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مجلس الوزراء:
متفائلون بالقمة
الخليجية في دفع
مسيرة مجلس
التعاون

اللجان الدائمة
عقدت  13اجتماعا
خالل العطلة
البرلمانية استغرقت
 23ساعة

الجراح :شهداء
الكويت ضربوا أروع
األمثلة في الفداء
والعطاء

طالبوا الحكومة عبر «الدستور» باالستعجال في رأي الفتوى بشأن التعديالت على قانون إنشائها

رفض نيابي للتشكيك في هيئة
مكافحة الفساد
التحقيق مع  43قياديا تأخروا في تقديم
إقرارات الذمة المالية

رفض عدد من النواب التشكيك
ف��ي دور ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
مطالبني الحكومة باالستعجال
في رأي الفتوى والتشريع بشأن
التعديالت على قانون إنشائها
قبل فوات األوان و تمكني مجلس
األمة من التصويت عليها.
وقال النائب د.محمد الحويلة
في تصريح خاص لـ «الدستور»
إن� � ��ه م � ��ن امل � �ف � �ت� ��رض دع� � ��م ه �ي �ئ��ة
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد وتمكينها من
أداء دوره� � � ��ا ول� �ي ��س ال �ت �ش �ك �ي��ك
ب� �ه ��ا وه � ��ي ف� ��ي ب� ��داي� ��ة ط��ري �ق �ه��ا
م �س �ت �ط��ردا :وع�ل�ي�ن��ا ف��ي مجلس
االم� � � � ��ة أن ن� �ق ��وم� �ه ��ا ون �ق �ي �م �ه��ا
بالشكل الصحيح وسنكون من
أكبر الداعمني لهاوتابع :نرفض
أي تشكيك أو استهداف لها.
وم� � � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه أك� � � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب
ع � � �ب� � ��دال� � ��رح � � �م� � ��ن ال � � � �ج � � � �ي� � � ��ران ل� �ـ
«الدستور» أن ما قامت به هيئة
مكافحة ال�ف�س��اد إل��ى اآلن تحرك
جاد وموضوعي في مالحقة كل
م��ا ت �ح��وم ح��ول��ه ال�ش�ب�ه��ات فيما
يتعلق باألموال العامة.

وف� ��ي امل �ق��اب��ل أوض � ��ح ال �ن��ائ��ب
أح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي ل �ـ «ال��دس �ت��ور»
أن هناك طعنا على قانون هيئة
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ل��وج��ود شبهة
دس � �ت� ��وري� ��ة م� ��ن ن ��اح� �ي ��ة ص� ��دور
ال�ق��ان��ون ك�م��ا أن ه�ن��اك تعديالت
م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ت��م رف�ع�ه��ا إل ��ى وزي��ر
ال� � �ع � ��دل ال � � � ��ذي أح� ��ال � �ه� ��ا ب � � ��دوره
للفتوى والتشريع وإل��ى اآلن لم
يصل الرد.
م��ن ج�ه�ت��ه أك ��د ال �ن��ائ��ب راك ��ان
ال�ن�ص��ف أن م��ا ن�ش��ر ف��ي وس��ائ��ل
اإلع � �ل � ��ام ع � ��ن إع� � � � ��داد ال �ح �ك ��وم ��ة
م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ج� ��دي� ��د ت �ح��ت
مسمى «هيئة تعزيز الشفافية»
لتكون ب��دي�لا ع��ن هيئة مكافحة
ال�ف�س��اد ف��ي ح��ال إب�ط��ال املحكمة
ال��دس�ت��وري��ة ق��ان��ون�ه��ا دل�ي��ل على
أن هناك توجها داخ��ل الحكومة
للتخلص من الهيئة بعد أن بدأت
أعمالها وتلقي بالغات املواطنني
على املسؤولني وضيقت الخناق
ع� �ل ��ى ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بكشف ذممهم املالية.
ف� � � ��ي غ� � � �ض � � ��ون ذل � � � � ��ك أح � ��ال � ��ت

ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة مل�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
 43ش�خ�ص��ا ال ��ى اإلدارة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات الت �خ��اذ اإلج � ��راءات
القانونية ض��ده��م بعد تأخرهم
وت �خ �ل �ف �ه��م ع ��ن ت �ق��دي��م اق � � ��رارات
الذمة املالية .وقال رئيس الهيئة
امل� �س� �ت� �ش ��ار ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ن�م��ش
ال �ن �م��ش ف ��ي ت �ص��ري��ح ل �ـ (ك��ون��ا)
ان ال �ه �ي �ئ��ة ات � �خ� ��ذت اإلج� � � ��راءات
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ح � �ي� ��ال امل� �ت ��أخ ��ري ��ن
وامل�ت�خ�ل�ف�ين ع��ن ت �ق��دي��م إق � ��رارات
ال ��ذم ��ة امل ��ال �ي ��ة األول وال �ن �ه��ائ��ي
س ��واء ق��دم ال�خ��اض��ع إق ��رار ذمته
املالية متأخرا أو لم يقدم نهائيا.
ودع ��ا ال��ى تقديم إق ��رارات الذمة
امل��ال �ي��ة ف ��ي امل��واع �ي��د ال�ق��ان��ون�ي��ة
املحددة حتى ال يقع الخاضعون
لكشف الذمة املالية تحت طائلة
املساءلة القانونية.

تفاصيل (ص)05

األمير يترأس وفد الكويت في قمة
التعاون اليوم
ي � �غ ��ادر ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع��اه
والوفد الرسمي املرافق لسموه أرض
ال��وط��ن ال �ي��وم م�ت��وج�ه��ا إل ��ى اململكة
السعودية وذلك لترؤس وفد الكويت
ف ��ي اج �ت �م ��اع ��ات ال� � � ��دورة ال �س��ادس��ة
وال�ث�لاث�ين للمجلس األع �ل��ى ملجلس
التعاون لدول الخليج العربية والتي
ستعقد في العاصمة الرياض .وكان
ح�ض��رة ص��اح��ب السمو أم�ي��ر البالد
قد تلقى رسالة خطية من اخيه خادم
ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين تضمنت دع��وة
سموه رعاه الله لحضور اجتماعات
الدورة .36
كما بعث سموه برقية تهنئة إلى
علي محمد ثنيان الغانم رئيس غرفة
ت �ج��ارة وص�ن��اع��ة ال�ك��وي��ت بمناسبة
انتقال رئاسة اتحاد الغرف التجارية
الخليجية من قطر إلى الكويت.
تفاصيل (ص)02

الطريجي 250 :دينارا شهريا
بدل إيجار للمطلقة واألرملة

تلفزيون المجلس

أحمد القضيبي:
 دور النائب ال يقتصرعلى تخليص معامالت
المواطنين ويجب
أن يتفرغ لمهمة
التشريع والرقابة
 سأخوض االنتخابات المقبلة في الدائرة األولىوالتكميلية أجبرتني على الترشح بالثانية

تفاصيل (ص)12

ت � �ق� ��دم ال � �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال �ل��ه
الطريجي ب�ـ  4اق�ت��راح��ات طلب
فيها إض��اف��ة تعديل إل��ى امل��ادة
 19م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية
والذي يقضي ان تستحق املرأة
امل �ط �ل �ق��ة واالرم � � �ل� � ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
وك ��ذل ��ك م ��ن ب�ل�غ��ت ال� �ـ  40ع��ام��ا
دون زواج ب ��دل إي �ج��ار شهري
م �ق��داره  250دي �ن��ارا م��ن ت��اري��خ
ت �ق��دي��م ط �ل �ب �ه��ا ل �ت��وف �ي��ر س�ك��ن
ب��إي �ج��ار م�ن�خ�ف��ض وح �ت��ى يتم
توفير املسكن لها.

ك � �م� ��ا دع � � � ��ا ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي ف��ي
اقتراح آخر إلى إعفاء املؤسسة
العامة للرعاية السكنية ووزارة
األش� �غ ��ال ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء من
أحكام قانون املناقصات العامة
وم ��ن ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة ل��دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة وذل� ��ك ف �ي �م��ا يتصل
باملشاريع ذات الصلة بأعمال
قوانني الرعاية السكنية.

تفاصيل (ص)07

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

الميزانيات :توفير االعتمادات
المالية إلحكام األمن الجمركي
ق� ��ال رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال� �ن ��ائ ��ب ع� ��دن� ��ان ع �ب��دال �ص �م��د إن
ال �ل �ج �ن��ة ن��اق �ش��ت ف ��ي اج�ت�م��اع�ه��ا
أم��س ال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ل�ل�إدارة
ال �ع��ام��ة ل �ل �ج �م��ارك ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2015/2014وم�ل�اح �ظ��ات دي ��وان
املحاسبة بشأنه.
وأف ��اد عبدالصمد ب��أن اللجنة
ش��ددت على ع��دم إس�ن��اد األع�م��ال
الجمركية للشركات وأن تتحملها
الجمارك بنفسها كما نص قانون
إنشائها خاصة أن اللجنة تولي

عناية خاصة بتوفير االعتمادات
املالية الالزمة للتوظيف والتدريب
وش��راء األجهزة وامل�ع��دات الالزمة
إلحكام األمن الجمركي في البالد.
وأش� ��ار إل ��ى أن ال�ل�ج�ن��ة أوص��ت
ب� �ض ��رورة ال�ت�ن�س�ي��ق امل�س�ت�م��ر مع
ال�ج�ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ب��امل�ن��اف��ذ ال�ب��ري��ة
والبحرية من خالل تشكيل لجان
عمل مشتركة ملا لذلك من أث��ر في
سرعة إنجاز القضايا العالقة بدال
من الطرق التقليدية للتواصل.
تفاصيل (ص)05
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استقبل ولي العهد وناصر المحمد ورئيس المحكمة الدستورية وهنأ رئيس غرفة التجارة

سمو األمير يتوجه إلى السعودية اليوم
لترؤس وفد الكويت في القمة الخليجية الـ36
بحفظ الله ورعايته يغادر 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 وال ��وف ��د ال��رس�م��ي
امل ��راف ��ق ل �س �م��وه أرض ال ��وط ��ن ال �ي��وم
األربعاء متوجها إلى اململكة العربية
السعودية الشقيقة وذلك لترؤس وفد
دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي اج�ت�م��اع��ات ال ��دورة
السادسة والثالثني للمجلس األعلى
ملجلس التعاون لدول الخليج العربية
والتي ستعقد في العاصمة الرياض.
وك � ��ان ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و ام�ي��ر
ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح االح�م��د الجابر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع ��اه ق��د تلقى
رسالة خطية من اخيه خادم الحرمني
الشريفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل س � �ع� ��ود م � �ل ��ك امل� �م� �ل� �ك ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
ال �س �ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة ت�ض�م�ن��ت دع��وة
سموه رع��اه الله لحضور اجتماعات
ال � ��دورة  36للمجلس االع �ل��ى ملجلس
التعاون لدول الخليج العربية واملقرر
عقدها في العاصمة الرياض.
وقد قام بتسليم الرسالة الى نائب
وزي��ر ش��ؤون ال��دي��وان االميري الشيخ
ع�ل��ي ج� ��راح ال �ص �ب��اح ال �ق��ائ��م ب��اع�م��ال
س �ف �ي��ر امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
ال �ش �ق �ي �ق ��ة ب � ��دول � ��ة ال � �ك ��وي ��ت ال� ��وزي� ��ر

سمو أمير البالد مستقبال سمو ولي العهد

املفوض حسان الراشد.
م ��ن ج��ان��ب اخ� ��ر 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 ب�ي��ان ص�ب��اح امس
سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل س � �م ��وه رع � � ��اه ال �ل��ه
س �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر امل �ح �م��د األح �م��د
الصباح.واستقبل سموه حفظه الله
رئيس مجلس ال ��وزراء باإلنابة وزير
الخارجية الشيخ صباح الخالد

كما استقبل سموه رعاه الله رئيس
املحكمة الدستورية ورئيس املجلس
األعلى للقضاء باإلنابة ونائب رئيس
م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز امل �س �ت �ش��ار ي��وس��ف
جاسم املطاوعة.
واس�ت�ق�ب��ل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
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
بقصر بيان ظهر أم��س الشيخ مبارك
العبدالله امل�ب��ارك حيث أه��دى سموه
رع ��اه ال�ل��ه ك�ت��اب��ا ح�م��ل ع �ن��وان ملتقى
ال��ذك��رى املئوية لرحيل الشيخ مبارك

ال� �ص� �ب ��اح ط �ي ��ب ال� �ل ��ه ث � � ��راه ووث ��ائ ��ق
خاصة من فترة حكم الشيخ مبارك بن
صباح الصباح من مقتنيات الشيخة
د .سعاد محمد الصباح
وبعث حضرة صاحب السمو أمير
ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األح�م��د الجابر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع ��اه ببرقيات
تهنئة إلى كل من االمني العام االسبق
مل�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ع�ب��دال�ل��ه
ي�ع�ق��وب ب �ش��ارة وف�ي�ص��ل ع�ب��دال�ع��زي��ز
املرشد وسليمان ماجد الشاهني ود.
ع �ب��دال �ل��ه ي��وس��ف ال�غ�ن�ي��م ود .ص��ال��ح

محمد ال�ع�ج�ي��ري واإلع�لام �ي��ة فاطمة
حسني القناعي ود .وضاح بدر السيد
هاشم الرفاعي والفنانة القديرة حياة
الفهد وفهيد محمد الديحاني
وذل � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة ح �ص��ول �ه��م ع�ل��ى
(جائزة مجلس التعاون لدول الخليج
العربية للتميز األولى) والتي منحهم
إياها صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة
عبر فيها س�م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه
ب �م �ن��اس �ب��ة ف ��وزه ��م ب �ج ��ائ ��زة م�ج�ل��س
التعاون لدول الخليج العربية للتميز
االول��ى وال��ذي كرمهم حضرة صاحب
ال� �س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ت �م �ي��م ب� ��ن ح� �م ��د آل
ثاني أمير دول��ة قطر الشقيقة تقديرا
مل �س��اه �م��ات��ه امل �ت �م �ي ��زة واالن� � �ج � ��ازات
ال�ب��ارزة التي حققوها ط��وال مسيرته
الحافلة بالعطاء سائال سموه املولى
تعالى أن يوفق الجميع لخدمة الوطن
ال�ع��زي��ز واإلس �ه ��ام ف��ي رق �ي��ه وت �ط��وره
ورفع رايته
وب � �ع� ��ث ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و
أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ب��رق�ي��ة تهنئة إل��ى ع�ل��ي محمد ثنيان
ال�غ��ان��م رئ�ي��س غ��رف��ة ت�ج��ارة وصناعة
ال� �ك ��وي ��ت ب �م �ن��اس �ب��ة ان� �ت� �ق ��ال رئ ��اس ��ة

إتحاد الغرف التجارية بدول مجلس
ال �ت �ع��اون ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب�ي��ة من
دول��ة قطر الشقيقة إل��ى دول��ة الكويت
وال � ��ذي ت �ق��رر خ�ل�ال اج �ت �م��اع مجلس
اتحاد الغرف التجارية ل��دول مجلس
التعاون الخليجية السابع واألربعني
امل�ن�ع�ق��د ب�م��دي�ن��ة ال ��دم ��ام ب��اس�ت�ض��اف��ة
اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة الشقيقة
وال��ذي تزامن واحتفالية وض��ع حجر
األس ��اس مل�ق��ر األم��ان��ة ال�ع��ام��ة الت�ح��اد
ال� �غ ��رف ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة .م ��ؤك ��دا س �م��وه
حفظه الله ورعاه على ثقته بأن تسهم
رئاسة معاليه للدورة التاسعة عشرة
ال� �ق ��ادم ��ة مل �ج �ل��س ات� �ح ��اد ال� �غ ��رف ف��ي
ت�ع��زي��ز وت��دع�ي��م االق�ت�ص��اد الخليجي
واالرتقاء بمستوى التعاون والتبادل
ال�ت�ج��اري ب�ين دول امل�ج�ل��س إل��ى آف��اق
أرحب تحقيقا لألهداف املنشودة

ولي العهد للفائزين بجائزة مجلس التعاون للتميز:
مساهماتكم متميزة وإنجازاتكم بارزة
استقبل 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 �ق �ص��ر ب� �ي ��ان ص �ب��اح
ام ��س س �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر امل�ح�م��د
األح �م��د ال�ص�ب��اح.واس�ت�ق�ب��ل س�م��وه
حفظه ال�ل��ه رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ب��اإلن��اب��ة ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
صباح الخالد ..واستقبل سمو ولي
العهد الشيخ ن��واف األحمد الجابر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه الشيخ مبارك
عبدالله امل�ب��ارك الصباح والباحث
ال�ت��اري�خ��ي ب��اس��م ال�ل��وغ��ان��ي وك��ام��ل
العبدالجليل م��دي��ر مكتبة الكويت
ال��وط�ن�ي��ة وال �س �ي��د ع�ل��ي امل�س�ع��ودي
امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل� ��دار س �ع��اد ال�ص�ب��اح
ل�ل�ن�ش��ر ح�ي��ث أه� ��دوا س �م��وه حفظه
ال � �ل� ��ه م� �ج� �م ��وع ��ة م � ��ن اإلص� � � � � ��دارات

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

بمناسبة (م�ل�ت�ق��ى ال��ذك��رى املئوية
للشيخ مبارك الصباح).
وق ��د ش�ك��ره��م س �م��وه ح�ف�ظ��ه الله

م �ث �م �ن��ا ال �ج �ه��ود امل� �ب ��ذول ��ة م ��ن دار
س� �ع ��اد ال� �ص� �ب ��اح ل �ل �ن �ش��ر ودوره� � ��ا
ال �ث �ق��اف��ي وال �ت �ن��وي��ري ف ��ي تشجيع

امل �ب��دع�ين م��ن ال �ش �ب��اب ف��ي م�ج��االت
اإلبداع الفكري واألدبي.
وب �ع��ث س �م��و ول ��ي ال �ع�ه��د ب��رق�ي��ة

ت �ه �ن �ئ��ة ال� � ��ى م� �ع ��ال ��ي ع� �ل ��ي م�ح�م��د
ث�ن�ي��ان ال�غ��ان��م رئ �ي��س غ��رف��ة ت�ج��ارة
وصناعة الكويت بمناسبة انتقال
رئ ��اس ��ة ات� �ح ��اد ال� �غ ��رف ال �ت �ج��اري��ة
بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية من دول��ة قطر الشقيقة الى
دولة الكويت.
كما بعث سموه ببرقيات تهنئة
إل��ى ك��ل م��ن عبدالله يعقوب بشارة
وس�ع��ادة السيد فيصل عبدالعزيز
امل��رش��د وس�ل�ي�م��ان م��اج��د ال�ش��اه�ين
ود.عبدالله يوسف الغنيم ود.صالح
محمد العجيري واإلعالمية فاطمة
ح �س�ي�ن ال �ق �ن ��اع ��ي ود.وض� � � � ��اح ب ��در
ال �س �ي��د ه ��اش��م ال ��رف ��اع ��ي وال �ف �ن��ان��ة
ال�ق��دي��رة حياة الفهد وفهيد محمد
الديحاني وذلك بمناسبة حصولهم

على «جائزة مجلس التعاون لدول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ل�ل�ت�م�ي��ز األول� ��ى»
والتي منحهم إياها صاحب السمو
ال� �ش� �ي ��خ ت �م �ي��م ب� ��ن ح� �م ��د آل ث��ان��ي
أمير دول��ة قطر الشقيقة عبر فيها
س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه عن
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه وأس �م��ى تبريكاته
ب�ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة م��ؤك��دا س�م��وه انها
جاءت تقديرا ملساهماتهم املتميزة
وإنجازاتهم البارزة طوال مسيرتهم
ال �ح��اف �ل��ة ب��ال �ع �ط��اء م�ت�م�ن�ي��ا س�م��وه
لهم دوام التوفيق وال�س��داد مل��ا فيه
خير ورف�ع��ة ش��أن بلدنا العزيز في
ظل قائد مسيرتنا وراعي نهضتنا
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ال �ج ��اب ��ر
الصباح حفظه الله ورعاه.
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الغانم هنأ الكويتيين الفائزين
بجائزة التميز الخليجي
اع � ��رب رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ع� ��ن س �ع��ادت��ه
وف � � � �خ� � � ��ره ب� � �ح� � �ص � ��ول ك ��وك � �ب ��ة
م � ��ن ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة
ع �ل��ى ج ��ائ ��زة م �ج�ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي للتميز والتي سلمهم
اياها رئيس دولة قطر الشقيقة
سمو الشيخ تميم ب��ن حمد ال
ثاني.

ج� � � � � ��اء ذل� � � � � ��ك ف � � � ��ي ب � ��رق� � �ي � ��ات
ب �ع��ث ب �ه��ا الغانم ال� ��ى ك ��ل من
االم �ي��ن ال� �ع ��ام االس� �ب ��ق مل�ج�ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ع �ب��دال �ل��ه
يعقوب بشارة والفلكي صالح
ال �ع �ج �ي��ري وال ��رئ� �ي ��س ال �س��اب��ق
ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س االع � � �ل� � ��ى ل �ل �ق �ض ��اء
فيصل املرشد والدكتور وضاح
ب� � � ��در س � �ي� ��د ه � ��اش � ��م ال� ��رف� ��اع� ��ي

والرامي فهيد محمد الديحاني
ورئ� � � � �ي � � � ��س م� � � ��رك� � � ��ز ال� � �ب� � �ح � ��وث
والدراسات الكويتية د.عبدالله
يوسف الغنيم وسليمان ماجد
ال� �ش ��اه�ي�ن واالع�ل�ام� �ي ��ة ف��اط �م��ة
حسني القناعي واملمثلة حياة
الفهد.
واعرب الغانم في برقياته عن
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ل�ح�ص��ول ه��ذه

االسماء الكويتية املرموقة على
جائزة التميز الخليجي مؤكدا
ان ال �ف��ائ��زي��ن ه ��م ع�ي�ن��ة ن��وع�ي��ة
من عدد ال يحصى من املبدعني
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي ك��اف��ة امل �ج��االت
وامليادين.
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

يلقي كلمة الكويت أمام الجمعية البرلمانية اآلسيوية الثامنة اليوم

الشايع :مكافحة اإلرهاب
أهم قرارات اللجنة السياسية
يلقي وكيل الشعبة البرملانية
النائب فيصل الشايع كلمة وفد
ال �ك��وي��ت ف ��ي اج �ت �م��اع ال�ج�م�ع�ي��ة
البرملانية اآلسيوية الثامنة التي
ت �ب ��دأ ال� �ي ��وم وت �س �ت �م��ر ح �ت��ى 12
ديسمبر الجاري.
وق��د ش��ارك ام��س وف��د الشعبة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��رئ��اس��ة
ال� �ش ��اي ��ع ف� ��ي اج� �ت� �م ��اع امل �ج �ل��س
التنفيذي الثاني للجمعية الذي
يعقد في كمبوديا وق��ال الشايع
ف��ي ات �ص��ال ه��ات�ف��ي ب �ـ(ك��ون��ا) إن
االجتماع استعرض التوصيات
وامل �ق �ت ��رح ��ات مل� �س ��ودة ال � �ق ��رارات
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب� ��ال � �ل � �ج� ��ان ال� ��دائ � �م� ��ة
ال� �ث�ل�اث .وذك� ��ر أن اب� ��رز م�ش��اري��ع
ق ��رارات اللجنة ال��دائ�م��ة للشؤون
ال �س �ي��اس �ي��ة ت� �ن ��اول ��ت ال �ن �ه��وض
ب� �م� �ب ��ادئ ال � �ص� ��داق� ��ة وال� �ت� �ع ��اون
ب��آس �ي��ا وح �ش ��د ال �ت �ف��اع�ل�ات ب�ين
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة االس �ي��وي��ة
والحكومات االسيوية الى جانب
م �ش��روع��ي ق � ��رار ح� ��ول اس�ت�ن�ك��ار
االع � �م� ��ال االره� ��اب � �ي� ��ة وال �ت �ط ��رف
العنيف وال �ت �ط��ورات السياسية
البارزة في آسيا.
وب�ي�ن أن ال�ل�ج�ن��ة االق�ت�ص��ادي��ة
والتنمية املستدامة استعرضت
خ �م �س��ة م �ش��اري��ع ق� � ��رارات ب�ش��أن
س��وق الطاقة املتكاملة ف��ي آسيا
وال�ت�خ�ف�ي��ف م��ن وط ��أة ال�ف�ق��ر في
آسيا وجهود النمو االقتصادي
ودور ب��رمل��ان��ات آس �ي��ا ف��ي تبني
ت� �ش ��ري ��ع ل ��دع ��م ت �ط �ب �ي��ق أه � ��داف
ال �ت �ن �م �ي��ة امل � �س � �ت ��دام ��ة وآخ� ��ره� ��ا

الشايع مترئسا وفد الكويت في كمبوديا

م � �ش� ��روع ق� � ��رار ب� �ش ��أن ال �ق �ض��اي��ا
البيئية واالحتباس الحراري.
ول � �ف� ��ت إل� � ��ى اع� �ت� �م ��اد ال �ل �ج �ن��ة
ال ��دائ� �م ��ة ل �ل �ش��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والثقافية  10مشاريع ق��رارات تم
رفعها لالجتماع ال�ع��ام تناولت
اإلج� � � � � � ��راءات امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب �ت �ع��زي��ز
التنوع الثقافي وحماية التراث
الثقافي ف��ي آس�ي��ا وال�ت�ع��ام��ل مع
ال�ع��ومل��ة وح��ق ال��رع��اي��ة الصحية
في آسيا وحماية وتعزيز حقوق
ال� �ع� �م ��ال امل� �ه ��اج ��ري ��ن ف� ��ي آس �ي��ا
وت� �ع ��زي ��ز ال� � �ح � ��وار ال� �ع ��امل ��ي ب�ين
األديان.
وق� � � ��ال ال � �ش� ��اي� ��ع إن م� �ش ��اري ��ع
ال�ق��رارات تناولت أيضا التعاون
ال�ق��ان��ون��ي وال�ت�ش��ري�ع��ي مل�ح��ارب��ة

تهريب اآلثار الثقافية إلى جانب
ال� �ت� �ع ��اون ف ��ي م �ك��اف �ح��ة االت �ج ��ار
ب��ال�ع�ق��اق�ي��ر امل�م�ن��وع��ة وال �ت �ع��اون
في مجال تكنولوجيا االتصاالت
واملعلومات وال��دع��وة إل��ى انشاء
ل �ج �ن��ة ت �س �م��ى (ب ��رمل ��ان� �ي ��ون ض��د
ال� � �ف� � �س � ��اد) واج� � �ت� � �م � ��اع ال �ل �ج �ن��ة
الخاصة للنساء البرملانيات في
الجمعية.
وح�ض��ر االج �ت �م��اع إل��ى جانب
الشايع كل من أم�ين سر الشعبة
النائب د .ع��ودة ال��روي�ع��ي وام�ين
ص�ن��دوق الشعبة ال�ن��ائ��ب صالح
عاشور وأعضاء الشعبة النواب
د .خليل عبدالله وسيف العازمي
وماضي الهاجري.
ي � ��ذك � ��ر أن أع � � �م� � ��ال ال� �ج� �ل� �س ��ة

العامة الثامنة للجمعية ستبدأ
ال �ي��وم االرب �ع ��اء ب�ع�ن��وان (ت�ع��زي��ز
ال�س�لام واملصالحة وال �ح��وار في
آسيا) بحضور رئيس الجمعية
ال��وط�ن �ي��ة ف��ي ك �م �ب��ودي��ا ورئ �ي��س
ال�ج�م�ع�ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة االس �ي��وي��ة
سمادك سامرين.

الحويلة :توحيد الرؤى العربية
لمواجهة اإلرهاب والتطرف
أك ��د ع �ض��و ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
ومجلس االمة د .محمد الحويلة
ال� �ح ��اج ��ة ال� � ��ى ت ��وح� �ي ��د ال� � ��رؤى
وال �ج �ه��ود مل��واج �ه��ة ال�ت�ه��دي��دات
والتحديات التي اصبحت تهدد
االم��ة العربية خاصة ما يتعلق
باالرهاب والتطرف.
جاء ذلك في تصريح للنائب
الحويلة ل�ـ «ك��ون��ا» على هامش
م �ش��ارك �ت��ه ب �ف �ع��ال �ي��ات امل��ؤت �م��ر
السنوي ملؤسسة الفكر العربي
«ف� �ك ��ر  »14ب �ص �ف �ت��ه م �م �ث�لا ع��ن
رئيس االتحاد البرملاني العربي
ورئ�ي��س مجلس االم��ة الكويتي
مرزوق الغانم.
وذك ��ر أن امل��ؤت�م��ر ال ��ذي يعقد
تحت ع�ن��وان «التكامل العربي:
ت � � �ج � ��ارب وت� � �ح � ��دي � ��ات وآف � � � ��اق»
يكتسب اه�م�ي��ة خ��اص��ة ف��ي ظل
ال �ت �ح��دي��ات ال �ك �ب �ي��رة وامل �خ��اط��ر
ال� �ك� �ث� �ي ��رة ال � �ت� ��ي ت � ��واج � ��ه األم � ��ة
العربية والتي تستدعي العمل
على توحيد الصف العربي.
واض � � ��اف أن خ �ط��ر االره� � ��اب
ال� ��ذي ت��واج �ه��ه ال�ك�ث�ي��ر م��ن دول
امل �ن �ط �ق��ة ي �ت �ط �ل��ب ال� �ت� �ح ��رك ف��ي
ع ��دة ات �ج��اه��ات م�ن�ه��ا «االدوات
الفكرية» التي تتناولها محاور
وم�ن��اق�ش��ات وم � ��داوالت امل��ؤت�م��ر
م ��ؤك ��دا ال �ح��اج��ة ال� ��ى م �ث��ل ه��ذه
امل ��ؤت� �م ��رات ال �ت��ي ي� �ش ��ارك فيها
سياسيون س��واء على املستوى
ال� � ��رس � � �م� � ��ي أم م� � � ��ن ن ��اش � �ط �ي�ن
ومختصني وخبراء.
وأك ��د أن ه �ن��اك ادوات كثيرة
على امل�س�ت��وى ال�ف�ك��ري ملواجهة
ال� � � �ت� � � �ه � � ��دي � � ��دات وال � � �ت � � �ح � ��دي � ��ات
وامل� �خ ��اط ��ر ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه االم ��ة
العربية والتي تتطلب أن يكون
ه� � �ن � ��اك ع � �م� ��ل م � �ش � �ت� ��رك م ��وح ��د
الس�ي�م��ا م�خ��اط��ر االره � ��اب ال�ت��ي

د .محمد الحويلة

أصبحت تهدد الكثير من الدول
العربية.
وق � � � � ��ال ال � �ح � ��وي � �ل � ��ة إن ه � ��ذه
ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ت �ح �ظ ��ى ب� ��اه� ��داف
س��ام�ي��ة وق�ي�م��ة ن��أم��ل أن تترجم
ال� � ��ى ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ارض ال� ��واق� ��ع
م �ض �ي �ف��ا ن �ح��ن ك �ب��رمل��ان �يي��ن ل�ن��ا
تطلعات وأمنيات كبيرة ونأمل
أن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك دع � ��م م ��ن ق�ب��ل
امل��ؤس �س��ات ال��وط�ن�ي��ة املختصة
ب �ه��ذا امل� �ج ��ال وال� �ت ��ي ت �ع �م��ل في
االم��ان��ة ال�ع��ام��ة لجامعة ال��دول��ة
العربية.
وش��دد على ض��رورة ان تكون
ه� �ن ��اك س � ��وق ع ��رب �ي ��ة م �ش �ت��رك��ة
وك��ذل��ك تعزيز ال�ت�ج��ارة البينية
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ض � � � ��رورة أن ت �ك��ون
ه � �ن� ��اك ق � � ��وة ع� �س� �ك ��ري ��ة ع��رب �ي��ة
موحدة فاعلة تضبط األم��ن في
املنطقة وت��واج��ه اي تهديد ألي
دولة عربية.
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عقد اجتماعه االسبوعي امس برئاسة رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد

مجلس الوزراء :متفائلون بالقمة الخليجية
في دفع مسيرة مجلس التعاون
اك ��د م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ان ��ه يتطلع
ب �ع�ي�ن ال �ث �ق��ة وال� �ت� �ف ��اؤل إل� ��ى ال �ل �ق��اء
األخ��وي املرتقب ل�ق��ادة دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
السادس والثالثني واملقرر عقده في
اململكة العربية السعودية الشقيقة
 ال��ري��اض ال �ي��وم متمنيا أن ي��وف��قال � �ق� ��ادة ف� ��ي ك� ��ل م� ��ا م� ��ن ش ��أن ��ه دف ��ع
م�س�ي��رة امل�ج�ل��س امل �ب��ارك��ة وتحقيق
اآلمال والطموحات املنشودة.
وب �ح��ث م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال �ش��ؤون
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض � � ��وء ال� �ت� �ق ��اري ��ر
املتعلقة بمجمل ال�ت�ط��ورات الراهنة
ف � � ��ي ال� � �س � ��اح � ��ة ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ع �ل��ى
الصعيدين العربي والدولي.
وك � � � � ��ان م � �ج � �ل ��س ال � � � � � � � ��وزراء ع �ق��د
اج� �ت� �م ��اع ��ه األس � �ب� ��وع� ��ي ب� �ع ��د ظ �ه��ر
امس في قصر بيان برئاسة الشيخ
صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء
ب��ال�ن�ي��اب��ة ووزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة .وب�ع��د
االجتماع صرح وزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء وزير الكهرباء واملاء
ب��ال��وك��ال��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه
امل �ب��ارك ب ��أن م�ج�ل��س ال � ��وزراء اح�ي��ط
في مستهل اجتماعه علما بمشاركة
حضرة صاحب السمو األمير حفظه
ال �ل��ه ورع ��اه وال��وف��د امل��راف��ق لسموه
في مؤتمر القمة لقادة دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
السادس والثالثني واملقرر عقده في
اململكة العربية السعودية الشقيقة
 ح�ي��ث س�ي��راف��ق س�م��وه حفظه اللهورع��اه كل من الشيخ صباح الخالد
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزي � ��ر ال �خ ��ارج �ي ��ة وال �ش �ي ��خ م�ح�م��د
الخالد نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة وال �ف��ري��ق م.ال �ش �ي��خ
خ��ال��د ال �ج��راح ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال ��دف ��اع وأن� ��س خ��ال��د
الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء

إدانة حادث
إطالق النار على
مركز لرعاية
ذوي االحتياجات
الخاصة في
كاليفورنيا

الشيخ صباح الخالد مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

وزي ��ر امل��ال�ي��ة وزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
وك� � �ب � ��ار امل� � �س � ��ؤول �ي��ن ف � ��ي ال � ��دي � ��وان
األم� �ي ��ري ووزارة ال �خ��ارج �ي��ة ووف ��د
إعالمي وأمني رافقت سموه حفظه
الله ورعاه والوفد املرافق له السالمة
في الحل والترحال.
ك � �م� ��ا رح� � � ��ب م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء
ب��ال��زي��ارة ال �ت��ي س�ي�ق��وم ب�ه��ا للبالد
يوم السبت فخامة الرئيس املاز بيك
اتامبايف رئيس جمهورية قرغيزيا
الصديقة واملجلس يتمنى للضيف
ال� �ك ��ري ��م وال � ��وف � ��د امل � ��راف � ��ق ل� ��ه ط�ي��ب
اإلقامة في البالد.
ث��م أح ��اط رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ب ��اإلن ��اب ��ة وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
ص� �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د امل� �ج� �ل ��س ب �ن �ت��ائ��ج
م� � �ش � ��ارك� � �ت � ��ه ف � � ��ي أع� � � �م � � ��ال ال� � � � � ��دورة
ال� �س ��اب� �ع ��ة وال � �ث�ل��اث�ي��ن ب� �ع ��د امل ��ائ ��ة
للمجلس ال��وزاري الخليجي ملجلس
ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
ال � ��ذي ب �ح��ث خ�ل�ال ��ه م �س �ي��رة ال�ع�م��ل
الخليجي املشترك ومجمل التقارير
والتوصيات التي سيتم رفعها إلى

امل �ج �ل��س األع �ل��ى ل�ل�ت��وج�ي��ه بشأنها
في القمة الخليجية املرتقبة والتي
ت�س�ت�ه��دف ت�ع��زي��ز ال�ع�م��ل وال �ت �ع��اون
املشترك في املجاالت كافة باإلضافة
إلى مستجدات األوض��اع السياسية
واألم �ن �ي��ة إق�ل�ي�م�ي��ا وع��رب �ي��ا ودول �ي��ا
وان �ع �ك��اس��ات �ه��ا ع �ل��ى دول م�ج�ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ل� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
ف��ي ض��وء ال �ت �ط��ورات امل�ت�س��ارع��ة في
املنطقة.
ك �م��ا أح� ��اط ك��ذل��ك ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
ال� �خ ��ال ��د م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ب �ن �ت��ائ��ج
الزيارة التي قام بها للبالد مبعوث
رئ �ي��س ال� � ��وزراء ال�ب��ري�ط��ان��ي ون��ائ��ب
مستشار األمن الوطني لدى اململكة
املتحدة الصديقة ب��ادي ميغينيس
وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل ��ه م ��ؤخ ��را وال �ت��ي
تناولت بحث سبل تعزيز العالقات
ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة امل� �ت� �م� �ي ��زة ال� �ق ��ائ� �م ��ة ب�ين
ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين ف��ي ال�ع��دي��د من
امل �ج��االت وال�ت�ن�س�ي��ق امل�ش�ت��رك ح��ول
آلية مواجهة التحديات الجارية في
امل�ن�ط�ق��ة وآخ ��ر م�س�ت�ج��دات األح ��داث

اإلقليمية والدولية.
ث��م أح ��اط امل�ج�ل��س ك��ذل��ك بنتائج
ال� � � ��زي� � � ��ارة ال� � �ت � ��ي ق� � � ��ام ب � �ه� ��ا ل �ل �ب�ل�اد
امل �م �ث��ل ال �خ��اص ل��رئ�ي��س ج�م�ه��وري��ة
أرم �ي �ن �ي��ا ال �ص��دي �ق��ة ال�س�ف�ي��ر ل�ي�ف��ون
س ��ارك �ي �س �ي ��ان وال � ��وف � ��د امل � ��راف � ��ق ل��ه
والتي تأتي في إطار حرص قيادتي
ال �ب �ل ��دي ��ن ال �ص ��دي �ق�ي�ن ع �ل ��ى ت �ع��زي��ز
أواصر التعاون بينهما في مختلف
املجاالت وامليادين.
كما بحث مجلس الوزراء الشؤون
السياسية في ضوء التقارير املتعلقة
ب �م �ج �م��ل ال � �ت � �ط� ��ورات ال� ��راه � �ن� ��ة ف��ي
الساحة السياسية على الصعيدين
العربي والدولي وبهذا الصدد أدان
مجلس ال ��وزراء ح��ادث إط�ل�اق النار
على مركز لرعاية ذوي االحتياجات
ال �خ��اص��ة ب�م��دي�ن��ة س ��ان ب��رن��اردي�ن��و
في والي��ة كاليفورنيا مؤخرا والذي
أس� �ف ��ر ع ��ن م �ق �ت��ل وإص� ��اب� ��ة ال �ع��دي��د
م ��ن ال �ض �ح��اي��ا م ��ؤك ��دا م��وق��ف دول ��ة
ال�ك��وي��ت ال��راف��ض مل�ث��ل ه��ذه األع�م��ال
اإلره��اب�ي��ة التي تنافي كافة األدي��ان

والقيم واألع ��راف اإلنسانية ليتقدم
ب � �خ� ��ال� ��ص ال � � �ت � � �ع� � ��ازي وامل� � � ��واس� � � ��اة
لحكومة الواليات املتحدة األمريكية
والشعب األمريكي الصديق وألس��ر
الضحايا وتمنياته بالشفاء العاجل
للمصابني ويجدد دعوته للمجتمع
ال��دول��ي لتجسيد التضامن العاملي
مل �ح��ارب��ة اإلره� � ��اب ف ��ي ك��اف��ة ص ��ورة
وأش � �ك� ��ال� ��ه م � ��ؤك � ��دا م � �س ��ان ��دة دول � ��ة
الكويت لكل جهد يسهم في مواجهة
آفة اإلرهاب والقضاء عليه.
وأدان مجلس الوزراء كذلك حادث
االن� �ف� �ج ��ار ال � � ��ذي اس� �ت� �ه ��دف م��وك��ب
م �ح��اف��ظ ع� ��دن ج �ع �ف��ر م �ح �م��د س�ع��د
وعددا من مرافقيه وقد عبر املجلس
ع ��ن رف� �ض ��ه وإدان � �ت � ��ه ل �ك��ل أس��ال �ي��ب
ال �ع �ن��ف واإلره� � � ��اب ال �ت��ي ت�س�ت�ه��دف
زع��زع��ة األم ��ن واالس �ت �ق��رار وت��روي��ع
اآلمنني في اليمن الشقيق.

المجلس يؤكد
رفض الكويت
لألعمال اإلرهابية
المنافية لكافة
األديان واألعراف
اإلنسانية
رفض كل أساليب
العنف واالرهاب
التي تستهدف
زعزعة األمن
واالستقرار
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الميزانيات :توفير االعتمادات المالية
إلحكام األمن الجمركي في البالد
ق � � � ��ال رئ � � �ي � ��س ل � �ج � �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
والحساب الختامي البرملانية النائب
ع��دن��ان عبدالصمد ان اللجنة ناقشت
في اجتماعها أمس الحساب الختامي
ل�ل�ادارة العامة للجمارك للسنة املالية
 2014/2015وم �ل��اح� � �ظ � ��ات دي� � � ��وان
املحاسبة بشأنه.
واض� � ��اف ع �ب��دال �ص �م��د ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي عقب االج�ت�م��اع ان��ه ف��ي إط��ار
م�ت��اب�ع��ة م�س�ت�ج��دات امل��وق��ف ال�ق��ان��ون��ي
للتقاضي ب�ين ادارة ال�ج�م��ارك وشركة
لتشغيل الخدمات الجمركية املساندة
ن�ت�ي�ج��ة ع�ق��د م��وق��ع ب�ي�ن ال �ط��رف�ين سنة
 2005مل� ��دة  25ع ��ام ��ا ب �س �ب��ب ع� ��دد م��ن
امل�ل�اح� �ظ ��ات م �ن ��ذ ت��وق �ي �ع��ه ف �ق ��د ت�ب�ين
أن ال �ش��رك��ة ك �س �ب��ت ح �ك��م االس �ت �ئ �ن��اف
بتعويض ق��دره  68مليون دينار وهو
م��ا ي�ع��ادل نحو  70ف��ي امل�ئ��ة مما أقرته
إدارة الخبراء في ملف القضية املترافع
عنها.
واوض ��ح ان «ال �ج �م��ارك» بينت أنها
بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع

ف �ق��د اس �ت��أن �ف��ت ط�ع�ن�ه��ا ب��ال�ت�م�ي�ي��ز مع
ت�خ�ص�ي�ص�ه��ا ل �ف��ري��ق ق��ان��ون��ي م�ت�ف��رغ
ملتابعة قضاياها املنظورة أمام القضاء
فيما يتعلق ب��امل�ط��ال�ب��ة بمستحقاتها
على الشركة وال�ت��ي بلغت  120مليون
دينار.
وذك ��ر ان ال�ل�ج�ن��ة ب �ص��دد ان�ت�ظ��اره��ا
للتقييم النهائي لنائب رئيس مجلس
ال� ��وزراء ووزي ��ر امل��ال�ي��ة لنتائج اللجنة
املشكلة ملراجعة بنود ذل��ك العقد وحل
املشكالت املتعلقة فيه للخروج باآللية
املناسبة من ه��ذه املالحظة وف��ق األطر
القانونية.
وف �ي �م��ا ي �خ��ص م�ل�اح �ظ��ة اس �ت �غ�لال
إحدى الشركات ألحد املنافذ الجمركية
دون وج � � ��ه ح� � ��ق م � �ن� ��ذ س � � �ن � ��وات ق� ��ال
ع�ب��دال�ص�م��د ان ال�ل�ج�ن��ة أك ��دت ض ��رورة
االس � �ت � �ع � �ج ��ال ب ��اس � �ت � �خ ��راج ال �ص �ي �غ��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل�ل�ح�ك��م ال�ق�ض��ائ��ي ال �ص��ادر
ل �ص��ال��ح (ال � �ج � �م� ��ارك) وال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
األط � � � � � ��راف ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ذات ال �ص �ل ��ة
إلخ�ل�ائ �ه ��ا م ��ن امل ��وق ��ع م �ش �ي��را ال � ��ى أن

إسناد عمليات
تفتيش الحاويات
والشاحنات
للجمارك وليس
الشركات
عدنان عبدالصمد ود.عبدالرحمن الجيران خالل اجتماع لجنة امليزانيات

وزي��ر املالية أبلغنا أن العمل يقتضي
االس �ت �م��رار م��ع ه ��ذه ال �ش��رك��ة ال ��ى حني
توفير البدائل املناسبة.
واوضح ان اإلدارة العامة بالجمارك
أف� � ��ادت ب��أن �ه��ا س �ت��رج��ع ع �ل��ى ال �ش��رك��ة
املستغلة للموقع أمام القضاء للمطالبة
بحقوقها املالية خاصة أن الشركة تقوم
بتحصيل مبالغ ع��ن عمليات تفتيش
ل�ل �ح��اوي��ات وال �ش��اح �ن��ات م�ن��ذ س�ن��وات
وص �ل��ت إل ��ى  880أل ��ف دي �ن��ار دون أي

غطاء تعاقدي كما ورد في تقرير ديوان
امل�ح��اس�ب��ة وه ��و م��ا س�ت�ت��اب�ع��ه اللجنة
وديوان املحاسبة.
واف��اد ب��أن اللجنة ش��ددت على عدم
ت �ك��رار م�ث��ل ه ��ذه امل�لاح �ظ��ات مستقبال
م ��ن خ �ل�ال إس �ن ��اد األع� �م ��ال ال�ج�م��رك�ي��ة
ل �ل �ش��رك��ات وأن ت�ت�ح�م�ل�ه��ا «ال �ج �م��ارك»
ب �ن �ف �س �ه��ا ك �م��ا ن ��ص ق ��ان ��ون إن �ش��ائ �ه��ا
خاصة أن اللجنة تولي عناية خاصة
بما يتعلق بتوفير االع�ت�م��ادات املالية

ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ت��وظ�ي��ف وال �ت��دري��ب وش ��راء
األجهزة واملعدات الالزمة إلحكام األمن
الجمركي في البالد.
وف��ي ش��أن تطوير املنافذ الجمركية
ق� � ��ال ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د ان ال �ل �ج �ن ��ة أك � ��دت
ض ��رورة ق�ي��ام اإلدارة ال�ع��ام��ة للجمارك
ب�ص�ي��ان��ة وت��رم�ي��م م��راف�ق�ه��ا الجمركية
وف ��ق م�لاح �ظ��ات وت��وج�ي�ه��ات ال�ج�ه��ات
ال��رق��اب �ي��ة وم �ن �ه��ا م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م��واف�ق��ة
دي��وان املحاسبة على مناقصة تنفيذ

األع �م��ال اإلن�ش��ائ�ي��ة وال�ص�ي��ان��ة بمرفق
اإلدارة ف��ي م�ن�ف��ذ ال�ع�ب��دل��ي م��ع توفير
ع��دد ك��اف م��ن املفتشني املختصني فيه
لسرعة االنجاز.
واش � � � � ��ار ال � � ��ى ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة أوص � ��ت
بضرورة التنسيق املستمر مع الجهات
املعنية ب��امل�ن��اف��ذ ال�ب��ري��ة وال�ب�ح��ري��ة من
خ�ل�ال تشكيل ل�ج��ان ع�م��ل م�ش�ت��رك��ة ملا
لذلك من أثر في سرعة إنجاز القضايا
ال �ع��ال �ق��ة ب � ��دال م ��ن ال � �ط ��رق ال �ت �ق �ل �ي��دي��ة
للتواصل.
وعن إدارة التدقيق الداخلي ذكر أن
اللجنة طالبت بتفعيل إدارة التدقيق
ال � ��داخ � �ل � ��ي ف � ��ي ال � �ج � �م � ��ارك ل� �ل� �ح ��د م��ن
املالحظات املحاسبية واملالية واإلدارية
خاصة أن هناك العديد من املآخذ التي
ش ��اب ��ت أع � �م ��ال ال �ن �ق �ل �ي��ات وامل ��رك� �ب ��ات
وال�ت�ص��رف ف��ي البضائع التي يتخلف
أص� �ح ��اب� �ه ��ا ع� ��ن ت �س �ل �م �ه��ا وال� �س�ل�ام ��ة
املخزنية والتي يتطلب تصويبها وفق
ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي�م��ات
املالية املنظمة لها.

طالبوا الحكومة باالستعجال في رأي الفتوى بشأن التعديالت على قانون إنشائها

نواب لـ «الدستور» :دعم مكافحة الفساد
وتمكينها من أداء دورها
رفض عدد من النواب التشكيك في
دور هيئة مكافحة الفساد مطالبني
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب ��االس� �ت� �ع� �ج ��ال ف � ��ي رأي
الفتوى والتشريع بشأن التعديالت
على قانون إنشائها قبل فوات االوان
و تمكني مجلس األمة من التصويت
عليها.
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب د.م �ح �م��د ال�ح��وي�ل��ة
ف ��ي ت �ص��ري��ح خ� ��اص ل� �ـ «ال ��دس� �ت ��ور»
إن��ه م��ن املفترض دع��م هيئة مكافحة
ال �ف �س��اد وت�م�ك�ي�ن�ه��ا م��ن أداء دوره ��ا
وليس التشكيك بها وه��ي ف��ي بداية
ط ��ري �ق �ه ��ا م� �س� �ت� �ط ��ردا :وع �ل �ي �ن��ا ف��ي
م�ج�ل��س االم� ��ة ان ن�ق��وم�ه��ا ونقيمها
بالشكل الصحيح وسنكون من اكبر
الداعمني لهاوتابع:نرفض اي تشكيك
اواس �ت �ه ��داف ل �ه��ا ح �ي��ث ان �ه��ا ت��وج��ع
قوى الفساد  .ومن جهته أكد النائب
ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران ل �ـ «ال��دس�ت��ور»

أن ما قامت به هيئة مكافحة الفساد
ال��ى اآلن تحرك ج��اد وموضوعي في
مالحقة كل ما تحوم حوله الشبهات
فيما يتعلق باالموال العامة.
وش � ��دد ال �ج �ي ��ران ع �ل��ى أن إص� ��رار
ال �ه �ي �ئ��ة ع �ل��ى م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س ��اد ب��دأ
يشكل هاجسا ل��دى البعض رافضا
التشكيك ب��امل��وظ�ف�ين فيها ومعايير
اخ �ت �ي ��اره ��م وال� �ط� �ع ��ن ع �ل��ى م��رس��وم
تأسيسها أم��ام املحكمة الدستورية
وم �ح��اول��ة اس�ت�ب��دال�ه��ا ب�ه�ي�ئ��ة اخ��رى
م��ؤك��دا ان ه ��ذا م �ب��دأ م��رف��وض شكال
ومضمونا.
وف��ي املقابل أوض��ح النائب أحمد
ال �ق �ض �ي �ب��ي ل� �ـ «ال ��دس� �ت ��ور» إن ه�ن��اك
ط �ع �ن��ا ع �ل��ى ق ��ان ��ون ه �ي �ئ��ة م�ك��اف�ح��ة
ال� �ف� �س ��اد ل ��وج ��ود ش �ب �ه��ة دس �ت��وري��ة
م��ن ن��اح �ي��ة ص� ��دور ال �ق��ان��ون ك �م��ا ان
هناك تعديالت من الهيئة تم رفعها

د.محمد الحويلة

راكان النصف

ال��ى وزي��ر ال�ع��دل ال��ذي احالها ب��دوره
للفتوى والتشريع وإلى اآلن لم يصل
الرد.
وت ��اب ��ع :ن �ح ��ن ف ��ي م �ج �ل��س االم ��ة
ننتظر رد الفتوى حتى نصوت عليها
ق �ب �ي��ل اص� � ��دار امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة

ال �ح �ك��م ب �ش��أن �ه��ا ح �ي��ث م ��ن امل �ت��وق��ع
بطالن قانون هيئة مكافحة الفساد.
وقال القضيبي :نتخوف من وجود
فراغ تشريعي لهيئة مكافحة الفساد
م�ط��ال�ب��ا ال�ح�ك��وم��ة ب��االس�ت�ع�ج��ال في
رأي ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ق �ب��ل ف ��وات

االوان ل �ت �م �ك�ي�ن م �ج �ل��س االم � � ��ة م��ن
التصويت على تعديالت قانون هيئة
الفساد.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه أك � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب راك � � ��ان
ال� �ن� �ص ��ف أن م � ��ا ن� �ش ��ر ف � ��ي وس ��ائ ��ل
االع�ل�ام ع��ن اع ��داد الحكومة مشروع
ق ��ان ��ون ج��دي��د ت �ح��ت م�س�م��ى «ه�ي�ئ��ة
ت�ع��زي��ز ال�ش�ف��اف�ي��ة» ل�ت�ك��ون ب��دي�لا عن
هيئة مكافحة الفساد في حال ابطال
امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة ق��ان��ون�ه��ا دليل
على أن هناك توجها داخل الحكومة
ل�ل�ت�خ�ل��ص م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ب�ع��د أن ب��دأت
أع �م��ال �ه��ا وت �ل �ق��ي ب�ل�اغ��ات امل��واط �ن�ين
ع �ل��ى امل �س ��ؤول�ي�ن ،وض �ي �ق��ت ال�خ�ن��اق
ع�ل��ى ال�ق�ي��ادي�ين فيما يتعلق بكشف
ذممهم املالية.
وق��ال النائب النصف في تصريح
صحفي إن «مكافحة ال�ف�س��اد» ب��دأت
ب ��اح ��ال ��ة ال �ع ��دي ��د م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال��ى

النيابة العامة بعدما ثبت لها وجود
تعديات على األموال العامة وشبهات
رش��ى وف�س��اد ،وه��و م��ا يمثل مكسبا
سياسيا للدولة في مواجهة الفساد،
وه ��و م��ا ي�ت�ط�ل��ب م �ع��ه م��ن ال�ح�ك��وم��ة
ان تكون حريصة على استمرار هذا
ال �ك �ي��ان وال �ح �ف��اظ ع�ل�ي��ه وت�ج�ن��ب أي
ف ��راغ ت�ش��ري�ع��ي ق��د ي�ن�ت��ج م��ن اب�ط��ال
«الدستورية» للقانون .وشدد النائب
ال�ن�ص��ف ع�ل��ى أن ال�ح�ك��وم��ة إن كانت
حريصة فعال على مكافحة الفساد
وم ��واج� �ه� �ت ��ه ان ت �س �ت �ع �ج��ل ت �ق��دي��م
قانونها الجديد إلقراره خالل الشهر
ال �ح��ال��ي وذل� ��ك ت�ح�س�ب��ا مل��ا ق��د ي�ك��ون
ع�ل�ي��ه ال �ح �ك��م ،وه ��ي ب��ذل��ك ت �ك��ون قد
ضربت عصفورين بحجر األول سد
ثغرات «االيداعات املليونية» والثاني
تجنب إبطال القانون.
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أبل :كم عدد من تمت ترقيتهم
في العلوم الطبية المساعدة؟
ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه
أب ��ل س� ��ؤاال إل ��ى وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي��ر
التعليم ال�ع��ال��ي د .ب��در العيسى قال
ف �ي��ه :ن�م��ى إل��ى ع�ل�م��ي ب��أن ب�ع�ض��ا من
أعضاء هيئة التدريس في قسم علوم
امل �خ �ت �ب��رات ال�ط�ب�ي��ة ف��ي ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��وم
ال�ط�ب�ي��ة امل �س��اع��دة ب�ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
قد تم ترقيتهم من وظائف أكاديمية
مساندة (محاضر – محاضر أول) إلى
وظ��ائ��ف أك��ادي�م�ي��ة بمسمى (م ��درس)
في نفس القسم العلمي ممن تنطبق
ع�ل�ي�ه��م ش � ��روط ال �ت��رق �ي��ة م �ن��ذ ال�س�ن��ة
املالية (.)2013-2012
وطالب إفادته وتزويده بما يلي :
 نسخة م��ن ق��رار الئ�ح��ة الترقياتوال� �خ ��اص ��ة ب ��ال ��وظ ��ائ ��ف األك��ادي �م �ي��ة
املساندة مع تحديد تاريخ بدء العمل
ب �ه��ا وع� ��دد امل ��رق�ي�ن ف ��ي ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��وم
الطبية املساعدة منذ ص��دور وتنفيذ
الالئحة.
 نسخة من قرارات تشكيل اللجانع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ال� �ج ��ام� �ع ��ة وال �ك �ل �ي��ة
واألق�س��ام العلمية التي قامت بترقية
ب �ع��ض أع� �ض ��اء ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س م��ن
م�س�م��ى ( م�ح��اض��ر – م�ح��اض��ر أول )
إل��ى مسمى (م��درس) مع إرف��اق كشف
ب ��أس� �م ��اء أع � �ض � ��اء ه �ي �ئ��ة ال� �ت ��دري ��س
ف ��ي ق �س��م ع� �ل ��وم امل �خ �ت �ب ��رات ال�ط�ب�ي��ة
م�م��ن ح�ص�ل��وا ع�ل��ى ال�ت��رق�ي��ة بمسمى

طنا يستفسر من
الصبيح عن مدير
الرابية المؤقت

محمد طنا

وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط�ن��ا
س� � � � ��ؤاال إل� � � ��ى وزي� � � � ��ر ال� � �ش � ��ؤون
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال � �ع � �م � ��ل ه �ن��د
ال�ص�ب�ي��ح م�ط��ال�ب��ا ف�ي��ه :ت��زوي��ده
باسم املدير املؤقت كامال الذي
ت��م تعيينه ف��ي جمعية الرابية
التعاونية؟
 ت��زوي��دي ب �ص��ورة م��ن ق��رارتعيينه؟
 ت� � ��زوي� � ��دي ب � �م � �ك ��ان ع �م �ل��هال � � �ح � ��ال � ��ي وال� � � �ش� � � �ه � � ��ادة ال � �ت ��ي
ي � �ح � �م � �ل � �ه� ��ا؟وك� ��ذل� ��ك ت� � ��زوي� � ��ده
بالسيرة الذاتية كامله له؟

(م � ��درس) وت ��زوي ��دي ب�ن�س��خ محاضر
االجتماعات الخاصة بمسميات هذه
ال �ت��رق �ي��ات ل �ل �س �ن��وات امل��ال �ي��ة (-2013
.)2015-2014/2014
 كشف يبني امل�ع��دل ال�ع��ام ومعدلالتخصص ملن استفاد من قرار الئحة
ال� �ت ��رق� �ي ��ات س � � ��واء ال� �ح ��اص� �ل�ي�ن ع�ل��ى
شهادة البكالوريوس أم املاجستير أم
الدكتوراه (إن وج��د) وفي حال يوجد
لبعض من هيئة التدريس املرقني إلى
مسمى (م ��درس) معادلة لشهاداتهم
وم�ع��دالت�ه��م ي��رج��ى ت��زوي��دي بها قبل
وب �ع��د امل �ع ��ادل ��ة م ��ع إرف � ��اق ن �س��خ من
الشهادات الجامعية لكل من شملهم
ق��رار ال�ت��رق�ي��ة بقسم ع�ل��وم املختبرات
ال �ط �ب �ي��ة ف� ��ي ك �ل �ي��ة ال� �ع� �ل ��وم ال �ط �ب �ي��ة
املساعدة.
 ك� �ش ��ف ي� ��وض� ��ح ال �ت �خ �ص �ص��اتال�ع�ل�م�ي��ة امل� �ح ��ددة ل �ك��ل درج� ��ة علمية
(ب �ك��ال��وري��وس-م��اج �س �ت �ي��ر-دك �ت��وراه)
مع بيان مدى مناسبتها الحتياجات
ق �س��م ع� �ل ��وم امل �خ �ت �ب ��رات ال �ط �ب �ي��ة مل��ن
اس�ت�ف��اد م��ن ص��دور ق��رار ال�لائ�ح��ة مع
تحديد مدى تطابق دراسة التخصص
للمرقني بكافة الدرجات العلمية.
 كشف يوضح اسم البحث وتاريخن� �ش ��ره واس � ��م امل �ج �ل��ة امل �ن �ش ��ور ف�ي�ه��ا
ال�ب�ح��ث ل�ل�م��رق�ين م��ن ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري��س
ف ��ي ق �س��م ع� �ل ��وم امل �خ �ت �ب ��رات ال�ط�ب�ي��ة

د .خليل أبل

بكلية العلوم الطبية املساعدة ملسمى
(م� ��درس) ك��ل ع�ل��ى ح ��دة ق�ب��ل الترقية
وبعدها مع توضيح م��دى مالءمتها
ل �ل �ت �خ �ص��ص ال �ح ��اص ��ل ع �ل �ي��ه امل��رق��ى
وت��زوي��دي بنسخة م��ن األب �ح��اث قبل
وبعد الترقية.
ك �ش��ف ب �ع��دد امل �ش��اري��ع ال�ب�ح�ث�ي��ةامل �م��ول��ة م ��ن ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت أو م��ن
أي ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة أخ� � ��رى ل�ل�م��رق�ين
إل � ��ى م �س �م��ى (م � � � ��درس) ب �ق �س��م ع �ل��وم
امل� �خ� �ت� �ب ��رات ال �ط �ب �ي��ة ب �ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم
الطبية املساعدة متضمنا اسم البحث
وت��اري��خ ن �ش��ره واس ��م ال�ج�ه��ة امل�م��ول��ة
وال �ج �ه��ة ال� �ن ��اش ��رة وق �ي �م��ة ال �ت �م��وي��ل
وم ��دى م�لاء م �ت��ه م��ع ال�ت�خ�ص��ص لكل

منهم على حدة.
 ك �ش��ف ي �ح��دد ال �ع��بء ال�ت��دري�س��يوس��اع��ات ال �ت��دري��س األس�ب��وع�ي��ة لكل
م��ن رق��ي إل��ى مسمى (م� ��درس) بقسم
ع �ل��وم امل �خ �ت �ب��رات ال�ط�ب�ي��ة ل �ك��ل منهم
على حدة.
ت��وض�ي��ح م��دى ح��اج��ة ق�س��م علومامل �خ �ت �ب��رات ال �ط �ب �ي��ة مل ��ن اس �ت �ف��اد من
الالئحة بالترقية إلى مسمى (مدرس)
م��ع وج ��ود طلبة مبتعثني للحصول
على درجتي املاجستير والدكتوراه.
 م � ��ا ه � ��ي أس � � �ب � ��اب ق � �ب � ��ول ط �ل �ب��ة(غ �ي��ر م �ق �ي��دي��ن) ل ��دراس ��ة امل��اج�س�ت�ي��ر
وال � ��دك � � �ت � ��وراه ف � ��ي ق� �س ��م امل �خ �ت �ب ��رات
الطبية للسنة األول��ى لبدء البرنامج؟
م��ع ت��زوي��دي بكشف ب��أس�م��اء الطلبة
غ �ي��ر امل �ق �ي��دي��ن ل� ��دراس� ��ة امل��اج �س �ت �ي��ر
وال ��دك � �ت ��وراه وت �ح��دي��د م �ج��ال ون ��وع
التخصص ال��دراس��ي ف��ي البعثة لكل
م �ن �ه��م ع �ل��ى ح� ��دة وت��وض �ي��ح م ��ن أت��م
منهم البعثة وم��ن منهم ل��م يجتزها
وك��م م��دة ال��دراس��ة وه��ل ي��وج��د واح��د
م�م��ن ت��م اب�ت�ع��اث��ه ل��دراس��ة ال��دك �ت��وراه
م��ن ال�ط�ل�ب��ة دون أن يستكمل دراس ��ة
امل��اج�س�ت�ي��ر؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم
– ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب ��اس ��م امل �ب �ت �ع��ث
وأس �ب��اب ابتعاثه ل��دراس��ة ال��دك�ت��وراه
دون استكماله للماجستير وم��ن هو
املسؤول عن اعتماد هكذا بعثات؟

الفضل يسأل عن معدالت
الربح و الخسارة لشركة
النقل الكويتية
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل
س��ؤاال إل��ى نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير املالية ووزير النفط
بالوكالة أنس الصالح قال فيه:
نظرا لتأزم االوضاع االقتصادية
ف ��ي ال �ب�ل�اد ن�ت�ي�ج��ة ل�لان�خ�ف��اض
ال�ح��اد ف��ي أس�ع��ار النفط وال��ذي
أص �ب��ح أدن ��ى وب �ف��ارق ك�ب�ي��ر عن
سعر موازنة الدولة مما أدى الى
ان�خ�ف��اض ح��اد ف��ي دخ��ل ال��دول��ة
وم� � ��ن م �ن �ط �ل��ق ح� � ��رص م �ج �ل��س
ال � ��وزراء ع�ل��ى ت�ق�ن�ين امل�ص��اري��ف
مل ��واج �ه ��ة ال �ع �ج��ز ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة
العامة للدولة.
وحيث إن من سلم األولويات
س��د ال �ن��زف ف��ي ع �ج��ز ال �ش��رك��ات
امل � �م � �ل� ��وك� ��ة ل� � �ل � ��دول � ��ة اوال ق �ب��ل
ال � �ت � �ع� ��رض ل� ��رف� ��ع امل � �ص� ��روف� ��ات
والتكاليف على عاتق املواطنني.
وإلحاقا بقرار مجلس الوزراء
امل� � ��وق� � ��ر رق � � ��م ( )1119امل �ت �خ ��ذ
ب ��اج� �ت� �م ��اع ��ه رق� � ��م ()2002/51
املنعقد بتاريخ ()2002/11/10
وامل �ت �ع �ل��ق باتخاذ اإلج � � ��راءات
األزم��ة لتخصيص ش��رك��ة النقل
العام الكويتية.
لذا يرجى ت��زوي��دي وإف��ادت��ي
ب ��امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال� �ت ��ال� �ي ��ة ل �ش��رك��ة
النقل العام الكويتية واململوكة
بالكامل م��ن قبل الهيئة العامة

نبيل الفضل

لالستثمار:
 امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ةللسنوات من  2002الى .2014
 ب � �ي� ��ان ال � ��رب � ��ح وال � �خ � �س� ��ارةالسنوية منذ العام  2002ولغاية
.2014
 إج� � �م � ��ال � ��ي األم� � � � � � ��وال ال� �ت ��يض � �خ � �ت � �ه� ��ا ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة
لالستثمار في شركة النقل العام
الكويتية منذ العام  2002وحتى
تاريخ السؤال.
 األسباب التي حالت الهيئةالعامة لالستثمار دون تطبيق
ق � ��رار م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ال �س��اب��ق
الذكر وملدة تزيد عن  13عاما.

هل يسمح للرجال بحضور األنشطة الخاصة للطالبات؟

الحمدان يسأل عن قرارات لجنة التحقيق
في عرض أزياء كلية التربية
ت �ق��دم النائب ح �م��ود ال �ح �م��دان
ب � � � �س � � ��ؤال إل � � � � � ��ى وزي � � � � � ��ر ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة
والتعليم ووزي��ر التعليم العالي د.
ب ��در ال�ع�ي�س��ى ج ��اء ف �ي��ه :اق� ��ام قسم
االقتصاد املنزلي في كلية التربية
األساسية حفال بعنوان يوم املوضة
العربية ،عرضت فيه الطالبات أزياء
وقدمن بعض الفقرات التي تحتوي
ع � �ل� ��ى ال � ��رق � ��ص وال � �ت � �م� ��اي� ��ل وس� ��ط
ح�ض��ور م�خ�ت�ل��ط ،م��ن بينهم عميد
الكلية وق�ي��ادي��وه��ا ،ون�ش��رت بعض
أج ��زاء ه��ذا الحفل م��واق��ع التواصل
االجتماعي وغيرها.
ف��ي ك��ارث��ة وم �ه��زل��ة ت��رب��وي��ة ت��دل
ع �ل��ى اس �ت �ه �ت��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن ،وع ��دم
استشعارهم املسؤولية في تخريج
ج �ي ��ل ي �ف �ت ��رض ب� ��ه أن ي �ن �ض��م إل ��ى
ك��وك �ب��ة امل �ع �ل �م�ين ال ��ذي ��ن س�ي�ت�خ��رج
م��ن ب�ين أيديهم صناع مجد كويت

املستقبل وحضارتها!
وعليه فأرجو تزويدي باآلتي :
 ما الجهة املنظمة للحفل؟ أرجوتزويدي بجميع املراسالت الخاصة
ب�ط�ل��ب امل��واف �ق��ة ع�ل��ى إق��ام �ت��ه واس��م
املسؤول الذي أمضى باملوافقة على
هذا الحفل.
 م��ا تفاصيل م��ا ج��رى ف��ي ه��ذاالحفل أو امللتقى من ع��روض أزي��اء
أو رق � ��ص وت� �غ� �ن ��ج؟ وم � ��ا ال� �ف ��ائ ��دة
التربوية من جراء هذا اللبس وهذا
العرض؟
هل الحفل كان خاصا بالطالباتأم عاما؟ وب��أي صفة تواجد بعض
أعضاء هيئة التدريس وغيرهم من
الرجال؟
ه � ��ل ي �س �م��ح ل� �ل ��رج ��ال ب �ح �ض��وراألن� � �ش� � �ط � ��ة ال� � �خ � ��اص � ��ة ل� �ل� �ط ��ال� �ب ��ات
م �ث��ل ح �ص��ص ال �ت��رب �ي��ة ال �ب��دن �ي��ة أو

حمود الحمدان

االقتصاد املنزلي أو غيرها مما له
خصوصية ل�لإن��اث ويتطلب لبسا
م�ع�ي�ن��ا أو ح��رك��ات م�ع�ي�ن��ة ال يليق
إجراؤها أمام الرجال؟
-ه � ��ل خ ��ال ��ف امل �ن �ظ �م ��ون ل�ل�ح�ف��ل

ش� ��روط امل��واف �ق��ة –ف ��ي ح ��ال وج ��ود
شروط -أثناء الحفل؟
 ما الهدف من هذا الحفل؟ ومعأي ه� ��دف م ��ن أه � ��داف إن� �ش ��اء كلية
التربية األساسية يتوافق الحفل؟
م��ا ص�ح��ة م��ا ذك��ر م��ن أن بعضأع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س ف��ي الكلية
طلبوا م��ن الطالبات ع��رض األزي��اء
بدلع أمام الحضور؟
م��ا صحة إج�ب��ار الطالبات علىش��راء م�لاب��س م��ن أح��د امل�ح�لات في
سوق املباركية؟
م��ا صحة دف��ع ال�ط��ال�ب��ات مبالغم� ��ال � �ي� ��ة إلح� � � � ��دى ع � � �ض� � ��وات ه �ي �ئ��ة
ال �ت ��دري ��س ف ��ي ال �ك �ل �ي��ة مل�س�ت�ل��زم��ات
ال �ح �ف��ل م��ن إض � ��اءة وض �ي��اف��ة ودي
ج � ��ي؟ وه � ��ل ت �س �م��ح الئ� �ح ��ة ال�ك�ل�ي��ة
ب��ال�ط�ل��ب م��ن ال�ط��ال�ب��ات دف ��ع مبالغ
للكلية أو أعضاء هيئة التدريس؟

أرجو تزويدي بالالئحة املنظمةفنيا وإداري��ا لألنشطة والفعاليات
ال�ت��رب��وي��ة ل�ط�لاب وط��ال �ب��ات كليات
التربية األساسية ومدى موافقتها
للشريعة اإلسالمية وق��وان�ين البلد
والعادات الكويتية األصيلة.
وع��دن��ا ال��وزي��ر ب��ات�ص��ال هاتفيب� �ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل� �ج� �ن ��ة ت� �ح� �ق� �ي ��ق ح� ��ول
ال �ح ��ادث ��ة امل �ع �ن �ي��ة ،ارج � ��و ت��زوي��دي
ب � �ق� ��رار ت �ش �ك �ي��ل ال �ل �ج �ن ��ة وأس � �م� ��اء
أعضائها ،والقرارات التي توصلت
إليها وإجراءات الوزير حتى تاريخ
ورود السؤال.
م� � ��ا ال� � � �ق � � ��رارات ال � �ت� ��ي أص� ��دره� ��االوزير لضمان عدم تكرار مثل هذه
املخالفات األخالقية؟
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الطريجي :صرف  250دينارا شهريا
بدل إيجار للمطلقة واألرملة
قدم النائب د .عبدالله الطريجي
اق �ت��راح��ا ج ��اء ف �ي��ه :ب�م�ن��اس�ب��ة نظر
اللجنة االسكانية لالقتراح بقانون
باضافة مادة برقم  36مكرر «أ» الى
القانون رقم  47لسنة  1993في شأن
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ات �ق��دم ب��اق�ت��راح
التعديل التالي وفقا للمادة  75من
الالئحة الداخلية.
وق � ��ال ن ��ص ال �ت �ع��دي��ل :م � ��ادة 36
م � �ك ��ررا «أ» :اس �ت �ث �ن��اء م ��ن اح �ك��ام
القانون رقم  66لسنة  1998املشار
اليه تعفى املؤسسة العامة للرعاية
السكنية ووزارة االش �غ��ال ووزارة
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء م��ن اح �ك��ام ق��ان��ون
امل �ن��اق �ص��ات ال �ع��ام��ة وم ��ن ال��رق��اب��ة
امل�س�ب�ق��ة ل ��دي ��وان امل �ح��اس �ب��ة وذل ��ك
فيما يتصل باملشاريع ذات الصلة
بأعمال قوانني الرعاية السكنية.
وقال ان اسباب املقترح تتلخص
في اآلتي:
 وفقا لالولوية املطلقة ملشاريعال� ��رع� ��اي� ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ل� � ��دى ك� ��ل م��ن
السلطتني.
دع� ��م س��رع��ة وت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��عوت�ق�ل�ي��ص م��دة االن �ج��از م��ع تنفيد
خ� ��دم� ��ات ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ال �ت��ي
ت �ق ��دم �ه ��ا ال � � � � � ��وزارات ذات ال �ص �ل��ة
وي�ج��ب ان ت�ك��ون ف��ي وق��ت معاصر
لتنفيذ املشاريع.
 ب�ت�س��ري��ع االن �ج��از تقلص م��دةاالنتظار التي طالت للمستحقني.
 تمكني امل��ؤس�س��ة م��ن ال��وص��ولال��ى ت��وزي��ع  20.000وح��دة ب��دال من
 12.700س�ن��وي��ا م��ع م�لاح�ظ��ة بقاء
الرقابة الالزمة لديوان املحاسبة.
 مراقبة موقف وزارة املالية. م� �ت ��اب� �ع ��ة ل� �ج� �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��اتوال �ح �س��اب��ات ال�خ�ت��ام�ي��ة باملجلس
ع��ن م�ن��اق�ش��ة امل �ي��زان �ي��ة وال �ح �س��اب
الختامي لكل جهة.
ومن جهة اخرى تقدم النائب د.
عبدالله الطريجي باقتراح بقانون
ق � ��ال ف� �ي ��ه :ب��ال �ن �ظ��ر ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
اللجنة االسكانية لالقتراح بقانون
ب�ت�ع��دي��ل بصيغة اح �ك��ام امل ��ادة 19
من القانون رقم  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
ات� � � �ق � � ��دم ب � � ��االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون
بالتعديل على امل��ادة امل�ش��ار اليها
وف � �ق� ��ا ل � �ل � �م� ��ادة  57م � ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة
الداخلية للمجلس.
مادة  :19يضاف الى املادة  19من
القانون رقم  47لسنة  1993املشار
اليه بند جديد بصفة اآلتي:
تستحق امل��رأة املطلقة واالرم�ل��ة
الكويتية وكذلك بلغت من االربعني
عاما دون زواج بدل ايجار شهري

م � �ق� ��داره  250دي � �ن� ��ارا ك��وي �ت �ي��ا م��ن
تاريخ تقديم طلبها لتوفير سكن
بايجار منخفض وحتى يتم توفير
املسكن لها.
ومن جانب آخر طالب الطريجي
ف� ��ي اق � �ت � ��راح ب ��رغ �ب ��ة ب ��ان� �ش ��اء ن ��اد
خاص للنساء في كل محافظة.
وق � ��ال ف ��ي ن ��ص االق � �ت� ��راح ص��در
امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  42لسنة
 1978في ش��أن الهيئات الرياضية
مل��واك �ب��ة ال �ن �ه �ض��ة ال ��واس� �ع ��ة ال �ت��ي
ت � �ش � �ه� ��ده� ��ا ال� � � �ب� �ل ��اد ف � � ��ي امل � � �ي� � ��دان
ال � ��ري � ��اض � ��ي ك � �م� ��ا ج� � � ��اء ب �ت �ن �ظ �ي��م
ش��ام��ل ينظم العالقة ب�ين الهيئات
ال ��ري ��اض� �ي ��ة واالن � ��دي � ��ة وغ �ي��ره �م��ا
ويسهم ايجابا في تطوير النشاط
ال� � ��ري� � ��اض� � ��ي وت� � �ن � ��وع � ��ه ب ��اع� �ت� �ب ��ار
االن�ش�ط��ة ال��ري��اض�ي��ة واالجتماعية
من اطر التقدم والتنمية املجتمعية
وال � �ح � �ض� ��اري� ��ة ب � ��ل ت � �ع ��د ع� �ن ��وان ��ا
ل �ل �ت��راب��ط ع �ل��ى االص � �ع ��دة امل�ح�ل�ي��ة
والدولية كافة.
ورغ� � � � ��م اه � �م � �ي� ��ة دور ال� �ن� �ش ��اط
ال ��ري ��اض ��ي ل� �ل� �م ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف��ي
مختلف امل �ج��االت وم��ع م��ا حققته

د .عبدالله الطريجي

من ان�ج��ازات اال ان النشاط الثاني
م ��ازال م �ح��دودا وم�ق�ي��دا ب��ال�ع��ادات
وال� �ت� �ق ��ال� �ي ��د وال� �ق� �ي ��م امل ��رع� �ي ��ة ف��ي
امل�ج�ت�م��ع ل��ذل��ك ك ��ان م��ن امل�ل�ائ��م بل
من ال�ض��روري انشاء اندية خاصة
ب��ال �ن �س��اء ت �ش �ت �م��ل ع �ل��ى االن �ش �ط��ة
الرياضية واالجتماعية والثقافية
لهن.
ونص االقتراح على قيام الهيئة
العامة بانشاء وتأسيس واشهار
ن ��اد خ ��اص ل�ل�ن�س��اء ب�ك��ل محافظة

م ��ن امل �ح��اف �ظ��ات م ��ع ت ��زوي ��ده بكل
م��ا يحتاج ال�ي��ه م��ن دع��م م��ادي مع
املعدات واالجهزة وعلى من تسري
ف ��ي ش��أن��ه ن �ظ��م ال ��دع ��م امل�خ�ص��ص
لسائر األندية.
وع � �ل ��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل اق� �ت ��رح
الطريجي ق�ي��ام الجهات املختصة
ب��اج��راءات تسجيل وشهر االندية
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب� ��ال � �ع� ��ام � �ل �ي�ن ب � � � � ��وزارة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال � �ج � �ي� ��ش وال � �ح� ��رس
ال ��وط� �ن ��ي وال� �ن� �ف ��ط م ��ع م ��ا ي �ت��رت��ب
ع�ل��ى ه��ذا اإلش �ه��ار م��ن اث ��ار م��ادي��ة
وم � �ش� ��ارك� ��ة ال ��ري ��اض� �ي�ي�ن ب� �ه ��ا ف��ي
امل�س��اب�ق��ات املحلية وال��دول�ي��ة وفي
املباريات واملسابقات املختلفة.
وق ��ال ف��ي ن��ص االق� �ت ��راح :تسهم
االن� ��دي� ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة وف� �ق ��ا ل �ق��واع��د
ت �ن �ظ �ي �م �ه��ا ف � ��ي ت ��وف� �ي ��ر ال ��رع ��اي ��ة
الرياضية واالجتماعية والثقافية
الع �ض ��ائ �ه ��ا ،ك �م��ا ت ��دع ��م ال ��رواب ��ط
والصالت بينهم بما يحقق املزيد
م��ن التقارب الثقافي واالجتماعي
ب�م��ا ي��واف��ق ال�ق�ي��م وال� �ع ��ادات ال�ت��ي
تسعى البالد على تأكيد محاورها
ب ��دع ��م االن� ��دي� ��ة وج �م �ع �ي��ات ال�ن�ف��ع

ال �ع��ام ب�م��ا ي��ؤه�ل�ه��ا ألداء ال��رس��ال��ة
التي تقوم عليها.
ومل � ��ا ك � ��ان ه � ��ذا ال� ��دع� ��م ال ي�ص��ل
ال� � � � ��ى االن � � � ��دي � � � ��ة ال � � �خ� � ��اص� � ��ة ب �ف �ئ��ة
م�ع�ي�ن��ة م��ن اب �ن��اء ال��وط��ن لطبيعة
ع�م�ل�ه��م وح��اج �ت �ه��م ال ��ى م��زي��د من
ال �خ �ص��وص �ي��ة ف ��ي م �ث��ل ال � �ن ��وادي
املخصصة ملنتسبي وزارة الداخلية
والجيش والحرس الوطني والنفط
رغ� ��م وج � ��ود ال �ك �ث �ي��ري��ن م ��ن اع� ��داد
الرياضيني املتميزين في مختلف
انواع الرياضة.
ورغ��م ما تقدمه هذه املؤسسات
الحكومية العضائها م��ن خدمات
ري ��اض� �ي ��ة وث� �ق ��اف� �ي ��ة واج �ت �م��اع �ي��ة
وم ��ع م ��ا ت �ق��دم��ه ال �ج �ه��ات ال�ت��اب�ع��ة
ل�ه��ا م��ن دع��م اال ان م�ش��ارك�ت�ه��ا في
االن �ش �ط��ة ال��ري��اض �ي��ة وامل �س��اب �ق��ات
بانواعها باملتميزين من اعضائها
الرياضيني يتطلب اشهارها كافة
ومعاملتها بما تعامل ب��ه األندية
امل� �ن� �ش ��أة وف � �ق ��ا الح � �ك� ��ام امل ��رس ��وم
بالقانون رقم  42لسنة  1978املشار
ال �ي��ه م ��ن دع ��م وت� �ع ��اون وم �ش��ارك��ة
محلية ودولية.

حصلت نحو  880ألف دينار من دون وجه حق

 ..ويؤكد استمرار عمل شركة في العبدلي
رغم حكم قضائي بإخالء موقعها
أك� � � � ��د ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د .ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
ال �ط��ري �ج��ي خ� �ط ��ورة امل �ع �ل��وم��ات
املتداولة في وسائل االعالم حول
استمرار شركة بممارسة عملها
في منفذ العبدلي الحدودي رغم
ان �ت �ه��اء ع �ق��ده��ا م �ن��ذ س �ن��ة وع��دم
ت�ح�ص�ي��ل اي م�س�ت�ح�ق��ات واج�ب��ة
للدولة.
وق ��ال ال�ط��ري�ج��ي ان م��ا نشرته
ج��ري��دة ال � ��راي ف��ي ع ��دد ال�ج�م�ع��ة
امل� � ��اض� � ��ي ت � �ح� ��ت ع � � �ن� � ��وان م �ن �ف��ذ
ال �ع �ب��دل��ي م �ك �ش��وف ام �ن �ي��ا يضع
الحكومة ام��ام مسؤولياتها في
ض� � � � ��رورة ض� �ب ��ط األوض� � � � � ��اع ف��ي
امل� �ن ��اف ��ذ ال � �ح� ��دودي� ��ة الس �ي �م��ا ان
ال�ك�ش��ف ع��ن ه ��ذه ال �ش��رك��ة ت��زام��ن
م ��ع ال �ك �ش��ف ع ��ن ع� �ب ��ور ش��اح �ن��ة
م ��ن م �ن �ف��ذ ال �ع �ب��دل��ي ت �ح �م��ل 200
ك �ي�ل��و م ��ن ال �ح �ش �ي��ش و 200أل��ف
ح �ب��ة م �خ ��درة واح� �ب ��اط امل�ب��اح��ث

الجنائية توزيعها داخل البالد.
واض� ��اف :ت�ب�ين ل�ن��ا ان الشركة
ص � � � ��در ض � ��ده � ��ا ح � �ك� ��م ق� �ض ��ائ ��ي
م ��ن م �ح �ك �م��ة االس �ت �ئ �ن��اف ب��اس��م
ص��اح��ب ال �س �م��و االم �ي��ر ف��ي /27
 2015 /4ي ��وج ��ب ع �ل �ي �ه��ا اخ�ل�اء
موقعها من منفذ العبدلي كاشفا
عن ان الشركة حصلت نحو 880
الف دينار من دون وجه حق بعد
صدور الحكم.
واوض � � ��ح ان م ��دي ��ر ال �ج �م��ارك
خالد السيف ادعى خالل اجتماع
لجنة امل�ي��زان�ي��ات املنعقد ف��ي /7
 2015 /12انه ابلغ وزارة الداخلية
بتنفيذ هذا الحكم القضائي بحق
الشركة وانه لم يحصل اي تعاون
لطرد الشركة حسب ادعائه.
وق� ��ال ال �ط��ري �ج��ي ان ك ��ان ك�لام
السيف في اللجنة صحيحا فان
ع�ل��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س ال � ��وزراء وزي��ر

ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
ف�ت��ح تحقيق مل�ع��رف��ة م��دى صحة
ه��ذا االدع ��اء ومحاسبة امل�س��ؤول
الذي يثبت تراخيه او تخاذله عن
تنفيذ مضمون الحكم وطرد هذه
ال�ش��رك��ة اع�م��اال للحكم القضائي
واج � � ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ م� �ن ��ذ اك� �ث ��ر م��ن
سبعة اشهر.
واض� ��اف ال�ط��ري�ج��ي ان ��ه وب�ع��د
ه��ذا ال�ت��راخ��ي واس�ت�م��رار الشركة
في القيام بعملها من دون غطاء
قانوني السيما في ظل االوضاع
االم� �ن� �ي ��ة امل � �ت� ��وت� ��رة ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
وس �ع �ي��ا ال� ��ى ت�ف�ع�ي��ل االج � � ��راءات
االم �ن �ي��ة وس ��د ك��ل ال �ث �غ��رات ال�ت��ي
ي�م�ك��ن ان ي�ن�ف��ذ م�ن�ه��ا امل �ج��رم��ون
واالره � ��اب� � �ي � ��ون ف ��إن �ن ��ا ع �ل ��ى ث�ق��ة
ب ��أن ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� � ��وزراء وزي��ر
ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
س � �ي � �ب� ��ادر ب� � ��إج� � ��راءات� � ��ه ال � �ج� ��ادة

ل �ض �م��ان ت�ن�ف�ي��ذ ال �ش��رك��ة للحكم
ال �ق �ض��ائ��ي وال �ت �ص��دي مل �ح��اوالت
م ��ن ي � �ح ��اول ال �ت �س �ت��ر ع �ل��ى ه��ذه
ال�ق�ض�ي��ة ورم ��ي ال �ك��رة ف��ي ملعب
اآلخرين خاصة مع ما عرفناه عن
ال��وزي��ر ال�خ��ال��د م��ن ك �ف��اءة وح��زم
في استتباب االمن وفرض هيبة
القانون وضبط النظام في البالد
وذل � ��ك ب� ��را ب �ق �س �م��ه واس� �ت ��رش ��ادا
بالتوجيهات االم�ي��ري��ة السامية
ب�ت�ط�ب�ي��ق ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ال�ك�ب�ي��ر
والصغير.

إعفاء السكنية
واألشغال
والكهرباء والماء
من أحكام قانون
المناقصات العامة
والرقابة المسبقة
لديوان المحاسبة
تمكين السكنية
من الوصول إلى
توزيع  20ألف
وحدة سكنية
سنويا بدال من 12
ألف
تسجيل إشهار
األندية الخاصة
للعاملين في
الداخلية والجيش
والحرس الوطني
والنفط
دعم سرعة وتنفيذ
المشاريع وتقليص
مدة االنجاز مع
تنفيد خدمات
البنية التحتية
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اللجان الدائمة
في العطلة

خالل عطلة مجلس األمة واصلت اللجان البرلمانية اجتماعاتها ،حيث انجزت العديد من المواضيع التي ادرجت
على جدول أعمالها

من خالل تقرير أصدرته إدارة التنسيق في قطاع اللجان التابع للمجلس

اللجان الدائمة عقدت  13اجتماعا خالل
العطلة البرلمانية استغرقت  23ساعة
مقارنة بين اجتماعات وتقارير اللجان الدائمة
25

إعداد سامح محمد
عبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
أصدرت إدارة التنسيق
والمتابعة في قطاع
اللجان التابع لألمانة
العامة تقريرها حول
عمل لجان المجلس
الدائمة والمؤقتة خالل
العطلة البرلمانية والتي
بدأت منذ الثاني من يوليو
 2015وحتى افتتاح دور
االنعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي
الرابع عشر الحالي وقد
أعدت «الدستور» في
هذا الجزء ملفا عن عمل
وعدد اجتماعات اللجان
الدائمة في العطلة
وعدد الساعات التي
استغرقتها تلك اللجان
في اجتماعاتها.
وتبين أن اللجان الدائمة
وعددها  11لجنة قد
عقدت خالل العطلة 13
اجتماعا استغرقت ما
يقارب  23ساعة أصدرت
عنها تقريرين وأنجزت
موضوعين اثنين من أصل
1244موضوعا مدرجا
على جدول أعمالها بنسبة
انجاز  ..٪ 0.2وفيما يلي
تفاصيل أعمال اللجان:

23.2

20
16.05

15
13

10
7

5
3
2

2

2.5

0 0 0

املجموع

األولويات

حماية
األموال
العامة

0 0 0

0 0 0

امليزانيات
والحساب
الختامي

املرافق
العامة

عدد التقارير

لجنة العرائض والشكاوى
عقدت اللجنة اجتماعا واحدا في
العطلة استغرق ساعتني ولم تنجز
تقارير وتبقى على ج��دول أعمالها
 196موضوعا.
لجنة الداخلية والدفاع
ل��م ت�ع�ق��د اج �ت �م��اع��ات ف��ي العطلة
ولم تنجز تقارير وتبقى على جدول
أعمالها  129موضوعا ومنها:
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  26لسنة 1962
بتنظيم السجون.
 م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون امل � � �ق� � ��دم م��نال �ح �ك ��وم ��ة ب �ت �ع��دي��ل ب �ع ��ض أح �ك ��ام
امل� ��رس� ��وم األم � �ي� ��ري رق� ��م  156ل�س�ن��ة
 1959بقانون الجنسية الكويتية.

0

0.25

0 0 0

0

التعليم
الصحية
الشؤون
الخارجية واالجتماعية والثقافة
واإلرشاد
والعمل
عدد الساعات

 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  11لسنة 1962
في شأن جوازات السفر.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  23لسنة 1968
بشأن نظام قوة الشرطة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  35لسنة 1962
ف��ي ش��أن ان�ت�خ��اب��ات أع�ض��اء مجلس
األمة.
 مشروع قانون في ش��أن تنظيماالجتماعات واملواكب العامة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش
 مشروع قانون بشأن املختارين. -مشروع قانون بتعديل الجدول

0 0 0

0

المالية عقدت
اجتماعا واحدا
خالل العطلة

2

2
1

مشروعات
بقوانين بتنظيم
السجون والجنسية
الكويتية وجوازات
السفر مازالت
مدرجة على جدول
أعمال الداخلية
والدفاع

1

0 0 0

املالية
الداخلية
التشريعية
والقانونية واالقتصادية والدفاع

0

1

0

العرائض
والشكاوى

عدد االجتماعات

املرافق للقانون رقم ( )42لسنة 2006
ب��إع��ادة تحديد ال��دوائ��ر االنتخابية
لعضوية مجلس األمة.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��لال �ف �ق��رة ال�ث��ان�ي��ة م��ن امل� ��ادة ال�ث��ام�ن��ة
م��ن امل��رس��وم األم�ي��ري رق��م  15لسنة
 1959بقانون الجنسية الكويتية.
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنت � ��وح� � �ي � ��د ش� � � � �ه � � � ��ادات ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة
الكويتية.
 االقتراح بقانون بتعديل البند(د) م��ن امل ��ادة ( )8م��ن ال�ق��ان��ون رقم
( )11لسنة  1962في ش��أن ج��وازات
السفر.
 االق�ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة 39م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  32لسنة 1967
في شأن الجيش.

 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن توحيدمواد الجنسية الكويتية.
 االقتراح بقانون في شأن إنشاءالهيئة العامة للوقاية من املخدرات.
لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية
ع� �ق ��دت اج �ت �م��اع��ا واح � � ��دا خ�ل�ال
ال �ع �ط �ل��ة واس � �ت � �غ ��رق س ��اع� �ت�ي�ن ول ��م
ت �ن �ج��ز ت �ق��اري��ر وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج ��دول
أعمالها  336موضوعا منها:
 م ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق� ��م  2ل�س�ن��ة 2009بشأن تعزيز االستقرار املالي
في الدولة.
 م ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق� ��م  3ل�س�ن��ة 2009ب�ت�م��دي��د م ��دة ال �ق��رض امل �ق��ررة
في امل��رس��وم بالقانون رق��م  50لسنة

 1987ب��اإلذن للحكومة بعقد قرض
عام.
 مشروع القانون في شأن تنظيماالس �ت �ع��ان��ة ب��ال �ش��رك��ات امل��ؤه �ل��ة في
مجال تطوير الحقول النفطية.
 مشروع قانون بإنشاء صندوقالكويت للتنمية االجتماعية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ال � �ت � �ج� ��ارة ال � �ص ��ادر
بالقانون رقم  68لسنة .1980
 مشروع لقانون في شأن مزاولةمهنة مراجعة الحسابات.
 م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب � �ش ��أن غ��رف��ةتجارة وصناعة الكويت.

التتمة ص09

aldostoor

ملف

االربعاء  27صفر  09 . 1437ديسمبر 2015

اللجان الدائمة
في العطلة
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خالل عطلة مجلس األمة واصلت اللجان البرلمانية اجتماعاتها ،حيث انجزت العديد من المواضيع التي ادرجت
على جدول أعمالها

منها  129في الداخلية والدفاع و 366في المالية و 255في التشريعية

 1242موضوعا مدرجا على جدول أعمال
اللجان الدائمة
لجنة األولويات
1

تتمة المنشور ص08
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام املرسوم بالقانون رق��م ()48
ل�س�ن��ة  1988ب� ��اإلذن ل�ل�ح�ك��وم��ة في
ان � �ش� ��اء م �ح �ف �ظ��ة م ��ال �ي ��ة ل � ��دى ب�ن��ك
ال �ك��وي��ت ال �ص �ن��اع��ي ألغ � ��راض دع��م
سياسة االئتمان في مجال االنتاج
الزراعي.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش��أن زي� ��ادةالنسبة ال�ت��ي تقتطع م��ن االي ��رادات
العامة للسنة املالية .2012/2011
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح � �ك� ��ام امل � ��رس � ��وم ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق ��م
 34ل �س �ن��ة  1980ف ��ي ش� ��أن أي �ل��ول��ة
أس �ه��م ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ف��ي ش��رك��ة

املواصالت الكويتية الى الدولة.
 م �ش��روع ق��ان��ون بتعديل أح�ك��امال �ق��ان��ون رق ��م ( )79ل�س�ن��ة  1945في
ش � ��أن ال� ��رس� ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال �ي��ة
مقابل االنتفاع باملرافق والخدمات
العامة.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضأحكام القانون رق��م  74لسنة  1988في
ش��أن أيلولة أسهم القطاع الخاص في
ش��رك��ة م�ط��اح��ن ال��دق �ي��ق ال�ك��وي�ت�ي��ة ال��ى
ال��دول��ة وتعديل ال�ق��ان��ون رق��م  29لسنة
 1961ف��ي ش ��أن إن �ش��اء ش��رك��ة م�ط��اح��ن
الدقيق الكويتية ومنحها امتيازا.

1

1

مشروعا القانون
المدني والرسوم
القضائية على
جدول أعمال
اللجنة التشريعية

0.8

املدرج

0.6

املنجز
املتبقي

0.4

0.2
0
املجموع

التتمة ص10

0

0

0 0

موضوعات أخرى شكوى وعريضة

0 0

0

0 0 0
اقتراح بقانون

اقتراح برغبة

0 0

0

مشروع بقانون

0 0 0
مرسوم بقانون

0

بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

عدد
االجتماعات

عدد ساعات
االجتماعات

اجمالي
املدرج

شكوى
وعريضة
والتماسات
منجز متبق
ًّ

االجتماعات
والتقارير
عدد التقارير

املحال

1

1

العرائض والشكاوى

187

9

196

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196

-

-

-

196

1

2.00

-

الداخلية والدفاع

125

4

129

-

-

-

12

-

52

65

-

-

-

-

-

-

129

-

-

-

املالية واالقتصادية

320

16

336

-

2

-

13

-

148

-

161

-

-

-

12

-

336

1

2

-

التشريعية والقانونية

216

9

225

-

-

-

29

-

183

-

6

-

-

-

7

-

225

-

-

-

التعليم والثقافة واإلرشاد

108

15

123

-

-

-

2

-

40

-

72

-

-

-

9

-

123

7

16.5

-

الصحية واالجتماعية
والعمل

66

9

75

-

-

-

2

-

53

-

20

-

-

-

-

-

75

-

-

-

الخارجية

5

4

9

-

-

-

7

-

-

-

2

-

-

-

-

-

9

1

0.25

-

املرافق العامة

19

11

30

-

-

-

1

-

13

-

14

-

-

-

2

-

30

-

-

-

امليزانيات والحساب
الختامي

46

21

67

-

-

-

57

-

1

-

2

-

-

-

7

-

67

-

-

-

حماية األموال العامة

54

-

54

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

52

2

52

3

2.50

2

األولويات

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

-

-

-

املجموع

1146

98

1244

-

2

-

123

-

490

65

277

-

196

2

89

2

1242

13

23.20

2

اسم اللجنة

إجمالي
املتقبي من
الدور الثالث

خالل العطلة
البرملانية

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

مرسوم
بقانون
منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ

املجموع

أخرى
منجز

متبق
ًّ

منجز

متبق
ًّ
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اللجان الدائمة
في العطلة

خالل عطلة مجلس األمة واصلت اللجان البرلمانية اجتماعاتها ،حيث انجزت العديد من المواضيع التي ادرجت
على جدول أعمالها

في سبعة اجتماعات عقدتها خالل عطلة المجلس

التعليمية ناقشت مشروعات حقوق المؤلف
واإلعالم االلكتروني وهيئة المرئي والمسموع
لجنة الميزانيات والحساب الختامي

تتمة المنشور ص09
 م�ش��روع ق��ان��ون بمساهمة دول��ةالكويت في رأسمال بنك االستثمار
اآلسيوي للبنية التحتية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح�ك��ام القانون رق��م ( )1لسنة 2012
ف��ي ش ��أن إن �ش��اء وت��أس �ي��س محفظة
اس�ت�ث�م��اري��ة ل��دع��م وتشجيع الطلبة
الدارسني على نفقتهم الخاصة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأحكام القانون رقم ( )60لسنة 1986
ف� ��ي ش � ��أن ال �ت �خ �ط �ي��ط االق� �ت� �ص ��ادي
واالجتماعي.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن منحم � �ع ��اش ��ات اس �ت �ث �ن ��ائ �ي ��ة ألص� �ح ��اب
امل �ع��اش��ات م ��ن ال �ع �س �ك��ري�ين ورج ��ال
اإلطفاء.
 االقتراح بقانون بمنح معاشاتاس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة وم� �ك ��اف ��آت اس �ت �ح �ق��اق
للعسكريني امل�ت�ق��اع��دي��ن م��ن ضباط
الصف واألفراد.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش ��أن م�ن��حب��دالت ومكافآت للموظفني املدنيني
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي ال �ق �ط��اع
العسكري.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن منحم � �ع ��اش ��ات اس �ت �ث �ن ��ائ �ي ��ة وم� �ك ��اف ��آت
اس�ت�ح�ق��اق ل�ل�ع�س�ك��ري�ين امل�ت�ق��اع��دي��ن
من ضباط الصف واألفراد.
لجنة الشؤون التشريعية
والقانونية
ل��م ت�ع�ق��د ال�ل�ج�ن��ة اج �ت �م��اع��ات في
ال�ع�ط�ل��ة ول ��م ت�ن�ج��ز ت �ق��اري��ر وت�ب�ق��ى
على ج��دول أعمالها  225موضوعا
منها:
 م�ش��روع ق��ان��ون امل��راف��ق بإصدارق � ��ان � ��ون ال � � � �ج � � � ��زاءات واإلج � � � � � � ��راءات
واملحاكمات العسكرية 52( .مادة).
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��متداول املعلومات ووثائق الدولة.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح�ك��ام امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م ()67
لسنة  1980بإصدار القانون املدني.
 مشروع قانون في شأن الرسومالقضائية.
 م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن هيئةالفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
 م� � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��لب �ع��ض أح� �ك ��ام ق ��ان ��ون اإلج� � � ��راءات
وامل� �ح ��اك� �م ��ات ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ال� �ص ��ادر
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بالقانون رقم  17لسنة ( 1960اجراء
االعالن لتكليف الحضور).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال� � �ج � ��زاء ال � �ص� ��ادر
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )16ل �س �ن��ة 1960
(بشأن استعمال العنف او التهديد
ضد األشخاص).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح� �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف� �ع ��ات امل��دن �ي��ة
والتجارية ال�ص��ادرة بالقانون رقم
( )38لسنة ( 1980رد القضاء).
 م �ش��روع ق��ان��ون رق ��م  15لسنة 2004ب��إح��ال��ة م �ش��روع ق��ان��ون في
شأن التسجيل العقاري.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام القانون رقم ( )16لسنة 1960
ب��إص��دار ق��ان��ون ال �ج��زاء (اس�ت�غ�لال
هوى الشخص الضعيف).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح� �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف� �ع ��ات امل��دن �ي��ة
وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ال� � �ص � ��ادر ب ��امل ��رس ��وم
بالقانون رقم  38لسنة ( 1980بشأن
اإلعالن للشركات).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأحكام قانون اإلجراءات واملحاكمات
ال �ج��زائ �ي��ة ال� �ص ��ادر ب��ال �ق��ان��ون رق��م
 17لسنة ( 1960ال��دع��وى املرفوعة
ع �ل��ى غ �ي��ر امل �ت �ه �م�ين ال� ��ى ال �ج �ه��ات
املختصة) (مادتان).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال� � �ج � ��زاء ال � �ص� ��ادر
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق� � ��م  16ل �س �ن ��ة 1960
(ت�ش��دي��د ال�ع�ق��وب��ة ع�ل��ى امل ��رأة التي
تسقط وليدها).

إهانة الموظف
العام وتشديد
العقوبة على
المرأة التي تسقط
وليدها على جدول
أعمال التشريعية
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اقتراح برغبة اقتراح بقانون

 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال� � �ج � ��زاء ال � �ص� ��ادر
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )16ل �س �ن��ة 1960
(اهانة املوظف العام).
 مشروع قانون بإصدار قانوناملحاكمات والعقوبات العسكرية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضأح� �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف� �ع ��ات امل��دن �ي��ة
وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ال� � �ص � ��ادر ب ��امل ��رس ��وم
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق� � ��م  38ل �س �ن ��ة 1980
القانون رقم  51لسنة  1984في شأن
األحوال الشخصية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال� � �ج � ��زاء ال � �ص� ��ادر
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )16ل �س �ن��ة 1960
(جرائم الحرب والسلم).
 م � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ف � � ��ي ش� ��أنح�ظ��ر اس �ت �ح��داث وان �ت��اج وت�خ��زي��ن
واستعمال االسلحة الكيميائية.
 مشروع القانون باضافة مادةج ��دي ��دة ل �ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء ال� �ص ��ادر
بالقانون رقم  16لسنة  1960حظر
التسول (التقرير السابع والعشرون
للجنة املنجز في الفصل التشريعي
الحادي عشر دور االنعقاد العادي
الثاني).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاحكام القانون رق��م  31لسنة 1970
ب� �ت� �ع ��دي ��ل ب � �ع� ��ض اح � � �ك � ��ام ق� ��ان� ��ون
ال�ج��زاء لسنة ( 1960إث��ارة النعرات
الطائفية او القبلية).
 مشروع قانون بتعديل بعضاح � �ك� ��ام ق� ��ان� ��ون ال� � �ج � ��زاء ال � �ص ��ادر
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )16ل �س �ن��ة 1960
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(م � � ��ادة ع ��ن ج��ري �م��ة ال ��زن ��ا وم � ��ادة
اخ� ��رى ع��ن اس �ت �ع �م��ال ال �ع �ن��ف ضد
املوظف.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون االجراءات واملحاكمات
الجزائية ال�ص��ادر بالقانون رق��م 17
لسنة .1960
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة( )33من القانون رقم  31لسنة 1970
بتعديل بعض احكام قانون الجزاء
رق ��م  16ل �س �ن��ة ( 1960اه ��ان ��ة ال�ع�ل��م
الوطني).
 مشروع قانون بتعديل بعضاح� �ك ��ام ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء رق� ��م ()16
ل�س�ن��ة ( 1960ال�ت�ش�ك�ي��ك ف��ي ن��زاه��ة
ال � �ق � �ض� ��اء) .م �س �ت ��رد 2003/10/1
احالة اصلية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  67لسنة 1983
ف� ��ي ش � ��أن ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ش ��ؤون
القصر.
ّ
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 35
ل� �س� �ن ��ة  1978ف � ��ي ش � � ��أن اي� � �ج � ��ارات
العقارات (تم اس�ت��رداده من الجلسة
.)2014/4/2
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح � � �ك� � ��ام ق� � ��ان� � ��ون ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال� �خ� �ب ��رة
ب��امل��رس��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  40لسنة
.1980
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  51لسنة 1984
في شأن األحوال الشخصية.
 -م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض

أح �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 23
ل �س �ن��ة  1990ب �ش ��أن ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م
القضاء.
لجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد
ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة  7اج �ت �م��اع��ات في
العطلة اس�ت�غ��رق��ت  16س��اع��ة نصف
ال �س��اع��ة ول� ��م ي �ص��در ع �ن �ه��ا ت �ق��اري��ر
ول��م تنجز م��وض��وع��ات وتبقى على
جدول أعمالها  123موضوعا منها:
 م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن حقوقاملؤلف والحقوق املجاورة.
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��ماإلعالم االلكتروني
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و ف �ي �ص��ل س �ع��ود ال��دوي �س��ان
ف��ي ش��أن ح�م��اي��ة ال �ن��شء ف��ي اإلع�ل�ام
املرئي.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و ف �ي �ص��ل س �ع��ود ال��دوي �س��ان
بشأن ان�ش��اء الهيئة العامة لإلعالم
املرئي واملسموع.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نالعضو فيصل سعود الدويسان في
ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م وظ�ي�ف��ة امل��ذي��ع ب ��وزارة
اإلعالم.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و ف �ي �ص��ل س �ع��ود ال��دوي �س��ان
بشأن الدعاية االنتخابية في اإلعالم
امل � ��رئ � ��ي وامل � �س � �م� ��وع وامل� �ط� �ب ��وع ��ات
والنشر.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و س � �ع ��دون ح� �م ��اد ال�ع�ت�ي�ب��ي

ب � �ش� ��أن إن� � �ش � ��اء ج ��ام � �ع ��ة ح �ك��وم �ي��ة
بمحافظة مبارك الكبير أو األحمدي.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نالعضو فيصل سعود الدويسان في
شأن حقوق امللكية الفكرية املجاورة
وادارة الحقوق الجماعية.
 اقتراح بقانون املقدم من العضوعسكر عويد العنزي في شأن تنظيم
التعليم العالي.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نالعضو د .احمد مطيع العازمي في
شأن انشاء مركز تنمية املعلم.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نال � �ع � �ض ��و د .ع � �ب ��دال ��رح � �م ��ن ص ��ال ��ح
ال �ج �ي��ران ب��اض��اف��ة ب�ن��د ج��دي��د ب��رق��م
 11الى املادة رقم  21من القانون رقم
 3ل�س�ن��ة  2006ف��ي ش��أن امل�ط�ب��وع��ات
والنشر( .مادتان).
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��ناالع � �ض � ��اء د .ع� � ��ودة ال ��روي� �ع ��ي ود.
خليل عبدالله علي وط�لال السهلي
ود .ع�ب��دال��رح�م��ن ال �ج �ي��ران ف��ي ش��أن
التعليم الخاص.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نالعضو نبيل ن��وري الفضل بانشاء
الهيئة العامة لتطوير املناهج.
 اق � � �ت � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون امل� � �ق � ��دم م��نالعضو احمد حاجي الري بتعديل
امل��ادة االول��ى من القانون رق��م ()47
لسنة  2005ف��ي ش��أن اع ��ادة تعيني
اع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س السابقني
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب الى
العمل.
 اقتراح بقانون املقدم من العضوعسكر عويد العنزي في شأن انشاء
م �ج �ل��س ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي وال �ب �ح��ث
ال �ع �ل �م��ي وال �ت �ط��وي��ر ال �ت �ك �ن��ول��وج��ي
(احالة برسالة من التشريعية).
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نالعضو نبيل ن��وري الفضل بتعديل
ب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون ( )61لسنة
 2007بشأن االعالم املرئي واملسموع.
لجنة الشؤون الصحية
ل��م ت�ع�ق��د اج �ت �م��اع��ات ف��ي العطلة
ولم تصدر تقارير عن اللجنة وتبقى
ع�ل��ى ج ��دول أع�م��ال�ه��ا  75م��وض��وع��ا
منها:
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خالل عطلة مجلس األمة واصلت اللجان البرلمانية اجتماعاتها ،حيث انجزت العديد من المواضيع التي ادرجت
على جدول أعمالها

لجنة حماية المال العام أنجزت تقريري
الداو وأدفانتج
لجنة المرافق العامة
تتمة المنشور ص10
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضأح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  49لسنة 1996
في شأن رعاية املعاقني.
 م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن تعديلامل� ��ادة  57م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  6لسنة
 2010ف ��ي ش ��أن ال �ع �م��ل ف ��ي ال �ق �ط��اع
األهلي.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نالعضو د .عبد الله الطريجي بشأن
التأمني الصحي.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و د .اح �م ��د م �ط �ي��ع ال �ع��ازم��ي
بانشاء مدينة طبية.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نال�ع�ض��وي��ن س �ع��دون ح�م��اد العتيبي
وط �ل��ال ال� �ج�ل�ال ب��ان �ش��اء مستشفى
حكومي بمحافظة مبارك الكبير.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و س � �ع ��دون ح� �م ��اد ال�ع�ت�ي�ب��ي
بانشاء مستشفى حكومي بمحافظة
االحمدي.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون امل � � �ق � ��دم م��ناالع �ض��اء س �ع��دون ال�ع�ت�ي�ب��ي وع ��ادل
الخرافي ود .علي العمير (الذي عني
وزي��را للنفط ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون
م� �ج� �ل ��س االم � � � � ��ة) وط � �ل� ��ال ال �س �ه �ل��ي
ود .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ب �ش��أن ال�ت��أم�ين
الصحي.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون امل � � �ق � ��دم م��ناالع � �ض� ��اء ط�ل��ال ال �س �ه �ل��ي وم�ح�م��د
ال � �ج � �ب� ��ري وم � �ح � �م ��د ط � �ن ��ا ال� �ع� �ن ��زي
وس �ل �ط��ان ال �ش �م��ري ب��ان �ش��اء م��دي�ن��ة
طبية متكاملة.
 اقتراح بقانون املقدم من العضود .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة ف��ي ش ��أن إن�ش��اء
مستشفى حكومي بمحافظة مبارك
الكبير.
 اقتراح بقانون املقدم من العضوف �ي �ص��ل م �ح �م��د ال � �ك � �ن� ��دري ب��إن �ش��اء
مدينة طبية متكاملة.
 اقتراح بقانون املقدم من العضوس� �ع ��دون ال �ع �ت �ي �ب��ي ب��إن �ش��اء م��دي�ن��ة
طبية.
لجنة الشؤون الخارجية
عقدت اللجنة اجتماعا واحدا في
ال�ع�ط�ل��ة اس�ت�غ��رق  25دق�ي�ق��ة وتبقى
على جدول أعمالها  9مواضيع هي:
 م�ش��روع القانون باملوافقة علىاتفاقية دول مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول
الخليج العربية ملكافحة اإلرهاب.
 -م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة على

30

30

30

25

20

املدرج
املنجز

14

14

املتبقي

15
13

13

مشروعا القانون
المدني والرسوم
القضائية على
جدول أعمال
اللجنة التشريعية

10
5
2

2
0

املجموع

0

0

0

0

موضوعات أخرى شكوى وعريضه

االتفاقية العربية ملكافحة اإلره��اب
وعلى التعديل الصادر بشأنها.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة علىاتفاقية للتعاون التقني بني حكومة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وح �ك��وم��ة ج�م�ه��وري��ة
البرازيل االتحادية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب��امل��واف �ق��ة علىات�ف��اق�ي��ة ب�ي�ن ح�ك��وم��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت
وح � �ك� ��وم� ��ة ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
ال � �س� ��وري� ��ة ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال� �ح� �م ��اي ��ة
امل �ت �ب��ادل��ة ل�لاس �ت �ث �م��ارات وي��ذك��ر أن
م�ش��روع ال�ق��ان��ون مسترد م��ن جلسة
.2013 /1 /9
 اق � � � �ت � � ��راح ب� ��رغ � �ب� ��ة امل � � �ق � � ��دم م��نال �ع �ض��و س �ع ��ود ن �ش �م��ي ال �ح��ري �ج��ي
ب � �ش� ��أن ق � �ي� ��ام وزارت � � � � ��ي ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
واإلع � � �ل� � ��ام ب ��ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع وف � ��ود
ال�ص��داق��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة قبيل ال��رح�لات
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا تلك
ال��وف��ود م��ن اج��ل تعزيز دور ال��وف��ود
وت� ��وح � �ي� ��د ال � � � � ��رؤى وامل � � ��واق � � ��ف ب�ين
السلطتني ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة والتشريعية
وت �ح �ق �ي��ق ال �ت �م �ث �ي��ل األف� �ض ��ل ل��دول��ة
الكويت.
 اق�ت��راح برغبة املقدم من النائبمبارك الخرينج باطالق اسم الفقيد
الكبير صاحب السمو امللكي األمير
س �ع ��ود ال �ف �ي �ص��ل ع �ل��ى أح� ��د م��راف��ق
وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة أو غ� �ي ��ره ��ا م��ن
املرافق العامة بدولة الكويت.
لجنة المرافق العامة
 لم تعقد اللجنة اجتماعات خاللالعطلة وتبقى على ج��دول أعمالها
 30موضوعا ومنها:
 -م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعض

0

0

اقتراح برغبة

اقتراح بقانون

أحكام القانون رقم  5لسنة  2005في
شأن بلدية الكويت.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و س � �ع ��دون ح� �م ��اد ال�ع�ت�ي�ب��ي
ب �ت �ع ��دي ��ل ن� ��ص ال� �ب� �ن ��د أ م� ��ن امل� � ��ادة
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  5ل�س�ن��ة
 2005بشأن بلدية الكويت( .التقرير
ال�ث��ام��ن للجنة ال �ش��ؤون التشريعية
والقانونية).
 اقتراح بقانون املقدم من العضوعسكر عويد العنزي بتعديل بعض
أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  5ل�س�ن��ة 2005
بشأن بلدية الكويت.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نالعضو د .عبد الله محمد الطريجي
ف � ��ي ش� � ��أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة إلدارة
األزمات والكوارث.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون امل � � �ق � ��دم م��نالعضو د .محمد هادي الحويلة في
ش��أن الهيئة ال�ع��ام��ة إلدارة األزم��ات
والكوارث.
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��نال �ع �ض��و ع �س �ك��ر ع��وي ��د ال �ع �ن��زي ف��ي
ش��أن الهيئة ال�ع��ام��ة إلدارة األزم��ات
والكوارث.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون امل �ق��دم منال � �ع � �ض� ��و ن� �ب� �ي ��ل ن � � � ��وري ال �ف �ض ��ل
ب ��إض ��اف ��ة امل� � � ��ادة  35م � �ك� ��ررا ال ��ى
القانون رق��م  5لسنة  2005بشأن
بلدية الكويت (التقرير الخامس
وال� � � �س� � � �ت � � ��ون ل � �ل � �ج � �ن� ��ة ال � � �ش� � ��ؤون
التشريعية والقانونية).
 االق � � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون امل � �ق� ��دم م��ناألعضاء عبد الله إبراهيم التميمي
ونبيل نوري الفضل وفيصل محمد
ال� �ك� �ن ��دري ود.ي � ��وس � ��ف س �ي ��د ح�س��ن
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مشروع بقانون

0

0

0

0

مرسوم بقانون

ال��زل��زل��ة ب�ش��أن إن�ش��اء الهيئة العامة
ملدينة الحرير وجزيرة بوبيان.
لجنة الميزانيات
والحساب الختامي
ل ��م ت�ع�ق��د ال �ل �ج �ن��ة اج �ت �م��اع��ات في
العطلة وتبقى على ج��دول أعمالها
 76موضوعا منها:
االقتراحات بقوانني
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون امل � �ق � ��دم م��نال�ع�ض��و د .ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ج�ي��ران في
ش ��أن ف��وائ��ض امل �ي��زان �ي��ات ف��ي نهاية
السنة املالية.
 اق�ت��راح برغبة املقدم من العضونبيل نوري الفضل بأن يقرر مجلس
ال � � � � � � ��وزراء ب �ت �خ �ص �ي ��ص ج � ��ان � ��ب م��ن
االع� �ت� �م ��ادات امل��ال �ي��ة امل �م �ن��وح��ة ل�ك��ل
م �ح��اف �ظ��ة ل �ص��رف �ه��ا وب �ش �ك��ل واض ��ح
على النظافة العامة والجمال البيئي
العام ملناطق املحافظة تحت اشراف
ادارة لجنة معينة من سكان املحافظة
ي �خ �ت��اره��ا امل� �ح ��اف ��ظ ،وان ت�خ�ص��ص
اع � �ت � �م� ��ادات م ��ال �ي ��ة ك �م �ك ��اف ��أة م��ال �ي��ة
س�ن��وي��ة ع�ن��د ف��وز امل�ح��اف�ظ��ة ب�ج��ائ��زة
اف� �ض ��ل م �ح��اف �ظ��ة ل �ل �ن �ظ��اف��ة ال �ع��ام��ة
وال �ج �م��ال ال�ب�ي�ئ��ي مل�ن��اط��ق امل�ح��اف�ظ��ة
وف��ق منافسة تجري ب�ين املحافظات
كافة في دول��ة الكويت ويكون تقييم
املنافسة تحت اشراف لجنة يحددها
مجلس الوزراء.
 اق�ت��راح برغبة املقدم من العضوع�س�ك��ر ع��وي��د ال �ع �ن��زي ب��زي��ادة البند
املخصص في ميزانية وزارة الصحة
من قبل وزارة املالية لتطوير املباني
القائمة للمستشفيات واملستوصفات
وتزويدها باالجهزة واملعدات الطبية

والعالجية وفق احدث التقنيات بما
في ذلك مواقف السيارات ،فضال عن
زيادة عدد سيارات االسعاف.
 ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نال�ح��ال��ة امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة للسنة املالية
.2012 /2011
 ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نال�ح��ال��ة امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة للسنة املالية
.2013 /2012
 ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نن� �ت ��ائ ��ج ال� �ف� �ح ��ص وامل � ��راج � �ع � ��ة ع �ل��ى
تنفيذ ميزانيات ال ��وزارات واالدارات
ال �ح �ك��وم �ي��ة وح �س��اب��ات �ه��ا ال�خ�ت��ام�ي��ة
وك��ذل��ك ال�ج�ه��ات املستقلة وال�ج�ه��ات
امللحقة للسنة املالية .2014 /2013
 ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��نال�ح��ال��ة امل��ال�ي��ة ل�ل��دول��ة للسنة املالية
.2014 /2013
 كتاب السيد رئيس مجلس االمةب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب ال �س �ي��د رئ�ي��س
لجنة امليزانيات والحساب الختامي
ب ��اح ��ال ��ة ت� �ق ��ري ��ر دي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
بشأن تولي دي��وان املحاسبة تكليف
مؤسسة دولية متخصصة في املجال
االس �ت �ث �م��اري ل�ل�ق�ي��ام ب�ت�ق�ي�ي��م ش��ام��ل
الدارة ام � ��وال االح �ت �ي��اط��ي ب��ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار وت �ق��دي��م ت�ق��ري��ر
بشأنه.
حماية المال العام
عقدت اللجنة  3اجتماعات خالل
العطلة استغرقت ساعتني ونصف
وأص � � � ��درت ت �ق ��ري ��ري ��ن وت �ب �ق ��ى ع�ل��ى
جدول أعمالها  52موضوعا منها:
 ك � �ت� ��اب ال� �س� �ي ��د رئ � �ي� ��س دي � � ��واناملحاسبة مرفق به تقرير الديوان عن

العقد املبرم بني وزارة املالية وشركة
ادارة س��وق الجمعة التجارية بشأن
تطوير سوق الجمعة  -منطقة الري.
 ك � �ت� ��اب ال� �س� �ي ��د رئ � �ي� ��س دي � � ��وانامل �ح��اس �ب��ة م ��رف ��ق ب ��ه ت �ق��ري��ر دي� ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب� �ش ��أن ال� �ت� �ع ��اق ��دات ال �ت��ي
س�ب��ق ان اب��رم�ت�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة الن�ج��از
مشروعات بطريق البناء والتشغيل
والتحويل (( )B.O.Tتم تقديم التقرير
الرابع للجنة وبقي جزء من املوضوع
غير منته).
 ك � �ت� ��اب ال� �س� �ي ��د رئ � �ي� ��س دي � � ��وانامل �ح��اس �ب��ة م ��رف ��ق ب ��ه ت �ق��ري��ر دي� ��وان
املحاسبة بشأن تكليف مجلس االمة
ح� ��ول ب �ع��ض ج ��وان ��ب ال �ت �ص ��رف ف��ي
امالك الدولة العقارية.
 ك � �ت� ��اب ال� �س� �ي ��د رئ � �ي� ��س دي � � ��وانامل �ح��اس �ب��ة م ��رف ��ق ب ��ه ت �ق��ري��ر دي� ��وان
املحاسبة بشأن امالك الدولة العقارية
واالوام � � � ��ر ال �ت �غ �ي �ي��ري��ة وال �ت �س��وي��ات
الودية بالجهات الحكومية.
 ك � �ت� ��اب ال� �س� �ي ��د رئ � �ي� ��س دي � � ��واناملحاسبة مرفق به دراس��ة ح��ول عقد
ايجار قسيمة النشاء مجمع للحرف
وال � �ص � �ن ��اع ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة ب �م �ن �ط �ق��ة
العارضية.
 ك � �ت� ��اب ال� �س� �ي ��د رئ � �ي� ��س دي � � ��واناملحاسبة مرفق به تقرير الديوان عن
عقد استثمار مشروع تطوير املنطقة
الحرفية الخدمية غرب ابوفطيرة.
 ك � �ت� ��اب ال� �س� �ي ��د رئ � �ي� ��س دي � � ��وانامل �ح��اس �ب��ة م��رف��ق ب��ه ت �ق��ري��ر ال��دي��وان
ع ��ن ال �ع �ق��د امل �ب ��رم ب�ي�ن وزارة امل��ال �ي��ة
وش� ��رك� ��ة ادارة امل � ��راف � ��ق ال �ع �م��وم �ي��ة
والعقد املبرم بني شركة ادارة املرافق
ال�ع�م��وم�ي��ة وش��رك��ة م�ج�م��وع��ة ع��دن��ان
الصالح التجارية بشأن متنزه حولي
الترفيهي.
 - 1ك �ت��اب ال �س �ي��د رئ �ي��س امل�ج�ل��س
بتكليف ال�ل�ج�ن��ة ب��دراس��ة مالحظات
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب�ش��رك��ة
ن��اق�ل�ات ال�ن�ف��ط ال�ك��وي�ت�ي��ة ع��ن السنة
امل��ال �ي��ة  2005 / 2004وال� �ت ��ي ت �ك��رر
تسجيلها ف��ي ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة /2005
.2006
لجنة األولويات
 لجنة األولويات لم تعقد اللجنةاج �ت �م��اع��ات خ�ل��ال ال �ع �ط �ل��ة وت�ب�ق��ى
موضوع واح��د على ج��دول أعمالها
وه� ��و ت �ح��دي��د وت��رت �ي��ب األول ��وي ��ات
لجلسات املجلس.
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اعتبرها خالل لقائه ببرنامج منصة الجماهير ضمن توجه خصخصة المستشفيات الحكومية

القضيبي إدارة عالمية لتشغيل
مستشفى جابر  

دور النائب
ال يقتصر على
تخليص معامالت
المواطنين ويجب
أن يتفرغ لمهمة
التشريع والرقابة

حل النائب أحمد القضيبي ضيفا على برنامج منصة
الجماهير الذي يبث على تلفزيون المجلس حيث
كشف عن بدء وزارة الصحة إجراءاتها إلسناد
إدارة مستشفى جابر لمشغل عالمي مؤكدا
أهمية هذا التوجه والعمل على تطبيقه بعد
نجاح التجربة في المستشفيات العامة لتطوير
أداء الكوادر الوطنية وإعدادهم لتولي تلك
المسؤولية في المستقبل بعد إثقال خبرتهم
بالعمل تحت إدارة عالمية .وإلى تفاصيل اللقاء:
النائب أحمد القضيبي خالل لقائه في برنامج منصة الجماهير

ق ��ال ال �ن��ائ��ب ال�ق�ض�ي�ب��ي إن تحمله
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ف� ��ي س� ��ن ص �غ� �ي ��رة ع�ل�م��ه
التريث والهدوء في اتخاذ القرار حيث
أدار أم � ��وال إخ ��وت ��ه ب �ع��د وف� ��اة ال��وال��د
مؤكدا أن تلك املسؤولية أوج��دت لديه
الخبرة في إدارة األمور واتخاذ القرار
املناسب في الوقت املناسب الفتا إلى
أنه استند إلى نجاحه كعضو في غرفة
التجارة والصناعة ويسر انتقاله إلى
الجانب السياسي بترشحه لعضوية
م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة ال� � � � ��ذي ات� � �خ � ��ذ ق� � � ��راره
الستكمال النجاح الذي بدأ في القطاع
الصناعي ولتحقيق طموحه في خدمة
الشعب الكويتي واالرت�ق��اء بالخدمات
املقدمة له.
وتابع أن االقتصاد والسياسة يكمل
ب �ع �ض �ه �م��ا ال �ب �ع��ض وأن� � ��ه ك � ��ان ي�ع�م��ل
بروح الفريق مع مجموعة من املعنيني
ب��ال �ق �ط��اع ال �ص �ن��اع��ي ب �ه��دف ت�ط��وي��ره
م�ع�ت�ب��را أن ه��ذا ال�ع�م��ل ال�ج�م��اع��ي ك��ان
السبب الرئيسي فيما تم تحقيقه من
إنجاز مشيرا إلى أن أهدافه من العمل
ال �ب��رمل��ان��ي ت�ت�م�ث��ل ف ��ي ت �ع��دي��ل ط��ري�ق��ة
االن �ت �خ��اب وت�ط��وي��ر ق�ط��اع��ات الصحة
والتعليم  وتذليل الصعاب أمام صغار
امل�س�ت�ث�م��ري��ن الف �ت��ا إل ��ى ت�ق��دي�م��ه خ�لال
وج ��وده ف��ي ال�ب��رمل��ان مقترحا بقانون
ل�ت�ع��دي��ل ال ��دوائ ��ر وط��ري �ق��ة ال�ت�ص��وي��ت
وب�خ�ص��وص امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة فقد
ق� ��دم م �ق �ت��رح��ا ل �ت��ذل �ي��ل ال �ع �ق �ب��ات ل�ه��م
وتشجيعهم على البدء بمشروعاتهم
وت �ن �ف �ي��ذ أف �ك��اره��م ع �ل��ى أرض ال��واق��ع
ع �ل��اوة ع �ل��ى اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ب��إس �ن��اد
مستشفى جابر ملشغل عاملي إلدارته  .
وأع ��رب القضيبي ع��ن اع�ت�ق��اده بأن
دور ال�ن��ائ��ب ال يقتصر ع�ل��ى تخليص
م �ع ��ام�ل�ات امل ��واط� �ن�ي�ن وان � �م ��ا الب � ��د ان
يسعى لتسهيل اإلج ��راءات القانونية
وت �م �ه �ي��د ال �ت �ش ��ري �ع ��ات ال� �ت ��ي ت�س�ه��ل

ع�ل��ى امل��واط �ن�ين ت�خ�ل�ي��ص معامالتهم
الحكومية بينما يتفرغ ال�ن��ائ��ب ألداء
دوره ال �ت �ش��ري �ع��ي وال ��رق ��اب ��ي م�ش�ي��را
إل ��ى أن م��ا ت�ح�ق��ق ل��ه م��ن ن �ج��اح خ�لال
االن�ت�خ��اب��ات التكميلية ف��اق توقعاته
م�ع��رب��ا ع��ن ف �خ��ره ب��ال�ث�ق��ة ال �ت��ي حصل
عليها من ناخبي الدائرة الثانية برغم
ضيق الوقت ال��ذي لم يمكنه من زيارة
أكبر ع��دد ممكن من ال��دواوي��ن غير أنه
أش��ار إل��ى أن ال��دواوي��ن التي تمكن من
زي��ارات �ه��ا خ�ل�ال ت�ل��ك ال�ف�ت��رة القصيرة
وال�ن��اخ�ب�ين ال��ذي��ن ال�ت�ق��ى بهم  لعرض
ب��رن��ام�ج��ه االن�ت�خ��اب��ي ق��د أت��ت ثمارها
ال� �ت ��ي ان �ع �ك �س��ت ف ��ي وص � ��ول رس��ال �ت��ه
ل �ل �ن��اخ �ب�ين وت �ف��اع �ل �ه��م اإلي� �ج ��اب ��ي م��ع
األف�ك��ار وامل�ش��اري��ع ال�ت��ي ط��رح��ت خالل
تلك الفترة.
وك�ش��ف القضيبي خ�ل�ال ال�ب��رن��ام��ج
عن نيته تغيير الدائرة في االنتخابات
امل �ق �ب �ل��ة م �ع �ل �ن��ا ت��رش �ح��ه ع ��ن ال ��دائ ��رة
األول ��ى ب��اع�ت�ب��اره��ا دائ��رت��ه األس��اس�ي��ة
حيث إن خوضه االنتخابات التكميلية
خ�ل�ال ه��ذه ال ��دورة ه��و م��ا ف��رض عليه
الترشح  بالدائرة الثانية معتبرا أن
االن�ت�خ��اب��ات التكميلية ك��ان��ت مفاجأة
ل��ه غ�ي��ر أن اس�ت�ق��ال��ة خ�م�س��ة ن ��واب من
املجلس كان مستفزا له على حد تعبير
ال �ن��ائ��ب م �ش �ي��را ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد إل��ى
رؤي �ت��ه ب��أن اس�ت�ق��ال��ة ال �ن��واب الخمسة
ل��م ت�ك��ن م��وف�ق��ة ألن امل�ه�م��ة امل�ل�ق��اة على
عاتق النائب واملتعلقة بنهضة البالد
وطموح الشعب أكبر من أن يفكر النائب
ف��ي ات �خ��اذ م��وق��ف سلبي باالنسحاب
عندما تواجهه مشكلة وش��دد على أن
عبء املسؤولية وثقة الناخبني البد أن
تأخذ باالعتبار عند التفكير في اتخاذ
موقف يتعلق بالوظيفة البرملانية.
وت �ح��دث ال�ق�ض�ي�ب��ي ع��ن مستشفى
ج ��اب ��ر ق� ��ائ �ل�ا :ل �ق ��د اق� �ت ��رح ��ت ت�ش�غ�ي��ل

امل�س�ت�ش�ف��ى ع ��ن ط��ري��ق إدارة أج�ن�ب�ي��ة
حيث إن إمكانيات اإلداريني  في وزارة
الصحة لن تستطيع القيام بأعباء إدارة
أك �ب��ر م�س�ت�ش�ف��ى ف ��ي ال� �ش ��رق األوس� ��ط
الف�ت��ا إل��ى أن معظم م��ؤس�س��ات ال��دول��ة
ت�ع��ان��ي م��ن س��وء إدارة وب�ي��روق��راط�ي��ة
اإلج� � ��راءات ال�ح�ك��وم�ي��ة وب��ال�خ�ص��وص
ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ص�ح��ي وب �ن��اء ع�ل��ى ذل��ك
ارتأيت أهمية تجربة سياسة خارجية
ف ��ي إدارة امل �س �ت �ش �ف��ى ال �ك �ب �ي��ر وال� ��ذي
ي�ض��م أل �ف��ا وم��ائ �ت��ي س��ري��ر ك��اش�ف��ا في
ه��ذا الصدد عن ب��دء وزارة الصحة في
ت�ن�ف�ي��ذ ال �ف �ك��رة ب�م��راح�ل�ه��ا األول � ��ى من
خالل توقيعها وشركة أميركية مذكرة
تفاهم لوضع النظم األساسية إلدارة
مستشفى جابر يليها الترتيب لعملية
اإلدارة الخارجية مشيدا باختيار تلك
الشركة التي تعمل في منطقة الخليج
منذ فترة ضمن مشاريع في السعودية
واإلمارات وقطر.
وأش� ��ار إل ��ى أن ن �ج��اح ف �ك��رة اإلدارة
ال �خ��ارج �ي��ة مل�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر س�ي�ك��ون
م � �ح � �ف� ��زا الم� � � �ت � � ��داد ال� � �ف� � �ك � ��رة ل �ت �ش �م��ل
م�س�ت�ش�ف�ي��ات ح�ك��وم�ي��ة أخ� ��رى م�ش��ددا
على أن خصخصة االدارة الطبية في
املستشفيات البد أن تتم وفقا لضوابط
حكومية تضمن رف��ع ك�ف��اءة االداري�ي�ن
امل �ح �ل �ي�ين وإع � � ��داد ال � �ك� ��وادر ال��وط �ن �ي��ة
تحت ق�ي��ادة أجنبية  لفترة م��ن الزمن
لتعود مرة أخرى اإلدارة الوطنية بعد
أن تكتسب ال �ك��وادر ال�خ�ب��رة ولتنتهي
ع�م�ل�ي��ة اس �ت �ي��راد ال �خ �ب��رة م��ن ال �خ��ارج
بل من املمكن أن تكون الكويت إحدى
ال��دول امل�ص��درة للكفاءات اإلداري��ة كما
لفت إلى أن خصخصة اإلدارة ستمكن
من إغالق ملف العالج بالخارج نهائيا.
وع��ن مقترحه ب�خ�ص��وص ال��دوائ��ر
االن�ت�خ��اب�ي��ة ق ��ال إن ��ه م�ق�ت��رح ب�ق��ان��ون
ت�ق��دم ب��ه ه��و وال�ن��ائ��ب راك ��ان النصف

بهدف تغيير طريقة التصويت فقط
م��ع اإلب�ق��اء على ن�ظ��ام الخمس دوائ��ر
والصوت الواحد بحيث يتم االقتراع
وف�ق��ا ل�ن�ظ��ام القوائم  معتبرا أن تلك
الطريقة أفضل في تحقيق ما يصبو
إل �ي��ه امل��واط �ن��ون ألن امل��رش��ح ال��واح��د
ل ��ن ي�س�ت�ط�ي��ع ت�ن�ف�ي��ذ ج �م �ي��ع م ��ا ج��اء
في برنامج االنتخابي في ظل وجود
خ �م �س�ين ع �ض��وا ل �ك��ل م �ن �ه��م ب��رن��ام��ج
يسعى لتحقيقه أم��ا القائمة فتضمن
وجود مرشحني لهم برنامج انتخابي
واحد يسهل على الناخبني من مسألة
امل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى م ��ا ن �ف��ذ م �ن��ه وم ��ا لم
ينفذ.
وفي رده على سؤال بكونه محسوبا
ع �ل��ى ط�ب�ق��ة ال �ت �ج��ار أج� ��اب ال�ق�ض�ي�ب��ي
أن��ه ح�ص��ل ع�ل��ى  2500ص��وت م��ن أه��ل
الدائرة الثانية ومن هذا املنطلق فإنه
يعتبر أن دع�م��ه ح��اء م��ن أه��ل ال��دائ��رة
بهدف وضع إصالحات حقيقية بعيدا
ع ��ن ال� �ش� �ع ��ارات ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ب �ع �ي��دة
ع ��ن ال ��واق ��ع ك �م��ا أش � ��ار إل ��ى أن جميع
مقترحاته ال�ت��ي قدمها ليس فيها ما
يحقق مصلحة للتجار.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�م�ق�ت��رح��ه ل�ت�ع��دي��ل
قانون أسواق املال قال إن  هذا التعديل
ي�ن�ط�ل��ق م ��ن م �ب��دأ أن س ��وق امل� ��ال ملك
لجميع  أطياف املجتمع ول�ي��س لفئة
ب�ع�ي�ن�ه��ا وب �ن��اء ع�ل��ى ذل ��ك ف��أن��ه ارت ��أى
أن م��ن األف�ض��ل إس�ن��اد إدارت��ه إل��ى أحد
املشغالت العاملية في اليابان او أميركا
بهدف تطويره وزيادة كفاءته.
وان� �ت� �ق ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي ف � �ك ��رة إي� �ق ��اف
االن �ت �خ��اب��ات ال�ط�لاب�ي��ة ب�س�ب��ب ه��وش��ة
ب�ي��ن ال � �ط�ل��اب م �ش �ي ��را إل � ��ى أن ت �ق��دي��م
ال �ح �ل��ول الب ��د أن ي �ك��ون وف ��ق ال �ق��ان��ون
وأال يكون على حساب الحريات معربا
عن اعتقاده بأن االنتخابات الطالبية
ليست طائفية وإنما كانت انتخابات

مجلس األم��ة ف��ي ال�س��اب��ق ه��ي منطلق
للقبلية والطائفية.
ك �م��ا أع� ��اد ال�ق�ض�ي�ب��ي ت��أك �ي��د صحة
تصريحاته ال�س��اب�ق��ة ب��وج��ود ت�ي��ارات
س � �ي ��اس � �ي ��ة ت � �س� ��اه� ��م ف� � ��ي ال� �ت� �س ��وي ��ق
لألفكار اإلره��اب�ي��ة معربا ع��ن اعتقاده
ب��أن ال�ح�ك��وم��ة ل��م ت�ت�ع��ام��ل بالشفافية
امل�ط�ل��وب��ة م��ع ه��ذا ال �ن��وع م��ن القضايا
وعن رفضه النظر إلى تلك القضايا من
منظور طائفي باعتبارها تتعلق بأمن
البلد وجميع املواطنني على حد سواء.
ومن جهة أخرى أعرب القضيبي عن
استيائه من ب��طء تعامل الحكومة مع
ال�ق��وان�ين ال �ص��ادرة مستشهدا بقانون
م�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد وال � ��ذي ص ��در ل�ف�ت��رة
ت�ق��ارب ال�ع��ام�ين ول��م تتحرك الحكومة
لتنفيذه إال بعد إل�ح��اح نيابي وعلق
قائال :في كل القوانني ال�ص��ادرة إذا لم
توجد متابعة نيابية وأسئلة مستمرة
وض � �غ ��ط ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال ت �ت �ح��رك
للتنفيذ م�ع�ت�ب��را أن ذل��ك دل�ي��ل ضعف
وترهل الجهاز التنفيذي للدولة.
وعن مقترحه بشأن الخطأ اإلجرائي
ف��ي ال �ش��ق ال�ج�ن��ائ��ي ق ��ال إن ��ه سيحقق
انضباطا في هذا الجانب بنصه على
م�ح��اس�ب��ة م��ن ي�ت�ع�م��د اس �ت �غ�لال ث�غ��رة
ال �خ �ط��أ اإلج ��رائ ��ي ل�ت�ق��وي��ض ال�ق�ض�ي��ة
مشيرا إلى وجود العديد من القضايا
الكبيرة التي انتهت بالبراءات تتعلق
ب��امل �خ��درات وغ �ي��ره��ا م��ن األم� ��ور ال�ت��ي
ت��دم��ر ج �ي��ل ال �ش �ب��اب وم ��ن ه �ن��ا ارت ��أى
ان يجتهد ف��ي ه��ذا ال�ج��ان��ب ل�س��د تلك
ال �ث �غ��رة ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ش �ب��اب ال��وط��ن
ومستقبله مؤكدا أنه وزم�لاءه النواب
ي �ت �ع��اون��ون إلص �ل��اح ال �ب �ل��د وت �ط��وي��ر
الخدمات ووضع الكويت في مكانتها
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ل �ي��ق ب �ه��ا ك �م��ا ف��ي
السابق.

سأخوض االنتخابات
المقبلة في الدائرة
األولى والتكميلية
أجبرتني على الترشح
بالثانية
استقالة النواب
الخمسة غير
موفقة وتمثيل
الشعب يتطلب
استعدادا
لمواجهة الصعاب
إجراء االنتخابات
البرلمانية وفقا
لنظام القائمة
يلبي طموح
المواطن
لست محسوبا
على التجار
وكل اقتراحاتي
البرلمانية
في غير صالحهم
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في حفل اليوبيل الفضي لمكتب الشهيد

الجراح :شهداء الكويت ضربوا أروع األمثلة
في الفداء والعطاء

الشيخ خالد الجراح ينوب عن سمو األمير في حفل اليوبيل الفضي ملكتب الشهيد

تحت رعاية حضرة صاحب السمو
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
أقيم مساء أم��س االول حفل اليوبيل
الفضي ملكتب الشهيد التابع للديوان
األميري وذلك في قاعة الراية.
وق��د أن ��اب س�م��وه رع ��اه ال�ل��ه نائب
وزير شؤون الديوان األميري ونائب
رئ�ي��س مجلس أم �ن��اء مكتب الشهيد

الشيخ علي الجراح الصباح لحضور
الحفل.
وق��ال الشيخ علي ج��راح الصباح
ف��ي افتتاح الخفل ان ش�ه��داء الكويت
أخ �ل �ص ��وا ل��وط �ن �ه��م وب� ��ذل� ��وا ال�ن�ف��س
ف��ي نصرة الحق وك��ان شعارهم قول
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع� � ��اه أن ال �ك��وي��ت ه��ي

جانب من االحتفال باليوبيل الفضي ملكتب الشهيد

ال�ك�ي��ان ال��ذي يجمعنا وه��ي ال��وج��ود
الثابت واملالذ اآلمن لنا جميعا فرووا
ب��دم��ائ �ه��م ال��زك �ي��ة أرض� �ه ��ا ال �ط��اه��رة
ونالوا الشهادة والفوز الكبير.
واض � � � � ��اف ان ش � � �ه� � ��داء ال� �ك ��وي ��ت
ض��رب��وا أروع األم �ث �ل��ة وأس �م��اه��ا في
ال �ف��داء وال �ع �ط��اء وال �ث �ب��ات وال�ص�م��ود
أم��ام ع��دوان ظالم غاشم لتبقى أرض
الوطن الغالية حرة أبية.

وق� � � ��ال إن وط � �ن� ��ا ي� �ف ��دي ��ه أب � �ن� ��اؤه
ب � ��أرواح� � �ه � ��م وي � � �ق� � ��وده ق� ��ائ� ��د ح �ك �ي��م
حريص على سالمته وأمنه سيبقى
دائما وأب��دا بعون الله وتوفيقه حرا
أب � � �ي � ��ا.وإن ال� �ك ��وي ��ت س �ت �ب �ق��ى ع ��زي ��زة
كريمة وسيبقى أبناؤها على العهد
يقدمون األن�ف��س واألرواح ف��ي سبيل
عزتها وكرامتها.
وأل �ق��ت م��دي��ر ع ��ام م�ك�ت��ب الشهيد

الكويت تؤكد دعمها الكامل التفاق
عادل وطموح لمواجهة التغير المناخي
اك��دت الكويت قناعتها الكاملة
ب � ��أن ال �ت �ع ��ام ��ل م� ��ع ظ� ��اه� ��رة ت�غ�ي��ر
املناخ يجب ان يكون وف��ق النظرة
ال �ش �م��ول �ي��ة وع� �ل ��ى ه � ��دي ق� � ��رارات
مؤتمرات األطراف السابقة والعمل
بها.
ودعت الى تعاون االطراف كافة
ل�ت�ح�ق�ي��ق اس �ت �ج��اب��ة دول �ي��ة ف�ع��ال��ة
م��ن اج ��ل م��واج �ه��ة ظ��اه��رة التغير
امل �ن ��اخ ��ي م ��ؤك ��دة دع �م �ه��ا ال �ك��ام��ل

للجهود الرامية للوصول الى اتفاق
عادل وطموح ومتوافق مع مبادئ
ات �ف��اق �ي��ة االم � ��م امل �ت �ح��دة االط ��اري ��ة
ل�ت�غ�ي��ر امل� �ن ��اخ.و ان ن �ج��اح م��ؤت�م��ر
ب��اري��س ي�ع�ت�م��د ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر على
أن ت �ك��ون م�خ��رج��ات��ه م�س�ت�ن��دة في
مرجعيتها إلى ما أفادت به الدول
األطراف واقترحته خالل مسيرتها
التفاوضية بشكل «متوازن وكامل
ويتسم بالشفافية»

ج � � � ��اء ذل � � � ��ك ف � � ��ي ك � �ل � �م ��ة ل� ��دول� ��ة
الكويت القاها املدير العام للهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه
احمد الحمود خ�لال مؤتمر االمم
امل �ت �ح��دة ح ��ول امل �ن��اخ امل�ن�ع�ق��د في
باريس حاليا.
وقال في كلمته ان «دولة الكويت
تتعرض مثل الدول األخرى للعديد
من اآلث��ار الضارة للتغير املناخي
ال� �ت ��ي أخ� � ��ذت ف� ��ي ال �ت �ف��اق��م ب�ش�ك��ل

ك�ب�ي��ر ف ��ي اآلون � ��ة االخ� �ي ��رة وم�ن�ه��ا
على سبيل امل�ث��ال ارت �ف��اع معدالت
درج��ات ال�ح��رارة وارت�ف��اع منسوب
م �س �ت��وى ال �ب �ح��ر وان� �غ� �م ��ار ب�ع��ض
ال� �ج ��زر ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ص �غ �ي��رة ال��ى
جانب تعرضها دون الدول األخرى
اي�ض��ا ال��ى اآلث��ار ال�ض��ارة الناجمة
ع � ��ن ت �ن �ف �ي��ذ س � �ي ��اس ��ات وت ��داب� �ي ��ر
االستجابة للتغير املناخي».

البابطين :ميثاق الجامعة العربية يحتاج إلى تعديل
أك ��د رئ �ي��س م��ؤس �س��ة «ع �ب��دال�ع��زي��ز
س �ع��ود ال �ب��اب �ط�ين ل�ل�اب ��داع ال �ش �ع��ري»
ع �ب��دال �ع��زي��ز س �ع��ود ال �ب��اب �ط�ين أه�م�ي��ة
تطوير وتعديل ميثاق جامعة ال��دول
العربية لتؤدي دورها في تعزيز العمل
العربي املشترك وال��دف��اع ع��ن مصالح
ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ك �م��ا اش� � ��اد ب �ت �ع��اون
امل ��ؤس � �س ��ات ال �ث �ق��اف �ي��ة ال� �خ ��اص ��ة م��ع

الجامعة العربية ملواجهة التحديات
التي تواجهها بعض الدول األعضاء.
وق � � � � ��ال ال � �ب � ��اب � �ط �ي��ن ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ل �ـ«ك��ون��ا» ع�ل��ى ه��ام��ش م��ؤت�م��ر تنظمه
مؤسسة الفكر ال�ع��رب��ي إن املؤسسات
الثقافية الخاصة تقوم بدور للتعاون
م��ع ال�ج��ام�ع��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�ت��رت�ي��ب أوراق
ال �ج��ام �ع��ة مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي

ت�ش�ه��ده��ا ب �ع��ض ال � ��دول األع� �ض ��اء من
تقسيم ومحاولة تهديدها بعدم البقاء.
وبشأن املؤتمر ال��ذي يستمر ثالثة
أي��ام قال البابطني وهو عضو مجلس
أمناء مؤسسة الفكر العربي إنه يهدف
إلى التكامل العربي في ظل التطورات
التي تشهدها املنطقة والصراع الدائر
ف ��ي ع� ��دد م ��ن ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة م��ؤك��دا

أن ال�ت�ك��ام��ل ال �ع��رب��ي أص �ب��ح اآلن أم�لا
منشودا.
وأع��رب ع��ن أمله ب��أن يسلك الوطن
ال �ع��رب��ي ال �ط��ري��ق ال �ص �ح �ي��ح م ��ن أج��ل
ال� ��وح� ��دة م��وض �ح��ا أن� ��ه ك ��ي ت �ت��م ه��ذه
ال ��وح ��دة الب ��د م ��ن امل��واج �ه��ة ال�ش��ام�ل��ة
ع �ق��ائ��دي��ا وف �ك��ري��ا ودي �ن �ي��ا م ��ن خ�ل�ال
التنسيق مع الجامعة العربية.

أمني سر مجلس األمناء فاطمة األمير
كلمة قالت فيها :إننا بهذه املناسبة
ن�ح�ت�ف��ل ب �ت �ك��ري��م ال �ج �ه��ات ال��رس�م�ي��ة
وامل��ؤس�س��ات الحكومية واألهلية في
ال��دول��ة ال�ت��ي أسهمت بتطوير العمل
ف� ��ي امل �ك �ت ��ب ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ت �ك��ري��م
ابنائنا املتميزين والفائقني دراسيا.
وقد تم عرض فيلم قصير بعنوان
(م �س �ي��رة ع� �ط ��اء) وال � ��ذي ت� �ن ��اول أه��م

إنجازات ودور مكتب الشهيد ثم قام
أح �م��د ف �ي �ص��ل ال �ق �ط��ان ب � ��أداء وص�ل��ة
بعنوان هذا الشهيد.
وف��ي ختام الحفل ق��ام الشيخ علي
ال�ج��راح بتكريم املتميزين والفائقني
م ��ن أب �ن ��اء ال �ش �ه��داء وال � �س ��ادة ال��ذي��ن
أسهموا في مسيرة مكتب الشهيد.

«التأمينات»
تفتتح فرعا في مدينة
فهد األحمد قريبا
أعلن محافظ االحمدي الشيخ
ف ��واز خ��ال��د ال�ح�م��د ان املؤسسة
ال�ع��ام��ة للتأمينات االجتماعية
س� �ت� �ف� �ت ��ح ف� ��رع � �ه� ��ا ال � �ث� ��ان� ��ي ف��ي
ال �ك ��وي ��ت ب �م��دن �ي��ة ف �ه��د االح �م��د
السكنية خالل اسابيع.
واشار خالل لقائه املدير العام
للمؤسسة حمد الحميضي امس
ال��ى اس�ت�ع��داد املحافظة لتذليل
ك ��ل م ��ا ي �ع �ت��رض اف �ت �ت��اح ال �ف��رع
ال �ج��دي��د وال ��وف ��اء ب��اح�ت�ي��اج��ات��ه
خ��اص��ة م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب�م�ت�ط�ل�ب��ات
املؤسسة ل��دى وزارت ��ي االشغال
وال��داخ �ل �ي��ة الس �ت �ح��داث م��داخ��ل
وم � � � �خ � � � ��ارج مل� � ��راج � � �ع� � ��ي ال� � �ف � ��رع
وتسهيل الوصول اليه لتحقيق
احتياجاتهم على الوجه االمثل.
من جانبه ق��ال الحميضي ان
الكثافة السكانية التي تشهدها
م �ح��اف �ظ��ة االح � �م� ��دي ت �س �ت��دع��ي
ت� � ��دش� �ي��ن ف � � � ��رع ك � �ب � �ي� ��ر ن �س �ب �ي��ا
ل�ت�ق��دي��م ك��ل ال �خ��دم��ات امل�ب��اش��رة
للمواطنني مضيفا ان مساحة

فرع فهد االحمد تقارب مساحة
امل� �ب� �ن ��ى ال ��رئ� �ي� �س ��ي ل �ل �م��ؤس �س��ة
ح� �ي ��ث ي �ض �م��ن ال � �ف� ��رع ال �ج��دي��د
( 100كاونتر) لتقديم الخدمات
مل�ئ��ة م��واط��ن ف��ي وق ��ت واح ��د أي
ان الفرع سيقدم خدماته لنحو
 2000الى  3000مواطن يوميا.
واف � � � � � � � ��اد ال � �ح � �م � �ي � �ض � ��ي ب� � ��أن
امل��ؤس�س��ة تتابع ان�ج��از فروعها
ال� �ج ��دي ��دة وف � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا ف��رع
م��دي�ن��ة ف�ه��د االح �م��د اض��اف��ة ال��ى
ف� ��رع ال �ع��ارض �ي��ة وف � ��رع ج �ن��وب
السرة مشيرا الى تحول سياسة
امل��ؤس �س��ة ف��ي ت �ق��دي��م خ��دم��ات�ه��ا
الى االنظمة اآللية وتنفيذ بعض
ال�ع�م�ل�ي��ات ع�ب��ر االن�ظ�م��ة الذكية
وعبر البطاقات املدنية.
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ثامر الجابر :القمة الخليجية ستبحث
قضايا بالغة األهمية
ك� �ش ��ف س� �ف� �ي ��ر ال � �ك� ��وي� ��ت ل ��دى
ال �س �ع��ودي��ة ال �ش �ي��خ ث ��ام ��ر ج��اب��ر
األحمد ان الدورة الـ  36للمجلس
االع� �ل ��ى مل �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل ��دول
الخليج العربية التي تستضيفها
ال � � ��ري � � ��اض ت� �ن� �ع� �ق ��د ف� � ��ى ظ� � ��روف
إقليمية ودولية بالغة األهمية.
وأك � ��د ف ��ي ت �ص��ري��ح ل� �ـ «ك��ون��ا»
ان ال �ق �م��ة س �ت �ب �ح��ث ال �ع ��دي ��د م��ن
امل��واض �ي��ع االق �ل �ي �م �ي��ة وال �ع��رب �ي��ة
وال� ��دول � �ي� ��ة ال� �ت ��ي س �ت �ك��ون م�ح��ل
اهتمام قادة دول مجلس التعاون
في هذه القمة.
وأش��ار الى أن املنطقة العربية
ع��ام��ة وم �ن �ط �ق��ة ال �خ �ل �ي��ج خ��اص��ة
ت� ��واج � �ه� ��ان ق� �ض ��اي ��ا وت� �ح ��دي ��ات
س �ي��اس �ي��ة وام �ن �ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة
وت�ن�م��وي��ة ك�ب�ي��رة م��ؤك��دا أن ق��ادة
دول الخليج سيناقشون جميع
هذه القضايا والتحديات برؤية
واح� � � � ��دة ت �ن �ط �ل ��ق م � ��ن إي �م ��ان �ه ��م

التطبيقي
تنظم الملتقى
التدريبي الثالث
أعلنت الهيئة العامة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق ��ي وال� � �ت � ��دري � ��ب إق ��ام ��ة
امل �ل �ت �ق��ى ال� �ت ��دري� �ب ��ي ال� �ث ��ال ��ث ف��ي
 16دي �س �م �ب��ر ال � �ج� ��اري ب �ع �ن��وان
«ت� �م� �ك�ي�ن امل� ��وه � �ب� ��ة ف � ��ي وس ��ائ ��ل
االتصال االجتماعي» .وقال مدير
مركز اب��ن الهيثم للتدريب أثناء
ال�خ��دم��ة ال�ت��اب��ع للهيئة املهندس
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ص��ان��ع إن امللتقى
ال � � ��ذي ي �ق �ي �م��ه امل� ��رك� ��ز س �ي �ش��ارك
ف� �ي ��ه امل � � � ��درب ال� �ع ��امل ��ي س ��اردي� ��ك
ل ��وف وال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق وع�ض��و
هيئة التدريس بكلية ال��دراس��ات
ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة د.ن� � ��اص� � ��ر ال� �ص ��ان ��ع
وس�ي�ن��اق��ش امللتقى ع��دة م�ح��اور
م �ن �ه��ا ت �ع ��ري ��ف م �ف �ه ��وم وس ��ائ ��ل
االت � �ص ��ال االج �ت �م��اع��ي وم �ف �ه��وم
امل��وه�ب��ة ف��ي ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي وف��ي
الكويت.
ك � �م � ��ا ي � �ب � �ح� ��ث دور وس � ��ائ � ��ل
ال�ت��واص��ل االجتماعي ف��ي تعزيز
ال �ت �ع �ل �ي��م واش� � ��ار إل� ��ى أن� ��ه سيتم
ع�ل��ى ه��ام��ش امل�ل�ت�ق��ى ع�ق��د ورش��ة
عمل في القيادة واملوهبة يشترك
ف��ي تقديمها ك��ل م��ن عضو هيئة
ال� � �ت � ��دري � ��س ب� �ك� �ل� �ي ��ة ال � � ��دراس � � ��ات
التجارية د .جاسم العمر وعضو
ه �ي �ئ��ة ال �ت ��دري ��س ب �ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم
االدارية بجامعة الكويت د.صالح
العبدالجادر في الفترة بني  13و
 15ديسمبر الجاري.

ب ��امل �ص �ي ��ر امل� �ش� �ت ��رك وح��رص �ه��م
على حفظ مصالح دول املنطقة
وشعوبها.
وق� ��ال إن ج� ��دول أع �م��ال ال�ق�م��ة
سيتضمن العديد م��ن املواضيع
التي تمس مواطني دول املجلس
م � � ��ن خ � �ل� ��ال ت� � �ع � ��زي � ��ز ال� � �ت� � �ع � ��اون
والتنسيق في املجاالت املختلفة
لتحقيق آمالهم وتطلعاتهم في
غد أفضل.
وأض� � ��اف ال �ش �ي��خ ث ��ام ��ر ج��اب��ر
األحمد أن املتابع ملسيرة مجلس
ال �ت �ع��اون خ �ل�ال ال �ع �ق��ود ال�ث�لاث��ة
امل��اض �ي��ة ي ��درك م ��دى ن �ج��اح دول
امل � �ج � �ل ��س ف � ��ي زي � � � � ��ادة ال� �ت� �ك ��ام ��ل
ال �خ �ل �ي �ج��ي وع ��زي� �م ��ة ق� � ��ادة دول
املجلس وإصرارهم على مواصلة
املسيرة والوصول إلى تحقيق ما
فيه مصلحة دولهم وشعوبهم.
واع �ت �ب��ر ان م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ن � �ج� ��ح خ� �ل ��ال ال � �ع � �ق� ��ود ال� �ث�ل�اث ��ة

الشيخ ثامر جابر األحمد

امل��اض �ي��ة ف��ي ت �ج��اوز ال �ع��دي��د من
االزمات االقليمية وتقليل آثارها
السلبية على دول املجلس مضيفا
ان االن �ج��از االك �ب��ر للمجلس هو
تركيزه على القضايا التي تمس
م ��واط� �ن ��ي ال� � � ��دول األع� � �ض � ��اء ف��ي

امل� �ج ��االت االق �ت �ص��ادي��ة وامل��ال �ي��ة
وال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وه ��ي
امل�ج��االت التي لها ارت�ب��اط وثيق
بحياة املواطنني.
واش � � � ��ار إل� � ��ى م � �ش� ��ارك� ��ة دول � ��ة
الكويت الفاعلة في هذا التحالف
ان� �ط�ل�اق ��ا م ��ن ال� ��رؤي� ��ة ال� �ت ��ي ع�ب��ر
ع �ن �ه��ا ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ف��ي ك�ل�م�ت��ه في
اف �ت �ت��اح دورة االن �ع �ق��اد ال�ح��ال�ي��ة
ملجلس األم��ة م��ن ان ام��ن الكويت
ج��زء ال ي�ت�ج��زأ م��ن ام��ن منظومة
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل� ��دول الخليج
ال �ع��رب �ي��ة وك ��ل ت �ه��دي��د يستهدف
امن اح��دى دول املجلس انما هو
تهديد ألمن الكويت وسائر دول
املجلس نرفضه ونتداعى لدفعه
ونتعاون لدحره.

الدعيج يوقع اتفاقية تعاون مع رئيس
الرابطة األوروبية لوكاالت األنباء
وق ��ع رئ �ي��س ات �ح ��اد وك ��االت
االن �ب��اء ال�ع��رب�ي��ة (ف��ان��ا) رئيس
م �ج �ل��س االدارة امل ��دي ��ر ال �ع��ام
ل � ��وك � ��ال � ��ة االن� � � �ب � � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
«ك��ون��ا» الشيخ م�ب��ارك الدعيج
ورئ � �ي� ��س ال ��راب� �ط ��ة األوروب � �ي� ��ة
ل��وك��االت االن �ب��اء (إي��ان��ا) املدير
العام لوكالة برس اسوسيشن
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ك �ل �ي��ف م ��ارش ��ال
ام��س اتفاقية ت�ع��اون وتنسيق
في كافة املجاالت اإلخبارية.
ج � � � � ��اء ذل � � � � ��ك ع� � �ل � ��ى ه� ��ام� ��ش
االجتماع التحضيري للمؤتمر
ال� � ��دول� � ��ي ال � �خ� ��ام� ��س ل� ��وك� ��االت
االن �ب��اء امل�ق��رر إق��ام�ت��ه ف��ي باكو
في نوفمبر من العام املقبل.
وق � ��ال ال��دع �ي��ج ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل �ـ (ك ��ون ��ا) ان االت �ف��اق �ي��ة ت�ه��دف
ال� ��ى االس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال �خ �ب��رات
امل � � �ت� � ��واف� � ��رة ف� � ��ي م� � �ج � ��ال ع �م��ل
وك � ��االت االن� �ب ��اء ب �م��ا سيسهم
ف ��ي رف� ��ع ك� �ف ��اءة ال �ع��ام �ل�ي�ن ف��ي
وك� � � � � � ��االت ال� � � � � � ��دول األع� � � �ض � � ��اء.
ك �م��ا س�ت�ت�ي��ح ل�لأع �ض��اء اي�ض��ا
إم� � �ك � ��ان� � �ي � ��ة االس � � � �ت � � � �ف� � � ��ادة م ��ن
امل��ؤت�م��رات وورش العمل التي
ت� �ق ��ام ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ب�م�خ�ت�ل��ف
اخ �ت �ص��اص��ات �ه��م وامل� �ص ��وري ��ن
ع�لاوة على اإلداري�ي�ن العاملني
في املجال اإلعالمي.

عزام الصباح:
الكويت عززت دور المرأة

عزام الصباح خالل مؤتمر املرأة في املنامة

أك � � � � � � � � � ��د ع � � � �م � � � �ي � � � ��د ال� � � �س� � � �ل � � ��ك
ال��دب �ل��وم��اس��ي س �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت
ل � ��دى ال� �ب� �ح ��ري ��ن ال� �ش� �ي ��خ ع� ��زام
ال � �ص � �ب ��اح ان ال � �ك ��وي ��ت ع � ��ززت
دور امل��رأة وأك��دت أهميتها في
املجتمع خصوصا بعد النقلة
ال �س �ي��اس �ي��ة ع �ب��ر دخ � ��ول امل� ��رأة
املجلس التشريعي ورفع نسبة
وجودها في املناصب القيادية.
وق� � � ��ال ان امل � � � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ن �م��وذج م �ش��رف ل �ن �س��اء ال �ع��رب

ب �ع��د أن اث �ب �ت��ت ج ��دارت� �ه ��ا ف��ي
مختلف نواحي الحياة.
واوضح في تصريح صحفي
خ�ل�ال ح �ض��وره م��ؤت�م��ر «امل ��رأة
ف��ي الحياة ال�ع��ام��ة» ف��ي املنامة
ان امل� � � � ��رأة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ت �ع �ت �ب��ر
شريكة تنموية ناجحة ح��ازت
عددا كبيرا من اإلنجازات طوال
تاريخها.

الشؤون تؤكد االهتمام
بفئة ذوي اإلعاقة

ماراثون «الكويت تجمعنا» للمعاقني

الشيخ مبارك الدعيج خالل توقيعه اتفاقية التعاون االخباري

وأش ��اد ال�ش�ي��خ م �ب��ارك بهذه
االت �ف��اق �ي��ة ال �ت��ي س�ت�ع�م��ل على
تعزيز العالقات اإلعالمية بني
العالم العربي ووكاالت االنباء
األوروب� � � �ي � � ��ة ح� �ي ��ث س �ي �ت �س �ن��ى
للصحافيني العرب االستفادة
م� ��ن ال� �خ� �ب ��رات ال� �غ ��رب� �ي ��ة ال �ت��ي
ت � �م � �ت� ��از ب � �ه� ��ا ه � � ��ذه ال � ��وك � ��االت
العاملية.ولفت الشيخ مبارك الى
ان االجتماع التحضيري ناقش
ك��ل امل �ق �ت��رح��ات واألف� �ك ��ار ال�ت��ي

تقدمت بها كل وك��االت االنباء
لدراستها والبت بها الحقا في
املؤتمر الدولي الخامس املقرر
عقده في أذربيجان في نوفمبر
من العام املقبل.

اك��دت الوكيلة املساعدة لقطاع
ال��رع��اي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي وزارة
ال � �ش � ��ؤون االج �ت �م ��اع �ي ��ة وال �ع �م��ل
د .ف��اط �م��ة امل �ل��ا ح � ��رص ال �ك��وي��ت
على االه�ت�م��ام بفئة ذوي االع��اق��ة
ودعمها.
وف � � ��ق م� �ن� �ه ��ج ع� �ل� �م ��ي وخ� �ط ��ط
طموحة وذلك من خالل تشجيعهم
وضمان مشاركة ايجابية لهم في
نهضة الوطن.
وق��ال��ت امل�ل�ا ف��ي كلمتها خ�لال
اح� � �ت� � �ف � ��ال م � � � ��اراث � � � ��ون «ال � �ك� ��وي� ��ت
ت �ج �م �ع �ن��ا» ال � � ��ذي اق ��ام� �ت ��ه ادارة
امل ��رك ��ز ال �ط �ب��ي ال �ت��أه �ي �ل��ي ب�ق�ط��اع
ال� � ��رع� � ��اي� � ��ة االج � �ت � �م � ��اع � �ي � ��ة ام � ��س
بمناسبة االحتفال باليوم العاملي

لالشخاص ذوي االعاقة
م� ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال م ��دي ��ر امل��رك ��ز
ال� � �ط� � �ب � ��ي ف� � � ��ي ق � � �ط� � ��اع ال � ��رع � ��اي � ��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ب� ��ال� ��وزارة د.ج��اس��م
ال �ك �ن��دري ان اق��ام��ة ه��ذه الفعالية
ج � ��اء ل �ل �ت��أك �ي��د ع �ل ��ى دوره� � � ��ا ف��ي
خدمة ورعاية املعاقني واالهتمام
ب �ه��م واوض � � ��ح ان ه� ��ذه االن �ش �ط��ة
ال��ري��اض �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ت��أت��ي
اليصال رسالة ال��ى اولياء االم��ور
وامل� �ج� �ت� �م ��ع ب� � �ض � ��رورة االه� �ت� �م ��ام
ب � �ص � �ح� ��ة ذوي االح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات
ال �خ��اص��ة واش ��راك� �ه ��م ب��االن�ش �ط��ة
املختلفة.
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خالل الملتقى العربي األوروبي الخامس في قطر

الكويت تستعرض تصورها المستقبلي لدور
األجهزة الرقابية في التنبيه باألزمات المالية
استعرضت دول��ة الكويت ممثلة
ف ��ي دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة أم � ��س أم� ��ام
امللتقى العربي األوروب��ي الخامس
ل�ل�أج �ه ��زة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة
واملحاسبة رؤيتها حول التصورات
امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ل� ��دور األج� �ه ��زة العليا
ل �ل��رق��اب��ة ف ��ي ال �ت �ن �ب �ي��ه م ��ن م�خ��اط��ر
ح � � ��دوث أزم � � � ��ات م ��ال� �ي ��ة م�ت�ض�م�ن��ة
توصياتها ملواجهة وتجنب حدوث
تلك األزمات.
وقال املدقق أول بديوان املحاسبة
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال��رش �ي��دي ف ��ي ع��رض��ه
لورقة الديوان أم��ام امللتقى العربي
 األوروب� � � � � ��ي ال� �خ ��ام ��س ل�ل�أج �ه��زةال�ع�ل�ي��ا ل�ل��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة وامل�ح��اس�ب��ة
وال��ذي يستضيفه دي��وان املحاسبة
ف��ي دول��ة قطر خ�لال الفترة م��ن 9-7
دي�س�م�ب��ر  2015أن ال �ع��ال��م ت�ع��رض
خ�لال العقود السابقة لعدة أزم��ات
كان أولها عام  1866وآخرها األزمة
امل��ال �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة  2008وان ال�ع��ال��م
م � ��ازال م� �ه ��ددا ل �ل �ت �ع��رض مل �ث��ل ه��ذه
األزمات.
واش � ��ار ال��رش �ي��دي خ�ل�ال ع��رض��ه
ل � ��ورق � ��ة ال� � ��دي� � ��وان ح� � ��ول م ��وض ��وع

«ال� � �ت� � �ص � ��ورات امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل � ��دور
األجهزة العليا للرقابة في التنبيه
م��ن م�خ��اط��ر ح ��دوث أزم� ��ات م��ال�ي��ة»
ال� ��ى ث�ل�اث ��ة أس� �ب ��اب رئ �ي �س �ي��ة وراء
ح��دوث األزم��ة املالية العاملية 2008
منها التركيز ف��ي ض��خ األم ��وال في
األسواق املالية من خالل املضاربات
الوهمية واالستثمار في املشتقات
املالية واألدوات املالية األخرى.
وأض� � � � � ��اف ان ع� � � � ��زوف األم� � � � ��وال
ال �ت ��ي ذه �ب ��ت إل� ��ى ال� �ب ��ورص ��ات ع��ن
االس�ت�ث�م��ار ف��ي ال�ق�ط��اع��ات املنتجة
وع ��دم ال �ت��وازن ب�ين الكتلة النقدية
املتاحة للتداول وحجم اإلنتاج وان
الكتلة النقدية تفوق الكتلة السلعية
ب��أض�ع��اف مضاعفة ب��اإلض��اف��ة إلى
ال �ع��ومل��ة وت�ك �ن��ول��وج�ي��ا االت �ص��االت
واملعلومات كلها ساهمت في سرعة
انتشار األزمة وزيادة حدتها.
وذك � ��ر ب� ��أن االزم � ��ة امل��ال �ي��ة 2008
ك��ان��ت م�ف��اج�ئ��ة وس��ري �ع��ة االن�ت�ش��ار
وام � �ت� ��دت اث� ��اره� ��ا ال� ��ى ج �م �ي��ع دول
العالم ولكن بنسب متفاوتة والكل
ت��أث��ر م�ن�ه��ا ح�ي��ث ت��أث��رت م��ؤش��رات
االس��واق واسعار النفط واملصارف

عبدالعزيز الرشيدي

وتعثرت املؤسسات املالية وطالت
أثارها الجميع وعلى أثر ذلك بدأت
كثير من الدول بوضع خطط االنقاذ
امل��ال��ي ومنها دول��ة ال�ك��وي��ت وكذلك
ع�م��دت ال ��دول ال��ى إع ��ادة ال�ن�ظ��ر في
ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال�ت�ش��ري�ع��ات وال�ق��وان�ين
ال �ت��ي ت�ن�ظ��م أس� ��واق امل� ��ال وال�ق�ط��اع

امل� �ص ��رف ��ي وغ � �ي� ��ره م� ��ن ال �ق �ط��اع��ات
وم� � �ث � ��ال ذل � � ��ك ف � ��ي دول � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ت� ��م إص � � ��دار ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �ق ��وان�ي�ن
والتشريعات ملواجهة هذه االزمات
والتحوط من ازمات مستقبلية.
وقدم الرشيدي خالل ورقة العمل
م�ق�ت��رح��ات ل�ل�ت�ص��ورات املستقبلية

النواف افتتح معرض الخليج للدفاع
والطيران الثالت بمشاركة  118شركة
اف� �ت� �ت ��ح ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س االرك � � ��ان
ال �ع��ام��ة ل �ل �ج �ي��ش ال �ف��ري��ق ال�ش�ي��خ
ع �ب��دال �ل��ه ال � �ن� ��واف ام� ��س م �ع��رض
الخليج ل�ل��دف��اع وال�ط�ي��ران الثالت
ع� �ل ��ى ارض امل � � �ع� � ��ارض ال ��دول� �ي ��ة
بمشاركة  118شركة دولية برعاية
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
وزي��ر ال��دف��اع الشيخ خالد الجراح
الصباح.
وق� � � � ��ال ال � �ش � �ي� ��خ ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ف��ي
ت�ص��ري��ح ل �ـ (ك��ون��ا) ان ال �ه��دف من
ه � ��ذا امل � �ع� ��رض ه� ��و ت ��رج �م ��ة رؤي� ��ة
س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ق��ائ��د األع �ل��ى
ل �ل �ق��وات امل �س �ل �ح��ة ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ب�ج�ع��ل
الكويت مركزا اقتصاديا وتجاريا
في املنطقة من خالل دعم الشركات
امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �م �ع��رض س� � ��واء داخ ��ل
الكويت أم خارجها.
وأعرب عن شكره وتقديره لوزير

الدفاع لرعايته هذا املعرض الذي
ت �ح ��رص ش ��رك ��ة م �ع ��رض ال �ك��وي��ت
ال ��دول ��ي ع�ل��ى اح �ت �ض��ان ف�ع��ال�ي��ات��ه
للمرة الثالثة على أرضها بمنطة
م�ش��رف م�ش�ي��دا ب��امل�س�ت��وي��ات التي
ظ �ه��ر ع�ل�ي�ه��ا ب� ��ال� ��دورات ال�س��اب�ق��ة
وبالدور الوطني الذي تلعبه وزارة
ال� ��دف� ��اع ف ��ي رع ��اي ��ة ه� ��ذا امل �ع��رض
العاملي واملشاركة فيه.
واض� � � ��اف ان إق� ��ام� ��ة م� �ث ��ل ه ��ذه
امل� � � �ع � � ��ارض ت � �س� ��اه� ��م ف� � ��ي ت � �ب� ��ادل
الخبرات واملعلومات بني الجهات
امل �ش��ارك��ة متمنيا ل�ل�م�ش��ارك�ين من
امل�خ�ت�ص�ين وامل�ه�ت�م�ين ب�ص�ن��اع��ات
الدفاع والطيران التوفيق والنجاح
في هذا املعرض.
م� ��ن ج��ان �ب ��ه ق � ��ال رئ� �ي ��س ه�ي�ئ��ة
التسليح والتجهيز بوزارة الدفاع
ال � �ل� ��واء ال ��رك ��ن الف � ��ي ال� �ع ��ازم ��ي ان
معرض الخليج للدفاع والطيران

عبدالله النواف

ال� � �ث � ��ال � ��ث ي� �ت� �ض� �م ��ن ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
ال�ف�ع��ال�ي��ات منها ع��رض للمعدات
واالس � �ل � �ح� ��ة ب �م �خ �ت �ل��ف ان ��واع� �ه ��ا
ب��االض��اف��ة ل�ع��رض اح��دث االج�ه��زة
وامل �ع��دات للشركات املساهمة فيه
لهذا العام.

وذكر اللواء العازمي ان املعرض
س � �ي � �ق ��دم ع � ��روض � ��ا ح � �ي ��ة ل �ب �ع��ض
ال� �ق� �ط ��اع ��ات ب � � � � ��وزارة ال � ��داف � ��ع ك��ي
يتعرف من خاللها الجمهور على
الواجبات املنوطة بهذه القطاعات
اض� � ��اف� � ��ة ال� � � ��ى ع� � � � ��روض امل� � �ع � ��دات
وال �ت �ج �ه�ي��زات ال�ع�س�ك��ري��ة م��ن قبل
الشركات املشاركة في املعرض.
وي � � �ش� � ��ارك ف � ��ي امل� � �ع � ��رض ال � ��ذي
ت �س �ت �م��ر ف �ع��ال �ي��ات��ه ح �ت��ى  10م��ن
ال� �ش� �ه ��ر ل � �ج� ��اري  118ش ��رك ��ة م��ن
مختلف الدول اضافة الى مشاركة
وزارة ال��دف��اع بمختلف اسلحتها
ال �ب��ري��ة وال �ب �ح��ري��ة وال �ج ��وي ��ة ال��ى
ج��ان��ب م �ش��ارك��ة وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
والحرس الوطني.

ل��دور األج�ه��زة واملنظمات الرقابية
ف� ��ي ال �ت �ن �ب �ي��ه م� ��ن م �خ ��اط ��ر ح� ��دوث
أزم� ��ات م��ال�ي��ة وم�ن�ه��ا ت�ب�ن��ي أج�ه��زة
الرقابة العليا بتطوير واستخدام
م��ؤش��رات نظم اإلن ��ذار املبكر مبينا
ان أزمة الديون اليونانية تم التنبؤ
بها قبل حدوثها.
وفي ختام العرض قدم الرشيدي
أه� ��م ال �ن �ت��ائ��ج وال� �ت ��وص� �ي ��ات وه��ي
ت �س �ه �ي��ل ت� � �ب � ��ادل امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ب�ين
االج � �ه� ��زة ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة
وامل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ف � ��ي م � �ج � ��ال ال �ت �ن �ب��ؤ
ب��األزم��ات امل��ال�ي��ة ووض ��ع م��ؤش��رات
ل�ل�إن��ذار امل�ب�ك��ر ب��أن��واع�ه��ا املختلفة
وض � � � � ��رورة اس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا ووض � ��ع
ق��اع��دة ب �ي��ان��ات خ��اص��ة بتطبيقها
ب�ح�ي��ث ي �ت��م ت �ق��دي��م ت �ق��اري��ر دوري ��ة
مل � � ��واج� � � �ه � � ��ة اح � � � �ت � � � �م� � � ��االت ح � � � ��دوث
األزم � � � � ��ات ق� �ب ��ل وق� ��وع � �ه� ��ا وإع� � � ��ادة
ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال� �ل ��وائ ��ح وال �س �ي��اس��ات
واستراتيجيات االستثمار وإج��راء
م��ا يلزم م��ن صيانة وتعديلها بما
ي ��واف ��ق امل� �ت� �غ� �ي ��رات ال �ع��امل �ي��ة ال �ت��ي
تشهدها األس ��واق وبما ي��ؤدي إلى
تخفيض املخاطر التي قد تتعرض

لها حفاظا على املال العام.
كما اوص��ى ال��ى تأهيل وتدريب
املدققني في األجهزة العليا للرقابة
وامل �ح��اس �ب��ة ف��ي م �ج��ال ال�ت�ن�ب��ؤ في
االزم��ات املالية املستقبلية وتفعيل
دور املنظمات االقليمية وال��دول�ي��ة
وتبنيها بوضع دليل لدور األجهزة
العليا للرقابة واملحاسبة في التنبؤ
ب � ��األزم � ��ات امل ��ال �ي ��ة وح � ��ث ال �ج �ه��ات
املشمولة بالرقابة على تفعيل نظم
ال ��رق ��اب ��ة ال��داخ �ل �ي��ة وت �ف �ع �ي��ل إدارة
امل� �خ ��اط ��ر ودراس� � � � ��ة إن � �ش� ��اء وح� ��دة
باألجهزة العليا للرقابة واملحاسبة
ملتابعة إدارات امل�خ��اط��ر بالجهات
امل� �ش� �م ��ول ��ة ب ��ال ��رق ��اب ��ة وت��دع �ي �م �ه��ا
ب �خ �ب��راء وم�ت�خ�ص�ص�ين ف ��ي م�ج��ال
وض ��ع امل ��ؤش ��رات وت �ط��وي��ر عملها
وقدراتها.

الصحة ٪ 54 :من األطفال
مصابون بالسمنة
قالت مديرة إدارة تعزيز الصحة
ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة د.ع�ب�ي��ر البحوه
في كلمتها ان االحصائيات الدولية
األخ � � �ي � ��رة ك �ش� �ف ��ت وج� � � ��ود ارت � �ف� ��اع
واض��ح في زي��ادة السمنة والخمول
ال �ب��دن��ي وال � �ع� ��ادات ال �غ��ذائ �ي��ة غ�ي��ر
السليمة لالطفال الكويتيني الذين
تتراوح اعمارهم بني  13 - 11عاما.
واش � � ��ارت ف ��ي ك �ل �م��ة خ �ل�ال دورة
ت ��دري� �ب� �ي ��ة ن �ظ �م �ت �ه��ا إدارة ت �ع��زي��ز
الصحة ب��ال��وزارة ام��س ال��ى دراس��ة
أع��دت �ه��ا م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال�ع��امل�ي��ة
اظ �ه��رت ارت �ف��اع ن�س�ب��ة ال� ��وزن لتلك
ال �ف �ئ��ة ال �ع �م��ري��ة م ��ن األط� �ف ��ال حيث
ب�ل�غ��ت ن�س�ب�ت�ه��م ن �ح��و  54ف��ي امل�ئ��ة
وذك � � ��رت أن ن �س �ب��ة ال �س �م �ن��ة ب�ل�غ��ت
 22ف ��ي امل� �ئ ��ة وأن ن �س �ب��ة ال �خ �م��ول
ال�ب��دن��ي بلغت  52ف��ي امل�ئ��ة مشيرة
ال� ��ى أن ن �س �ب��ة ال � �ع� ��ادات ال �غ��ذائ �ي��ة
غير السليمة ال�ت��ي يسلكها أولئك
االطفال كانت عالية جدا.
وأف��ادت ب��أن االحصائية أظهرت
ك��ذل��ك أن نسبة االط �ف��ال الكويتيني
الذين يتناولون املشروبات الغازية

اك� �ث ��ر م ��ن م ��رت�ي�ن ف ��ي ال� �ي ��وم ك��ان��ت
مرتفعة جدا.
ومن ناحيته قال الوكيل املساعد
لشؤون الخدمات األهلية د .محمد
الخشتي قي كلمته إن تمكني األفراد
م� ��ن زي� � � ��ادة ق ��درات� �ه ��م ف� ��ي ال �ت �ح �ك��م
ب�ص�ح�ت�ه��م وامل �ح��اف �ظ��ة ع�ل�ي�ه��ا من
األه� � � ��داف األس ��اس� �ي ��ة ال ��رام� �ي ��ة ال��ى
تعزيز الصحة.
وأض ��اف د .الخشتي ف��ي ال��دورة
ال� � �ت � ��ي ح � �م � �ل ��ت ع � � �ن� � ��وان «م� � �ب � ��ادئ
تعزيز الصحة ودوره ��ا ف��ي تعزيز
االن �م��اط ال�ص�ح�ي��ة ال�س�ل�ي�م��ة» ال�ت��ي
تستمر يومني أن الدعم االجتماعي
واالق�ت�ص��ادي والبيئي يمكن الفرد
من ترجمة املعرفة الى سلوك صحي
إيجابي لتنمية املجتمع..
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تعزيز التعاون بين الهالل األحمر
ومنظمة الصحة العالمية
أك��د رئ�ي��س ال�ص�ن��دوق الفخري
ع � �ض� ��و م� �ج� �ل ��س ادارة ج �م �ع �ي��ة
«ال � � � �ه� �ل� ��ال االح� � � �م � � ��ر ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي»
س �ع��د ال �ن��اه��ض اه �م �ي��ة ال �ت �ع��اون
وال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع م�ن�ظ�م��ة ال�ص�ح��ة
العاملية لعالج املرضى في كل من
العراق واليمن وسوريا.
ج� � ��اء ذل � � ��ك خ �ل ��ال زي� � � � ��ارة وف ��د
الجمعية للمنظمة واجتماعه مع
االدارة املتخصصة بالعمليات في
مناطق االزمات بالشرق االوسط.
وأش � ��اد ال �ن��اه��ض ف��ي ت�ص��ري��ح
لـ«كونا» بجهود منظمة الصحة
ال �ع ��امل �ي ��ة ال ��واض� �ح ��ة ف� ��ي ت��وف �ي��ر
االدوية والعالج لالطفال والنساء
في ال��دول التي تعرضت للكوارث
مبينا ان االجتماع بحث التعاون
والتنسيق معها المكانية تقديم
ال�ع�لاج واالم �ص��ال الطبية ف��ي كل

الزراعة :حريصون على تطوير
مشاريع األمن الغذائي
ل�ف��ت امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة العامة
ل �ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
بالوكالة املهندس فيصل الحساوي
أن ه �ن��اك ت�ن�س�ي�ق��ا م �س �ت �م��را م ��ع كل
الجهات الزراعية في الوطن العربي
وكذلك املنظمات الدولية ذات الصلة.
وذك��ر الحساوي أن الهيئة ج��ادة
في تطوير كل املشاريع وخصوصا
م��ا يتعلق ب��األم��ن ال�غ��ذائ��ي والعمل
على تفعيل هذه املشاريع للحصول
على نسب عالية من االكتفاء الذاتي.
جاء ذلك خالل استقبال الحساوي
األمني العام لالتحاد والوفد املرافق

الوفيات

أعضاء مجلس إدارة جمعية الهالل األحمر خالل زيارته ملنظمة الصحة العاملية

من اليمن وال�ع��راق .كما تم تناول
دور ج �م �ع �ي��ة «ال � � �ه �ل��ال االح� �م ��ر
الكويتي» في تقديم الدعم الطبي
ف ��ي ال � �ع� ��راق وال �ي �م ��ن وال�ل�اج �ئ�ي�ن
السوريني في دول الجوار.
من جهتهم اكد املسؤولون في

اليونسكو
تشيد بمدارس
الكويت
الكويتية للتربية والعلوم
وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة «ي ��ون� �ي� �س� �ك ��و» أن
م � � � � � ��دارس ال� � �ك � ��وي � ��ت ت �ص �ن��ف
ب��ال �ج �ي��دة وامل �ت �م �ي��زة م �ق��ارن��ة
ب� �ب� �ق� �ي ��ة امل � � � � � ��دارس امل �ن �ت �س �ب��ة
ل� �ل� �ي ��ون� �س� �ك ��و ح � � � ��ول ال � �ع� ��ال� ��م
خ�ص��وص��ا ت�ل��ك امل �ت��واج��دة في
الدول العربية.
وق � ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام للجنة
د.أحمد عقلة العنزي لـ «كونا»
امس عقب فعالية «همم تسمو
للقمم» ال�ت��ي أقامتها مدرسة
«ذي ق��ار االب�ت��دائ�ي��ة للبنات»
ب��ال�ف��روان�ي��ة إن اللجنة تهدف
إلى أن تنافس مدارس الكويت
امل�ن�ت�س�ب��ة ل�ش�ب�ك��ة ال�ي��ون�س�ك��و
وعددها  60مدرسة نظيراتها
ع �ل ��ى م �س �ت ��وى ال� �ع ��ال ��م ح�ي��ث
ت�ض��م ت�ل��ك ال�ش�ب�ك��ة م��ا ي�ق��ارب
األلف مدرسة.

م�ن�ظ�م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة اه�م�ي��ة
ال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع ج �م �ع �ي��ة «ال � �ه �ل�ال
االح � � �م� � ��ر ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي» م �ش �ي��دي��ن
بالجهود ال�ت��ي بذلتها الجمعية
في كثير من ال��دول التي تعرضت
ل �ل �ك��وارث الطبيعية او م��ن صنع

االنسان.
ورح ��ب امل �س��ؤول��ون بالتنسيق
وال � �ت � �ع ��اون م ��ع «ال � �ه�ل��ال االح �م��ر
ال� � �ك � ��وي� � �ت � ��ي» الي � � �ص� � ��ال االدوي� � � � ��ة
وال� � �ع �ل��اج ال� � ��ى ال� �ي� �م ��ن وس� ��وري� ��ا
والعراق خالل الفترة املقبلة.

تربية النحل في الكويت تحقق
نجاحا متزايدا
ش ��دد م��رك��ز أب �ح ��اث ال �ن �ح��ل في
ال�ن��ادي العلمي الكويتي أن تربية
النحل ف��ي ال�ك��وي��ت حققت نجاحا
ف� ��ي ال � �س � �ن ��وات األخ� � �ي � ��رة وت �ج �ل��ت
ب� ��ات � �س� ��اع ال � �ت � �ج ��رب ��ة ف � ��ي امل � � � ��زارع
والبيوت حتى بات اإلنتاج املحلي
زاخ ��را .واع�ل��ن امل��رك��ز اط�ل�اق عملية
ج��دي��دة ل �ف��رز ع�س��ل ال �س��در إلن�ت��اج
أج � ��ود أن � � ��واع ال �ع �س��ل وامل �ح��اف �ظ��ة
على مستوى ال�ك��وي��ت بعد فوزها
ب��امل��رك��ز األول إلن�ت��اج ع�س��ل ال�س��در
ف � ��ي م ��ؤت� �م ��ر ال� �ن� �ح ��ال �ي�ن ب� �ك ��وري ��ا
الجنوبية سبتمبر املاضي.
وقال مدير املركز أحمد الطرموم
لـ «كونا» ان الهيئة العامة لشؤون
ال � ��زراع � ��ة وال � �ث � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة إل��ى
ج ��ان ��ب م ��رك ��ز أب � �ح ��اث ال �ن �ح��ل ف��ي
ال � � �ن � � ��ادي ت� �ش� �ج ��ع ه � � ��ذه ال � �ه� ��واي� ��ة
واس � �ت � �ق� ��دام ب �ع ��ض امل �ت �خ �ص �ص�ين
ل �ت ��دري ��س ك �ي �ف �ي��ة إن� �ش ��اء امل �ن��اح��ل
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الزراعة دورات للنحالني واالهتمام
بتربية النحل في الكويت.
ودع ��ا إل��ى ض ��رورة ال�ت��وس��ع في
إنتاج النحل في البالد حتى يجد
ط��ري�ق��ه إل ��ى ال�ت�ص��دي��ر وأه �م �ي��ة أن
يتوخى جميع النحالني الدقة في
أعمالهم حفاظا على سمعة العسل
الكويتي محليا وعامليا.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

● غنيمة حاج غالم محمد فتح الله ،أرملة /السيد فؤاد العمر65 ،
عاما( ،شيعت) ،رجال :العزاء باملقبرة ،تلفون.97587289 :
● جاسم صالح عبداملجيد الجدي 32 ،عاما( ،شيع) ،الحسينية العباسية،
املنصورية ،تلفون.99366670 :
● جاسم محمد حبيب الشويعي 59 ،عاما( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :بيان،
ق ،10الشارع األول ،م ،30تلفون ،98889331 ،94443745 :نساء :القادسية،
ق ،6ش ،65م ،4تلفون.22561256 ،97132170 :
● ال��دري�ع��ي م�ب��ارك خليفة ال��دري�ع��ي ال�ش�م��ري 39 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع)،
رج��ال :العميرية ،ق ،2ش ،107م ،29تلفون ،67080608 :نساء :الرحاب ،ق،2
ش ،24م ،39تلفون.99877720 :
● جهيره محمد جاسر املطيري ،أرملة/محمد غانم املطيري80 ،
عاما( ،شيعت) ،عبدالله امل�ب��ارك ،ق ،8ش ،10م ،44مقابل ال��دائ��ري السابع،
تلفون.60038380 ،55561355 :
● حمود مطلق بندر أبوشيبه 93 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :االندلس،
ق ،6ش ،9م ،47دي ��وان محمد ح�م��ود أب��وش�ي�ب��ه ،ت�ل�ف��ون ،66336803 :نساء:
الجهراء ،القصر ،ق ،3الشارع األول ،م ،15مقابل ثانوية الجهراء بنات ،تلفون:
.50074144
● مريم عبدالواحد عبدالرحمن الهدهود ،أرملة ،سليمان عبدالله
عيسى العتال 76 ،عاما( ،تشيع التاسعة من صباح اليوم االربعاء)،
رج��ال :بيان ،ق ،2طريق  ،13م ،43تلفون ،99586674 :نساء :االن��دل��س ،ق،9
ش ،15م ،52تلفون.97151517 :

مواقيت الصالة

مركز أبحاث النحل في النادي العلمي

وتربية النحل إضافة إلى استشارة
بعض الشخصيات الكويتية التي
كان لها سبق كبير في التعامل مع
هذه الهواية منذ زمن بعيد.
وأك� � � � � � ��د اج � � �ت � � �ه � � ��اد ال � �ن � �ح� ��ال�ي��ن
ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي ال�ب�ح��ث ع��ن أف�ض��ل
املراعي إلنتاج أفضل انواع العسل
وت �ن �ظ �ي��م ال� �ن ��ادي ال �ع �ل �م��ي وه�ي�ئ��ة

ل ��ه ع �ل��ى ه��ام��ش زي ��ارت �ه ��م ال�ح��ال�ي��ة
للكويت.
م��ن ن��اح�ي�ت��ه أش� ��اد األم �ي�ن ال �ع��ام
الت � �ح � ��اد ال � �ف �ل�اح �ي�ن وال� �ت� �ع ��اون� �ي�ي�ن
ال � ��زراع� � �ي �ي��ن ال� � �ع � ��رب خ� ��ال� ��د خ ��زع ��ل
بالتطور الكبير الذي تشهده الزراعة
في الكويت.
وق��ال خزعل إن ما قامت به هيئة
ال� ��زراع� ��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت م ��ن م �ش��اري��ع
األم� ��ن ال �غ��ذائ��ي م��رح �ل��ة ج �ي��دة لسد
العجز في املنتجات الزراعية وكذلك
توفير اللحوم الحمراء.

الفجر

5.07

الشروق

6.31

الظهر

11.40

العصر

2.31

املغرب

4.50

العشاء

6.12
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