق
ح� �ك ��وم ��ي ن� �ي ��اب ��ي م � ��ن أج� � ��ل ت �ق��ري��ب
وج �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه�م��ا ح��ول
أول� ��وي� ��ة ت��رت �ي��ب ال� �ق ��وان�ي�ن ودوره� � ��ا
ف ��ي امل �ن��اق �ش��ة وك ��ذل ��ك ح �س��ن اإلع� ��داد
ل �ل �ج �ل �س��ات وه� ��و م �ث ��ال ح ��ي و دل�ي��ل
ع �ل��ى وج� ��ود ن �ه��ج ج��دي��د ي �ق��وم على
دي�م�ق��راط�ي��ة حقيقة ف��ي ت �ب��ادل اآلراء
واختيار األصلح من بينها بناء على
اإلقناع وليس ف��رض ال��رأي فاملجلس
ال �ح��ال��ي وال �ح �ك��وم��ة ال ي �ك��ون��ان على
اتفاق في جميع الحاالت وليس هذا
م�ط�ل��وب��ا م�ن�ه�م��ا وإن �م��ا امل �ط �ل��وب هو
البعد ع��ن ف��رض ال ��رأي واالس�ت�ه��داف
ال�ش�خ�ص��ان��ي وه ��و ول �ل��ه ال�ح�م��د غير
م��وج��ود ف��ي املجلس الحالي معتبرا
أن ذل��ك ه��و أح��د أب��رز م��زاي��اه بخالف
ال � �س� ��اب� ��ق ح � �ي ��ث ك � � ��ان ال� � �ت � ��أزي � ��م ه��و
السائد ع�ل��ى العالقة ب�ين السلطتني
كما ك��ان ه�ن��اك م �ع��اداة وشخصانية
ف ��ي اس �ت �خ ��دام األدوات ال��دس �ت��وري��ة
م �ع��رب��ا ع��ن ت�م�ن�ي��ات��ه ب ��إرس ��اء ال�ن�ه��ج
ال � �ج� ��دي� ��د ال � � � ��ذي ان� �ت� �ه� �ج ��ه امل �ج �ل��س
الحالي واستمراره لتحقيق النهضة
التنموية املتنظرة مؤكدا ان ما يربط
ال �ح �ك��وم��ة ب �م �ج �ل��س األم � ��ة أك� �ب ��ر م��ن
األمور التي يمكن أن تفرقهم.
اللوائح التنفيذية
وف ��ي رده ع �ل��ى س� ��ؤال ب�خ�ص��وص
ت��أخ��ر ال �ل��وائ��ح ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�ق��وان�ين
أجاب العبدالله أن العجلة التشريعية
م�ع�ق��دة وت�ح�ت��اج إل��ى وق��ت ح�ت��ى يتم
دراس � ��ة ال �ق��ان��ون وخ ��روج ��ه م�ت�ك��ام�لا
وبناء على ذلك فإن بعض التشريعات
ت�ظ��ل دراس�ت�ه��ا ق��ائ�م��ة بمجلس األم��ة
ل�ع��دة أش�ه��ر ورب�م��ا لسنوات ن��رى أنه
ليس من اإلنصاف بعد كل هذه املدة أن
يتم استعجال مجلس الوزراء إلصدار
الالئحة التنفيذية في أسرع وقت كما
أود الرد على من يرى إمكانية العمل
على ال�لائ�ح��ة التنفيذية قبل ص��دور
ال�ق��ان��ون ب��أن ذل��ك غ�ي��ر دق�ي��ق ل��وج��ود
ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ب �ع��ض ال �ق��وان�ي�ن في

ال �ل �ح �ظ��ات األخ� �ي ��رة وب�ي�ن امل��داول �ت�ين
وبناء عليه سيكون غير ذي جدوى أن
أعد الالئحة قبل صدور القانون الفتا
إلى انه برغم ذلك فإن الحكومة تبذل
قصارى جهدها لالنتهاء من اللوائح
التنفيذية في مدة  6أشهر بعد إقرار
القانون في مجلس األم��ة كما اضاف
معقبا أن ال�ل��وائ��ح التنفيذية ليست
ف�ق��ط ه��ي م��ن ي�ح�ت��اج وق �ت��ا ح�ي��ث ان
اإلجراءات التنفيذية لتطبيق القانون
تحتاج وقتا أيضا.
وأثنى العبد الله على ق��رار مكتب
امل �ج �ل��س ب�ت�ك�ل�ي��ف ل �ج �ن��ة األول ��وي ��ات
ب�م�ت��اب�ع��ة أس �ب��اب ت�ع�ط��ل اإلن �ج��ازات
ال �ت �ن �م��وي��ة ف ��ي ك ��ل وزارة ع �ل��ى ح��دة
مشددا على احقية املجلس في القيام
بدوره الرقابي وفقا للدستور مشيرا
ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص ��دد إل � ��ى ان ال �ح �ك��وم��ة
تتعامل مع إجراءات املجلس الرقابية
ب��أري�ح�ي��ة ك�ب�ي��رة مبعثها ث�ق�ت�ه��ا في
أن � �ه ��ا ال ت �ن �ط �ل��ق م� ��ن م � �ب ��دأ م � �ع ��اداة
ل �ل �ح �ك��وم��ة م �ع �ت �ب ��را ان ال �س �ط �ل �ت�ين
ي�ق��وم��ان ب��دوره�م��ا وف�ق��ا لصالحيات
ك��ل منهما وب�ن��اء على ذل��ك فمن حق
الطرف الذي أوكل إليه الدستور مهمة
الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية
القيام بدوره بما ال يخالف الدستور
الذي يحكم الطرفني.
لجان التحقيق
ون �ف��ى ال �ع �ب��د ال �ل��ه أن ي �ك��ون ك�ث��رة
لجان التحقيق مبعث توتر للعالقة
بي��ن ال�ح�ك��وم��ة وامل �ج �ل��س م�ش�ي��را إل��ى
ان ت �ل��ك ال �ل �ج��ان ت ��م ال �ت ��واف ��ق عليها
فيما بينهما مشيرا إل��ى ان أهدافها
ت �ح��دي��د امل �س��ؤول �ي��ة ال �س �ي��اس �ي��ة أم��ا
امل � �س ��ؤول � �ي ��ة ال� �ج� �ن ��ائ� �ي ��ة ف �ت �ح��دده��ا
الجهات املختصة معربا عن اعتقاده

ل �ل �م �ت��اب �ع�ي�ن وأش � � � ��ار إل� � ��ى أن م� ��ا ت��م
االتفاق عليه هو التشريعات املطلوب
تعديلها.
وت �ع �ه��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ب ��أن ال�ح�ك��وم��ة
ل� � ��ن ت� �م� �ض ��ي ف� � ��ي م � � �ش� � ��روع ال� �ب ��دي ��ل
االستراتيجي في حالة عدم التوصل
إل ��ى ات �ف��اق م��ع م�ج�ل��س األم� ��ة ب�ش��أن��ه
وس �ي �ت��م ال �ب �ح��ث ع ��ن ب ��دي ��ل ل �ل �ب��دي��ل
م� �ش� �ي ��را ف � ��ي ه � � ��ذه ال� �ن� �ق� �ط ��ة إل � � ��ى ان
ال �ح �ك��وم��ة ت�س�ت�ط�ي��ع ت�ط�ب�ي��ق ال�ب��دي��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ب � ��دون ال �ح ��اج ��ة إل��ى
ت�ش��ري�ع��ات ج��دي��دة أو ت�غ�ي�ي��ر ال�ق��ائ��م
م�ن�ه��ا غ�ي��ر ان �ه��ا ت �ش��ارك امل�ج�ل��س من
ب��اب الشفافية وال��رغ�ب��ة ف��ي ال�ش��راك��ة
معه في املشروع.

الشيخ محمد العبدالله

بأن تفعيل املجلس للرقابة عن طريق
تشكيل لجان تحقيق برملانية ينطلق
من استشعار النواب بوجود تقصير
ح �ك��وم��ي غ �ي��ر ان� ��ه ن �ف��ى وج � ��ود ه��ذا
التقصير وق ��ال :إذا م��ا ضربنا مثاال
ب�ق�ض�ي��ة ال � ��داو س �ن �ج��د أن ال�ح�ك��وم��ة
ق��د ش�ك�ل��ت ل�ج�ن��ة تحقيق داخ�ل�ي��ة ثم
لجنة أخ��رى خارجية وت��م التصويت
على تكليف لجنة املحاسبة بتقصي
الحقائق مؤكدا ان الحكومة ال تكابر
في حالة وجود خلل يستحق تشكيل
لجان تحقيق بشأنه وليس لديها ما
ت�خ�ف�ي��ه ك�م��ا ان �ه��ا ال ت�س�ع��ى لحماية
ال �ف��اس��دي��ن أو ال�ت�غ�ط�ي��ة ع�ل�ي�ه��م وأن��ه
من هذا املنطلق تدعم الحكومة لجان
ال �ت �ح �ق �ي��ق ال �ب��رمل��ان �ي��ة ت��رس �ي �خ��ا م��ن
جهتها ملبدأ التعاون ب�ين السطلتني
لوضع التشريعات املناسبة ملحاسبة
الفاسدين ووضع حد للفساد.
وف� � � �ي� � � �م � � ��ا ي � � �ت � � �ع � � �ل � ��ق ب � ��ال � � �ب � ��دي � ��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي أك� ��د ال �ع �ب��د ال� �ل ��ه أن��ه

جانب من لقاء الزلزلة والعبدالله في برنامج هاش تاغ

م� �ش ��روع م �ت �ك��ام��ل ق� ��ام ع �ل��ى إع � ��داده
مختصون وت��م م��راج�ع�ت��ه ع��ن طريق
دي ��وان ال�خ��دم��ة وم�ك�ت��ب وزي ��ر املالية
وامل �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ح�ي��ث
ق��ام��وا ب��اإلض��اف��ة وال �ح��ذف ورد على
ع � ��دم وج� � ��ود ات � �ف ��اق ب �ي�ن ال�س�ل�ط�ت�ين
حول القانون حتى اآلن بأن املشاريع
الضخمة وال �ج��دي��دة ال تحصل على
اتفاق كامل بنسبة  100%معربا عن
أم�ل��ه ب��أن ي�ت��م ال�ت��واف��ق ب�ين الحكومة
وامل�ج�ل��س ح��ول ال�ع�ن��اص��ر األس��اس�ي��ة
ل�ل�م�ش��روع ح�ت��ى ي�ت��م إط�ل�اع املجتمع
عليه والتسويق له.
واع �ت �ب��ر ان ع� ��دم وض � ��وح ال �ب��دي��ل
االس �ت��رات �ي �ج��ي ح �ت��ى اآلن ه��و سبب
تخوف النقابات العمالية واملوظفني
منه مشيرا إل��ى ان إخ�ف��اء التفاصيل
عن املواطنني سببه عدم وجود اتفاق
ح �ك��وم��ي ع �ل��ى ال �ت �ف��اص �ي��ل وح �ت��ى ال
يكون هناك تضارب بني تصريحات
املسؤولني ت��ؤدي إلى مزيد من القلق

استقالة الوزراء
وف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��رؤي �ت ��ه ألس �ب��اب
االس �ت �ق��االت ال ��وزاري ��ة ال �ت��ي ت�م��ت في
ع� �ه ��د امل� �ج� �ل ��س ال� �ح ��ال ��ي أج � � ��اب ب ��ان
رئيس الوزراء هو من يحدد املصلحة
ف��ي ال �ت��دوي��ر أوق �ب��ول االس�ت�ق��ال��ة غير
ان��ه بنظرة تحليلية نستطيع القول
أن��ه خ�لال عامني ونصف تم استقالة
خمسة وزراء يمثلوا ث�ل��ث الحكومة
أف� �ض ��ل ب �ج �م �ي��ع األح � � � ��وال م �م ��ا ك ��ان
ي �ح �ص��ل ف� ��ي ال� �س ��اب ��ق م� ��ن اس �ت �ق��ال��ة
ال� �ح� �ك ��وم ��ة أو ت �غ �ي �ي ��ره ��ا ب��أك �م �ل �ه��ا
معتبرا ان ذلك نقطة إيجابية تحسب
لرئيس مجلس ال��وزراء الشيخ جابر
امل� �ب ��ارك ف ��ي إرس� � ��اء س �ي��اس��ة تضفي
مزيدا من االستقرار.
وت� �ح ��دث ال� ��وزي� ��ر ال �ع �ب��د ال� �ل ��ه ع��ن
ق �ض �ي��ة ان� �خ� �ف ��اض اس � �ع� ��ار ال �ب �ت ��رول
وت �ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل م �ع��رب��ا عن
اعتقاده ب��أن انخفاض أس�ع��ار النفط
ستمتد ح�ت��ى منتصف ال �ع��ام املقبل
الفتا إلى ان الحديث عن إيجاد مصدر
دخل بديل للنفط الذي يمثل  % 80من
دخل الكويت صعب للغاية وأشار إلى
وج��ود دراس ��ات على ط��اول��ة مجلس
ال��وزراء إليجاد مصادر أخ��رى تغطي
ال�ف��وارق ف��ي حالة انخفاض األسعار
م� �ش� �ي ��را إل � � ��ى ان ذل � � ��ك ي� �ح� �ت ��اج إل ��ى
إص�لاح حزمة من التشريعات والتي
ب � ��دأت ب �ق��ان��ون ال �ش��رك��ات واإلس �ك ��ان
وننتظر قوانني املناقصات والفتوى
والتشريع وديوان املحاسبة.
ورد على س��ؤال بشأن التوسع في
مشاركة الديوان االميري في املشاريع
التنموية بانه أمر وارد معتبرا أنه إذا
كان الديوان يستطيع إنجاز املشاريع
ب��أف �ض��ل امل ��واص� �ف ��ات واألس � �ع� ��ار ف�لا
ض �ي��ر ف��ي ذل ��ك ك��اش �ف��ا ع��ن اس �ت �ع��داد
ال�ح�ك��وم��ة الف �ت �ت��اح م �ش��اري��ع ضخمة
خالل الفترة املقبلة.

سنبحث عن بديل
للبديل االستراتيجي
في حالة عدم
االتفاق عليه مع
مجلس األمة
لجنة األولويات
عززت العمل
المشترك بين
السلطتين
نحتاج وقتا إلصدار
اللوائح التنفيذية
كما يمنح المجلس
وقته في دراسة
القوانين
الحكومة تعامل
أدوات المجلس
الرقابية بأريحية
لعدم انطالقها
من مبدأ المعاداة
ندعم لجان
التحقيق البرلمانية
ألنه ليس لدينا ما
نخفيه
المبارك أرسى
نهجا جديدا أدى
الستقرار المنصب
الوزاري
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برنامج مفكرة ناقش مفهوم الوالء والمواطنة

بوشهري :حادثة مسجد الصادق وخلية
العبدلي موضع استنكار من جميع الكويتيين
تناول برنامج مفكرة
الذي يذاع على تلفزيون
المجلس ويقدمه
اإلعالمي يوسف الجاسم
قضية الوالء للوطن
ومفهوم المواطنة
باستضافة مستشارة
لجنة المرافق البرلمانية
والناشطة السياسية جنان
بوشهري وعميد كلية
العلوم االجتماعية د.
حمود القشعان حيث اكد
الضيفان أهمية إعالء
مفهوم الوالء للوطن
على غيره من الوالءات
األخرى وأن تمسك
الشعوب الغربية بهذا
المبدأ هو السبب الرئيسي
فيما وصلت إليه تلك
المجتمعات من تقدم
ورقي في زمن قياسي.
وإلى التفاصيل:

فمن ج��ان�ب�ه��ا أع��رب��ت د .ب��وش�ه��ري
ع ��ن اع �ت �ق��اده��ا ب� ��أن م �ف �ه��وم امل��واط �ن��ة
ال �ص��ال �ح��ة ع � �ب ��ارة ع ��ن م �ج �م��وع��ة م��ن
ال��واج �ب��ات امل �ن��اط ل �ك��ل ف ��رد م��ن أف ��راد
املجتمع القيام بها وأن��ه متى م��ا أدى
كل فرد ما عليه من تلك الواجبات تجاه
وط�ن��ه فإنه يستحق أن ي �ن��درج تحت
م�س�م��ى امل��واط �ن��ة ال�ص��ال�ح��ة الف �ت��ة إل��ى
ان املواطنة الصالحة تقوم على نقاط
ع��دة أبرزها وج��ود الوعي الذاتي لدى
األفراد بأهمية استمرارية املجتمع أوال
والعمل ثانيا على نهضته وتقدمه إلى
األم� ��ام م�ع�ت�ب��رة أن أف �ض��ل م��ا ق�ي��ل عن
مفهوم املواطنة هو ما تناولته رئيسة
وزراء ب��ري�ط��ان�ي��ا ال�س��اب�ق��ة م��ارج��ري��ت
ت��ات�ش��ر ح�ين ق��ال��ت إن��ه ال ي��وج��د ش��يء
اسمه استحقاق وواجب على الدولة ما
لم يؤد املرء واجبه.
وتابعت ب��وش�ه��ري :ب�ن��اء على ذلك
ف ��إن ك ��ل م ��ن ي �ع��رق��ل أو ي �ع��وق عملية
نهضة وت �ق��دم ال��وط��ن ف��إن��ه ي�خ��رج عن
م�ف�ه��وم امل��واط �ن��ة ال�ص��ال�ح��ة غ�ي��ر أن�ه��ا
أك��دت أن ال�خ��روج ع��ن مفهوم املواطنة
الب � ��د أن ت �ح �ك �م��ه ض� ��واب� ��ط وال ي�ح��ق
ل�ل�أف��راد إخ� ��راج م��ن ي �ش��اؤون ع��ن ه��ذا
امل�ف�ه��وم ف�لا أح��د ي�م�ل��ك ص�ك��وك ال��والء
ليهبها ملن يشاء وإنما يقوم القانون
وال �س �ل �ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ب�ت�ح��دي��د م ��ن ال
تنطبق عليه شروط املواطنة الصالحة
ب��اع �ت �ب��ار أن �ه��ا ل�ي�س��ت م �س��أل��ة ن�ظ��ري��ة
وإنما واجبات واقعية يجب على الفرد
عدم اإلخالل بها.
ومن جانب آخر تناولت بوشهري
ن� �ش ��أة م �ف �ه��وم ال � � ��والء ل �ل��وط��ن ق��ائ �ل��ة:
إن��ه ف��ي نهاية ال�ق��رن ال�ث��ام��ن عشر برز
م�ف�ه��وم ال�ق��وم�ي��ة ف��ي ال ��دول املسيحية
الغربية ف��ي مواجهة مفهوم ال��والءات
ال ��دي � �ن � �ي ��ة ال � �ت � ��ي أدى ال� �ت� �م� �س ��ك ب �ه��ا
إل � ��ى خ�ل�اف ��ات واس� �ع ��ة ب�ي�ن ال �ط��وائ��ف
املسيحية أضرت بمجتمعاتها في ذلك
الوقت ومن هنا ظهرت الحاجة امللحة
إلى إيجاد مفهوم آخر لالنتماء والوالء
بني أف��راد املجتمع يكون أعلى وأشمل
م� ��ن ج �م �ي��ع ال � � � � ��والءات األخ� � � ��رى ف �ب��رز
مفهوم الوطنية كبوتقة عامة تنصهر
داخ�ل�ه��ا ك��ل ال � ��والءات األخ ��رى مشيرة
إل��ى ان ادراك الشعوب وتفهمها ل��دور
هذا املفهوم في القضاء على الصراعات
الطائفية وب�ع��د أن تفهمت بالتجربة
أن ك��ل ال ��والءات األخ ��رى ت�ع��وق عملية
التقدم والتمدن زاد تمسكهم بمفهوم
املواطنة والوالء الوطني بمعناه العام
والشامل.
وت��اب �ع��ت :إن أهمية م�ف�ه��وم ال��والء
للوطن تكمن في تحقيقه ما لم تستطع
ال � ��والءات األخ� ��رى ال��وص��ول إل �ي��ه ففي
حني يشجع الوالء الوطني على العمل

د .جنان بوشهري

د .حمود القشعان

واإلن �ج��از وت �ق��دم ال�ش�ع��وب ن�ج��د غيره
من ال��والءات مصدر صراعات ونعرات
تعيد املجتمعات إل��ى ع�ص��ور مظلمة
كما ان ميزة الوالء للوطن أنه ال يلغي
االختالف بني أف��راد املجتمع وال ينكر
ع �ل��ى أف� � ��راده ان �ت �م��اءات �ه��م ووالءات� �ه ��م
الدينية والفكرية واملجتمعية على ان
يتم ذل��ك ف��ي إط ��اره ووف�ق��ا ملنظومة ال
تتعارض مع املفهوم األكبر وهو الوالء
للوطن.
وأضافت :من هنا يتضح أن مفهوم
ال� ��والء الوطني ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى والءات
أف� � ��راده ف ��ي إط � ��ار ق��ان��ون��ي ب �م��ا ي��وف��ر
السالم لجميع أف��راد املجتمع ويضمن
اس�ت�م��راري�ت��ه ف��ي ال�ح��اض��ر واملستقبل
ولذلك نرى أن تقديم الوالء الوطني هو
العنصر األساسي باستمرار املجتمع.

ب��ال �ق��ان��ون ف��ي ج�م�ي��ع م�ظ��اه��ر ال�ح�ي��اة
ففي الشارع يوجد من يصر على عبور
الطريق دون التقيد باإلشارة الحمراء
وف ��ي ال �ب �ل��دي��ة ن �ش��اه��د ك �س��ر ال �ق��ان��ون
بمخالفة نظام البناء واملباني ترتفع
أدواره � ��ا م��ع ان ال �ق��ان��ون ق��د ح ��دد لها
ارت �ف��اع��ا وت�ح��ول��ت ال�ك�ث�ي��ر م��ن املباني
من سكن خاص إلى استثماري وكلها
ممارسات خاطئة تؤثر بشكل مباشر
على مفهوم الوالء للوطن ألنها تعرقل
ت �ق��دم��ه م ��ؤك ��دة أن م �خ��ال �ف��ة ال �ق��ان��ون
ظ��اه��رة سلبية تقع مسؤوليتها على
عاتق الجميع وليس على أحد بعينه.

الوالء الديني
وق� � ��ال � � ��ت ب � ��وش� � �ه � ��ري إن م �ش �ك �ل��ة
ال�ك��وي��ت وم�ع�ظ��م ال �ب �ل��دان ال�ع��رب�ي��ة في
ه ��ذا ال �ج��ان��ب ه��و وج ��ود ت�ن��اق��ض بني
الوالءات الدينية ومفهوم الوالء للوطن
وع��دم حسم التفسيرات املصاحبة لها
م��ن البعض مشيرة إل��ى ان ه��ذا ال��دور
الب��د أن ي�ق��وم ب��ه رج��ال ال��دي��ن بتفسير
اآلراء ال �ف �ق �ه �ي��ة ت �ف �س �ي ��رات واض �ح ��ة
وص ��ري � �ح ��ة وش � �ج ��اع ��ة ت� �ض ��ع ال� � ��والء
للوطن في املقدمة وليكون أعم وأشمل
م��ن ال � ��والء ال��دي �ن��ي وامل��ذه �ب��ي ح�ف��اظ��ا
على كيان املجتمع.
واع�ت�ب��رت ب��وش�ه��ري أن إع�ل�اء ش��أن
م�ف�ه��وم امل��واط �ن��ة ي�ح�ت��اج إل ��ى تضافر
ال � �ج � �ه ��ود ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
ل�ت��رس�ي�خ��ه ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ف �ع�لا ول�ي��س
ترسيخا نظريا مشيرة إل��ى ان إح��دى
ص � � ��ور وج � � � ��ود امل � �ف � �ه� ��وم ن � �ظ ��ري ��ا ف��ي
امل�ج�ت�م��ع ان �ت �خ��اب��ات ال �ج��ام �ع��ة وال �ت��ي
تشير نتائجها ف��ي ك��ل م��رة إل��ى إع�لاء
والءات قبلية ودي�ن�ي��ة ت�ض��ر بمفهوم
الوالء للوطن فضال عن تكاسل البعض
ف ��ي ع �م �ل��ه واس �ت �ه��ان��ة ال �ب �ع��ض اآلخ ��ر

هاجس الوالء
كما أك��دت أن ال��والء للوطن الب��د أن
ينتقل م��ن ال�ج��ان��ب ال�ن�ظ��ري إل��ى واق��ع
نعيشه ونلمسه ف��ال��والء للوطن يجب
أال يشكل هاجسا أو أن يرتبط بترديد
األناشيد الوطنية بصورة مبالغ فيها
معتبرة أن اقتصار فهم الوطنية على
ذلك يعزز املفهوم النظري ل�ل��والء وال
ي��ؤدي إل��ى تفعيله بالشكل الصحيح
واملرجو مؤكدة أن اللجوء إلى مثل هذه
الحلول لتعزيز املفاهيم الوطنية غير
صحيح بعكس ما هو متبع في الدول
الغربية وال�ت��ي ت�غ��رس ف��ي مواطنيها
الجانب العملي ل�ل��والء م��ن خ�لال حب
العمل واالل�ت��زام بالقانون وع��دم إث��ارة
النعرات الطائفية أو تغليب املصالح
الشخصية.
وأشارت إلى أن إعالء دولة القانون
ت �ح �ت ��اج إل � ��ى ث �ق ��اف ��ة ووع � � ��ي وال � �ت� ��زام
بتطبيقه بمسطرة واحدة على الجميع
ومن هنا كانت مسؤولية مشتركة بني
السلطات والشعب.
وتطرقت ب��وش �ه��ري ل�ل�ح��دي��ث عن
ق �ض �ي �ت��ي م �س �ج ��د ال � � �ص � ��ادق وخ �ل �ي��ة
العبدلي مشيرة إل��ى وج��ود مطالبات
ل�ف�ئ��ة ب�ع�ي�ن�ه��ا م��ن ال �ش �ع��ب ب��اس�ت�ن�ك��ار
ق �ض �ي��ة ال �خ �ل �ي��ة ف �ي �م��ا ل ��م ت �ظ �ه��ر ت�ل��ك
امل� �ط ��ال ��ب ف� ��ي ح � � ��ادث م �س �ج��د اإلم� � ��ام

ال �ص��ادق م�ع�ت�ب��رة أن ذل ��ك م��ن مظاهر
التفرقة ب�ين مواطني املجتمع الواحد
وأك��دت ان الحادثتني موضع استنكار
م ��ن ج�م�ي��ع ال �ك��وي �ت �ي�ين وك ��ذل ��ك ك ��ل ما
ي�م��س ال��وط��ن وم ��ن ه�ن��ا ع�ل��ى الجميع
ان يعمل إلب � � � ��راز ال � � � ��والء ب �ص ��ورت ��ه
ال�ص�ح�ي�ح��ة لتحقيق مستقبل أف�ض��ل
لهذه البلد.
كما أك � ��دت ف �ي �م��ا ي �خ��ص األح � ��داث
املحيطة أن الكويت ج��زء من املجتمع
الدولي والتعامل مع األحداث املحيطة
ي � �ج ��ب أن ي � �ك � ��ون ف � ��ي ح � � � ��دود ال �ق �ي��م
اإلن� �س ��ان� �ي ��ة م� ��ع ال �ت �م �س��ك ب��ال��وط �ن �ي��ة
وجعلها املؤشر الرئيسي في التفاعل
مع تلك األحداث.
وب� ��دوره أش ��ار د .ح �م��ود القشعان
إلى ان أول استخدام ملصطلح املواطنة
جاء في الدستور االميركي ولم يتعلق
ف �ق��ط ب ��إذاب ��ة ال� �ف ��روق ال��دي �ن �ي��ة وإن �م��ا
ارتبط بمفهوم املواطنة األفقية وكذلك
ف ��ي ك ��ل ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة ب�م�ع�ن��ى ان�ه��ا
تعتمد على م��ا يقدمه امل��واط��ن للدولة
ب� �خ�ل�اف امل� �ف� �ه ��وم ال� �س ��ائ ��د ل��دي �ن��ا ف��ي
منطقة الخليج والقائم على املواطنة
ال �ع �م��ودي��ة ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د ع �ل��ى األص ��ل
والفصل ففي حني يتساوى جميع من
ي�ح�ص��ل ع �ل��ى ال�ج�ن�س�ي��ة ف��ي امل��واط �ن��ة
األف�ق�ي��ة نجدها متفاوتة وت�ق��وم وفقا
لنظام متدرج في املواطنة العمودية.
نفاذ القانون
واع� �ت� �ب ��ر ال� �ق� �ش �ع ��ان أن ع � ��دم ن �ف��اذ
القانون من اكبر املشاكل التي تحتاج
إل��ى حلول داخ��ل الكويت الفتا إل��ى أن
ذل ��ك أوج � ��د ث �ق��اف��ة غ �ي��ر م��رغ��وب��ة ل��دى
ال �ش �ع��ب ف �م��ن ل��دي��ه ح��اج��ة ف ��ي إح ��دى
امل� �ص ��ال ��ح ال �ح �ك��وم �ي��ة أص� �ب ��ح ي�ب�ح��ث
ت�ل�ق��ائ�ي��ا ع��ن واس �ط��ة ق �ب��ل ذه��اب��ه إل��ى
ال� �ج� �ه ��ة ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وك � ��ذل � ��ك أص �ب��ح
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ال��وظ�ي�ف��ة وال ��رات ��ب ال��ذي
يتقاضاه املوظف على اعتبار انه حق
م�ك�ت�س��ب الب ��د أن ي�ح�ص��ل ع�ل�ي��ه أن�ج��ز
أو ل��م ينجز الف�ت��ا ف��ي ه��ذا ال�ص��دد إلى
إحصائية رسمية تشير إل��ى أن نسبة
 20%م ��ن م��وظ �ف��ي ال ��دول ��ة ي�ت�غ�ي�ب��ون
ع��ن العمل م��ؤك��دا ان األوض ��اع العامة
ت �ح �ت��اج إل � ��ى إع � � ��ادة ص �ي��اغ��ة ال �ن �ظ��ام
اإلداري في املؤسسات الحكومية.
كما أث �ن��ى ال�ق�ش�ع��ان خ�ل�ال حديثه
على توجه رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم بإتاحة الفرصة للمتفوقني من
طلبة الجامعة ملرافقة الوفود البرملانية
معتبرا ان ذلك تحفيز إيجابي للطلبة
وت��رس �ي��خ م �ب��دأ م �ك��اف��أة امل �ج �ت �ه��د من
جهات رفيعة في الدولة.

المواطنة الصالحة
تقوم على ما
يقدمه الفرد
لنهضة بالده
الوالء للوطن
مفهوم دقيق
تحكمه قوانين
وال يملك األفراد
منحه  
تقديم الوالءات
الدينية على
مفهوم المواطنة
يحتاج إلى وقفة
من رجال الدين
القشعان يثمن
مبادرة الرئيس
الغانم بمشاركة
الطلبة المتفوقين
ضمن الوفود
البرلمانية
العمل الحكومي
بحاجة إلى إعادة
صياغة لتحسين
نسبة اإلنتاج
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قال إن اإلعالم الجديد يتطلب التوظيف الصحيح واالستخدام األمثل لهذه التكنولوجيا

الخالد :الشباب هم القاعدة الصلبة
التي ننطلق منها لمواجهة المستقبل
الحمود :نحتاج سياسة وطنية قادرة لتكون إطارا صحيا داعما للشباب
ق� � ��ال رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
ب��االن��اب��ة وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
صباح الخالد إن الشباب يمثلون
قاعدة صلبة نستطيع ان ننطلق
منها ملواجهة املستقبل.
واض ��اف ال�خ��ال��د ف��ي كلمته في
ال �ج �ل �س��ة ال� �ح ��واري ��ة ال �ت��ي أق�ي�م��ت
ع � �ل� ��ى ه � ��ام � ��ش اف � �ت � �ت � ��اح م ��ؤت� �م ��ر
وس� ��ائ� ��ل ال � �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
األول (ه��اش �ت��اق-ال �ك��وي��ت) م�س��اء
ام ��س االول وال� ��ذي أق��ام �ت��ه وزارة
االع�ل�ام ب�ش��راك��ة استراتيجية مع
وزارة ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب
ي��وم��ي  6و 7دي�س�م�ب��ر ال�ح��ال��ي أن
االع�ل�ام ال�ج��دي��د وم��ا ي ��دور حوله
يتطلب م�ن��ا ال�ت��وظ�ي��ف الصحيح
لهذه الطاقات واالستخدام األمثل
ل�ه��ذه التكنولوجيا وي�س�ن��د ه��ذه
املعطيات املرجعيات التي يملكها
ش� �ب ��اب� �ن ��ا وش� ��اب� ��ات � �ن� ��ا وق �ي �م �ه��م
وعاداتهم وتقاليدهم وجذورهم.
وأك� � ��د أن ك ��ل ف � ��رد م �ن��ا اص �ب��ح
وزارة إع�لام بما يملكه م��ن جهاز
ب �ي��ده ي�س�ت�ط�ي��ع ان ي �ت��واص��ل مع
العالم يبث ويستقبل موضحا أن

صباح الخالد متوسطا سلمان الحمود ومحمد العبدالله في املؤتمر

مفهوم اإلع�ل�ام انتقل إل��ى مراحل
بغاية األهمية.
واض��اف :انتم عايشتم وعرفتم
ف��ي ال�خ�م��س س �ن��وات ال�ت��ي مضت
ع�ل�ي�ن��ا ب�م�ن�ط�ق�ت�ن��ا ب �ه��ذا ال�خ�ض��م
ال �ع �س �ي��ر ون �ت ��ائ �ج ��ه ع �ل ��ى دول �ن ��ا
وش�ع��وب�ن��ا ال ��ذي ل��م ي�ك��ن بالشيء
ال�ق�ل�ي��ل الف �ت��ا ال ��ى ان ��ه ب�م��ا نملكه

م � ��ن ه� � ��ذه ال� �ن� �س� �ب ��ة ال� �ع ��ال� �ي ��ة م��ن
الشباب ف��ي مجتمعاتنا العربية
ف�ن�ح��ن ب�خ�ي��ر وب �م �ن��أى ألن �ه��م هم
م��ن ن�ع��ول عليهم ف��ي اجتياز هذا
امل�خ��اض العسير وب�ن��اء مستقبل
اف� �ض ��ل .ح �ي��ث رأي� ��ت ف ��ي امل �ع��رض
امل � �ص� ��اح� ��ب ل� �ل� �م ��ؤت� �م ��ر ك � �ي� ��ف ان
ال� �ش� �ب ��اب وال� �ش ��اب ��ات ال �ك��وي �ت �ي�ين

ف � � ��ي اب� � �ت� � �ك � ��ارات� � �ه � ��م واف � � �ك � ��اره � ��م
ال�خ�لاق��ة ي�ح��اول��ون اط�ل�اق العنان
ألفكارهم الجامحة بكل ما يتعلق
ب��االس �ت �ف��ادة م ��ن اس �ت �خ ��دام ه��ذه
الوسائل الحديثة لخدمة اهدافهم
وبلدهم.
وم ��ن ج��ان�ب��ه أك ��د وزي ��ر االع�ل�ام
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب

ال� �ش� �ي ��خ س� �ل� �م ��ان ص � �ب� ��اح س ��ال ��م
الحمود ف��ي مشاركة مماثلة اننا
تجمعنا املسؤولية الوطنية سواء
كنا بالحكومة ك ��وزارة االع�ل�ام ام
ف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص او الفاعلني
ف��ي وس��ائ��ل التواصل االجتماعي
ألن�ك��م ال��ردي��ف وال�س�ن��د األس��اس��ي
باملسؤولية الجماعية لكل انسان
م ��وج ��ود ع �ل��ى أرض ال �ك��وي��ت في
ال �ت �ف ��اع ��ل م� ��ع اي ح� � ��دث .واع � ��رب
ع��ن ال�ت�ط�ل��ع ال ��ى ال � ��دور ال�ش�ب��اب��ي
خ ��اص ��ة ال� �ف ��اع� �ل�ي�ن ع� �ل ��ى وس ��ائ ��ل
ال� � �ت � ��واص � ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ال ��ذي ��ن
عليهم مسؤولية مهمة بتحصني
الشباب ورف��ع معنوياتهم وبناء
ال� � ��وط� � ��ن م� � ��ن خ � �ل ��ال امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
امل�ش�ت��رك��ة ل� ��وزارة االع �ل�ام ووزارة
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب بتقديم
كل املساندات واملنصات املناسبة
لتفعيل هذه الشراكة بني املجتمع
وب�ين م��ؤس�س��ات ال��دول��ة والقطاع
الخاص وجمعيات النفع العام.
وذك� ��ر ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان أن ه��ذه
ال � �ش� ��راك� ��ة ت �ش �ك��ل ت� �ح ��دي ��ا ال� �ي ��وم
ل�ل��دول��ة لصياغة س�ي��اس��ة وطنية

ق��ادرة لتكون اط��ارا صحيا داعما
ل� �ل� �ش� �ب ��اب م �ت �م �ن �ي��ا م � ��ن امل ��ؤت� �م ��ر
ب� ��أن ي� �ك ��ون ان� �ط�ل�اق ��ة ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل
وتكونون انتم الشركاء واصحاب
التوصيات االساسية واملقترحات
التي سنأخذها ونمضي بها.
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال وزي� ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ب��ال��وك��ال��ة الشيخ
محمد عبدالله املبارك ان هاشتاق
ال� �ك ��وي ��ت وص � ��ل ال � ��ى ك ��ون ��ه اك �ث��ر
هاشتاق متداول حيث وصل الى
ما يقارب  54مليون تغريدة.
واش� � � ��ار ال � ��ى ان ذل � ��ك ي� �ب�ي�ن أن
امل� �ج� �ت� �م� �ع�ي�ن ف � � ��ي ه � � � ��ذه ال � �ق� ��اع� ��ة
يعتبرون ق��ادة للفكر ما يضاعف
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ع �ل �ي �ك��م ف� ��ي اي� �ص ��ال
رسالة مناسبة لألطفال الذين لكم
تأثير كبير عليهم باعطائهم قيم
جيدة وهي الرسالة الرئيسية لكم.

إطالق جائزة د .عبدالرحمن السميط للتنمية اإلفريقية رسميا

وزير الخارجية :الكويت أولت اهتماما كبيرا بتقديم
المساعدات العينية والمادية للدول اإلفريقية
ت � � ��رأس رئ � �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
ب ��اإلن ��اب ��ة وزي� � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة رئ �ي��س
م �ج �ل��س أم � �ن ��اء ج ��ائ ��زة امل� ��رح� ��وم د.
ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال� �س� �م� �ي ��ط ل �ل �ت �ن �م �ي��ة
اإلفريقية الشيخ صباح الخالد امس
اجتماعا ملجلس أم�ن��اء ال�ج��ائ��زة في
قصر بيان.
وق � � � � ��ال ال� � �خ � ��ال � ��د ف � � ��ي ك � �ل � �م� ��ة ل��ه
ب��االج�ت�م��اع إن تسمية ه��ذا الجائزة
ب � ��اس � ��م امل � � ��رح � � ��وم د.ع � �ب ��دال ��رح � �م ��ن
ال� �س� �م� �ي ��ط ،ت �ل �ب �ي��ة مل� � �ب � ��ادرة ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح حفظه
الله ورعاه هو عرفان وامتنان لرجل
أفنى حياته في خدمة اإلنسانية في

القارة اإلفريقية دون النظر إلى دين
أو جنس أو ع��رق وك��رس حياته من
أج�ل�ه��ا وع�ل��ى م��دى ع�ق��ود م��ن ال��زم��ن
اس�ت�ط��اع خ�لال�ه��ا ب �ن��اء  860م��درس��ة
و 4جامعات و  124مستشفى وحفر
500ر 9ب�ئ��ر وت�ك�ف��ل ب��رع��اي��ة  15أل��ف
يتيم ،وتعليم  95ألف طالب وغيرها
من األعمال الخيرة التي سطرت على
قائمة غنية بأعمال املرحوم الفضيلة
ت��ارك��ا خلفه إرث��ا إنسانيا سيستمر
ف ��ي إح � ��داث ت�غ�ي�ي��ر ك �ب �ي��ر ف ��ي ح�ي��اة
ال� �ف� �ق ��راء وامل �ح �ت��اج�ي�ن إل� ��ى األف �ض��ل
ون �ح��ن ن�ج�ت�م��ع ال �ي��وم ل��وض��ع حجر
األساس لهذه املبادرة السامية.
وق ��ال ان ال�ك��وي��ت اول ��ت اهتماما

كبيرا في تقديم املساعدات العينية
وامل � ��ادي � ��ة ل � �ل� ��دول اإلف ��ري� �ق� �ي ��ة ح�ي��ث
إن � ��ه وب� �ع ��د اس �ت �ق�ل�ال �ه��ا ع � ��ام 1961
ب�س�ت��ة أش �ه��ر ف�ق��ط ق��دم��ت أول ق��رض
ع �ب��ر ال �ص �ن��دوق ال �ك��وي �ت��ي للتنمية
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة إل� � ��ى دول � ��ة
إف��ري �ق �ي��ة .ث ��م ت��واص �ل��ت امل �س��اه �م��ات
حتى بلغ عدد املشاريع التي قدمها
ال� �ص� �ن ��دوق ح �ت��ى ي��وم �ن��ا ه � ��ذا 605
م�ش��اري��ع ت��وزع��ت ب�ين منح وق��روض
ومساهمات بتكلفة إجمالية بلغت
3ر 11مليار دوالر أم��ري�ك��ي ساعدت
ال � � � ��دول اإلف ��ري� �ق� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال �ن �ه��وض
باحتياجاتها ومواجهة تحدياتها
وت� � �ن � ��وع � ��ت م� � �ش � ��اري � ��ع ال � �ص � �ن � ��دوق

وش �م �ل��ت ال �ق �ط��اع��ات ال �ت��ي ت�ن�ش��ده��ا
أه��داف جائزة املرحوم (عبدالرحمن
ال� �س� �م� �ي ��ط) وه � � ��ي األم � � � ��ن ال� �غ ��ذائ ��ي
والتعليم والصحة.
وفي ختام االجتماع أعلن مجلس
أمناء جائزة د .عبدالرحمن السميط
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة األف ��ري �ق �ي ��ة ف ��ي اج �ت �م��اع��ه
األول ال��ذي عقد في قصر بيان امس
اإلط� �ل� ��اق ال ��رس� �م ��ي ل �ل �ج ��ائ ��زة ال �ت��ي
ج��اءت ب�م�ب��ادرة م��ن ح�ض��رة صاحب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ف��ي ال�ق�م��ة
العربية االف��ري�ق�ي��ة الثالثة ف��ي دول��ة
الكويت نوفمبر عام .2013
واع �ت �م��د م �ج �ل��س األم� �ن ��اء م�ي�ث��اق

ال � � �ج� � ��ائ� � ��زة ال� � �ت � ��ي ت � �غ � �ط ��ي ق� �ض ��اي ��ا
الترشيح واالختيار ومنح الجوائز
للفائزين وناقش ورقة بحث عرضت
في االجتماع حول التحديات الكبرى
ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه ال �ص �ح��ة ف ��ي أف��ري �ق �ي��ا
والتنمية املستدامة الدولية.
كما تطرق املجتمعون إل��ى كيفية
االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال �ج ��ائ ��زة امل�م�ن��وح��ة
ف��ي تعبئة امل ��وارد وتسريع الجهود
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ل� �ت� �ح� �ق� �ي ��ق ه� � � ��ذا ال � �ه� ��دف
التنموي.
وذك ��رت م��ؤس�س��ة ال�ك��وي��ت للتقدم
العلمي في بيان ان الرئيس املشارك
مل��ؤس �س��ة (ب �ي ��ل وم �ي �ل �ي �ن��دا غ�ي�ت��س)
وعضو مجلس أمناء جائزة السميط

ب �ي��ل غ�ي�ت��س اع� ��رب خ�ل�ال االج �ت �م��اع
ال��ذي ت��رأس��ه رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ب��االن��اب��ة وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ورئ �ي��س
مجلس أمناء الجائزة الشيخ صباح
ال �خ��ال��د ع ��ن س �ع��ادت��ه ل �ح �ض��ور أول
اجتماع ملجلس األمناء في الكويت.
وقال انه على الرغم من عدم لقائه
بـ د .الراحل عبد الرحمن السميط إال
أنني تعرفت من خالل مشاركتي في
أع �م��ال إط�ل�اق ال �ج��ائ��زة ع�ل��ى حياته
التي اعتبرها غير عادية كما أيقنت
أن��ه ي�ج�س��د ح�ق��ا ال�ت�ق��ال�ي��د الكويتية
األص�ي�ل��ة ف��ي ال�خ�ي��ر وال �ك��رم ورع��اي��ة
املحتاجني.
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خالل افتتاح الملتقى العربي  -األوروبي الخامس في قطر

الصرعاوي :دعم الدور الرقابي لألجهزة الرقابية
مع الجهات المختصة محليا وإقليميا ودوليا
أك ��د رئ �ي��س دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ب��اإلن��اب��ة ع� ��ادل ال� �ص ��رع ��اوي ان
االزم��ات التي حدثت في املنطقة
اثرت بصورة كبيرة ليست على
امل�ج�ت�م��ع ال ��ذي ح��دث��ت ف�ي��ه فقط
بل امتدت آثارها للدول االخرى
وان االج �ه��زة ال��رق��اب �ي��ة مطالبة
االن اك�ث��ر م��ن اي وق��ت بمعاونة
ك��اف��ة الجهات املختلفة ب��دوره��ا
وال�ت�ص��دي ألي تصرفات تسهم
ف��ي ح��دوث ازم��ات اقتصادية او
مالية.
وأك��د الصرعاوي ال��ذي يشغل
اي �ض��ا م �ن �ص��ب رئ �ي��س امل�ن�ظ�م��ة
العربية لألجهزة العليا للرقابة
امل��ال�ي��ة وامل�ح��اس�ب��ة (اراب��وس��اي)
ف ��ي ك�ل�م�ت��ه ف ��ي اف �ت �ت��اح امل�ل�ت�ق��ى
ال �ع��رب��ي  -االوروب� � � ��ي ال �خ��ام��س
ل�لأج�ه��زة العليا للرقابة املالية
وامل� �ح ��اس� �ب ��ة ض � � ��رورة ت�ح��دي��ث
املعايير واالج��راءات التي تسهم
ف��ي ضبط ت�ص��رف��ات املؤسسات
واالفراد وايجاد وحدات للرقابة
الداخلية ضمن كل جهة تتمتع
ب �ص�ل�اح �ي��ات واس � �ع ��ة وم� � ��زودة

باإلمكانات البشرية.
وأش � � � � � � � ��ار ال � � � � ��ى ان م� �ن� �ظ� �م ��ة
(ارابوساي) حرصت خالل فترة
ال�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك م��ع املنظمات
ال ��دول� �ي ��ة م �ن��ذ ع � ��ام  2006ع�ل��ى
اخ� � �ت� � �ي � ��ار م � ��وض � ��وع � ��ات ت �ت �س��م
ب��األه �م �ي��ة واالث� � ��ر ال �ك �ب �ي��ر ع�ل��ى
م �ج �ت �م �ع��ات �ن��ا وت� �ت� �ص ��ل ب �م �ه��ام
اج� �ه ��زت� �ن ��ا ال ��رق ��اب� �ي ��ة وط �ب �ي �ع��ة
ع � �م � �ل � �ه ��ا وت� � �س� � �ت � ��دع � ��ي اه� �م� �ي ��ة
تناولها ودراستها.
واوض � � ��ح ان ال� �ل� �ق ��اء ال �ح��ال��ي
س �ي �ت �ن��اول م �ح��وري��ن اس��اس�ي�ين
اول �ه �م��ا (دور االج � �ه ��زة ال�ع�ل�ي��ا
في مراقبة تنفيذ خطط االنقاذ
املالي) فيما يركز املحور الثاني
ع �ل��ى (ال� �ت� �ص ��ورات امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
لدور االجهزة العليا للرقابة في
التنبه من مخاطر حدوث ازمات
مالية عاملية).
واشار الى ان ذلك يأتي بهدف
ال � ��وص � ��ول ال� � ��ى رؤى م �ش �ت��رك��ة
ت� �س� �ه ��م ف � ��ي ال � �ت� ��وص� ��ل ل �ح �ل��ول
تسهم في تخفيف اآلث��ار املالية
واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة واالج �ت �م ��اع �ي ��ة

رئيس ديوان املحاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي

مل ��ا ي �ح��دث م ��ن ازم � ��ات وت �ط��وي��ر
ام� � �ك � ��ان � ��ات وق � � � � � ��درات االج� � �ه � ��زة
ال � ��رق � ��اب� � �ي � ��ة س� � � � � ��واء م � � ��ن خ �ل��ال
ال� �ت ��واص ��ل وت � �ب� ��ادل امل �ع �ل��وم��ات
او االه �ت �م��ام ب��إي�ج��اد مختصني
ي�ت��ول��ون دراس ��ة امل��ؤش��رات التي
ت� �س� �ه ��م ف� � ��ي ال� �ت� �ن� �ب ��ؤ ب � �ح� ��دوث

االزم � ��ات وت�ب�ن��ي ن �ظ��ام ل�لإن��ذار
املبكر الذي يحقق ذلك.
واض� � � � � � ��اف ال� � � �ص � � ��رع � � ��اوي ان
ن � �ج� ��اح ت� �ل ��ك ال � �ج � �ه ��ود م ��ره ��ون
ب��وج��ود ق��واع��د ب�ي��ان��ات ل��دى كل
ج �ه��از وال �ت��واص��ل ب�ين االج �ه��زة
وال � � �ج � � �ه� � ��ات امل � �خ � �ت � �ص� ��ة داخ� � ��ل

ك ��ل دول� � ��ة وم � ��ع ال � � ��دول االخ � ��رى
والتنسيق املستمر فيما بينها
م� ��ع ال � �ح� ��رص وااله � �ت � �م� ��ام ع�ل��ى
اي � �ج ��اد م� ��ؤش� ��رات ذات ف�ع��ال�ي��ة
تتسم بالقدرة التنبؤية لالزمات
قبل حدوثها.
واك � ��د ان م�ن�ظ�م�ت�ن��ا ال �ع��رب �ي��ة
حرصت على مد جسور التعاون
م��ع املنظمات االقليمية اعضاء
امل�ن�ظ�م��ة ال��دول �ي��ة (االن �ت��وس��اي)
وذل��ك ل�ت�ب��ادل ال�خ�ب��رات وتنمية
القدرات وتطوير ال��دور الرقابي
امل� � �ن � ��اط ب ��أج� �ه ��زت� �ن ��ا ال ��رق ��اب� �ي ��ة
وذل ��ك تحقيقا أله ��داف املنظمة
ال ��دول � �ي ��ة وف � ��ي اط � � ��ار ش �ع��اره��ا
املعلن (التجربة املتبادلة تنفع
الجميع).
وقال انه منذ عام  2006عقدت
ل�ق��اءات ب�ين منظمتينا العربية
واالوروب � � �ي � ��ة ك ��ل س �ن �ت�ين ت�ع�ق��د
ب��ال�ت�ب��ادل وب�ع��د م ��رور م��ا يقرب
م� ��ن  10س � �ن� ��وات ن� � ��رى ان� � ��ه م��ن
املناسب ان يتم تقييم نتائج تلك
التجربة وما اضافته الجهزتنا
الرقابية ك��ي يتم دع��م م��ا تحقق

م � � ��ن ن � � �ج� � ��اح� � ��ات وف � � �ت� � ��ح آف � � ��اق
جديدة للتعاون بني منظمتينا
واجهزتنا .
واقترح ان يتم تكليف االمانة
العامة بكل من منظمتينا بمزج
آراء االج�ه��زة الرقابية االع�ض��اء
ب �ك��ل م �ن �ه �م��ا وط ��ال ��ب ب��إي �ض��اح
مدى ما تحقق من استفادة وما
يقترحونه م��ن م�ج��االت جديدة
ت� �س� �ه ��م ف� � ��ي ت� �ن� �م� �ي ��ة وت� �ط ��وي ��ر
آف��اق ال�ت�ع��اون وت�ب��ادل الخبرات
وتسهم في دعم قدرات العاملني
ب��األج �ه��زة ال��رق��اب�ي��ة وع ��رض ما
يتوصلون ال�ي��ه م��ن نتائج على
امل�ج�ل��س التنفيذي ب�ك��ل منظمة
لالتفاق على رؤي��ة مشتركة يتم
تطبيقها مستقبال

في تصريح بمناسبة انعقاد للدورة ال 36للمجلس األعلى لدول التعاون غدا

الزياني يشيد بجهود الكويت في دعم مسيرة
العمل الخليجي المشترك
أش� � ��اد األم �ي ��ن ال � �ع� ��ام مل�ج�ل��س
ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج العربية
ال��دك �ت��ور عبداللطيف ب��ن راش��د
ال� ��زي� ��ان� ��ي أم � ��س ب� �ج� �ه ��ود دول� ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ودوره � � � ��ا ال� �ف ��اع ��ل ف��ي
دع� ��م م �س �ي��رة ال �ع �م��ل ال�خ�ل�ي�ج��ي
املشترك.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح لوكالة
االن� � �ب � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة
ان �ع �ق��اد ل �ل��دورة ال 36للمجلس
األع �ل ��ى مل�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل ��دول
الخليج ال�ع��رب�ي��ة امل �ق��رر ان تبدأ
في الرياض االربعاء املقبل.

واع� ��رب ال��زي��ان��ي ع��ن اع �ت��زازه
باملساعي املخلصة التي يبذلها
ص��اح��ب ال �س �م��و ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح أم�ي��ر
دول��ة الكويت لتعزيز التضامن
وال �ت�لاح��م ال�خ�ل�ي�ج��ي وال �ح��رص
البالغ ال��ذي يبديه س�م��وه لدفع
م �س �ي��رت��ه ل �ت �ح �ق �ي��ق امل� ��زي� ��د م��ن
االن� � �ج � ��ازات وامل �ك �ت �س �ب��ات ال �ت��ي
تصب ف��ي ص��ال��ح م��واط�ن��ي دول
املجلس.
ول� �ف ��ت ال � ��ى ان "ال �ت��وج �ي �ه��ات
ال�س��دي��دة ل�ص��اح��ب ال�س�م��و امير

الكويت تركز دائما على ضرورة
ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز ال �ل �ح �م��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي ��ة وت� ��رس � �ي� ��خ أرك � � ��ان
املنظومة الخليجية وتقويتها
وانجاز املشاريع التكاملية التي
ت��رت�ب��ط بمصالح م��واط�ن��ي دول
املجلس وتقدمهم وازدهارهم".
وأع ��رب ع��ن ثقته ف��ي أن "ل�ق��اء
أص�ح��اب ال�ج�لال��ة وال�س�م��و ق��ادة
دول امل �ج �ل��س ح�ف�ظ�ه��م ال �ل��ه في
ق �م��ة ال� ��ري� ��اض امل �ق �ب �ل��ة س�ي�ك��ون
ل �ق��اء خ �ي��ر وب ��رك ��ة ع �ل��ى م�س�ي��رة
مجلس التعاون واض��اف��ة مهمة

ملا تحققه من انجازات ملموسة
ف ��ي م�خ�ت�ل��ف امل � �ج� ��االت" م�ش�ي��دا
ب� �م ��ا ت� �ب ��دي ��ه دول امل� �ج� �ل ��س م��ن
حرص واهتمام لتعزيز التالحم
والتكامل الخليجي.
واوض� � � � ��ح ان ج� � � ��دول أع� �م ��ال
ال�ق�م��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة امل�ق�ب�ل��ة ح��اف��ل
باملوضوعات وامللفات املتصلة
ب ��ال� �ع� �م ��ل ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي امل� �ش� �ت ��رك
وتعزيز االن�ج��ازات التي حققها
م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون وال� �ق� �ض ��اي ��ا
االقليمية ال��راه�ن��ة ال�ت��ي تتطلب
م ��ن ال� �ق ��ادة دراس �ت �ه��ا وت��وح �ي��د

املواقف املطلوبة تجاهها.
واش ��ار ال��ى أن أم��ن واس�ت�ق��رار
دول امل �ج �ل��س ي��أت��ي ف ��ي م�ق��دم��ة
املوضوعات التي سيركز القادة
عليها اضافة الى تحقيق املزيد
م��ن امل�ك�ت�س�ب��ات ال �ت��ي ت�ص��ب في
صالح مواطنيه.

د .عبداللطيف الزياني
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يتبع وزير العدل مباشرة

إنشاء صندوق لتأمين األسرة لصرف
النفقة التي يتعذر تنفيذها
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��إن �ش��اء
ص� �ن ��دوق ت ��أم�ي�ن األس� � ��رة ب � ��وزارة
العدل بمستوى ادارة تتبع وزير
العدل مباشرة
وق��ال��ت وزارة ال �ع��دل ف��ي ب�ي��ان
صحافي امس ان القرار يستهدف
انشاء صندوق تأمني األسرة عبر
ض�م��ان تنفيذ األح �ك��ام وال �ق��رارات
ال � � �ص� � ��ادرة م � ��ن م �ح �ك �م��ة األس� � ��رة
ب�ت�ق��ري��ر ن�ف�ق��ة ل�ل��زوج��ة أو املطلقة
أو األوالد أو األق��رب��اء الكويتيني
وال � �ت � ��ي ي� �ت� �ع ��ذر ت �ن �ف �ي��ذه��ا وف �ق��ا
لالجراءات املقررة لتنفيذ األحكام
س� � � ��واء ك� � ��ان ذل� � ��ك ب� �س� �ب ��ب ت �غ �ي��ب
امل�ح�ك��وم عليه أو جهل اق��ام�ت��ه أو
ع��دم وج ��ود م��ال ظ��اه��ر ينفذ منه
الحكم أو ألي سبب آخر.
وذكر البيان انه يدير الصندوق
مجلس إدارة برئاسة وزير العدل
ونائبه رئيس محكمة االستئناف
وب�ع�ض��وي��ة ك��ل م��ن رئ�ي��س اإلدارة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ن �ف �ي��ذ ووك� �ي ��ل وزارة
ال � � �ع� � ��دل ووك � � �ي� � ��ل وزارة ال � �ع� ��دل

يعقوب الصانع

املساعد للشؤون اإلداري��ة واملالية
وم�س�ت�ش��ار امل�ك�ت��ب ال�ف�ن��ي ل�ل��وزي��ر
ومدير إدارة االستشارات األسرية.
ويتولى مدير الصندوق أمانة
س � ��ر امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ان ي �خ �ت��ص
ال � � �ص � � �ن� � ��دوق ب� � ��وض� � ��ع ال � �ق � ��واع � ��د
والتعليمات الالزمة لتفعيل آليات
العمل بالصندوق
وبني ان ام��وال الصندوق تودع
ف ��ي ح� �س ��اب ب �ن �ك��ي خ� ��اص ب��اس��م

وزارة ال� � �ع � ��دل ص� � �ن � ��دوق ت ��أم�ي�ن
االسرة.
واض � � � � � ��اف ال� � �ب� � �ي � ��ان ان � � � ��ه ع �ل��ى
املحكوم له ال��راغ��ب في االستفادة
م ��ن خ ��دم ��ات ال �ص �ن��دوق ان ي�ق��دم
ال��ى ف��رع ال�ص�ن��دوق ف��ي املحافظة
ال �ت ��ي ي �ق �ي��م ب �ه��ا ط �ل �ب��ا م��رف �ق��ا ب��ه
ص��ورة الصيغة التنفيذية للحكم
ال� �ص ��ادر ب��ال �ن �ف �ق��ة م�ع�ل�ن��ة اع�لان��ا
ق��ان��ون �ي��ا ص�ح�ي�ح��ا وش� �ه ��ادة من
إدارة التنفيذ املختصة تفيد تعذر
تنفيذ حكم النفقة.
واوض � � � ��ح ان ذل� � ��ك ي � �ك ��ون ب�ع��د
ات�خ��اذ كافة اإلج ��راءات القانونية
وال�ب�ي��ان��ات الخاصة بمحل إقامة
املحكوم عليه ومقر عمله وتعهد
م� � ��ن امل � �ح � �ك � ��وم ل� �ص ��ال� �ح ��ه ب� �ع ��دم
ال�ت�ج��ائ��ه إل��ى التنفيذ ال �ع��ادي أو
ال�ج�ب��ري وأن ��ه ي �ف��وض ال�ص�ن��دوق
تفويضا نهائيا غير قابل لاللغاء
في الرجوع على املحكوم عليه بما
يتم صرفه ورق��م الحساب البنكي
ال��ذي يرغب املستفيد ف��ي تحويل
م ��ا ي �ص��رف��ه ل ��ه ال� �ص� �ن ��دوق ع�ل�ي��ه
وت �ع �ه��د ب��إخ �ط��ار ال �ص �ن��دوق ب��أي

ت�غ�ي�ي��رات ف��ي اس�ت�ح�ق��اق ال�ص��رف
او ظ �ه��ور أم � ��وال ل�ل�م�ح�ك��وم عليه
وص��وره من البطاقة املدنية ملقدم
الطلب.
وذكر ان إدارة الصندوق تتولى
أيضا بالتنسيق مع إدارة التنفيذ
املختصة والجهات املعنية متابعة
أح � ��وال امل ��دي ��ن وظ� �ه ��ور أم � ��وال له
ي�م�ك��ن ال�ت�ن�ف�ي��ذ ع�ل�ي�ه��ا م ��ن ع��دم��ه
وطلب اتخاذ اإلجراءات القانونية
ال �ل��ازم � ��ة الس � � �ت � ��رداد م �س �ت �ح �ق��ات
الصندوق من قبله.
واش � ��ار ال ��ى ان ل �ل �ص �ن��دوق في
سبيل استيفائه املبالغ التي قام
بصرفها للمستفيدين منه اتخاذ
اإلج ��راءات القانونية ال�لازم��ة بما
فيها ال�ح�ج��ز اإلداري ع�ل��ى م��ا قد
ي�ظ�ه��ر ل��ه م��ن م�م�ت�ل�ك��ات ث��اب�ت��ة أو
م �ن �ق��ول��ة وذل � ��ك الس � �ت� ��رداد م ��ا ت��م
صرفه مضافا إليه نسبه  5باملئة
كمصروفات اداري��ة وذل��ك بخالف
مصاريف التداعي شاملة مقابل
اتعاب املحاماة.

الهيئة الخيرية توقع مذكرة تفاهم
مع منظمة الدعوة في السودان
أك � � ��د امل � ��دي � ��ر ال � � �ع � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة
الخيرية اإلسالمية العاملية سالم
ع�ب��دال�ل��ه ح �م��ادة ح ��رص الهيئة
ع �ل��ى إق��ام��ة ش ��راك ��ات ف��اع �ل��ة مع
ال�ع��دي��د م��ن املنظمات اإلقليمية
وال ��دول� �ي ��ة وم� ��ن ب�ي�ن�ه��ا منظمة
ال ��دع ��وة اإلس�ل�ام �ي��ة ذات ال�ب�ع��د
اإلنساني في القارة السمراء.
وق� � � ��ال ح� � �م � ��ادة ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي ام � � ��س ع� �ق ��ب ت��وق �ي��ع
مذكرة تفاهم مع منظمة الدعوة
اإلسالمية في السودان إن القارة
االف��ري�ق�ي��ة ت�ع��ان��ي ارت �ف��اع نسبة
الفقر واملرض بني سكان املناطق
النائية وأيضا بسبب النزاعات
امل� �س� �ل� �ح ��ة ف � ��ي ب� �ع ��ض امل� �ن ��اط ��ق
مشيرا إلى أن الهيئة وقعت تلك
امل��ذك��رة إيمانا منها بعدم ق��درة
أي م�ن�ظ�م��ة ال �ع �م��ل م �ن �ف��ردة في
الحقل اإلغاثي.
وشدد على ض��رورة التنسيق

حمادة أثناء توقيع مذكرة التفاهم مع الجانب السوداني

وال � �ت � �ع� ��اون وم � ��د ال� �ج� �س ��ور م��ن
خ �ل��ال ت��وق �ي��ع م� ��ذك� ��رات ت �ف��اه��م
وب� � � ��روت� � � ��وك� � � ��والت ت� � � �ع � � ��اون ف��ي
إط� ��ار ت �ض��اف��ر ال �ج �ه��ود وال�ع�م��ل
املشترك من أجل تخفيف معاناة
املحتاجني واملتضررين.

وأضاف أن الهيئة تتعاون مع
العديد من الجهات على مستوى
امل�ن�ظ�م��ات وال�ه�ي�ئ��ات اإلقليمية
وال��دول �ي��ة ف��ي مختلف م�ج��االت
العمل اإلغاثي واإلنساني سعيا
ل �ب �ل��ورة رؤي � ��ة م �ش �ت��رك��ة وخ �ل��ق

بيئة سليمة تخدم كافة الشرائح
املحتاجة.
وت �ن��ص امل ��ذك ��رة ع �ل��ى أه�م�ي��ة
ت��رس �ي��خ ال �ت �ع��اون امل �ش �ت��رك بني
الجانبني بما يخدم ويساهم في
تحقيق األه ��داف املشتركة التي
تحقق أق�ص��ى درج ��ات املصلحة
للجهات املستهدفة خ��اص��ة في
مجال التعليم وتقديم املساعدات
اإلنسانية بأنواعها املجتمعية
والصحية واإلنشائية.
وح ��ددت امل��ذك��رة ال�ت��ي وقعها
ع ��ن ال �ج ��ان ��ب ال� �س ��ودان ��ي ن��ائ��ب
األم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام مل �ن �ظ �م��ة ال ��دع ��وة
السفير عطا املنان بخيت أوجه
ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن �س �ي��ق ف ��ي إط ��ار
م �ش �ت��رك ي �ح��دد آل �ي��ة ال �ع �م��ل في
امل �ش��روع��ات امل�ش�ت��رك��ة م��ن خ�لال
اتفاقيات منفصلة لكل عمل يتم
االتفاق عليه.

أخبار
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الكويت شاركت في سوق
خيري للسفارات بالبوسنة
أك� � ��د س �ف �ي��ر دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
لدى البوسنة والهرسك ناصر
امل�ط�ي��ري ح��رص ال�س�ف��ارة على
امل �ش��ارك��ة ب��االع �م��ال ال�خ�ي��ري��ة
الب� � � � ��راز ال � �ك� ��وي� ��ت ال� �ح� �ض ��اري
واالنساني.
وق � � � � ��ال ال � �س � �ف � �ي� ��ر امل � �ط � �ي� ��ري
ف� � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح ل � � �ـ (ك � � ��ون � � ��ا) ان
ال �س �ف��ارة ش ��ارك ��ت ف ��ي ال �س��وق
ال�خ�ي��ري للسلك الدبلوماسي
ال � ��ذي خ �ص��ص ري �ع��ه ل�لأي �ت��ام
واملعاقني ف��ي مناطق مختلفة
م� � � ��ن ال� � �ب � ��وس� � �ن � ��ة وال� � �ه � ��رس � ��ك
موضحا انها عرضت كتيبات
ومجسمات ومنتجات كويتية.
وم��ن جانبها ذك��رت منظمة

ال �ب��ازار ام�ي�لا ماهوفيتش من
جمعية (ف��ارا ب��ارن) االنسانية
ف��ي ت �ص��ري��ح م �م��اث��ل ل �ـ(ك��ون��ا)
ان  40سفارة من بينها سفارة
دولة الكويت شاركت هذا العام
ف��ي ال �ب��ازار ال�خ�ي��ري م��ن خ�لال
 200ج� �ن ��اح خ �ص��ص ف �ي��ه ك��ل
بلد بعض منتجاته الوطنية
او االل� � �ع � ��اب وال� �ق� �ط ��ع ال �ف �ن �ي��ة
والحرفية.

المطيري( :واثق) يخدم
 45ألف طالب
اشاد الوكيل املساعد لقطاع
تنمية الشباب في وزارة الدولة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ع�ب��دال��رح�م��ن
ب��داح املطيري بالعرض املميز
ال��ذي قدمه الطلبة والطالبات
املنتمون ملشروع غرس مبادئ
الثقة بالنفس ل��دى الطلبة في
املدارس الحكومية (واثق).
وق� ��ال امل �ط �ي��ري ال� ��ذي ي��رأس
ال � �ل � �ج � �ن� ��ة امل � �ن � �ظ � �م� ��ة ال� �ع� �ل� �ي ��ا
ل� �ل� �م� �ش ��روع ان امل� � �ش � ��روع ل�ق��ي
نجاحا كبيرا وتفاعال من قبل
الشريحة املستهدفة للمشروع
بدليل ان��ه ب��ات يخدم اكثر من
 45ال��ف ط��ال�ب��ا وط��ال�ب��ة م��ن 90
م��درس��ة ب ��اش ��راف  7800معلم
ومعلمةوباإلضافة الى اشراك
أول�ي��اء أم��ور وادارات مدرسية
بانشطته
وق � � � ��ال ل� �ـ� �ك ��ون ��ا ام � � ��س ع �ق��ب
العرض الذي تم ضمن انشطة
ملتقى التطوع الشبابي الذي
يرعاه سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف االحمد الجابر الصباح
بمشاركة ع��دد كبير م��ن طلبة
وط ��ال� �ب ��ات امل � � ��دارس امل�ن�ض�م��ة
ل �ل �م �ش��روع ان ال �ع ��رض ي�ه��دف
ال � ��ى ت �ع ��زي ��ز ال �ق �ي ��م ال �ت��رب��وي��ة
والثقة بالنفس لطلبة املدارس
م��ن خ�لال العمل الجماعي مع
امل�ن�ط��وم��ة التعليمية املتمثلة
ب��ال�ط��ال��ب وامل�ع�ل��م وولي االم��ر
وإدارة املدرسة.
م � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ق� ��ال� ��ت ع �ض��و
ال �ل �ج �ن��ة االس� �ت� �ش ��اري ��ة ال�ع�ل�ي��ا
ل� �ل� �م� �ش ��روع (واث� � � � ��ق) ورئ� �ي ��س
ل�ج�ن��ة االع�ل��ام ال �خ��ارج��ي رش��ا
ال � �ف ��ارس ف ��ي ت �ص��ري��ح م�م��اث��ل
ل� �ـ(ك ��ون ��ا) ان (واث� � � ��ق) ي �ش��ارك
ف ��ي امل �ل �ت �ق��ى ب �ج �ن��اح ت�ع��ري�ف��ي
وت� �س ��وي� �ق ��ي ل� �ل� �م� �ش ��روع ال� ��ذي
ي� �ع ��رض ع� � ��ددا م� ��ن ال �ك �ت �ي �ب��ات

والبروشورات التي تعرف عنه
اضافة لتواجد معلمات لشرح
املشروع.
ب � � ��دوره ق � ��ال رئ� �ي ��س ف��ري��ق
واث � � � � ��ق مل � � ��درس � � ��ة اب � � � ��ن ط �ف �ي��ل
امل �ت��وس �ط��ة ف �ه��د ال �ظ �ف �ي��ري في
ت �ص��ري��ح م �م��اث��ل ل �ـ(ك��ون��ا) ان��ه
مل ��س ت�ح�س�ن��ا ك �ب �ي��را وس �ل��وك��ا
ايجابيا م��ن ك��ل طلبة املدرسة
امل�ن�ض�م�ين ل �ل �م �ش��روع الس�ي�م��ا
ف ��ي ت �ع��زي��ز ال� �ح ��ال ��ة ال�ن�ف�س�ي��ة
وت �ح �ص �ي �ن��ه م� ��ن امل� �م ��ارس ��ات
السلوكية الخاطئة باالضافة
ال ��ى ك �س��ب الخبرات ال�ع�ل�م�ي��ة
والعملية والقدرة على تحويل
العلم إلى عمل و ممارسة.
وب � �ي� ��ن ان اع � � � � � ��داد ال� �ط� �ل� �ب ��ة
امل �ن �ت �م�ي�ن ل� �ل� �م� �ش ��روع ي �ت��زاي��د
ب ��اس� �ت� �م ��رار ب �ف �ض ��ل ال� �ف ��وائ ��د
ال�ك�ب�ي��رة ال �ت��ي ج�ن��اه��ا ال�ط�لاب
الس�ي�م��ا ب��ال �ق��درة ع�ل��ى ال�ح��وار
االي �ج��اب��ي ل��زم�لائ��ه وم�ع�ل�م�ي��ه
وم � �س ��اه � �م � �ت ��ه ب � � ��ازال � � ��ة ره� �ب ��ة
االختبارات وتنمية اتجاهاته
االي� �ج ��اب� �ي ��ة م� �ع� �ت� �ب ��را ان ه ��ذا
امل� �ش ��روع ال ��رائ ��د ي�ع�ت�ب��ر نقلة
نوعية في تغيير سلوك الطلبة
ل�لاف �ض��ل وان زي � ��ادة امل � ��دارس
املنضمة للمشروع بات مطلبا
ملحا.
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وفد الشعبة البرلمانية يشارك
في اجتماعات تعزيز السالم بآسيا
غ ��ادر ال �ب�لاد م�س��اء أم��س االول
وف��د الشعبة البرملانية الكويتية
برئاسة وكيل الشعبة البرملانية
ال�ن��ائ��ب فيصل ال�ش��اي��ع وعضوية
ك��ل م��ن أم�ي�ن س��ر ال�ش�ع�ب��ة ال�ن��ائ��ب
ال��دك �ت��ور ع� ��ودة ال��روي �ع��ي وأم�ي�ن
ص �ن��دوق ال�ش�ع�ب��ة ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح
ع��اش��ور وأع�ض��اء الشعبة ال�ن��واب
د .خ �ل �ي��ل أب � ��ل وس� �ي ��ف ال �ع��ازم��ي
وم��اض��ي ال �ه��اج��ري متوجها إل��ى
م�م�ل�ك��ة ك �م �ب��ودي��ا وذل� ��ك ل�ح�ض��ور
اج �ت �م��اع��ات ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
اآلس�ي��وي��ة خ�لال الفترة م��ن  7إلى
 12ديسمبر الجاري.
وي � � �ق� � ��ام اج� � �ت� � �م � ��اع ال �ج �م �ع �ي ��ة
البرملانية اآلسيوية تحت عنوان
(ت� � �ع � ��زي � ��ز ال � � �س �ل ��ام وامل � �ص ��ال � �ح ��ة

فيصل الشايع مترئسا وفد الكويت إلى كمبوديا

وال � �ح ��وار ف ��ي آس� �ي ��ا) وم ��ن امل �ق��رر
أن ي� �ش� �ه ��د االج� � �ت� � �م � ��اع اع� �ت� �م ��اد
ج��دول أعمال الجمعية البرملانية
اآلس � �ي� ��وي� ��ة ال� �ث ��ام� �ن ��ة وان� �ت� �خ ��اب

الهالل األحمر
تقدم كسوة
الشتاء لـ 300
أسرة سورية
وزع � � � � ��ت ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ه �ل��ال
االحمر الكويتي كسوة الشتاء
ع�ل��ى  300أس ��رة م��ن ال�ن��ازح�ين
ال�س��وري�ين ف��ي لبنان ف��ي بلدة
(مرجعيون)
وق��ال رئ�ي��س وف��د الجمعية
ش �م�لان ف �خ��رو ف��ي ت�ص��ري��ح لـ
(كونا) ان النازحني السوريني
في لبنان باتوا بأمس الحاجة
للمساعدات االنسانية خاصة
ف � ��ي ف� �ص ��ل ال � �ش � �ت� ��اء ال � �ق� ��ارس
وخ� ��اص� ��ة ان غ��ال �ب �ي �ت �ه��م م��ن
االط� �ف ��ال وال �ن �س ��اء وي�ق�ي�م��ون
في مخيمات تفتقر للكثير من
التجهيزات الضرورية.
وك� � ��ان� � ��ت ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ه �ل�ال
االح� � � �م � � ��ر ال � �ك � ��وي � �ت � ��ي وق� �ع ��ت
اتفاقية تعاون الشهر املاضي
م ��ع ج �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال ال �ق �ط��ري
تشمل مشاريع مشتركة منها
تقديم وق��ود التدفئة وتوزيع
اغطية وبطانيات وادوية.

امل�ك�ت��ب ل�ل�ج�ل�س��ة ال �ع��ام��ة ال�ث��ام�ن��ة
ح� �ي ��ث ي �ت �ض �م��ن ان� �ت� �خ ��اب ن� ��واب
الرئيس ورؤس��اء اللجان الدائمة
واملؤقتة إضافة إلى تسليم رئاسة

الجمعية البرملانية اآلسيوية إلى
رئيس املجلس الوطني الكمبودي
سمادك سامرين.

فلورنسا تمنح جائزتها
الشرفية للسفير الخالد
م � �ن � �ح� ��ت م � ��دي� � �ن � ��ة ف � �ل ��ورن � �س ��ا
االي� �ط ��ال� �ي ��ة (ج� ��ائ� ��زة ف �ل��ورن �س��ا)
ال� �ش ��رف� �ي ��ة ال ��رف� �ي� �ع ��ة ال� � ��ى س�ف�ي��ر
الكويت لدى ايطاليا الشيخ علي
خالد الجابر تقديرا لدوره الكبير
ف��ي اب ��راز ثقافة ال�ك��وي��ت وتعزيز
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
االيطالية.
وس� �ل ��م ع� �م ��دة امل ��دي� �ن ��ة داري � ��و
ن � � ��اردي � � � �ل � �ل ��ا ورئ � � � �ي � � � ��س (م� � ��رك� � ��ز
ف� �ل ��ورن� �س ��ا  -أوروب� � � � ��ا ل �ل �ث �ق��اف��ة)
ال� �س� �ي� �ن ��ات ��ور م� ��ارك� ��و ت �ش �ي �ل�لاي
ال �ج��ائ��زة ال�ت�ق��دي��ري��ة ال��ى السفير
ال� �خ ��ال ��د خ �ل��ال ال �ح �ف��ل ال �س �ن��وي
ال �ـ 33بحضور كبار الشخصيات
الرسمية والعسكرية.
وق � � ��ال م �ج �ل��س ام � �ن� ��اء (م ��رك ��ز
ف � � � �ل� � � ��ورن � � � �س� � � ��ا-أوروب� � � ��ا ل � �ل � ��آداب
وال �ف �ن��ون امل��رئ �ي��ة) ان ق� ��رار منح
جائزته ال��ى السفير الخالد جاء
ع��رف��ان��ا ل �ج �ه��وده امل �ش �ه��ودة في
التعريف بثقافة الكويت وتراثها
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الخالد ان فلورنسا مدينة عريقة
وخالدة قدمت لالنسانية عباقرة
الثقافة والفن والفلسفة.
واشاد الخالد بالعالقات التي
ت��رب��ط مدينة ال�ك��وي��ت بفلورنسا
الس� � �ي� � �م � ��ا ال� � � �ت� � � �ع � � ��اون ال� �ع� �ل� �م ��ي
وال �ج��ام �ع��ي م �ش �ي��را ال ��ى م �ب��ادرة
وض� � � ��ع ح � �ج� ��ر األس � � � � � ��اس آلف� � ��اق
ال�ت�ع��اون املثمر ب�ين دول مجلس
التعاون ومدينة فلورنسا.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

افتتح امس مشروع خيري يضم
م �س �ج��دا وم ��درس ��ة ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ق��رآن
وب�ئ��ر ارت��وازي��ة للمياه ق��رب مدينة
دار ال � �س�ل��ام ال� �ع ��اص� �م ��ة ال �س��اب �ق��ة
لتنزانيا اشرف على تنفيذه جمعية
ال �ع��ون امل �ب��اش��ر وب�ت�م��وي��ل م��ن قبل
محسنني بدولة الكويت.
وق� ��ال� ��ت س � �ف� ��ارة دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
لدى تنزانيا في بيان تلقت (كونا)
نسخة منه ام��س إن السفير جاسم
اب��راه�ي��م ال�ن��اج��م ش ��ارك ف��ي افتتاح
املشروع الكائن ببلدية كينوندوني
ال �ت ��ي ت �ب �ع��د  25ك �ي �ل��وم �ت��را ج�ن��وب
مدينة دار السالم.
ووصف البيان املشروع بأنه يعد
لبنة إلنشاء مجمع تنموي متكامل
ل �ل��رع��اي��ة ال �خ �ي��ري��ة ي�ش�م��ل م�س�ج��دا
ودارا ل�لأي �ت��ام وع� ��ددا م��ن امل ��دارس

االبتدائية والثانوية ومستوصفا
وم �ب �ن��ى اداري� � � ��ا س �ي �ت��م ب � �ن ��اؤه م��ن
قبل جمعية العون املباشر بتكلفة
اجمالية تصل ال��ى  660ال��ف دينار
كويتي.
ونقل البيان ع��ن السفير الناجم
شكره للمسؤولني التنزانيني على
ت�ع��اون�ه��م م��ع ال�ج�م�ع�ي��ات الخيرية
ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ا ان �ع �ك��س ع �ل��ى س��رع��ة
ت �ن �ف �ي��ذ امل� � �ش � ��روع � ��ات م� �ش� �ي ��را ال ��ى
جهود دول��ة الكويت املتواصلة في
العمل االنساني والتي تأتي في ظل
ال��ذك��رى االول��ى لالحتفال باختيار
دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ع ��اص � �م ��ة ل �ل �ع �م��ل
االنساني واختيار حضرة صاحب
ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االحمد الجابر الصباح قائدا للعمل
االنساني.

الوفيات
• محمود علي محمود جعفر 62 ،عاما( ،ش�ي��ع) ،ال��رج��ال :حسينية البلوش،
الجابرية ،تلفون ،69099006 :النساء :حسينية املصطفى ،الساملية ،ق ،12شارع أبوذر
الغفاري ،م ،35تلفون98822231 :
• راشد دخيل الله الشالحي املطيري 78 ،عاما( ،شيع) ،الصباحية ،ق ،3ش،10
م ،162تلفون67011110 :
• عبد الله علي حسني الخالدي 64 ،عاما( ،شيع) ،الرجال :خيمة جنوبي محطة
بنزين الرقة عند ال��دوار ،تلفون ،66566051 :النساء :جابر العلي ،ق ،4ش ،32م،13
تلفون96925867 :
• ل��ول��وة ي��وس��ف ح�س�ين ال�خ�ل�ف��ان ،أرم �ل��ة /ي��وس��ف ج��اس��م س�ي��ف البطي
بوطيبان 80 ،عاما( ،شيعت) ،الرجال :الساملية ،ق ،4الشارع االول ،ج ،2م ،10تلفون:
 ،25743680النساء :الدعية ،ق ،4ش ،42م ،5تلفون22516370 :
• سعود عبدالعزيز عبدالله العقيل 88 ،عاما( ،شيع) ،الرجال :السرة ،ق ،3ش،9
م ،19تلفون ،99414900 :النساء :مبارك الكبير ،ق ،3ش ،8م ،87تلفون66060654 :
• احبيب مبرد شاهر الفضلي 73 ،عاما( ،شيع) ،الرجال :الجهراء ،النعيم ،ق،4
ش ،11م ،112تلفون ،90099720 :النساء :الواحة ،ق ،4ش ،6م ،55تلفون97708232 :
• أحمد عيسى عبداملحسن العيسى 36 ،عاما( ،شيع) ،الرجال :ديوان العيسى،
الفيحاء ،تلفون ،97777700 :ال�ن�س��اء :ضاحية عبدالله ال�س��ال��م ،ق ،1ش��ارع نصف
اليوسف ،ج ،10م ،1تلفون22563828 :
• فهد عبدالرحمن عبدالعزيز الجاسر 59 ،عاما( ،شيع) ،الرجال :كيفان ،ق،4
شارع عبدالعزيز الصرعاوي ،م ،19تلفون ،24919090 - 94408900 :النساء :العدان،
ق ،6ش ،1م ،10تلفون25443418 :

خالد الجابر يتسلم جائزة فلورنسا الشرفية

الحضاري في ايطاليا.
ون � � � � � ��وه امل� � � ��رك� � � ��ز ب� � ��ال� � ��رواب� � ��ط
الخاصة ب�ين الكويت وفلورنسا
امل �ق��ر ال �ح��ال��ي لجمعية ال�ص��داق��ة
االي�ط��ال�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة م�ش�ي��را ال��ى
ات�ف��اق�ي��ة ال�ت��وأم��ة ال�ت��ي ع�ق��دت في
ع��ام  2011ب�ين امل��دي�ن��ة االيطالية
والعاصمة الكويتية.
من جهته اعرب اول سفير ينال
ش��رف ه��ذه ال�ج��ائ��زة الشيخ علي

الكويت تمول مشروعا
خيريا في تنزانيا

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

05:05
06:30
11:40

العصر
املغرب
العشاء

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

02:31
04:50
06:12

