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مجلس الوزراء:
نقل تبعية
الحضانات الخاصة
إلى وزارة التربية

التعليمية تنجز
تقريرها عن اإلعالم
االلكتروني والمجلس
يصوت عليه غدا

الصرعاوي :الوالء
المؤسسي أساس
تطور ديوان
المحاسبة

أكد أن الحكومة لن تأخذ قرارات اقتصادية منفردة وسنناقش رفع الدعوم في جلسة علنية

الغانم :قادرون على تخطي التحديات
الصعبة دون المساس بدخول المواطنين
أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م ��رزوق
ال�غ��ان��م ان الحكومة ل��ن ت��أخ��ذ ق��رارات
م � �ن � �ف ��ردة ف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب � ��االوض � ��اع
االق � �ت � �ص ��ادي ��ة ورف � � ��ع ال � ��دع � ��وم وذل� ��ك
حسبما ابلغه رئيس مجلس ال��وزراء
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك م �ش��ددا ع�ل��ى أن
أي إج � � � ��راءات إص�ل�اح �ي ��ة ل�لاق �ت �ص��اد
الكويتي لن تمس املواطنني البسطاء.
وق� ��ال ال �غ��ان��م س�ت�ت��م م�ن��اق�ش��ة ه��ذا
امل� ��وض� ��وع ف ��ي ج �ل �س��ة ع ��ادي ��ة أو ف��ي
ج �ل �س��ة خ ��اص ��ة ع �ل �ن �ي��ة ح� �ت ��ى ت�ض��ع
ال �ح �ك��وم��ة ك��ل امل �ع �ل��وم��ات ع �ل��ى م��رأى
وم �س �م ��ع م� ��ن ال �ش �ع ��ب وح� �ت ��ى ي �ق��ول
ال � � �ن� � ��واب ك �ل �م �ت �ه��م ف � ��ي ه � � ��ذا ال � �ش ��أن
مضيفا :إننا ن��واج��ه تحديات صعبة
لكننا ق��ادرون على تخطيها من دون
املساس بدخول املواطنني خصوصا
البسطاء منهم.
واس �ت �ط��رد ال �غ��ان��م ق��ائ�ل�ا :ي�ج��ب ان

ن �ع��ال��ج ال �خ �ل��ل ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي م �ي��زان �ي��ة
الدولة اذ ال يمكن ان نقود الدولة الى
ح��ال��ة االف �ل�اس مبينا ان م��ا ن��واج�ه��ه
ل�ي��س ول �ي��د ال �ي��وم ان �م��ا ه��و ت��راك�م��ات
ل � �ق ��رارات خ��اط �ئ��ة ات �خ ��ذت ع �ل��ى م��دى
فترة طويلة من الزمن وإن كان قدرنا
أن ن��واج��ه ه��ذه االخ �ت�لاالت وان نصر
على تطبيق االصالحات االقتصادية
الجذرية فنحن لها.
وف � ��ي ش � ��أن آخ � ��ر ق � ��ال ال� �غ ��ان ��م ان ��ه
اذا ن��اق��ش امل �ج �ل��س اس �ت �ج��واب وزي��ر
ال�ص�ح��ة ول ��م ي�ط�ل��ب ال��وزي��ر ال�ت��أج�ي��ل
في جلسة اليوم فإن مناقشة موضوع
التطورات االقليمية ستتم في جلسة
خ ��اص ��ة ت �ع �ق��د ي� ��وم ال �خ �م �ي��س امل�ق�ب��ل
أما اذا لم يناقش االستجواب فستتم
مناقشة املوضوع اليوم او غدا.
تفاصيل (ص)03

الصالح :سنعرض دراسة الدعوم
على مجلس األمة
قال نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزير املالية ووزير النفط بالوكالة
أن� ��س ال �ص��ال��ح أم� ��س ان ال�ح�ك��وم��ة
ستذهب إلى مجلس األمة بالدراسة
التي انتهى منها املستشار العاملي
املكلف دراس��ة مختلف أن��واع الدعم
للسلع والخدمات بهدف ترشيدها
بحيث تكون ملن يستحقها.
واض � � � ��اف ال � ��وزي � ��ر ال� �ص ��ال ��ح ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ل � �ـ«ك� ��ون� ��ا» ان ال �ح �ك��وم��ة

س � �ت � �ع � ��رض ع � �ل � ��ى م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
الوضع املالي واالقتصادي للدولة
وس�ت��وض��ح ك��اف��ة ال�ت�ح��دي��ات املالية
امل�ل�ح��ة ال �ت��ي ن��واج�ه�ه��ا رغ ��م متانة
اقتصادنا بالوقت الحالي.
وذكر انه سيتم عرض املقترحات
وال� � � � �ت� � � � �ص � � � ��ورات مل � � ��واج � � �ه � � ��ة ه � ��ذه
ال �ت �ح��دي��ات ل�ض�م��ان دي �م��وم��ة ق��درة
الدولة على توفير مقومات العيش
الكريم للمواطنني كافة.

إعالن خلو مقعد الفضل
واستجواب العبيدي اليوم
ينظر مجلس األمة اليوم ليستكمل
ج� � ��دول اع� �م ��ال ��ه ب� � ��دءا ب ��اع �ل�ان خ�ل��و
مقعد النائب ال��راح��ل نبيل الفضل
تمهيدا للدعوة النتخابات تكميلية
ف � ��ي ال � � ��دائ � � ��رة ال � �ث ��ال � �ث ��ة ك � �م ��ا ي �ن �ظ��ر
امل �ج �ل��س ف ��ي ط �ل��ب ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال�ل��ه

امل �ع �ي��وف ب�ت�خ�ص�ي��ص س��اع �ت�ي�ن ف��ي
الجلسة لتأبني ال��راح��ل نبيل الفضل
وم ��ن امل �ت��وق��ع ان ي�ن�ظ��ر امل �ج �ل��س في
االستجواب املوجه من النائبني راكان
النصف وح�م��دان ال�ع��ازم��ي ال��ى وزي��ر
الصحة د.علي العبيدي.

سمو األمير خالل استقباله أمس رئيس مجلس النواب العراقي بحضور سمو ولي العهد ورئيس مجلس األمة

تلفزيون المجلس

فيصل الكندري:
 الحكم الشعبيعلى إنجازات
المجلس ستحدده
االنتخابات المقبلة
 نسبة جرائم السالحانخفضت بسبب
النشاط المميز
لوزارة الداخلية

تفاصيل (ص)09

تفاصيل (ص)02

شدد على أن قانون البصمة الوراثية لن يمس الحريات

الخالد :حققنا نجاحا كبيرا في مكافحة
اإلرهاب بالضربات االستباقية
ط� �م ��أن ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د امل ��واط� �ن�ي�ن ب��أن
قانون البصمة الوراثية لن يمس
ال �ح��ري��ات ال�ش�خ�ص�ي��ة م��وض�ح��ا
ان ال� �ق ��ان ��ون ي� �ه ��دف ال� ��ى ت��وف�ي��ر
ق ��اع ��دة ب� �ي ��ان ��ات ك��ام �ل��ة وواف� �ي ��ة
يمكن االعتماد عليها في الخطط
الحكومية.
وأك ��د ال�خ��ال��د خ�ل�ال استقباله
رئ� �ي ��س ات � �ح ��اد وك � � ��االت االن� �ب ��اء
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف� ��ان� ��ا ال� �ش� �ي ��خ م� �ب ��ارك
ال ��دع � �ي ��ج ان االج� � �ه � ��زة االم �ن �ي ��ة
مستعدة لبذل الغالي والنفيس
من اجل حماية وطنهم.
وش ��دد ال�خ��ال��د ع�ل��ى أن ق��ان��ون
ج �م��ع ال� �س�ل�اح وال ��ذخ ��ائ ��ر ح�ق��ق

الشيخ محمد الخالد

ن �ت��ائ��ج ج �ي��دة ي�ل�م�س�ه��ا امل��واط��ن
واملقيم مستدركا بقوله :ماضون
ف��ي استكمالها م��ن اج��ل حماية
امل� �ج� �ت� �م ��ع م �ض �ي �ف��ا ان م� �ش ��روع

ت��رك�ي��ب ال �ك��ام �ي��رات االم�ن�ي��ة يعد
م��ن ال��وس��ائ��ل ال�ح�ي��وي��ة لتحقيق
ال�ت��أم�ين ال�ش��ام��ل وه�ن��اك تجاوب
ك� �ب� �ي ��ر م � ��ن م� ��ؤس � �س� ��ات ال� �ق� �ط ��اع
الخاص.
وش � � ��دد ال� �خ ��ال ��د ع� �ل ��ى اه �م �ي��ة
ت� �ض ��اف ��ر ال� �ج� �ه ��ود ال ��دول � �ي ��ة ف��ي
م �ك��اف �ح��ة االره � � ��اب ال � ��ذي اص�ب��ح
خ� � �ط � ��را داه � � �م� � ��ا ي� � �ه � ��دد ال� �ع ��ال ��م
والتعاون في محاربته والقضاء
عليه الفتا الى ان الكويت حققت
ن � �ج� ��اح� ��ا م� �ل� �م ��وس ��ا ف� � ��ي م� �ج ��ال
م� �ك ��اف� �ح ��ة االره � � � � � ��اب م� � ��ن خ �ل�ال
الضربات االستباقية الوقائية.
تفاصيل (ص)14
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استقبل ولي العهد والغانم والمبارك والخالد والجبوري

األمير بحث مع ميركل العالقات
الكويتية األلمانية

سمو أمير البالد مستقبال سمو ولي العهد

استقبل سمو أمير البالد الشيخ
ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ب�ق�ص��ر ال �س �ي��ف ص �ب��اح ام ��س سمو
ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح �م��د
الجابر الصباح.
كما استقبل سموه رئيس مجلس
األم� � ��ة م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م  ،واس �ت �ق �ب��ل
سموه رئيس مجلس ال ��وزراء سمو
الشيخ جابر املبارك.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��وه ال �ن��ائ��ب األول
ل� ��رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء وزي � ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
ك� � �م � ��ا اس � �ت � �ق � �ب� ��ل س� � �م � ��و األم� � �ي � ��ر
وبحضور سمو ول��ي العهد الشيخ
ن � � � ��واف االح� � �م � ��د ورئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س

 ..وسموه مستقبال رئيس مجلس األمة

األم��ة م��رزوق الغانم ،رئيس مجلس
ال�ن��واب ال�ع��راق��ي د .سليم الجبوري
وال � ��وف � ��د امل � ��راف � ��ق وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
زيارته الرسمية للبالد.
وح� �ض ��ر امل �ق ��اب �ل ��ة وزي � � ��ر ش� ��ؤون
ال��دي��وان األميري باإلنابة املستشار
محمد ضيف الله شرار.
من جهة اخرى تلقى سمو االمير
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح� � �م � ��د ات� �ص ��اال
ه��ات �ف �ي��ا ظ �ه��ر ام ��س م ��ن م�س�ت�ش��ارة
جمهورية املانيا االتحادية انجيال
م �ي��رك��ل ت �ن ��اول ال �ع�ل�اق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة
امل �ت �م �ي��زة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين
وال �ق �ض��اي��ا ذات االه �ت �م��ام امل�ش�ت��رك
وآخر املستجدات السياسية الراهنة

على الساحتني االقليمية والدولية.
وق � ��د أع� � ��رب س� �م ��وه ع ��ن ت �ق��دي��ره
لسعادتها على ه��ذا التواصل الذي
ي�ج�س��د ع �م��ق ال �ع�ل�اق��ات ال�ت��اري�خ�ي��ة
التي تربط دولة الكويت بجمهورية
امل ��ان �ي ��ا االت� �ح ��ادي ��ة ال �ص��دي �ق��ة ك�م��ا
ح �م �ل �ه��ا س� �م ��وه ت �ح �ي��ات��ه ل �ف �خ��ام��ة
ال� ��رئ � �ي� ��س ي� ��واخ � �ي� ��م غ� � � ��اوك رئ �ي ��س
جمهورية املانيا االتحادية الصديقة
وتمنيات سموه له بموفور الصحة
والعافية.

 ..ويشيد بجهود الصانع
في نشر مفاهيم الوسطية

استقبل س�م��و األم �ي��ر ال�ب�لاد
ال� �ش� �ي ��خ ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ظ�ه��ر
أمس وزير العدل وزير االوقاف
وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة ي�ع�ق��وب
ال � � �ص � ��ان � ��ع وذل� � � � � ��ك ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة
ح �ص��ول��ه ع �ل��ى وس� � ��ام ال �ع �ل��وم
وال� �ف� �ن ��ون م ��ن ال� ��درج� ��ة االول � ��ى

م��ن فخامة الرئيس عبدالفتاح
ال� �س� �ي� �س ��ي رئ � �ي� ��س ج �م �ه��وري��ة
مصر العربية الشقيقة تقديرا
ل � �ج � �ه� ��وده ف � ��ي خ� ��دم� ��ة امل �ن �ه��ج
االسالمي الوسطي.
وق� ��د اش � ��اد س �م��وه ب �ج �ه��وده
ال �ف �ع��ال��ة ف ��ي ال �ع �م��ل ع �ل��ى نشر

يشمل برعايته وحضوره اليوم المباراة النهائية على كأس سموه في استاد جابر الدولي

م �ف��اه �ي��م ال��وس �ط �ي��ة واالع� �ت ��دال
والسماحة التي دعا اليها ديننا
االس�ل�ام��ي ال�ح�ن�ي��ف متمنيا له
دوام التوفيق والنجاح.

ولي العهد يستقبل رئيس جهاز األمن الوطني
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � ��واف االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
بقصر السيف صباح امس رئيس
جهاز االم��ن الوطني الشيخ ثامر
علي صباح السالم الصباح.
واس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل س� � � �م � � ��وه سفير
الجمهورية التونسية ل��دى دول��ة
ال�ك��وي��ت اح�م��د ب��ن الصغير وذل��ك
ب �م �ن��اس �ب��ة ت��ول �ي��ه م �ه ��ام منصبه
الجديد سفيرا لبالده.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه س �ف �ي��ر
س� ��وي � �س� ��را ل � � ��دى دول � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ال � � � ��دودي ل ��وك ��ا وذل� � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة

ت ��ول� �ي ��ه م � �ه� ��ام م �ن �ص �ب��ه ال �ج��دي��د
سفيرا لبالده.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
سفير ال�ي��اب��ان ل��دى دول��ة الكويت
ت��اك��اش��ي اشيكي وذل��ك بمناسبة
ت ��ول� �ي ��ه م � �ه� ��ام م �ن �ص �ب��ه ال �ج��دي��د
سفيرا لبالده.
حضر املقابالت رئيس املراسم
وال�ت�ش��ري�ف��ات ب��دي��وان س�م��و ول��ي
العهد الشيخ مبارك صباح السالم
الحمود الصباح.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ي �ش �م��ل س�م��و
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد

ال � � �ج� � ��اب� � ��ر ال � � �ص � � �ب� � ��اح ب� ��رع� ��اي � �ت� ��ه
وح�ض��وره امل �ب��اراة النهائية التي
تقام على كأس سموه بني فريقي
ن ��ادي ال �ك��وي��ت ال��ري��اض��ي ون ��ادي
ال �س��امل �ي��ة ال ��ري ��اض ��ي ف ��ي ال �س��اع��ة
ال �س��اب �ع��ة وال �ن �ص��ف م �س��اء ال �ي��وم
على اس�ت��اد الشيخ جابر األحمد
الدولي.

سمو ولي العهد مستقبال رئيس جهاز األمن الوطني
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الحكومة أبلغتني أنها لن تصدر أي قرارات منفردة في شأن رفع الدعوم

الغانم :إصالح االقتصاد لن يمس المواطنين
ولن يتم قبل أن يقول النواب كلمتهم
كشف رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم عن أن الحكومة ابلغته بأنها
ل ��ن ت �ص ��در أي ق � � ��رارات م �ن �ف��ردة ف��ي
ش� ��أن رف� ��ع ال ��دع ��وم م� �ش ��ددا ع �ل��ى أن
أي إج � � ��راءات اص�ل�اح �ي��ة ل�لاق�ت�ص��اد
الكويتي لن تمس املواطنني البسطاء
ف��ي وق ��ت أك ��د ف�ي��ه ال �غ��ان��م ح��ق وزي��ر
ال�ص�ح��ة د .ع�ل��ي ال�ع�ب�ي��دي ف��ي طلب
ت��أج�ي��ل م�ن��اق�ش��ة اس�ت�ج��واب��ه امل �ق��ررة
اليوم استنادا إلى تقديم بند جديد
إلى صحيفة االستجواب فيما يملك
العبيدي الحق في املناقشة إذا شاء.
وذك� � ��ر ال� �غ ��ان ��م ف ��ي ت �ص��ري��ح إل��ى
ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ان اس� �ت� �ج ��واب وزي� ��ر
الصحة د .علي العبيدي م��درج على
ج � ��دول أع� �م ��ال ج �ل �س��ة ال� �ي ��وم وع�ل��ى
اع�ت�ب��ار ان االس�ت�ج��واب ك��ل ال يتجزأ
وب � �ع ��د اض� ��اف� ��ة امل �س �ت �ج ��وب�ي�ن ب �ن��دا
ج��دي��دا ع �ل��ى االس �ت �ج��واب ف �م��ن حق
ال��وزي��ر ط�ل��ب ال�ت��أج�ي��ل وي �ج��اب إل��ى
طلبه دون ال��رج��وع ال��ى املجلس كما
ان من حقه مناقشة االستجواب في
الجلسة.
واض� � ��اف ان� ��ه اذا ن��اق��ش امل�ج�ل��س
االس � � �ت � � �ج� � ��واب ف� � ��ي ج � �ل � �س ��ة ال � �ي� ��وم
ف� ��ان م �ن��اق �ش��ة م ��وض ��وع ال �ت �ط ��ورات
االق�ل�ي�م�ي��ة س�ت�ت��م ف��ي ج�ل�س��ة خاصة
تعقد ي��وم الخميس املقبل أم��ا اذا لم
يناقش االستجواب فستتم مناقشة
امل��وض��وع ال �ي��وم او غ ��دا م�ش�ي��را ال��ى
ان ��ه ت ��م ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ال �ح �ك��وم��ة في
هذا الشأن بهدف اطالع النواب على
املعلومات امل�ت��واف��رة لديها ف��ي شأن
التطورات االقليمية األخيرة.
وح� ��ول م��ا ي �ث��ار ع��ن رف ��ع ال��دع��وم
واج� � ��راءات ح�ك��وم�ي��ة ق��د ت�م��س دخ��ل
امل ��واط �ن�ي�ن ذك� ��ر ال �غ��ان��م ان� ��ه اج�ت�م��ع
وس�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئيس

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل مأدبة العشاء التي أقامها على شرف رئيس مجلس النواب العراقي د.سليم الجبوري

مجلس الوزراء الذي اكد ان الحكومة
لن تأخذ قرارات منفردة فيما يتعلق
ب��االوض��اع االق�ت�ص��ادي��ة على ان تتم
م �ن��اق �ش��ة ه� ��ذا امل ��وض ��وع ف ��ي جلسة
ع��ادي��ة او ف��ي ج�ل�س��ة خ��اص��ة علنية

حتى تضع الحكومة ك��ل املعلومات
على مرأى ومسمع من الشعب وحتى
يقول النواب كلمتهم في هذا الشأن.
واض � � ��اف ان� �ن ��ا ن� ��واج� ��ه ت �ح��دي��ات
صعبة لكننا ق��ادرون على تخطيها

م��ن دون امل �س��اس ب��دخ��ول امل��واط�ن�ين
خ �ص��وص��ا ال �ب �س �ط��اء م �ن �ه��م م�ش�ي��را
ال � ��ى ان ل � �ق� ��اءه ورئ � �ي� ��س ال �ح �ك��وم��ة
تطرق ال��ى ض��رورة اج��راء اصالحات
ج��ذري��ة لالقتصاد الكويتي تناقش

الغانم متحدثا في مؤتمر صحافي في مجلس األمة أمس

ف ��ي ج�ل�س��ة ع�ل�ن�ي��ة وت �ك ��ون واض �ح��ة
ومعروفة للشعب.
وق � � � ��ال :ي� �ج ��ب ان ن� �ع ��ال ��ج ال �خ �ل��ل
الكبير في ميزانية الدولة اذ ال يمكن
ان ن�ق��ود ال��دول��ة ال��ى ح��ال��ة االف�ل�اس،

 ..ويهنئ عبدالعال بانتخابه
رئيسا لمجلس النواب المصري
بعث رئيس االت�ح��اد البرملاني
ال � �ع� ��رب� ��ي رئ � �ي� ��س م� �ج �ل ��س األم � ��ة
ال�ك��وي�ت��ي م� ��رزوق ال�غ��ان��م ببرقية
ت �ه �ن �ئ��ة ال � ��ى د .ع �ل ��ي ع �ب��دال �ع��ال
بمناسبة انتخابه رئيسا ملجلس
النواب بجمهورية مصر العربية
الشقيقة واك��د الغانم ف��ي برقيته
ثقته بقدرة د.عبدالعال في قيادة
ال�ب��رمل��ان امل�ص��ري لتحقيق مهامه

جانب من املباحثات الثنائية بني الغانم والجبوري

ال��وط �ن �ي��ة وال ��دس� �ت ��وري ��ة مل ��ا ف�ي��ه
صالح مصر واملصريني .
واع� � � � ��رب ال � �غ� ��ان� ��م ع � ��ن ت �ط �ل �ع��ه
ل � �ل � �ت � �ع� ��اون م� � ��ع رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال � �ن ��واب امل� �ص ��ري ال �ج��دي��د س ��واء
ع �ل��ى امل� �س� �ت ��وى ال �ث �ن��ائ��ي او م��ن
خ�ل�ال اع �م��ال ون �ش��اط��ات االت�ح��اد
البرملاني العربي.

مبينا ان ما نواجهه ليس وليد اليوم
ان �م��ا ه��و ت��راك �م��ات ل �ق ��رارات خاطئة
ات �خ��ذت ع�ل��ى م ��دى ف �ت��رة ط��وي�ل��ة من
الزمن وإن كان قدرنا أن نواجه هذه
االخ �ت�ل�االت وان ن�ص��ر ع�ل��ى تطبيق
االص�ل�اح ��ات االق �ت �ص��ادي��ة ال �ج��ذري��ة
فنحن لها واخواني اعضاء املجلس
ي�ت�ف�ه�م��ون ه ��ذه األوض � ��اع وال�ح�ل��ول
ال�ت��ي ال ت�ض��ر ب��امل��واط��ن وف��ي ال��وق��ت
ن� �ف� �س ��ه ت� �ش� �ك ��ل م � ��دخ �ل��ا ل�ل��اص�ل��اح
االقتصادي الحقيقي.
وأضاف ان على الحكومة مسايرة
ه � ��ذا األم � � ��ر وان ت �ت ��رج ��م ت� �ص ��ورات
املجلس الى واقع عملي ملموس يتم
تنفيذه.
وردا ع �ل��ى س � ��ؤال أك ��د ال �غ��ان��م ان
ال�ع��دي��د م��ن ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ل��م يتسن
انجازها في الجلسة املاضية سيتم
اقرارها في جلسة اليوم ومن ضمنها
قانون الهيئة العامة ملكافحة الفساد
وك�ش��ف ال��ذم��ة امل��ال�ي��ة وال ��ذي يسعى
املجلس الى قراره في مداولتني خالل
الجلسة املقبلة.

رئيس مجلس األمة ونظيره العراقي استعرضا عالقات التعاون بين البلدين
ع �ق��د رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م ��رزوق
الغانم بمكتبه أم��س ورئ�ي��س مجلس
ال� �ن ��واب ال �ع��راق��ي د .س�ل�ي��م ال �ج �ب��وري
والوفد املرافق مباحثات رسمية وذلك
بمناسبة زيارته الرسمية للبالد.
وجرى خالل املباحثات استعراض
ع�ل�اق ��ات ال �ت �ع��اون ب�ي�ن دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وج�م�ه��وري��ة ال �ع��راق وس �ب��ل تعزيزها
وت� �ط ��وي ��ره ��ا ف� ��ي م �خ �ت �ل��ف امل � �ج ��االت
السيما املتعلقة بالجانب البرملاني.
وت � �ب� ��ادل ال� �ج ��ان� �ب ��ان ال� �ح ��دي ��ث ع��ن
آخ��ر ال�ت�ط��ورات وامل�س�ت�ج��دات ال��راه�ن��ة
ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ين االق �ل �ي �م��ي وال ��دول ��ي
وأه� �م� �ي ��ة ت �ك �ث �ي��ف ال� �ج� �ه ��ود مل��واج �ه��ة

التحديات التي تشهدها املنطقة الى
جانب مناقشة ع��دد من القضايا ذات
االهتمام املشترك.
كما تطرقت املباحثات الى ترتيبات
ال �ع��راق مل��ؤت�م��ر ات�ح��اد م�ج��ال��س ال��دول
االعضاء في منظمة التعاون االسالمي
املقرر عقده في بغداد في الوقت الذي
يراه الجانب العراقي مناسبا.
وق ��ال رئ�ي��س مجلس األم ��ة م��رزوق
الغانم ان الزيارة تأتي في اطار تعزيز
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب �ي�ن ال �ب��رمل��ان�ي�ن
الكويتي والعراقي كما تأتي في اطار
جولة يقوم بها الجبوري في املنطقة
تحضيرا ملؤتمر اتحاد مجالس الدول

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
املزمع عقده في بغداد.
وب� �ي� ��ن ان امل � �ب � ��اح � �ث � ��ات ت �ض �م �ن��ت
ال �ت �ن �س �ي��ق ف ��ي ش � ��أن ت �ح��دي��د امل��وع��د
امل �ن��اس��ب الس �ت �ض��اف��ة امل��ؤت �م��ر ح�ي��ث
أكد الوفد البرملاني الكويتي حضوره
املؤتمر على مستوى الرئاسة ودعمه
ال�ك��ام��ل الس�ت�ض��اف��ة ال �ع��راق ل��ه مشيرا
ال ��ى ان ال �ج��ان��ب ال �ع��راق��ي ه��و األج ��در
ف��ي ت�ح��دي��د م��وع��د امل��ؤت �م��ر ب �ن��اء على
ظروفه.
وأوض � ��ح ان ال �ج��ان �ب�ين ات �ف �ق��ا على
العديد من االمور على رأسها مكافحة
االرهاب

الفتا الى تهنئته للرئيس الجبوري
ب ��ان� �ت� �ص ��ارات ال �ج �ي ��ش ال� �ع ��راق ��ي ف��ي
م �ح ��اف �ظ ��ة االن� � �ب � ��ار ض� ��د ال �ج �م ��اع ��ات
االره � ��اب � �ي � ��ة وم� �ن� �ه ��ا ت �ن �ظ �ي��م ال� ��دول� ��ة
االس�لام�ي��ة (داع ��ش) وامنياته للعراق
باألمن واالستقرار.
م��ن جانبه ق��ال ال�ج�ب��وري ان�ن��ا بكل
اع �ت��زاز اج��ري�ن��ا ل �ق��اء م��ع س�م��و األم�ي��ر
ورئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ووزي � � ��ر
الخارجية ورئيس مجلس األمة خالل
زيارة رسمية إلى دولة الكويت.
وق ��ال ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي أمس
إن�ن��ا تباحثنا ف��ي ع��دد م��ن القضايا
اوال ال�ق�ض��اي��ا اإلق�ل�ي�م�ي��ة ت�ع��ج بجملة

م��ن القضايا ال�ت��ي تحتاج إل��ى وح��دة
امل��وق��ف واالن �ط�ل�اق م��ن م �ب��دأ ض ��رورة
ت �ه��دئ��ة األوض� � ��اع وإح� � ��داث ح��ال��ة من
الوئام بني األطراف اإلقليمية والدولية
والحيلولة دون تفاقم األزمات ألن لها
انعكاسا على مجتمعاتنا التي يجب
أن تتوحد أمام خطر اإلرهاب وداعش
وب� �ع ��د ذل � ��ك ت �ح �ق �ي��ق األم� � ��ن ال��داخ �ل��ي
واإلقليمي.
وأوضح كانت لنا فرصة بالتحدث
ع ��ن ق ��رب ان �ع �ق��اد م��ؤت �م��ر ال �ب��رمل��ان��ات
اإلسالمية في بغداد ووجهنا الدعوة
بشكل مباشر إل��ى دول��ة الكويت التي
س��اع��دت �ن��ا ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ف ��ي أن ي �ق��ام

امل��ؤت�م��ر ف��ي ال�ع��راق وك��ان لها حضور
ودع� � � ��م ع� � ��ال وح ��رص � �ن ��ا ع� �ل ��ى إت� �م ��ام
املؤتمر ملا يمثله من رمزية مهمة لنا
بأن تكون بغداد نقطة تجمع لرؤساء
البرملان اإلسالمية.
وك� ��ان ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م أق� ��ام م�س��اء
األول من أمس مأدبة عشاء على شرف
ال� �ج� �ب ��وري وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه وذل ��ك
بمناسبة زيارة رسمية للبالد.
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أشاد بالمساعي اإليجابية لألمير في االفراج عن آخر معتقل كويتي في معتقل غوانتانامو

مجلس الوزراء :نقل تبعية الحضانات الخاصة
إلى وزارة التربية
أشاد مجلس الوزراء
بالمساعي اإليجابية التي
قام بها حضرة صاحب
السمو األمير حفظه
اهلل ورعاه بشأن أوضاع
الكويتيين المعتقلين في
سجون غوانتانامو والتي
أسفرت عن استجابة
السلطات األمريكية
لمساعي سموه لإلفراج
عن آخر معتقل كويتي
في معتقل غوانتانامو
وعودته للبالد مؤخرا
والتي ترجمت عمق
العالقات بين الكويت
والواليات المتحدة
األمريكية.
ووافق مجلس الوزراء
على توصيتي اللجنة
التعليمية والثقافية
واالجتماعية والصحية
بشأن طلب وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل
على نقل تبعية كل من
إدارة رعاية المعاقين
وإدارة مركز التأهيل
المهني من وزارة
الشؤون االجتماعية
والعمل إلى الهيئة
العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة ونقل اختصاص
الترخيص بدور الحضانات
الخاصة واإلشراف عليها
من وزارة الشؤون
االجتماعية والعمل إلى
وزارة التربية.

الكويت متضامنة
مع السعودية
ودول الخليج
ترفض انتهاك
حرمة البعثات
الدبلوماسية
رئيس مجلس الوزراء مترئسا اجتماع مجلس الوزراء أمس

ع�ق��د م�ج�ل��س ال� � ��وزراء اج�ت�م��اع��ه
األس � �ب� ��وع� ��ي ب� �ع ��د ظ� �ه ��ر أم� � ��س ف��ي
ق ��اع ��ة م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ف� ��ي ق�ص��ر
السيف برئاسة سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد
االجتماع صرح وزير الدولة لشؤون
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر ال �ك �ه��رب��اء
وامل � � � ��اء ب ��ال ��وك ��ال ��ة ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د
ال�ع�ب��د ال�ل��ه ب�م��ا ي�ل��ي :اط�ل��ع مجلس
ال ��وزراء ف��ي مستهل اجتماعه على
ال ��رس ��ال� �ت�ي�ن امل ��وج� �ه� �ت�ي�ن ل �ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه الله
ورع��اه من كل من الرئيس فرانسوا
ه ��والن ��د رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة ف��رن�س��ا
والرئيس املاز بيك اتامبايف رئيس
ج �م �ه��وري��ة ق �ي��رغ �ي��زس �ت��ان وال�ل�ت�ين
تضمنتا تعزيز العالقات الثنائية
ال�ق��ائ�م��ة ب�ين دول ��ة ال�ك��وي��ت وه��ذي��ن
ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين وتنميتها في
املجاالت وامليادين كافة.
كما أح��اط ال�ن��ائ��ب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح ال� �خ ��ال ��د امل �ج �ل��س
ع � �ل � �م� ��ا ب � �ن � �ت� ��ائ� ��ج م� � �ش � ��ارك� � �ت � ��ه ف��ي
االج �ت �م��اع االس �ت �ث �ن��ائ��ي للمجلس
ال� � � � ��وزاري مل �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ل� ��دول
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة ال � ��ذي ع �ق��د ي��وم
السبت املاضي في ال��ري��اض لبحث
االع � � �ت� � ��داءات ع �ل��ى م� �ق ��ار ال �ب �ع �ث��ات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ل�ل�م�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية الشقيقة في إي��ران حيث
ات �ف��ق وزراء خ��ارج �ي��ة دول مجلس
التعاون الخليجي على آلية فعالة
ملواجهة التدخالت اإليرانية وأكدوا
في البيان الصادر على دعم موقف
اململكة العربية السعودية وتأييد
ج �م �ي��ع اإلج � � � ��راءات ال �ت ��ي ت�ت�خ��ذه��ا
ملحاربة اإلرهاب ومثيري الفنت كما
أدان ال�ب�ي��ان االع �ت ��داءات ع�ل��ى مقار
ال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة السعودية
في إي��ران مؤكدا مخالفته التفاقية
فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام

 1961وات �ف��اق �ي��ة ف �ي �ي �ن��ا ل �ل �ع�لاق��ات
القنصلية لعام  1963كما شدد على
أن أعمال إيران ال تخدم السلم واألمن
في املنطقة وتتنافى ومبادئ حسن
الجوار وتؤدي إلى إشعال املزيد من
األزمات في املنطقة.
ثم أح��اط الخالد مجلس ال��وزراء
علما بنتائج االجتماع غير العادي
ملجلس جامعة الدول العربية الذي
عقد ف��ي ال�ق��اه��رة بجمهورية مصر
العربية وبمحتوى البيان الختامي
ال��ذي أك��د فيه دع��م اإلج� ��راءات التي
اتخذتها اململكة العربية السعودية
ف� ��ي م ��واج� �ه ��ة األع� � �م � ��ال ال �ع ��دائ �ي ��ة
واالس � � �ت � � �ف� � ��زازات اإلي � ��ران � �ي � ��ة وق � ��رر
ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة م��ن وزراء خ��ارج�ي��ة
ك��ل م��ن اململكة ال�ع��رب�ي��ة السعودية
ودول � ��ة اإلم� � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل�ت�ح��دة
ومملكة البحرين وجمهورية مصر
العربية ملتابعة تطورات األزم��ة مع
إي� ��ران وس �ب��ل ال �ت �ص��دي ل�ل�ت��دخ�لات
اإلي ��ران� �ي ��ة ف ��ي ال � �ش� ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة
ل �ل��دول ال�ع��رب�ي��ة ورف ��ع ال�ن�ت��ائ��ج إل��ى
م �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وى
الوزاري في دورته املقبلة.
ك�م��ا أط�ل��ع ال�ن��ائ��ب األول لرئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح ال � �خ� ��ال� ��د م �ج �ل��س
الوزراء على نتائج الزيارة التي قام
ب�ه��ا ل�ل�ب�لاد م��ؤخ��را وزي ��ر خ��ارج�ي��ة
ج� �م� �ه ��وري ��ة ال � � �ع � ��راق ال �ش �ق �ي �ق ��ة د.
إبراهيم األشيقر الجعفري والذي تم
خاللها بحث سبل توطيد العالقات
الثنائية بني البلدين الشقيقني في
امل � �ج� ��االت ك ��اف ��ة وم �ج �م��ل األح � ��داث
ال�ت��ي تشهدها املنطقة وال�ت�ط��ورات
ال �س �ي��اس �ي��ة واألم � �ن � �ي� ��ة اإلق �ل �ي �م �ي��ة
وال � ��دول� � �ي � ��ة ال س� �ي� �م ��ا ال � �ت � �ط� ��ورات
األخ �ي��رة وامل�ت�م�ث�ل��ة ف��ي االع �ت��داءات
ع�ل��ى م �ق��ار ال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
السعودية في إيران.
ك�م��ا أط�ل��ع ال�خ��ال��د اي�ض��ا مجلس

ال� � ��وزراء ع�ل��ى ن�ت��ائ��ج ال ��زي ��ارة ال�ت��ي
ق��ام بها للبالد م��ؤخ��را ن��ائ��ب وزي��ر
خ��ارج �ي��ة ال �ج �م �ه��وري��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
اإلي��ران �ي��ة م��رت�ض��ى س��رم��دي وال��ذي
ت � ��م خ�ل��ال� ��ه ت� �ج ��دي ��د م� ��وق� ��ف دول � ��ة
ال �ك��وي��ت ال ��راف ��ض الن �ت �ه��اك ح��رم��ة
س�ف��ارة اململكة العربية السعودية
الشقيقة في طهران وقنصليتها في
مشهد وتأكيد موقف دولة الكويت
امل� �ت� �ض ��ام ��ن م� ��ع امل �م �ل �ك ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�س�ع��ودي��ة ودول مجلس ال�ت�ع��اون
لدول الخليج العربية بهذا الشأن.
و أثنى مجلس الوزراء على البيان
ال �خ �ت��ام��ي ل�لاج �ت �م��اع االس�ت�ث�ن��ائ��ي
للمجلس ال��وزاري ملجلس التعاون
لدول الخليج العربية وكذلك البيان
ال �خ �ت��ام��ي ل�لاج �ت �م��اع غ �ي��ر ال �ع��ادي
ملجلس جامعة ال��دول العربية وفي
هذا الصدد فقد أكد مجلس الوزراء
موقف دول��ة الكويت املتضامن مع
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ودول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي
ورف� � ��ض ان� �ت� �ه ��اك ح ��رم ��ة ال �ب �ع �ث��ات
ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ة وع� � � � ��دم ال� �ت ��دخ ��ل
بالشؤون الداخلية.
وأشاد مجلس الوزراء باملساعي
اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت ��ي ق� ��ام ب �ه��ا ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه الله
ورع� � ��اه ب �ش��أن أوض� � ��اع ال�ك��وي�ت�ي�ين
املعتقلني ف��ي س�ج��ون غوانتانامو
وال � � �ت� � ��ي أس � � �ف� � ��رت ع� � ��ن اس� �ت� �ج ��اب ��ة
ال � �س � �ل � �ط� ��ات األم� ��ري � �ك � �ي� ��ة مل �س ��اع ��ي
س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه ل�لإف��راج
ع��ن آخ��ر معتقل كويتي ف��ي معتقل
غوانتانامو وعودته للبالد مؤخرا
وال � �ت� ��ي ت ��رج� �م ��ت ع� �م ��ق ال� �ع�ل�اق ��ات
ب�ي�ن ال �ك ��وي ��ت وال � ��والي � ��ات امل �ت �ح��دة
األمريكية الصديقة.
ك�م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
ت ��وص� �ي� �ت ��ي ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
والثقافية واالجتماعية والصحية
ب � � �ش� � ��أن ط� � �ل � ��ب وزارة ال � � �ش� � ��ؤون

االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م ��ل ع� �ل ��ى ن �ق��ل
تبعية ك��ل م��ن إدارة رع��اي��ة املعاقني
وإدارة م��رك��ز ال �ت��أه �ي��ل امل �ه �ن��ي من
وزارة الشؤون االجتماعية والعمل
إل� ��ى ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل� �ش ��ؤون ذوي
اإلعاقة ونقل اختصاص الترخيص
ب � � � � � ��دور ال � � �ح � � �ض� � ��ان� � ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة
واإلشراف عليها من وزارة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال� �ع� �م ��ل إل � ��ى وزارة
التربية وق��رر املجلس املوافقة على
هاتني التوصيتني.
ك�م��ا اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
ال � �ع� ��رض امل� ��رئ� ��ي امل � �ق� ��دم م� ��ن وزي� ��ر
اإلع � �ل� ��ام ووزي � � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ال �ص �ب ��اح رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال��دائ �م��ة
ل�ل�اح �ت �ف��ال ب ��األع� �ي ��اد وامل �ن��اس �ب��ات
الوطنية ووكيل وزارة اإلعالم طارق
امل � � ��زرم وال � � ��ذي أوض� �ح ��ا ف �ي��ه خ�ط��ة
اللجنة بشأن االستعدادات الجارية
ل �ل�اح � �ت � �ف� ��ال ب � ��األع� � �ي � ��اد ال ��وط� �ن� �ي ��ة
ل �ت �ش �ج �ي��ع وت � ��رس � ��خ ق� �ي ��م ال� �ه ��وي ��ة
والوحدة الوطنية وتعزيز الشعور
الوطني واالنتماء والوالء.
وق � ��د ع �ب��ر م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع��ن
تقديره للجهود التي تبذلها وزارة
اإلعالم وعلى رأسها الشيخ سلمان
ال �ح �م��ود وأع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ال��دائ�م��ة
ل�لاح�ت�ف��االت ب��األع�ي��اد وامل�ن��اس�ب��ات
الوطنية.
ك � �م ��ا ب � �ح ��ث امل � �ج � �ل ��س ال � �ش� ��ؤون
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض� � ��وء ال� �ت� �ق ��اري ��ر
املتعلقة بمجمل التطورات الراهنة
ف� � ��ي ال� � �س � ��اح � ��ة ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ع �ل��ى
الصعيدين العربي والدولي.

نرحب بالبيان
الختامي للمجلس
الوزاري الخليجي
والبيان الختامي
لمجلس جامعة
الدول العربية
نقل تبعية رعاية
المعاقين ومركز
التأهيل المهني
إلى هيئة ذوي
اإلعاقة
األعياد الوطنية
ترسخ قيم الهوية
والوحدة الوطنية
واالنتماء والوالء
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هنأ علي عبدالعال بانتخابه رئيسا للبرلمان المصري

الخرينج :خارجية البرلمان العربي بحثت
المصالح الوطنية في الدول العربية
ق��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
ع� �ض ��و ال � �ب� ��رمل� ��ان ال� �ع ��رب ��ي م� �ب ��ارك
ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ان ل � �ج � �ن ��ة ال� � �ش � ��ؤون
ال �خ ��ارج �ي ��ة وال �س �ي��اس �ي��ة واالم � ��ن
ال�ق��وم��ي ال�ت��اب�ع��ة ل�ل�ب��رمل��ان العربي
ب�ح�ث��ت م��وض��وع��ات ع ��دة متعلقة
بالعمل العربي املشترك.
واض� ��اف ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
ام� ��س ع �ل��ى ه��ام��ش م �ش��ارك �ت��ه في
اع� �م ��ال االج� �ت� �م ��اع ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة
ب ��دور االن �ع �ق��اد ال��راب��ع م��ن الفصل
التشريعي االول للبرملان العربي
ع�ل��ى م��دى ي��وم�ين ان م��ن ب�ين ه��ذه
امل� � ��وض� � ��وع� � ��ات م � � �ش� � ��روع اص� � � ��دار
(وث �ي �ق ��ة امل �ص��ال �ح��ة ال��وط �ن �ي��ة ف��ي
ال � � ��دول ال �ع ��رب �ي ��ة) ووث �ي �ق ��ة اخ ��رى
حول (مسيرة التطوير والتحديث
واالص � �ل� ��اح ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م ال �ع ��رب ��ي)
على ضوء وثيقة معتمدة في قمة
تونس العربية عام .2004
واوض� � ��ح ان ال �ل �ج �ن��ة اس�ت�م�ع��ت
ال��ى ع��رض م��ن ن��ائ��ب االم�ي�ن ال�ع��ام
ل �ج��ام �ع��ة ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ال�س�ف�ي��ر
احمد بن حلي حول اولويات العمل
ال� �ع ��رب ��ي امل� �ش� �ت ��رك خ �ل��ال امل��رح �ل��ة
املقبلة كما تمت مناقشة العالقات
العربية الخارجية م��ع البرملانات
االق �ل �ي �م �ي��ة (ال� �ب ��رمل ��ان االوروب� � � ��ي -
ام��ري �ك��ا ال�لات�ي�ن�ي��ة  -ب��رمل��ان ع�م��وم
افريقيا).
واض� � ��اف ال �خ��ري �ن��ج ان ال�ل�ج�ن��ة
ن��اق �ش��ت ك��ذل��ك ب �ن ��ودا دائ �م ��ة على
ج ��دول اع�م��ال�ه��ا وه ��ي م�س�ت�ج��دات
ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة واالم � � ��ن
القومي العربي والتنمية املستدامة

الخرينج مهنئا رئيس مجلس النواب املصري

واح �ت�ل�ال اي ��ران ل�ل�ج��زر االم��ارات �ي��ة
الثالث والجوالن العربي السوري
املحتل.
واشار الى انه تم رفع توصيات
لجنة ال �ش��ؤون السياسية واالم��ن
ال � �ق� ��وم� ��ي ال � � ��ى ال� �ج� �ل� �س ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للبرملان التي من املقرر ان تعقد غدا
(اليوم) الثالثاء.
وك��ان��ت ال �ل �ج��ان االرب� ��ع ال��دائ�م��ة
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ب��رمل��ان ال �ع ��رب ��ي ب ��دأت
اج �ت �م��اع��ات �ه��ا ام � ��س االول االح ��د
ملناقشة القضايا املرتبطة باألمن
ال�ق��وم��ي ال�ع��رب��ي وص��ون��ه ال سيما

ف��ي ظ��ل االع� �ت ��داءات االخ �ي��رة على
س�ف��ارة وقنصلية اململكة العربية
السعودية في إيران.
ومن املقرر ان ترفع هذه اللجان
تقاريرها الخاصة بمجاالت العمل
ال �ع��رب��ي امل �ش �ت��رك ل�ل�ب��رمل��ان بكامل
هيئته اليوم.
يذكر ان اللجان االربع هي لجنة
ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
واألمن القومي كل من لجنة الشؤون
االق � �ت � �ص � ��ادي � ��ة وامل � ��ال� � �ي � ��ة ول �ج �ن��ة
ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
وح�ق��وق االن �س��ان ولجنة ال�ش��ؤون

االجتماعية والتربوية والثقافية
واملرأة والشباب.
ومن جهة أخرى ،قام نائب رئيس
م �ج �ل��س االم � � ��ة م � �ب� ��ارك ال �خ��ري �ن��ج
رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة االخ � � ��وة ال �ك��وي �ت �ي��ة
امل�ص��ري��ة البرملانية ب��زي��ارة رئيس
مجلس ال�ش�ع��ب امل �ص��ري املنتخب
حديثا د .علي عبد العال مقدما له
التهاني بمناسبة انتخابه رئيسا
ملجلس الشعب متمنيا له التوفيق
والنجاح في عمله البرملاني مقدما
له استعداد مجلس االمة الكويتي
ال � �ت � �ع � ��اون ال � �ك� ��ام� ��ل وامل � �ث � �م� ��ر ب�ين
الجانبني ملا فيه مصلحة البلدين
الشقيقني واالمة العربية.
واك � ��د ال �خ��ري �ن��ج ان ��ه ن �ق��ل خ�لال
لقائه د .عبدالعال تهاني وتحيات
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م ��و ال �ش �ي��خ
ص �ب��اح االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
ام �ي ��ر ال� �ب�ل�اد امل� �ف ��دى وس �م ��و ول��ي
عهده االم�ين الشيخ ن��واف االحمد
الجابرالصباح وم �ع��ال��ي رئ�ي��س
مجلس االمة مرزوق الغانم وسمو
رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر
امل�ب��ارك الحمد الصباح لنيله ثقة
مجلس ال �ن��واب ب��ان�ت�خ��اب��ه رئيسا
له متمنني له التوفيق والنجاح في
أداء مهمته ال��وط�ن�ي��ة ف��ي ترسيخ
دع ��ائ ��م ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وامل �ش��ارك��ة
ال �ش �ع �ب �ي��ة م ��ؤك ��دا ت �م �ن �ي��ات��ه مل�ص��ر
ال � �ع� ��روب� ��ة ب ��ال� �ت� �ق ��دم واالس � �ت � �ق� ��رار
واالمن واالمان.

برلمان

الجبري :نجري اللمسات
األخيرة لعقد قمة برلمانية
عربية طارئة في فبراير
أكد نائب رئيس البرملان العربي
وعضو مجلس األم��ة النائب محمد
ال�ج�ب��ري ام��س أه�م�ي��ة ال��دع��وة لعقد
اج�ت�م��اع ط ��ارئ ل��رؤس��اء ال�ب��رمل��ان��ات
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ف �ب��راي��ر امل�ق�ب��ل ف��ي ظل
التحديات التي تواجه االمة العربية.
وق� � � � ��ال ال� � �ج� � �ب � ��ري ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي على هامش مشاركته في
اج�ت�م��اع��ات ال�ل�ج��ان االرب� ��ع ال��دائ�م��ة
ل �ل �ب��رمل��ان ال �ع ��رب ��ي ان ث �م��ة دع � ��وات
للبرملان العربي واالتحاد البرملاني
ال�ع��رب��ي م��ع ج��ام�ع��ة ال ��دول العربية
مل��واج �ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ال �ت��ي ي�م��ر بها
ال� ��وط� ��ن ال� �ع ��رب ��ي ح ��ال� �ي ��ا ال س�ي�م��ا
م ��ا ي�ت�ع�ل��ق ب� ��االره� ��اب .وأوض � ��ح ان
ال �ل �م �س��ات االخ � �ي� ��رة ت� �ج ��ري ح��ال�ي��ا
ل �ع �ق��د ال �ق �م��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة امل �ق �ت��رح��ة
ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
العربي رئيس مجلس االمة مرزوق
ال �غ��ان��م ورئ� �ي ��س ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
اح �م��د ال� �ج ��روان اض��اف��ة ال ��ى االم�ي�ن
العام لجامعة الدول العربية د .نبيل
العربي بالقاهرة في فبراير املقبل.
واش� � � � � ��ار ال� � � ��ى ب � �ي� ��ان� ��ي امل �ج �ل ��س
ال� � � � ��وزاري ل� � ��دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون
الخليجي واملجلس الوزاري العربي
ب �ش��أن ادان � ��ة امل �م ��ارس ��ات االي��ران �ي��ة
ف�ي�م��ا ي�خ��ص االع �ت ��داء ع�ل��ى س�ف��ارة
امل �م �ل �ك��ة ال �ع ��رب �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ف��ي
ط � �ه� ��ران وق �ن �ص �ل �ي �ت �ه��ا ف� ��ي م�ش�ه��د
وم��ا يشكله ذل��ك م��ن ت�ع��د ومخالفة
للمواثيق الدولية.
ول �ف��ت ال �ج �ب��ري ك��ذل��ك ال ��ى ب�ي��ان
م�ك�ت��ب ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي ال� ��ذي دان
ه��ذه األع �م��ال ال�ت��ي ت�ق��وم ب�ه��ا اي��ران
وم��ا تشكله م��ن مخاطر على ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة راف � �ض ��ا ف ��ي ال ��وق ��ت ذات ��ه
ال�ت��دخ��ل ف��ي ال �ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة ألي

محمد الجبري

دولة من الدول العربية ال سيما دول
الخليج.
وق ��ال ال�ج�ب��ري ان ه�ن��اك خ�ط��وات
فعلية ملواجهة التحديات واملخاطر
ع �ل��ى ال �س��اح��ة ال �ع��رب �ي��ة ت�ت�م�ث��ل في
ت �ش �ك �ي��ل ج� �ي ��ش ع� ��رب� ��ي م � ��ن خ�ل�ال
ال�ت�ح��ال��ف ال�ع��رب��ي ال��داع��م للشرعية
ف��ي ال�ي�م��ن ف��ي ح��رب�ه��ا ض��د جماعة
الحوثيني وميليشيات علي عبدالله
صالح.
واضاف ان من بني تلك الخطوات
ك��ذل��ك االع �ل��ان ع��ن ت�ش�ك�ي��ل ت�ح��ال��ف
اس�لام��ي ع�س�ك��ري مل�ح��ارب��ة االره ��اب
م �ش �ي��دا ب �ه ��ذه ال �خ �ط��وة ال �ت ��ي ط��ال
انتظارها والتي بدأت تظهر بالفعل
على أرض الواقع.
وأك � ��د ال �ج �ب��ري ح� ��رص ال �ب��رمل��ان
العربي الذي يمثل الشعوب العربية
ع �ل��ى ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى األم � ��ن ال �ق��وم��ي
ال �ع ��رب ��ي وم �ص �ل �ح �ت��ه م� �ش ��ددا ع�ل��ى
دع��م البرملان لتوجهات الحكومات
العربية في هذا السياق.

الحويلة :تأييد برلماني عربي لموقف
وزراء الخارجية العرب الداعم للسعودية
أك��د ع�ض��و ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي عضو
م�ج�ل��س االم� ��ة م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة ام��س
أن م��وق��ف م�ج�ل��س وزراء ال�خ��ارج�ي��ة
العرب الداعم للسعودية في مواجهة
ال �ت �ح ��دي ��ات ال� �ت ��ي ت �ج��اب �ه �ه��ا ي�ح�ظ��ى
بتأييد البرملانيني العرب جاء ذلك في
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي أدل ��ى ب��ه ال�ح��وي�ل��ة
ف� ��ي خ� �ت ��ام اج� �ت� �م ��اع ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ت��رب��وي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
وامل � � ��رأة وال �ش �ب ��اب ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ب��رمل��ان
العربي التي بدأت اعمالها امس االول.
واوض � ��ح ال�ح��وي�ل��ة أن ب �ي��ان وزراء
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال � � �ع � ��رب ي � �ح� ��اف� ��ظ ع �ل��ى

اس�ت�ق��رار ك��ل االق �ط��ار ال�ع��رب�ي��ة وي��وف��ر
ل�ه��ا االس �ت �ق��رار واالم ��ن م��ؤك��دا اهمية
توفر االدوات املناسبة لوضع الحلول
واملعالجة للعديد من القضايا.
وش � � ��دد ع� �ل ��ى ان ه � �ن ��اك ت �ح��دي��ات
ج � �س� ��ام� ��ا ت� � �ه � ��دد االم� � � � ��ن ف� � ��ي ال� � � ��دول
العربية تتطلب من الجميع أن يكون
ه�ن��اك ع�م��ل ع��رب��ي م�ش�ت��رك ف��ي جميع
املجاالت السيما ما يتعلق بالسياسة
الخارجية وتوحيد الخطاب تجاه اي
تهديد ألي بلد عربي.
وع�ل��ى صعيد اع�م��ال اللجنة اش��ار
ال�ح��وي�ل��ة ال��ى أن�ه��ا ت�ط��رق��ت إل��ى سبل

دع � ��م ق ��ان ��ون ع ��رب ��ي خ � ��اص ل�ح�م��اي��ة
وص� �ي ��ان ��ة ال �ب �ي �ئ��ة م �ن ��وه ��ا ب�ت�ش�ك�ي��ل
لجنة فرعية لذلك الى جانب مناقشة
ال �ص �ي �غ��ة ال �ن �ه��ائ �ي��ة ل��وث �ي �ق��ة خ��اص��ة
بالشباب العربي.
واوض � � � ��ح أن ه � ��ذه ال ��وث� �ي� �ق ��ة ح ��ال
اقرارها واعتمادها في الجلسة العامة
للبرملان العربي غ��دا الثالثاء ستمثل
م��رج �ع �ي��ة خ ��اص ��ة ل �ل �ش �ب��اب ال �ع��رب��ي
وق ��اع ��دة ي�ن�ط�ل��ق م�ن�ه��ا ب �ش��أن كيفية
توفير كل ما يحتاجه الشاب العربي.
واوض��ح أن قضايا امل��رأة والطفولة
ل �ي �س��ت ب �غ��ائ �ب��ة ع �ل��ى ج� � ��دول اع �م��ال

اج�ت�م��اع ال�ل�ج�ن��ة االج�ت�م��اع�ي��ة مشيرا
الى اق��رار وثيقة مهمة للغاية تتطرق
لجميع ال�ح�ق��وق ال�خ��اص��ة ب��امل��رأة تم
اع �ت �م��اده��ا م��ن ق �ب��ل ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
وج��رى رف�ع�ه��ا ل�ل�ق��ادة ال�ع��رب تمهيدا
الع �ت �م ��اده ��ا ف ��ي ال �ق �م��ة ال� �ق ��ادم ��ة ف��ي
تونس.
وشدد على أن الطفل العربي يحظى
كذلك باهتمام رئيس واعضاء اللجنة
م��وض �ح��ا ان� ��ه س �ي �ك��ون ه �ن��اك ق��ان��ون
خاص للطفل يوفر له كل ما يحتاجه
ويحفظ له حقوقه مؤكدا العمل على
مناقشة العديد من القضايا وم��ن ثم
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طرح مشاريع بقوانني لتكون بعد ذلك
وثائق مرجعية.
كما اكد الحويلة أن البرملان العربي
ال � ��ذي ي �م �ث��ل ص� ��وت ال �ش �ع��ب ال �ع��رب��ي
سيعمل جاهدا على تحقيق التطلعات
ومواجهة التحديات والتهديدات التي
تواجه االمة العربية وتتطلب أن يكون
هناك صوت واحد فاعل.
واع � � ��رب ع ��ن ام �ل ��ه ب� ��ان ي �ج ��ري م��ن
خالل البرملان العربي اق��رار كل ما من
ش��أن��ه أن ي �خ��دم ال��وط��ن ال �ع��رب��ي وأن
ي��وف��ر ل�ل�م��واط��ن ال�ع��رب��ي ك��ل اس�ت�ق��رار
ورفاهية.

د .محمد الحويلة
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إنهاء جميع حاالت مصارف المساجد غير المستحقة

الميزانيات :إحالة المتسببين في مخالفات
مجمع األوقاف التجاري على النيابة
ق� � ��ال رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي ع ��دن ��ان عبد
ال � �ص � �م� ��د إن ال � �ل � �ج � �ن� ��ة اج� �ت� �م� �ع ��ت
بحضور وزير العدل ووزير األوقاف
وال � � � �ش� � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ي �ع �ق ��وب
الصانع ملناقشة الحساب الختامي
ل�ل�أم��ان��ة ال �ع��ام��ة ل �ل�أوق ��اف ل�ل�س�ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة  2014/2015وم�ل�اح �ظ��ات
دي��وان املحاسبة بشأنه وتبني لها
ما يلي:
أوال :زيادة التواصل
مع الجهات الرقابية
أوض � �ح� ��ت ال �ل �ج �ن ��ة أن األم� ��ان� ��ة
العامة لألوقاف بحاجة إلى إعادة
ن �ظ��ر ف ��ي آل �ي��ات �ه��ا ال �ت��واص �ل �ي��ة مع
الجهات الرقابية وزي ��ادة مستوى
ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م� �ع� �ه ��ا خ � ��اص � ��ة أن� �ه ��ا
اطلعت على العديد من اإلج��راءات
الجادة التي قام بها الوزير مؤخرا
ف ��ي ت �س��وي��ة امل�ل�اح� �ظ ��ات امل�س�ج�ل��ة
عليها والتي ينبغي تزويد دي��وان
املحاسبة بها.
ثانيا :إدارة التدقيق الداخلي
وش� � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى ض� ��رورة

جانب من اجتماع اللجنة امليزانيات أمس

ت �ف �ع �ي��ل إدارة ال �ت��دق �ي��ق ال��داخ �ل��ي
وإل � �ح� ��اق ت�ب�ع�ي�ت�ه��ا ب��أع �ل��ى س�ل�ط��ة
إش� ��راف � �ي� ��ة وت� �ق ��وي� �ت� �ه ��ا ب� ��ال � �ك� ��وادر
ال� ��وظ � �ي � �ف � �ي� ��ة امل � ��ؤه� � �ل � ��ة ل � �ل � �ح ��د م��ن
األخ �ط��اء امل�ح��اس�ب�ي��ة وض �م��ان ع��دم
َّ
السيما أن جميع
تكرارها مستقبال
امل�لاح �ظ��ات امل�س�ج�ل��ة ع�ل��ى سجالت
ح�س��اب��ات األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�لأوق��اف
ت � �ع� ��ان� ��ي م � ��ن خ � �ل� ��ل ف � ��ي ال� �ت ��وج� �ي ��ه
امل �ح��اس �ب��ي وع � ��دم ال �ت �ق �ي��د ب �ق��واع��د
تنفيذ امليزانية والتعليمات املالية
املنظمة لها.

ثالثا :األموال الوقفية
وأك��دت اللجنة ض��رورة تطوير
آل� �ي ��ات ال �ع �م��ل اإلداري � � � ��ة وامل��ال �ي��ة
واملحاسبية فيما يخص استثمار
األم��وال الوقفية ومصارف الخير
امل �ق��رر ل�ه��ا وص ��رف ري�ع�ه��ا ل��ذري��ة
ال��واق�ف�ين وف�ق��ا ل�لأرص��دة الفعلية
ال ال �ت �ق��دي��ري��ة وال �ت �ق �ي��د ب�ض��واب��ط
ال � �ص� ��رف ال� �ش ��رع� �ي ��ة ل� �ن� �ظ ��ار ت�ل��ك
األوق� � � � � ��اف ح� �ف ��اظ ��ا ع� �ل ��ى ح �ق ��وق
الواقفني خاصة أن من املالحظات
امل �س �ج �ل ��ة وج � � ��ود م �ج �م ��وع ��ة م��ن

ال�ع�ق��ارات املباعة ذات ع��وائ��د غير
مجدية يعود أحدها لسنة  1962لم
يتم استبدالها بعد بعقارات ذات
ع��وائ��د مجدية باملخالفة لالئحة
ض� ��واب� ��ط االس� �ت� �ث� �م ��ار ال �ق��اض �ي��ة
ب� ��وج� ��وب ش � � ��راء ب � ��دل ل �ل �ع �ق��ارات
امل�ب��اع��ة ف��ي م��دة أق�ص��اه��ا  6أشهر
وه� ��و م ��ا ي �ع��د ان �ت �ق��اص��ا ل�ح�ق��وق
الواقفني وبحاجة إلى وقفة جادة
ل�ت�ص��وي��ب ه ��ذه امل�ل�اح �ظ��ات كليا
ضمن األط��ر الشرعية ومتطلبات
الجهات الرقابية.

رابعا :مكافآت مجالس إدارات
الشركات المستثمر بها
وأط� � �ل � ��ع ال� � ��وزي� � ��ر ال� �ل� �ج� �ن ��ة ع �ل��ى
اإلج� � � � � � � ��راءات امل � �ت � �خ� ��ذة ل �ت �ص��وي��ب
م�لاح �ظ��ة دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ب�ش��أن
املكافآت التي يحصل عليها ممثلو
األم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل�أوق� ��اف خ��اص��ة
ولعموم ممثلي الجهات الخاضعة
ملظلته عامة في الشركات املستثمر
ب�ه��ا ل�ت�ك��ون ض�م��ن أح �ك��ام ال�ق��ان��ون
بال استثناء مؤكدا توريد مكافآت
م �م �ث �ل ��ي ت� �ل ��ك امل � �ج� ��ال� ��س ل �ح �س��اب
ال�ج�ه��ات الحكومية املمثلني عنها
وليس لحساباتهم الشخصية كما
كان سابقا مع صرف مستحقاتهم
ف � � ��ي ح� � � � ��ال اس � �ت � �ح � �ق� ��اق � �ه� ��ا ض �م��ن
الضوابط اإلدارية واملالية املنظمة.
خامسا :مصارف المساجد
ك �م��ا أط �ل��ع ال ��وزي ��ر ال �ل �ج �ن��ة على
اإلجراءات التنفيذية املتخذة ضمن
امل� �ت� �ط� �ل� �ب ��ات ال� �ش ��رع� �ي ��ة ل �ت �ص��وي��ب
امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ش��اب��ت م �ص��ارف
املساجد سابقا من األموال الوقفية
واق � �ت � �ص� ��ار ص ��رف� �ه ��ا ح ��ال� �ي ��ا ع �ل��ى
امل �س �ت �ح �ق�ي�ن ش� ��رع� ��ا ب� �م ��ا ي �ت��واف��ق

م� ��ع األه � � � ��داف ال �خ �ي ��ري ��ة ل �ل��واق �ف�ين
وإن�ه��اء جميع ح��االت ال�ص��رف غير
امل �س �ت �ح �ق��ة م ��ع ات� �خ ��اذ ال �ت��وج �ه��ات
ال �ل��ازم � ��ة ل� �ض� �م ��ان ع� � ��دم ت� �ك ��راره ��ا
مستقبال.
سادسا :مجمع األوقاف التجاري
واستمعت اللجنة إلى اإلجراءات
املتخذة من قبل ال��وزي��ر في تسوية
امل�ل��اح � �ظ� ��ات ال � �ت� ��ي ش� ��اب� ��ت أع� �م ��ال
ت �ط��وي��ر م�ج�م��ع األوق � ��اف ال �ت �ج��اري
من تحميل األمانة العامة لألوقاف
مل �ب��ال��غ اس �ت �ش��اري��ة ك ��ان م��ن امل�م�ك��ن
تجنبها جراء إعادة طرح املناقصة
دون م� �ب ��رر ح �س �ب �م��ا أف � � ��اد دي � ��وان
املحاسبة مبينا أنه تم توقيع كافة
ال �ج��زاءات اإلداري� ��ة ع�ل��ى املتسببني
بتلك امل��آخ��ذ وتشكيل لجنة لبحث
م ��دى اس �ت �ح �ق��اق م��ن ت�ث�ب��ت عليهم
اإلدان� � ��ة ل�ل�ت�ح��وي��ل ل�ل�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة
ف��ي ح��ال ثبوتها وإف��ادت �ه��ا ب�م��ا تم
من خطوات تنفيذية حتى تاريخه
إلع � � � � � ��ادة ت� ��أه � �ي� ��ل امل � �ج � �م� ��ع ض �م��ن
املتطلبات الرقابية.

المرافق انتهت
من تعديالت قانون البلدية

التشريعية توافق على هيئة
مكافحة الفساد

أعلنت لجنة امل��راف��ق العامة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ع ��ن ان �ت �ه��ائ �ه��ا ف��ي
اج �ت �م��اع �ه��ا أم ��س م ��ن م�ن��اق�ش��ة
امل �ق �ت��رح��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة امل �ق��دم��ة
ل �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام ق��ان��ون
ال� �ب� �ل ��دي ��ة رق� � ��م  5ل �س �ن��ة 2005
وذلك بحضور ممثلي البلدية.
وق � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
م �ح �م ��د ال � �ه ��دي ��ة ف � ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني عقب االجتماع ان
ال �ق��ان��ون ال �ج��دي��د ي�ت�ض�م��ن 65
م��ادة ف��رزت اللجنة منها امل��واد
املتفق عليها مع الحكومة حيث
من املقرر ان تقدم الحكومة في
ال� �ق ��ري ��ب م� �ش ��روع� �ه ��ا ب �ت �ع��دي��ل جانب من اجتماع لجنة املرافق أمس
ب �ع��ض اح� �ك ��ام ق ��ان ��ون ال�ب�ل��دي��ة
مشيرا الى تحفظ البلدية على ع � �ل ��ى ال� � �ق � ��ان � ��ون .وأض� � � � ��اف ان
ب �ع ��ض امل� � � ��واد وط �ل �ب �ه��ا ال �غ ��اء اللجنة ستسعى خ�ل�ال الفترة
ب �ع��ض امل � ��واد االخ � ��رى امل �ق��دم��ة املقبلة الى تكثيف اجتماعاتها

أع �ل��ن م �ق��رر ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
النائب احمد القضيبي ان اللجنة
ناقشت مشروع قانون هيئة مكافحة
ال �ف �س��اد وت ��م ال �ت �ص��وي��ت ب��امل��واف�ق��ة
على ال�ق��ان��ون واح��ال�ت��ه ال��ى مجلس
االمة بصفة االستعجال على طريق
اق� � ��راره خ�ل�ال ج�ل�س�ت��ي ال �ث�ل�اث��اء او
االربعاء.
وقال ال�ق�ض�ي�ب��ي ع�ق��ب اجتماع
اللجنة التشريعية ال ��ذي خصص
مل �ن��اق �ش��ة ق ��ان ��ون م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد جانب من اجتماع اللجنة التشريعية أمس
ان ه �ن��اك ت��واف �ق��ا ح �ك��وم �ي��ا ن�ي��اب�ي��ا
ع �ل��ى القانون ان �ت �ه��ى ال ��ى م��واف�ق��ة ال�ت�ع��دي�لات الجديدة ال�ت��ي ادخ�ل��ت
التشريعية عليه منوها الى ان نواب ع �ل��ى ال� �ق ��ان ��ون وح �ظ �ي��ت ب �م��واف �ق��ة
االمة مدركون تماما اهمية مكافحة ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ه ��ي ال�ت�ع��دي��ل
الفساد ودور الهيئة املحوري الذي ال��ذي يقضي باعادة موظفي هيئة
م��ن امل�م�ك��ن ان ت��ؤدي��ه خ�ل�ال ال�ف�ت��ره مكافحة الفساد ملواقعهم الوظيفية
الحالية واملقبلة.
التي ك��ان��وا عليها سابقا م��ؤك��دا ان
واوض� � � � � ��ح ال � �ق � �ض � �ي � �ب� ��ي ان اب� � ��رز ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ج � ��ددت اح �ق �ي��ة ه ��ؤالء

مع البلدية للوصول الى توافق
في شأن املواد املختلف عليها.

ب��وظ��ائ �ف �ه��م وح �ق ��وق �ه ��م ع �ل ��ى ه ��ذا
الصعيد.
وق ��ال القضيبي نتطلع ك�ن��واب
لالمة ان يقر هذا القانون بمداولتني
ك��ي يتسنى لهيئة مكافحة الفساد
ال � �ق � �ي ��ام ب � ��دوره � ��ا ال ��وط � �ن ��ي ك��ام�ل�ا
واملحافظة على املال العام
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النصف :ما أسباب إلغاء تكليف رئيس الشؤون
اإلدارية السابق في الطوارئ الطبية؟
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب راك � � ��ان ال �ن �ص��ف
سؤاال الى وزير الصحة قال فيه:
فيما يخص قرار مجلس الخدمة
املدنية رقم ( )25لسنة  2006بشأن
شروط شغل الوظائف اإلشرافية
ب��ال��وزارات واإلدارات الحكومية
وال �ه �ي �ئ��ات وامل��ؤس �س��ات ال�ع��ام��ة
التي تسري بشأنها أحكام قانون
ونظام الخدمة املدنية.
وطالب افادته باآلتي:
 م� ��ا اس � �ب� ��اب إل � �غ� ��اء ت�ك�ل�ي��فرئ� �ي ��س ق �س��م ال � �ش� ��ؤون اإلداري � � ��ة
السابق في إدارة الطوارئ الطبية
بوزارة الصحة؟
 يرجى تزويدي بقرار الرئيسالذي تم تكليفه بعد إلغاء القرار
ال �س��اب��ق؟ وم ��ا امل��ؤه��ل ال��دراس��ي
للمكلف وت�خ�ص�ص��ه؟ وك ��م ع��دد
سنوات الخبرة بتاريخ التكليف؟
وم��ا رق��م ال �ق��رار وت��اري�خ��ه وامل��دة
املكلف بها والجهة التي اصدرته؟
 -ه � ��ل ي �ن �ط �ب ��ق ع� �ل ��ى امل �ك �ل��ف

ب� �ت ��اري ��خ ت �ك �ل �ي �ف��ه ال� �ح ��د األدن � ��ى
للخبرة امل�ط�ل��وب��ة ح�س��ب ش��روط
شغل وظيفة رئيس قسم الواردة
ب��ال�ق��رار رق��م  2006/25م��ادة رقم
( )2ملجلس الخدمة املدنية؟
 وإذا ل��م تنطبق م��دة الخبرةامل� � �ط� � �ل � ��وب � ��ة ل � �ش � �غ� ��ل ال� ��وظ � �ي � �ف� ��ة
اإلشرافية ملاذا تم مخالفة القرار؟
 ه� ��ل ي� �ق ��وم امل� �ك� �ل ��ف ب��أع �م��الرئيس القسم بعد انتهاء التكليف
ال تزيد على ثالثة شهور ويجوز
ب �م ��واف �ق ��ة ال � ��دي � ��وان م � ��دة ت�س�ع��ة
ش �ه��ور اخ� ��رى ف��ي ح� ��دود ال�س�ن��ة
املالية للدولة هل تم االلتزام بذلك
من عدمه؟
 هل تم التظلم من قرار تكليفرئ� �ي ��س ق �س��م ال � �ش� ��ؤون االداري � � ��ة
م��ن ق�ب��ل م��وظ�ف��ي ادارة ال �ط��وارئ
الطبية  -وما رد الجهة القانونية
بالوزارة على التظلم؟
 هل املكلف يحمل مؤهال فنياأم اداري � ��ا اذا ك ��ان ي�ح�م��ل مؤهال

ف�ن�ي��ا مل� ��اذا ت��م م�خ��ال�ف��ة التعميم
رق��م ( )1993/21ل��دي��وان الخدمة
امل��دن �ي��ة ب �ش��أن ال �ت �ق �ي��د ب� �ق ��رارات
مجلس الخدمة املدنية الخاصة
ب��ال �ع �م��ل ف ��ي م� �ج ��ال ال�ت�خ�ص��ص
وض��رورة االلتزام بهذه القرارات
وع � ��دم ن �ق��ل أو ن� ��دب أي م��وظ��ف
للعمل في غير مجال التخصص.
 االل� �ت ��زام ب��ال�ع�م��ل ف ��ي م�ج��الالتخصص مل��ا ك��ان منح املوظف
ع�ل�اوات فنية ي��رج��ع ال��ى التزامه
ب��ال �ع �م��ل ف� ��ي م � �ج ��ال ت�خ�ص�ص��ه
ومن ثم فان العمل في غير مجال
ال�ت�خ�ص��ص ي�ت�ط�ل��ب ب��ال �ض��رورة
حرمانه م��ن ه��ذه امل�ي��زة باعادته
ال� � ��ى ال � ��درج � ��ة ال � �ت ��ي ي�س�ت�ح�ق�ه��ا
ق� ��ان� ��ون� ��ا ح � �س� ��ب ق � � � ��رار م �ج �ل��س
الخدمة املدنية رقم  5لسنة 1986
امل�ع��دل ب��ال�ق��راري��ن رق��م ( )87/4و
( )2/93ويقضي ب��إل��زام املوظف
ال� � � � ��ذي ع� �ي��ن اس � �ت � �ث � �ن� ��اء ب� ��درج� ��ة
اع�ل��ى م��ن ال��درج��ة امل �ق��ررة ملؤهله

راكان النصف

أو دورت � � � ��ه ب ��ال �ع �م ��ل ف� ��ي م �ج��ال
ال�ت�خ�ص��ص ط ��وال م ��دى ال�خ��دم��ة
ك �م��ا ق �ض��ى ب �ع��دم ج� ��واز اإلع �ف��اء
م� ��ن ه� � ��ذا االل � � �ت� � ��زام إال ألس� �ب ��اب
ص �ح �ي��ة وب� �ع ��د م ��واف� �ق ��ة دي � ��وان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة .وق �ض��ى اي�ض��ا
بأنه في حالة التحول عن مجال

التخصص فإنه يتم منح املوظف
ال ��درج ��ة ال �س �م �ت �ح �ق��ة ل ��ه ق��ان��ون��ا
وف �ق��ا ل �ل �ق��واع��د ال �ع��ام��ة للتعيني
ال � � ��واردة ب �ق ��رار م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
املدنية رقم  9لسنة  1979فإن كان
ح��اص�لا ع�ل��ى م��ؤه��ل تخصصي
ات �خ��ذت ال ��درج ��ة امل� �ق ��ررة ق��ان��ون��ا
ل �ه��ذا امل ��ؤه ��ل ك ��أس ��اس ل�ت�ح��دي��د
الدرجة املستحقة شريطة اتفاق
ه��ذا امل��ؤه��ل م��ع طبيعة الوظيفة
املرشح لها وعمال بالقرار املشار
إل �ي ��ه ل �ه��ا ه ��ل ت ��م وق� ��ف ال �ب��دالت
وال � � �ع �ل ��اوات امل� � �ق � ��ررة ل��وظ �ي �ف �ت��ه
ال �ف �ن �ي��ة م ��ن ع ��دم ��ه؟ واذا ل ��م يتم
وق� ��ف ه� ��ذه ال� �ب ��دالت ف �م��ا ال�ج�ه��ة
امل�س��ؤول��ة ال�ت��ي سهلت اس�ت�م��رار
ح�ص��ول��ه ع�ل��ى ه ��ذه ال �ب ��دالت من
دون وج ��ه ح ��ق؟ وه ��ل ت��م ات�خ��اذ
اج � ��راء ت�ح�ق�ي��ق ب �ه��ذا ال �ش ��أن من
عدمه؟
 ه ��ل ت ��م اخ� ��ذ م��واف �ق��ة دي� ��وانال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ح �س��ب ت�ع�م�ي��م

م �ج �ل ��س ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة رق ��م
( )1993/21ل �ل �ع �م��ل ف ��ي امل �ج��ال
االداري واذا كان الجواب بالنفي؟
فما اسباب ذلك؟
 ما قيمة املكافآت املالية التيح�ص��ل عليها امل�ك�ل��ف خ�لاف��ا عن
ال��رات��ب خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن تكليفه
ال��ى ت��اري��خ ه��ذا ال�ك�ت��اب؟ م��ع ذكر
ع��دد امل�ه�م��ات ال��رس�م�ي��ة ل��ه خ�لال
ه� ��ذه ال �ف �ت ��رة وم� ��ن ال �ج �ه��ة ال �ت��ي
اصدرت له هذه القرارات؟
 في حال تبني للوزارة الخطأاالداري ومخالفة تعاميم مجلس
ال � �خ� ��دم� ��ة امل� ��دن � �ي� ��ة ه � ��ل س �ت �ق��وم
ب� �ت� �ص� �ح� �ي ��ح ال� � ��وض� � ��ع ب �ت �ع �ي�ي�ن
املختص مع خصم كافة العالوات
وال � �ب ��دالت ال �ف �ن �ي��ة امل� �ق ��ررة خ�لال
امل ��دة ال �ت��ي ت�ك�ل��ف ب�ه��ا ب��االع�م��ال
االدارية من عدمه؟

الطريجي يسأل العيسى عن المقبولين والمرفوضين
في البعثات بكلية التربية
وجه النائب د .عبدالله الطريجي
س ��ؤاال ال��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
ووزي � � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي ��م ال � �ع ��ال ��ي د .ب ��در
العيسى جاء في نصه:
 ما االنجازات املحققة في الهيئةالعامة للتعليم التطبيقي والتدريب
م � �ن ��ذ ت � ��اري � ��خ  2014/1/1وح �ت ��ى
2015/12/31؟
 م��ا االن �ج��ازات االداري� ��ة املحققةفي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال �ت��دري��ب م �ن��ذ ت��اري��خ 2014/1/1
وحتى 2015/12/31؟
 -ما االنجازات االكاديمية املحققة

ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة م�ن��ذ ت��اري��خ 2014/1/1
وحتى 2015/12/31؟
 م��ا م��راح��ل التغيير ب��ال��زي��ادة اوالنقص في املالحظات املرصودة من
قبل دي ��وان املحاسبة للسنة املالية
2014/2013؟
 م��ا م��راح��ل التغيير ب��ال��زي��ادة اوالنقص في املالحظات املرصودة من
قبل دي ��وان املحاسبة للسنة املالية
2015/2014؟
 م��ا االع �م��ال ال �ي��دوي��ة وال �ت��ي تمت �ح��وي �ل �ه��ا ال� ��ى االن �ظ �م��ة اآلل� �ي ��ة ف��ي
الهيئة؟

 مدى صحة قيام الهيئة بتطبيقنظام ادارة الجودة الشاملة وما املدة
الزمنية النجاز هذا املشروع؟
 مدى صحة قيام الهيئة بتطبيقنظام التراسل االلكتروني وما املدة
الزمنية الالزمة النجاز هذا املشروع؟
 م� ��ا اس � �م� ��اء امل� �ت� �ق ��دم�ي�ن الع�ل��انالبعثات للعام الدراسي 2013/2012
ل�ق�س��م ال�ت��رب�ي��ة االس�لام �ي��ة ف��ي كلية
التربية االساسية؟
 ما اسماء املقبولني وفقا العالنالبعثات للعام الدراسي 2013/2012
ل�ق�س��م ال�ت��رب�ي��ة االس�لام �ي��ة ف��ي كلية

ال �ت��رب �ي��ة االس��اس �ي��ة وب �ي ��ان اس �ب��اب
القبول؟
 م� ��ا اس � �م� ��اء امل� ��رف� ��وض �ي�ن وف �ق��االع� �ل��ان ال �ب �ع �ث��ات ل �ل �ع��ام ال ��دراس ��ي
 2014/2013لقسم التربية االسالمية
ف��ي كلية ال�ت��رب�ي��ة االس��اس�ي��ة وب�ي��ان
اسباب الرفض؟
 م� ��ا اس � �م� ��اء امل� �ت� �ق ��دم�ي�ن الع�ل��انالبعثات للعام الدراسي 2013/2012
لقسم اللغة العربية في كلية التربية
االساسية؟
 ما اسماء املقبولني وفقا العالنالبعثات للعام الدراسي 2013/2012

لقسم اللغة العربية في كلية التربية
االساسية؟
 م� ��ا اس � �م� ��اء امل� ��رف� ��وض �ي�ن وف �ق��االع� �ل��ان ال �ب �ع �ث��ات ل �ل �ع��ام ال ��دراس ��ي
 2013/2012ل�ق�س��م ال �ل �غ��ة ال�ع��رب�ي��ة
ف��ي كلية ال�ت��رب�ي��ة االس��اس�ي��ة وب�ي��ان
اسباب الرفض؟
 ما اعداد اعضاء هيئة التدريسامل �ع �ي �ن�ي�ن م �ن��ذ ت� ��اري� ��خ 2014/1/1
وحتى 2015/12/31؟
 م ��ا اع � � ��داد امل �ب �ت �ع �ث�ين امل�ع�ي�ن�ينم � �ن ��ذ ت � ��اري � ��خ  2014/1/1وح �ت ��ى
2015/12/31؟
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نواب :قانون الوكاالت التجارية بصيغته
الحالية يفتح شهية التاجر لرفع األسعار
اع��رب ع��دد من النواب عن رفضهم
القاطع لبعض م��واد قانون الوكاالت
ال�ت�ج��اري��ة امل ��درج ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال
جلسة اليوم حيث قال النائب فيصل
الكندري ان القانون بصيغته الحالية
يقف ف��ي ج��ان��ب ال�ت�ج��ار ض��د امل��واط��ن
معتبرا ت�ح��ري��ر ال�ق��ان��ون وف��ق بعض
ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال� �ت ��ي ج� � ��اءت ع �ك��س م��ا
نريده فمن املمكن ان تغير من فحوى
وجدوى القانون فيكون بذلك املواطن
ضحية للوكيل وتحت رحمته.
وأض� � � ��اف ال� �ك� �ن ��دري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي ان ك��ل ال �ت �ع��دي�لات ال �ت��ي ال
تقف مع املواطن وتفتح شهية التاجر
لرفع االسعار او احتكار السلع سيتم
رفضها فالقانون وص��ع ليحمي إلى
جانب حقوق الوكيل أن أيضا حقوق
امل ��وك ��ل وي �ح �ق��ق امل �ن��اف �س��ة ال �ش��ري �ف��ة
وال�ش�ف��اف�ي��ة ب�ي�ن ال ��وك ��االت ال�ت�ج��اري��ة
ويوفر السلع والخدمات للمواطنني
وامل �س �ت �ه �ل �ك�ي�ن ب ��أف� �ض ��ل األس ��ال� �ي ��ب
وال �ط��رق املمكنة متسائال اي��ن تكون
املنافسة بعد إلغاء جواز وجود أكثر
م��ن وكيل أو م��وزع معتبرا أن بعض
بنود القانون ترسخ االحتكار.
وقال الكندري انه في الوقت الذي

فيصل الكندري

مبارك الحريص

أحمد القضيبي

سلطان اللغيصم

ن�ط��ال��ب ف�ي��ه ب �ض ��رورة ت��وج��ه ال��دول��ة
ن�ح��و تشجيع ال�ش�ب��اب ال�ك��وي�ت��ي في
دع � ��م امل� �ش ��اري ��ع ال �ص �غ �ي��رة وت �ع��زي��ز
ن� �ش ��اط ودور ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ ��اص ف��ي
التنمية ي��أت��ي ال�ق��ان��ون ليشترط في
بنوده أن تكون السلع املستوردة من
أي ط� ��رف ب � ��ذات م ��واص �ف ��ات ال��وك �ي��ل
ول �ي��س م��واص �ف��ات ال ��دول ��ة وه� ��ذا قد
ي��ؤدي إلى عدم ج��دوى قيام أي طرف
ثالث باستيراد أية سلعة فعلى سبيل
امل�ث��ال ال يستطيع أي ط��رف استيراد
أي س �ل �ع ��ة إال ب� ��امل� ��واص � �ف� ��ات ال �ت��ي
يحددها الوكيل.

وت��اب��ع ال�ك�ن��دري إن شطب العديد
من الفقرات والكلمات املهمة واملؤثرة
بمشروع القانون املقدم من الحكومة
س � �ي� ��ؤدي إل � ��ى االخ � �ل ��ال ف� ��ي ت�ط�ب�ي��ق
قانون الوكاالت التجارية وفي بعض
ال �ق��وان�ي�ن األخ � ��رى ذات ال �ع�لاق��ة مثل
ق ��ان ��ون ح �م��اي��ة املستهلك وق ��ان ��ون
ح �م��اي��ة امل �ن��اف �س��ة .راف �ض��ا أن ت�ك��رس
ب� �ع ��ض م � � ��واد ال � �ق� ��ان� ��ون امل� �م ��ارس ��ات
االحتكارية التي تسهل على البعض
ات �خ��اذ ب�ع��ض اإلج � � ��راءات التعسفية
ض��د املستهلك وامل��واط��ن خ��اص��ة في
استيراد بعض السلع والخدمات من

دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال ان قانون الوكاالت التجارية
ي �ج ��ب ان ي� �ك ��ون م �ن �ص �ف��ا ل �ل �م��واط��ن
ق �ب��ل ال �ت��اج��ر خ��اص��ة ان ك�ث�ي��ري��ن من
امل� ��واط � �ن�ي��ن ي � �ع� ��ان� ��ون ع� �س ��ر ال ��دخ ��ل
الشهري ولديهم التزامات مالية ومن
املنطق ان يتحمل التجار مسؤوليتهم
الوطنية واالقتصادية واالجتماعية
بتقليل العبء على املواطن بتخفيض
االسعار وعدم رفعها مستغلني بذلك
اس� �ت� �م ��رار وزارة ال� �ت� �ج ��ارة وم��راق �ب��ة
املستهلك في سباتها العميق .وختم
ال�ك�ن��دري تصريحه متسائال ...مل��اذا

تستميت ال�ح�ك��وم��ة ف��ي إق ��رار ق��ان��ون
يزيد من امتيازات التجار ...ويكرس
م � �ب ��دأ االح � �ت � �ك� ��ار ح� �ت ��ى ول� � ��و ب �ط��رق
مختلفة؟ وما طبيعة العالقة الخفية
بني الحكومة وبعض املندفعني إلقرار
القانون من أصحاب رؤوس األموال؟
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م� �ب ��ارك
الحريص ان��ه يقف ضد االحتكار في
تنظيم التجارة وال��وك��االت وسيكون
له رأي اثناء مناقشة القانون في قاعة
عبدالله السالم.
بدوره قال النائب احمد القضيبي
اننا من املفترض اال نسعى لالحتكار

سأل العيسى عن الشعب المغلقة في التطبيقي

أبل :ما أسباب التأخير في تكويت الوظائف
اإلدارية بوزارة الصحة؟
وج��ه ال�ن��ائ��ب د.خ�ل�ي��ل أب��ل س��ؤاال
إل��ى وزي��ر الصحة د.ع�ل��ي العبيدي
ب � �ش� ��أن االس � �ت � �ف � �س ��ار ع � ��ن ب� �ي ��ان ��ات
ت�ت�ع�ل��ق ب��وظ �ي �ف��ة أح ��د ال�ق��ان��ون�ي�ين
ف��ي إدارة ال �ش��ؤون اإلداري� ��ة ب ��وزارة
ال � �ص � �ح ��ة وم � � ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب� �ب� �ي ��ان ��ات
متكاملة للموظفني الكويتيني وغير
الكويتيني الحاصلني على شهادات
ليسانس حقوق والسياسة املتبعة
في شأن خطة اإلحالل.
وط ��ال ��ب ب��إف��ادت��ه وت ��زوي ��ده بما
يلي:
 ب �ي��ان ب��إس��م وج�ن�س�ي��ة امل��وظ��فالقانوني الوافد الذي يعمل بوظيفة
(ك �ب �ي��ر اخ �ت �ص��اص �ي�ين ق��ان��ون �ي�ين)
ب � � ��إدارة ال � �ش ��ؤون اإلداري� � � ��ة ب � ��وزارة
ال�ص�ح��ة وم��ؤه�ل��ه العلمي وخبرته
العملية م��ع تحديد ت��اري��خ تعيينه
والراتب الشهري واملزايا الوظيفية

واملالية األخرى التي يحصل عليها
وت��زوي��دي بنسخة م��ن العقد املبرم
م� �ع ��ه ون� �س� �خ ��ة م� ��ن ق � � ��رار ال �ت �ع �ي�ين
وق��رارات الترقية والتدرج الوظيفي
ون �س �خ��ة م ��ن االخ �ت �ب��ار ال�ت�ح��ري��ري
عند التعيني وم��ا اللجان ال�ت��ي هو
عضو فيها وقيمة ما يحصل عليه
من مكافآت نظير اشتراكه باللجان
وت ��وض � �ي ��ح ح� ��اج� ��ة ال � �ل � �ج ��ان ال �ت��ي
ي� �ش ��ارك ف �ي �ه��ا ف ��ي ت�خ�ص�ص��ه وه��ل
يوجد بديل من املوظفني الكويتيني
ال�ق��ان��ون�ي�ين ي�م�ك��ن أن ي �ش��ارك ب��دال
منه أو أن األمر مقتصر عليه فقط؟
ت��زوي��دي بالتوصيف الوظيفيللموظف الوافد الذي يعمل بوظيفة
ك� �ب� �ي ��ر اخ� �ت� �ص ��اص� �ي�ي�ن ق ��ان ��ون �ي�ي�ن
ب � � ��إدارة ال � �ش ��ؤون اإلداري� � � ��ة ب � ��وزارة
ال�ص�ح��ة واألع �م��ال امل�ك�ل��ف ب�ه��ا وم��ا
يدخل ضمن اختصاص عمله وما

د.خليل أبل

ه��و م��ن خ ��ارج اخ�ت�ص��اص��ه وي�ق��وم
ب��ه ب�ن��اء على أوام ��ر م��دي��ره املباشر
وهل يوجد بديل له في حال قيامه
ب ��إج ��ازة دوري � ��ة أو إج � ��ازة م��رض�ي��ة
وإذا ك��ان يوجد بديل ل��ه ف��ي العمل
من املوظفني الكويتيني القانونيني

فلماذا ال يتم منح املوظف الكويتي
األولوية في القيام بهذا العمل؟ وإذا
ل ��م ي �ك��ن ه �ن��اك ب��دي��ل م ��ن امل��وظ�ف�ين
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف �ل �م��اذا ال ي �ت��م ت��دري��ب
أح��ده��م ليكون مستقبال ب��دي�لا في
ح��ال خلو ه��ذه الوظيفة ألي سبب
كان؟
ه� ��ل ي��وج ��د أي م �خ��ال �ف��ات ع�ل��ىامل��وظ��ف ال�ق��ان��ون��ي ال��واف��د بمسمى
ك�ب�ي��ر اخ�ت�ص��اص�ي�ين ق��ان��ون�ي�ين في
إدارة ال �ش��ؤون اإلداري� � ��ة؟ إذا كانت
اإلج� ��اب� ��ة ب �ن �ع��م – ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي
بصورة من الشكوى والقرار الصادر
بالعقوبة التأديبية في حقه.
ه��ل ه�ن��اك ش�ك��اوى شفاهية أوكتابية م��ن امل��راج�ع�ين أو املوظفني
بالصحة سبق أن تقدموا بها إلى
وك� �ي ��ل ال � � � ��وزارة امل �س ��اع ��د ل �ل �ش��ؤون
اإلداري� � � � � � � � � ��ة ب� � �خ� � �ص � ��وص امل � ��وظ � ��ف

ال ��واف ��د ال� ��ذي ي�ع�م��ل ب��وظ�ي�ف��ة كبير
اخ �ت �ص��اص �ي�ي�ن ق��ان��ون �ي�ي�ن ت�ت�ع�ل��ق
ب �س��وء م�ع��ام�ل�ت��ه أو ع ��دم ال �ت �ع��اون
ف��ي إن �ج��از اإلج � � ��راءات وامل �ع��ام�لات
التي هي من صميم عمله؟ إذا كانت
اإلجابة بنعم يرجى تزويدي ببيان
ع��ن ال�ش�ك��اوى وع��ن أس�ب��اب تعامله
مع اآلخرين بترفع وجفاء حسب ما
نمى إلى علمي.
 م��ا سبب وج��ود قانونيني غيركويتيني في إدارة الشؤون اإلدارية؟
ب�ي�ن�م��ا ي��وج��د خ��ري �ج��ون ليسانس
ح�ق��وق م��ن الكويتيني م��ازال��وا على
قائمة االن�ت�ظ��ار ف��ي دي ��وان الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة؟ ف �م ��ا امل� � �ب � ��ررات وأس� �ب ��اب
ال� �ت ��أخ� �ي ��ر ف � ��ي ت� �ع� �ي�ي�ن ق ��ان ��ون �ي�ي�ن
كويتيني بدالء حسب نظام اإلحالل
الوظيفي؟

ب� � ��ل ل � �ن � �س ��اه ��م ف� � ��ي ف � �ت� ��ح ال � �ت � �ج� ��ارة
واملنافسة والتطوير ليكون املواطن
هو املستفيد االكبر مضيفا ان هناك
ل �غ �ط��ا ول �ب �س��ا ف ��ي م ��وض ��وع ت�ع��ري��ف
ال��وك��ال��ة وق��د ظ��ن ال�ب�ع��ض ان��ه يقصد
آل�ي��ة ع�م��ل ق��ان��ون ال��وك��االت الف�ت��ا ال��ى
ان ه�ن��اك رأي��ا ب �ض��رورة تأجيل اق��رار
القانون حتى يصل لنا قانون حماية
املستهلك الخليجي ح�ت��ى ال يحدث
تضارب بينهما وق��ال النائب محمد
الهدية ان هناك اختالفا ب�ين النواب
حول القانون وسيكون لنا تعديالت
على القانون منها ما يتعلق بشهادة
املنشأة والتعريفات اللغوية ومسألة
ال��وك�ي��ل واك �ث��ر ال�ك�ل�م��ات ال �ت��ي تحمل
اك �ث��ر م ��ن م�ع�ن��ى م �س �ت �ط��ردا ب��ال �ق��ول:
ن �ح �ت ��اج ال � ��ى ت ��وض �ي ��ح دق� �ي ��ق مل� ��واد
القانون حتى يخرج لنا قانون يمنع
االحتكار بال شفرات.
من جانب اخر قال النائب سلطان
اللغيصم اننا نرفض قانون الوكاالت
التجارية بصيغته الحالية ألنه يخدم
ال �ت �ج ��ار م ��ؤك ��دا ان� ��ه م ��ع ال �ت �ع��دي�لات
االي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ى ت�ص��ب ف��ي مصلحة
املواطن.

الحريص:
بيع الحكومة
الشركات
الرابحة مرفوض
أع � �ل� ��ن رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
م� �ب ��ارك ال �ح��ري��ص رف�ض��ه
امل �ط �ل��ق ل �ق �ي��ام ال �ح �ك��وم��ة
ب�ب�ي��ع ال �ش��رك��ات ال��راب �ح��ة
وامل ��درة للدخل مستغربا
مطالبة الحكومة بتنويع
م�ص��ادر ال��دخ��ل وإق��دام�ه��ا
ع�ل��ى ب�ي��ع ش��رك��ات راب�ح��ة
تدعم االقتصاد الكويتي.
وق� � � � ��ال ال� � �ح � ��ري � ��ص ف��ي
ت�ص��ري��ح للصحافيني إن
الحكومة مطالبة بتحرك
س ��ري ��ع ل ��دع ��م وم� �س ��ان ��دة
ال � � � � �ب � � � � ��ورص � � � � ��ة وأس � � � �ه� � � ��م
ال�ش��رك��ات الكويتية ألنها
تعتبر مدخرات مواطنني
داع� � � �ي � � ��ا ال � �ح � �ك � ��وم � ��ة ال � ��ى
حماية مدخرات املواطنني
قبل التفكير بفرض رسوم
على بعض السلع.
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قال لبرنامج «منصة الجماهير» إن ديوانيات الكويت برلمان مصغر يستقي منه النواب القوانين

الكندري :الحكم الشعبي على إنجازات المجلس
ستحدده االنتخابات المقبلة
استضاف برنامج منصة
الجماهير الذي يبث
على تلفزيون المجلس
النائب فيصل الكندري
الستعراض جهوده
النيابية وتوضيح رؤيته
حول مختلف القضايا
التي شغلت الرأي العام
في اآلونة األخيرة وفي
تفاصيل اللقاء:

حسب قناعته أفضل من يمثله تحت
قبة عبد الله السالم معربا عن اعتقاده
بأن االنتخابات املقبلة ستحدد حكم
الشعب على إنجازات املجلس.

فيصل الكندري في تلفزيون املجلس

بدأ النائب فيصل الكندري حواره
بالتأكيد ع�ل��ى أن اللجنة امل��ال�ي��ة من
أهم اللجان البرملانية باعتبار املهام
ال �ك �ب �ي��رة امل �ل �ق��اة ع �ل��ى ع��ات �ق �ه��ا فيما
ي�ت�ع�ل��ق ب�م��راق�ب��ة ال �ص��رف ال�ح�ك��وم��ي
وم� �ن ��اق� �ش ��ة امل� �ق� �ت ��رح ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
املتعلقة بتنويع مصادر الدخل.
وت �ح��دث ال �ك �ن��دري ع��ن اإلش��اع��ات
ال �ت ��ي ت�ل�اح ��ق ال � �ن ��واب م �ع �ت �ب��را أن �ه��ا
ض��ري�ب��ة ي��دف�ع�ه��ا ك��ل م��ن ي�ق��وم بعمل
عام فهو عرضة لالنتقاد وامل��دح غير
ان ��ه أع ��رب ع��ن اس�ت�ي��ائ��ه م�م��ا اع�ت�ب��ره
انتشارا ملحوظا لثقافة االتهام وأكد
أن مثل تلك األج ��واء تخلق ح��ال��ة من
التوتر قد تؤثر على الجهود النيابية
وال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة اإلص �ل�اح � �ي� ��ة م �ط��ال �ب��ا
بضرورة تغيير تلك الثقافة واالنتقال
إل� ��ى م ��ا ت �ح �ت��اج��ه ال �س �ل �ط �ت��ان فعليا
للقيام بمهامهما وهو النقد البناء.
جمع السالح
وأك � � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ال � �ك � �ن� ��دري أه �م �ي��ة
ق��ان��ون ج�م��ع ال �س�لاح معتبرا أن��ه من
أب��رز القوانني التي ق��ام مجلس األم��ة
ب�س�ن�ه��ا خ�ل�ال ال �ف �ت��رة األخ �ي ��رة الف�ت��ا
إلى تقديمه مقترحا بهذا الخصوص
م�ن��ذ امل�ج�ل��س امل�ب�ط��ل ال �ث��ان��ي وت�ع��ذر
مناقشته لظروف عدم تكملة املجلس
ل �ل �م��دة وأن � ��ه ق� ��ام ب �ت �ق��دي �م��ه ف ��ي دور
االن �ع �ق��اد األول ف��ي امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي
مشيرا إلى توافقه في كثير من املواد
مع القانون الذي تم إقراره.
وتابع في هذا الصدد أن األوضاع
اإلقليمية تقتضي تحصني الجبهة
ال ��داخ � �ل � �ي ��ة وأن ان � �ت � �ش ��ار األس �ل �ح ��ة
بأنواعها في أيدي الشباب وانتقالها
م��ن امل �ظ��اه��ر ال�ش�ب��اب�ي��ة ف��ي األع� ��راس
إلى استخدامها في املشاجرات يمثل
خ �ط��را ك�ب�ي��را ع�ل��ى األرواح ف �ك��ان من
الواجب على مجلس األمة حيال تلك
األوض ��اع أن ي�ق��وم ب ��دوره ف��ي حماية

أرواح امل ��واط� �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن وع ��دم
ترويع اآلمنني .وأثنى الكندري خالل
ال �ل �ق��اء ع �ل��ى ج �ه��ود وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ف� ��ي ت �ط �ب �ي��ق ق� ��ان� ��ون ج� �م ��ع ال� �س�ل�اح
سواء فيما يتعلق بالحملة الدعائية
ال �ت��ي واك �ب��ت ف �ت��رة امل�ه�ل��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة
أو ما يتعلق بتشديد إجراءاتهم في
ال�ت�ف�ت�ي��ش وض �ب��ط ال �س�ل�اح ال � ��ذي لم
يسلم معربا ع��ن اعتقاده ب��أن جرائم
السالح قد انخفضت نسبتها نتيجة
ل�لإج��راءات املشددة والنشاط املتميز
ل � � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ف ��ي ه� ��ذا ال �ج��ان��ب
م ��ؤك ��دا دع� ��م م �ج �ل��س األم � ��ة ل�ل�ج�ه��ود
األمنية التي تهدف لنشر الطمأنينة
ف��ي ن �ف��وس ك��ل م��ن ي�ع�ي��ش ع�ل��ى ه��ذه
االرض الطيبة.
وت��اب��ع أن إق ��رار ك��ام �ي��رات امل��راق�ب��ة
األم�ن�ي��ة ع��زز امل�ن�ظ��وم��ة األم�ن�ي��ة التي
يسعى لها مجلس األم��ة حفاظا على
أم��ن ه��ذه ال�ب�لاد ل�لاع�ت�ب��ارات ال�ت��ي تم
ذكرها الفتا إلى أن إقرار قانون لجمع
ال �س�ل�اح ك ��ان الب ��د أن ي�ع�ق�ب��ه ق��وان�ين
أم �ن �ي��ة أخ � ��رى الس �ت �ك �م��ال امل �ن �ظ��وم��ة
وسد الطريق أمام الجرائم والفوضى
التي يمكن أن تحدثها كثرة الجرائم
ح �ي��ث ت �ع �م��ل ال �ك��ام �ي��رات ع �ل��ى ال�ح��د
منها وتساهم في سرعة التوصل إلى
الجناة.
وأش � � ��ار ال� �ك� �ن ��دري إل � ��ى أن ق�ض�ي��ة
خ�ل�ي��ة ال �ع �ب��دل��ي ال ي�م�ك��ن أن تصنف
ضمن قضايا جمع السالح ألن كمية
األسلحة التي تم ضبطها ونوعيتها
والخرائط املضبوطة معها تخرجها
ج �م �ل��ة وت �ف �ص �ي�لا ع ��ن ك��ون �ه��ا م�ج��رد
ق �ض �ي��ة ت �خ �ل��ف ع ��ن ت �س �ل �ي��م ال �س�ل�اح
وأكد في نهاية حديثه عن تلك النقطة
ب��أن ال�ج�م�ي��ع ي�ث��ق ف��ي ع��دال��ة ون��زاه��ة
ال �ق �ض��اء ال �ك��وي �ت��ي وال� � ��ذي ت �ع ��ود ل��ه
الكلمة الفصل ف��ي مختلف القضايا
ال �ت��ي ت�ن�ظ��ر أم ��ام ��ه وأك� ��د أن ال�ش�ع��ب
الكويتي بكل أطيافه سيقف في وجه

كل من يريد بالبلد سوءا أو أن يلحق
األذى بأهلها الطيبني.
وم ��ن ج��ان��ب اخ ��ر أك ��د ال �ك �ن��دري أن
اس �ت �ن��اد ال�ت�ش��ري�ع��ات ال �ت��ي ت�س��ن من
املجلس على قاعدة شعبية يضمن لها
النجاح والتفاعل من قبل الشارع من
خ�لال انطالقها م��ن ح��اج��ة املواطنني
وط� �م ��وح ��ات ��ه م� �ع ��رب ��ا ع � ��ن اع� �ت� �ق ��اده
ب ��أن دي ��وان �ي ��ات ال �ك��وي��ت ه ��ي امل�ن�ه��ل
الرئيسي للنواب فيما يستوفونه من
مقترحات قوانني فهي بمثابة برملان
مصغر يتم مناقشة مشاريع القوانني
م � ��ن خ�ل��ال� ��ه واس � �ت � �ن � �ب� ��اط ال � �ق ��وان �ي�ن
وامل�ق�ت��رح��ات أي�ض��ا م��ن خ�لال��ه مثنيا
ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ع�ل��ى ج�ه��ود لجنته
اإلعالمية في متابعة كل ما يطرح من
قبل الجمهور س��واء ف��ي الديوانيات
أو على وسائل التواصل االجتماعي
م�ش�ي��را إل��ى أن��ه ي��أخ��ذ ك��ل املقترحات
التي تطرح بعني االعتبار حيث يقوم
ب�م��راج�ع��ة ت�ل��ك امل �ق �ت��رح��ات م��ع ف��ري��ق
العمل وتنقيحها وصياغتها صياغة
قانونية ومن ثم تقديمها إلى املجلس
في صورة مقترح أو مشروع قانون.
وقال الكندري إن الجبهة الداخلية
ت�س�ت�ن��د إل ��ى ج ��ذور ق��وي��ة وم�ت��راب�ط��ة
ب�ين ج�م�ي��ع أط �ي��اف امل�ج�ت�م��ع وك ��ل ما
ت�ح�ت��اج إل�ي��ه ه��و إزاح ��ة ال�غ�ب��ار عنها
ليعود بريقها كما ك��ان وك�م��ا غرسه
آب��اؤن��ا وأج��دادن��ا حيث كانت اللحمة
ال��وط�ن�ي��ة ه��ي سبيلهم للحفاظ على
اس�ت�م��رار مجتمع جبل على الترابط
والتماسك معتبرا أن بعض األحاديث
ال �ت ��ي ت �ح �م��ل ن �ف �س��ا ط��ائ �ف �ي��ا ح��دي�ث��ة
العهد على املجتمع الكويتي الذي لم
يألف مثل تلك األحاديث في السابق
م �ح �م�ل�ا ب� �ع ��ض ال �س �ي ��اس �ي�ي�ن س�ب��ب
انتشار النزعة الطائفية والقبلية في
املجتمع من خالل خطابات سياسية
ت �س �ع��ى ل�ت�ح�ق�ي��ق أج � �ن ��دات وأه � ��داف
شخصية م�ب��رئ��ا امل�ن��اه��ج التعليمية

م ��ن ال �ن �ف��س ال �ط��ائ �ف��ي وق � ��ال م�ع�ل�ق��ا:
املناهج الدراسية جيدة وليس فيها
م ��ا ي� �ت� �ن ��اول أي ج ��ان ��ب م ��ن ج��وان��ب
الفرقة بني املجتمع غير أنها بحاجة
إلى تطوير يواكب متغيرات العملية
التعليمية عامليا ل�لارت�ق��اء بالتعليم
وتنمية النزعة الوطنية بما يناسب
ع �ق �ل �ي��ات األج � �ي ��ال ال �ح��دي �ث��ة .وت��اب��ع
م��ؤك��دا أهمية دور األس��رة ف��ي تعزيز
النزعة الوطنية ل��دى النشء وتجنب
األح��ادي��ث التي تصنف املجتمع إلى
طوائف او طبقات وم��ن ثم يأتي دور
أج �ه ��زة ال ��دول ��ة م�ك�م�لا ل� ��دور األس ��رة
م��ن خ�ل�ال امل ��درس ��ة ووس ��ائ ��ل اإلع�ل�ام
وجميع الجهات املختصة في القضاء
ع�ل��ى أي ن��زع��ات ل�ل�ت�ف��رق��ة ف��ي ن�ف��وس
األجيال الحديثة.
عودة المقاطعين
وفيما يتعلق بحديث سابق له عن
املقاطعني رد ال�ك�ن��دري م��ؤك��دا صحة
معلوماته م��ن ت��وج��ه ال�س��واد األعظم
م �ن �ه��م ل �خ��وض االن �ت �خ��اب��ات امل�ق�ب�ل��ة
مشيرا إلى عدة سيناريوهات سيلجأ
إليها ه��ؤالء لتبييض وجوههم أمام
ال�ش�ع��ب فيما يتعلق ب�ت��راج�ع�ه��م عن
ف �ك��رة امل�ق��اط�ع��ة ب��اس�ت�خ��دام ش �ع��ارات
م �ث��ل ل ��ن ن �ت��رك �ه��ا ل �ه��م أو ت�ع��رض�ه��م
ل �ض �غ��وط��ات م��ن ال �ن��اخ �ب�ين ل�ل�ت��رش��ح
مشيرا إل��ى ان��ه في حقيقة األم��ر أنهم
لم يجدوا أمامهم إال هذا الطريق بعد
أن ف �ق��دوا ال��زخ��م ال�ش�ع�ب��ي ال ��ذي ك��ان
م��وج��ودا ف��ي السابق وان�ف��ض الناس
من حولهم مؤكدا أن إنجازات املجلس
ازعجتهم وساهمت في عدم استمرار
ال��زخ��م ال �س��اب��ق ل��درج��ة أن ن��دوات �ه��م
األخ�ي��رة يمكن حصر أعضائها على
اصابع اليد.
وت� � � ��اب� � � ��ع م� � � ��ؤك� � � ��دا أن ال � �س � ��اح � ��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة م �ف �ت��وح��ة ل�ل�ج�م�ي��ع وأن
الناخب وحده هو من يحدد ويختار

القطاع النفطي
ون � �ف ��ى ال � �ك � �ن� ��دري اس � �ت � �م� ��راره ف��ي
عضوية أي من الشركات منذ دخوله
مجلس األمة وأن لديه شهادة رسمية
م��ن وزارة ال �ت �ج��ارة ت��ؤك��د ك�لام��ه وان
تركيزه في األسئلة واملقترحات على
ال �ج��ان��ب ال �ن �ف �ط��ي ي��أت��ي م ��ن منطلق
أن��ه امل �ص��در ال��وح�ي��د ل�ل��دخ��ل ال�ق��وم��ي
وم��ن ث��م وج��ب ح�م��اي�ت��ه إذا ت��م رص��د
أي نوع من االنتهاكات مؤكدا وجود
ت � �ج� ��اوزات خ �ط �ي��رة ف ��ي ه� ��ذا امل �ج��ال
تكلف الدولة ماليني الدنانير سنويا
م�س�ت�ش�ه��دا ع �ل��ى ص �ح��ة ذل ��ك ي�ت��وج��ه
ال �ح �ك ��وم ��ة ل �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
ف ��ي م �خ��ال �ف��ات ش ��رك ��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت
متهما قيادات النفط بتقديم إجابات
مضللة وغ�ي��ر واض �ح��ة ع�ل��ى أسئلته
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة م� �م ��ا دف � �ع� ��ه ل �ل �ت �ص �ع �ي��د
خ�ل�ال دور االن �ع �ق��اد امل��اض��ي .وفيما
يتعلق بشمول البديل االستراتيجي
ل�ل�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ن�ف��ط ش ��دد ال�ك�ن��دري
ع �ل ��ى رف� �ض ��ه ه � ��ذا ال� �ت ��وج ��ه م �ع �ت �ب��را
أن ��ه س�ي�ل�ع��ب دورا ك �ب �ي��را ف��ي ت�ق��اع��د
الكثير من الكفاءات الوطنية وقال إن
املخاطر التي يواجهها العاملون في
ال�ق�ط��اع النفطي ال ي��واج�ه�ه��ا غيرهم
م��ن ال�ع��ام�ل�ين ف��ي مختلف ال��وظ��ائ��ف
ال �ح �ك��وم �ي��ة األخ � ��رى وع �ل �ي��ه ف��إن��ه لن
يكون منصفا لهم ضمهم إلى الكادر
الحكومي.
وت � ��اب � ��ع ق� ��ائ�ل��ا إن ال � �ك� ��وي� ��ت ق �ب��ل
ال�ت�ع��دي�لات األخ �ي��رة ل�ل�ك��ادر النفطي
ك��ان��ت ت�ت��ذي��ل ال�ق��ائ�م��ة الخليجية من
حيث ال��روات��ب ف��ي ه��ذا القطاع وبعد
ال�ت�ع��دي��ل أص�ب�ح��ت ف��ي امل��رك��ز الثالث
خليجيا.
وفيما يتعلق بمقترحه بخصوص
إل��زام�ي��ة التعليم وش�م��ول��ه للوافدين
ق� ��ال ال� �ك� �ن ��دري إن ال �ك ��وي ��ت م �ع��روف��ة
عامليا بجهودها الخيرة التي طالت
معظم ب�ق��اع ال�ك��رة األرض �ي��ة وأن ذلك
ي�س�ت��وج��ب أال ت��دع م �ج��اال للتناقض
داخليا وأنه في ظل ارتفاع مصاريف
املدارس الخاصة فإن بعض الوافدين
قد ال يملك القدرة على تعليم أبنائه
وان ه� ��ذا االق � �ت� ��راح ي ��راع ��ي ال �ج��ان��ب
اإلن �س ��ان ��ي ال � ��ذي ت �ع��رف ب ��ه ال �ك��وي��ت
دوليا والذي بناء عليه ال يجب القبول
بوجود طفل على ارض الكويت يحرم
من أبسط حقوقه وهو التعليم.

المقاطعون
سيشاركون
في االنتخابات
تحت شعار ما راح
نتركها لهم
قانون جمع السالح
ترجمة واقعية
لمسؤولية
مجلس األمة في
حماية األرواح من
مخاطر حمله
ال يمكن تصنيف
خلية العبدلي
كقضية جمع سالح
والكلمة الفصل
للقضاء
المناهج التعليمية
بريئة من إثارة
الطائفية ومن
يؤججها سياسيون
يسعون لمكاسب
شخصية
نسبة جرائم
السالح انخفضت
بسبب النشاط
المميز لوزارة
الداخلية
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اللجنة أكدت أنه يراعي حق المواطنين في الحصول على األخبار الصادقة

التعليمية تنجز اإلعالم االلكتروني
أن �ج��زت ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون التعليمية
تقريرها بشأن ق��ان��ون تنظيم االع�لام
االل �ك �ت��رون��ي وم ��ن امل�ت��وق��ع ان يصوت
عليه مجلس األمة يوم غد االربعاء.
وق � ��د أح � � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
م �ش��روع ال�ق��ان��ون امل �ش��ار ال�ي��ه بتاريخ
 2015/9/15ل��دراس�ت��ه وت�ق��دي��م تقرير
ف ��ي ش ��أن ��ه وق� ��د ع �ق ��دت ال �ل �ج �ن��ة ل �ه��ذا
ال � �غ ��رض ع � ��دة اج �ت �م ��اع ��ات ب �ت��واري��خ
- 2015/12/17 - 2015/11/22
- 2015/12/21 - 2015/12/20
 2016/1/10 - 2016/1/4وحضر
جانبا منها وزير االعالم وزير الدولة
لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح
السالم الحمود الصباح.
رأي الحكومة
وق� ��د اك � ��دت ال �ح �ك��وم��ة ان م �ش��روع
القانون يدعم سعي الدولة الى تنظيم
م��واق��ع ووس��ائ��ل االع�ل��ام االل�ك�ت��رون��ي
ب�ت�ع��زي��ز ح��ري��ة ال ��رأي وح��ق الحصول
ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ة دون ع��ائ��ق او حجب
غ�ي��ر م �ب��رر مل��وق��ع او وس�ي�ل��ة إع�لام�ي��ة
الكترونية.
كما ان مشروع القانون يهدف الى
حسن استخدام تكنولوجيا املعلومات
في االعالم االلكتروني وهو ما يحققه
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ال ��ذي ي �ل��زم التأكيد
على كفالة ح��ري��ة ال��رأي والتعبير مع
الحفاظ على القيم والعادات والتقاليد.
وقد تبني للجنة ان مشروع القانون
امل� �ش ��ار ال �ي��ه ي �س �ت �ه��دف ح�س�ب�م��ا ورد
ب�م��ذك��رت��ه االي�ض��اح�ي��ة تنظيم االع�ل�ام
االلكتروني الذي اخذ حيزا مهما على
ال�س��اح��ة االع�لام �ي��ة ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت
كما يرعى حق املواطنني في الحصول
ع �ل��ى امل �ع �ل��وم��ات واالخ� �ب ��ار ال �ص��ادق��ة
مع الدعم الكامل لحرية ال��رأي والحق
ف ��ي ال �ت �ع �ب �ي��ر ع �ن��ه ب� �م ��راع ��اة ال �ن �ظ��ام
ال� �ع ��ام واآلداب ال �ع��ام��ة وب �م��ا يحفظ
الصحة العامة ويعنى بالنمو البدني
وال�خ�ل�ق��ي وال�ع�ق�ل��ي ل�ل�ش�ب��اب وف �ق��ا ملا
نص عليه الدستور.
وف��ي ض��وء ذل��ك فقد رأت اللجنة ان
فكرة املشروع جيدة اذ يمثل تنظيما
الن� �ش� �ط ��ة م �س �ت �ح��دث��ة وم� �ه� �م ��ة ول �ه��ا
اث��ر ب��ال��غ امل ��دى ف��ي امل�ج�ت�م��ع م��ن كافة
النواحي.
وب ��دراس ��ة م� ��واد م �ش ��روع ال �ق��ان��ون
ال�ت��ي ت�ق��ع ف��ي  27م ��ادة اشتملت على
تنظيم متكامل لتحقيق ال�غ��اي��ة التي
اس� �ت� �ه ��دف ه � ��ذا امل� � �ش � ��روع ت�ح�ق�ي�ق�ه��ا
تبينت اللجنة انها قد ج��اءت تطبيقا
الحكام الدستور االتية:
 -1امل� � ��ادة  2ال �ت��ي ق �ض��ت ب� ��ان دي��ن
ال � ��دول � ��ة ه� ��و االس � �ل ��ام وان ال �ش��ري �ع��ة
االس�لام �ي��ة م �ص��در رئ�ي�س��ي للتشريع
وب� � ��ال � � �ت� � ��ال� � ��ي ي� � �ج � ��ب ع� � �ل � ��ى ال � � ��دول � � ��ة
وم��ؤس�س��ات�ه��ا املختلفة امل�س��اه�م��ة في
نظر تعاليم االسالم الصحيحة وحظر
نشر او بث او تداول ما يخالفها.

الحكومة:
مشروع القانون
يدعم سعي الدولة
الى تنظيم
وسائل اإلعالم
االلكتروني

جانب من اجتماع اللجنة التعليمية أمس

 -2امل� � � � ��ادة  8ال � �ت� ��ي اوج� � �ب � ��ت ع �ل��ى
ال��دول��ة ص��ون دع��ائ��م املجتمع وكفالة
االم � ��ن وال �ط �م��أن �ي �ن��ة وت �ك��اف��ؤ ال �ف��رص
للمواطنني.
 -3امل � ��ادة  9ال �ت��ي ان ��اط ��ت ب��امل�ش��رع
حفظ كيان االس��رة باعتبارها أساس
امل �ج �ت �م��ع وق ��وام �ه ��ا ال ��دي ��ن واألخ �ل��اق
وحب الوطن.
 -4امل � � ��ادة  10ال� �ت ��ي اوج � �ب� ��ت ع�ل��ى
ال ��دول ��ة رع ��اي ��ة ال �ن ��شء وح �م��اي �ت��ه من
االستغالل ووقايته من االهمال االدبي
والجسماني والروحي.
 -5امل ��واد  13و 14و 15ال�ت��ي نصت
على كفالة ال��دول��ة للتعليم ورعايتها
ل �ل �ع �ل��وم واآلداب وال �ف �ن��ون وال�ص�ح��ة
العامة.
 -6امل��ادت��ان  36و 37ال�ل�ت��ان اناطتا
ب��امل �ش��روع ب��ال �ق��ان��ون ب �ي��ان ال �ش��روط
واالوض� ��اع ال�ت��ي ي�ل��زم م��راع��ات�ه��ا ل��دى
التعبير عن ال��رأي أو نشره بالقول او
ال�ك�ت��اب��ة او اي وس�ي�ل��ة اخ ��رى وك��ذل��ك
ب � �ي � ��ان ش � � � ��روط وأوض � � � � � ��اع م� �م ��ارس ��ة
مؤسسات الصحافة والطباعة والنشر
للحرية املكفولة لها في هذا الشأن.
 -7امل� � ��ادة  40ال �ت ��ي ق �ض��ت ب�ك�ف��ال��ة
الدولة للتعليم في حدود النظام العام
واآلداب واك ��دت اه�ت�م��ام ن�م��و الشباب
البدني والخلقي والعقلي.
 -8امل � � ��ادة  49ال� �ت ��ي اوج � �ب� ��ت ع�ل��ى
جميع الكويتيني مراعاة النظام العام
واحترام اآلداب العامة.
كما ج��اء التنظيم ال��وارد باملشروع
متوافقا مع حرية استخدام املواقع او
الوسائل اإلعالمية االلكترونية.
وت��ؤك��د ال�ل�ج�ن��ة ان ت�ن�ظ�ي��م االع�ل�ام
االلكتروني يدخل في نطاق الواجبات
الدستورية امللقاة على عاتق مجلس
االمة في شأن تنظيم مباشرة الحقوق
والحريات العامة بتشريع عام ومجرد
وال يمثل قيدا على حرية الرأي او الحق
في التعبير او الحق في الحصول على
امل �ع �ل��وم��ات وت ��داول� �ه ��ا وان� �م ��ا ي�ح�ق��ق
مصلحة عامة بأن تكون ممارسة هذه
ال�ح��ري��ات وال�ح�ق��وق ف��ي اط ��ار امل�ب��ادئ

والقيم الدستورية واالجتماعية.
ك �م��ا ان م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ووف �ق��ا
ل � �ن � �ص � ��وص م� � � � � � ��واده ي � �م � �ث� ��ل م ��دخ�ل�ا
ع�ص��ري��ا ل�لإع�لام اإلل �ك �ت��رون��ي وحسن
اس �ت �خ��دام��ه وي �ع �ت �ب��ر ال �ت �ش��ري��ع محل
ال ��دراس ��ة اس�ت�ك�م��اال ل�ح�ل�ق��ات متصلة
م ��ن م �ج �م��وع��ة ال �ق ��وان�ي�ن ذات ال�ص�ل��ة
ب��امل �ن �ظ��وم��ة االع �ل�ام � �ي ��ة خ ��اص ��ة وان
امل � � �ش � � ��روع ق � ��د راع � � � ��ى ف � ��ي ص �ي��اغ �ت��ه
النهائية ما يأتي:
 ع��دم ف��رض قيد على ح��ري��ة ال��رأيوال �ت �ع �ب �ي ��ر وف � �ق ��ا ل� �ل� �ق ��ان ��ون وال �ن �ظ��م
النافذة .
 ع ��دم وج� ��ود رق ��اب ��ة م�س�ب�ق��ة علىم��ا يتم ت��داول��ه م��ن محتوى امل��واق��ع او
الوسائل االعالمية االلكترونية.
 تأكيد حرص الدولة على متابعةامل��واق��ع امل �ش��ار ال�ي�ه��ا دون ف ��رض قيد
السباب غير مبررة.
 تحديد الفئات املخاطبة بأحكامهوهي :دور النشر االلكتروني ووكاالت
االن� � � �ب � � ��اء ال � �ص � �ح� ��اف� ��ة االل � �ك � �ت ��رون � �ي ��ة
وال � �خ ��دم ��ات االخ � �ب ��اري ��ة اض ��اف ��ة ال��ى
م ��واق ��ع ال �ص �ح��ف ال��ورق �ي��ة وال �ق �ن��وات
ال � �ف � �ض� ��ائ � �ي� ��ة امل � ��رئ� � �ي � ��ة وامل � �س � �م� ��وع� ��ة
وم��واق��ع ووس��ائ��ل الخدمات االعالمية
واإلعالنية التجارية االلكترونية.
 عدم سريان احكامه على املواقع اوالوسائل االعالمية االلكترونية التي
ت�م�ث��ل ح �س��اب��ات ش�خ�ص�ي��ة ال تتصف
باملهنية املتخصصة.
 ت �ح ��دي ��د ش� � ��روط وم � �ب� ��دأ اص � ��دارال� �ت ��رخ� �ي ��ص ل� �ل� �ج� �ه ��ات ذات ال �ص �ل��ة
م ��ع ب� �ي ��ان واض� � ��ح وم � �ح ��دد ل �ل �ش��روط
واالح � �ك ��ام ال �خ��اص��ة ب �م �س��ؤول��ي ه��ذه
ال� �ج� �ه ��ات وال �ق ��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى ادارات � �ه� ��ا
م��ع ت �ح��دي��د م�س��ؤول�ي��ات�ه��ا ع�ل��ى نحو
متكامل.
رأي اللجنة
بعد املناقشة وت�ب��ادل اآلراء انتهت
اللجنة ال��ى ان م�ش��روع القانون يمثل
اضافة ضرورية للمنظومة القانونية
بدولة الكويت حماية لدعائم املجتمع

وان ن�ص��وص امل �ش��روع تحقق الغاية
امل �س �ت �ه��دف��ة م �ن��ه ع �ل��ى ن �ح��و م ��ا سلف
بيانه.
وق� � � ��د ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب ��اج� �م ��اع
الحاضرين من اعضائها الى املوافقة
ع �ل ��ى م � �ش� ��روع ال � �ق ��ان ��ون م� ��ع ت �ع��دي��ل
وضبط صياغة بعض نصوصه.
مادة :1
ف ��ي ت�ط�ب�ي��ق اح �ك ��ام ه ��ذا ال �ق��ان��ون
تكون للكلمات واملصطلحات التالية
املعنى املبني قرين كل منها:
 الوزير :وزير اإلعالم. الوزارة :وزارة اإلعالم. اإلعالم االلكتروني :النشاط الذييتضمن نشر أو بث املواد أو النماذج
أو الخدمات اإلعالمية ذات املحتوى
االل �ك �ت��رون��ي ال �ت��ي ي �ت��م ان �ت��اج �ه��ا او
ت�ط��وي��ره��ا او ت�ح��دي�ث�ه��ا او ت��داول�ه��ا
او ب �ث �ه��ا او ن �ش��ره��ا وال �ن �ف ��اذ ال�ي�ه��ا
م��ن خ�ل�ال شبكة امل�ع�ل��وم��ات ال��دول�ي��ة
االن � �ت ��رن ��ت او اي ش �ب �ك��ة ات� �ص ��االت
اخرى.
 ال�ن�ش��ر االل �ك �ت��رون��ي :ن�ق��ل او بثاو ارس��ال او استقبال انشطة االعالم
االلكتروني من خالل شبكة املعلومات
ال� ��دول � �ي� ��ة االن � �ت� ��رن� ��ت او اي ش �ب �ك��ة
ات� �ص ��االت اخ � ��رى وذل � ��ك ب��اس �ت �خ��دام
اج �ه��زة او ت�ط�ب�ي�ق��ات ال�ك�ت��رون�ي��ة اي��ا
كانت طبيعتها وغيرها م��ن وسائل
التقنية الحديثة وذلك بقصد التداول
العام.
 النطاق االلكتروني :هو النطاقالدومني املسجل على شبة املعلومات
ال� ��دول � �ي� ��ة االن � �ت� ��رن� ��ت او اي ش �ب �ك��ة
ات � �ص � ��االت اخ � � ��رى وم � ��ن خ�ل�ال ��ه ي�ت��م
ال ��دخ ��ول او االس� �ت ��دالل ع�ل��ى امل��واق��ع
االكترونية.
 امل ��وق ��ع او ال��وس �ي �ل��ة االع�ل�ام �ي��ةاالل�ك�ت��رون�ي��ة :الصفحة او ال��راب��ط او
ال�ت�ط�ب�ي��ق االل �ك �ت��رون��ي ال� ��ذي ي�ص��در
ب� ��اس� ��م م� �ع�ي�ن ول� � ��ه ع� � �ن � ��وان ون� �ط ��اق
الكتروني محدد وينشأ او يستضاف
او ي�ت��م ال �ن �ف��اذ ال �ي��ه م��ن خ�ل�ال شبكة

امل�ع�ل��وم��ات ال��دول �ي��ة االن �ت��رن��ت او اي
شبكة اتصاالت اخرى.
 امل�ح�ت��وى االل�ك�ت��رون��ي :املحتوىالنصي او السمعي او املرئي الثابت
او املتحرك او املتعدد الوسائط الذي
ي�ش�م��ل اي ت��رك�ي�ب��ة م �م��ا ذك ��ر وال ��ذي
ي�ت��م ت�ط��وي��ره او ان�ت��اج��ه او تحديثه
او ت��داول��ه بوسائل الكترونية او اي
ن ��وع م ��ن امل �ح �ت��وى ت ��م ت �ح��وي �ل��ه ال��ى
الكتروني وال��ذي ينشر ويتم النفاذ
ال � �ي ��ه م� ��ن خ �ل��ال ش �ب �ك��ة امل �ع �ل��وم��ات
ال� ��دول � �ي� ��ة االن � �ت� ��رن� ��ت او اي ش �ب �ك��ة
اتصاالت اخرى.
 ال�ص�ح�ي�ف��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة :م��وق��عاو وس�ي�ل��ة اع�لام�ي��ة ال�ك�ت��رون�ي��ة يقدم
م ��ن خ�ل�ال �ه��ا امل �ح �ت ��وى االل �ك �ت��رون��ي
امل �ت �ض �م��ن االخ� � �ب � ��ار وامل� ��وض� ��وع� ��ات
وامل �ق ��االت وال��وس��ائ��ط امل �ت �ع��ددة ذات
الطابع الصحفي او االع�لام��ي س��واء
ت ��م ن �ش��ر ه ��ذا امل �ح �ت��وى ف ��ي م��واع�ي��د
منتظمة او غير منتظمة.
 الخدمات االعالمية او االعالنيةال �ت �ج ��اري ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة :امل �ح �ت��وى
املتضمن الترويج العمال او خدمات
او منتجات او الش �خ��اص م��ن خ�لال
شبكة املعلومات الدولية االنترنت او
اي شبكة اتصال اخرى.
 ص� ��اح� ��ب امل � ��وق � ��ع او ال��وس �ي �ل��ةاالع�ل�ام� �ي ��ة االل �ك �ت ��رون �ي ��ة :ال�ش�خ��ص
الطبيعي او االع �ت �ب��اري ال ��ذي ثبتت
نسبة امل��وق��ع او ال��وس�ي�ل��ة االع�لام�ي��ة
االلكترونية اليه.
 امل� � ��دي� � ��ر امل � � � �س� � � ��ؤول :ال� �ش� �خ ��صالطبيعي الذي يعينه صاحب املوقع
او ال��وس�ي�ل��ة االع�لام �ي��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة
ويكون مسؤوال امام الجهات االدارية
وال �ق �ض��ائ �ي��ة ع��ن م �ح �ت��وى امل��وق��ع او
الوسيلة االعالمية االلكترونية.
 ال�ح�ج��ب :منع ال�ن�ف��اذ للموقع اوالوسيلة االعالمية االلكترونية.
مادة :2
ي �ع �ت �ب��ر االع� �ل ��ام االل� �ك� �ت ��رون ��ي اح��د
مكونات املنظومة االعالمية في الدولة

وح��ري��ة اس�ت�خ��دام��ه م�ك�ف��ول��ة للجميع
وف�ق��ا الح �ك��ام ه��ذا ال �ق��ان��ون وال رق��اب��ة
مسبقة على ما يتم تداوله من محتوى
ع �ب ��ر امل� ��واق� ��ع وال� ��وس� ��ائ� ��ل االع�ل�ام �ي ��ة
االلكترونية.
مادة :3
ت � �ت ��ول ��ى ال� � ��دول� � ��ة رع � ��اي � ��ة امل � ��واق � ��ع
وال ��وس ��ائ ��ل االع�ل�ام� �ي ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
ال � �خ ��اض � �ع ��ة الح� � �ك � ��ام ه � � ��ذا ال � �ق ��ان ��ون
وال�ع��ام�ل�ين فيها وت��وف�ي��ر التسهيالت
ال�لازم��ة ملواكبة التطور التكنولوجي
امل � �ط� ��رد ل�ل��اع�ل��ام االل � �ك � �ت ��رون ��ي وف �ق��ا
مل ��ا ت�ن�ظ�م��ه ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب�ه��ذا
القانون.
مادة :4
ينشر باملوقع االلكتروني للوزارة
س �ج��ل خ ��اص ب��امل��واق��ع وال��وس��ائ��ل
االعالمية االلكترونية املرخص لها
وفقا الحكام هذا القانون يوضع فيه
اس ��م امل��رخ��ص ل��ه وامل ��دي ��ر امل �س��ؤول
والعاملون فيه والغرض منه.
وت�ن�ظ��م ال�لائ�ح��ة التنفيذية لهذا
القانون ضوابط اجراء استطالعات
ال � � � � � ��رأي ال � � �ت � ��ي ت � �ج� ��ري � �ه� ��ا امل � ��واق � ��ع
وال��وس��ائ��ل االع�لام �ي��ة االل�ك�ت��رون�ي��ة
املرخص لها.
مادة :5
ي �س��ري ه ��ذا ال �ق��ان��ون ع �ل��ى امل��واق��ع
وال ��وس ��ائ ��ل االع�ل�ام� �ي ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة
اآلتية:
 - 1دور النشر االلكتروني.
 - 2وكاالت االنباء االلكترونية.
 - 3الصحافة االلكترونية.
 - 4الخدمات االخبارية.
 - 5امل��واق��ع وال��وس��ائ��ل وال�خ��دم��ات
االع �ل��ام � �ي � ��ة واالع �ل��ان� � �ي � ��ة ال� �ت� �ج ��اري ��ة
االلكترونية.
 - 6امل��واق��ع االل�ك�ت��رون�ي��ة للصحف
ال��ورق�ي��ة وال �ق �ن��وات الفضائية املرئية
واملسموعة.
وال ت� �س ��ري اح � �ك� ��ام ه � ��ذا ال �ق ��ان ��ون
ع �ل��ى ال �ن �ط��اق او امل ��وق ��ع او ال��وس�ي�ل��ة
او ال �ح �س��اب االل �ك �ت��رون��ي ال�ش�خ�ص��ي
ال ��ذي ال ي�ت�ص��ف مستخدمه باملهنية
املتخصصة.
مادة :6
م��ع م ��راع ��اة اح �ك��ام اي ق��ان��ون اخ��ر
ع�ل��ى م��ن ي��رغ��ب ف��ي ان �ش��اء او تشغيل
اي م��ن امل��واق��ع او ال��وس��ائ��ل االعالمية
االل � �ك � �ت ��رون � �ي ��ة امل � � ��ذك � � ��ورة ف � ��ي امل � � ��ادة
السابقة ال�ح�ص��ول على ترخيص من
ال� ��وزارة وت�ك��ون م��دة الترخيص عشر
سنوات قابلة للتجديد بناء على طلب
املرخص له وموافقة الوزارة.
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مادة :7
يكفي بالنسبة للمواقع والوسائل
االع �ل�ام � �ي� ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال �خ��اص��ة
ب � �س � �ل � �ط� ��ات ال � � � ��دول � � � ��ة وم � ��ؤس� � �س � ��ات
والهيئات العامة واي جهة حكومية
اخ� � � � ��رى وج � �م � �ع � �ي� ��ات ال � �ن � �ف� ��ع ال � �ع� ��ام
امل � �ش � �ه� ��رة وال � �ج � �ه� ��ات ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ه��ا
والنقابات واالت �ح��ادات املنشأة وفقا
الح �ك��ام ال �ق��ان��ون اخ �ط��ار ال � ��وزارة عن
ان �ش��اء امل��وق��ع او ال��وس�ي�ل��ة االع�لام�ي��ة
االلكترونية وتحديد املدير املسؤول
خ�ل�ال س�ت�ين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ العمل
ب��ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب��امل��واق��ع ال�ق��ائ�م��ة وق �ب��ل س�ت�ين ي��وم��ا
من انشاء املوقع او الوسيلة وفقا ملا
تنظمه الالئحة التنفيذية.
مادة :8
يقدم طلب الحصول على الترخيص
ال��ى ال��وزارة وفقا للنموذج املعد لذلك
ويشترط في طالب الترخيص ما يلي:
 - 1ان يكون كويتي الجنسية ال يقل
عمره عن  21عاما كامل األهلية.
 - 2ان يكون حسن السيرة محمود
ال �س �م �ع ��ة ول� � ��م ي �س �ب ��ق ال� �ح� �ك ��م ع�ل�ي��ه
ب�ع�ق��وب��ة ج�ن��اي��ة او ف��ي ج��ري�م��ة مخلة
ب��ال�ش��رف او االم��ان��ة م��ا ل��م ي�ك��ن ق��د رد
اليه اعتباره.
 - 3ان يحدد اسم املوقع او الوسيلة
االع�ل�ام �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة وي �ش �ت��رط اال
يكون مخالفا للنظام العام او االداب
ال �ع��ام��ة او م �ط��اب �ق��ا او م �م��اث�لا الس��م
موقع اخر.
 - 4ان ي�ك��ون ل��ه مقر معلوم خاص
بالنشاط موضوع الترخيص.
وي � �ج ��وز ل�ل�اش� �خ ��اص االع �ت �ب��اري��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ط �ل��ب ال �ت��رخ �ي��ص ب �م��زاول��ة
اح��د االنشطة ال ��واردة ف��ي امل��ادة  5من
هذا القانون مع مراعاة ان يكون جميع
رأس امل � ��ال ك��وي �ت �ي��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ط�ل��ب
الترخيص بمباشرة االنشطة ال��واردة
ف��ي ال �ب �ن��ود  1و 2و 3و 4و 5م��ن ذات
املادة.
ام � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ص �ح��ف ال��ورق �ي��ة
والقنوات الفضائية املرئية واملسموعة
 امل��رخ��ص ل�ه��ا م��ن ال � ��وزارة  -ال��راغ�ب��ةف��ي ان �ش��اء م��وق��ع او وس�ي�ل��ة اع�لام�ي��ة
الكترونية لها يكتفي بتقديم نسخة
من الترخيص الصادر لها من الطلب.
مادة :9
على طالب الترخيص تعيني مدير
م�س��ؤول ي�ك��ون ممثال ل��ه ام��ام ال ��وزارة
والجهات الحكومية االخ��رى او الغير
ع� ��ن امل� ��وق� ��ع او ال ��وس �ي �ل ��ة االع�ل�ام �ي ��ة
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة وي � �ك� ��ون م � �س� ��ؤوال ع��ن
امل �ح �ت��وى امل �ن �ش��ور ف�ي�ه�م��ا س� ��واء ك��ان
ص��ادرا منه أم من الغير ويشترط في
املدير املسؤول ما يلي:

تنظيم اإلعالم
االلكتروني يدخل
في نطاق الواجبات
الدستورية الملقاة
على عاتق مجلس
األمة

لقطة من احدى جلسات مجلس األمة

 - 1ان يكون كويتي الجنسية اليقل
عمره عن  21عاما كامل األهلية.
 - 2ان ي�ك��ون ح��اص�لا ع�ل��ى ش�ه��ادة
ال�ث��ان��وي��ة ال�ع��ام��ة او م��ا ي�ع��ادل�ه��ا على
االقل.
 - 3ان يكون حسن السيرة محمود
السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة
ج�ن��اي��ة او ج��ري�م��ة م�خ�ل��ة ب��ال �ش��رف او
االمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره.
 - 4اال يكون مديرا ملوقع او وسيلة
اعالمية الكترونية اخرى مرخصة.
واذا كان طالب الترخيص شخصا
طبيعيا او شركة من شركات الشخص
ال ��واح ��د ف �ي �ج��وز ان ي �ك��ون ه ��و امل��دي��ر
امل� �س ��ؤول ع��ن امل��وق��ع او ال��وس �ي �ل��ة اذا
توافرت فيه الشروط السابقة.
مادة :10
ف � ��ي ح� ��ال� ��ة خ� �ل ��و م� �ن� �ص ��ب امل ��دي ��ر
املسؤول او فقده احد الشروط الالزم
ت��واف��ره��ا فيه يجب على امل��رخ��ص له
تعيني بديل تتوافر فيه ذات الشروط
املقررة وذلك خالل مدة ستة اشهر.
وي � � �ك� � ��ون امل� � ��رخ� � ��ص ل� � ��ه م � �س� ��ؤوال
ع ��ن امل ��وق ��ع او ال��وس �ي �ل��ة االع�ل�ام �ي��ة
االل�ك�ت��رون�ي��ة ال��ى ح�ين تعيني البديل
خ �ل ��ال امل � �ي � �ع ��اد امل � �ح� ��دد ف � ��ي ال �ف �ق ��رة
السابقة.
مادة :11
يصدر الوزير ق��رارا في ش��أن طلب
ال �ت ��رخ �ي ��ص خ �ل��ال س �ت�ي�ن ي ��وم ��ا م��ن
تاريخ تقديم الطلب مسوفيا للشروط
املقررة قانونا فاذا انقضت هذه املدة
دون ذلك اعتبر الطلب مقبوال.
وي�ج��وز لطالب الترخيص التظلم
من القرار الصادر برفضه خالل ستني
ي ��وم ��ا م ��ن ت ��اري ��خ اخ � �ط ��اره او ع�ل�م��ه
بذلك ف��اذا انقضت ستون يوما على
تقديم التظلم دون رد اعتبر التظلم
مرفوضا.
مادة :12
يجب على طالب الترخيص بموقع

او وسيلة اعالمية الكترونية ان يودع
خ�لال ستني يوما من تاريخ اخطاره
ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ال �ت��رخ �ي��ص خ��زان��ة
الوزارة كفالة مالية قدرها خمسمائة
دينار.
وي �ج��وز ان ي �ق��دم ب��دال م��ن الكفالة
امل��ال�ي��ة ضمانا مصرفيا موجها الى
الوزارة مطلقا من أي قيد او شرط.
ول �ل��وزارة الحق ف��ي ان تخصم من
ال�ك�ف��ال��ة امل��ال�ي��ة او ال�ض�م��ان املصرفي
ما يلزم به او يستحق على املرخص
له او املدير امل�س��ؤول من التزامات او
غرامات مالية او تعويضات مستحقة
للوزارة بناء على هذا القانون .وعلى
امل ��رخ ��ص ل ��ه اس �ت �ك �م��ال م ��ا ي ��رد على
ال�ك�ف��ال��ة او ال�ض�م��ان م��ن ن�ق��ص خ�لال
ستني يوما من تاريخ اخطاره بذلك.
مادة :13
ي �ج��ب ع �ل��ى امل ��رخ ��ص ل ��ه ب� ��أي م��ن
االن� �ش� �ط ��ة ال� �خ ��اض� �ع ��ة الح � �ك� ��ام ه ��ذا
ال�ق��ان��ون م��زاول��ة ال�ن�ش��اط خ�ل�ال ستة
اش � �ه � ��ر م � ��ن ت � ��اري � ��خ ح � �ص ��ول ��ه ع �ل��ى
الترخيص وللوزارة تمديد هذه املدة
ب�ح��د اق �ص��ى س�ت��ة اش �ه��ر اخ ��رى بناء
على طلب املرخص له.
مادة :14
ي�ق��ع ب��اط�لا ك��ل اي �ج��ار للترخيص
وال يجوز بيعه او ال�ت�ن��ازل عنه دون
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة م�س�ب�ق��ة من
الوزارة ويجب ان تتوافر في املشتري
او امل�ت�ن��ازل ال�ي��ه ال �ش��روط امل �ق��ررة في
هذا القانون الصدار الترخيص.
ولورثة املرخص له خالل سنة من
ت��اري��خ ال��وف��اة ط�ل��ب ن�ق��ل ال�ت��رخ�ي��ص
اليهم او الى شخص آخر اذا توافرت
الشروط املقررة قانونا.
مادة :15
تبني الالئحة التنفيذية البيانات
ال�ت��ي يجب ان يتضمنها الترخيص
وامل� �س� �ت� �ن ��دات ال� �ت ��ي ي �ج ��ب ان ت��رف��ق
بطلبات الترخيص والتجديد ونقل

امل �ل �ك �ي��ة .وع �ل ��ى امل ��رخ ��ص ل ��ه اخ �ط��ار
ال � � � ��وزارة ب� ��أي ت �غ �ي �ي��ر ف ��ي ال �ب �ي��ان��ات
الخاصة بترخيص املوقع او الوسيلة
االع�ل�ام� �ي ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة او ب��امل��دي��ر
املسؤول او العاملني فيه خالل ثالثة
اشهر من تاريخ حدوق التغيير.
مادة :16
مع عدم اإلخالل بأي نص تشريعي
آخ ��ر ي�ل�غ��ي ال �ت��رخ �ي��ص ف ��ي االح � ��وال
اآلتية:
 اذا ك � ��ان امل� ��رخ� ��ص ل� ��ه ش�خ�ص��ااع � �ت � �ب� ��اري� ��ا وان � �ق � �ض� ��ت ال �ش �خ �ص �ي��ة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ألي س �ب��ب م ��ن االس �ب ��اب
املقررة قانونا.
 اذا ف� �ق ��د امل � ��رخ � ��ص ل � ��ه أي � � ��ا م��نال�ش��روط ال ��واردة ف��ي امل��ادة  8م��ن هذا
القانون.
 اذا خ�لا منصب امل��دي��ر امل�س��ؤولاو ف �ق��د امل ��دي ��ر امل �ع�ي�ن اح� ��د ال �ش��روط
ال�لازم توافرها فيه ولم يقم املرخص
له بتعيني بديل تتوافر فيه الشروط
امل�ق��ررة خ�لال امل��دة امل�ح��ددة ف��ي امل��ادة
 10من هذا القانون.
 اذا ق� � ��ام امل� ��رخ� ��ص ل� ��ه ب �ت��أج �ي��رالترخيص.
 اذا ق � � � ��ام امل � � ��رخ � � ��ص ل � � ��ه ب �ب �ي��عال� �ت ��رخ� �ي ��ص او ال � �ت � �ن� ��ازل ع� �ن ��ه دون
موافقة الوزارة.
 اذا ل��م يقم امل��رخ��ص ل��ه بمباشرةال � �ن � �ش ��اط امل � ��رخ � ��ص ب � ��ه خ �ل ��ال امل � ��دة
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف��ي امل� ��ادة  13من
هذا القانون.
 اذا ان�ت�ه��ت م��دة ال�ت��رخ�ي��ص دونط�ل��ب ت�ج��دي��ده خ�ل�ال س�ت��ة اش �ه��ر من
تاريخ انتهائه.
وفي غير الحاالت السابقة ال يجوز
ال �غ��اء ال�ت��رخ�ي��ص اال ب�ح�ك��م قضائي
واج � ��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذ او ب �ن��اء ع �ل��ى ط�ل��ب
كتابي من املرخص له.
مادة :17
ي �ك ��ون امل ��دي ��ر امل � �س ��ؤول ع ��ن امل��وق��ع
او ال��وس �ي �ل��ة االع�ل�ام �ي ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة

ع �ل �ي��ه ت �ح ��ري ال ��دق ��ة وامل �ص ��داق �ي ��ة ف��ي
ك��ل م��ا ينشره م��ن اخ�ب��ار او معلومات
او ب �ي��ان��ات ك�م��ا ي�ج��ب ع�ل�ي��ه ان ينشر
ومن دون مقابل اي رد او تصحيح او
ت�ك��ذي��ب ي��رد ال�ي��ه ب �ص��ورة م�ب��اش��رة او
غ�ي��ر م�ب��اش��رة م��ن ال � ��وزارة او ال�ج�ه��ات
الحكومية االخ ��رى او م��ن اي شخص
اعتباري او طبيعي او من يمثله قانونا
ورد اس �م ��ه او اش �ي ��ر ال �ي ��ه ف ��ي ك�ت��اب��ه
او رس ��م او رم ��ز ت��م ن �ش��ره ب��امل��وق��ع او
الوسيلة االعالمية االلكترونية وذل��ك
في التاريخ الذي تحدده الجهة املعنية
أو ذوو ال �ش��أن وف��ي ذات م�ك��ان النشر
وب� � ��ذات ال �ط��ري �ق��ة واالس � �ل� ��وب وال �ل �غ��ة
والحجم الذي نشرت به املادة موضوع
الرد او التصحيح او التكذيب.
مادة :18
ي �ح �ظ��ر ع �ل��ى امل� ��واق� ��ع وال ��وس ��ائ ��ل
االع�ل�ام� �ي ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ال �خ��اض �ع��ة
الح �ك��ام ه��ذا ال �ق��ان��ون ن�ش��ر او ب��ث او
اعادة بث او ارسال او نقل اي محتوى
ي �ت �ض �م��ن اي� ��ا م ��ن امل �س��ائ ��ل امل �ح �ظ��ور
ن�ش��ره��ا وب�ث�ه��ا او اع� ��ادة ب�ث�ه��ا وف�ق��ا
للقانونني رقمي  3لسنة  2006و 61
ل �س �ن��ة  2007امل� �ش ��ار ال �ي �ه �م��ا وت��وق��ع
العقوبات املقرر في هذين القانونني
في حالة مخالفة هذا الحظر.
مادة :19
م� ��ع ع � ��دم اإلخ� �ل� ��ال ب ��اح� �ك ��ام امل � ��ادة
ال� �س ��اب� �ق ��ة ت ��وق ��ع امل �ح �ك �م��ة امل �خ �ت �ص��ة
ع�ل��ى ك��ل م��ن ي �م��ارس اي��ا م��ن االن�ش�ط��ة
املنصوص عليها في هذا القانون من
دون ترخيص او يخالف ايا من احكام
هذا القانون غرامة ال تقل عن خمسمائة
دينار وال تزيد على خمسة آالف دينار
وي�ج��وز الحكم بحجب امل��وق��ع نهائيا.
وي�ج��وز لرئيس دائ ��رة ال�ج�ن��اي��ات عند
ال � �ض ��رورة وب� �ن ��اء ع �ل��ى ط �ل��ب ال�ن�ي��اب��ة
ال�ع��ام��ة اص ��دار ق ��رار بحجب امل��وق��ع او
الوسيلة االعالمية االلكترونية ملدة ال
تجاوز اسبوعني قابلة للتجديد وذلك
اثناء التحقيق او املحاكمة.

مادة :20
ي � �ص� ��در ال� � ��وزي� � ��ر ق � � � � ��رارا ب �ت �ح��دي��د
املوظفني املخولني بشطب املخالفات
التي تقع الح�ك��ام ه��ذا القانون وبيان
االجراءات التي تتبع في شأنها.
مادة :21
تختص النيابة العامة دون غيرها
ب��ال�ت�ح�ق�ي��ق وال �ت �ص��رف واالدع � � ��اء في
جميع ال�ج��رائ��م املنصوص عليها في
هذا القانون.
مادة :22
تكون دائ��رة الجنايات في املحكمة
ال�ك�ل�ي��ة ه��ي امل�ح�ك�م��ة امل�خ�ت�ص��ة بنظر
جميع ال��دع��اوى الجزائية املنصوص
ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون وت�س�ت��أن��ف
اح �ك��ام �ه��ا ام � ��ام م�ح�ك�م��ة االس �ت �ئ �ن��اف
واستثناء من احكام املادة الثامنة من
القانون رقم  40لسنة  1972املشار اليه
يجوز الطعن في االحكام الصادرة من
محكمة االستئناف بطريق التمييز.
مادة :23
ت� �س� �ق ��ط ال� � ��دع� � ��وى ال � �ج� ��زائ � �ي� ��ة ع��ن
ال �ج��رائ��م امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي ه��ذا
القانون اذا لم يتم ابالغ النيابة العامة
ع �ن �ه��ا خ �ل�ال ث�ل�اث��ة اش �ه��ر م ��ن ت��اري��خ
وق��وع �ه��ا وت �س �ق��ط دع� ��وى ال�ت�ع��وي��ض
اذا ل��م ي�ت��م رف�ع�ه��ا خل��ال س�ن��ة م��ن ه��ذا
ال�ت��اري��خ م��ا ل��م تكن ال��دع��وى الجزائية
قائمة فيبدأ ميعاد السقوط من تاريخ
انقضائها او صدور حكم نهائي فيها.
مادة :24
يجب على ك��اف��ة امل��واق��ع والوسائل
االع�ل�ام �ي��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة امل ��ذك ��ورة في
امل� � ��ادة  5م ��ن ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون وال �ق��ائ �م��ة
عند العمل به توفيق اوضاعها وفقا
الحكامه خالل سنة من تاريخ صدور
الالئحة التنفيذية.
مادة :25
ي� �ن� �ش ��ر ف � ��ي ال� � �ج � ��ري � ��دة ال ��رس� �م� �ي ��ة
وباملوقع االلكتروني للوزارة منطوق
االح�ك��ام القضائية النهائية وق��رارات
ال �غ��اء ال �ت��راخ �ي��ص وف �ق��ا الح �ك��ام ه��ذا
القانون.
مادة :26
ي �ص��در ال ��وزي ��ر امل �خ �ت��ص ال�لائ �ح��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ل �ه��ذا ال �ق��ان��ون خ�ل�ال ستة
أشهر من تاريخ العمل به.
مادة :27
ي �ن �ش��ر ه ��ذا ال �ق��ان��ون ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم
التالي لتاريخ نشره وعلى الوزراء كل
فيما يخصه تنفيذ احكامه.
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شارك في مؤتمر األمناء العامين للبرلمانات العربية بالسودان

الكندري يدعو إلى استخدام األنظمة
االلكترونية في العمل البرلماني
المشاركون في المؤتمر
شارك رئيس جمعية األمناء العامني
ل�ل�ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة أم�ي�ن ع ��ام مجلس
األم � ��ة ع�ل��ام ع �ل��ي ال �ك �ن ��دري ع �ل��ى رأس
وفد من األمانة العامة ملجلس األمة في
أعمال املؤتمر السنوي الرابع لجمعية
األمناء العامني للبرملانات العربية الذي
ع �ق��د خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م ��ن  7إل ��ى  8ي�ن��اي��ر
الجاري في السودان.
وعقد املؤتمر في يومه األول ورشة
عمل بعنوان «القاعات الذكية :استخدام
األن� �ظ� �م ��ة اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال �ح ��دي �ث ��ة ف��ي
ق��اع��ات امل�ج��ال��س التشريعية وال�ل�ج��ان
ال�ب��رمل��ان�ي��ة» م��ن اع ��داد امل�ه�ن��دس حسني
النكاس كما عقدت الجمعية العامة رقم
 34اجتماعها في اليوم الثاني.
وأق � �ي ��م امل ��ؤت� �م ��ر ل �ل �م��رة األول � � ��ى ف��ي
السودان برعاية رئيس املجلس الوطني
ال �س��ودان��ي ال�ب��روف�ي�س��ور إب��راه�ي��م عمر
حيث تخللت الجلسة االفتتاحية كلمات
ل �ك��ل م ��ن أم �ي�ن ع ��ام االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
ال �ع��رب��ي ورئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة وأم�ي�ن ع��ام
املجلس الوطني السوداني.
أنظمة الكترونية
وفي هذا السياق دعا رئيس جمعية
األم� �ن ��اء ال �ع��ام�ي�ن ل �ل �ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة
االم �ي��ن ال� �ع ��ام مل �ج �ل��س االم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي
ع�ل�ام ال �ك �ن��دري ال ��ى اس �ت �خ��دام األن�ظ�م��ة
االل � �ك � �ت ��رون � �ي ��ة ال� �ح ��دي� �ث ��ة ف � ��ي ق ��اع ��ات
املجالس التشريعية ملا لها من دور في
ت�ط��وي��ر ال�ع�م��ل ال�ب��رمل��ان��ي وزي� ��ادة ق��درة
املؤسسات البرملانية.
وق ��ال ال�ك�ن��دري خ�ل�ال اف�ت�ت��اح اع�م��ال
املؤتمر الرابع المناء العامني للبرملانات
العربية في الخرطوم ان البرملان يحتاج
اس�ت�خ��دام اح ��دث االن�ظ�م��ة االلكترونية
اك �ث��ر م��ن امل��ؤس �س��ات ال�س�ي��اس�ي��ة ك��اف��ة
مضيفا ان استخدام انظمة التصويت
االلكتروني ستوفر الدقة والسرية في
آن واحد وباقل جهد وتكلفة.
وأض��اف «اننا نصبو العتماد نظام
م�ع�ل��وم��ات��ي ي�ل�ب��ي اح �ت �ي��اج��ات �ن��ا نتفق
ع�ل�ي��ه ج�م�ي�ع��ا ب�م��ا ي�ح�ق��ق اف �ض��ل ط��رق
ووس��ائ ��ل الدارة امل �ع �ل��وم��ات وام�ك��ان�ي��ة
ات��اح�ت�ه��ا الع �ض��اء ال �ب��رمل��ان ف��ي ال��وق��ت
امل �ن��اس��ب وب��ال �ك �ف��اءة ال�ع��ال�ي��ة امل��رج��وة
ملمارسة مهامهم املتعددة».
واك � ��د ال� �ح ��رص ع �ل��ى ال ��وص ��ول ال��ى
رؤي��ة متكاملة ملشروع تدريب وتطوير
االداء للعاملني في االمانات العامة من
خالل تفعيل التعاون مع مركز التدريب
البرملاني العربي سعيا لتوفير ك��وادر
بشرية ذات كفاءة فنية متميزة.
وق� � ��ال إن ال �ج �م �ع �ي��ة ح ��رص ��ت ع�ل��ى
ان� � �ج � ��اح ن � �ش� ��اط� ��ات اع� �ض ��ائ� �ه ��ا اث� �ن ��اء
م �ش��ارك��ات �ه��م ف ��ي امل ��ؤت� �م ��رات ال��دول �ي��ة
بتوفير خدمة الترجمة الفورية معربا

ملحة ف��ي عالم اصبحت فيه التكتالت
سمة اساسية ومصدر قوة.

عالم الكندري متحدثا في مؤتمر األمناء العامني البرملانيني

عن امله في الوصول الى مشروع نهائي
م�ت�ك��ام��ل ي �ك��ون ع�ل��ى امل �س �ت��وى امل��أم��ول
ال � � ��ذي ي �س ��اع ��د ال �ج �م �ع �ي��ة واج �ه��زت �ه��ا
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي ت�ح�ق�ي��ق اه��داف �ه��ا ال�ت��ي
تأسست من اجلها.
تطور هائل.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه اك� � � ��د رئ� � �ي � ��س ال �ه �ي �ئ��ة
التشريعية ال�س��ودان�ي��ة اب��راه�ي��م احمد
ع� �م ��ر ف � ��ي ك� �ل� �م ��ة ل � ��ه ال � �ح� ��اج� ��ة امل �ل �ح��ة
لالستفادة من التطور الهائل في املجال
االلكتروني في تطوير وتحسني العمل
البرملاني.
وق � ��ال ان م��واك �ب��ة االم ��ان ��ات ال�ع��ام��ة
للتطور ب��ادخ��ال التكنولجيا الحديثة
ه��و ج ��زء م��ن ع �م��ل ك�ب�ي��ر ل�ت�ط��وي��ر اداء
ال � �ب ��رمل ��ان ��ات م� �ع ��رب ��ا ع� ��ن ام � �ل ��ه ف� ��ي ان
ي �ج��ري خ�ل�ال امل��ؤت �م��ر ت �ب��ادل ال�خ�ب��رات
واملعلومات مما يسهم في تعزيز العمل
العربي املشترك.
م��ن جهته ق��ال االم�ين ال�ع��ام لالتحاد

ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي ف��اي��ز ال �ش��واب �ك��ة ان
ال�ع��ال��م م��ن ح��ول�ن��ا ي�ت�ط��ور ب�س��رع��ة مما
ي �س �ت��وج��ب اع � ��ادة ال�ت�ق�ي�ي��م وامل��راج �ع��ة
ال � ��دوري � ��ة واالس � �ت � �خ� ��دام االم � �ث� ��ل ل��رف��ع
م�س�ت��وى ال �ك �ف��اءة م��ع م��ا ي�ت�ن��اس��ب مع
مجتمعاتنا العربية ويراعي الثقافة.
وأض � � � � ��اف ان االس� � �ت� � �خ � ��دام االم� �ث ��ل
للتكنولوجيا يخدم املفهوم البرملاني
ب�ص�ي�غ��ة ج��اذب��ة م�م��ا ي�س�ه��م ف��ي ت�ط��ور
املجتمعات واح�ل�ال ثقافة ال�ح��وار بدال
عن النزاع وسلوك العنف «وهذا احوج
ما نبتغيه في منطقتنا العربية».
واق � � �ت � ��رح ان� � �ش � ��اء م �ن �ص ��ة ت �ب��ادل �ي��ة
ت �ف��اع �ل �ي��ة ي �ج ��ري م ��ن خ�ل�ال �ه��ا ت�ك�ث�ي��ف
ال�ل�ق��اءات ع��ن بعد باستخدام الوسائل
االل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة وامل �ت��اح��ة ل��دى
ال�ج�م�ي��ع ل �ض �م��ان ان �س �ي��اب �ي��ة امل�ع�ل��وم��ة
ودق�ت�ه��ا ب��ال�س��رع��ة املمكنة وف��ي ال��وق��ت
املناسب.
وش ��دد ال �ش��واب �ك��ة ع�ل��ى ان ال�ت�ع��اون
العربي املشترك لم يعد ترفا بل ضرورة

الخيارين يقدم ورقة
عمل تلخص تجربة الشورى
القطري في القاعات الذكية
ش � ��ارك وف� ��د م ��ن مجلس
ال �ش��ورى ال �ق �ط��ري ب��رئ��اس��ة
ف �ه��د ب��ن م �ب��ارك ال�خ�ي��اري��ن
السكرتير ال �ع��ام للمجلس
في أعمال املؤتمر السنوي
ال � ��راب � ��ع ل �ج �م �ع �ي��ة األم� �ن ��اء
العامني للبرملانات العربية
الذي عقد بالخرطوم.
وق � � � ّ�دم ال �خ �ي ��اري ��ن ورق ��ة
ع� �م ��ل ب� �ع� �ن ��وان «ال� �ق ��اع ��ات

ال � ��ذك� � �ي � ��ة» ت � �ح � �ت� ��وي ع �ل��ى
ت �ج��رب��ة م �ج �ل��س ال� �ش ��ورى
القطري واملطبقة حاليا في
ق��اع��ة امل �ج �ل��س م ��ن أج �ه��زة
ت �ص��وي �ت �ي��ة وك �م �ب �ي��وت��رات
وشاشات عرض وغيرها.

بيئة ذكية
ب � ��دوره أك ��د األم�ي��ن ال �ع ��ام للمجلس
الوطني السوداني عبد القادر عبد الله
شروع برملان بالده في اعداد الدراسات
ملشروع البيئة الذكية للمجلس مشيرا
ال � ��ى ان ت� �ط ��ور ال �ع �م ��ل ع �ل ��ى م �س �ت��وى
االمانات العامة للبرملانات العربية هو
بمثابة تحسني ل�ل�اداء املؤسسي لهذه
البرملانات ليرفع من قدراتها.
وبني أن الثوره املعلوماتية وتصاعد
اس � �ت � �خ � ��دام ال � �ح� ��واس � �ي� ��ب ف � ��ي ال� �ع ��ال ��م
فتحت ل�خ��دم��ات ال�ب�ح��وث وامل�ع�ل��وم��ات
البرملانية آف��اق��ا واس�ع��ة لتطوير األداء
عبر استخدام التقانات الحديثة التي
ت�ت�ط�ل��ب م �ع��رف��ة إم �ك��ان��ات �ه��ا م��ن ج��ان��ب
األمناء العامني للبرملانات العربية.
وأض ��اف أن ه��ذا ال�ت�ط��ور يستوجب
ت ��دري � �ب ��ا م �س �ت �م ��را ل �ت �ع �ظ �ي��م ال� �ف ��ائ ��دة
للباحثني البرملانيني والجهاز االداري
والفني للبرملان وذل��ك م��ن خ�لال تطور
ق ��واع ��د ب �ي��ان��ات ح��دي �ث��ه ت �س��اع��د ع�ل��ى
توفير البيانات االساسية في القضايا
املطلوبة.
واك� ��د اه �ت �م��ام ال �ب��رمل��ان��ات ال�ح��دي�ث��ة
ب �ت �ط ��وي ��ر س� �ب ��ل ال� �ت� �ف ��اع ��ل واالت � �ص� ��ال
وت� �ب ��ادل امل �ع �ل��وم��ات ب�ي�ن االع� �ض ��اء من
ن��اح �ي��ة وب �ي �ن �ه��م وم �ن �ظ �م��ات امل�ج�ت�م��ع
امل ��دن ��ي وال �ج �م �ه��ور م ��ن ن��اح �ي��ة أخ ��رى
عالوة على التغطية اإلعالمية لجلسات
البرملان.
وثمن عبد ال�ق��ادر مناقشة الجمعية
ف ��ي ه� ��ذه ال � � ��دورة م ��وض ��وع اس �ت �خ��دام
االن� �ظ� �م ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال �ح ��دي �ث ��ة ف��ي
ق��اع��ات امل�ج��ال��س التشريعية ولجانها
ال�ب��رمل��ان�ي��ة م�م��ا ي��ؤك��د االه �ت �م��ام ال�ج��اد
للبرملانات بالتطور والرغبة في اللحاق
بركب البرملانات املتقدمة مشيرا الى ان
البرملان السوداني قد بدأ في الدراسات
مل�ش��روع البيئة الذكية م��ؤك��دا استفادة
ال �س ��ودان م��ن ت �ج��ارب ال �ب��رمل��ان��ات التي
تعمل بها.
ي��ذك ��ر أن ج�م�ع�ي��ة األم � �ن ��اء ال �ع��ام�ين
ل �ل �ب��رمل��ان��ات ال �ع��رب �ي��ة ع� �ق ��دت امل��ؤت �م��ر
األول في اململكة املغربية تحت عنوان:
(ال �ح �ص��ان��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة) وال �ث ��ان ��ي ف��ي
امل �م �ل �ك ��ة األردن � � �ي� � ��ة ال �ه ��اش �م �ي ��ة وك � ��ان
موضوعه (تعزيز العالقة بني البرملان
واملواطن) أما الثالث فقد ُعقد في مملكة
ال�ب�ح��ري��ن ب �ع �ن��وان( :وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل
االج�ت�م��اع��ي وان�ع�ك��اس��ات�ه��ا ع�ل��ى عالقة
البرملان باملجتمع).

م

االسم

املجلس

1

عالم الكندري

مجلس األمة الكويتي  -األمني العام

2

ناصر العبدالجادر

مجلس األمة الكويتي  -مرافق

3

حسني علي الكناس

مجلس األمة الكويتي  -مرافق

4

سعيد مقدم

اتحاد املغرب العربي  -األمني العام

5

فايز الشوابكة

االتحاد البرملاني العربي
 -األمني العام

6

عبدالله خلف الدوسري

مجلس النواب البحريني
 -األمني العام

7

هدى عبدالله العبدان

مجلس النواب البحريني  -مرافق

8

عبدالناصر الصديقي

مجلس الشورى البحريني
 -األمني العام املساعد

9

مروان علي السعدي

املجلس الوطني الفلسطيني
 -األمني العام

10

خالد محمد اللوزي

مجلس األعيان األردني  -األمني العام

11

علي بن ناصر
املحروقي

مجلس الشورى العماني
األمني العام

12

هالل البوسعيدي

مجلس الشورى العماني  -مرافق

13

عبدالله الحارثي

مجلس الشورى العماني  -مرافق

14

د .محمد بن عبدالله
آل عمرو

مجلس الشورى السعودي
 -األمني العام

15

خالد بن عبدالعزيز
املبارك

مجلس الشورى السعودي  -مرافق

16

ابراهيم القبالن

مجلس الشورى السعودي  -مرافق

17

حمد الغرير

مجلس النواب األردني  -األمني العام

18

كايد الحوامدة

مجلس النواب األردني  -مرافق

19

فهد بن مبارك
الخيارين

 مجلس الشورى القطري -األمني العام

20

محمد العتيبي

 -مجلس الشورى القطري  -مرافق

21

علي محمد العبيدلي

 -مجلس الشورى القطري  -مرافق

22

عبدالقادر عبدالله
خلف الله

املجلس الوطني السوداني
 -األمني العام

23

سناء فضل الله

املجلس الوطني السوداني  -مرافق

جدول األعمال
ت�ض�م��ن م �ش��روع ج ��دول اع�م��ال
الجمعية العامة لألمناء العامني
للبرملانات العربية ف��ي ال�س��ودان
البنود التالية:
ال �ب �ن��د األول :اع� �ت� �م ��اد ج ��دول
االعمال.
ال�ب�ن��د ال �ث��ان��ي :امل �ص��ادق��ة على
م �ش��روع امل �ي��زان �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2016

اع� �ت� �م ��اد ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
للسنة املالية .2015
البند الثالث :التقرير السنوي
عن نشاط الجمعية للسنة .2014
ال �ب �ن��د ال� ��راب� ��ع :ت �ح��دي��د م��وع��د
ومكان االجتماع املقبل للجمعية
العامة.
البند الخامس :ما يستجد من
أعمال.
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اختتم أعماله بالتركيز على برنامج القاعات الذكية في المجالس التشريعية

مؤتمر األمناء العامين العرب يدعو
لمنظومة معلوماتية متكاملة في البرلمانات

بحث املؤتمر استخدام األنظمة
االل �ك �ت��رون �ي��ة ف��ي ق��اع��ات امل�ج��ال��س
واللجان البرملانية وذل��ك بمشاركة
األمناء العامني للبرملانات العربية
األعضاء في الجمعية.
ومن خالل جلسات املؤتمر جرت
امل �ن ��اق �ش ��ات ب �ي�ن امل� �ش ��ارك�ي�ن خ�ل�ال
ال ��ورش ��ة ال �ت��ي ت ��م ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا تحت
ع �ن��وان ال �ق��اع��ات ال��ذك �ي��ة :اس�ت�خ��دام
االن� �ظ� �م ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال �ح��دي �ث��ة
ف ��ي ق ��اع ��ات امل �ج��ال��س ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
واللجان البرملانية حيث تم تبادل
التجارب والخبرات في هذا املجال
عبر اس�ت�ع��راض مشاريع املمارسة
العملية لالنظمة االلكترونية في كل
ب��رمل��ان وف��وائ��د االع�ت�م��اد عليها في
إدارة الجلسات واللجان البرملانية.
ودع � ��ا امل ��ؤت� �م ��رون ال� ��ى ض� ��رورة
توفير منظومة معلوماتية متكاملة
في البرملانات مشيرين للتحديات
التقنية التي تواجه العمل البرملاني
املتمثل في التطور التقني وعملية
تدريب النواب الداء مهامهم تقنيا
والخصوصية والسرية ف��ي بعض
م��راح��ل العمل ال�ب��رمل��ان��ي باالضافة
ل �ك �ي �ف �ي ��ة ال� � ��وص� � ��ول ال � � ��ى ال �ش �ع��ب
والتفاعل معهم مشيرين للتكاليف
العالية لعملية التطبيق.
وط� ��ال� ��ب امل� ��ؤت � �م� ��رون ب � �ض ��رورة
التواصل املستمر لوضع االولويات

النكاس يحاضر عن القاعة
الذكية للمجالس التشريعية

الكندري والعبدالجادر في احدى ورش العمل

وال� �ح� �ل ��ول ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ال�ل�ازم ��ة
لدعم مهامهم التشريعية والرقابية
وضرورة االستفادة من تكنولوجيا
الجوالت الذكية املتطورة واعتماد
م�ع��اي�ي��ر م�ف�ت��وح��ة وتطبيقها على
جميع الوثائق التشريعية.
واس� � �ت� � �ع � ��رض ع � � ��دد م � ��ن ال � � ��دول
العربية امل�ش��ارك��ة املتقدمة ف��ي هذا
امل�ج��ال تجاربهم داع�ين لالستفادة
منها لدعم العمل البرملاني خاصة
ف � ��ي م � �ج � ��ال م � �ض� ��اب� ��ط ال� �ج� �ل� �س ��ات
واالجتماعات االلكترونية املرئية.
واك � � ��د االم� �ي ��ن ال � �ع� ��ام ل�ل�م�ج�ل��س

ال ��وط� �ن ��ي ال � �س� ��ودان� ��ي ع� �ب ��دال� �ق ��ادر
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ان م � ��ن ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال �ت��ي
ن��اق�ش�ه��ا امل��ؤت �م��ر ت�ف�ع�ي��ل الجمعية
ودعم دورها في التعاون البرملاني
ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى االم � ��ان � ��ات ال �ع��ام��ة
للعمل ال�ب��رمل��ان��ي بشكل ع��ام ودف��ع
قدراتها وفاعليتها وضرورة وضع
ب� ��رام� ��ج ل �ل �ت �ب ��ادل ب �ي�ن ال �ب ��رمل ��ان ��ات
الوطنية على املستوى العربي وقال
ان االجتماعات امنت على تحويل
م �ي��زان �ي��ة ال �ج �م �ع �ي��ة ال � ��ى م �ي��زان �ي��ة
برامج.

المزروعي :االستعانة بالتقنيات الحديثة
للتحضير للجلسات قبل انعقادها
ت � �ق� ��دم األم � �ي ��ن ال � �ع � ��ام ل �ل �م �ج �ل��س
ال� ��وط � �ن� ��ي االت � � � �ح � � ��ادي االم � � ��ارات � � ��ي
م � �ح � �م ��د س � ��ال � ��م امل � � � ��زروع � � � ��ي خ�ل��ال
امل ��ؤت� �م ��ر ب �م �ق �ت��رح م � �ش� ��روع إع � ��داد
خطة استراتيجية لجمعية األمناء
ال�ع��ام�ين ل�ل�ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة خ�لال
السنوات ال�ث�لاث املقبلة وت��م تأكيد
أه�م�ي��ة ه ��ذا امل �ق �ت��رح وت �ق��رر أن يتم
ت��أج�ي�ل��ه ل�ح�ين االن �ت �ه��اء م��ن تعديل
ال�ن�ظ��ام األس��اس��ي لجمعية األم�ن��اء
العامني للبرملانات العربية.
وأكد املزروعي أن الهدف الرئيسي
م��ن ت �ق��دي��م ه ��ذا امل �ق �ت��رح ه��و وض��ع
أه� � ��داف م� �ح ��ددة ألع� �م ��ال ال�ج�م�ع�ي��ة
خ�ل�ال ال �س �ن��وات ال �ث�ل�اث امل�ق�ب�ل��ة من
خ�لال تعزيز التعاون بني األعضاء
ف ��ي ك �ي �ف �ي��ة ال� ��وص� ��ول إل� ��ى ت�ح�ق�ي��ق
ه � � ��ذه األه� � � � � ��داف وب� � �ن � ��اء م� ��ؤش� ��رات
وأوراق ق� �ي ��اس ف �ع �ل �ي��ة إلم �ك��ان��ات
التطوير في أعمال الجمعية بهدف

تفعيل مخرجات ه��ذه االجتماعات
وإم�ك��ان��ات التنمية ال�ب��رمل��ان�ي��ة .كما
ق��دم امل��زروع��ي خ�لال املؤتمر عرضا
حول االستعانة بالتقنيات الحديثة
للتحضير للجلسات واالجتماعات
في املجلس الوطني االتحادي وذلك
خ �ل��ال ورش� � ��ة ال �ع �م ��ل ال� �ت ��ي ع �ق��دت
ف��ي ال �ي��وم األول ل�ل�م��ؤت�م��ر ب�ع�ن��وان
«القاعات الذكية :استخدام األنظمة
اإلل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة ف ��ي ق��اع��ات
امل � �ج ��ال ��س ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة وال� �ل� �ج ��ان
البرملانية».
وقال املزروعي إنه تم االستعانة
ب��ال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ح��دي �ث��ة ل�ل�ت�ح�ض�ي��ر
ل� �ل� �ج� �ل� �س ��ات واالج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات ق �ب��ل
ان �ع �ق��اده��ا وت ��م ت��وظ �ي��ف ال�ت�ق�ن�ي��ات
ل�ل�اس� �ت� �خ ��دام داخ� � ��ل ال� �ق ��اع ��ة أث �ن ��اء
االجتماعات باإلضافة إلى استثمار
ال � �ت � �ق � �ن � �ي� ��ات مل � �ت� ��اب � �ع� ��ة م � �خ ��رج ��ات
ال�ج�ل�س��ات واالج �ت �م��اع��ات األخ ��رى،

مضيفا أن��ه ت��م االس�ت�ع��ان��ة ب��أح��دث
ال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ات ف � ��ي ت� �ط ��وي ��ر ب ��رن ��ام ��ج
ل �خ��دم��ة األع � �ض� ��اء وت ��وف� �ي ��ر آل �ي��ات
عمل تحضيرية قبل الجلسة وأثناء
الجلسة داخل القاعة إلكترونيا من
خ�لال ب��رن��ام��ج «امل �ع��اون البرملاني»
مؤكدا أن هذا البرنامج يتوافق مع
أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية
واللوحات الرقمية ويتيح إمكانية
إض� ��اف� ��ة ت �ع �ل �ي �ق��ات ع �ل ��ى امل ��رف �ق ��ات
والبنود تحضيرا ملناقشتها داخل
ال �ق ��اع ��ة ك �م��ا ي �ت �ي��ح إم �ك��ان �ي��ة ط�ل��ب
الكلمة قبل بداية الجلسة على بنود
ج��دول األع �م��ال وم��راج�ع��ة املضابط
السابقة تحضيرا للتصديق عليها
من قبل الجلسة مع إمكانية تسجيل
امل�ل��اح � �ظ� ��ات م � ��ع ت ��وف� �ي ��ر خ��اص �ي��ة
االش�ع��ارات الشخصية اإللكترونية
ل �ل �س��ادة األع �ض ��اء ق �ب��ل ال�ج�ل�س��ة أو
اجتماعات اللجان.

ع� �ق ��دت ج �م �ع �ي��ة األم � �ن� ��اء ال �ع��ام�ي�ن
ل� �ل� �ب ��رمل ��ان ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة ع� �ل ��ى ه��ام��ش
اج �ت �م��اع �ه��ا ب ��ال � �س ��ودان ورش� � ��ة ع�م��ل
تحت عنوان القاعة الذكية :استخدام
االن �ظ �م��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ال �ح��دي �ث��ة ف��ي
ق��اع��ات املجالس التشريعية واللجان
ال�ب��رمل��ان�ي��ة وال �ت��ي ح��اض��ر ف�ي�ه��ا مدير
ادارة تقنية املعلومات بمجلس االمة
املهندس حسني النكاس.
وفيما يلي اه��م ما تضمنته ورشة
ال�ع�م��ل :ت�ع��ري��ف االج �ت �م��اع :ي�ع�ق��د بني
ش�خ�ص�ين واك �ث��ر ي�ت��م ع�ق��ده��ا ل�غ��رض
ت �ح �ق �ي ��ق ه � � ��دف م � �ش � �ت ��رك م � ��ن خ �ل�ال
التفاعل اللفظي ،مثل تبادل املعلومات
او التوصل الى اتفاق.
ال � �ق ��اع ��ات ال ��ذك � �ي ��ة :ت � �ع ��رف ب��أن �ه��ا
ق ��اع ��ات ت �ف��اع �ل �ي��ة م��دع��وم��ة وح �ي��وي��ة
م� � ��زودة ب��ال �ت �ق �ن �ي��ات ال��رق �م �ي��ة ال��ذك �ي��ة
املتطورة الحديثة وآخر ما توصلت له
التكنولوجيا.
فائدة القاعات الذكية للبرملانات:
 توفر ه��ذه القاعات بيئة متميزةتدعم األعمال البرملانية.
 ال �ت �ح��ول م��ن ال �ق��اع��ات التقليديةال ��ى ق��اع��ات ب��رمل��ان��ات ع �ص��ري��ة وذات
فعالية وذل��ك باالستفادة من االجهزة
املحمولة ال��ذك�ي��ة وال �ل��وح االلكتروني
والتطور التكنولوجي.
 ت � �س � ��اه � ��م ب � �ت � �ط� ��وي� ��ر امل� � � �ه � � ��اراتواالتصال والتفاعل وتبادل املعلومات
والخبرات.
ال� �ت ��رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى ع � � ��رض امل �ح �ت ��وى
واالبتعاد عن العرض التقليدي.
 ح��دوث التالقي التفاعل البصري visual Interactiveبني السادة األمناء
العامني للبرملانات العربية من خالل
ال�ت��واص��ل وخ�ل�ال عملية ال�ع��رض مما
يزيد نسبة التفاعل.
مكونات القاعة الذكية
 املنصة الذكية  e-podiumوالشاشةالتفاعلية  Interactive Boardون�ظ��ام
االتصال املرئي .Video Conference
واألن � �ظ � �م ��ة ال �ص ��وت �ي ��ة واالت � �ص� ��ال
باالنترنت.
تطبيقات األنظمة
اإللكترونية الحديثة
 ال � �ب� ��ري� ��د اإلل � �ك � �ت � ��رون � ��ي ،ون� �ظ ��امالشاشات اإلعالنية Digital Signage

م .حسني النكاس

 الرسائل القصيرة  ،SMSوالبيئةالالورقية
البريد اإللكتروني Email
وس� �ي� �ل ��ة ل � �ت � �ب ��ادل رس � ��ائ � ��ل رق �م �ي��ة
ع�ب��ر االن�ت��رن��ت او غ�ي��ره��ا م��ن شبكات
الحاسوبية.
مميزات البريد اإللكتروني
 ام�ك��ان�ي��ة ارس� ��ال رس��ال��ة ال ��ى ع��دةمتلقني ،و ارسال رسالة تتضمن نصا
صوتيا او فيديو والصور والخرائط،
و السرعة في ارسال الرسائل حيث ال
يستغرق ارس ��ال ال��رس��ال��ة بضع ث��وان
ف� �ق ��ط ،وارس � � � ��ال م �ض ��اب ��ط ال �ج �ل �س��ات
وجدول األعمال.
نظام الشاشات اإلعالنية Digital
Signage
وس�ي�ل��ة ل �ت �ب��ادل ع ��رض امل�ع�ل��وم��ات
رسائل رقمية عبر شاشات تلفزيونية
عن شبكات الحاسوبية او االنترنت.
م �م �ي ��زات :ع� ��رض األخ� �ب ��ار وامل � ��واد
(ف �ي��دي��و  -ص ��وت  -ص � ��ور) ،وس�ه��ول��ة
ت �غ �ي �ي��ر امل� �ح� �ت ��وى ،واالس� �ت� �غ� �ن ��اء ع��ن
اإلع�ل�ان ��ات ال��ورق �ي��ة ،ون �ش��ر التعاميم
وال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م ��ات واع � �ل ��ان � � ��ات ان� �ع� �ق ��اد
الجلسات واللجان.
الرسائل القصيرة SMS
اخ �ت �ص��ار ل �ع �ب��ارة Short message
 serviceه ��ي رس ��ال ��ة ن�ص�ي��ة م�ك�ت��وب��ة
ت�ك�ت��ب ع��ن ط��ري��ق ال �ه��وات��ف امل�ح�م��ول��ة
  Smart phone Mobileوت��رس��ل عبرشبكات الهاتف الجوال.

ت �ع �ت �ب��ر ال ��رس ��ائ ��ل ال �ق �ص �ي ��رة ح�لا
عمليا قليل التكلفة مقارنة باملكاملات
الصوتية.
م �م �ي��زات :ارس � ��ال االخ� �ب ��ار وامل� ��واد
رس ��ائ ��ل ق �ص �ي ��رة ،ووس �ي �ل ��ة اع�لان �ي��ة
واع�ل�ام �ي��ة ج ��دي ��دة ،و ن�ش��ر ال�ت�ع��ام�ي��م
والتعليمات واعالنات عقد الجلسات
واللجان.
  70ح ��رف ��ا ك �ح��د اق� �ص ��ى ب��ال�ل�غ��ةالعربية.
تطبيقات البيئة الالورقية
ه ��ي ت �ط �ب �ي �ق��ات ت �ت �ي��ح ل�ل�م��ؤس�س��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ان� �ش ��اء ب ��واب ��ة م �ع �ل��وم��ات
داخ �ل �ي��ة م ��ن خ �ل�ال ش �ب �ك��ة االن �ت��رن��ت،
وك ��ذل ��ك ب ��واب ��ة امل ��ؤس �س ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
الدارة الوثائق وهي مصممة العضاء
ال�ب��رمل��ان واالم �ن��اء العامني للبرملانات
واملوظفني.
 ت �س��اع��د ع �ل��ى ت �ح �س�ين ال �ت �ف��اع��لب�ين ال�س��ادة االم�ن��اء العامني وال�س��ادة
االع � �ض ��اء وامل ��وظ� �ف�ي�ن وذل � ��ك ب�ت��وف�ي��ر
خيارات اتصال افضل بينهم وادوات
الجدولة والتنبيهات للمستخدمني.
 ت � �س � �ه ��ل ال � �ب � �ح� ��ث واالح� � �ت� � �ف � ��اظباملعلومات ومنظمة ومترابطة.
 ت �س �م��ح ل �ل �م��ؤس �س��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ةب �ت �ع��ري��ف وت �س �ي �ي��ر وت ��وث� �ي ��ق ش�ت��ى
مجاالت اجراءات العمل عبر استخدام
م �ح��رك��ات س�ي��ر ال�ع�م��ل م��ع ام�ك��ان�ي��ات
م�ت�ق��دم��ة ل�ت�ج�م�ي��ع ج�م�ي��ع امل�ع�ل��وم��ات
من عدة مصادر باالضافة الستصدار
ال �ت �ق��اري��ر امل �ط �ل��وب��ة ل �ه��ذه امل�ع�ل��وم��ات
وذلك بالسرعة والدقة املطلوبة.
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هنأ األمير وولي العهد بالعيد الوطني ويوم التحرير

الخالد :قانون البصمة الوراثية
لن يمس الحريات الشخصية
وجه نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
أسمى آيات التهاني والتبريكات الى
ح�ض��رة ص��اح��ب السمو أم�ي��ر البالد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د وس �م��و ول��ي
ال�ع�ه��د األم�ي�ن ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د
وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ
جابر املبارك بمناسبة العيد الوطني
ال �ـ  55وي ��وم ال�ت�ح��ري��ر ال �ـ  25متمنيا
للكويت دوام التقدم واالزدهار.
كما ت��وج��ه بالتهنئة ال��ى حضرة
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد حفظه
ال � �ل � ��ه ورع � � � � ��اه ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال � ��ذك � ��رى
العاشرة لتولي سموه مقاليد حكم
البالد متمنيا لسموه موفور الصحة
والعافية والعمر املديد.
وأع� � � ��رب ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
خالل استقباله رئيس اتحاد وكاالت
االن� � �ب � ��اء ال �ع ��رب �ي ��ة (ف � ��ان � ��ا) ورئ �ي ��س
مجلس االدارة واملدير العام لوكالة
االن � �ب � ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ش �ي ��خ م �ب ��ارك
الدعيج بمكتبه بمقر وزارة الداخلية
ص� �ب ��اح أم � ��س ع ��ن ش� �ك ��ره وت �ق��دي��ره
لسمو أمير البالد لثقته السامية في
ابنائه رجال األمن ودعمه ومساندة
ج � �ه ��وده ��م ف � ��ي ح� �ف ��ظ أم� � ��ن ال ��وط ��ن
وامل��واط�ن�ين وان�ن��ا نعتز ب�ه��ذه الثقة
الغالية ونعتبرها وسام شرف على
صدر كل رجل أمن وهي الدافع االكبر
ملواصلة عطائه واخالصه في خدمة
وطنه.
ون � ��وه ب �ح��رص س �م��وه ع �ل��ى أم��ن
ومصالح ابنائه في كل مكان مشيرا
ال ��ى دور س �م��وه ال�ك�ب�ي��ر ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع � ��اه ف ��ي االف � � ��راج ع ��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
املعتقلني في غوانتانامو.
واوض��ح الشيخ محمد الخالد أن
ال�ح�ك��وم��ة ال ت��دخ��ر ج�ه��دا ف��ي سبيل
الحفاظ على أمن الوطن واملواطنني
م�ن��وه��ا ب��ال��دع��م الكبير ال ��ذى يقدمه
سمو رئيس مجلس الوزراء لالجهزة
األمنية وحرصه الدائم على متابعة
الحالة األمنية وجاهزية رجال األمن.
واعرب عن تقديره الكبير لرئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم واعضاء
مجلس االمة على تعاونهم ودعمهم
لجهود االجهزة االمنية وتجاوبهم
ف��ي اص��دار التشريعات التي تساند
ع� �م ��ل االج � � �ه� � ��زة األم � �ن � �ي� ��ة م �ت �م �ن �ي��ا
استمرار هذا التعاون.
وأك � � � ��د ال � �ش � �ي� ��خ م� �ح� �م ��د ال� �خ ��ال ��د
ال �ص �ب��اح أن ال �ك��وي��ت س�ت�ظ��ل دائ �م��ا
واح��ة لألمن واألم��ان بفضل من الله
وب�ه�م��ة وع��زي �م��ة اب�ن��ائ�ه��ا م��ن رج��ال
األمن وتعاون املواطنني واملقيمني.
واوضح ان االجراءات االستباقية
ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ه��ا االج � �ه� ��زة األم �ن �ي��ة
ح �ق �ق��ت ن �ت��ائ��ج ج �ي ��دة ف ��ي م�ك��اف�ح��ة
االره��اب مشددا على اننا لن نسمح

اإلجراءات
االستباقية
األمنية حققت
نتائج جيدة في
مكافحة اإلرهاب
لن نسمح أبدا ألي
كائن بأن يعبث
بأمن الكويت
واستقرارها

محمد الخالد

اب � � ��دا الي ك ��ائ ��ن ب � ��أن ي �ع �ب��ث ب��أم��ن
الكويت واستقرارها.
وق � � � ��ال إن � �ن� ��ا ل � ��ن ن� �ق� �ب ��ل امل� �س ��اس
ب ��ال� �ح ��ري ��ات او ح � �ق� ��وق امل ��واط� �ن�ي�ن
وامل�ق�ي�م�ين أو التعسف أث �ن��اء القيام
ب � ��االج � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة م ��ؤك ��دا ان
ال �ح��ري��ات م�ك�ف��ول��ة ل�ج�م�ي��ع ال�ش��رف��اء
طبقا للدستور والقوانني املنظمة .
وذك��ر ان��ه برغم االوض ��اع األمنية
ال �ت ��ي ت �ش �ه��ده��ا امل �ن �ط �ق��ة االق�ل�ي�م�ي��ة
اال أن ال � �ك ��وي ��ت ت �ش �ه ��د اس � �ت � �ق ��رارا
أمنيا متميزا بفضل يقظة وح��رص
األجهزة األمنية واستمرار اإلجراءات
الوقائية.
ووجه الشيخ محمد الخالد رسالة
ط�م��أن�ي�ن��ة إل ��ى امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين
ب ��أن اخ��وان �ه��م ف��ي األج �ه��زة األم�ن�ي��ة
مستعدون لبذل الغالي والنفيس من
اج��ل حماية وطنهم واه�ل�ه��م وال��ذي
تجلى في ابهى صوره خالل افتتاح
اس � �ت � ��اد ج� ��اب� ��ر االح � �م � ��د ال ��ري ��اض ��ي
الدولي مشيرا إلى أن الكويت ستظل
واح��ة ل�لأم��ن واألم ��ان بفضل م��ن رب
العاملني ويقظة رجال األمن وتعاون
املواطنني واملقيمني.
واعرب عن شكره للتعاون الكبير
ال ��ذى ي�ب��دي��ه امل��واط �ن��ون وامل�ق�ي�م��ون
وخ� ��اص� ��ة اآلب� � � ��اء واالم� � �ه � ��ات ال ��ذي ��ن
ابلغوا عن ابنائهم حرصا منهم على
س�ل�ام��ة وط �ن �ه��م واه �ل �ه��م واب �ن��ائ �ه��م
اي�ض��ا م�ش��ددا على اهمية التواصل
وتعزيز التعاون مع االجهزة األمنية.
واش � ��ار ال ��ى ان األم� ��ن ال �ك��ام��ل لن
ي �ت �ح �ق��ق م � ��ن خ �ل ��ال أج� � �ه � ��زة األم � ��ن
ب �م� �ف ��رده ��ا دون ال � �ت � �ع ��اون ال �ف �ع �ل��ى
والدائم .
وش��دد الشيخ محمد الخالد على
أن وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ح��ري�ص��ة دائ�م��ا
ع �ل��ى ت �ط��وي��ر اج �ه��زت �ه��ا وادوات � �ه� ��ا
واج � � � � ��راء ت �ع �ي �ي �ن��ات وت � �ن � �ق �ل�ات ف��ي
م�خ�ت�ل��ف االدارات ي �ه��دف ال ��ى ضخ

دم ��اء ج��دي��دة واالس �ت �ف��ادة القصوى
م ��ن أص� �ح ��اب ال �خ �ب��رات وال �ك �ف��اءات
للوصول الى افضل الخدمات.
وق ��ال إن ال �ك��وي��ت ح�ق�ق��ت نجاحا
ملموسا في مجال مكافحة االرهاب
م � � ��ن خ � �ل� ��ال ض � � ��رب � � ��ات اس� �ت� �ب ��اق� �ي ��ة
وق��ائ �ي��ة م��وض �ح��ا أن� ��ه م ��ن امل �ه ��م أن
ن �ب �ح��ث ع ��ن االره � � � ��اب ون �ت �ج��ه إل �ي��ه
ون�ب��اغ�ت��ه وال ننتظر وص��ول��ه الينا
اذ اكد أن االجهزة األمنية لن تسمح
اب � ��دا ب �ت �ه��دي��د ام �ن �ه��ا واس �ت �ق��راره��ا
ووحدتها.
واش� ��ار ال ��ى ان ال �ح �م�لات االم�ن�ي��ة
امل �س �ت �م ��رة ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ه ��ا وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ل �ي �س��ت ول � �ي� ��دة ال �ل �ح �ظ��ة
وان �م��ا ه��ي ام �ت ��داد ل�ح�م�لات سابقة
لكنها تتم حاليا بطريقة ممنهجة
وم �ن �ظ �م��ة ت �ق��وم ع �ل��ى اس� ��س علمية
متبعة في كل دول العالم وسنواصل
هذه الحمالت من اجل الحفاظ على
ال�ن�ظ��ام وتحقيق األم��ن واالن�ض�ب��اط
وترسيخ دولة القانون.
وذكر أن الحمالت التي قامت بها
االج� �ه ��زة ب �م �ن��اط��ق ج�ل�ي��ب ال�ش�ي��وخ
ال �ص �ن��اع �ي��ة وب �ن �ي ��د ال � �ق� ��ار وش �ب ��رة
ال�خ�ض��ار بالصليبية ليست نهاية
امل � �ط ��اف وان � �م ��ا س �ت �ت �ل��وه��ا ح �م�لات
اخ ��رى ول ��ن نستثني منطقة داع�ين
امل �ق �ي �م�ي�ن امل �خ��ال �ف�ي�ن ال � ��ى ت�ص�ح�ي��ح
اوض� ��اع � �ه� ��م ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة درءا ألي
اجراءات قانونية.
وأك��د الشيخ محمد الخالد التزام
األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة ب��ال �ق �ي��ام بعملها
واداء واج �ب �ه ��ا وف� �ق ��ا ل �ل �ق��ان��ون م��ع
ال� �ح� �ف ��اظ ع� �ل ��ى ح� ��ري� ��ات امل ��واط� �ن�ي�ن
واملقيمني والشرفاء التي يكفلها لهم
ال��دس �ت��ور وال �ق��ان��ون ول��ن ن�ق�ب��ل ب��أي
حال من االح��وال املساس بالحريات
وال� �ح� �ق ��وق او ال �ت �ع �س��ف ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ
االجراءات القانونية.
وط � �م ��أن ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د

امل � ��واط � �ن �ي��ن ب � � ��أن ق � ��ان � ��ون ال �ب �ص �م��ة
ال � � ��وراث� � � �ي � � ��ة ل � � ��ن ي � �م � ��س ال � �ح � ��ري � ��ات
الشخصية موضحا أن��ه ي�ه��دف الى
توفير ق��اع��دة بيانات كاملة ووافية
ي�م�ك��ن االع �ت �م��اد ع�ل�ي�ه��ا ف��ي الخطط
الحكومية.
واش� � � ��اد ب ��ال� �ت� �ع ��اون األم � �ن� ��ي ب�ين
ال� �ك ��وي ��ت ودول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون
الخليجي وال ��دول العربية الشقيقة
واالج �ن �ب �ي��ة ال �ص��دي �ق��ة م �ش �ي��را إل��ى
وجود تنسيق تام ومتميز ومستمر
ف��ي م�ج��ال ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات وتتبع
األعمال املشبوهة ورصد الجماعات
امل � �ت � �ط ��رف ��ة وغ � �ي� ��ره� ��ا م � ��ن االع � �م� ��ال
االجرامية التي تهدف الى النيل من
أمن واستقرار العالم.
وشدد على أهمية تضافر الجهود
ال��دول�ي��ة ف��ي مكافحة االره ��اب ال��ذى
أص �ب��ح خ �ط��را داه� �م ��ا ي �ه��دد ال �ع��ال��م
وال �ت �ع ��اون ف ��ي م �ح��ارب �ت��ه وال �ق �ض��اء
عليه.
واشار الى ان قانون جمع السالح
والذخائر حقق نتائج جيدة يلمسها
امل��واط��ن وامل�ق�ي��م ون�ح��ن م��اض��ون في
استكمالها من أجل حماية املجتمع
وامل� ��واط � �ن �ي�ن وت �ح �ق �ي��ق االن �ض �ب ��اط
الكامل الذى ننشده.
ك �م ��ا أش � � ��ار إل � ��ى اه �م �ي ��ة ت�ط�ب�ي��ق
ق��ان��ون البيئة ال��ذى ه��و م��ن ال��رواف��د
االس��اس �ي��ة ل�لأم��ن امل �ت �ك��ام��ل فصحة
االن �س��ان وس�لام�ت��ه وح�م��اي�ت��ه اج��راء
امني حضاري.
واوض� � � � � ��ح أن م � � �ش� � ��روع ت ��رك �ي ��ب
الكاميرات االمنية يعد من الوسائل
ال�ح�ي��وي��ة لتحقيق ال�ت��أم�ين ال�ش��ام��ل
وه�ن��اك ت�ج��اوب كبير م��ن مؤسسات
القطاع الخاص وقطعنا شوطا مهما
ونحن ماضون فيه الى النهاية.

وزير الخارجية استقبل
سفير جمهورية أذربيجان

الخالد مستقبال سفير جمهورية أذربيجان

ال�ت�ق��ى ال �ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد مع سفير
جمهورية أذرب�ي�ج��ان الصديقة
ل ��دى ال �ب�ل�اد ت � ��ورال رض��اض�ي��ف
وذل� � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة ان� �ت� �ه ��اء ف �ت��رة
ع�م�ل��ه س�ف�ي��را ل �ب�لاده ل ��دى دول��ة
الكويت.
وأش��اد الشيخ صباح الخالد
خ �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء ب �ج �ه��ود ال�س�ف�ي��ر
خ� �ل��ال ف � �ت� ��رة ع �م �ل��ه ف� ��ي ال� �ب�ل�اد
وإسهاماته املشهودة في تنمية

وتوطيد العالقات املتميزة التي
تربط البلدين الصديقني.
ح �ض��ر ال �ل �ق��اء م �س��اع��د وزي ��ر
الخارجية لشؤون مكتب النائب
األول ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ووزير الخارجية السفير الشيخ
د .أحمد ناصر املحمد الصباح
وع� � � � ��دد م� � ��ن م � �س � ��ؤول � ��ي وزارة
الخارجية

المالية :اتفاقية مع البنك الدولي
لتقييم اإلنفاق الحكومي
أع �ل �ن��ت وزارة امل��ال �ي��ة ت��وق�ي��ع
اتفاقية مع البنك الدولي خاصة
ب��ال�ت��رت�ي�ب��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة لتقديم
امل� �س ��اع ��دة ال �ف �ن �ي��ة ل � �ل� ��وزارة ف��ي
م �ج��ال��ي ب��رن��ام��ج ت �ط��وي��ر ادارة
االراض � � � � � � ��ي وم � � � �ش � � ��روع ت �ق �ي �ي��م
م � ��ؤش � ��رات االن� � �ف � ��اق ال �ح �ك��وم��ي
واملساءلة املالية.
وق � ��ال � ��ت ال� � � � � � ��وزارة ف � ��ي ب� �ي ��ان
صحافي أمس ان هذه االتفاقية
ت ��أت ��ي ف� ��ي اط� � ��ار اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ال � �ش � ��راك � ��ة ب �ي��ن دول � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
والبنك الدولي.
وبينت ان ال��وزارة تسعى إلى
االستعانة بخبرات البنك الدولي
واالستفادة من برنامج التعاون
ال �ف �ن��ي ف ��ي م �ج��ال االس �ت �ش��ارات
واملساعدة الفنية وال��ذي يرتكز
ع � �ل ��ى ت � �ط ��وي ��ر ال � �ق � �ط� ��اع ال � �ع ��ام
وت �ع��زي��ز دور ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
وال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة ال � �ب � �ش� ��ري� ��ة وب � �ن� ��اء
القدرات.
واض��اف��ت ان ب��رن��ام��ج تطوير
ادارة االراض � � � � ��ي ف � ��ي ال� �ك ��وي ��ت
ي �ه��دف ال ��ى ت �ع��زي��ز ق� ��درة ق�ط��اع
أم�ل��اك ال ��دول ��ة ب� ��ال� ��وزارة إلدارة
األراض � ��ي وم��راج �ع��ة اإلج � ��راءات
املتعلقة ب�ه��ا اض��اف��ة إل��ى إع��داد
وثيقة ح��ول السياسة الوطنية
ل�ل�أراض��ي وال �ت��ي س�ت�س��اه��م في

االس� � �ت� � �غ �ل��ال األم � � �ث � ��ل ألراض � � ��ي
ال � ��دول � ��ة وح � �س ��ن إدارت � � �ه� � ��ا ب�م��ا
يحقق تنويع مصادر الدخل.
ام ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة مل �ش��روع تقييم
م � ��ؤش � ��رات االن� � �ف � ��اق ال �ح �ك��وم��ي
وامل � �س� ��اء ل� ��ة امل ��ال� �ي ��ة ف �ق��ال ��ت ان ��ه
ي� � �ه � ��دف ال � � � ��ى االس � � �ت � � �ف� � ��ادة م��ن
خبرات البنك ال��دول��ي في مجال
ت �ق �ي �ي��م م� ��ؤش� ��رات ن �ظ��م اإلدارة
املالية واإلج ��راءات واملمارسات
امل��ال �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت وذل ��ك وف�ق��ا
ل �ل �م��ؤش��رات ال �ع��امل �ي��ة ال �خ��اص��ة
ب� �ه ��ذا ال� �ش ��أن وال� �ت ��ي س�ت�س��اه��م
ف � � ��ي ت � �ط � ��وي � ��ر وت � �ح � �س �ي��ن أداء
املالية العامة وتعزيز الحوكمة
بالكويت.
واض ��اف ��ت ان االت �ف��اق �ي��ة ال�ت��ي
ت� �م ��ت ام� � ��س ف � ��ي م� �ق ��ر ال� � � � ��وزارة
وق �ع �ه��ا وك� �ي ��ل ال � � � ��وزارة خ�ل�ي�ف��ة
ح �م��ادة ن�ي��اب��ة ع��ن وزارة املالية
في حني وقعها عن البنك الدولي
املدير االقليمي نادر محمد وذلك
بحضور أع�ض��اء لجنة تنسيق
األراض ��ي وأع �ض��اء لجنة تقييم
م � ��ؤش � ��رات االن� � �ف � ��اق ال �ح �ك��وم��ي
واملساءلة املالية.
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خالل حفل تكريم الخالد وأكبر

الصرعاوي :الوالء المؤسسي أساس تطور
ديوان المحاسبة
ق � � ��ال رئ � �ي � ��س دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس �ب ��ة
باإلنابة ع��ادل ال�ص��رع��اوي إن العمل
بالديوان سريع التطور ويتعني على
جميع منتسبيه ب��ذل الجهد ملواكبة
هذا التطور الذي يرتكز في األساس
على ال��والء املؤسسي للنهوض بهذا
الصرح الرقابي العريق.
ج � � ��اء ذل � � ��ك خ� �ل ��ال ك� �ل� �م ��ة أل� �ق ��اه ��ا
ال �ص��رع��اوي ف��ي ح�ف��ل ت�ك��ري��م ك��ل من
الوكيل املساعد لقطاع الرقابة املسبقة
وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات م.ع �ص��ام الخالد
وم��دي��ر إدارة ال��دع��م ال�ف�ن��ي م .شعاع
أك�ب��ر ال ��ذي أق��ام��ه ال��دي��وان بمناسبة
ت �ق ��اع ��ده �م ��ا وت � �ق� ��دي� ��را ل �ج �ه��وده �م��ا
امل �ب��ذول��ة ط� ��وال ف �ت��رة خ��دم�ت�ه�م��ا في
دي��وان املحاسبة وذل��ك بحضور عدد
من أعضاء اإلدارة العليا وجمع غفير
من العاملني بالديوان.
وأكد الصرعاوي ان الديوان يعتز
بجهود جميع من أرس��ى قواعد هذه
امل��ؤس �س��ة ال��رق��اب �ي��ة ال�ع��ري�ق��ة م�ش��ددا
ع �ل��ى أه �م �ي��ة ات� �خ ��اذ ال �خ ��ال ��د وأك �ب��ر
م�ث��ال�ين ي�ح�ت��ذى بهما ف��ي اإلخ�ل�اص
وال�ت�ف��ان��ي ف��ي العمل وال �ح��رص على
نقل الخبرة للزمالء بالعمل السيما
ال�ط��اق��ات ال�ج��دي��دة ليتسنى لهم سد
الثغرة التي يتركها ذوو الخبرة ممن
غادر الديوان.
وأل � �ق� ��ى وك� �ي ��ل دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
إس� �م ��اع� �ي ��ل ال� �غ ��ان ��م ك �ل �م��ة ق � ��ال ب�ه��ا
إن ه� � ��ذا ال� �ت� �ك ��ري ��م ي� �ع ��د وق � �ف� ��ة والء
م ��ن ال ��دي ��وان ل�ل�خ��ال��د وأك �ب ��ر ال�ل��ذي��ن

الصرعاوي مكرما الخالد

س��اه�م��ا ب�ك��ل اخ�ل�اص ب��دع��م الجانب
الفني وال�ه�ن��دس��ي إل��ى ج��ان��ب العمل
املحاسبي الرقابي في الديوان مشيرا
إلى أن وقفات املهندس عصام الخالد
ف��ي م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وم �ج �ل��س األم��ة
كان لها بالغ األثر في تحويل العديد
م ��ن اآلم� � ��ال وال �ط �م��وح��ات إل� ��ى واق ��ع
ملموس.
واستعرض الوكيل املساعد لقطاع
ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ال� � � � ��وزارات واإلدارات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة س� �ل� �ي� �م ��ان ال� �ب� �ص� �ي ��ري
تاريخ عمله مع املكرمني مثنيا على
ال��روح الوطنية العالية ال�ت��ي تمتعا
ب �ه��ا ط� ��وال ف �ت��رة ع�م�ل�ه�م��ا ب��ال��دي��وان

 ..ومكرما شعاع أكبر

وعطائهما السخي الذي ساهم بشكل
ف�ع��ال ف��ي تطعيم ال�ق�ط��اع بالكفاءات
ال�ه�ن��دس�ي��ة وال�ف�ن�ي��ة م��ؤك��دا أن ��ه على
ال� ��رغ� ��م م� ��ن االخ � �ت �ل��اف ف� ��ي وج �ه ��ات
النظر والتصادم الذي يشهده العمل
إال أن� ��ه ي �ص��ب ف ��ي ن �ه��اي��ة األم � ��ر إل��ى
االتفاق على تحقيق املصلحة العامة
للدولة واملحافظة على املال العام.
ك �م��ا أث� �ن ��ى ال �ب �ص �ي��ري ع �ل��ى أداء
الخالد وأك�ب��ر ط��وال فترة معاصرته
العمل معهما السيما أنهما وضعا
أسس الرقابة املسبقة واألدلة والنظم
التي م��ازال ال��دي��وان يعمل بها حتى
اآلن لصالح العمل ويعتبران أعمدة

راس �خ ��ة ف ��ي ق �ط��اع ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة
وت �ق �ن �ي��ة امل �ع �ل��وم��ات ول �ه �م��ا م��واق��ف
م �ش��رف��ة ت � ��دل ع �ل��ى اخ�ل�اص �ه �م��ا ف��ي
العمل وحبهم للوطن.
من جانبه قال املحتفى به م.عصام
ال �خ��ال��د إن ج �م �ي��ع اإلن � �ج� ��ازات ال�ت��ي
ق ��ام ب�ه��ا ال ��دي ��وان ه��ي ن �ت��اج لجهود
العاملني على اخ�ت�لاف مستوياتهم
الوظيفية متمنيا بقاء تلك اإلنجازات
واالس �ت �م ��رار ف�ي�ه��ا ل�ي�ب�ق��ى ث �ق��ل ه��ذه
امل ��ؤس� �س ��ة ال ��رق ��اب� �ي ��ة ف� �خ ��را ل�ج�م�ي��ع
منتسبيها.
ك�م��ا أث�ن��ى ال�خ��ال��د ع�ل��ى أداء مدير
إدارة ال ��دع ��م ال �ف �ن��ي م .ش �ع��اع أك�ب��ر

التخطيط :مؤتمر االقتصاد المعرفي
يستهدف استقالل المؤسسات الحكومية
ق��ال��ت األم��ان��ة ال�ع��ام��ة للتخطيط
وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ان امل� ��ؤت � �م� ��ر ال ��وط� �ن ��ي
لوظائف الدولة املعاصرة من منظور
االقتصاد املعرفي املزمع انعقاده في
االول م��ن ف �ب��راي��ر امل �ق �ب��ل يستهدف
ت�ح��وي��ل امل��ؤس �س��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ال��ى
منظومات مستقلة ماليا واداريا في
ظل تشريعات تشدد الرقابة عليها.
واوض � � ��ح االم� �ي��ن ال� �ع ��ام ل�لام��ان��ة
ب��االن��اب��ة د .خ��ال��د م �ه��دي ف��ي ب�ي��ان
صحافي امس ان تحويل املؤسسات
الحكومية ملنظومات مستقلة يكون
من خالل منحها ميزانيات ورؤوس
اموال تمكنها من االستثمار وجني
العوائد التي تتيح لها االستقاللية

امل ��ال � �ي ��ة واالداري� � � � � � ��ة ف � ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل
القريب.
واض��اف مهدي ان من ابرز روافد
االق� �ت� �ص ��اد امل� �ع ��رف ��ي ه ��و ان ت �ك��ون
ال��دول��ة ليست املعيل االول واالخير
ملؤسساتها على ان تتحول الحكومة
الى مشرع ومراقب ومنظم الفتا الى
ان مختلف دول العالم اتجهت نحو
ه� ��ذا ال �ن �ظ��ام رغ� ��م وج � ��ود ت �ح��دي��ات
يمكن السيطرة عليها ومواجهتها.
وذكر ان االقتصاد املعرفي معني
باستخدام املعارف والعلوم الحديثة
واالب � � �ت � � �ك � ��ارات واالخ � � �ت � ��راع � ��ات ف��ي
م�ج��ال ال�ع�ل��وم التطبيقية واالداري ��ة
ون� � �ظ � ��م امل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات وال � �ح� ��وك � �م� ��ة

واالدارة الستحداث االقتصاد غير
االستهالكي بالتزامن مع استحداث
ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ج��دي��دة ب �م��ا يضمن
ح�س��ن ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذا ال �ن �ظ��ام وح�س��ن
االستفادة منه.
واك � � � ��د ان االق� � �ت� � �ص � ��اد امل� �ع ��رف ��ي
س� �ي� �س ��اه ��م ف � ��ي ان� � �ه � ��اء ح� �ق� �ب ��ة م��ن
االع �ت �م��اد ع�ل��ى ال�ت�م��وي��ل ال�ح�ك��وم��ي
للمؤسسات الحكومية وفتح اآلفاق
لالستثمار في تلك املؤسسات.
واش � � � ��ار ال� � ��ى ان دول � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
ل �ي �س��ت ح��دي �ث��ة ف ��ي م �ج ��ال ت�ط�ب�ي��ق
نظام االقتصاد املعرفي انما لديها
ال�ع��دي��د م��ن امل��ؤس�س��ات ال�ت��ي طبقت
ه��ذا ال�ن��وع ومنها مؤسسة الكويت

للتقدم العلمي والصندوق الكويتي
للتنمية االقتصادية.
واضاف انه وبالتزامن مع االتجاه
نحو االس�ت�ف��ادة م��ن نظم االقتصاد
املعرفي ووظ��ائ��ف ال��دول��ة املعاصرة
من هذا املنظور فقد تم انشاء املركز
الوطني لالقتصاد املعرفي تنفيذا
ل�ت��وص�ي��ات م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل��دول
الخليج العربية والخاصة بانشاء
امل��رك��ز ال��وط�ن��ي ل�لاق�ت�ص��اد امل�ع��رف��ي
ب �ج �م �ي��ع ال � � ��دول ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ف�ض�لا
ع� ��ن اس � �ت � �ح� ��داث ق� ��ان� ��ون ل�لان �ش �ط��ة
االق �ت �ص��ادي��ة واالع� �ل ��ان ع ��ن م��ؤش��ر
االقتصاد املعرفي لدولة الكويت.

ال �ت��ي ش��ارك�ه��ا ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ج��ارب
والخبرات للنهوض بمستوى األداء
ال �ه �ن��دس��ي وال ��رق ��اب ��ي م �ت �م �ن �ي��ا ل�ه��ا
التوفيق والسداد كما عبر عن تقديره
واع � �ت� ��زازه ب��ال�ع�م��ل ف ��ي ه ��ذا ال �ص��رح
ال� �ع ��ري ��ق واك � �ت � �س� ��اب ال� �خ� �ب ��رة ال �ت��ي
ساهمت بالنهوض باألداء الرقابي.
ب� ��دوره� ��ا ق ��ال ��ت امل �ح �ت �ف��ى ب �ه ��ا م.
ش �ع��اع أك �ب��ر إن ه ��ذا ال�ت�ك��ري��م يجمع
مشاعر الحزن والفرح الحرن ملفارقة
ه � ��ذا ال � �ص ��رح ول� �س� �ن ��وات ال �ع �م��ل ب��ه
وال � �ف ��رح ل�ل�إن� �ج ��ازات ال �ت ��ي ح�ق�ق�ت�ه��ا
والبصمة التي وضعتها في الديوان
م �ش �ي��دة ب� � ��دور ال �خ ��ال ��د وال � � ��ذي ك��ان

نعم املعلم وامل�ع�ين ف��ي تطوير قطاع
ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات
بشكل عام وإدارة الدعم الفني بشكل
خ� ��اص م ��ن خ �ل�ال ف��ري��ق ع �م��ل ك � َ�رس
ك��ل ج�ه��وده لتطور العمل الهندسي
والرقابي.
واس �ت �ع��رض��ت أك �ب��ر أه ��م م�ح�ط��ات
اإلن �ج ��از ال �ت��ي ع��اص��رت �ه��ا وامل�ت�م�ث�ل��ة
ف��ي ت��أس�ي��س إدارة ال��دع��م ال�ف�ن��ي إل��ى
جانب إنشاء مبنى دي��وان املحاسبة
الحالي الذي يعد تحديا كبيرا بداية
من فكرة تصميمه حتى االنتهاء من
تسليمه وتشغيله وصيانته والثقة
ال �ت��ي أول �ت �ه��ا اإلدارة ال �ع �ل �ي��ا إلدارة
ال ��دع ��م ال �ف �ن��ي وال � �ت ��ي ك ��ان ��ت ح��اف��زا
ل�لإن �ج��از وإن �ه��اء ت�ش�ي�ي��د امل�ب�ن��ى في
زمن قياسي.
وف � � ��ي ن� �ه ��اي ��ة ال� �ح� �ف ��ل ق � � ��ام ك �ب �ي��ر
امل �ه �ن��دس�ين ف ��ي إدارة ال ��دع ��م ال�ف�ن��ي
محمد االبراهيم بتقديم عرض مرئي
ب�ع�ن��وان (إدارة ال��دع��م ال�ف�ن��ي مسيرة
وإن�ج��از) استعرض م��ن خالله بداية
ان� �ش ��اء إدارة ال ��دع ��م ال �ف �ن��ي وك�ي�ف�ي��ة
ت �ط��وره��ا ون �م��وه��ا وأه ��م اإلن �ج ��ازات
التي حققتها اإلدارة طوال فترة عمل
املحتفى بهم واختتم الحفل بتسليم
ال � � ��دروع ال �ت ��ذك ��اري ��ة ل �ل �خ��ال��د وأك �ب��ر
ت �ق��دي��را ل�ج�ه��وده�م��ا امل �ب��ذول��ة ط��وال
فترة عملهما في الديوان.

السكنية وزعت بطاقات
قرعة الدفعة  23من مشروع
جنوب المطالع
وزع � � � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل� �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة ب �ط��اق��ات
االح� � �ت� � �ي � ��اط ل � ��دخ � ��ول ال� �ق ��رع ��ة
ع �ل��ى ال��دف �ع��ة  23م ��ن ال�ق�س��ائ��م
الحكومية ف��ي م�ش��روع جنوب
املطالع (ان  )10والتي تشتمل
على  373قسيمة بمساحة 400
متر مربع لكل واحدة.
وق ��ال ��ت امل��ؤس �س��ة ف ��ي ب �ي��ان
صحافي امس ان موعد اجراء
ال � �ق ��رع ��ة ع� �ل ��ى ه� � ��ذه ال �ق �س��ائ��م
ح� � ��دد ي� � ��وم غ � ��د األرب � � �ع� � ��اء ف��ي
تمام الساعة التاسعة صباحا
ب� �م� �س ��رح امل� ��ؤس � �س� ��ة ب �ج �ن��وب

السرة.
وتضم مدينة جنوب املطالع
السكنية ال�خ��دم��ات األس��اس�ي��ة
وامل � �ب� ��ان� ��ي ال� �ع ��ام ��ة ك� ��امل� ��دارس
وامل � � ��راك � � ��ز ال� �ص� �ح� �ي ��ة وم� ��راك� ��ز
اإلط� � �ف � ��اء وم � ��راك � ��ز ال �ض��اح �ي��ة
وأف� ��رع ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة
واملساجد.
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إعادة افتتاح حديقة األبراج بالعديلية
أك ��د وزي� ��ر األش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وزي��ر
ال � ��دول � ��ة ل� � �ش � ��ؤون م �ج �ل ��س األم� � � ��ة د.
ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر أن ��ه ال ي��وج��د إي �ق��اف او
س�ح��ب ل �ل �م��زارع ال�ت��ي تنطبق عليها
اش �ت��راط��ات ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة
وال� � �ث � ��روة ال �س �م �ك �ي��ة م �م ��ن اس �ت �ك �م��ل
أصحابها اإلجراءات كافة.
وشدد العمير في تصريح صحافي
ع �ل��ى ه��ام��ش إع � ��ادة اف �ت �ت��اح ح��دي�ق��ة
األبراج بالعديلية بعد أن أتمت هيئة
الزراعة عمليات تطويرها وتجهيزها
ف��ي س�ي��اق خطة تخضير مستقبلية
ش��ام �ل��ة ب ��أب �ع ��اد ت��روي �ح �ي��ة وب�ي�ئ�ي��ة
وحضارية واجتماعية متكاملة شدد
ع �ل��ى أن أي م �خ��ال �ف��ات ف�ي�م��ا يتعلق
باملزارع سوف يقابلها لألسف سحب
هذه املزارع والجواخير.
وذك � � ��ر أن� � ��ه ف� ��ي ال� �ق ��ري ��ب ال �ع��اج��ل
سيتم تعيني مدير عام لهيئة الزراعة
وال� �ث ��روة ال�س�م�ك�ي��ة ب��األص��ال��ة وث�م��ن
ال �ع �م �ي��ر ج �ه ��د ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي ه�ي�ئ��ة
ال��زراع��ة والقائمني على العمل داخ��ل

الوزير العمير يفتتح الحديقة بمشاركة محافظي حولي والعاصمة

ح��دي �ق��ة األب� � � ��راج ب��ال �ع��دي �ل �ي��ة وال �ت��ي
ت �ت�ل�ائ��م م ��ع ال �ب �ي �ئ��ة وم �ع��اي �ي��ر ه�ي�ئ��ة
الزراعة في آن واحد.
ومن ناحيته أع��رب محافظ حولي
ال �ف��ري��ق أول م �ت �ق��اع��د ال �ش �ي��خ أح�م��د
النواف عن سعادته بحضور افتتاح
ح��دي �ق��ة األب� � ��راج ب��ال �ع��دي �ل �ي��ة م��ؤك��دا
أن�ه��ا حديقة نموذجية وم��ؤه�ل��ة وتم

تجديدها متمنيا التوسع مستقبال
وامل � ��زي � ��د م� ��ن ال � �ح� ��دائ� ��ق ال� �ع ��ام ��ة ف��ي
جميع مناطق الكويت النها املتنفس
للمواطن واملقيم.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال م�ح��اف��ظ العاصمة
الفريق متقاعد متقاعد ث��اب��ت املهنا
س � �ع ��دن ��ا ال� � �ي � ��وم (أم � � � � ��س) ب ��اف �ت �ت ��اح
ح��دي�ق��ة األب � ��راج ف��ي م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي

جانب من الحديقة بعد افتتاحها

وال �ج �ه��د ال �ك �ب �ي��ر ال � ��ذي ب��ذل �ت��ه هيئة
ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية الف�ت��ا إلى
أن محافظة العاصمة تسعى إل��ى أن
تكون منطقة العاصمة خضراء.
وم��ن جانبها ه�ن��أت رئ�ي�س��ة مركز
ال �ك��وي��ت ل�ل�ع�م��ل ال �ت �ط��وع��ي ال�ش�ي�خ��ة
أم �ث ��ال األح �م ��د أه ��ال ��ي امل�ن�ط�ق��ة ب�ه��ذا
االفتتاح مضيفة أننا ال نحرص في

عملنا على زيادة املساحات الخضراء
في جميع مناطق الكويت فحسب بل
ن �ح��رص أي �ض��ا ع�ل��ى خ�ل��ق ف ��رق عمل
تطوعية في جميع املناطق مثل فريق
العمل التطوعي في منطقة العديلية
ال� �ت ��ي ن �ح �ض��ر ف �ي �ه��ا ال � �ي� ��وم (أم � ��س)
افتتاح حديقة األبراج النموذجية.

مشعل الفهد جاهز لتحقيق نتيجة إيجابية في بريدة
للسيارات بالسعودية
أك� ��د م ��دي ��ر ن � ��ادي ب ��اس ��ل ال �س��ال��م
ال � � �ص � � �ب � � ��اح ل � � �س � � �ب � ��اق ال � � �س � � �ي � � ��ارات
وال ��دراج ��ات ال�ن��اري��ة س�ي��ف املطيري
ج��اه��زي��ة م �ت �س��اب��ق ال� �ن ��ادي مشعل
الفهد لتحقيق نتيجة ايجابية في
بطولة بريدة للسيارات والدراجات
ال� �ن ��اري ��ة ال� �ت ��ي س �ت �ن �ط �ل��ق ف� ��ي ه ��ذه
املدينة السعودية غدا األربعاء.
وق��ال املطيري ل�ـ «ك��ون��ا» ام��س إن
البطولة تعتبر من أق��وى البطوالت
ال �ت��ي ت �ق��ام ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
وتحظى بمشاركة واسعة من أفضل
امل�ت�س��اب�ق�ين ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وب�ح�ض��ور
ج �م ��اه �ي ��ري غ �ف �ي��ر وت �ن �ظ �ي��م م�م�ي��ز
مشترك بني امارة القصيم السعودية
وأمانتها والهيئة العامه للسياحة
ومجلس التنمية السياحية.
واع � � � � � � ��رب امل � � �ط � � �ي� � ��ري ع � � ��ن ث �ق �ت ��ه
ب ��امل� �ت� �س ��اب ��ق ال� �ف� �ه ��د وق � ��درت � ��ه ع �ل��ى
تسجيل م�ش��ارك��ة اي�ج��اب�ي��ة وحصد
مركز متقدم ملا يتمتع به من قدرات

فنية عالية جسدها خالل مشاركاته
السابقة محليا واقليميا.
ول � �ف� ��ت ال � � ��ى أن ال� �ب� �ط ��ول ��ة ال �ت ��ي
س �ت �ق��ام ف ��ي م �ق��ر ن � ��ادي ال �ف��روس �ي��ة
ف��ي م��دي�ن��ة ب��ري��دة تعتبر األب ��رز في
سباقات ال��دراج��ات ال�ن��اري��ة الرملية
أو ما يسمى بال «س��ان��د.دراغ» على
م�س�ت��وى ال�خ�ل�ي��ج م��ا ي ��دل ع�ل��ى ق��وة
البطولة وشدة منافساتها وارضها
الخصبة.
وأوض � � � � ��ح أن ت� � �ج � ��ارب ال� �س ��رع ��ة
س �ت �ق ��ام ل �ي �ل��ة ال� �ث�ل�اث ��اء ث� ��م س �ي �ق��ام
السباق النهائي للـ «ساند.دراغ يوم
االربعاء.
وم��ن جانبه أك��د املتسابق مشعل
ال�ف�ه��د ف��ي ت�ص��ري��ح م�م��اث��ل ل �ـ «ك��ون��ا
اس � �ت � �ع� ��داده ال � �ت� ��ام ل � �ه ��ذه ال �ب �ط��ول��ة
املهمة وق��ال ان��ا واث��ق ب�ق��درت��ي على
تسجيل م�ش��ارك��ة اي�ج��اب�ي��ة ف��ي ه��ذا
امل�ح�ف��ل االق�ل�ي�م��ي ال�ك�ب�ي��ر وت�ش��ري��ف
سمعة ري��اض��ة امل�ح��رك��ات الكويتية

جانب من توزيع الجوائز

وتقديم ما يعكس املستوى الحقيقي
ال��ذي وصلت اليه ه��ذه الرياضة في
الكويت.
وأوض � � ��ح ال �ف �ه��د ان� ��ه ح �ق��ق رق �م��ا
دوليا في بطولة بريدة العام املاضي
ول� ��م ي �ت��م ت�ح�ط�ي�م��ه ف ��ي ال �س �ع��ودي��ة
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ح�ت��ى اآلن وه ��و ( )3٫318الف �ت��ا ال��ى
تسجيله رق�م��ا ج�ي��دا ب�ل��غ ( )3٫4في
ب �ط��ول��ة ت ��ل م ��رع ��ب ال� �ت ��ي اخ �ت �ت �م��ت
األس� �ب ��وع امل ��اض ��ي ب ��دول ��ة االم � ��ارات
وح�ص��ل فيها ع�ل��ى امل��رك��ز االول في
الفئة املفتوحة قائال :ما سيعطيني

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

دافعا قويا لكي أحطم رقمي السابق
في هذه املشاركة.
وأش � ��ار ال ��ى أن ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر من
املتسابقني الكويتيني والخليجيني
الذين سيشاركون في هذه البطولة
ال� �ع ��ال� �ي ��ة امل� �س� �ت ��وى وأك � �ث� ��ر م� ��ن 20
م �ت �س ��اب �ق ��ا ب �ي��ن ف� �ئ� �ت ��ي ال � �س � �ي� ��ارات
وال � � ��دراج � � ��ات ال � �ن� ��اري� ��ة م� ��ا س �ي��زي��د
م��ن ق ��وة امل �ن��اف �س��ة وي �س �ه��م ف��ي رف��ع
مستوى هذه البطولة.
واعرب الفهد عن الشكر الى الهيئة
العامة للرياضة وعلى رأسها الشيخ
اح�م��د امل�ن�ص��ور ال�ص�ب��اح ون��ائ�ب��ه د.
حمود فليطح وال��ى رئيس واعضاء
م�ج�ل��س ادارة ن� ��ادي ب��اس��ل ال�س��ال��م
ال �ص �ب��اح ال��ذي��ن أت��اح��وا ل��ه ال�ف��رص��ة
للمشاركة ف��ي مثل ه��ذه التظاهرات
ال ��ري ��اض� �ي ��ة م � ��ا ي �ش �ك ��ل داف � �ع � ��ا ل�ن��ا
لنطور أداءنا ونظهر قدرات الشباب
الكويتي بالصورة املطلوبة.
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