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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم يعزي نظيره اإلندونيسي
ب �ع��ث رئ �ي��س م�ج�ل��س االم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة ال ��ى ن�ظ�ي��ره
االندونيسي اك��د فيها ادان�ت��ه الشديدة للتفجيرات االره��اب�ي��ة التي
وق �ع��ت ف��ي ال�ع��اص�م��ة ج��اك��رت��ا وأس �ف ��رت ع��ن س �ق��وط ع ��دد م��ن القتلى
وال �ج��رح��ى .وع �ب��ر ال �غ��ان��م ف��ي ب��رق�ي�ت��ه ع��ن ال�ت�ض��ام��ن ال �ت��ام م��ع الشعب
االن��دون�ي�س��ي ال�ص��دي��ق ف��ي م��واج�ه��ة ك��ل االع �م��ال وامل� �ح ��اوالت التي
تستهدف امن واستقرار اندونيسيا.

أشادوا بإقرار  8قوانين منها تعزيز ميزانية الدفاع وإنشاء هيئة مكافحة الفساد

إجماع نيابي على أن جلسة اإلنجازات
تاريخية وتعهد بممارسة هذا النهج
أعرب عدد من النواب عن رضاهم
ب��اإلن �ج��از غ�ي��ر امل�س�ب��وق ال ��ذي حققه
م�ج�ل��س األم ��ة خ�ل�ال ج�ل�س��ة األرب �ع��اء
امل ��اض ��ي واص � �ف �ي�ن أي� � ��اه ب ��أن ��ه األول
م ��ن ن��وع��ه ف ��ي ت ��اري ��خ م �ج �ل��س األم ��ة
وم ��ؤك ��دي ��ن ح��رص �ه��م ع �ل��ى ال �خ ��روج
بنتائج إيجابية لخدمة الكويت وأهل
الكويت وأكد النوب في تصريحات لـ
«الدستور» ان هذا االنجاز يشير الى
استمرار تعاون حقيقي بني املجلس
وال� �ح� �ك ��وم ��ة أس � �ف ��ر ع� ��ن إق � � � ��رار ه ��ذه
التشريعات املهمة بما يناسب أصول
املمارسة النيابية السليمة .وأشاروا
إل��ى أن امل�ج�ل��س سيستمر ع�ل��ى ه��ذا
النهج وإقرار الكثير من القوانني التي
ينتظرها أهل الكويت.
وأع��رب النائب د .محمد الحويلة
عن سعادته بإنجاز جلسة االربعاء
وإق� � � � � � ��رار م� �ج� �م ��وع ��ة م� � ��ن ال � �ق� ��وان �ي�ن

والتشريعات املهمة .فيما أكد النائب
ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي ان ال �ج �ل �س��ة ك��ان��ت
م �ث �م��رة وم �ن �ت �ج��ة واق � � ��رت ع� � ��ددا م��ن
ال�ق��وان�ين امل�ه�م��ة وامل�ت�م�ي��زة وت�ص��دت
ملوضوعات وتحديات كبرى.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب د .ع� ��ودة ال��روي �ع��ي
ان ��ه س�ع�ي��د ب �م��ا ان �ج ��زه امل �ج �ل��س من
ت�ش��ري�ع��ات وق��وان�ين وخ��اص��ة ق��ان��ون
البث االل�ك�ت��رون��ي ,كما اع��رب النائب
محمد ال�ب��راك عن رض��اه بما انجزته
الجلسة واعتبرها جلسة ماراثونية
استمرت  12ساعة مضيفا ان النواب
على استعداد للبقاء في قاعة عبدالله
ال�س��ال��م  24س��اع��ة او حتى ي��وم�ين او
ثالثة من اجل الكويت.
ي ��ذك ��ر أن ال �ج �ل �س��ة ش �ه ��دت إق� ��رار
 8ق � ��وان �ي��ن م � ��ا ش� �ك ��ل س ��اب� �ق ��ة ع �ل��ى
م�س�ت��وى ج�ل�س��ات مجلس األم ��ة منذ
ع ��ام  1963وه� ��ي :ق��ان ��ون ال�ت�خ�ط�ي��ط

العتيبي يتراجع عن استجواب
وزير المالية
أع� �ل ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ف� � ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي
ت��ري�ث��ه ف��ي االس �ت �ج��واب ال ��ذي اعلن
ع�ن��ه س��اب�ق��ا ل�ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� ��وزراء وزي��ر امل��ال�ي��ة أن��س الصالح
ع �ل��ى خ�ل�ف�ي��ة م �ل��ف رف� ��ع ال ��دع ��م عن
السلع موضحا انه في االيام القليلة
ال�ت��ي تلت االع�ل�ان ع��ن االس�ت�ج��واب
مل � ��س ع� �ل ��ى ارض ال � ��واق � ��ع ق � � ��رارات

تفاصيل (ص)11-10

تلفزيون المجلس

حكومية من شأنها ان تعيد االمور
ال ��ى ن�ص��اب�ه��ا ال�ح�ق�ي�ق��ي ك ��ان اول�ه��ا
تراجع الحكومة عن رف��ع الدعم عن
البنزين ف��ي جلسة مجلس ال��وزراء
يوم االثنني بتاريخ  ٣يناير .٢٠١٦
تفاصيل (ص)04

 21مرشحا حتى اليوم الرابع
في تكميلية الدائرة الثالثة
ت �ق��دم ف��ي ال �ي��وم ال ��راب ��ع ل�ف�ت��ح ب��اب
ال� �ت ��رش ��ح الن� �ت� �خ ��اب ��ات م �ج �ل��س االم� ��ة
التكميلية بالدائرة الثالثة  5مرشحني
ب��اوراق �ه��م ال ��ى االدارة ال �ع��ام��ة ل�ش��ؤون
االنتخابات ليصل عدد املرشحني حتى
امس الى  21مرشحا .وأكد مدير إدارة
ش��ؤون االنتخابات في وزارة الداخلية
املقدم صالح الشطي استمرار استقبال
طلبات املرشحني حتى نهاية ساعات

االج �ت �م��اع��ي واالق� �ت� �ص ��ادي وت�ع��دي��ل
قانون االشخاص ذوي االحتياجات
ال� �خ ��اص ��ة وق� ��ان� ��ون ت �ن �ظ �ي��م اإلع �ل��ام
اإلل � � �ك � � �ت � � ��رون � � ��ي وت � � �ع� � ��دي� � ��ل ق � ��ان � ��ون
املطبوعات والنشر وم�ش��روع قانون
ب��اص��دار ق��ان��ون ال�ش��رك��ات وامل�ش��روع
واالقتراحات بقانون في شأن انشاء
ه�ي�ئ��ة م�ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد اض ��اف ��ة ال��ى
قانون تعزيز ميزانية تسليح وزارة
ال � ��دف � ��اع وم � ��د ال �ح �م ��اي ��ة ال �ت��أم �ي �ن �ي��ة
للعسكريني الخليجيني.
ك �م��ا ع �ق��د امل �ج �ل��س ج�ل�س��ة خ��اص��ة
ملناقشة األوضاع اإلقليمية عبر فيها
ع��ن تضامنه ال�ك��ام��ل وغ�ي��ر امل�ح��دود
م��ع امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة في
ك��ل اج ��راءات �ه ��ا ال �ه��ادف��ة ال ��ى ح�م��اي��ة
استقرارها وأمنها.

ال� ��دوام ال��رس�م��ي ف��ي  22ي�ن��اي��ر ال�ج��اري
الف�ت��ا إل��ى ان عملية استقبال الطلبات
بدأت قبل  4أيام حيث تقدم  10مرشحني
بطلباتهم في اليوم األول و  5في اليوم
الثاني ومرشح واحد في اليوم الثالث و
 5في اليوم الرابع.
تفاصيل (ص)14

أنس الرشيد:
 التغطية اإلعالميةلوفاة أميرنا
الراحل اصطبغت
بوقاره وتواضعه
تفاصيل (ص)13-12

جانب من الجلسة السابقة

اللغيصم لـ «الدستور» :حريصون على إيجاد حل للقضية

تجنيس أبناء المطلقات واألرامل
على طاولة الداخلية والدفاع اليوم
تبحث لجنة الداخلية والدفاع
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ظ� �ه ��ر ال� � �ي � ��وم ع � ��ددا
م��ن االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين ب�ش��أن
قانون الجنسية منها ما يتعلق
ب �ت �ج �ن �ي��س اب� � �ن � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات
واخ � ��رى ت�ت�ع�ل��ق ب �ت �ح��دي��د ال �ع��دد
الذي يجوز منحه الجنسية خالل
العام الجاري.
وك�ش��ف رئ�ي��س اللجنة النائب
س �ل �ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م ان االج �ت �م��اع
س �ي �ك��ون ب �ح �ض��ور نائب رئ�ي��س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة الشيخ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د ورئ �ي��س ال�ج�ه��از
امل � � ��رك � � ��زي ل� �ل� �م� �ق� �ي� �م�ي�ن ب � �ص� ��ورة
غ �ي��ر م �ش��روع��ة ص��ال��ح ال�ف�ض��ال��ة
وذل��ك لبحث آل�ي��ة تنفيذ التقرير
النهائي الذي انتهى منه الجهاز

امل ��رك ��زي ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى م�ل�ف��ات
أخرى تتعلق بالتجنيس.
وق � ��ال ال �ل �غ �ي �ص��م ف ��ي ت�ص��ري��ح
خ ��اص ل �ـ «ال��دس �ت��ور» فضلنا أن
ي�ع�ق��د االج �ت �م��اع ب �ح �ض��ور وزي��ر
الداخلية من أجل إيجاد حل مللف
التجنيس ال��ذي ظل عالقا عقودا
ط��وي �ل��ة الف �ت ��اال� ��ى وج � ��ود ف �ئ��ات
تستحق التجنيس أم �ث��ال أب�ن��اء
الكويتيات من املطلقات واألرامل
وأص � �ح� ��اب امل� �ل� �ف ��ات ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
العليا منذ ع��ام  ٦٢والعسكريني
امل � �س � �ت � �ح � �ق�ي��ن امل� � � �ش � � ��ارك� �ي ��ن ف ��ي
ال �ح��روب العربية وح��رب تحرير
ال �ك��وي��ت الف �ت��ا ال ��ى ان االج �ت �م��اع
س �ي �ك��ون ش ��ام�ل�ا ب ��اإلض ��اف ��ة ال��ى
االس � �ت � �م� ��اع ال � ��ى رأي ال �ح �ك��وم��ة

س �ن �ط��رح االق � �ت� ��راح� ��ات ب �ق��وان�ين
التي قدمت من ال�ن��واب مؤكدا أن
وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ل��دي��ه ت��وج��ه ال��ى
إيجاد حل لجميع امللفات العالقة
ب��اإلض��اف��ة إل ��ى ح��رص��ه ال �ش��دي��د
على إعطاء كل ذي حق حقه.
في السياق نفسه تقدم النائب
عسكر ال�ع�ن��زي ب��اق�ت��راح بقانون
ب �ش��أن اض ��اف ��ة ال �ب �ن��د راب� �ع ��ا ال��ى
امل � � � ��ادة ال� �خ ��ام� �س ��ة م� ��ن امل� ��رس� ��وم
األم � �ي� ��ري رق� ��م  15ل �س �ن��ة 1959م
ب � �ق� ��ان� ��ون ال �ج �ن �س �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ونصه :الشهداء من غير محددي
ال�ج�ن�س�ي��ة وأب �ن��اؤه��م امل�س�ج�ل��ون
لدى مكتب الشهيد.
تفاصيل (ص)07
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عسكر يقترح تجنيس الشهداء والعسكريين
من البدون و أبنائهم المشاركين في حرب التحرير
ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
باالقتراح بالقانون في شأن تعديل
املادة الخامسة من املرسوم األميري
رق � � ��م  15ل� �س� �ن ��ة 1959م ب� �ق ��ان ��ون
ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وال� ��ذي ط��ال��ب
ف�ي��ه ب��إض��اف��ة ال �ش �ه��داء م��ن ال �ب��دون
وأبنائهم والعسكريني من البدون
املشاركني في حرب التحرير ضمن
املستحقني للجنسية الكويتية.
وجاء في نص االقتراح بالقانون:
مادة أولى
ي �ض��اف ال �ب �ن��د راب �ع��ا ال ��ى امل ��ادة
الخامسة من املرسوم األميري رقم
 15لسنة 1959م بقانون الجنسية
ال �ك ��وي �ت �ي��ة ون � �ص� ��ه :ال � �ش � �ه� ��داء م��ن

غ�ي��ر م �ح��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة وأب�ن��ائ�ه��م
املسجلني لدى مكتب الشهيد.
وي �ض��اف ال�ب�ن��د خ��ام�س��ا ل�ل�م��ادة
امل� � ��ذك� � ��ورة ون � �ص� ��ه ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ون-
وأب� � �ن � ��اؤه � ��م  -م � ��ن غ� �ي ��ر م� �ح ��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��ذي ��ن ش� ��ارك� ��وا ض�م��ن
ال� � �ق � ��وات ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ف� ��ي ال � �ح ��روب
العربية وال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي حرب
ت �ح��ري��ر ال �ك��وي��ت وم �ق ��اوم ��ة ال �غ��زو
العراقي.
مادة ثانية
ع� �ل ��ى رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ
ه��ذا القانون والعمل ب��ه م��ن تاريخ
نشره في الجريدة الرسمية.

وج � ��اء ف ��ي امل ��ذك ��رة اإلي �ض��اح �ي��ة
ل�ل�اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب �ت �ع��دي��ل امل ��ادة
الخامسة من املرسوم األميري رقم
 15لسنة 1959م بقانون الجنسية
ال �ك��وي �ت �ي��ة:ت �ن��ص امل� � ��ادة ال�خ��ام�س��ة
من امل��رس��وم األم�ي��ري رق��م  15لسنة
1959م بقانون الجنسية الكويتية,
على جواز منح الجنسية الكويتية
ب �م��رس��وم ب �ن ��اء ع �ل��ى ع� ��رض وزي ��ر
ال��داخ�ل�ي��ة مل��ن ت�ت��واف��ر ف�ي��ه ال�ش��روط
امل�ن�ص��وص عليها ف��ي ال�ب�ن��د ثالثا
من هذه املادة على ان يحدد بقانون
العدد ال��ذي يجوز منحه الجنسية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ك � ��ل س� �ن ��ة ب��ال �ت �ط �ب �ي��ق
ألح� �ك ��ام امل� � ��ادة م ��ن ت ��واف ��رت ف�ي�ه��م

طنا :نطالب وزير التجارة بالقضاء
على المزاجية أو دفع الثمن السياسي
ب �ي�ن ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط� �ن ��ا أن
وزارة ال� �ت� �ج ��ارة ق ��ام ��ت م��ؤخ��را
ب � ��إص � ��دار ق � � ��رار وزاري ي�ق�ض��ي
ب � ��إغ �ل��اق ال� � �س � ��وق امل� � ��رك� � ��زي ف��ي
ال �ج �ه��راء ب ��دال م��ن إغ�ل��اق ال��رك��ن
امل�خ��ال��ف ب��ال�س��وق امل��رك��زي ال��ذي
ت ��م م�خ��ال�ف�ت��ه وذل� ��ك ل�ل�ع��دي��د من
ال� � �ق � ��رارات األخ � � ��رى ال� �ت ��ي ق�ض��ت
بغلق ال��رك��ن امل�خ��ال��ف ف��ي بعض
األس� ��واق امل��رك��زي��ة األخ� ��رى وه��و
استمرار لسياسة وكيل ال��وزارة
ال�ت��ي تعتمد ع�ل��ى امل��زاج�ي��ة فقط
دون اعمال احكام القانون وهي
ال�ط��ام��ة ال�ك�ب��رى ب��ال��وزارة فكيف
يكون وكيل ال��وزارة رج��ل قانون
وي �ت �ب��ع ت �ل��ك األس ��ال� �ي ��ب ض��ارب��ا
عرض الحائط بالقانون.
وقال طنا في تصريح صحفي
ع �ل��ى وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة م�س��وؤل�ي��ة
وهو رجل قانون أيضا اعتماده
على السوبر مان دوما ان يحتاط
مل �ث��ل ت �ل��ك االس ��ال� �ي ��ب وامل��زاج �ي��ة

محمد طنا

وال�ش�خ�ص��ان�ي��ة ف��ي أداء ال� ��وزارة
وك � ��ان م ��ا ح� ��دث أث� �ن ��اء اج �ت �م��اع
ل �ج �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي م � � ��وخ � � ��را ب �م �ج �ل��س
األم� � ��ة م� ��ن ف �ش ��ل وك� �ي ��ل ال � � ��وزارة
ف��ي معالجة امل�خ��ال�ف��ات العديدة
ل��م ي�م�ث��ل ان � ��ذارا ل��وزي��ر ال�ت�ج��ارة
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ال� � �ب � ��دء ف � ��ي اع � � ��ادة

تقييم ال��وزارة واداء ه��ذا الوكيل
بعد ان زادت املخالفات وفشلت
ال � � � � � ��وزارة ف � ��ي م �ع��ال �ج �ت �ه��ا وق ��د
ك��ان��ت ت �ل��ك امل �خ��ال �ف��ات م��وض��وع
ال �ع��دي��د م��ن األس �ئ �ل��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ب��ل ان امل��زاج �ي��ة اس�ت�ف�ح��ل ام��ره��ا
ف ��ي االون � ��ة االخ� �ي ��رة ول �ي��س ادل
على ذل��ك م��ا ق��ام ب��ه ه��ذا الوكيل
بلجنة الوظائف االش��راف�ي��ة وما
ان�ط��وت عليه م��ن اع�ل�اء املزاجية
واملجاملة.
واض � � � � ��اف :ي� �ج ��ب ع� �ل ��ى وزي � ��ر
ال� � �ت� � �ج � ��ارة وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة س ��رع ��ة
ال�ت��دخ��ل ملعالجة تلك السلبيات
والقضاء على املزاجية واأله��واء
الشخصية بالعمل ال�ت��ي ت��ؤدي
الى ان يدفع الثمن السياسي.

الشروط والضوابط املطلوبة وذلك
بعد البحث والتدقيق الذي تقوم به
األج�ه��زة املعنية ون�ظ��را لعدم نص
القانون صراحة على تجنيس فئة
الشهداء وأبنائهم من غير محددي
الجنسية وفئة العسكريني من غير
م �ح��ددي الجنسية ال��ذي��ن ش��ارك��وا
في ح��روب الكويت العربية وحرب
التحرير
ل��ذل��ك اع��د ه��ذا االق �ت��راح بقانون
متضمنا في مادته االولى:
إض � ��اف � ��ة ال � �ب � �ن ��د راب� � �ع � ��ا ون �ص ��ه
الشهداء من غير محددي الجنسية
وأب� �ن ��اؤه ��م امل �س �ج �ل�ين ل� ��دى مكتب
الشهيد.

واض ��اف ��ة ال �ب �ن��د خ��ام �س��ا ون�ص��ه
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ون م � ��ن غ� �ي ��ر م� �ح ��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة ال ��ذي ��ن ش� ��ارك� ��وا ض�م��ن
ال� � �ق � ��وات ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ف� ��ي ال � �ح ��روب
العربية وال��ذي��ن ش��ارك��وا ف��ي حرب
ت �ح��ري��ر ال �ك��وي��ت وم �ق ��اوم ��ة ال �غ��زو
العراقي.
ونص االقتراح في املادة الثانية
على أحكام تنفيذية قضت بأن على
رئيس مجلس ال��وزراء وال��وزراء كل
ف�ي�م��ا ي�خ�ص��ه ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال�ق��ان��ون
وال �ع �م��ل ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش ��ره ف��ي
الجريدة الرسمية.

عسكر العنزي

الكندري :إقرار مكافحة الفساد
خطوة في االتجاه الصحيح
أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن ��دري
أن إق � ��رار ق ��ان ��ون م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
بمداولتيه ما هو اال إص��رار نيابي
حكومي بأن تسير منطومة العمل
الرقابي باالتجاه الصحيح مشيرا
إل� � ��ى أن إب � �ط� ��ال ق� ��ان� ��ون م �ك��اف �ح��ة
ال� �ف� �س ��اد األول م� ��ن امل �ح �ك �م��ة ق�ب��ل
فترة وج�ي��زة ردت عليه السلطتان
ب�ق��ان��ون آخ��ر محكم ح�ت��ى ال يكون
هناك فراغ تشريعي.
وق� � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي إن وج��ود ق��ان��ون مكافحة
الفساد وتقديم إقرارات الذمة املالية
هو صك ب��راءة للراغبني في العمل
ال�س�ي��اس��ي وال�ط��ام�ح�ين للمناصب
ف��ي ال�ش��رك��ات وامل��ؤس�س��ات التابعة
للدولة إضافة إلى قياديي الجهات
الحكومية موضحا أن تقديم الذمة
امل��ال�ي��ة ه��ي رق��اب��ة محكمة م��ن قبل
املختصني دون التشكيك بشخصية
القيادي او املتقدم ببراءة ذمته.
وذكر الكندري أن خطأ الحكومة

فيصل الكندري

ب� �ع ��دم ت �ح �ص�ي�ن ق� ��ان� ��ون م �ك��اف �ح��ة
الفساد األول بعد أن صدر بمرسوم
ض��رورة رغ��م وج��ود فرصة مؤاتية
ل ��ذل ��ك ح �م �ل �ه��ا ت� �ب� �ع ��ات ال �ت �ش �ك �ي��ك
بنيتها ف��ي اح �ك��ام ال��رق��اب��ة امل��ال�ي��ة
على منتسبيها والعاملني فيها ما
وضعها في م��أزق وح��رج شديدين
استطاعت أن ت�ت��دارك��ه بعد أن أقر

مجلس األم��ة ال�ق��ان��ون ف��ي الجلسة
املاضية.
وأوض ��ح ال�ك�ن��دري أن مطالبتنا
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� � �ض � ��رورة ال� �ن� �ظ ��ر إل ��ى
موظفي هيئة الفساد بعني االعتبار
بعد أن أبطل مرسوم إنشاء الهيئة
فإن الحكومة وعدت بصرف رواتب
موظفي الهيئة كاملة واحتسابها
ك �م �ك��اف��أة م��ال �ي��ة إل� ��ى ح�ي�ن اص� ��دار
ال�ق��ان��ون م��ع ض ��رورة ع��ودت�ه��م إل��ى
مناصبهم ومسمياتهم الوظيفية
السابقة.
وط � ��ال � ��ب ال� � �ك� � �ن � ��دري ال �ح �ك ��وم ��ة
بزيادة الحرص والحيطة القانونية
من إص��دار مراسيم وق��رارات ادارية
قابلة للطعن املدني او الدستوري
من قبل املتضررين مبينا ان زيادة
األخ� �ط ��اء اإلج��رائ �ي��ة ت��زع��زع ال�ث�ق��ة
ف ��ي امل��ؤس �س��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وم ��ن ثم
ف��إن ان�ع�ك��اس��ات�ه��ا م��ن ق�ب��ل ال�ش��ارع
ستكون سلبية ضد الحكومة.
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تشمل نسبة العمولة والعالمة التجارية والتعويضات

 5نواب يقترحون تعديالت جديدة
على قانون الوكاالت التجارية
ق��دم  5ن��واب هم د .ع��ودة الرويعي
وفيصل الكندري وسلطان اللغيصم
وط � �ل � ��ال ال � � �ج �ل ��ال وم� � ��اج� � ��د م ��وس ��ى
تعديالت على قانون تنظيم الوكاالت
التجارية.
وجاء في نص طلب التعديل:
امل ��ادة ( :)1ف��ي تطبيق أح�ك��ام هذا
القانون يقصد بالوكالة التجارية كل
ات�ف��اق يعهد بمقتضاه م��ن ل��ه الحق
القانوني الى تاجر أو اكثر او شركة
او اكثر في الدولة ببيع او ترويج او
ت��وزي��ع س �ل��ع او م�ن�ت�ج��ات او ت�ق��دي��م
خ��دم��ات بصفته وك�ي�لا او م��وزع��ا او
صاحب امتياز او صاحب ترخيص
للمنتج او مورد اصلي نظير ربح او
عمولة.
املادة ( :)2مع مراعاة الشروط التي
ي�ت�ط�ل�ب�ه��ا ال �ق��ان��ون رق ��م ( )68لسنة
 1980امل�ش��ار ال�ي��ه ف��ي ش��أن ال��وك��االت
التجارية يشترط فيمن يزاول اعمال
الوكاالت التجارية ما يلي:
 - 1ان يكون شخصا او مجموعة
اش� � �خ � ��اص ط �ب �ي �ع �ي�ي�ن م � ��ن ح��ام �ل��ي
الجنسية ال�ك��وي�ت�ي��ة او م��ن مواطني
دول مجلس ال�ت�ع��اون ل��دول الخليج
ال�ع��رب�ي��ة أو ش�خ�ص��ا اع �ت �ب��اري��ا على
أال ت�ق��ل ح�ص��ة ال �ش��ري��ك ال�ك��وي�ت��ي او
الخليجي في رأسماله عن .٪ 51
 - 2ان ي �ك ��ون م �ق �ي��دا ف ��ي ال�س�ج��ل
التجاري.
 - 3ان ي�ك��ون مرخصا ل��ه بمزاولة
النشاط الذي تشمله الوكالة.
 - 4ان ي� �ك ��ون ال ��وك� �ي ��ل ال��رس �م��ي
املحلي مرتبطا باملوكل بعقد وكالة
م �ب��اش��رة او م��رت�ب�ط��ا ب �م��ن ل ��ه ال�ح��ق
القانوني في تمثيله.
مادة ( :)3يشترط ان يتضمن عقد
الوكالة التجارية البيانات اآلتية:
 - 1اسم الوكيل واملوكل وجنسية
كل منهما.
 - 2السلع وامل�ن�ت�ج��ات وال�خ��دم��ات
التي يشملها عقد الوكالة.
 - 3حقوق والتزامات كل من الوكيل
واملوكل وطبيعة مسؤولية املوكل عن
التزامات الوكيل في مجال تمثيله له.
 - 4نسبة العمولة أو مقدار الربح
الذي يتقاضاه الوكيل.
 - 5منطقة عمل الوكيل.
 - 6م��دة ال��وك��ال��ة إن ك��ان��ت محددة
املدة وكيفية تجديدها.
 - 7ك � �ي � �ف � �ي� ��ة إن � � � �ه� � � ��اء ال � ��وك � ��ال � ��ة
وانقضائها.
 - 8ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة للسلعة او
اسم املنتج.
 - 9ال�ت��زام ك��ل م��ن الوكيل واملوكل
ب �ت �ع��وي��ض اآلخ � ��ر ع ��ن ال� �ض ��رر ال ��ذي
يصيبه بسبب العزل او التنحي عن

الوكالة في وقت غير مناسب او من
دون عذر مقبول.
 - 10أي شروط اخرى يتم االتفاق
ع �ل �ي �ه��ا ب �ي��ن امل � ��وك � ��ل وال� ��وك � �ي� ��ل وال
تتعارض مع احكام هذا القانون.
امل��ادة ( :)4ال ينحصر استيراد او
ت��وف�ي��ر اي سلعة او منتج بوكيلها
او م��وزع �ه��ا وإن ك ��ان ح �ص��ري��ا ول��و
اشتملت على حق استخدام العالمة
ال �ت �ج��اري��ة ش��ري �ط��ة ان ت �ت��واف��ر بمن
يستوردها او يوفرها شروط واحكام
هذا القانون والئحته التنفيذية.
وف� � ��ي ج �م �ي��ع االح� � � � ��وال ي� �ج ��ب ان
تتوافر في السلع التي يتم استيرادها
او ت��وف�ي��ره��ا ال �ش��روط وامل��واص �ف��ات
ال� �ق� �ي ��اس �ي ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة وال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
املعتمدة ف��ي دول��ة ال�ك��وي��ت وان يتم
التعامل باملثل مع الوكالء واملوزعني
ل�ن�ف��س ال�س�ل��ع وامل�ن�ت�ج��ات ل ��دى دول
مجلس التعاون الخليجي.
امل��ادة ( :)5يلتزم الوكيل او املوزع
ب ��أن ي �ق��دم ل� ��ذات ال �س �ل��ع وامل�ن�ت�ج��ات
وال� �خ ��دم ��ات ال �ت ��ي ي �ت��م اس �ت �ي��راده��ا
م��ن قبل ط��رف ثالث جميع الكفاالت
وال �ض �م��ان��ات ال �ت��ي ي �ق��دم �ه��ا للسلع
ال �ت��ي ي�ت��ول��ى ت�س��وي�ق�ه��ا ف��ي ال�ك��وي��ت
على ان تشمل الضمانات توفير قطع
ال�غ�ي��ار بالنسبة للسلع واملنتجات
ال�ت��ي ت�ح�ت��اج ال��ى ق�ط��ع غ�ي��ار وك��ذل��ك
ت��وف�ي��ر ال�ص�ي��ان��ة ل�ه��ا ب ��ذات االس�ع��ار
املقدمة لعمالء الوكيل.
مادة ( :)6ينشأ في وزارة التجارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة س� �ج ��ل خ� � ��اص ي�س�م��ى
سجل للوكاالت التجارية وتقيد فيه
جميع ال��وك��االت ال�ت�ج��اري��ة املقبولة
وفقا ألحكام هذا القانون.
وال يعتد ب��أي وكالة تجارية غير
مقيدة في ه��ذا السجل كما ال تسمع
الدعوى بشأنها.
م��ادة ـ :)7يجب على ال��وك�ي��ل على
ال��وك��ال��ة ال�ت�ج��اري��ة ان ي�ط�ل��ب قيدها
ف��ي س�ج��ل ال ��وك ��االت ال�ت�ج��اري��ة على
النموذج املعد لذلك خالل ثالثة اشهر
من تاريخ حصوله على الوكالة.
ع � �ل ��ى ان ي �ش �ت �م ��ل ال � �ط � �ل ��ب ع �ل��ى
ال �ب �ي��ان��ات ال� �ت ��ي ت �ح ��دده ��ا ال�لائ �ح��ة
التنفيذية.
مادة ( :)8يجب على وزارة التجارة
والصناعة ان تبت في الطلب املقدم
ال�ي�ه��ا لقيد ال��وك��ال��ة ال�ت�ج��اري��ة خ�لال
ثالثني يوما م��ن ت��اري��خ تقديمه وان
تعلن ف��ي ال�ج��ري��دة الرسمية ع��ن كل
ط �ل��ب ت ��م ق �ب��ول��ه وج �م �ي��ع ال �ب �ي��ان��ات
ال �ج��وه��ري��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ه وع�ل�ي�ه��ا ان
تمنح الوكيل الذي قبل طلبه شهادة
تثبت قيد ال��وك��ال��ة ف��ي السجل املعد
لذلك.

سلطان اللغيصم

طالل الجالل

م � � � � ��ادة ( :)9ل � � � � � � ��وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ان ت��رف��ض ب �ق��رار مسبب
طلب قيد الوكالة التجارية وعليها
إخ �ط��ار ص��اح��ب ال �ش��أن ب �ص��ورة من
القرار بخطاب مسجل .ويعتبر فوات
امل � ��دة امل �ن �ص��وص ع �ل �ي �ه��ا ف ��ي امل� ��ادة
السابقة بمثابة رفض للطلب.
ومل � � � ��ن رف � � � ��ض ط � �ل � �ب� ��ه ان ي �ط �ع��ن
ف ��ي ال� �ق ��رار ام� ��ام امل �ح �ك �م��ة امل�خ�ت�ص��ة
خ�لال ستني ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ اعالنه
بالرفض او ف��وات امل��دة امل�ش��ار اليها
ايهما اسبق.
امل ��ادة ( :)10ي�ل�ت��زم أي وك�ي��ل بعد
ن �ف��اذ ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون ب� ��أن ي �ق��وم عند
تجديد قيد وكالته بأن يقدم ما يفيد
مزاولته لنشاط الوكالة س��واء كانت
سلعة او منتج او خدمة وذلك خالل
س�ن�ت�ين م��ن ت��اري��خ ق �ي��د وك��ال �ت��ه في
السجل.
ك� �م ��ا ي� �ل� �ت ��زم ال ��وك � �ي ��ل او امل� � ��وزع
املسجل وكالته قبل نفاذ هذا القانون
بتجديد قيد الوكالة وفق احكام هذا
ال �ق��ان��ون والئ �ح �ت��ه ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة وذل��ك
خ�لال م��دة السنتني امل�ش��ار اليها من
ت ��اري ��خ ن �ف��اذ ال �ق ��ان ��ون وإال شطبت
الوكالة.
وف � � � ��ي ج � �م � �ي ��ع االح � � � � � � ��وال ي� �ج ��وز
مل ��ن ش �ط �ب��ت وك ��ال �ت ��ه اع � � ��ادة ق �ي��ده��ا
م ��ن ج ��دي ��د ب �ع��د اس �ت �ي �ف��اء ال �ش ��روط
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ب� �ه ��ذا ال �ق ��ان��ون
والئحته التنفيذية.
امل� ��ادة ( :)11ال ي �ج��وز إع� ��ادة قيد
الوكالة في سجل الوكاالت التجارية
ب��اس��م وك �ي��ل ج��دي��د إال ف��ي ال �ح��االت
التالية:
أ  -ان تكون الوكالة املسجلة سابقا
قد فسخت بالتراضي بني اطرافها.
ب  -ان ت �ك ��ون ال ��وك ��ال ��ة امل�س�ج�ل��ة
س��اب �ق��ا ق ��د ال �غ �ي��ت ب �ح �ك��م ق �ض��ائ��ي
واجب النفاذ.
ج  -ان ت �ك ��ون ال ��وك ��ال ��ة امل�س�ج�ل��ة
س��اب�ق��ا ق��د ان�ت�ه��ى اج�ل�ه��ا امل �ح��دد في

ع �ق��د ال ��وك ��ال ��ة ع �ل��ى أال ي �ك��ون ه�ن��اك
دع � ��وى م �ق��ام��ة أم � ��ام ال �ق �ض��اء ب�ش��أن
ه��ذا االنتهاء وذل��ك وفقا ل�لاج��راءات
وال� � �ش � ��روط ال� �ت ��ي ت �ب �ن �ي �ه��ا ال�ل�ائ �ح��ة
التنفذية.
املادة ( :)12يلتزم الوكيل او املوزع
حسب االحوال بما يلي:
 - 1توفير السلع او املنتجات او
الخدمات التي تقدمها وكالته بصفة
دائمة بشكل كاف وبأسعار تتناسب
م� � ��ع اس � � �ع� � ��ار ال � �س � �ل� ��ع وامل � �ن � �ت � �ج ��ات
وال �خ��دم��ات امل �م��اث �ل��ة .وك��ذل��ك ال�ح��ال
لقطع ال�غ�ي��ار بالنسبة للسلع التي
ت � �ح � �ت� ��اج ال� � � ��ى ق � �ط� ��ع غ� � �ي � ��ار ب� �ش ��رط
استمرار توافرها في بلد االنتاج.
 - 2توفير املراكز الالزمة للصيانة
وال�ت�ص�ل�ي��ح ال �ت��ي ت�ح�ت��اج�ه��ا السلع
محل الوكالة بتكاليف تناسب مع ما
يماثلها ،وتقديم جميع الضمانات
ال�ت��ي ي�ق��دم�ه��ا امل�ن�ت�ج��ون م��ع م��راع��اة
املواصفات القياسية للدولة.
 - 3االح � � �ت � � �ف� � ��اظ ب ��امل � �س � �ت � �ن ��دات
امل � ��وض � � �ح � ��ة الس� � � �ع � � ��ار ال� � �س� � �ل � ��ع م��ن
م�ص��ادره��ا ب��االض��اف��ة ال��ى مستندات
تأمينها وشحنها ونقلها ورسومها
ال �ج �م��رك �ي��ة ع �ل��ى ان ت �ح��دد ال�لائ�ح��ة
التنفيذية املصروفات غير املستندية.
وفي حالة انتهاء الوكالة تستمر
ال �ت��زام��ات ال��وك �ي��ل او امل � ��وزع امل �ش��ار
ال�ي�ه�م��ا مل��دة ث�لاث��ة اش �ه��ر م��ن ت��اري��خ
انتهائها او الى حني تعيني وكيل او
موزع جديد ايهما اقرب.
املادة ( :)13يجوز للوكيل او املوزع
ان يعني مديرا الدارة وكالته وعليه
اخ �ط��ار وزارة ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
ب��اس��م ه��ذا امل��دي��ر خ�ل�ال ث�لاث��ة اشهر
م��ن ت��اري��خ ت�ع�ي�ي�ن��ه ،وذل� ��ك ب�خ�ط��اب
مسجل.
وي �ك��ون م��دي��ر ال��وك��ال��ة ال�ت�ج��اري��ة
م� �س ��ؤوال ع ��ن ك ��ل م �خ��ال �ف��ة ت �ق��ع منه
الحكام هذا القانون ،مع عدم االخالل
بمسؤولية الوكيل او املوزع.

امل��ادة ( :)14يجوز الي شخص ان
يحصل من وزارة التجارة والصناعة
على مستخرجات من صحيفة القيد
ف��ي س�ج��ل ال ��وك ��االت ال�ت�ج��اري��ة وف��ي
حالة عدم القيد يعطى شهادة بذلك.
املادة ( :)15تبني الالئحة التنفيذية
ال��رس��وم املستحقة ع�ل��ى ط�ل��ب القيد
ف ��ي س �ج��ل ال � ��وك � ��االت ال �ت �ج ��اري ��ة او
ط�ل��ب ال�ت��أش�ي��ر ف��ي ال�س�ج��ل بتغيير
او ت�ع��دي��ل ب�ي��ان��ات��ه ،وك��ذل��ك ال��رس��وم
املستحقة للحصول على مستخرج
رسمي من صحيفة القيد.
امل� � ��ادة ( :)16ي �ج��ب ع �ل��ى ال��وك �ي��ل
التجاري او من ينوب عنه او ورثته
ف��ي ح��ال��ة وف��ات��ه ،وك��ذل��ك ع�ل��ى مدير
الشركة الوكيلة ان يقدم الى ال��وزارة
خ�لال ستني يوما م��ن ت��اري��خ انتهاء
ال� ��وك� ��ال� ��ة الي س� �ب ��ب م� ��ن االس � �ب� ��اب
او ف �ق��دان ال��وك �ي��ل الي م��ن ال �ش��روط
امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي امل � ��ادة  2من
ه � � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ط �ل �ب ��ا ل �ش �ط ��ب ق �ي��د
الوكالة من سجل الوكاالت التجارية
ع�ل��ى ان ي�ك��ون ه��ذا ال�ط�ل��ب مشفوعا
باملستندات املؤيدة له.
وع �ل��ى االش� �خ ��اص امل� �ش ��ار ال�ي�ه��م
في الفقرة االول��ى عند حدوث تغيير
او ت �ع��دي��ل ف ��ي ب �ي��ان��ات ال ��وك ��ال ��ة ان
ي�ت�ق��دم��وا ب�ط�ل��ب ال�ت��أش�ي��ر ب��ذل��ك في
السجل املشار اليه وذلك خالل ستني
ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ح ��دوث التغيير او
التعديل.
امل��ادة ( :)17يعاقب بغرامة ال تقل
عن خمسة االف دينار وال تزيد على
ع �ش��رة آالف دي �ن ��ار ك ��ل م ��ن ذك ��ر في
امل �ك��ات �ب��ات ،او امل �ط �ب��وع��ات املتعلقة
ب��أع �م��ال وك��ال �ت��ه ال �ت �ج��اري��ة ،او نشر
ب ��أي وس�ي�ل��ة م��ن وس��ائ��ل ال�ن�ش��ر ان��ه
وك �ي��ل ل�ش��رك��ة او م�ن�ت�ج��ات او م��واد
او س�ل��ع او ب�ض��ائ��ع او خ��دم��ات دون
ان ي� �ك ��ون وك� �ي�ل�ا م �ق �ي��دا ف� ��ي س�ج��ل
الوكاالت التجارية.
وفي حالة العود يعاقب بغرامة ال
تقل ع��ن عشرة آالف دي�ن��ار وال تزيد
على عشرين ألف دينار.
ويجوز الحكم باغالق املحل الذي
وق �ع��ت ف�ي��ه امل�خ��ال�ف��ة مل ��دة ال ت�ج��اوز
ث�لاث��ة اش �ه��ر ،او ب��ال �غ��اء ال�ت��رخ�ي��ص
واغ�ل�اق امل�ح��ل ن�ه��ائ�ي��ا ،وت�ع�ل��ق على
ب � � ��اب امل � �ح � ��ل ل � ��وح � ��ة ب� �ش� �ك ��ل ظ ��اه ��ر
ت �ت �ض �م��ن م �ن �ط��وق ال �ح �ك��م ال� �ص ��ادر
باغالق املحل.
امل��ادة ( :)18يعاقب ب��ذات العقوبة
املنصوص عليها في املادة الخامسة
عشرة كل من قدم الى الجهة املختصة
او غ �ي��ره��ا م� ��ن ال� �ج� �ه ��ات ال��رس �م �ي��ة
معلومات او بيانات يعلم انها غير
صحيحة فيما يتعلق بقيد الوكالة

ف ��ي س �ج��ل ال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة ،او
شطبها ،او تعديل البيانات الخاصة
ب � �ه� ��ا ،وت � ��أم � ��ر امل� �ح� �ك� �م ��ة م � ��ن ت �ل �ق��اء
ن �ف �س �ه��ا ب�ت �ص �ح�ي��ح ه� ��ذه ال �ب �ي��ان��ات
وف�ق��ا ل�ل�اوض��اع وف��ي امل��واع �ي��د التي
تحددها.
امل��ادة ( :)19مع ع��دم االخ�لال بأية
عقوبة اش��د ينص عليها اي قانون
آخ��ر ي�ع��اق��ب ب�غ��رام��ة ال ت�ق��ل ع��ن ال��ف
دي�ن��ار وال تزيد على الفي دي�ن��ار كل
من خالف احكام البندين ( )1و( )2من
املادة العاشرة من هذا القانون ،وذلك
مع التزامه بالتعويض وفقا لقواعد
املسؤولية املدنية عند االقتضاء.
ك �م��ا ي �ع��اق��ب ب �غ��رام��ة ال ت �ق��ل ع��ن
خمسمئة دي �ن��ار وال ت �ج��اوز خمسة
االف دي �ن ��ار ك ��ل م ��ن ي �خ��ال��ف اح �ك��ام
املادة الرابعة عشرة من هذا القانون.
امل � � � ��ادة ( :)20ي � �ك ��ون ل �ل �م��وظ �ف�ين
ال ��ذي ��ن ي �ص ��در ب�ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ق � ��رار م��ن
وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة م��راق �ب��ة
تنفيذ احكام هذا القانون والقرارات
ال �ص��ادرة تنفيذا ل��ه صفة الضبطية
القضائية ،ولهم في سبيل ذل��ك حق
دخول املحالت واملنشآت ،وتفتيشها
واالط � � � � �ل� � � � ��اع ع � � �ل� � ��ى م � �س � �ت � �ن� ��دات � �ه� ��ا
وسجالتها ،وتحرير محاضر ضبط
امل �خ��ال �ف��ات ل �ه��ذا ال �ق ��ان ��ون ،وع�ل�ي�ه��م
االل� � �ت � ��زام ب �س��ري ��ة امل� �ع� �ل ��وم ��ات ال �ت��ي
يطلعون عليها بحكم وظائفهم.
وتنظم الالئحة التنفيذية كيفية
القيام بأعمال واج ��راءات الضبطية
القضائية.
امل��ادة ( :)21تتولى النيابة العامة
التحقيق ،وال �ت �ص��رف ،واالدع� ��اء في
الجرائم التي تقع باملخالفة الحكام
هذا القانون.
امل��ادة ( :)22يصدر وزي��ر التجارة
وال � �ص � �ن ��اع ��ة ال �ل�ائ � �ح� ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
والقرارات املنفذة لهذا القانون خالل
م � ��دة س �ت ��ة اش� �ه ��ر م� ��ن ت� ��اري� ��خ ن�ش��ر
القانون بالجريدة الرسمية.
املادة ( :)23يلغى القانون رقم ()36
لسنة  1964املشار اليه.
امل� ��ادة ( :)24ع�ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء وال� ��وزراء  -ك��ل فيما يخصه
 تنفيذ ه��ذا ال�ق��ان��ون ويعمل ب��ه منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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العوضي :اللمسات النهائية لتأسيس
شركة العمالة المنزلية قريبا
اك��د النائب ك��ام��ل العوضي ان
مراحل تأسيس الشركة الكويتية
الس � �ت � �ق� ��دام وت� �ش� �غ� �ي ��ل ال �ع �م ��ال ��ة
املنزلية اوش�ك��ت أن تنتهي وان��ه
خ�لال الفترة املقبلة سيتم وضع
ال�ل�م�س��ات ال�ن�ه��ائ�ي��ة ق�ب��ل شهرها
بصورة نهائية.
وق � ��ال ال �ع ��وض ��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي إن وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ان��س
الصالح قد اعتمد تشكيل اللجنة
ال�ت��أس�ي�س�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة ب�ت�ح��دي��د
رأس م ��ال ال �ش��رك��ة وت ��وزي ��ع ع��دد
االس �ه��م وت�ح��دي��د ق�ي�م��ة ك��ل سهم
وت ��وزي ��ع االس� �ه ��م ع �ل��ى ال �ش��رك��اء
املساهمني.
واض� � � ��اف ال� �ع ��وض ��ي ان � ��ه ب�ع��د
االنتهاء من ه��ذه املرحلة واع��داد
دراس � ��ة ال� �ج ��دوى ال�ل�ازم ��ة س��وف
ي� �ت ��م م �خ��اط �ب��ة وزارة ال� �ت� �ج ��ارة

وال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ة وذل � � � � ��ك ل �ت �س �ج �ي��ل
الشركة وشهرها واختيار االسم
ال� �خ ��اص ب� �ه ��ا وم� ��ن ث ��م ت�ت�ح�ق��ق
رغبة املواطنني في ظهور الشركة
ال� �ت ��ي ي �ب �ن��ون ع �ل �ي �ه��ا ط �م��وح��ات
ك � �ب � �ي� ��رة ل� �ت� �خ� �ف ��ف ع� � ��ن ك��اه �ل �ه��م
ع� ��بء ال �ت �ك��ال �ي��ف ال �ب��اه �ظ��ة ال �ت��ي
يتكبدونها ف��ي مكاتب استقدام
العمالة املنزلية مقابل الحصول
ع �ل��ى خ ��دم ��ات اح � ��دى ال �ع��ام�ل�ات
امل �ن��زل �ي��ات ب �س �ع��ر ي �ف��وق خمسة
أض � � �ع� � ��اف ال� �ت� �ك� �ل� �ف ��ة ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة
ل�ل�اس �ت �ق��دام وذل � ��ك وف �ق��ا للكتب
الرسمية ال�ص��ادرة م��ن سفاراتنا
بالبلدان املصدرة للعمالة املنزلية
وال�ت��ي ت�ح��دد التكلفة الحقيقية
الس �ت �ق��دام ال �ع �م��ال��ة امل �ن��زل �ي��ة من
م�ك��ات��ب ال�ع�م��ال��ة امل�ن��زل�ي��ة ف��ي تلك
البلدان.

ح ��ذر ال �ن��ائ��ب أح �م��د القضيبي
وزير التجارة والصناعة د.يوسف
ال �ع �ل��ي م ��ن ات� �خ ��اذ ق� � ��رار ب ��إع ��ادة
قسائم الصلبوخ التي تم سحبها
مل �خ��ال �ف��ة أص �ح��اب �ه��ا اش �ت ��راط ��ات
هيئة الصناعة مشيرا ال��ى أن أي
ق��رار ب�ع��ودة تلك القسائم بعد أن
رفضت تظلماتها سابقا ستكون
مشروع أزمة سياسية مع الوزير.
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب ال �ق �ض �ي �ب��ي في
تصريح صحفي أن على الوزير
ال� �ع� �ل ��ي اح� � �ت � ��رام ق � � � ��رارات ل�ج�ن��ة
التخصيص وع ��دم ال�ت��دخ��ل في
أعمالها الفتا الى أن ما يقوم به

الوزير العلي هو سوء استخدام
ال�س�ل�ط��ة امل�م�ن��وح��ة ل��ه م��ؤك��دا أن
هذا التدخل بمثابة اعتداء على
املال العام وهو ما يعني تفعيل
ج� �م� �ي ��ع األدوات ال ��دس� �ت ��وري ��ة
لوقفه.
وأوض ��ح القضيبي أن ق ��رارات
اللجنة بسحب قسائم الصلبوخ
امل �خ��ال �ف��ة ك ��ان ��ت ب �م �ث��اب��ة خ �ط��وة
اص�ل��اح � �ي� ��ة ات� � �خ � ��ذت م � ��ن وزراء
ال � �ت � �ج ��ارة ال� �س ��اب� �ق�ي�ن وإع ��ادت� �ه ��ا
اآلن رغ� � � ��م م� � � � ��رور ال � �س � �ن� ��ة ع �ل��ى
ال � �س � �ح� ��ب ل � �ي� ��س س� � � ��وى ت � �خ� ��اذل
س�ي�ت�ح�م��ل ك ��ل ط� ��رف اش� �ت ��رك في

كامل العوضي

واشار العوضي انه تلقى وعدا
م ��ن وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
ب��إض �ف��اء ص�ف��ة االس�ت�ع �ج��ال على
االج��راءات املشار اليها وانهائها

ب� ��ال � �س� ��رع� ��ة امل � �ط � �ل� ��وب� ��ة ل �ت �ل �ب �ي��ة
احتياجات املواطنني.
واخ �ت �ت��م ال �ع��وض��ي تصريحه
م � �ن ��اش ��دا ال �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت��أس �ي �س �ي��ة
امل� �خ � �ت � �ص ��ة وت� � �ح � ��دي � ��دا ال �ه �ي �ئ ��ة
العامة لالستثمار وممثلها بدر
ال �س �ع��د ب�ص�ف�ت�ه��م امل �ف��وض�ين من
باقي املساهمني بسرعة االنتهاء
م��ن ال� ��دور امل �ط �ل��وب م�ن�ه��م الق ��رار
ال �ش��رك��ة وذل� ��ك ن �ظ��را مل��ا ن� ��راه من
تصاعد متعمد في اسعار العمالة
امل �ن��زل �ي��ة وك � ��أن ه �ن��اك اش �خ��اص��ا
بأعينهم ت��رغ��ب ف��ي ع�ق��اب شعب
بأكمله بعد ان تأسست الشركة
وان ي �ع��وا ج �ي��دا ال � ��دور ال��وط�ن��ي
الذي يقومون به في سبيل خدمة
ابناء وطنهم.

القضيبي :إعادة قسائم الصلبوخ
مشروع أزمة سياسية
العملية م�س��ؤول�ي��ات��ه السياسية
والقانونية.
وأض� � ��اف ال �ق �ض �ي �ب��ي أن� ��ه وج��ه
أسئلة برملانية الى وزير التجارة
د .يوسف العلي حول تلك القسائم
داع� �ي ��ا ال� ��وزي� ��ر ال� ��ى وق� ��ف ج�م�ي��ع
اإلج��راءات التي أمر بها واإلجابة
ع �ل��ى األس� �ئ� �ل ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة خ�ل�ال
املوعد الالئحي وه��و االسبوعان
لتفادي التصعيد.

أحمدالقضيبي

العتيبي :سأتريث
في تقديم استجواب
وزير المالية
ق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب ف � ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي
ف ��ي ت �ص��ري��ح ل ��ه ب �ع��د اع�ل�ان ��ه عن
اس �ت �ج��واب ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء وزير املالية أنس الصالح
ع�ل��ى خلفية م�ل��ف رف��ع ال��دع��م عن
ال �س �ل��ع ت�ل�ق�ي��ت ات� �ص ��االت ع��دي��دة
م��ن ال�ح�ك��وم��ة ل�ث�ن��ائ��ي ع��ن تقديم
االس � �ت � �ج� ��واب اال ان� �ن ��ي أص � ��ررت
وتمسكت بوجهة نظري الرافضة
للتوجه الحكومي لرفع الدعم عن
السلع.
وت� � ��اب� � ��ع ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي إن� � �ن � ��ا ف��ي
االي� ��ام القليلة ال �ت��ي ت�ل��ت االع�ل�ان
ع� � ��ن االس � � �ت � � �ج� � ��واب مل� �س� �ن ��ا ع �ل��ى فارس العتيبي
ارض ال� ��واق� ��ع ق� � � ��رارات ح�ك��وم�ي��ة
م ��ن ش��أن �ه��ا ان ت�ع�ي��د االم � ��ور ال��ى م ��ن خ �ل��ال االت � �ف� ��اق ب�ي�ن امل �ج �ل��س
ن �ص��اب �ه��ا ال �ح �ق �ي �ق��ي ك � ��ان اول �ه ��ا وال�ح�ك��وم��ة وق ��د اك ��د ل��ي ال�ص��ال��ح
تراجع الحكومة عن رفع الدعم عن عدم انفراد الحكومة في اتخاذها
البنزين في جلسة مجلس الوزراء اي قرار من شأنه ان يمس املواطن
يوم االثنني بتاريخ  ٣يناير  ٢٠١٦وإزاء هذا االجتماع وهذه الوعود
وال��ذي ك��ان م��ن املفترض فيها أن التي تلقيتها من الوزير الصالح
تتم املصادقة على رفع الدعم عن وإزاء ال �ت��وج��ه ال �ح �ك��وم��ي ب��رم�ت��ه
البنزين ثم تلت بعد هذه الخطوة ف��ي ال�ت��راج��ع ع��ن اق ��رار ال��دع��وم��ات
خ � �ط� ��وات اخ� � ��رى ع� ��دي� ��دة ل� � ��وزارة الى حني االتفاق مع مجلس األمة
املالية.
على اآللية فإنني أعلن عن التريث
وأض� ��اف ال�ع�ت�ي�ب��ي ان ��ه م��ؤخ��را في تقديم هذا االستجواب ريثما
ب�ع��د ان اص�ب�ح��ت القضية قضية تتضح االمور.
رأي ع��ام بعد ان اعلنت الحكومة
وش� ��دد ال�ع�ت�ي�ب��ي ان ��ه ي�ب�ق��ى ان
ع �ل��ى ل �س ��ان وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ب��أن�ه��ا تعالج الحكومة معالجة صادقة
ذاه�ب��ة ال��ى مجلس األم��ة لتعرض ك��اف��ة امل �ح��اور ال �ت��ي ناقشتها مع
ام��ام ال�ل�ج��ان البرملانية املختصة وزي ��ر امل��ال�ي��ة خ�ل�ال ال�ج�ل�س��ة وم��ع
دراس��ة رف��ع ال��دع��وم بعد م��ا تبنى ان� �ن ��ا ن �ع �ل��ن ال� �ت ��ري ��ث ف� ��ي ت �ق��دي��م
م �ج �ل ��س االم � � ��ة ب ��رم� �ت ��ه ال �ق �ض �ي��ة االستجواب لكنني في الوقت ذاته
استشعرنا ب��أن ه�ن��اك فعال وقفة اعلن بأنني سأتابع كافة امللفات
ن�ي��اب�ي��ة ج��ام�ع��ة ف��ي م��واج�ه��ة ه��ذا واالم � ��ور وال �ب �ن��ود ال �ت��ي س�ب��ق أن
التوجه.
ت �ح��دث��ت ع �ن �ه��ا م ��ع وزي � ��ر امل��ال �ي��ة
وأك� � ��د ال �ع �ت �ي �ب��ي أن � ��ه إزاء ه��ذا ليتضح لنا ما هي نسبة االنجاز
ال � �ت� ��راج� ��ع ال� �ح� �ك ��وم ��ي ن �ع �ل��ن ع��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ي مل� �ث ��ل ه � ��ذه ال �ق �ض��اي��ا
ال �ت��ري��ث ف ��ي ت �ق��دي��م االس �ت �ج��واب وامللفات.
الس �ي �م��ا ان �ن��ي ال �ت �ق �ي��ت م �ن��ذ اي ��ام
وزي ��ر امل��ال�ي��ة أن��س ال�ص��ال��ح ال��ذي
وع� ��دن� ��ي خ� �ل��ال اج� �ت� �م ��اع م �ط��ول
بيننا بمواجهة عجز امليزانية من
خ�ل�ال دراس � ��ات م�س�ت�ف�ي�ض��ة اك�ث��ر
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نوقش فيها استجواب وزير الصحة وشهدت إقرار  8قوانين حيوية

جلسة تاريخية مارس خاللها المجلس
دوريه الرقابي والتشريعي بامتياز

المجلس يعرب عن التضامن الكامل مع السعودية في كل اجراءاتها لحماية أمنها
استمرارا لالنجازات
التشريعية والرقابية
لمجلس األمة فقد عقد
يومي الثالثاء واألربعاء
جلستين عادية وتكميلية
امتدت الواحدة منها
ما يقارب الـ  12ساعة
 ،أنجز فيهما العديد
من القوانين والقرارات
التشريعية فيما الجانب
الرقابي تجلى في مناقشة
استجواب مقدم إلى
وزير الصحة د .علي
العبيدي اكتفى المجلس
بمناقشته .وقد أقر
المجلس في الجلسة
التكميلية األربعاء 8
قوانين حيوية ومهمة
تمس جميع جوانب
الحياة من المعاقين إلى
ميزانية استثنائية لتعزيز
تسليح وزارة الدفاع  ،فيما
األوضاع اإلقليمية كانت
محل اهتمام ومتابعة
من المجلس فقد عقد
جلسة سرية تباحث فيها
األوضاع والتحديات على
الساحة اإلقليمية وقد
أصدر المجلس بيانا بهذا
الشأن.

المجلس يؤبن
الفضل ويعلن خلو
مقعده تمهيدا
إلجراء االنتخابات
التكميلية

خ �ل �ص��ت ج �ل �س��ة م �ج �ل��س األم ��ة
املنعقدة في  12و 13يناير الجاري
إلى النتائج والقرارات التالية:
اس� �ت� �م ��رارا ل�ل�ت�ق�ل�ي��د ال �ب��رمل��ان��ي
ال� � �ج � ��دي � ��د ت � �م� ��ت ت� � �ل � ��اوة أس � �م� ��اء
األع �ض��اء ال��ذي��ن ت�غ�ي�ب��وا ب��اع�ت��ذار
سابق أو من دونه عن عدم حضور
اجتماع أو أكثر م��ن االجتماعات
التي عقدتها اللجان منذ الجلسة
السابقة ثم أسماء األعضاء الذين
ل ��م ي �ك��ون��وا م �ت��واج��دي��ن ال �س��اع��ة
التاسعة م��ن صباح ي��وم الثالثاء
. 2015/12/22
ص��ادق املجلس على املضبطة
رقم ( )1343بتاريخ . 2015/12/22
إعالن خلو مقعد نيابي
أع � �ل� ��ن رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
خ�ل��و مقعد ال�ن��ائ��ب نبيل الفضل
لوفاته وذلك عمال باملادة ( )84من
الدستور واملادة ( )18من الالئحة
الداخلية اللتني تنصان على إنه ،
إذا خال محل أحد أعضاء مجلس
األم��ة قبل نهاية م��دت��ه ألي سبب
م� ��ن األس � �ب� ��اب ان �ت �خ��ب ب ��دل ��ه ف��ي
خ�ل�ال ش �ه��ري��ن م��ن ت��اري��خ إع�ل�ان
املجلس هذا الخلو  ،لذلك «فإنني
أع �ل��ن خ�ل��و م�ح��ل ال�ع�ض��و ال��راح��ل
نبيل ن��وري الفضل ويبلغ سمو
رئيس مجلس الوزراء بهذا الخلو
الت� �خ ��اذ اإلج � � � ��راءات ال��دس �ت��وري��ة
امل �ق��ررة  ،ك�م��ا أش ��ار ال��رئ�ي��س ب��أن
تقديم امل��واس��اة ونعي الفقيد في
ج�ل�س��ة  22دي�س�م�ب��ر  2015ج��اءا
ملشاعر التقدير اإلنساني ملكانته
وال ي �ع��د دس� �ت ��وري ��ا أو ق��ان��ون �ي��ا
إع�لان��ا بخلو محل العضو حيث
ل ��م ي �ك��ن ق ��د وص� ��ل إل �ي �ن��ا رس�م�ي��ا
أي م �س �ت �ن��د رس� �م ��ي أو ق��ان��ون��ي
بخصوصه إلع�م��ال أح�ك��ام امل��ادة
( )84م��ن ال��دس �ت��ور وامل � ��ادة ()18
م ��ن ال�ل�ائ �ح��ة ال��داخ �ل �ي��ة  ،ك �م��ا لم
يكن مقبوال أدبيا رفع الجلسة من
دون نعي املرحوم وقبل استكمال
م��راس��م دفنه واآلن سيسلم سمو
رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء اإلب�ل��اغ
الرسمي بخلو املقعد اليوم وتبدأ
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب ��ات� �خ ��اذ إج� ��راءات � �ه� ��ا
وعليها أن تجري االنتخابات في
خالل شهرين من تاريخ اليوم.
واف��ق املجلس على تأجيل بند
الرسائل الواردة واالسئلة لجلسة
األربعاء التكميلية.
خ� �ص ��ص امل� �ج� �ل ��س س� ��اع� ��ة م��ن
ال�ج�ل�س��ة ل �ت��أب�ين ال �ن��ائ��ب ال��راح��ل

تشكيل فريق نيابي
حكومي لدراسة
قضية ترشيد
الدعوم
الغانم مترئسا الجلسة ويبدو الوزيران العمير والصبيح

ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل وف ��ي ه ��ذا ال�س�ي��اق
استذكر رئيس وأع�ض��اء املجلس
والحكومة ممثلة في وزير الدولة
ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة د.ع� �ل ��ي
ال �ع �م �ي��ر م ��آث ��ر وم� �ن ��اق ��ب ال �ف �ق �ي��د
ط ��ال ��ب ال� �ن ��ائ ��ب د.ع � �ب� ��د ال �ح �م �ي��د
دش �ت��ي ب ��أن ن �ب��ادر بتسمية أح��د
امل� � ��راف� � ��ق أو ال� � �ق � ��اع � ��ات ف � ��ي ه ��ذا
امل �ج �ل��س ب ��إس ��م ال �ف �ق �ي��د امل ��رح ��وم
ن� �ب� �ي ��ل ن� � � ��وري ال � �ف � �ض� ��ل .وط ��ال ��ب
ال�ح�ك��وم��ة أي�ض��ا ب��أن تسمي أح��د
ش ��وارع إم��ا ال�ج��اب��ري��ة أو ال��دائ��رة

ال�ث��ال�ث��ة ال��دائ��رة ال �ت��ي ك��ان ممثال
عنها املرحوم باسمه.
طلبات رفع الحصانة
رف� ��ض امل �ج �ل��س ط �ل��ب ال �ن �ي��اب��ة
ال� �ع ��ام ��ة اإلذن ب ��رف ��ع ال �ح �ص��ان��ة
ال �ن �ي��اب �ي��ة ع� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
ال � �ت � �م � �ي � �م� ��ي ف � � ��ي ال � �ق � �ض � �ي� ��ة رق � ��م
 2015/1131ح� � �ص � ��ر ن � �ي� ��اب� ��ة
الفروانية املقيدة برقم 2015/576
جنح ال �ف��ردوس  2015/187جنح
امل � �ب� ��اح� ��ث ( وف � � ��ي ه � � ��ذا ال� �س� �ي ��اق

ط ��ال ��ب ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��د ال �ح �م �ي��د
دشتي بإعادة الطلب من املحكمة
ال��دس�ت��وري��ة تفسير امل ��ادة «»111
م ��ن ال ��دس� �ت ��ور ب� �ش ��أن ال �ح �ص��ان��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ل �ل �ن��ائ��ب ال س �ي �م��ا في
ظ��ل ال�خ�لاف الحكومي _ النيابي
ب� �ش ��أن� �ه ��ا (واق � �ت � ��رح � ��ت ال ��رئ ��اس ��ة
ب��أن تكتب م��ذك��رة م��وج�ه��ة ملكتب
املجلس ي��درس املوضوع وم��ن ثم

التتمة ص06

طي صفحة
استجواب النصف
والعازمي للعبيدي
اكتفاء بالمناقشة
الرئاسة ترسخ
سابقة برلمانية
باحتساب مواعيد
المناقشة من تاريخ
إضافة بند جديد
تكليف ديوان
المحاسبة بفحص
وتدقيق مستندات
بيع شركتي
المنتجات الزراعية
وتعليم قيادة
السيارات

الجراح وعدد من النواب على هامش الجلسة
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تفعيل المادة  65من الدستور لسرعة تنفيذ
قانون هيئة مكافحة الفساد
تتمة المنشور ص05
ت�س�ت�ط�ي��ع أن ت �ق��دم رس��ال ��ة ت��درج
على الرسائل ال��واردة في مجلس
األم� � � ��ة وي � �ت� ��م ن� �ق ��اش� �ه ��ا) وواف � � ��ق
املجلس على إعادة االقتراح املقدم
ب �ش��أن إع� ��ادة ط�ل��ب ت�ف�س�ي��ر امل ��ادة
(( ))111من الدستور وتقديمه إلى
املحكمة ال��دس�ت��وري��ة إل��ى النائب
د.عبد الحميد دشتي على أن يعد
م��ذك��رة ب�ه��ذا ال�ش��أن ويرفعها إلى
مكتب املجلس ليتولى دراستها
وتحال كرسالة إلى املجلس.
ترشيد الدعوم
قرر املجلس املوافقة على اقتراح
أث� �ن ��اء ال �ج �ل �س��ة ب ��أن ي �ق��وم مكتب
املجلس بتشكيل فريق من بعض
ن� � ��واب امل �ج �ل��س وب� �ع ��ض أع �ض��اء
ال�ح�ك��وم��ة امل�ع�ن�ي�ين ل��دراس��ة األم��ر
وت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر م �ت �ك��ام��ل ملجلس
األم� ��ة ح ��ول ق�ض�ي��ة ال ��دع ��وم ال�ت��ي
ت�ط��رح�ه��ا ال�ح�ك��وم��ة  ،وذل ��ك نظرا
لتوجه الحكومة إلعادة النظر في
أسلوب الدعوم املقدمة للمواطنني
 ،ونظرا لعدم رغبة ال�ن��واب بمس
جيوب املواطنني والتأثير عليهم
ب � �ص� ��ورة س �ل �ب �ي��ة م� ��ن خ �ل��ال رف ��ع
ال��دع��وم ع�ن�ه��م .وف��ي ه��ذا السياق
اع � �ت� ��رض ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد على ما ورد
ف ��ي ال �ط �ل��ب م ��ؤك ��دا أن ه� ��ذا ليس
توجه الحكومة بل توجه الحكومة
هو ترشيد الدعـــوم ووصولها إلى
من يستحقها وهذا مبدأ نلتزم به،
فنحن ال نمس املواطن ولكن سوف
نرشد من هذه الدعومات  ،ونحن
على أت��م االس�ت�ع��داد للتعاون مع
املجلس وم��ع الجميع  ،ول�ك��ن في
ال� �ن� �ط ��اق ال �ص �ح �ي��ح ل �ل �ت��وج �ه��ات
املستقبلية.
االستجوابات
ن � �ظ� ��ر امل � �ج � �ل� ��س االس� � �ت� � �ج � ��واب
املوجه من النائبني راكان النصف
وح � � �م� � ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي إل � � ��ى وزي � ��ر
الصحة د .علي العبيدي واملكون
م� � ��ن  5م � � �ح� � ��اور ه� � � ��ي :األخ� � �ط � ��اء
ال �ط �ب �ي��ة وع �م �ل �ي��ات ش � ��راء أدوي� ��ة
وم � �س � �ت � �ل� ��زم� ��ات ط� �ب� �ي ��ة ب ��أس� �ع ��ار
مصطنعة  ،والتالعب في العقود
وتضليل الجهات الرقابية وهدر
امل� � � ��ال ال� � �ع � ��ام وال � �ف � �س� ��اد اإلداري
وامل � � ��ال � � ��ي واس � � �ت � � �غ� �ل��ال امل� �ن� �ص ��ب
ال��وزاري ،مشروع الربط اآللي بني
وزارة الصحة واملكاتب الصحية
الخارجية( .وف��ي هذا السياق أكد
رئيس مجلس األم��ة قبل مناقشة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم في حوار مع الوزير ياسر أبل

االستجواب بأن االستجواب جزء
اليتجزأ ومن ثم البند ال��ذي طلب
ال� �ع� �ض ��وان إض��اف �ت��ه إل� ��ى امل �ح��ور
ال � ��راب � ��ع ي �ج �ع ��ل م� ��وع� ��د م �ن��اق �ش��ة
االس� � �ت� � �ج � ��واب ت � �ب� ��دأ م � ��ن ت ��اري ��خ
تقديم البند املضاف في  10يناير
ال � �ج� ��اري وي �س �ت �ط �ي��ع ال� ��وزي� ��ر أن
يطلب استكمال م��دة األسبوعني
ف� �ي� �ج ��اب إل� � ��ى ط �ل �ب��ه دون ش ��رط
م��واف�ق��ة امل�ج�ل��س  ،غ�ي��ر أن ال��وزي��ر
أكد جاهزيته ملناقشة االستجواب.
وبذلك سجل السيد رئيس مجلس
األمة سابقة برملانية فيما يتعلق
ب �ب��دء اح �ت �س��اب م��واع �ي��د مناقشة
االس� � �ت� � �ج � ��واب م � ��ن ت � ��اري � ��خ ط �ل��ب
إضافة أي بند جديد لالستجواب.

النواب والوزراء حرصوا على االلتزام بالحضور

وق� ��د ش� ��رح ال �ن��ائ �ب��ان امل� �ح ��اور
وفند الوزير صحيفة االستجواب
ث � ��م ت � �ح� ��دث ال � �ن ��ائ � �ب ��ان د .أح �م��د
مطيع وفيصل الشايع كمؤيدين
ل �ل��اس� � �ت� � �ج � ��واب  ،ف � �ي � �م� ��ا ت� �ح ��دث
ال � �ن� ��ائ � �ب� ��ان د .ي � ��وس � ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة
وس � � �ع� � ��دون ح � �م� ��اد ك� �م� �ع ��ارض�ي�ن
ل�ل�اس �ت �ج��واب وق � ��رر امل �ج �ل��س ف��ي
نهاية مناقشة االستجواب وبعد
أن أع �ل��ن ال��رئ �ي��س ع ��دم ت�ل�ق�ي��ه أي
اقتراحات االكتفاء باملناقشة.
الرسائل الواردة
وافق املجلس على رسالة واردة
م� ��ن رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة ح� �م ��اي ��ة امل� ��ال
ال �ع��ام يطلب فيها تكليف دي��وان

امل�ح��اس�ب��ة بفحص وت��دق�ي��ق كافة
املستندات املتعلقة بعمليتي بيع
شركة املنتجات الزراعية الغذائية
والشركة الكويتية لتعليم قيادة
ال�س�ي��ارات ،وف��ي ه��ذا السياق أث��ار
النائب د .عبد الله الطريجي بأن
ه �ي �ئ��ة االس �ت �ث �م��ار ت �ب �ي��ع ش��رك��ات
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال � ��راب� � �ح � ��ة ب� ��أرخ� ��ص
األس �ع��ار مطالبا ب��ان�ت�ظ��ار تقرير
دي ��وان املحاسبة ل��وض��ع ضوابط
ومعايير بيع الشركات الحكومية
 ،ك �م��ا ب�ي�ن أن ه �ي �ئ��ة االس �ت �ث �م��ار
رفضت تزويد الديوان بمستندات
ب �ي��ع ال �ش��رك �ت�ين ،ك �م��ا ت �ح��دث عن
موضوع الشيكات التي منحت من
قبل ن��واب سابقني لشراء شركات

م � �ح� ��ددا اس � ��م ال� �ش ��رك ��ة ال��وط �ن �ي��ة
العقارية وط��ال��ب النائب روض��ان
الروضان بالرد على هذا املوضوع
لخطورته  .وقد عقب نائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر امل��ال �ي��ة
ووزي � � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن ��س
الصالح مؤكدا ان ديوان املحاسبة
لم يسجل مخالفات بشأن عملية
ب�ي��ع ش��رك�ت��ي امل�ن�ت�ج��ات ال��زراع�ي��ة
الغذائية والشركة الكويتية لتعليم
ق�ي��ادة ال�س�ي��ارات وأن��ه ق��دم للجنة
حماية االم ��وال العامة البرملانية
كل املستندات وبالنسبة ملوضوع
شيكات ال �ن��واب ق��ال  :ال استطيع
الرد عليه اآلن ،فاملعلومات ليست
م� �ت ��واف ��رة وي �م �ك��ن ت��وج �ي��ه س ��ؤال
برملاني والرد عليه.
وافق املجلس على رسالة واردة
م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل ��راف ��ق ال�ع��ام��ة
ي�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا ت�م��دي��د ع�م��ل اللجنة
ب� �خ� �ص ��وص م �ت ��اب �ع ��ة ت��وص �ي��ات
االس� �ت� �ج ��واب امل� �ق ��دم م ��ن ال �ن��ائ��ب
ع��ادل الخرافي إلى وزي��ر األشغال
ال� �ع ��ام ��ة وزي � � ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � ��اء
األسبق حتى نهاية دور االنعقاد
ال �ح��ال��ي وف� ��ي ه� ��ذا ال �س �ي��اق أث ��ار
ال� �ن ��واب ع� ��ادل ال �خ��راف��ي وس �ع��ود
الحريجي وجمال العمر ومحمد
طنا ظاهرة تطاير الحصى وعدم
قدرة وزارة األشغال على محاسبة
امل � �ق� ��اول �ي�ن أو اي � �ج� ��اد ح� ��ل ل �ه��ذه
الظاهرة املتكررة كل موسم أمطار
منذ سنتني والوزارة لديها ضعف
فني ومهني في تصليح الشوارع
 ،كما تحدث النائب ماجد موسى
ع ��ن ق �ض��اي��ا ب�ي�ن وزارة األش �غ��ال
وم�ق��اول جسر صباح الناصر ما
أدى لتعطيل الجسر منذ  7سنوات
 ،وق ��د ع�ل��ق وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
م �ج �ل��س األم � ��ة وزي � ��ر األش� �غ ��ال د.
ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ب ��أن ه ��ذه ال �ظ��اه��رة
محل متابعة واهتمام وق��د أح��ال
ال��وزراء السابقون من اعتقدوا انه
قصر  ،إلى النيابة العامة ،مؤكدا
أن ك ��ل ال ��وث ��ائ ��ق ال �ح �ك��وم �ي��ة ه��ي
تحت رق��اب��ة مجلس األم��ة ولجنة
املرافق العامة وأنه ليس هناك من
يدير الوزارة من الخارج.
واف � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى ت �ق��ري��ر
األم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة ع ��ن اج �ت �م��اع��ات
ل �ج��ان امل�ج�ل��س ال��دائ �م��ة وامل��ؤق�ت��ة
خ�لال الفترة م��ن  27اكتوبر حتى
 31ديسمبر  2015ع�م�لا بالفقرة
االخ � � �ي� � ��رة ل � �ن� ��ص امل � � � � ��ادة  46م��ن
الالئحة الداخلية ملجلس األمة.
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بيان المجلس أكد دور البرلمان في تعزيز
الوحدة الخليجية والتضامن العربي
تتمة المنشور ص06
بند األسئلة
ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ب� �ن ��د األس� �ئ� �ل ��ة
كالتالي:
 ال �ن��ائ��ب ع� ��ادل ال �خ��راف��ي عقبعلى ج��واب وزي��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
إلف � � ��ادت � � ��ه ع� � ��ن ض � � � � ��رورة ت ��رش �ي ��د
استهالك الكهرباء وامل��اء م��ن قبل
امل �س �ت �ه �ل �ك�ين وق � ��ال وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
الكهرباء بالتكليف الشيخ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه إن ال �ح �ك��وم��ة ت�خ�ط��و
ن �ح ��و زي � � ��ادة ال� �ط ��اق ��ة االن �ت��اج �ي��ة
للكهرباء ألجل توفيراالحتياجات
ل � �ل � �م ��واط � �ن �ي�ن وامل � �ق � �ي � �م�ي��ن ول� �ك ��ن
يجب ترشيد االس�ت�ه�لاك لضمان
ديمومة الطاقة.
ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ط �ن��ا ع �ق��ب على
جواب وزير الدولة لشؤون البلدية
عن عدم صرف كرت صحي لعمال
املقاهي واملطاعم التي تقدم شيشة
في االسواق واملجمعات التجارية
وطالب النائب من وزارات التجارة
والداخلية والدولة لشؤون البلدية
ال�ت�ن�س�ي��ق مل �ح��ارب��ة ت �ل��ك ال �ظ��اه��رة
 ،وق � � � ��ال وزي � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
البلدية عيسى الكندري إنه أصدر
تعليمات بمكافحة ه��ذه الظاهرة
ومداهمة تلك االوكار.
النائب د.محمد الحويلة عقب
ع�ل��ى ج ��واب وزي ��ر االع�ل��ام ووزي ��ر
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ
س�ل�م��ان ال �ح �م��ود ل �ت��زوي��ده ببيان
ال�خ�ط��ه ال�ت��ي رس�م�ه��ا مكتب وزي��ر
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ب �ش��أن
ض��اح �ي��ة ص� �ب ��اح األح� �م ��د  ،وق ��ال
ال��وزي��ر إن الحكومة حرصت على
ت �ع��زي��ز امل� �ن� �ش ��آت ال ��ري ��اض� �ي ��ة ف��ي
املنطقة الجنوبية وتم اشهار نادي
ب��رق��ان وه�ن��اك تنسيق مباشر مع
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
لتوفير مدينة رياضية في منطقة
صباح االحمد.
 ال �ن��ائ��ب س �ع��دون ح �م��اد عقبعلى ج��واب معالي وزي��ر التربية
ووزي � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ى د .ب��در
ال �ع �ي �س��ى ع� ��ن ت �ع �ي�ي�ن م ��دي ��ر ع ��ام
الهيئة العامة للتعليم التطبيقى
وال � �ت� ��دري� ��ب وم ��ؤه�ل�ات ��ه ال�ع�ل�م�ي��ة
وال�ت�ج��اوزات املنسوبة إليه بشأن
ال�ب�ع�ث��ات ،وش��دد على ض ��رورة أن
ينصف الوزير املظلومني ويتخذ
االج� � ��راءات ض��د ه ��ذه ال �ت �ج��اوزات
وف ��ي ه ��ذا ال �ش��أن ق ��ال ال��وزي��ر ه��ذا
امل ��وض ��وع ف �ي��ه ت� �ج ��اوزات بالفعل
وق��د حصل م��ن سنتني قبل تولي
امل �ن �ص��ب ال� � � ��وزاري وه� ��و م �ط��روح

الوزير الصانع خالل احدى مداخالته

ع �ل��ى ال �ق �ض��اء والي �م �ك��ن ب�ح�ث��ه إال
بعد صدور حكم القضاء.
 النائب سعود الحريجي عقبع �ل��ى ج � ��واب وزي � ��ر ال� �ع ��دل ووزي� ��ر
االوق � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة
ي�ع�ق��وب ال�ص��ان��ع ل �ت��زوي��ده بخطة
ال��وزارت�ي�ن مل�ح��ارب��ة ال�ف�س��اد امل��ال��ي
واإلداري وق��ال ال�ن��ائ��ب إن ال��وزي��ر
لم يتخذ إجراءات بشأن تعيينات
ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وأك� ��د ال ��وزي ��ر إن
وزي � � ��ر ال � �ع� ��دل ال ي� �ق ��وم ب��اخ �ت �ي��ار
وكالء النيابة عمال باملادة (())50
م��ن ال��دس �ت��ور ,ف �ه��ذا ش ��أن يخص
مجلس ال�ق�ض��اء األع�ل��ى وم��ن حق
املتقدمني الذين لم يحالفهم الحظ
ان ي� �ت� �ق ��دم ��وا ب��ال �ت �ظ �ل �م��ات ل�ي�ت��م
بحثها.
الجلسة السرية
عقد مجلس األمة جلسة سرية
ب �ن��اء ع �ل��ى ط �ل��ب رئ �ي��س امل�ج�ل��س

مل �ن��اق �ش��ة األوض� � � ��اع ف ��ي ال �س��اح��ة
اإلقليمية  ،وناقش املجلس الطلب
وش � ��رح رئ �ي��س امل �ج �ل��س م �ب��ررات
ال� �ط� �ل ��ب وص� � � ��وت امل� �ج� �ل ��س ع �ل��ى
س ��ري ��ة ال �ج �ل �س��ة وواف� � ��ق امل�ج�ل��س
على الطلب  ،وأل�ق��ى نائب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الخارجية
ب� �ي ��ان ��ا ش � ��رح ف� �ي ��ه األوض � � � ��اع ف��ي
املنطقة وسياسة الكويت حيالها
 ،ث��م أص� ��در امل �ج �ل��س ب �ي��ان��ا واف��ق
عليه األع�ض��اء ال�ح��اض��رون ،وأك��د
فيه على النقاط التالية:
ال� �ح ��رص ع �ل��ى ت �ع��زي��ز م �ب��ادئ
ال � � �س � � �ي� � ��ادة واس� � �ت� � �ت� � �ب � ��اب االم � � ��ن
واالس � �ت � �ق� ��رار وع � ��دم ال �ت ��دخ ��ل ف��ي
الشؤون الداخلية للدول وإشاعة
اجواء التهدئة في االقليم.
الرفض التام ألي ممارسات او
س �ي��اس��ات ت �م��س وت� �ه ��دد س �ي��ادة
واس � �ت � �ق � ��رار وام � � ��ن دول م �ج �ل��س
التعاون الخليجي.

ي �ع��رب امل �ج �ل��س ع ��ن ال�ت�ض��ام��ن
الكامل وغير امل�ح��دود م��ع اململكة
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ة ف� � ��ي ك��ل
اج ��راءات� �ه ��ا ال �ه��ادف��ة ال� ��ى ح�م��اي��ة
استقرارها وأمنها.
االل�ت�ف��اف ال�ك��ام��ل ح��ول القيادة
السياسية.
ال � �ث � �ق� ��ة امل� �ط� �ل� �ق ��ة ف � ��ي س �ي��اس��ة
ومواقف سمو األمير فيما يتعلق
بالتعامل والتعاطي مع التطورات
السياسية االقليمية االستثنائية .
ضرورة صون الوحدة الوطنية
ك �ص �م��ام أم� � ��ان ل��وط �ن �ن��ا ال �ك��وي��ت
ف ��ي ظ ��ل امل� �ت� �غ� �ي ��رات وال� �ت� �ح ��والت
الجارية.
ح � �ف ��ظ ال� �ن� �س� �ي ��ج االج� �ت� �م ��اع ��ي
ورص ال �ص �ف��وف ه ��و اس�ت�ح�ق��اق
مقدس وواجب وطني.
ال�ع�ب��ث ب��األم��ن امل�ج�ت�م�ع��ي خط
احمر لن يسمح ألي كان بتجاوزه
وتخطيه.

المادة  65من الدستور
ألول م � � � � ��رة ف � � � ��ي ال � �ف � �ص� ��ل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع ع�ش��ر يفعل
رئ�ي��س مجلس األم ��ة امل ��ادة 65
من الدستور وذل��ك الستعجال
ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ق � ��ان � ��ون � ��ي ال � �ش� ��رك� ��ات
ال� � �ت� � �ج � ��اري � ��ة وإن � � � �ش� � � ��اء ه �ي �ئ��ة
مكافحة الفساد والكسب غير
امل� � �ش � ��روع ح� �ت ��ى ي� �س ��د ال� �ف ��راغ
التشريعي ال�ح��اص��ل وحفاظا
على املراكز القانونية وسرعة
إع ��ادة م��وظ�ف��ي هيئة مكافحة

الفساد (املبطلة) إلى مواقعهم
ب� � � � � ��ذات م � �م � �ي� ��زات � �ه� ��م امل� � ��ادي� � ��ة
وال��وظ�ي�ف�ي��ة وت �ن��ص امل� ��ادة 65
على اآلت��ي :لألمير حق اقتراح
القوانني وحق التصديق عليها
وإص � ��داره � ��ا وي� �ك ��ون اإلص � ��دار
خ�ل�ال ث�لاث�ين ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ
رف�ع�ه��ا إل �ي��ه م��ن م�ج�ل��س األم��ة
وتخفض ه��ذه امل��دة إل��ى سبعة
أي � � ��ام ف� ��ي ح� ��ال� ��ة االس �ت �ع �ج ��ال
ويكون تقرير صفة االستعجال

بقرار من مجلس األمة بأغلبية
األع� �ض ��اء ال��ذي��ن ي �ت��أل��ف منهم
وال ت � �ح � �س� ��ب أي � � � � ��ام ال� �ع� �ط� �ل ��ة
ال ��رس� �م� �ي ��ة م� ��ن م � ��دة اإلص � � ��دار
ويعتبر القانون مصدقا عليه
ويصدر إذا مضت املدة املقررة
لإلصدار دون أن يطلب رئيس
الدولة إعادة نظره.

تقارير اللجان
أق ��ر م�ج�ل��س األم� ��ة ف ��ي جلسته
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة األرب � �ع� ��اء امل ��واف ��ق 13
ي�ن��اي��ر مجموعة م��ن ال�ق��وان�ين في
جلسة امتدت ألكثر من  12ساعة
تقريبا وجاءت القوانني كالتالي:
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب� ��اج � �م� ��اع 40
ع� �ض ��وا ع �ل��ى امل� ��داول � �ت �ي�ن األول � ��ى
وال �ث��ان �ي��ة ل�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ح�ق��وق
االش �خ��اص ذوي االع��اق��ة وأح��ال��ه
على الحكومة .وق��د أك��دت معالي
وزي� � � � ��رة ال � � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
وال � �ع � �م ��ل ه� �ن ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح أن ك��ل
االع� ��اق� ��ات ت �خ �ض��ع ل �ل �ج��ان ط�ب�ي��ة
ف��ال�ق��ان��ون ل��م ي �ح��دد ن ��وع االع��اق��ة
وي � �ه� ��دف ال � �ق� ��ان� ��ون إل� � ��ى ت �ع��ري��ف
ال �ش �خ��ص ذي اإلع� ��اق� ��ة ب��إض��اف��ة
كلمة التعليمية إل��ى امل��ادة  10من
ال� �ق ��ان ��ون ح �ي��ث أض ��اف ��ت ال�ل�ج�ن��ة
بطيئي التعلم إلى القانون.
واف� � ��ق م �ج �ل��س األم� � ��ة ب�غ��ال�ب�ي��ة
 41م� ��واف � �ق� ��ون وع � � ��دم م ��واف� �ق ��ة 1
ع �ل ��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة مل �ش ��روع
ال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )60ل �س �ن��ة 1986
ف��ي ش ��أن ال�ت�خ�ط�ي��ط االق �ت �ص��ادي
واالج � �ت � �م� ��اع� ��ي ،وأح� � � ��ال امل �ج �ل��س
ال �ق ��ان ��ون إل� ��ى ال �ح �ك��وم��ة وي �ه��دف
ال �ق��ان��ون إل��ى تنظيم إع� ��داد خطة
التنمية ومتابعة تنفيذها وتقديم
ت �ق��اري��ر دوري � ��ة ل �ل �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة
بشأنها.
واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب �غ ��ال� �ب� �ي ��ة 37
م ��واف� �ق ��ون و 4غ �ي��ر م ��واف �ق�ي�ن م��ن
اجمالي الحضور  41على قانون
ت �ن �ظ �ي��م االع� �ل� ��ام االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ،
وأح � � � ��ال امل� �ج� �ل ��س ال � �ق� ��ان� ��ون إل ��ى
ال �ح �ك��وم��ة وي� �ه ��دف ال �ق ��ان ��ون إل��ى
ت� �ق ��دي ��م ال� ��دع� ��م ال� �ك ��ام ��ل ل �ت �ع��زي��ز
ح� ��ري� ��ة ال� � � � ��رأي وال� �ت� �ع� �ب� �ي ��ر وح ��ق
الوصول إلى املعلومات وإتاحتها
للجميع ورفع الحواجز والعوائق
أم� ��ام ت��دف �ق �ه��ا وال �ح �ص��ول عليها
 ،وإرس� ��ال � �ه� ��ا وإع � � � ��ادة إرس ��ال� �ه ��ا
ب��واس �ط��ة ت �ل��ك ال� �ث ��ورة اإلع�لام �ي��ة
الجديدة التي يطلق عليها اإلعالم
اإلل �ك �ت��رون��ي م ��ع م ��راع ��اة ال �ن �ظ��ام
ال � �ع� ��ام واح� � �ت � ��رام اآلداب ال �ع��ام��ة
ورعاية الصحة العامة واالهتمام
بالنمو البدني والخلقي والعقلي
ل� �ل� �ش� �ب ��اب وف � �ق � ��ا مل � ��ا ن � ��ص ع �ل �ي��ه
الدستور .فكان البد من استصدار
ت� �ش ��ري ��ع ع � �ص� ��ري ي � �ك� ��ون م��دخ�ل�ا
ل �ح �س��ن اس� �ت� �خ ��دام ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
امل� �ع� �ل ��وم ��ات وه � ��و ق� ��ان� ��ون م�ك�م��ل
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تأكيدات حكومية على عدم المساس
باالحتياطي العام
تتمة المنشور ص07
ل�س�ل�س�ل��ة ال�ت�ش��ري�ع��ات وال �ق��وان�ين
املتعلقة بوسائل اإلعالم املختلفة.
واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ب�غ��ال�ب�ي��ة
 33وع� ��دم م��واف �ق��ة  3م��ن اج�م��ال��ي
ال�ح�ض��ور  36ع�ل��ى ت�ع��دي��ل ق��ان��ون
رق� � � ��م  3ل� �س� �ن ��ة  2006ف� � ��ي ش� ��أن
امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر ف��ي امل��داول��ة
ال�ث��ان�ي��ة وأح��ال��ه ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ،
ويهدف املشروع إلى إضافة فقرة
ج��دي��دة إل��ى امل� ��ادة  2م��ن ال�ق��ان��ون
في تعريف ماهية املطبوع بإدراج
ص �ف �ح��ات ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
وال � �ح � �س� ��اب االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي ض�م��ن
االج � � � � � ��راءات ال � ��واج � ��ب ال �ح �ص��ول
ع �ل��ى ت��رخ �ي��ص م �س �ب��ق ب �ش��أن �ه��ا
وب ��ذل ��ك أص �ب �ح��ت ت� �س ��ري أح �ك��ام
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ع �ل��ى م ��ا ي�ن�ش��ر في
ه��ذه امل��واق��ع وال��وس��ائ��ل االعالمية
االلكترونية.
وافق املجلس بغالبية  40نائبا
م ��ن اج �م ��ال ��ي ال �ح� �ض ��ور  41ع�ل��ى
امل��داول��ة ال�ث��ان�ي��ة ل�ق��ان��ون ب��إص��دار
الشركات  ،وأحاله على الحكومة
 ،والقانون جاء رغبة من الحكومة
ف� ��ي م ��واك� �ب ��ة م� �ت� �غ� �ي ��رات ال �ع �ص��ر
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا
املتعلقة بتنظيم ال�ش��رك��ات وبعد
ص��دور حكم املحكمة الدستورية
في تاريخ  20ديسمبر  2015بعدم
دستورية امل��رس��وم بالقانون رقم
 24ل �س �ن��ة  2012ب��ان �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة
العامة ملكافحة الفساد واألحكام
الخاصة بالكشف عن الذمة املالية
متعرضا في أسبابه إلى أن عرض
امل��رس��وم امل�ش��ار إليه على مجلس
األمة وإقراره من املجلس ال يحول
دون ال �ح �ك��م ب �ع��دم ال��دس �ت��وري��ة ،
وفي هذا الشأن أكد وزير التجارة
وال �ص �ن��اع��ة د.ي� ��وس� ��ف ال �ع �ل��ي أن
ص � ��دور ال� �ق ��ان ��ون ي �ح �م��ي امل ��راك ��ز
القانونية االقتصادية والتجارية
ال� �ت ��ي اس� �ت� �ق ��رت ف� ��ي ح � ��ال ق�ض��ت
امل� �ح� �ك� �م ��ة ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ب �ب �ط�ل�ان
امل��رس��وم بالقانون رق��م ( 25لسنة
.)2012
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب� ��اج � �م� ��اع 41
ع � �ض� ��وا ع� �ل ��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ل �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ملكافحة الفساد واألحكام الخاصة
بالكشف عن الذمة املالية والكسب
غير املشروع وأحاله على الحكومة
وي �ه��دف ال �ق��ان��ون إل��ى س��د ال �ف��راغ
ال �ت �ش��ري �ع��ي ن� �ظ ��را ل� �ص ��دور ح�ك��م
امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ف��ي ال�ط�ع��ن
رق � ��م  24ل �س �ن��ة  2015وال �ق��اض��ي
بعدم دستوري املرسوم بالقانون
رقم  24لسنة  2012بانشاء الهيئة

املوافقة باإلجماع على طلب الحكومة بميزانية التسليح

العامة ملكافحة الفساد واألحكام
الخاصة بالكشف عن الذمة املالية
ون� �ظ ��را مل ��ا ك �ش��ف ع �ن��ه ال�ت�ط�ب�ي��ق
م��ن ض � ��رورة ال �ح��اج��ة إل ��ى وج��ود
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال�ف�س��اد
ف��ي املنظومة التشريعية لكونها
استحقاقا وطنيا حتميا تقتضيه
امل �ص �ل �ح��ة ال �ع �ل �ي��ا ل� �ل� �ب�ل�اد وك� ��ان
ال �ث��اب��ت أن امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
ل� ��م ت� �ت� �ع ��رض ألي أوج � � ��ه ال �ط �ع��ن
ب� �ع ��دم ال ��دس� �ت ��وري ��ة ف ��ي األح� �ك ��ام
امل��وض��وع�ي��ة ل�ل�م��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون
رقم  24لسنة  2012املقضي بعدم
دستوريته وج��اء الحكم مقصورا

حوار حكومي نيابي على هامش الجلسة

ع �ل��ى س �ن��د م ��ن ع ��دم ت ��واف ��ر ح��ال��ة
ال �ض��رورة امل��وج�ب��ة الص ��داره فقط
 ،فقد أع��دت وزارة ال�ع��دل مشروع
ق��ان��ون يتضمن ف��ي ال�غ��ال��ب األع��م
منه ذات أح�ك��ام امل��رس��وم بقانون
امل�ق�ض��ي ب �ع��دم دس�ت��وري�ت��ه لعيب
اج � ��رائ � ��ي وق � ��د ت �ض �م��ن امل� �ش ��روع
ان�ش��اء هيئة عامة مستقلة باسم
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال�ف�س��اد
ت �ك��ون م�ه�م�ت�ه��ا م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
وم�ن�ع��ه ودرء م�خ��اط��ره ومعالجة
أسبابه وتكون املشروع من سبعة
أب� � ��واب ح �ي��ث ن �ظ��م ال� �ب ��اب ال��راب��ع
ال �ك �ش��ف ع��ن ال��ذم��ة امل��ال �ي��ة وح��دد

األش � �خ ��اص ال �خ��اض �ع�ي�ن ألح �ك��ام
هذا القانون وبني املقصود بالذمة
امل��ال �ي��ة امل �ط �ل��وب ال �ك �ش��ف ع �ن �ه��ا ،
وت�ض�م��ن ال �ب��اب ال �س��اب��ع األح �ك��ام
ال� �خ� �ت ��ام� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت �ت �ع �ل��ق ب �ع��دم
س� �ق ��وط ال� ��دع� ��وى ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ف��ي
ج��رائ��م الفساد وح��ق املحكمة في
أن تدخل في ال��دع��وى أي شخص
ت��رى أن��ه استفاد ف��ائ��دة جدية من
الكسب غير املشروع ليكون الحكم
بالرد أو امل�ص��ادرة نافذا في ماله
ب �ق��د م ��ا اس �ت �ف��اد وواف � ��ق امل�ج�ل��س
على استعجال اصدار القانون في
سبعة أي��ام وفقا للمادة ( )65من

الدستور وأح��ال املجلس القانون
إل��ى ال�ح�ك��وم��ة .وف��ي ه��ذا السياق
تعهدت الحكومة ممثلة في وزير
ال �ع ��دل وزي� ��ر األوق� � ��اف وال �ش ��ؤون
اإلسالمية يعقوب الصانع ووزير
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ال �ع �ب ��دال �ل ��ه أم� ��ام
م �ج �ل��س األم � � ��ة وخ� �ل ��ال م �ن��اق �ش��ة
ال �ق��ان��ون «ب ��إرج ��اع ك��اف��ة موظفي
ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد (امل�ب�ط�ل��ة)
إل� � ��ى م ��واق� �ع� �ه ��م ال� �س ��اب� �ق ��ة ب � ��ذات
م ��زاي ��اه ��م وام� �ت� �ي ��ازات� �ه ��م» .وق� ��اال:
إن س �م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ك � � ��ان ق� � ��د أك � � ��د ض � � � � ��رورة ح �م ��اي ��ة
م��وظ �ف��ي ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
وإن الحكومة شكلت فريقا فنيا
ل ��وض ��ع اآلل � �ي� ��ة امل �ن ��اس �ب ��ة ل�ح�ف��ظ
حقوق املوظفني.
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب� ��اج � �م� ��اع 37
ع � � �ض� � ��وا ع� � �ل � ��ى ق � � ��ان � � ��ون ب � � � ��االذن
للحكومة ف��ي أخ��ذ مبلغ م��ن امل��ال
االحتياطي العام (ثالثة مليارات
دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي) ل��وض��ع م�ي��زان�ي��ة
اس�ت�ث�ن��ائ�ي��ة ل �ف �ت��رة ع �ش��ر س �ن��وات
م��ال�ي��ة ل�ت�ع��زي��ز ال��دف��اع ف��ي ال�ب�لاد
وذلك في مداولته والثانية وأحال
امل �ج �ل��س ال �ق��ان��ون إل ��ى ال�ح�ك��وم��ة،
وفي هذا السياق أكد الوزراء على
اآلتي:
ال �ن��ائ��ب األول ل��رئ �ي��س مجلس
ال� � ��وزراء وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الشيخ
ص� �ب ��اح ال �خ ��ال ��د ق� ��ال إن خ �ط��ورة
األوض ��اع اإلقليمية ت�ف��رض إق��رار
ت �ل��ك امل� �ي ��زان� �ي ��ة م� ��ذك� ��را ب �م��ا ق��ال��ه
حضرة صاحب السمو أمير البالد
حفظه الله ورع��اه في افتتاح دور
االن �ع �ق��اد م��ن أن ال �ن �ي��ران تشتعل

ح ��ول� �ن ��ا وي � �ك� ��اد س �ع �ي��ره��ا ي�ص��ل
الينا.
ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح
أك� ��د ال �ح��اج��ة إل� ��ى إق � ��رار م �ش��روع
ال �ق��ان��ون ذات ��ه ن�ظ��را إل��ى ال�ظ��روف
اإلق�ل�ي�م�ي��ة ال�ت��ي ت�م��ر ب�ه��ا املنطقة
ل �ش��راء م �ع��دات عسكرية وأسلحة
ل �ل ��ردع م ��ؤك ��دا أن ط ��ائ ��رات ال �ق��وة
ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ت�ع�م��ل ب�ك��ام��ل
ط��اق�ت�ه��ا ف��ي مهمتها ل �ل��دف��اع عن
أراضي اململكة العربية السعودية
في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة
االمل.
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� � � � � ��وزراء وزي � ��ر
امل ��ال� �ي ��ة أن� � ��س ال � �ص� ��ال� ��ح ق� � ��ال إن
اح�ت�ي��اط��ي األج �ي��ال ل��ن ي�م��س وإن
ميزانية تعزيز ال��دف��اع ستخضع
ل��رق��اب��ة دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ورق��اب��ة
ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ف ��ي ال�ت�ع��اق��د
وج � �ه� ��از امل ��راق � �ب �ي�ن امل ��ال� �ي�ي�ن ك�م��ا
ي �ح��دد م��ا ي �ص��رف م�ن�ه��ا املجلس
األعلى للدفاع.
واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب� ��إج � �م� ��اع 37
ع � �ض� ��وا ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة ال �ث��ان �ي��ة
ع ��ن م� �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب �ش ��أن م��د
ال�ح�م��اي��ة ال�ت��أم�ي�ن�ي��ة للعسكريني
من مواطني دول مجلس التعاون
لدول الخليج العربية العاملني في
غير دولهم في أي دولة عضو في
املجلس ،وأح��ال��ه على الحكومة ،
وأكد النائب األول لرئيس مجلس
ال� � ��وزراء وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الشيخ
صباح الخالد أن هذا القانون من
شأنه أن يعزز االندماج والتكامل
وامل��واط�ن��ة الخليجية مشيرا إلى
أن الكويت تعتبر األولى خليجيا
في عدد الخليجيني الذين يتلقون
التعليم والرعاية الصحية فيها.
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الجلسة تميزت بالشفافية واعطاء الجميع حقهم الدستوري في الطرح والرد

االستجواب انتهى دون طلبات والعبيدي
تعهد بالتجاوب مع مالحظات النواب
الزلزلة :كنت أتمنى
أن أرى استجوابا
دستوريا راقيا من
دون كلمات جارحة

د .يوسف الزلزلة

أحمد الري

سعدون حماد

سعود الحريجي

حمود الحمدان

اش��اد ن��واب مجلس االم��ة بما دار
ف��ي جلسة اس�ت�ج��واب وزي ��ر الصحة
د .علي العبيدي ...فقالوا انها تميزت
ب��ال �ش�ف��اف�ي��ة واع� �ط ��ت ال� �ن ��واب حقهم
ك��ام�لا ف��ي ط��رح م �ح��اور االس�ت�ج��واب
كما اتاحت للوزير الفرصة كاملة في
رده ع�ل��ى االس �ت �ج��واب ك�م��ا ان حسن
ادارة الرئيس مرزوق الغانم للجلسة
ام�ت�ص��ت غ�ض��ب ال�غ��اض�ب�ين واع�ط��ت
ل�ل�ج�م�ي��ع ح�ق�ه��م ال ��دس �ت ��وري وخ ��رج
ال�ج�م�ي��ع راض �ي��ا ع�م��ا دار بالجلسة.
واش � � � ��اروا ال � ��ى ان ال �ج �ل �س��ة ت �م �ي��زت
ب��أن�ه��ا ظ�ل��ت ف��ي ح ��دود االس �ت �ج��واب
الدستوري.
واك � � ��د رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة األول � ��وي � ��ات
ال� �ن ��ائ ��ب د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة ال � ��رأي
ال � � ��ذي ذه � ��ب ال� �ي ��ه وادل� � � ��ى ب� ��ه داخ� ��ل
الجلسة كأحد املتحدثني املعارضني
ل�لاس �ت �ج��واب ق��ائ�ل�ا :ان االس �ت �ج��واب
هو حق دستوري للنواب اوال واخيرا
ولكن كنا نتمنى ان ن��رى استجوابا
ك �س��ائ��ر االس �ت �ج��واب��ات ال �ت��ي مضت
واخ ��ذت ال�ج��ان��ب ال��دس �ت��وري ال��راق��ي
الجميل البعيد ع��ن اي اث��ارات س��واء
باستخدام كلمات نابية او غيرها.
لكن في هذا االستجواب خرج احد
املستجوبني عن االطار الذي كان من
املفترض ان يستمر فيه ونتمنى ان
نتعلم من هذا مستقبال وان يظل في
حدود االستجواب الدستوري.
وب ��دوره اش��اد ال�ن��ائ��ب اح�م��د الري
ب� ��أج� ��واء االس� �ت� �ج ��واب ب �ص �ف��ة ع��ام��ة
ق ��ائ�ل�ا ان � ��ه ل �ي��س ش ��رط ��ا ان ي�ن�ت�ه��ي
االس� �ت� �ج ��واب ب� �ط ��رح ال �ث �ق��ة وازاح� � ��ة
ال��وزي��ر ف��ال�ه��دف دائ �م��ا ه��و االص�ل�اح
واالخ � � � � � � ��وان امل � �س � �ت � �ج ��وب� ��ان اوص �ل��ا
رسالة صادقة للوزير علي العبيدي
وك��ان ه�ن��اك إخ��وة م��ؤي��دون وآخ��رون
معارضون واستمعنا للجميع.
وقال ان الوضع الصحي في البالد
ل �ي��س م� �م� �ت ��ازا ح �ت��ى ال� ��وزي� ��ر ن�ف�س��ه
يقر ب��ذل��ك ولكنه ب��امل�ق��ارن��ة بالوضع
ال �ص �ح ��ي ال� �ع ��امل ��ي ه� ��و وض � ��ع ط�ي��ب
وع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال أع �ل��ن ال��وزي��ر ان

م �ع��دالت ال�ع�م��ر ف��ي ال�ك��وي��ت مرتفعة
وح �ي��ن ت� �ق ��ول ان م � �ع ��دالت ال��وف �ي��ات
ف��ي االط �ف��ال ال��رض��ع منخفضة وفقا
الح� �ص ��اءات دول �ي��ة ف�لاب��د ان ت��ؤخ��ذ
ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ب �ع�ي�ن االع �ت �ب��ار
ف�م�ع��دالت�ن��ا اق ��ل بكثير م��ن ال��والي��ات
املتحدة نفسها.
لكن ذلك ال ينفي ان الصحة مازالت
ت �ح �ت��اج ال� ��ى ت �ط��وي��ر وم � � ��ازال ل��دي�ن��ا
نقص في املستشفيات وما زلنا نرى
وج � ��وب اع� �ط ��اء ادارة امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
الدارات متخصصة.
وك ��ل ه ��ذه االم� ��ور ط��رح�ن��اه��ا على
ال ��وزي ��ر ال� ��ذي وع ��د ب��االس �ت �م��رار في

االصالح والنهوض بالخدمات وهذا
هو االهم النه ليس بالضرورة ازاحة
ال ��وزي ��ر ط��امل ��ا اق� ��ر ب��ال �ن �ق��ص وع ��رف
م� ��واط� ��ن ال �خ �ل ��ل وي� ��اخ� ��ذ ال �خ �ط ��وات
االيجابية الجادة لالصالح.
وأش� � � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��دون ح �م��اد
ال �ع �ت �ي �ب��ي ب� ��وزي� ��ر ال� �ص� �ح ��ة وأدائ � � ��ه
وردوده ع �ل��ى م� �ح ��اور االس �ت �ج��واب
وق ��ال ان ردود ال��وزي��ر ك��ان��ت شافية
وك ��اف� �ي ��ة ف� �ن ��د ب �ه ��ا ال � ��وزي � ��ر م� �ح ��اور
االستجواب مضيفا اننا كنواب مثلنا
م �ث��ل ال �ق ��اض ��ي ن �س �م��ع م ��ن ال �ط��رف�ين
والحكم ف��ي النهاية لألعضاء الذين
اقتعنوا بإجابات وايضاحات الوزير

ومن ثم لم يتقدموا بطلب لطرح الثقة
او خالفه.
ولفت سعدون الى انه كان يتمنى
اال يكون هناك اي ن��وع من التجريح
واس �ت �خ��دام االل �ف��اظ امل��اس��ة بشخص
الوزير لكن االمر لم يخل من مثل هذه
ال�ع�ب��ارات لكننا ف��ي النهاية اكتفينا
بالنقاش دون طلبات وان كانت هناك
بعض امل�لاح�ظ��ات عندنا ف��ي اللجنة
الصحية سنتابعها في اللجنة.
وات�ف��ق النائب كامل العوضي في
ان االستجواب حق دستور الي نائب
وهو فرصة ايضا الي وزير لكي يبرز
ج �ه ��وده ال �ت��ي ق ��د ال ت �ك��ون واض �ح��ة

ام��ام ن��واب االم��ة وم��ن يمثلونهم من
ناخبني مشيرا ال��ى ان ه��ذا م��ا حدث
مع وزير الصحة د .علي العبيدي في
رده ع�ل��ى م �ح��اور االس �ت �ج��واب ال��ذي
ت �ق��دم ب��ه ال �ن��ائ �ب��ان ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
وراكان النصف.
وق � � � ��ال ان � � ��ه ك � � ��ان ه � �ن � ��اك م � ��ن أي� ��د
االس�ت�ج��واب وم��ن ع��ارض��ه وك��ل ادل��ى
ب��دل��وه واس �ت �م��ع امل�ج�ل��س ال ��ى ك��ل ما
ط � ��رح ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ول � ��م ت �ك��ن ه �ن��اك
اي ط�ل�ب��ات وم�ط��ال�ب��ات ل�ل��وزي��ر وم��ن
ث��م ت �ج��ددت ال�ث�ق��ة ب��ال��وزي��ر لتستمر
م� � �س� � �ي � ��رة امل� � �ج� � �ل � ��س ف � � ��ي االص� � �ل� ��اح
واالنجاز من اجل الكويت.
واش � ��اد ال �ن��ائ��ب ال �ع��وض��ي ب� ��ادارة
رئ� � �ي � ��س امل � �ج � �ل� ��س م � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
مل �ج��ري��ات ال�ج�ل�س��ة وض �ب��ط اي�ق��اع�ه��ا
ب �م��وض��وع �ي��ة اح �ي��ان��ا وب��اب�ت�س��ام�ت��ه
ال � �ت� ��ي ام� �ت� �ص ��ت غ� �ض ��ب ال �غ��اض �ب�ي�ن
احيانا اخرى.
ام� � ��ا ال � �ن ��ائ ��ب س � �ع� ��ود ال �ح��ري �ج��ي
فوصف االستجواب بأنه راق وتناول
ال��وزي��ر جميع امل �ح��اور ب��ال��رد عليها
ووصلنا الى قناعة باستمرار الوزير
ف��ي م��وق�ع��ه خ��اص��ة وان ه�ن��اك قناعة
ل��دى الكثيرين بجديته ف��ي االص�لاح
ورف� ��ع م �س �ت��وى ال �خ��دم��ات ال�ص�ح�ي��ة
وق��د م��ورس��ت العملية الرقابية على
ن�ح��و م��رض وح�ق�ق��ت ال�ه��دف امل��أم��ول
وه� ��و ل �ف��ت ن �ظ��ر ال ��وزي ��ر ال� ��ى ب�ع��ض
املالحظات املتعلقة باالداء ووعده لنا
باملتابعة الجادة الصالح الخلل.
وق��ال ال�ن��ائ��ب ح�م��ود ال�ح�م��دان انه
ك ��ان ه �ن��اك ل �ب��س ف��ي ب �ع��ض م �ح��اور
االس � � �ت � � �ج� � ��واب رب� � �م � ��ا ب� �س� �ب ��ب ع� ��دم
م �ع��رف��ة خ �ب��اي��ا ب �ع��ض امل� �ح ��اور وق��د
اج��اد وزي��ر الصحة ف��ي االج��اب��ة على
املحاور املعنية التي كان فيها بعض
الغموض.
كما اع�ط��ى ال��وزي��ر ت�ع�ه��دات ج��ادة
ب ��أن ي�س�ت�م��ر ف��ي االص�ل��اح وتحسني
مستوى الخدمات الصحية واالرتقاء
ب �ه ��ا واالس � �ت � �م� ��رار ف� ��ي امل� �ش ��روع ��ات
التنموية للوزارة.

العبداهلل :أداء العبيدي كان متميزا
وانتزع ثقة المجلس
أشاد الوزير محمد العبدالله
ب � � ��أداء وزي � ��ر ال �ص �ح��ة د .ع�ل��ي
العبيدي خالل االستجواب.
وق � ��ال ان ال� ��وزي� ��ر أدى أداء
م� �ت� �م� �ي ��زا ف � ��ي ت �ف �ن �ي��د م� �ح ��اور
االس � � �ت � � �ج � ��واب وان� � � �ت � � ��زاع ث �ق��ة
امل �ج �ل��س م ��رة اخ� ��رى ب��اي�ض��اح
ك��ل ال�ح�ق��ائ��ق ال �ت��ي خ�ف��ي ربما
ب� �ع� �ض� �ه ��ا ع� � ��ن امل� �س� �ت� �ج ��وب�ي�ن
م� ��ؤك� ��دا ح� ��رص� ��ه ع� �ل ��ى ال �ن �ه��ج
االصالحي الذي عالج به كثيرا

من السلبيات التي صادفها في
طريقة تناوله ملشاكل الوزارة.
اض ��اف ان ال��وزي��ر العبيدي
كان شفافا في الرد على كل ما
وجه اليه من انتقادات وتعهده
ام ��ام امل�ج�ل��س ب��ال�س�ع��ي ال�ج��اد
ل�لارت�ق��اء ب��ال�خ��دم��ات الصحية
ف� ��ي ال � �ب �ل�اد وك� � ��ان م �ق �ن �ع��ا ف��ي
ردوده امام املجلس.

محمد العبدالله

العمير :االستجواب انتهى بصورة
ديمقراطية يحتذى بها
عقب وزي��ر االش�غ��ال د .علي
العمير على جلسة االستجواب
ق� ��ائ �ل��ا :ان االس � �ت � �ج� ��واب ك ��ان
م� �م ��ارس ��ة دي �م �ق��راط �ي��ة رائ �ع��ة
ان �ت �ه��ت ب �ت �ع �ه��د ال� ��وزي� ��ر ب��أن��ه

س �ي��أخ��ذ ب �ج �م �ي��ع امل�ل�اح �ظ��ات
ال � �ت� ��ي اب � ��داه � ��ا ال� � �ن � ��واب وه � ��ذا
م� �ع� �ه ��ود ع� �ن ��ه ف� �ه ��و ك� �م ��ا ق ��ال
ع��ن ن�ف�س��ه ان ��ه ش�خ��ص ش�ف��اف
ودائ� �م ��ا ي�ت�ط�ل��ع ال ��ى االص �ل�اح

وقد ادى املستجوبون ايضا ما
عليهم وفق ما كانوا يعتقدونه
وان� �ت� �ه ��ت امل � �م� ��ارس� ��ة ب� �ص ��ورة
ديمقراطية يحتذى بها.

الري :ليس شرطا أن
ينتهي االستجواب
بطرح الثقة في
الوزير
حماد :ردود الوزير
كانت كافية
فند بها محاور
االستجواب
العوضي :الرئيس
الغانم نجح في
ضبط إيقاع الجلسة
بابتسامته التي
امتصت غضب
البعض
الحريجي :حققنا
الهدف المطلوب
وهو لفت النظر
إلى المالحظات على
أداء وزارة الصحة
الحمدان :العبيدي
تعهد باالستمرار
في اإلصالح
وتحسين مستوى
الخدمات بالوزارة
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قالوا لـ «الدستور» أنها كانت األطول في تاريخ مجلس األمة

إشادة نيابية بإنجازات جلسة األربعاء

أعرب عدد من النواب
عن رضاهم باإلنجاز الذي
تم تحقيقه خالل جلسة
األربعاء الماضي الذي
اعتبروه األول من نوعه
في تاريخ مجلس األمة
أن تطول جلسة لمدة
 12ساعة وتتم فيها
هذه االنجازات تدل على
حرص النواب وإصرارهم
على الخروج بنتائج
إيجابية لخدمة الكويت
وأهل الكويت كما
أشاروا الى ان هذا االنجاز
يشير الى استمرار تعاون
حقيقي بين المجلس
والحكومة أسفر عن
إقرار هذه التشريعات
المهمة بما يناسب مع
أصول الممارسة النيابية
السليمة.
وأشاروا إلى أن المجلس
سيستمر على هذا
النهج وإقرار الكثير من
القوانين التي ينتظرها
أهل الكويت وأن
يحفل العام الجاري
بإنجازات غير مسبوقة
لصالح الكويت خصوصا
أن هناك كثيرا من
التشريعات والقوانين
كان مسكوتا عليها وال
تتحرك رغم أهميتها
الكبرى.

أك��د النائب عسكر العنزي أن
امل �ج �ل��س ع �ق��د ج �ل �س��ة ت��اري�خ�ي��ة
استمرت م��ا يزيد ع��ن  12ساعة
أنجز خاللها ع��ددا من القوانني
املهمة ال�ت��ي تصب ف��ي مصلحة
الكويت والشعب الكويتي.
واس � �ت � �ط � ��اع ال � � �ن� � ��واب ان� �ج ��از
ع ��دد م��ن ال �ق��وان�ين امل�ه �م��ة منها
م��ا يتعلق ب�ق��ان��ون تنظيم البث
االلكتروني وق��ان��ون التوكيالت
ال�ت�ج��اري��ة وأخ �ي��را ق��ان��ون لدعم
الجيش وتوفير احتياجاته من
ع��دة وع�ت��اد لصيانة أم��ن البالد
ومواجهة أي تحديات أو ظروف
طارئة.
وأع � � � � ��رب ال � �ن� ��ائ� ��ب د .م �ح �م��د
ال �ح��وي �ل��ة ع ��ن س �ع��ادت��ه ب��إن�ج��از
ج� � �ل� � �س � ��ة االرب � � � � � �ع� � � � � ��اء امل� � ��اض� � ��ي
وإق� � ��رار م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ق��وان�ين
وال�ت�ش��ري�ع��ات املهمة وق��ال إنها
بالفعل كانت جلسة ماراثونية
مهمة طالت ألكثر من  12شاعة
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل
على ح��رص ال �ن��واب وإص��راره��م
ع�ل��ى ال �خ��روج بنتائج إيجابية
تخدم الكويت وأهل الكويت.
وأع� � � � � � ��رب د .ال� � �ح � ��وي� � �ل � ��ة ع��ن
ت �م �ن�ي��ات��ه ب� ��أن ي�س�ت�م��ر امل�ج�ل��س
ع�ل��ى ه��ذه ال��وت�ي��رة وه ��ذا امل�ع��دل
من االنجاز للكثير من القوانني
التي ينتظرها اهل الكويت.
وأض� ��اف أن ��ه ع�ل��ى ث�ق��ة م��ن أن
ه ��ذه ال�س�ن��ة س�ت�ك��ون اف �ض��ل من
ال�س�ن��ة امل��اض �ي��ة ع�ل��ى ال��رغ��م من
أن السنة املاضية قد حفلت هي
االخرى بكثير من االنجازات.
وق � ��د ك � ��ان م� ��ن أه � ��م م� ��ا أن �ج��ز
ف ��ي ج�ل�س��ة االرب � �ع ��اء م ��ا يخص
امل �ي ��زان �ي ��ة ال �ت �ع��زي��زي��ة ل�ل�ج�ي��ش
وتمت املوافقة عليها باألغلبية
ن � �ظ ��را أله �م �ي �ت �ه��ا ألن ال �ج �ي��ش
الكويتي يحتاج ال��ى دع��م كبير
ل �ل��ارت� � �ق � ��اء ب� �م� �س� �ت ��وى ق � ��درات � ��ه
ال��دف��اع�ي��ة خصوصا أن الكويت
ت � �ع � �ي� ��ش ف � � ��ي م � �ن � �ط � �ق� ��ة م �ل �ي �ئ��ة
ب ��ال �ت ��وت ��رات وت ��واج ��ه ت �ح��دي��ات
وتهديدات كبيرة سواء مباشرة
او غير مباشرة.
وق � � � � � � � ��ال إن � � � � � ��ه م� � � � ��ن م� �ن� �ط� �ل ��ق
م � �س� ��ؤول � �ي � �ت � �ن� ��ا وم � �ش� ��ارك � �ت � �ن� ��ا
كحكومة نقف معها وبجانبها
وم��ع الطلب ال��ذي تقدم به نائب
رئ� �ي ��س ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال ��دف ��اع
ال � ��ذي ن �ث��ق ب ��ه ون� �ث ��ق ب �خ �ب��رات��ه
ون �ت �م �ن��ى ان ت �ك��ون ه ��ذه ال�س�ن��ة
م �ل �ي �ئ��ة ب��ال �ت �ط��وي��ر وال �ت �ح��دي��ث
وتلبية ك��ل م��ا يحتاجه الجيش
الكويتي حتى ي�ك��ون على اهبة
االس� � �ت� � �ع � ��داد ل �ل �ت �ع ��ام ��ل م � ��ع أي

إشادة نيابية
بالنهج الذي سارت
عليه الجلسة
وتأكيدات أن
الجميع كان
يستهدف مصلحة
الكويت
عسكر العنزي

د.محمد الحويلة

كامل العوضي

ظ��رف ط��ارئ وإن ك��ان��ت الكويت
مرتبطة باتفاقيات دفاعية مع
دول مجلس التعاون الخليجي
وك��ذل��ك ال ��دول دائ�م��ة العضوية
ف� ��ي م �ج �ل��س األم � � ��ن .ك �م ��ا أن �ج��ز
املجلس في الجلسة نفسها عددا
م��ن ال�ق��وان�ين املهمة مثل تنظيم
البث االلكتروني الذي يهدف الى
توفير البيئة املناسبة للعاملني
في حقل اإلعالم االلكتروني.
أم� ��ا ال �ن��ائ��ب ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
ف��أك��د ان ال�ج�ل�س��ة ك��ان��ت م�ث�م��رة
ومنتجة اقرت عددا من القوانني
امل � �ه � �م� ��ة وامل � �ت � �م � �ي� ��زة وت � �ص� ��دت
مل ��وض ��وع ��ات وت� �ح ��دي ��ات ك �ب��رى
وف � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا دع � ��م م �ي��زان �ي��ة
ال� �ج� �ي ��ش وت� ��وف � �ي� ��ر م �ت �ط �ل �ب��ات��ه
وتحديث أسلحته ومعداته.
وك ��ذل ��ك م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن امل�ه�م��ة
اي� � �ض � ��ا ق� � ��ان� � ��ون ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال� �ب ��ث

االل �ك �ت��رون��ي خ �ص��وص��ا ف��ي ظل
ال� �ظ ��روف امل�ح�ي�ط��ة وال �ت�ح��دي��ات
الراهنة وكذلك تنظيم الوكاالت
التجارية .وأع��رب العوضي عن
س� �ع ��ادت ��ه ب� � ��أن ي � �ك� ��ون امل �ج �ل��س
ل� �ل� �ي ��وم ال� �ث ��ان ��ي ع� �ل ��ى ال� �ت ��وال ��ي
م� �س �ت �م ��را ف� ��ي ان� � �ج � ��ازه وادائ � � ��ه
ال �ج ��اد ح �ي��ث اس �ت �ط��اع امل�ج�ل��س
ان ي� � �ط � ��وي اس� � �ت� � �ج � ��واب وزي� � ��ر
الصحة بعد مباراة من املمارسة
الديمقراطية السليمة ادى فيها
ال� �ن ��واب امل �س �ت �ج��وب��ون وال��وزي��ر
املستجوب م �ب��اراة ناجحة اخذ
ف�ي�ه��ا ال �ن��ائ �ب��ان ح�ق�ه�م��ا ال�ك��ام��ل
في طرح ما لديهما واب��دع فيها
ال� ��وزي� ��ر ف ��ي ال� � ��رد ع �ل��ى م �ح��اور
االس� �ت� �ج ��واب ول �ي �ن �ه��ي امل� �ب ��اراة
دون طرح للثقة بل على العكس
تجددت الثقة أضعاف ما كانت
عليه ولم يتقدم احد بأي طلبات

أو م� �ط ��ال� �ب ��ات ل � �ل ��وزي ��ر وخ� ��رج
ال�ج�م�ي��ع راض ع�م��ا ان�ت�ه��ى اليه
االستجواب.
وقال النائب د .عودة الرويعي
ان ��ه س�ع�ي��د ب�م��ا ان �ج��زه املجلس
من تشريعات وقوانني وخاصة
قانون البث االلكتروني.
وذك ��ر ان ه��ذا ال�ج�ه��د امل �ب��ذول
ان دل على شيء فإنما يدل على
ت� �ف ��ان ��ي واخ � �ل ��اص ال� � �ن � ��واب وال
ن��ري��د ان نبخس ال � ��وزراء حقهم
وم��ا ب��ذل��وه م��ن جهد غير ع��ادي
وت � �ع � ��اون ال� �ح� �ك ��وم ��ة وامل �ج �ل��س
وخ� ��اص� ��ة م� ��ا ي �ت �ص��ل ب ��االع�ل�ام
االلكتروني وم��ا يتصل بقانون
هيئة مكافحة الفساد.
واوض� � � ��ح ان ق� ��ان� ��ون االع �ل��ام

لقطة من جلسة األربعاء

التتمة ص11

العنزي :الجلسة
تاريخية أنجزنا
خاللها قوانين
مهمة للكويت
وأهلها
الحويلة :تدل
على حرص النواب
وإصرارهم على
الخروج بنتائج
إيجابية
العوضي :المجلس
مستمر في إنجازه
وأدائه الجاد
وطوينا صفحة
استجواب وزير
الصحة
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وتعهد بمواصلة هذا النهج
الرويعي :الجهد
المبذول يؤكد
تفاني النواب
وإخالصهم
وتعاون الوزراء

د.عودة الرويعي

تتمة المنشور ص10
االلكتروني ليس بالبعبع وليس
بالتايو او الجورو.
وه ��ذه مصطلحات تستخدم
لوصم من يصوت على قانون ما
بأنه اصبح عارا عليه ان يشارك
في هذا التصويت.
وان� ��ا اري� ��د ان اؤك� ��د ل�ل�اخ��وان
اص� � �ح � ��اب امل� � ��واق� � ��ع االخ � �ب� ��اري� ��ة
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ال� ��ذي� ��ن ي �ع �م �ل��ون
بأمانة وبدقة وبنزاهة وبشرف
امل� �ه� �ن ��ة ول� � ��م ي� �ت� �خ� �ل ��وا ع � ��ن ه ��ذا
ال� �ش ��رف ح �ت��ى وان ك� ��ان اع�لام��ا
الكترونيا.
ل � �ك� ��ن ال� �ح� �ق� �ي� �ق ��ة ان � � ��ه ب �س �ب��ب
ال �خ��دم��ات االل �ك �ت��رون �ي��ة امل�ق��دم��ة
ول �س �ه��ول��ة ت �ق��دي �م �ه��ا م ��ن خ�ل�ال
 140ح ��رف ��ا او ص � ��ورة وع�ل�ي�ه��ا
ت�ع�ل�ي��ق ف �ق��د اص �ب��ح االم� ��ر ليس
بخبر واالع�ل�ام وانما للسخرية
او للتندر وب��ث ام��ور من شأنها
ان تخل بدعائم املجتمع وثوابته
ل��ذل��ك ف��ان��ه ف��ي دي�ب��اج��ة القانون
سببنا وع�ل�ل�ن��ا امل� ��واد امل�س��ان��دة
مل �ث��ل ه� ��ذا ال�ت�ن�ظ�ي��م ال��دس �ت��وري
وخاصة امل��ادة الثانية الخاصة
باالسالم دين الدولة او الخاصة
ك��ذل��ك ب��امل��واد ال� �ـ  8و 9و13و14
وما يليها من مواد مشباهة من
ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ان ��ه ان ك ��ان ه�ن��اك
ح��ري��ة فيجب ان تنظم وان ك��ان
ه �ن��اك ب��ث ف�ي�ج��ب ان ي�ن�ظ��م وان
ك ��ان ه �ن��اك ن�ش��ر ي�ج��ب ان ينظم
واذا كان هناك عملية نقل اخبار
ف�ي�ج��ب اي �ض��ا ان ت�ن�ظ��م ح�ت��ى ال
تدخل في قضية ت��داول االخبار
ال�ف��اس��دة واع �ط��اء معلومات من
ش��أن �ه��ا زع��زع��ة االم� ��ن وه� ��دم او
زع��زع��ة ال�ث��واب��ت واملفاهيم التي
استقر عليها املجتمع.
ل � ��ذل � ��ك ف � � ��ان ق� � ��ان� � ��ون االع � �ل ��ام
االل �ك �ت��رون��ي ه��و ت�ح��د ل�لاخ��وان
اص� � � �ح � � ��اب ال � �ك � �ل � �م� ��ة ال � �ن� ��زي � �ه� ��ة

محمد البراك

فارس العتيبي

ماجد موسى

واص� � � �ح � � ��اب ال � � �ح� � ��رف ال� � �ه � ��ادف
وال � � �ف � � �ك� � ��رة ال � � �ب � � �ن� � ��اءة الن � � � ��ه ف��ي
املستقبل البعيد فان بضاعتهم
ال � �ج � �ي � ��دة س � �ت � �ط� ��رد ال� �ب� �ض ��اع ��ة
ال��ردي �ئ��ة ل�ب�ق�ي��ة امل ��واق ��ع السيئة
ال �ت��ي ت �م��ارس امل�ه�ن��ة ب��ال�ط��ري�ق��ة
الخاطئة واالساليب املغرضة.
كما اعرب النائب محمد البراك
ع��ن رض��اه بما ان�ج��زت��ه الجلسة
ي��وم االرب�ع��اء املاضي واعتبرها
ج�ل�س��ة م��اراث��ون �ي��ة اس�ت�م��رت 12
س��اع��ة م�ض�ي�ف��ا ان ال� �ن ��واب على
استعداد للبقاء في قاعة عبدالله
السالم  24ساعة او حتى يومني
او ثالثة من اجل الكويت.
وذك � ��ر ان� ��ه ت ��م خ �ل�ال ال�ج�ل�س��ة
اق��رار الكثير من القوانني املهمة
م �ث��ل ق ��ان ��ون ت �ن �ظ �ي��م ت��راخ �ي��ص
ال� � �ب � ��ث االل� � �ك� � �ت � ��رون � ��ي وق � ��ان � ��ون
م � �ك� ��اف � �ح� ��ة ال � � �ف � � �س � ��اد وق� � ��ان� � ��ون
ال� �ش ��رك ��ات ال� �ت� �ج ��اري ��ة وق ��ان ��ون

ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ل�ل�ع�س�ك��ري�ين
الخليجيني وكذلك تم التصويت
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ت �ع��زي��ز ال� �ق ��درة
العسكرية للجيش.
ومن جانبه قال النائب فارس
العتيبي ان جلسة االربعاء كانت
طويلة للغاية حافلة باالنجاز
واق ��رت ع ��ددا م��ن ال �ق��وان�ين التي
ك� � � ��ان م � �س � �ك ��وت ��ا ع� �ن� �ه ��ا ل� �ف� �ت ��رة
طويلة رغ��م احتياج البلد اليها
وف � ��ي م �ق��دم �ت �ه��ا ق ��ان ��ون ت �ق��اع��د
ال �ع �س �ك��ري�ين واض� � ��اف ان� ��ه ع�ل��ى
ال��رغ��م م��ن ان الجلسة عقدت في
جانب منها سرية اال انها بعد
ان ع� ��ادت ع�ل�ن�ي��ة اس �ت �ط��اع��ت ان
تنجز ق��وان�ين ف��ي غ��اي��ة االهمية
مثل قانون الوكاالت التجارية.
وق � ��ال ال �ن��ائ��ب م��اج��د م��وس��ى
املطيري ان الجلسة تعتبر غير
م �س �ب��وق��ة ف� ��ي ت� ��اري� ��خ امل �ج �ل��س
وان امل� �ج� �ل ��س ن� �ج ��ح ف� ��ي اق� � ��رار

ح��زم��ة ق��وان�ين مهمة وشعبوية
ومن افضلها وال��ذي لفت نظري
ه ��و ق ��ان ��ون ت �ق��اع��د ال�ع�س�ك��ري�ين
ف��ي دول مجلس ال �ت �ع��اون وفيه
دع��م للجيش ول�ل�ق��وات املسلحة
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة اض ��اف ��ة ال� ��ى ق��ان��ون
الوكاالت التجارية.
وقال ان الجلسة كانت ساخنة
اح �ي��ان��ا وه ��ادئ ��ة اح �ي��ان��ا اخ��رى
ل� �ك ��ن ال� �ج� �م� �ي ��ع ك� � ��ان ي �س �ت �ه��دف
مصلحة الكويت ويضعها فوق
كل اعتبار.

البراك :مستعدون
لبذل كل
ما نستطيع
واالستمرار يومين
أو ثالثة في جلسة
واحدة
موسى :المجلس
نجح في إقرار حزمة
قوانين شعبوية
في مقدمتها
تقاعد العسكريين
الخليجيين
العتيبي :أنجزنا
قوانين كان
مسكوتا عليها
فترة طويلة رغم
أهميتها

تحقيق
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العمير :لم أجد
جلسة حافلة
باإلنجازات مثل
«األربعاء»

د .علي العمير

قال د .علي العمير :استطيع
القول انني منذ دخلت املجلس
ف��ي ع��ام  2006ح�ت��ى ال �ي��وم لم
اج� ��د ج �ل �س��ة ب��رمل��ان �ي��ة ح�ف�ل��ت
بهذه االنجازات التي حصلت
ب �ه��ا ج �ل �س��ة االرب � �ع� ��اء خ��اص��ة
وان ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ان �ج ��زت
كان بعضها يتعلق بمكافحة
ال � �ف � �س� ��اد وامل � ��وظ� � �ف �ي��ن ال ��ذي ��ن
سيعودون هو الى عملهم في
هيئة مكافحة الفساد وكذلك
م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� �ق ��ان ��ون االع ��اق ��ة
خاصة ان هذه القوانني اخذت
ح �ق �ه��ا م ��ن امل �ن��اق �ش��ة واالخ � ��ذ
والرد وهو انجاز جيد يحسب
لهذا املجلس.

الصانع :هناك
تعاون حقيقي
بين السلطتين

يعقوب الصانع

ق� � � ��ال وزي� � � � ��ر ال � � �ع� � ��دل وزي� � ��ر
االوق��اف وال�ش��ؤون االسالمية
ي �ع �ق��وب ال �ص��ان ��ع ان� ��ه ك �ع��ادة
ال � �س � �ل � �ط � �ت �ي��ن ال � �ت � �ش� ��ري � �ع � �ي� ��ة
وال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ه � �ن� ��اك ت� �ع ��اون
حقيقي بينهما وهذا التعاون
اس �ف��ر ع��ن اق ��رار م�ج�م��وع��ة من
ال �ت �ش��ري �ع��ات وال �ق��وان�ي�ن ال�ت��ي
ت �ت �ع �ل ��ق ب � ��أص � ��ول امل � �م ��ارس ��ة
البرملانية.
حوارات حكومية نيابية على هامش الجلسة
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تلفزيون المجلس
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تلفزيون المجلس يوثق األحداث المزامنة لوفاة أمير القلوب

الرشيد :التغطية اإلعالمية لوفاة أميرنا
وثق تلفزيون مجلس
األمة تغطية اإلعالم
الرسمي وطريقة
تعاطيه فاجعة وفاة
أمير القلوب الشيخ جابر
األحمد الجابر الصباح
في ذكراه العاشرة
حيث استضاف برنامج
بالكويتي الوزير األسبق
أنس الرشيد والذي
كان يتولى مسؤولية
وزارة اإلعالم خالل
تلك الفترة حيث سرد
الرشيد تفاصيل التعاطي
الحكومي واإلعالمي
الفاجعة التي احزنت
المواطنين والمقيمين
على أرض الكويت.

الكويت الدولة
الوحيدة التي وقف
فيها الملوك
والزعماء إلى
جانب المواطنين
والمقيمين لتأدية
واجب العزاء
لم أر في حياتي
سمو الشيخ صباح
األحمد حزينا مثل
ما كان في هذا
اليوم

الوزير األسبق أنس الرشيد ضيفا على تلفزيون املجلس

في بداية حديثه ق��ال الرشيد
إن��ه م�ن��ذ أن تقلد ال� ��وزارة وض��ع
خ� � �ط � ��ة ل� � � �ل� � � �ط � � ��وارئ ل� �ل� �ت� �ع ��ام ��ل
ب ��اح� �ت ��راف� �ي ��ة إع �ل�ام � �ي� ��ة ت �س �ج��ل
ل �ل �ك��وي��ت ف ��ي ت �غ �ط �ي��ة األح� � ��داث
ال �ك �ب �ي��رة وأن � ��ه ل ��م ي �ك��ن م�ق�ب��وال
ف��ي ق��ام��وس العاملني ف��ي وزارة
اإلع�ل�ام ف��ي ه��ذا ال��وق��ت التعامل
ب� �ع� �ش ��وائ� �ي ��ة أو ب � � � ��دون خ �ط��ط
استراتيجية مع األم��ور الطارئة
واألح � � ��داث ال �ك �ب �ي��رة وك �ن��ا على
ات��م االس�ت�ع��داد مل��واك�ب��ة مختلف
الظروف.
وتابع أن��ه فيما يتعلق بوفاة
أم�ي��ر ال�ق�ل��وب ف�ق��د شكلنا فريق
طوارئ في الساعات االولى منذ
علمنا بالخبر وك��ان��ت ال�ق��اع��دة
األس��اس �ي��ة ال �ت��ي ع�م�ل�ن��ا عليها
ط��وال فترة الحداد الرسمي هي
القيام بمسؤولياتنا أمام الشعب
الكويتي بالتزام الشفافية التامة
والصدق وهو ما أهلنا للنجاح
في قطع الطريق أمام اإلشاعات
وك �م��ا ح��رص�ن��ا ع�ل��ى ال �ت��أك��د من
ال �ب �ي��ان��ات ال � � ��واردة إل �ي �ن��ا وك ��ان
م��ن أب��رز م��ا قابلنا التغلب على
أح��زان�ن��ا الشخصية والسيطرة
على العواطف تغليبا للمصلحة
العامة.
وس� � � � � � ��رد ال � � ��رش � � �ي � � ��د أح � � � � ��داث
ال� �س ��اع ��ات األول� � ��ى ل ��وف ��اة س�م��و
األمير الراحل قائال :في ليلة 15
يناير  2006قبل الفجر بساعات
قليلة ج��اء ن��ي ات�ص��ال م��ن وكيل
اإلع� �ل ��ام ف� ��ي ال � ��دي � ��وان األم� �ي ��ري
يوسف الرومي وب��دون مقدمات

أبلغني أن األمير توفي ووقتها
ش� ��ردت مل ��دة ث� ��وان ل�ل�ت�ف�ك�ي��ر في
كيفية ال�ت�ع��اط��ي ف��ي ه��ذا الخبر
وكنت مصدوما برغم استعداد
ال ��وزارة وبعدها م�ب��اش��رة قمت
باالتصال بوكيل األخبار طارق
العجمي وطلبت منه أن يتصل
بي وانهيت املكاملة وذلك من أجل
أن اتأكد من يقظته وانتباهه ملا
سأبلغه ب��ه ومل��ا ت��أك��دت م��ن ذلك
أب �ل �غ �ت��ه ب��ال �خ �ب��ر وط �ل �ب ��ت م�ن��ه
أن يسبقني إل��ى مبنى ال ��وزارة
ويقطع ال�ب��ث ال�ع��ادي لتلفزيون
ال �ك��وي��ت وي� �ب ��ث ال � �ق� ��رآن ال �ك��ري��م
وك �ن��ت م �ص��دوم��ا وح��زي �ن��ا مثل
ب �ق �ي ��ة أب � �ن � ��اء ج �ي �ل ��ي ال � ��ذي � ��ن ل��م
يعرفوا غير الشيخ جابر األحمد
أم �ي��را وق��ائ��دا وف �ك��رت للحظات
ف��ي أب �ن��اء األم �ي��ر ال��راح��ل وم��دى
ح��زن �ه��م وح��زن �ه��م ل �ف �ق��دان األب
وال� �ق ��ائ ��د وك ��ان ��ت ك ��ل م �ش��اع��ري
ف� ��ي ذل � ��ك ال� ��وق� ��ت م �ن �ص �ب��ة ع�ل��ى
أبنائه وكيفية تعاملهم مع هذا
امل��وق��ف ال�ع�ص�ي��ب وف ��ي ط��ري�ق��ي
إلى دسمان مر علي الوقت كأنه
عام وكنت وقتها اقول في نفسي
إن هذا اليوم سيكون أطول يوم
في حياتنا كإعالميني فقد كان
مطلوبا منا ترجمة أشياء كثيرة
للجمهور منها ماذا يعني فقدان
ال �ق��ائ��د وك�ي�ف�ي��ة ت��رج�م��ة مشاعر
الحزن عند الناس لقيمة وطنية
ومن الذي يمكن استضافته من
الجهاز األك��ادي�م��ي وخ�ب��راء علم
ال�ن�ف��س واالج �ت �م��اع وال�س�ي��اس��ة
اإلع �ل��ام ف��ي ذل ��ك ال��وق��ت ت��أك�ي��دا

على تلك القيمة.
وت��اب��ع  :ف��ي ه ��ذا ال��وق��ت ك��ان
سمو الشيخ صباح األحمد في
ع �م��ان ف��ي إج � ��ازة خ��اص��ة وك��ان
ل ��دي ه��اج��س ي�ق�ض��ي ب �ض��رورة
اإلس��راع في بث الخبر ألن��ه كان
وقت امتحانات بجميع املدارس
منعا الختناقات الشوارع وكنت
ادرك أن األمر يتطلب بثا عاجال
للخبر فضال عن أن هناك تخوفا
ل��دي م��ن أن يبث الخبر أوال في
وس�ي�ل��ة إع�ل�ام غ�ي��ر كويتية مما
ق ��د ي� �س ��يء إل� ��ى م �ه �ن �ي��ة اإلع�ل��ام
ال � �ك ��وي � �ت ��ي وك � � � ��ان ع � �ل ��ى وزارة
اإلع�ل��ام دور أي �ض��ا ف��ي ترسيخ
م� �ف� �ه ��وم دول� � ��ة امل ��ؤس� �س ��ات ف��ي
اذهان املواطنني والتعامل معهم
بكل شفافية.
وأض��اف الرشيد :وصلت إلى
قصر دسمان في ساعات الفجر
األول ��ى واس �ت��أذن��ت ف��ي ال��دخ��ول
إل ��ى س�ك��ن س�م��و األم �ي��ر ال��راح��ل
وك� � � ��ان ك � �ب� ��ار رج� � � � ��االت األس � � ��رة
م��وج��ودي��ن ف��ي امل �ك��ان وك ��ان من
ال � � � � ��وزراء م �ح �م��د ش � � ��رار وك� �ب ��ار
ال �ش �ي��وخ وج�ل�س�ن��ا ع �ل��ى ط��اول��ة
ل�ك�ت��اب��ة ب �ي��ان ال ��دي ��وان األم �ي��ري
األول وراج� � �ع � ��ه س� �م ��و ال �ش �ي��خ
ن � ��واف األح� �م ��د وك� �ب ��ار رج� ��االت
األس � � ��رة وان �ت �ه �ي �ن��ا م ��ن ال �ب �ي��ان
ف ��ي ح ��وال ��ي ال �س��اع��ة ال �خ��ام �س��ة
وال� � �ن� � �ص � ��ف ص � �ب� ��اح� ��ا وأخ� � � ��ذت
ال� �ب� �ي ��ان وت ��وج� �ه ��ت إل � ��ى م�ب�ن��ى
وزارة اإلع� �ل ��ام وك� ��ان� ��ت وق �ت �ه��ا
ن�ش��رة أخ�ب��ار ال�س��ادس��ة صباحا
قد ب��دأت وأن��ا في الطريق فقمت

ب ��االت � �ص ��ال ب� � ��ال� � ��وزارة وط �ل �ب��ت
قطع البث العادي حتى وصلت
ال � � ��وزارة ف ��ي ال �س��اع��ة ال �س��ادس��ة
وعشر دقائق ودخلت االستديو
ورفضت االنتظار حتى طباعته
على جهاز ال�ق��راءة وخ�لال ثوان
كنا على الهواء مباشرة وتم بث
البيان.
واس�ت�ط��رد الرشيد هنا ذاك��را
س��ؤاال ي�ت��ردد على ك��ل مجالسه
خالل عقد من الزمان وهو السؤال
ع� ��ن ش � �ع� ��وره ف� ��ي ت �ل ��ك ال �ل �ح �ظ��ة
ال �ت��ي ن �ق��ل ف�ي�ه��ا إل ��ى امل��واط �ن�ين
وف��اة أمير القلوب قائال :الكثير
ي �س��أل �ن��ي ع ��ن ش� �ع ��وري ف ��ي ه��ذا
اليوم وخاصة من طلبة جامعة
ال� �ك ��وي ��ت ف� �ق ��د ك � ��ان ه � ��ذا ال� �ي ��وم
موقفا لم أتمن ط��وال حياتي ان
اوض ��ع ف�ي��ه غ�ي��ر ان مسؤوليتي
كناطق رسمي للدولة كان يحتم
ع �ل��ي ال �ق �ي��ام ب�ت�ل��ك امل �ه �م��ة وك��ان
الب � ��د م ��ن ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ات �ن��ا
وأن نتجاوز مشاعرنا الخاصة
ح�ي��ث ك ��ان س�م��و األم �ي��ر ال��راح��ل
يمثل لنا جيل اآلب��اء الذين على
اكتافهم قامت الكويت.
وب ��ال� �ع ��ودة إل� ��ى س� ��رد وق��ائ��ع
ي� ��وم ال ��وف ��اة ق� ��ال ال ��رش �ي��د :بعد
إذاعة البيان خرجت إلى مكتبي
وح ��رص ��ت ع �ل��ى م �ت��اب �ع��ة ح��رك��ة
ال� � �ش � ��ارع وع� �ل� �م ��ت أن ال ��رس ��ال ��ة
وص � �ل� ��ت وال � � �ن� � ��اس س� �ت� �ظ ��ل ف��ي
بيوتها بعدها عقدت اجتماعا

التتمة ص13

التغطية اإلعالمية
للدول الخليجية
كانت على
وفائها المعتاد
والسعودية كانت
األسرع تفاعال مع
الحدث
مجلس الوزراء
أكد تمسكه
بالدستور وإعالن
سمو الشيخ
سعد العبداهلل
أميرا للبالد
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الراحل اصطبغت بوقاره وتواضعه
تتمة المنشور ص12
م ��ع ق� �ي ��ادات ال� � � ��وزارة لتخطيط
التغطية في املطار وقصر بيان
وق� �ص ��ر دس � �م� ��ان وم� ��راس� ��م ن�ق��ل
الجثمان وق��د اب�ل��وا ب�لاء حسنا
في هذا الوقت العصيب وخاصة
ان��ه لم يكن ل��دى ال��وزارة تعريف
او ب � ��روت � ��وك � ��ول م� �ع�ي�ن مل �ف �ه��وم
ال �ح ��داد غ�ي��ر ان �ن��ا اج�ت�ه��دن��ا في
ت �غ �ط �ي �ت �ن��ا ب ��ال� �ح ��رص ع� �ل ��ى اال
ت � �ك� ��ون ال �ت �غ �ط �ي��ة ب �ك ��ائ �ي ��ة واال
ي� �ك ��ون ف �ي �ه��ا م� ��ا ي �م �ك��ن وص �ف��ه
ب��امل �ب��ال �غ��ة ورس� �م� �ن ��ا ك� ��ل ش ��يء
ب��ال�ق�ل��م وامل �س �ط��رة ب �م��ا ي�ن��اس��ب
ش �خ �ص �ي��ة األم� �ي ��ر ال� ��راح� ��ل وم��ا
يتميز ب��ه م��ن خ�ص��ال التواضع
والهدوء والوقار وكنت حريصا
ع �ل��ى اح� �ت ��واء م �ش��اع��ر ال�ع��ام�ل�ين
معنا ف��ي ال � ��وزارة وم��ن امل��واق��ف
ال�ت��ي اذك��ره��ا أن��ه قبل االجتماع
جاءني املخرج سليمان الخراز
وط� �ل ��ب م �ن ��ي أال ي� �ك ��ون م �خ��رج
النقل من املقبرة من ف��رط تأثره
باملوقف وق��درت موقفه ونقلته
إلى اإلخراج في قصر بيان وفور
ان�ت�ه��اء االج�ت �م��اع ح��رص��ت على
ق��راءة م��واد الدستور والخاصة
بتوارث اإلمارة ألثقف نفسي في
ه��ذا ال�ج��ان��ب ث��م أع� ��ددت ت�ق��ري��را
مل�ج�ل��س ال� � ��وزراء ع��ن ردة الفعل
العربية والعاملية.
ووص� � � ��ف ال� ��رش � �ي� ��د ال �ت �ف��اع��ل
ال� ��دول� ��ي م ��ع ال� �ح ��دث ب ��أن ��ه غ�ي��ر
مسبوق فقد ك��ان ف��ري��ق ال ��وزارة
م��وج��ودا ف��ي امل�ط��ار على م��دار 3
أي� ��ام وال ��وف ��ود ت��أت��ي م��ن جميع
أن� �ح ��اء ال �ع��ال��م م �م��ا ول� ��د ل��دي�ن��ا
ش �ع��ورا ب��ال�ف�خ��ر مل��ا ن�ج��ح سمو
األم �ي��ر ال ��راح ��ل ف��ي إرس ��ائ ��ه من
دور وث�ق��ل كبير ل��دول��ة صغيرة
بحجم الكويت من خالل تكوين
س �م ��وه ل �ه��ذه ال �ش �ب �ك��ة ال�ك�ب�ي��رة
م ��ن ال �ع�ل�اق��ات ال��دول �ي��ة ول�ل�ح��ق
والتاريخ فقد كان األمير الراحل
ص��اح��ب م� �ب ��ادرات دول �ي��ة محط
تقدير من زعماء العالم.
وت �ح��دث ال��رش�ي��د ع��ن مواكبة
اإلعالم املحلي والعربي والدولي
ل�ل�ح��دث ق��ائ�ل�ا :ك��ان��ت أول قناة
خاصة ضمت بثها إلى تلفزيون
الكويت هي قناة الراي وأول من
أذاع الخبر من القنوات العربية
ق� �ن ��اة ال� �ج ��زي ��رة ب �ع��د ت �ل �ف��زي��ون
الكويت بنصف س��اع��ة وبعدها
العربية وعلى مستوى املحطات
األج �ن �ب �ي��ة إذاع � ��ة ل �ن��دن وس �ك��اي
ن� � �ي � ��وز وال � � �س� � ��ي إن إن وع� �ل ��ى
م �س �ت��وى ال �خ �ل �ي��ج ت �ع��ام �ل��ت ك��ل
الدول الشقيقة بوفائها املعهود

وفي جانب من حديثه لبرنامج بالكويتي

وأول دولة قطعت ارسالها وبثت
ال �ق��رآن ال �ك��ري��م امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�س�ع��ودي��ة وف�ي�م��ا ي��ذك��ر ه�ن��ا ان
الكويت كانت سباقة في مبادلة
اإلخ � � � ��وة ف� ��ي امل �م �ل �ك ��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية مشاعرهم النبيلة من
خالل تفاعل التلفزيون الرسمي
ل��دول��ة ال�ك��وي��ت م��ع ف��اج�ع��ة وف��اة
امل �ل��ك ف �ه��د ب��ن ع �ب��د ال �ع��زي��ز قبل
وف��اة سمو األم�ي��ر ب�ع��ام وكانت
تغطيتنا للحدث محل تقدير من
األسرة الحاكمة وأطياف الشعب
ال �س �ع��ودي ال�ش�ق�ي��ق ك��اف��ة فبعد
إع�ل�ان خبر وف��اة امل�ل��ك بساعات
ق�ل�ي�ل��ة ك��ان��ت ك �ل �م��ات ال ��رث ��اء من
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ف��ي ذل��ك
ال � ��وق � ��ت س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األح �م��د ت �ب��ث ع �ل��ى ك��ل ال �ق �ن��وات
الخليجية والعربية.
وت ��اب ��ع م �ع �ل �ق��ا :إن ذل� ��ك ليس
بالغريب على العالقة التي تربط
ال� �ك ��وي ��ت ب��امل �م �ل �ك��ة ال �س �ع��ودي��ة
وال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت م �ع��رك��ة ت�ح��ري��ر
الكويت من األراض��ي السعودية
الف �ت��ا إل� ��ى أن ط��ري �ق��ة م �ش��اط��رة
األح � � � � ��زان ب �ي��ن ال� � � � ��دول وس ��رع ��ة
ال� �ت� �ف ��اع ��ل م � ��ع ال� � �ح � ��دث ت �ع �ك��س
معاني خاصة وقلبا حيا ومدى
مهنية الجهاز اإلعالمي للدولة
ض��ارب��ا م �ث��اال ل��ذل��ك ب ��أن جميع
الكويتيني ي�ت��ذك��رون ب��أن لبنان
أول دولة نددت بالغزو العراقي
بصمة .
ك� �م ��ا س � � ��رد ال� ��رش � �ي� ��د وق ��ائ ��ع
االجتماع ال�ط��ارئ للحكومة في
قصر دسمان قائال :لقد استقبلنا

ب� � ��داي � ��ة س � �م� ��و ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
األح�م��د ف��ي أرض امل�ط��ار بعد أن
قطع إج��ازت��ه ف��ي عمان وحقيقة
ألول مرة في حياتي أرى الشيخ
ص � �ب� ��اح األح � �م � ��د ح ��زي� �ن ��ا ب �ه��ذا
ال�ش�ك��ل ح�ت��ى أن ��ه ل��م ي�س�ل��م على
ك��ل امل�س�ت�ق�ب�ل�ين م��ن ف ��رط ح��زن��ه
فأمير ال�ق�ل��وب ليس فقط أميره
وان �م��ا أخ� ��وه وص��دي �ق��ه ورف�ي�ق��ه
وبعد وصوله إلى قصر دسمان
بدأنا االجتماع بحضور الشيخ
نواف األحمد وكانت أول كلمات
س �م��و ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح� �م ��د:
قوله أنعي لكم أباكم وكان هناك
ت�ج�م�ع��ات ك �ب �ي��رة ت � ��زداد ب �م��رور
ال ��وق ��ت خ� ��ارج ال �ق �ص��ر وق ��د أك��د
مجلس ال ��وزراء خ�لال االجتماع
التزامه بالدستور وخاصة فيما
يتعلق بتوارث اإلم��ارة وغ��ادرت
االج �ت �م��اع إلذاع � ��ة ال �ب �ي��ان ال ��ذي
نعى فيه مجلس ال��وزراء األمير
ال��راح��ل وف��ي نفس ال��وق��ت ن��ادى
بسمو ال�ش�ي��خ س�ع��د ال�ع�ب��د الله
أم�ي��را على ال�ب�لاد وقطعنا داب��ر
اإلش��اع��ات ف��ي ه��ذا ال�ج��ان��ب كما
تضمن البيان موعد دفن األمير
ال ��راح ��ل وك ��ان ��ت امل �ق �ب��رة ق�ب�ل�ه��ا
بثالث ساعات مليئة باملعزين.
وت� ��اب� ��ع :ع �ق��ب ال �ب �ي ��ان ت �ح��رك
امل ��وك ��ب م ��ن ق �ص��ر دس� �م ��ان إل��ى
امل �ق �ب��رة وك� ��ان م��وق �ف��ا م�ه�ي�ب��ا إذ
املعزون من املواطنني واملقيمني
وم � ��ن ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �ك��ل
ي� ��ري� ��د أن ي �ل �ق ��ي ال� �ت� �ح� �ي ��ة ع �ل��ى
ال� � �س� � �ي � ��ارة ال � �ت� ��ي ت � �ق ��ل ج �ث �م��ان
سمو األم�ي��ر وكلما اقتربنا من

املقبرة زاد األمر صعوبة لزيادة
ال � �ن� ��اس ووص� �ل� �ن ��ا إل � ��ى امل �ق �ب��رة
وس ��ط ه �ت��اف��ات وت�ك�ب�ي��ر وك��ان��ت
ج� �ن ��ازة ش�ع�ب�ي��ة ب �ك��ل امل�ق��اي�ي��س
ل��درج��ة أن ��ه ي�م�ك�ن�ن��ا ال �ق��ول إن�ن��ا
الدولة الوحيدة التي وقف فيها
امل ��واط � �ن ��ون و امل �ق �ي �م��ون ج�ن�ب��ا
إل ��ى ج�ن��ب م��ع امل �ل��وك وال��زع �م��اء
لتقديم العزاء فقد كانت الجنازة
بصبغة كويتية خالصة بمقدار
تواضع األمير الراحل.
وأشاد الرشيد في تلك النقطة
بتعاضد الكويتيون ووقوفهم
ص �ف��ا واح � � ��دا ج �ن �ب��ا إل � ��ى ج�ن��ب
مل��واج �ه��ة ت �ل��ك ال �ف��اج �ع��ة األل�ي�م��ة
ف��ال �ك��وي �ت �ي��ون م �ع��دن �ه��م ن�ف�ي��س
وه��و ام��ر غير مستغرب عليهم
فقد أظهروا صالبة تحسب لهم
في مواجهة األوقات العصيبة.
وف� �ي� �م ��ا ي �خ �ت��ص ب��ال �ت �غ �ط �ي��ة
اإلع�ل�ام� �ي ��ة ط� � ��وال اي� � ��ام ال� �ح ��داد
ق��ال ال��رش �ي��د :ل�ق��د ح��رص�ن��ا على
ت �س �ل �ي��ط ال � �ض� ��وء ع� �ل ��ى م �ن��اق��ب
األمير ال��راح��ل والتأكيد على ان
ت�ل��ك ال�ف��اج�ع��ة ال ت�م�ث��ل ان�ك�س��ارا
لروح الوطنية وان دورة الحياة
ال �ك��وي �ت �ي��ة س�ت�س�ت�م��ر ول ��ن تقف
وف� �ق ��ا ل� �ل� �ق ��واع ��د ال� �ت ��ي ارس ��اه ��ا
األم� � �ي � ��ر ال � ��راح � ��ل وك � �ن� ��ا ن �س �ع��ى
ل�ت��رج�م��ة ح��ال��ة ال �ح��زن الشعبية
ونستثمر تقدير الناس للمرحلة
ال �س��اب �ق��ة وال� �ت ��أك� �ي ��د أن ال �ع �ه��د
ال � �ج� ��دي� ��د س � �ي� ��واص� ��ل ال� �ح� �ف ��اظ
ع�ل��ى مكتسباته ب��اإلض��اف��ة إل��ى
ال �ت �ع��ام��ل ب�ش�ف��اف�ي��ة ل �ق �ط��ع داب ��ر
اإلشاعات وكنا نسعى للخروج

م��ن ال�ط��ري�ق��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة إلظ�ه��ار
الحزن إلى التميز في شحذ همم
املواطن الكويتي من واقع كوننا
أم �ن��اء ع�ل��ى ال�ق�ي��م ال �ت��ي غرسها
ف� �ي� �ن ��ا األم� � �ي � ��ر ال� � ��راح� � ��ل وال� �ت ��ي
تجسدها مقولته إن الكويت هي
ال��وج��ود الثابت ونحن الوجود
العابر.
وأضاف عملنا جاهدين خالل
ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ع �ل��ى ال �ت��رك �ي��ز على
ش�خ�ص�ي��ة األم �ي��ر ال��راح ��ل خ�لال
االي��ام التي تلت الوفاة بتسليط
ال�ض��وء على مناقبه وق��د ذهلنا
خ �ل��ال ج �م ��ع ال� �ب� �ي ��ان ��ات ب�ح�ج��م
الجهد ال��ذي بذله األمير الراحل
لخدمة الكويت.
وتابع  :من الناحية اإلعالمية
ب� ��دأن� ��ا ال � �ع� ��ودة ت ��دري �ج �ي��ا ب�ع��د
مرور  9ايام من الوفاة من خالل
بث موسيقى عود ألغنية دارنا
يا دار مع خلفية لألمير الراحل
وصور تبث تباعا لألمير الوالد
ال�ش�ي��خ س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه وس�م��و
الشيخ صباح األحمد وبالختام
ت� �ظ� �ه ��ر ع � �ل ��ى ال � �ش� ��اش� ��ة ع � �ب ��ارة
وتبقى الكويت.
ك� �م ��ا س � � ��رد ال� ��رش � �ي� ��د م��وق �ف��ا
ج �م �ع��ه ب��األم �ي��ر ال ��راح ��ل ق��ائ�ل�ا:
هناك موقف شخصي مع سموه
ي �ب�ي�ن ل �ن��ا ان االرت � �ب� ��اط ب��رج��ال
ب � �ه� ��ذه ال � �ق� ��ام� ��ة ش� � ��رف ل� �ك ��ل م��ن
عاصرهم ففي وقت تأدية القسم
كنت مرافقا لسمو الشيخ صباح
األح� �م ��د م ��ن ق �ص��ر ال �س �ي��ف إل��ى
ق�ص��ر دس �م��ان ومل��ا أدي ��ت القسم
ن � ��ادان � ��ي س� �م ��و األم � �ي� ��ر ال ��راح ��ل
وم��ازح �ن��ي ق ��ائ�ل�ا :ت �ع��ال ع�ن��دي
ألنتقم م��ن أب�ي��ك منك ف��ي اش��ارة
إل � ��ى ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي ت� ��زام �ل�ا ف�ي��ه
بمجلس األم��ة حيث كان زمنهم
زم � ��ن ال� ��رج� ��ال األوف� � �ي � ��اء ف �ب��رغ��م
ك��ل م��ا ي �ح��دث داخ ��ل ال �ق��اع��ة من
معارضة تجدهم ي�ت��وادون وما
يقطعون حبل الود وما يفجرون
ف��ي ال�خ�ص��وم��ة وي�ل�ت��زم��ون روح
التآلف والتكاتف وه��و ما جبل
ع�ل�ي��ه ال�ك��وي�ت�ي��ون م��ن أب �ن��اء هذ
الرعيل الذهبي.

الطريق إلى
المقبرة كان
مهيبا وكل
الكويت كانت في
وداع الشيخ جابر
األحمد
كثرة الوفود
الدولية جعلتنا
نشعر بالفخر
بما خلفه لنا
أمير القلوب من
عالقات دولية
مميزة
سمو الشيخ صباح
األحمد استهل
اجتماع مجلس
الوزراء بقوله
أنعي لكم أباكم
رسالتنا اإلعالمية
أكدت على أن
العهد الجديد
سيواصل الحفاظ
على مكتسبات
الشعب
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العدد وصل إلى  21مرشحا

 5مرشحين في اليوم الرابع لالنتخابات التكميلية
ت �ق��دم ف��ي ال �ي��وم ال��راب��ع ل�ف�ت��ح ب��اب
ال� �ت ��رش ��ح الن �ت �خ ��اب ��ات م �ج �ل��س االم ��ة
التكميلية بالدائرة الثالثة  5مرشحني
ب��أوراق�ه��م ال��ى االدارة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون
االن �ت �خ��اب��ات وه ��م ال �ك��ات��ب ال�ص�ح�ف��ي
فؤاد الهاشم واحمد نبيل الفضل نجل
ال �ن��ائ��ب ال��راح��ل ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل اض��اف��ة
الى عبدالله مطلق الضويحي ونجيب
س� �ع� �ي ��د ال � �ع� ��وض� ��ي وع � �ل� ��ي ع �ب ��دال �ل ��ه
الخميس ليصل ع��دد املرشحني حتى
امس الى  21مرشحا.
ال��ى ذل��ك ق��ال امل��رش��ح ف ��ؤاد الهاشم
ع �ق��ب ت��رش �ح��ه ام� � ��س :ال� �ي ��وم ت�ق��دم��ت
بطلب الترشيح خلفا للزميل الراحل
ن �ب �ي��ل ال �ف �ض ��ل وال� � �ف � ��راغ ب �غ �ي��اب��ه ف��ي
امل�ج�ل��س واض ��ح ج��دا ون��ري��د أن يكون
ف ��ي م �ق �ع��ده م ��ن ه ��و ف ��ي ن �ف��س ق ��درات
الزميل ال��راح��ل خاصة ونحن نمر في
املنطقة والكويت بتوترات شديدة جدا
تحتاج منا ال��ى ل��م الصفوف حيث لم
يعد في القوس منزع.
ال شعارات دينية
واض ��اف :ان االخ�ط��ار ال�ت��ي تهددنا
ج� �م� �ي� �ع ��ا ب � �ك� ��ل ف � �ئ ��ات � �ن ��ا وط ��وائ � �ف � �ن ��ا
وال� �ف� �س� �ي� �ف� �س ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة م �ع��رض��ة
لتمزيق اكثر ما لم يصل ال��ى املجلس
نائب جديد ليس طائفيا او قبليا او
حزبيا وال يرفع شعارات دينية عنها
مستدركا :اما بالنسبة مللوك الطوائف
وال�ف�ئ��ات ال��ذي��ن يحسبون ان الكويت
عبارة عن قطعة كبيرة من االيس كريم
ي��ري��د ان ي�ل�ح��س ق�ط�ع��ة م�ن�ه��ا ق�ب��ل ان
تذوب وتختفي.
وت � ��اب � ��ع ق � ��ائ �ل��ا :خ� � �ي � ��ارات ال �ش �ع��ب
ال�ك��وي�ت��ي متنوعة وال�ش�ع��ب الكويتي
ذك� � � � ��ي ول� � � � ��ه م � � �م� � ��ارس� � ��ه ق � ��دي� � �م � ��ة ف��ي
الديمقراطية تمتد الكثر م��ن  50سنة
ون �ح��ن اآلن ن �ع��ول ع �ل��ى ه� ��ذا ال�ت�ف�ه��م
والعقلية ومتأكدون ان الكويتيني من
كثرة الصدمات التي تلقوها من نواب
واش�ك��ال م��ا ان��زل الله بها م��ن سلطان
ك �ل �ك��م ت� �ع ��رف ��ون اي � ��ن ذه � ��ب ب�ع�ض�ه��م
واي��ن ذهب البعض اآلخ��ر واي��ن انتهى
البعض الثالث كل معادنهم النحاسية
انكشفت وبان الصدى عليها واصبح
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي كاليتيم يبحث عن
ص ��وت ل��ه ف��ي ال �ب��رمل��ان الف �ت��ا ال ��ى ان��ه
ل �ك��ل ه � ��ذه االس � �ب� ��اب م �ج �ت �م �ع��ة ت �ق��دم
بالترشيح.
وزاد الهاشم ق��ائ�لا :ع��اص��رت اكثر
م��ن  15م�ج�ل�س��ا ن�ي��اب�ي��ا ول ��م ي �ك��ن في
ب ��ال ��ي ي ��وم ��ا ان ي� �ك ��ون م �ج �ل��س االم ��ة
ه��دف��ي او ط�م��وح��ي ف�م��ا زل��ت صحفيا
وس��أب �ق��ى ص �ح�ف �ي��ا ل �ك��ن وج � ��دت اآلن
ال� �ظ ��روف ت�ح�ت��م ع �ل��ي ان اك� ��ون داخ ��ل
قاعة عبدالله السالم لكي اكمل رسالة
لم استطع ان اكملها في بالط صاحبة
الجاللة واتمنى دعواتكم.
واك��د ال�ه��اش��م ان ال�ك��ات��ب الصحفي
ف��ي م�ج��ال��ه اق��وى بكثير م��ن ن��ائ��ب في
البرملان وقد قال لي احد النواب باني
اق ��وى م��ن ال �ن��واب وع�ن��دم��ا س��أل�ت��ه عن

احمد نبيل الفضل

علي عبدالله الخميس

عبدالله الضويحي

فؤاد الهاشم

نجيب سعيد العوضي

السبب قال :ان توجه سؤاال في العمود
ال �ص �ح �ف��ي ع� ��ن اح � ��د ال� � � � ��وزراء ي��أت �ي��ك
ال� �ج ��واب ف ��ي ال �ي ��وم ال �ت��ال��ي ام ��ا نحن
فنوجه س��ؤاال فيأتينا الجواب بعد 6
اشهر الفتا ال��ى ان العبرة ليست بما
تبقى من املدة الزمنية من مجلس االمة
ول�ك��ن ع�ل��ى االق ��ل ان اب ��ذر ب ��ذرة وات��رك
مل��ن ي��أت��ي ب�ع��دي ان يسقيها ويكبرها
وينميها.

على فئة دون أخرى او تعلي من شأن
فئة دون سواها.

ب �ع��دم وج ��ود م�ق��ر ان�ت�خ��اب��ي وه ��ذا لم
ي �ك��ن اخ �ت��راع��ا ح �ت��ى ن �ب��دو مختلفني
انما رسائل من املفترض على املرشح
ان يبيع ف�ك��را ع�ل��ى ال�ن��اس ال ان يبيع
خ��دم��ات او ع�ش��اء ف��اخ��را ك��ون ال�ن��اس
بخير.

وت��اب��ع ال�ف�ض��ل ق��ائ�لا :ف�ئ��ة ال�ش�ب��اب
من اولى اولوياتي وعلى الرغم من ان
ع �م��ري  38س�ن��ة ف��ان��ا اع ��رف همومهم
خ��اص��ة ان مشكلتهم ليس ف��ي السكن
ف �ق��ط ب��ل امل�ش�ك�ل��ة ف��ي إف � ��راغ ال �ط��اق��ات
واالم� � �ك � ��ان � ��ات ال � �ت� ��ي ال ي �س �ت �ط �ي �ع��ون
تطبيقها على ارض ال��واق��ع الفتا الى
ان دور ال�ن��واب ان يخلقوا الفرص من
خ�ل�ال ت�ش��ري�ع��ات ت�ن�م��ي ه��ذه امل��واه��ب
وت ��رع ��اه ��ا وت �ف �ت ��ح ل �ه ��ا االف� � � ��اق ب ��دال
م ��ن ال �ت �ك �ب �ي��ل ال �ح �ك��وم��ي ف ��ي وظ��ائ��ف
الحكومة وتجعلنا داخل صندوق من
الروتني.
ولفت الفضل الى ان السر في القطاع
ال� �خ ��اص خ ��اص ��ة ان ك ��ل دول ال �ع��ال��م
طبقت الرأسمالية اال نحن فنحن اكبر
دولة اشتراكية على وجه االرض فـ 88
 %من القوى العاملة تعمل لدى الدولة
وه��و معيار ل��م تطبقه اي دول��ة وه��ذا
ما خلق هذه االمراض في مؤسساتنا
الحكومية وه��ذا ال�ت��ره��ل وه��و املجال
الذي اسعى له.
واك� � � ��د ال� �ف� �ض ��ل ان ال � ��دخ � ��ول ال ��ى
املجلس ليس لالمتيازات او التكسب
الف � �ت ��ا ال � ��ى ان ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل ��دي� �ه ��ا ك��ل
االدوات لكي تتحرك ف��ي دع��م القطاع
الخاص وايجاد حل في سبيل مشكلة
البورصة وكل سبل االصالح موجودة
ل��دى الحكومة لكن لديها قصور نتج
عنه غضب شعبي مستطردا بالقول:
ل��دي �ن��ا م�ج�ل��س ي�س�ي��ر ب �ـ  8س �ل �ن��درات
وحكومة بطيئة.
واخ�ت�ت��م ال�ف�ض��ل ق��ائ�لا :ن�ع��م يعيب
املجلس ان جوانب الرقابة فيه ليست
ش ��دي ��دة وال �ح �ك��وم��ة ل��دي �ه��ا  6وزراء
يعملون والباقون بحاجة إلى قرصة.

ت�م��ر ب�ه��ا ال�ك��وي��ت ات�م�ن��ى م��ن الجميع
ان يكون هناك تالحم ورص الصفوف
مل�ج��اب�ه��ة االخ �ط��ار ال�خ��ارج�ي��ة ف��ي ظل
ق� �ي ��ادة ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
حفظة الله.
وق� � � � � ��ال امل � � ��رش � � ��ح ن � �ج � �ي� ��ب س �ع �ي��د
العوضي :اليوم لن اتحدث عن حكومة
النها بحاجة إلنعاش اكلينيكي ماعدا
وزارة واح� ��دة ت�ع�م��ل وه ��ي ال��داخ�ل�ي��ة.
مضيفا :نحن لسنا ضد أحد لكن يجب
ان تقف مع املواطن ال��ذي حملنا ثقته
وآماله وأوصلنا إلى قبة البرملان.
من جانبه قال املرشح علي عبدالله
ال �خ �م �ي��س :ال � �ي ��وم ق� � ��ررت ان أخ ��وض
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ف ��ي ال ��دائ ��رة
الثالثة اليماني بأن العمل التشريعي
م�ه��م ل �ه��ذه ال��دول��ة وي �ج��ب ان ي�م��ارس
بشكل مستمر ومنتظم وان ال�ع��زوف
عن هذا العمل غير منتج وله سلبيات
كثيرة عشناها في الفترة السابقة لذلك
قررت ان أخوض هذه االنتخابات.
واض��اف :ل��دي يقني ب��أن ح��ال البلد
ل� ��ن ي �ن �ص �ل��ح اال ب� ��اص�ل��اح امل��ؤس �س��ة
التشريعية التي ه��ي ان�ت��اج الناخبني
ال ��ذي ��ن ه ��م م ��ن ي ��وص �ل ��ون امل��رش �ح�ين
لسدة البرملان وينتقلون من مرشحني
ال� � ��ى ن� � � ��واب وم� � ��ن ث � ��م اغ � �ل� ��ب ال � �ن� ��واب
م ��ن االن �ت �ق ��ال ال� ��ى ال �ع �ض��وي��ة تنتهي
ال��وع��ود وال�ب��رن��ام��ج االن�ت�خ��اب��ي ال��ذي
ك��ان مطروحا ف��ي املرحلة االنتخابية
وتتغير املرحلة من وع��ود ال��ى مرحلة
عمل.

محاسبة وتشريع
وب �س��ؤال��ه ه��ل س�ت�ل�ج��أ للمحاسبة
ام التشريع اكثر اج��اب الهاشم قائال:
ك� ��ل ال � �خ � �ي� ��ارات م� �ط ��روح ��ة وب �ح �س��ب
م ��ا ن � ��راه داخ � ��ل امل �ج �ل��س م ��ن ن�ق�ص��ان
ف ��ي امل �ح��اس �ب��ة واذا ك ��ان ال �ن �ق��ص في
االقتراحات سنوليها االهتمام اكثر.
واخ�ت�ت��م ال�ه��اش��م ق��ائ�لا :برنامجي
االن� �ت� �خ ��اب ��ي ك �ت �ب �ت��ه خ �ل ��ال  35س�ن��ة
ومطروح لكل الكويتيني وانا بالنسبة
ل�ل�ن��اخ��ب ال�ك��وي �ت��ي ك �ت��اب م �ك �ش��وف ال
احد يستطيع ان يقول ماذا نعرف عن
فؤاد الهاشم لدرجة ان البعض يعرف
عني اشياء انا نسيتها.
ب � � ��دوره ق � ��ال امل� ��رش� ��ح اح� �م ��د ن�ب�ي��ل
ال �ف �ض��ل ان م ��ن اه� ��م اس� �ب ��اب ت��رش�ح��ه
ه ��و اس �ت �ك �م��ال امل� �ش ��روع ال � ��ذي ان �ش��أه
وال� ��ده رح �م��ه ال �ل��ه م��وض �ح��ا :أن ��وي ان
اك �م��ل امل� �ش ��روع ال� ��ذي ل ��م ي�ك�ت�م��ل بعد
الف �ت��ا ال ��ى ان ��ه أس ��س م��درس��ة ج��دي��دة
في العمل النيابي والسياسي ما كان
ل�ه��ا ب��ال�س��اب��ق أي مثيل ورأي �ن��ا أث��ره��ا
وف��اع �ل �ي �ت �ه��ا ع �ل��ى امل �ش �ه��د ال�س�ي��اس��ي
مؤكدا انها مدرسة ترتكز على الوحدة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وامل � �ك� ��ون� ��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
ل � �ل� ��وط� ��ن ب � �ك� ��ل أل � ��وان� � �ه � ��ا وأط� �ي ��اف� �ه ��ا
صيانتها والدفاع عنها والحفاظ على
ه��ذا النسيج االجتماعي امل��وج��ود في
ال�ك��وي��ت وه��ذا س��ر ب�ق��اء ه��ذا البلد في
ظل كل هذه الصراعات والظروف وسر
ن�ج��ات�ن��ا م��ن ال��رب �ي��ع ال �ع��رب��ي وال �غ��زو
والتهديدات على مر تاريخ الكويت.
واض ��اف الفضل ان أي م�ش��اري��ع او
تنمية ل��ن ي �ك��ون ل�ه��ا م�ع�ن��ى او ف��ائ��دة
على املجتمع اذا كان مفككا وتتنازعه
الطائفية والفنت.
ورأى ال �ف �ض ��ل ان امل � ��درس � ��ة ال� ��ذي
اسسها والده الفقيد ترتكز على تقديم
مشاريع نوعية وشمولية تضم تحت
مظلتها جميع فئات املجتمع والترتكز

مشاريع غير شعبوية
الف� �ت ��ا ال � ��ى ان ه � ��ذه امل � �ش ��اري ��ع ق��د
تكون غير شعبوية ولكنها ضرورية
وش��اه��دن��ا اث��ر م��ا خ��رج م�ن�ه��ا وم��ا تم
االت � �ف� ��اق ع �ل �ي��ه م ��ن م �ش ��اري ��ع ع� ��دة م��ا
ل �ه��ا أي ع�ل�اق��ة ب ��إع ��ادة ال �ف ��ائ ��دة على
مقدمها ورأي �ن��ا اث��ره��ا وف��رح��ة الناس
واملتخصني فيها.
واك��د ال�ف�ض��ل ان��ه ي�ن��وي االس�ت�م��رار
ب�ه��ذا ال�ن�ه��ج ع��ل وع�س��ى ان نستقطب
اكثر لهذه املدرسة من الدوائر الخمس
كافة.
م �ش��ددا ع�ل��ى تمسكه ب�ن�ه��ج ال��وال��د

خروج عن المألوف
وه��ي تجربة ان نخرج ع��ن املألوف
وقد نجحت مستطردا بالقول :احاول
ان ازرع الثقة ف��ي الناخبني ان�ن��ا على
النهج وق��ادرون على حمل هذه الراية
ف� �ق ��د ك� �ن ��ت م�ل��ازم� ��ا ل� ��ه ب� �ك ��ام ��ل خ�ط��ه
ال�س�ي��اس��ي واع� ��رف م��اه��ي االول ��وي ��ات
وال � �ط� ��ري� ��ق ب��ال �ن �س �ب��ة ل� ��ي م �م �ه��د م��ن
الناحية التشريعية.

أسماء المرشحين في  4أيام
من فتح باب التسجيل
األيام

املرشحون

االجمالي

اليوم األول

اسامة الطاحوس
جاسم الكندري
طاهر الفيلكاوي
عبدالعزيز السمحان
حسني العصيمي
خالد الحمد
رسلي بورسلي
سليمان الكوح
علي الحداد
وليد الشراح
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اليوم الثاني

خالد العتيبي
عبداللطيف الشمري
عبدالله األنصاري
عمار أسيري
مشعل العتيبي

5

اليوم الثالث

بدر املويزري

1

اليوم الرابع

أحمد نبيل الفضل
عبدالله مطلق الضويحي
علي عبدالله الخميس
فؤاد عبدالرحمن الهاشم
نجيب سعيد العوضي

5

البديل االستراتيجي
من جانبه قال املرشح عبدالله مطلق
ال�ض��وي�ح��ي :ت�ق��دم��ت بطلب ترشيحي
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة اي �م��ان��ا مني
بخدمة الكويت وألجل الكويت مؤكدا
انه سيحمل االمانة على عاتقه في سن
القوانني والتشريعات والرقابة عليها
واض� � � � ��اف :ب� �ع ��ض ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال �ت��ي
س� ��أت � �ب � �ن� ��اه� ��ا ف� � ��ي ال� � ��وق� � ��ت ال �ق �ص �ي ��ر
واملتبقي م��ن عمر املجلس ه��ي قانون
البديل االستراتيجي وق��ان��ون االع�لام
االلكتروني وقضية التعليم.
وت��اب��ع :ان��ه ف��ي ظ��ل التحديات التي

عملية إصالحية
واك � ��د ان ه �ن��اك ت �ق �ص �ي��را ف ��ي عمل
املجالس التشريعية السابقة وهناك
ق ��وان�ي�ن ي �ج��ب ان ي �ك��ون ل ��دى ال �ن��واب
قرارات مهمة وجازمة باتخاذ العملية
االصالحية النتشال هذه املؤسسة من
الفساد التشريعي الى قوانني منظمة
وتخدم الناخبني بشكل صريح الفتا
ال � ��ى ان اه � ��م ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي أود ان
اط��رح�ه��ا ف��ي املجلس ال �ق��ادم ان يكون
ال �ن ��ائ ��ب م �ت �ف��رغ��ا ل �ل �ع �م��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
وال �ع �م ��ل ال ��رق ��اب ��ي ف ��ي م �ج �ل��س االم ��ة
والي� �ح ��ق ل �ل �ن��ائ��ب م �م ��ارس ��ة االع� �م ��ال
ال� �ت� �ج ��اري ��ة او ال� ��دخ� ��ول ف� ��ي ش ��رك ��ات
تجارية وعضويات في مجالس ادارة
ال قيمة لها بالنسبة للناخب.

aldostoor
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علي الجابر أول سفير للكويت
لدى سان مارينو
ق��دم السفير ال�ش�ي��خ ع�ل��ي خالد
ال � �ج� ��اب� ��ر ام � � ��س أوراق اع� �ت� �م ��اده
أول س�ف�ي��ر م �ح��اال ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
ل��دى ج�م�ه��وري��ة س��ان م��اري�ن��و ال��ى
رئ �ي �س��ي ال �ج �م �ه��وري��ة األوروب � �ي ��ة
ال � �ع� ��ري � �ق� ��ة.وت � �س � �ل� ��م ال� �ق� �ب� �ط ��ان ��ان
ال��وص�ي��ان (رئيسا ال��دول��ة) لويلال
س�ت�ي�ف��ان�ي�ل�ل��ي ون �ي �ك��وال ري�ن�ت�س��ي
أوراق اعتماد الشيخ علي الخالد
خ �ل ��ال م � ��راس � ��م رس� �م� �ي ��ة ف � ��ي م �ق��ر
امل �ح �ك �م��ة ال �ع �ل �ي��ا ب �ح �ض��ور وزي ��ر
الخارجية باسكوالي فالينتيني.
وب �ه��ذه امل�ن��اس�ب��ة رح ��ب ال��وزي��ر
ف��ال �ي �ن �ت �ي �ن��ي ب ��اع� �ت� �م ��اد ال �س �ف �ي��ر

الخالد ف��ي ح��دث تاريخي لتطور
وت ��أس �ي ��س ع�ل�اق ��ات دب �ل��وم��اس �ي��ة
أس � ��اس� � �ه � ��ا ال� � � �ح � � ��وار واالن� � �ف� � �ت � ��اح
وال � � �ت � � �ع � ��اون امل � �ث � �م� ��ر ب �ي��ن ب �ل��دي��ن
يتشاطران ماضيا وتراثا تاريخيا
ثريا ال مثيل له.
م��ن ج��ان�ب��ه ن�ق��ل س�ف�ي��ر ال�ك��وي��ت
امل�ع�ت�م��د ت �ح �ي��ات ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
وأم �ن �ي��ات��ه ل �ح��اك �م��ي ال�ج�م�ه��وري��ة
وش � �ع � �ب � �ه� ��ا ال � � �ص� � ��دي� � ��ق ب� ��ال� ��رق� ��ي
واالزدهار.

علي خالد الجابر

أخبار
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الخارجية  :االتهامات لسفيرنا
في السنغال تجاوز للقيم
نفت وزارة الخارجية االتهامات
واالس � � ��اءات ل�س�ف�ي��ر ال �ك��وي��ت ل��دى
ال� �س� �ن� �غ ��ال م �ح �م��د ف ��اض ��ل خ�ل��ف
وق��ال��ت ان �ه��ا ت��أت��ي م��دع��اة للفتنة
وتجاوزا لقيم مجتمعنا واخالقه.
واوض � �ح� ��ت ال � � � ��وزارة ف ��ي ب �ي��ان
صحفي انها تابعت باستياء بالغ
ما يتم تداوله في وسائل التواصل
االجتماعي من اتهامات واساءات
ل �س �ف �ي��ر ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى ال �س �ن �غ��ال
محمد فاضل خلف.
وق��ال م�ص��در م�س��ؤول ب��ال��وزارة
ان ه� � ��ذه االت � �ه � ��ام � ��ات ج � � ��اءت م��ن
دون دل�ي��ل او ب��ره��ان وان �ه��ا تمثل
مخالفة لتعاليم ديننا االسالمي
ال �ح �ن �ي��ف ال � � ��ذي أم� ��رن� ��ا ب��ال �ت �ي �ق��ن

وال�ت��أك��د قبل توجيه اي اتهامات
مصداقا لقول الحق تبارك وتعالى
بسم الله الرحمن الرحيم (يا أيها
الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ
فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة
فتصبحوا على ما فعلتم نادمني)
ص� ��دق ال �ل��ه ال �ع �ظ �ي��م ك �م��ا ان ه��ذه
االت� �ه ��ام ��ات ت��أت��ي م ��دع ��اة ل�ل�ف�ت�ن��ة
وتجاوزا لقيم مجتمعنا واخالقه.
واش� ��ار امل �ص��در ال ��ى ان ال� ��وزارة
ال �ت��ي ي �ق��ع ض �م��ن م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ان
ت�ت�ح�ق��ق وت ��دق ��ق ف ��ي ك��اف��ة االم ��ور
امل �ت �ص �ل��ة ب� � � ��أداء دب �ل��وم��اس �ي �ي �ه��ا
ل�ت�ص��ل ال ��ى ال�ح�ق�ي�ق��ة ل��ن ت�ق�ب��ل او
ت �س �م��ح ب � ��أي ش� �ك ��ل م� ��ن األش� �ك ��ال
ب ��أن ي�ن�ح��رف أداء دب�ل��وم��اس�ي�ي�ه��ا

ع ��ن ال� ��واج� ��ب امل� �ن ��اط ب �ه��م م��ؤك��دا
أن اي دب �ل��وم��اس��ي ت �ث �ب��ت األدل� ��ة
والتحقيقات بأنه ارت�ك��ب خطأ او
انحرف بعمله عن مساره ستباشر
ال� � � � � ��وزارة وع � �ل� ��ى ال � �ف � ��ور ب ��ات �خ ��اذ
االجراءات الالزمة وفق القانون.
واخ � �ت � �ت� ��م امل� � �ص � ��در ت �ص��ري �ح��ه
ب��ال��دع��وة ال��ى االب�ت�ع��اد ع��ن ت��داول
وت��ردي��د مثل ه��ذه األت�ه��ام��ات قبل
التأكد من صحتها.

انتخاب الكويت لعضوية تنفيذي مكتب التربية الدولي
تم امس االول انتخاب الكويت
ل �ع �ض��وي��ة امل� �ج �ل ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ملكتب التربية الدولي واكد مدير
املركز الوطني لتطوير التعليم
في الكويت د .صبيح عبدالعزيز
املخيزيم في تصريح لكونا اثر
انتهاء فعاليات املكتب التنفيذي
ملكتب التربية الدولي أمس االول
الجمعة ان اهمية ال�ت�ع��اون بني
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وم �ك �ت��ب ال�ت��رب�ي��ة
ال��دول��ي تتمثل ف��ي تولي املكتب
م�س��ؤول�ي��ة ت�ط��وي��ر امل �ن��اه��ج بما

ي �خ��دم اح �ت �ي��اج��ات ال� �ق ��رن ال � �ـ21
وه� ��و ت ��وج ��ه ع ��امل ��ي ي� �ه ��دف ال��ى
تمكني الطالب من الحصول على
مهارات عملية علمية مع انتهاء
مرحلة التعليم االساسي.
واض � � � ��اف ان ه� � ��ذا ال� �ت ��واص ��ل
يصب في صالح توجهات دولة
الكويت لتطوير مناهج الدراسة
ف � ��ي م � ��راح � ��ل ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� �ث�ل�اث
االبتدائية واملتوسطة والثانوية
لتتعرف ال�ك��وي��ت ع��ن كثب على
آخر املعايير الدولية في تطوير

املناهج اوال بأول.
وش� � � ��رح ان ت� �ط ��وي ��ر م �ن��اه��ج
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ي� �ت ��م وف ��ق
ات�ف��اق�ي��ة م��ع ال�ب�ن��ك ال��دول��ي مل��دة
خمس س�ن��وات انطلقت ف��ي عام
 2015وفق معايير مكتب التربية
ال ��دول ��ي اال ان ه ��ذه ال �ش��راك��ة ال
ت �م��س امل �ن��اه��ج ال��دي �ن �ي��ة او ذات
ال�ه��وي��ة ال��وط�ن�ي��ة ب��ل ت��رك��ز على
تعلم اللغات وتطوير االساليب
ال �ت��رب��وي��ة ف ��ي ت ��دري ��س ال �ع �ل��وم
الطبيعية.

وم� � ��ن ن ��اح �ي �ت ��ه اك� � ��د ال �س �ف �ي��ر
امل� �ن ��دوب ال ��دائ ��م ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
ل � � ��دى م� �ن� �ظ� �م ��ة االم � � � ��م امل� �ت� �ح ��دة
ل� �ل� �ت ��رب� �ي ��ة وال� � �ع� � �ل � ��م وال � �ث � �ق ��اف ��ة
يونسكو د .مشعل جوهر حيات
ان وج� ��ود ال �ك��وي��ت ف��ي امل�ج�ل��س
التنفيذي ورئاسة سلطنة عمان
له في الدورة الحالية سيساعدان
على استفادة املجموعة العربية
واالس�لام�ي��ة م��ن ال�ت�ط��ورات التي
يقوم بها خبراء املكتب.
واش��ار الى ان هذا التطوير ال

يطال العلوم الدينية او املناهج
املتعلقة بالعقيدة االسالمية او
ال �ث��واب��ت ال��وط�ن�ي��ة ملجتمعاتنا
بل يتطرق الى العلوم الطبيعية
وال � ��ري � ��اض� � �ي � ��ات ال � �ت � ��ي ش� �ه ��دت
ت � �ط� ��وي� ��را ك� �ب� �ي ��را ف � ��ي اس ��ال� �ي ��ب
تعليمها.
وش� � � ��دد ح � �ي� ��ات ع� �ل ��ى ح��اج��ة
امل �ن �ط �ق��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال � ��ى ن�ه�ض��ة
ف� ��ي ن �ظ ��م ال �ت �ع �ل �ي��م ف� ��ي ال �ع �ل��وم
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة ال�ت�ط�ب�ي�ق�ي��ة لتلحق
ب��ال�ت�ط��ور ال�ع�ل�م��ي ال �ه��ائ��ل ال��ذي

س �ب �ق �ت �ه��ا ال� �ي ��ه دول ك �ث �ي��رة م��ن
خ�ل��ال ت �ع��زي��ز م � �ه ��ارات ال �ط�ل�اب
وت�ق��وي��ة ام�ك��ان��ات�ه��م وتحفيزهم
على االبداع واالبتكار.

ديوان المحاسبة يحتفل بالذكرى الخمسين
إلنشائه تحت شعار أمانة أجيال
ي � �ن � �ظ� ��م دي � � � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة
اح � �ت � �ف ��اال ب� ��ال� ��ذك� ��رى ال �خ �م �س�ين
الن � �ش� ��اء ال � ��دي � ��وان ت� �ح ��ت ش �ع��ار
أم � ��ان � ��ة اج� � �ي � ��ال الل� � �ق � ��اء ال� �ض ��وء
على ج�ه��ود ال��دي��وان وان�ج��ازات��ه
وتكريم رؤساء الديوان السابقني
وقدامى العاملني.
وق � � � � � � ��ال ال � � ��وك� � � �ي � � ��ل امل� � �س � ��اع � ��د
ل �ل �ش��ؤون اإلداري� � � ��ة وامل ��ال �ي ��ة في
دي ��وان املحاسبة رئ�ي��س اللجنة
التنظيمية ل�لاح�ت�ف��ال ب��ال��ذك��رى
الخمسني إلنشاء الديوان عصام
بندر املطيري ان االحتفالية التي
تنظم بهذه املناسبة تحت شعار
أم��ان��ة أج�ي��ال ستحظى بحضور
رفيع املستوى إض��اف��ة إل��ى كبار
الشيوخ ورجاالت الكويت.
وقال املطيري في بيان صحفي
ص� � � ��ادر ع � ��ن دي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة

ام � � ��س ان � � ��ه م � ��ن امل� �ن� �ت� �ظ ��ر اي �ض��ا
حضور رؤس��اء دواوي ��ن املراقبة
واملحاسبة األعضاء في املنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة
املالية واملحاسبة أرابوساي.
وأوض� ��ح ان االح�ت�ف��ال�ي��ة التي
س �ي �ع �ل ��ن ع � ��ن م� ��وع� ��ده� ��ا ق��ري �ب��ا
س�ت�ش�ه��د ع ��دة ف �ع��ال �ي��ات م�ش�ي��را
إل��ى أن��ه سيتم تقديم ملسة وف��اء
إل��ى ال ��رواد األوائ ��ل م��ن ال��رؤس��اء
ال � ��ذي � ��ن ت� �ع ��اق� �ب ��وا ع� �ل ��ى رئ ��اس ��ة
الديوان وساهموا بجهود كبيرة
ف��ي ن�ش��أة وب�ن��اء وت�ق��دم ال��دي��وان
خ�ل�ال م �س �ي��رة ام �ت��دت لخمسني
ع��ام��ا ت�ك�ل�ل��ت ب��رئ��اس �ت��ه ملنظمة
أراب��وس��اي خ�لال ال�ف�ت��رة - 2013
.2016
ول� �ف ��ت ال� ��ى ان� ��ه س �ي �ت��م ع��رض
فيلم وثائقي عن ديوان املحاسبة

عصام املطيري

ي �ح �ك��ي ق� �ص ��ة إن � �ش� ��اء ال� ��دي� ��وان
وم� �س� �ي ��رت ��ه م� �ن ��ذ أن ك� � ��ان ف �ك��رة
جديدة طرحها املغفور له حاكم
ال �ك��وي��ت آن � ��ذاك ال �ش �ي��خ ع�ب��دال�ل��ه

ال� �س ��ال ��م ال� �ص� �ب ��اح ف� ��ي ج �ل �س��ات
املجلس التأسيسي.
واض� � � � � ��اف ان� � � ��ه ب � �ع� ��د ص� � ��دور
دس �ت��ور دول ��ة ال �ك��وي��ت ت��م إق ��رار
القانون رقم  30لسنة  1964بشأن
إن �ش��اء دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة كهيئة
رق��اب �ي��ة ت�ع�م��ل ل�ل�م�ح��اف�ظ��ة على
املال العام وتراقب أوجه الصرف
ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة إض ��اف ��ة إل ��ى ط��رق
الرقابة التي يمارسها والجهود
واألنشطة التي يقوم بها.
وأشار املطيري إلى أنه سيقام
على هامش االحتفالية معرض
ي� �ض ��م م �ج �م ��وع ��ة م� ��ن ال ��وث ��ائ ��ق
وال � �ص� ��ور ال� � �ن � ��ادرة ال� �ت ��ي ت��وث��ق
م �س �ي��رة ال ��دي ��وان ال��رق��اب �ي��ة منذ
ن �ش��أت��ه وح �ت��ى اآلن إض��اف��ة إل��ى
ع��رض أول تقرير للديوان يعود
إل� � ��ى ال� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة 1965/64

إضافة إل��ى رك��ن إعالمي لعرض
م� � �ج� � �م � ��وع � ��ة م � � � ��ن م � �ط � �ب� ��وع� ��ات
واص� � ��دارات ال ��دي ��وان م��ن ق��وان�ين
وكتيبات وادل��ة رقابية وإداري��ة
ومجلة الرقابة.
وبني أنه بالتزامن مع االحتفال
ال��ذي سيقام ف��ي اح��دى القاعات
ال�ك�ب��رى سيحظى ال�ع��ام�ل��ون في
مبنى الديوان بمتابعة مباشرة
ل�ف�ع��ال�ي��ات االح �ت �ف��ال ع��ن ط��ري��ق
نقل حي ملبنى الديوان.
كما اشار الى انه سيتم تكريم
ق��دام��ى العاملني ب��ال��دي��وان ممن
أم �ض ��وا ف ��ي ال �ع �م��ل  20ع��ام��ا أو
أكثر تقديرا وعرفانا لجهودهم
ال �ت��ي ب��ذل��وه��ا خ�ل�ال ع�م�ل�ه��م في
الديوان كما سيتم توزيع جوائز
املسابقة التي نظمت خصوصا
لهذه االحتفالية.

وأوض ��ح امل�ط�ي��ري أن ال��دي��وان
ب� �ص ��دد ت �ن �ظ �ي��م م� �ع ��رض داخ� ��ل
م� �ب� �ن ��ى م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ل� �ع ��رض
مختلف اإلصدارات واملطبوعات
وال� �ك� �ت ��ب وامل � �ج �ل��ات وال ��وث ��ائ ��ق
التاريخية ال �ن��ادرة ال�ت��ي تحكي
ت��اري��خ إن �ش��اء دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ومسيرته الرقابية منذ إنشائه
وحتى اآلن.
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افتتاح الجناح السعودي في قرية
صباح األحمد التراثية
اف �ت �ت��ح أم ��س ال �ج �ن��اح ال �س �ع��ودي
ف� ��ي ق ��ري ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح األح� �م ��د
ال �ت ��راث �ي ��ة ب �ح �ض��ور امل � �ش ��رف ال �ع��ام
للقرية املستشار في الديوان األميري
م�ح�م��د ض �ي��ف ال �ل��ه ش� ��رار وامل �ش��رف
على الجناح السعودي امل��دي��ر العام
للمتاحف بالهيئة العامة للسياحة
والتراث الوطني السعودي د .عوض
علي الزهراني.
وأع � � � � ��رب امل � �س � �ت � �ش ��ار ش � � � ��رار ف��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ب �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة
امس عن سعادته باملشاركة البارزة
ل�ل�ج�ن��اح ال �س �ع��ودي ل�ل�س�ن��ة ال�ث��ان�ي��ة
على التوالي من خالل عرض الكثير

م ��ن ال �ت �ح��ف وال� �ح ��رف ال �ي��دوي��ة إل��ى
جانب معرض للصور الفوتوغرافية
ملختلف األماكن األثرية في مختلف
مناطق اململكة.
وقال شرار إن وجود ستة أجنحة
م �س �ت �ق �ل��ة ل � � ��دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون
الخليجي ف��ي ال�ق��ري��ة ي�ع��د تجسيدا
ملعاني التالحم واألخوة التي تجمع
بني أهل الخليج.
وع � �ل� ��ى ال �ص �ع �ي ��د ن �ف �س��ه أق �ي �م��ت
احتفالية إلعداد وطهي أكبر قدر من
الحلوى العمانية في العالم من خالل
جهود مجموعة من الطهاة مع طاقم
ك �ب �ي��ر م ��ن امل �س��اع��دي��ن وب��اس �ت �خ��دام

أدوات عمالقة للدخول في موسوعة
(غ�ي�ن�ي��س) لل��أرق��ام ال�ق�ي��اس�ي��ة وس��ط
تفاعل كبير من زوار القرية.
وت� �ض� �م� �ن ��ت أن � �ش � �ط� ��ة امل � �ه� ��رج� ��ان
أي�ض��ا إق��ام��ة ع��روض فولكلورية من
ف��رق شعبية إضافة إل��ى عقد أمسية
شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء
الشعبيني الشباب ومن املقرر أن يقدم
في وقت الحق عمل مسرحي بعنوان
(حاضر بن ماضي) في مسرح القرية
بطولة الفنان الكوميدي طارق العلي
وي �ح��اك��ي ال �ع �م��ل امل ��اض ��ي وي��رب �ط��ه
بالحاضر في لغة مسرحية جميلة.

قضاة مصر يكرمون البابطين لدوره
في الحركة الثقافية بالوطن العربي
ك��رم ن��ادي قضاة مصر رئيس
م ��ؤس� �س ��ة ج � ��ائ � ��زة ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز
س � � �ع � ��ود ال � �ب� ��اب � �ط�ي��ن ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ب��اب �ط�ي�ن ب�ص�ف�ت��ه
م ��ن اه� ��م ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ع��رب �ي��ة
ال�ت��ي اث ��رت ال�ح��رك��ة ال�ث�ق��اف�ي��ة في
ال��وط��ن ال�ع��رب��ي وح��اف�ظ��ت عليها
ف��ي اح �ت �ف��ال اق��ام��ه ال �ن��ادي ب�ي��وم
ال�ق�ض��اء امل �ص��ري وح �ض��ره وزي��ر
العدل املستشار احمد الزند.
وقال البابطني في حفل التكريم

انه «من دواعي سروري» ان اكون
بني هذه الكوكبة من املستشارين
وك�ب��ار القضاة بمصر لالحتفال
ب�م�ن��اس�ب��ة ع�ي��د ال �ق �ض��اء امل�ص��ري
الحياء التراث القضائي املصري
والعربي.
وأع� � ��رب ع ��ن ال �ش �ك��ر ل�ت�ك��ري�م��ه
من ه��ذا املحفل القضائي العالي
ال � � � ��ذي ي� �س� �ع ��ى ج � ��اه � ��دا الح� �ي ��اء
التراث القضائي العربي العريق
وال��ذي نتشارك معه في حرصنا

ب �م��ؤس �س��ة ج� ��ائ� ��زة ع �ب��دال �ع��زي��ز
س �ع��ود ال�ب��اب�ط�ين ال�ث�ق��اف�ي��ة على
املحافظة على ثقافة االمة العربية
االصيلة وتراثها الشعري الخالد.
وق� � ��ال ان ال� �ق� �ض ��اة امل �ص��ري�ي�ن
ع �م �ل ��وا ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ب �ك ��ل ت �ف��ان
واخ � � �ل� � ��اص ال ي� � �ح � ��اب � ��ون اح � � ��دا
ل�ش�خ�ص��ه او م �ك��ان �ت��ه ب ��ل همهم
ال ��وح� �ي ��د اص � � ��دار االح � �ك� ��ام وف ��ق
القوانني وتحري العدل.

الكويتيون يحصدون المراكز األولى
في «دراغ.ريس» قطر والبحرين
حصد املتسابقون الكويتيون
م ��راك ��ز م �ت �ق��دم��ة ف ��ي ب �ط��ول �ت��ي ال �ـ
(دراغ.ري��س) التي اختتمتا مساء
ام ��س االول ال�ج�م�ع��ة ف ��ي ك ��ل من
قطر والبحرين.
ف �ف ��ي ب �ط ��ول ��ة ال �ب �ح ��ري ��ن وف ��ي
منافسات الدراجات النارية وفي
ف �ئ��ة (س� �ت ��ري ��ت.ب ��اي ��ك) ج� ��اء ع�ل��ي
امل��ري باملركز االول وعلي امل��زدي
ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ام��ا ف�ئ��ة (5ر)9

ف �ج ��اء اح �م ��د ال � �ح ��داد ف ��ي امل��رك��ز
الثالث .اما على صعيد منافسات
السيارات وفي فئة (برومود) فقد
جاء باملركز الثالث املتسابق بدر
خورشيد ام��ا املتسابق سليمان
العريعر فحصل ف��ي فئة (سوبر
ستريت) على املركز الثاني فيما
حقق زميله محمد سليمان املركز
االول بفئة (ستريت).
وف � ��ي ب �ط��ول��ة ق �ط��ر ل �س �ب��اق��ات

ال �ـ (دراغ.ري� � ��س)  -ف�ئ��ة ال��دراج��ات
 ج� ��اء ف ��ي ف �ئ��ة (س �ت��ري��ت.ب��اي��ك)مسفر املسفر باملركز االول وبدر
بن عيدان باملركز الثالث ام��ا في
فئة (س��وب��ر ستريت ب��اي��ك) فجاء
م�س�ف��ر امل�س�ف��ر ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ان��ي
ك�م��ا ج��اء م�ش�ع��ل ال�ص�ب��ر ب��امل��رك��ز
الثاني ف��ي فئة (ب��رو.ب��اي��ك) فيما
جاء محمد العواد باملركز الثالث.
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إحدى فعاليات االفتتاح

عبداهلل النوري صاحب مسيرة
حافلة باإلحسان والعمل الخيري
ت� �ص ��ادف ال� �ي ��وم األح � ��د ال ��ذك ��رى
ال�ـ  34ل��وف��اة الشيخ عبدالله محمد
ال �ن ��وري االم � ��ام وال�ف �ق�ي��ه وال��رح��ال��ة
واالدي � � � � � ��ب وص � ��اح � ��ب االن � � �ح� � ��ازات
ال �ت��اري �خ �ي��ة ف ��ي االع� �م ��ال ال�خ�ي��ري��ة
الذي ترك بصمة كبيرة من األعمال
الخيرية واإلحسان التزال ماثلة في
وجدان أهل الكويت.
وي� �ع ��د ال � �ن� ��وري ال� � ��ذي ول � ��د ع��ام
 1905من أبرز رجاالت الفقه وتلقى
الراحل تعليمه األول على يد والده
ث��م تتلمذ ع�ل��ى ي��د ال�ش�ي��خ عبدالله
ال��دح�ي��ان وتلقن تعاليم الفقه على
يد الشيخ عبدالوهاب الفارس .وبدأ
ال �ن ��وري ع�م�ل��ه م��درس��ا ف��ي م��درس��ة
م �ح �م��د ال �ع �ج �ي��ري ف ��ي ح ��ي ال�ق�ب�ل��ة
ث��م انتقل ال��ى املباركية فاألحمدية
قبل أن ينتقل إل��ى العمل بالتجارة
وسافر على إثرها إلى عدة دول مثل
الهند وسيالن وغيرهما.
وت��م تعيينه ك��ات�ب��ا ف��ي املحكمة
عام  1926ثم أصبح رئيسا للكتاب
واخ� �ت ��اره ال �ش �ي��خ ع �ب��دال �ل��ه ال�ج��اب��ر
سكرتيرا خاصا له وف��ي ع��ام 1942
ع �م��ل ال� �ن ��وري م �ت �ط��وع��ا مل ��دة ث�لاث
سنوات في املعهد الديني.
وتولى إمامة الكثير من املساجد
ل� �س� �ن ��وات ع� � ��دة مل� ��ا ي �ت �م �ي��ز ب� ��ه م��ن

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الشيخ عبدالله محمد النوري

مهارة في الخطابة .حيث كان يؤم
امل �ص �ل�ي�ن وي �ل �ق��ي ع �ل �ي �ه��م ال � ��دروس
والعظات كما عني مفتشا ومرشدا
عاما ألئمة املساجد لفترة وجيزة.
وف� ��ي ع� ��ام  1953ت��ول��ى ال �ن��وري
إدارة اذاع ��ة ال�ك��وي��ت ف��أدخ��ل عليها
برامج متنوعة منها برنامج (الدين
ن �ص �ي �ح��ة) ب ��اإلض ��اف ��ة إل � ��ى ب��رام��ج
صحية كان يعدها ويقدمها بنفسه
ف �ض�لا ع��ن ب��رام��ج ل�لأط �ف��ال ت�ه��دف
إل��ى غ��رس م�ب��ادئ ال��دي��ن فيهم وقد
اكتسب أحد برامجه شعبية واسعة
داخ � � ��ل ال� �ك ��وي ��ت وخ ��ارج� �ه ��ا وك� ��ان
بعنوان (مع الدين).
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