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الغانم يستقبل مستشار رئيس هيئة
السياحة السعودي
اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ب�م�ك�ت�ب��ه أم��س
امل �س �ت �ش��ار ال �خ��اص ل��رئ �ي��س ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�س�ي��اح��ة وال �ت��راث
الوطني باململكة العربية السعودية عبد الله بن محمد آل شيخ
وذلك بمناسبة زيارته البالد.

رئيس مجلس األمة :سموه نجح في تحصين الكويت وترسيخ مناعتها السياسية

األمير يرفع العلم في قصر بيان
احتفاال باألعياد الوطنية
اح�ت�ف�ل��ت ال�ك��وي��ت أم��س بمراسم
رفع العلم في قصر بيان بمناسبة
م � � ��رور ع �ش ��ر س � �ن� ��وات ع �ل ��ى ت��ول��ي
ح� � �ض � ��رة ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و ام� �ي ��ر
ال� �ب�ل�اد ال �ح �ك��م واالح� �ت� �ف ��ال ب �م��رور
خمسة وخمسني عاما على ذك��رى
االستقالل وم��رور خمسة وعشرين
ع� ��ام� ��ا ع� �ل ��ى ذك � � ��رى ت� �ح ��ري ��ر دول� ��ة
ال�ك��وي��ت وق ��ام س�م��و األم �ي��ر الشيخ
ص �ب��اح األح �م ��د ب��رف��ع ع �ل��م ال��دول��ة
بحضور سمو ول��ي العهد الشيخ
ن � � ��واف االح � �م� ��د ورئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
االمة مرزوق الغانم وكبار الشيوخ
وسمو الشيخ ناصر املحمد وسمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال� � ��وزراء وع� ��دد م��ن ال� � ��وزراء وك �ب��ار
امل �س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة وك �ب��ار ال �ق��ادة
ب ��ال� �ج� �ي ��ش وال� � �ش � ��رط � ��ة وال � �ح� ��رس
الوطني واالطفاء.
م��ن ج��ان �ب��ه ه �ن��أ رئ �ي��س مجلس
األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م س �م��و أم �ي��ر
ال �ب�لاد بمناسبة ال��ذك��رى ال�ع��اش��رة
ل �ت��ول��ي س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد م�ق��ال�ي��د
ال� �ح� �ك ��م م � ��ؤك � ��دا ان س � �م� ��وه ن �ج��ح
وبشكل ملفت في تحصني الكويت
وت��رس�ي��خ مناعتها السياسية في
ظ��ل ال�ت�ق�ل�ب��ات ال��درام��ات �ي �ك �ي��ة ال�ت��ي
ش�ه��دت�ه��ا امل�ن�ط�ق��ة خ�ل�ال ال�س�ن��وات

العشر املاضية الفتا ال��ى ان نجاح
س �م��و االم� �ي ��ر ف ��ي ال �س �ي��ر ب�س�ف�ي�ن��ة
ال � � �ك � ��وي � ��ت وس � � � ��ط ت� � �ل � ��ك األم� � � � � ��واج
املتالطمة لم تكن مهمة سهلة لكن
م��ا يمتلكه س�م��وه م��ن م �خ��زون من
ال�خ�ب��رات وال�ح�ك�م��ة وال�ح�ن�ك��ة التي
راك �م �ه��ا ع�ب��ر ال�س�ن�ين ك��ان��ت كفيلة
بالعبور بالكويت الى بر االمان.
وقال الغانم :ان السنوات العشر
املاضية لم تكن سهلة على االطالق
م ��ن ن��اح �ي��ة ال� �ت� �ط ��ورات االق�ل�ي�م�ي��ة
امل� �ت� �ق� �ل� �ب ��ة وت� � ��زاي� � ��د ب � � ��ؤر ال� �ت ��وت ��ر
ال �س �ي��اس��ي واالم � �ن� ��ي ف ��ي امل�ن�ط�ق��ة
وك� ��ان م ��ن ح �س��ن ح ��ظ ال �ك��وي��ت ان
ت �ح �ظ��ى ف� ��ي ت� �ل ��ك ال� �ف� �ت ��رة ب ��رب ��ان
سفينة متمرس وعلى قدر عال من
الحكمة.
واش � ��ار ال �غ��ان��م ال ��ى م��ا ي�ش�ه��ده
ع �ه��د ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و من
ارادة س �ي��اس �ي��ة وخ� �ط ��وات عملية
م�ت��وازي��ة م��ع عمل ب��رمل��ان��ي محموم
م� ��ن اج � ��ل ت ��دش�ي�ن ح �ق �ب��ة ت �ن �م��وي��ة
شاملة تعطلت كثيرا في السابق.

أح ��ال ��ت ال �ح �ك��وم��ة ع �ل��ى م�ج�ل��س
االم��ة مشروعا بقانون بشأن اإلذن
للحكومة في أخذ مبلغ  150مليون
دينار من االحتياطي العام للدولة
يفتح ب��ه اعتماد اض��اف��ي بميزانية
الوزارات واالدارات الحكومية للسنة
املالية  2016 /2015بالباب الخامس
«امل�ص��روف��ات املختلفة واملدفوعات
التحويلية يخصص ل��وزارة الدفاع
وذل� ��ك ل �س ��داد دف �ع��ة م �ق��دم��ة ل �ش��راء
ط��ائ��رات ح��رب�ي��ة ن��وع (ي ��ورو فايتر
ت ��اي� �ف ��ون) ب �ت �ك �ل �ف��ة اج �م��ال �ي��ة ت �ق��در
بمبلغ  2.6مليار دينار تدرج ضمن
بنود ميزانيات وزارة الدفاع لعدة
س� �ن ��وات م��ال �ي��ة ق ��ادم ��ة اب � �ت� ��داء م��ن
السنة املالية .2016 /2015
تفاصيل (ص)09

تفاصيل (ص)03
سمو األمير يقبل علم الكويت قبيل رفعه في قصر بيان أمس

آل الشيخ :الغانم جسد معاني
األخوة بين المملكة والكويت
أش��اد رئيس مجلس الشورى
السعودي د .عبد الله بن محمد
ب��ن اب��راه�ي��م آل ال�ش�ي��خ باملوقف
امل� �ش ��رف ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
مرزوق الغانم في مؤتمر اتحاد
م�ج��ال��س دول م�ن�ظ�م��ة ال�ت�ع��اون
اإلسالمي الذي انعقد في بغداد
ت�ج��اه م��ا تضمنته كلمة رئيس
مجلس ال �ش��ورى اإلي��ران��ي علي
الري �ج��ان��ي ع��ن امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية.

الدفاع تطلب أول
دفعة من مليارات
التسليح

وث � �م ��ن آل ال� �ش� �ي ��خ ف� ��ي ك�ل�م��ة
خ �ل�ال ج �ل �س��ة م �ج �ل��س ال �ش��ورى
أمس موقف الغانم النبيل الذي
يجسد معاني األخوة والعالقات
ال ��وث� �ي� �ق ��ة ب �ي��ن امل� �م� �ل� �ك ��ة ودول� � ��ة
الكويت.

تفاصيل (ص)07

مجلس الوزراء :معالجة الهدر
في ملف العالج بالخارج
وج � ��ه س �م ��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
ب� � �ت� � �ك� � �ل� � �ي � ��ف ل � � �ج � � �ن� � ��ة ت � �ن � �ظ � �ي ��م
وت��وح �ي��د إج� � ��راءات ال �ع�ل�اج في
ال �خ ��ارج م �ج��ددا ب ��إع ��ادة النظر
ب��اإلج��راءات وال�ق��واع��د الخاصة
ب � � � ��إرس � � � ��ال امل� � � ��رض� � � ��ى ل� �ل� �ع�ل�اج
ف� ��ي ال� � �خ � ��ارج ووض � � ��ع م �ع��اي �ي��ر
وض��واب��ط ج��دي��دة تكفل إيصال
ه � � � ��ذه ال� � �خ � ��دم � ��ة مل �س �ت �ح �ق �ي �ه��ا
ومعالجة أوجه الهدر واملبالغة

ف� ��ي ف� ��ي ت �ك��ال �ي �ف �ه��ا `ذل� � ��ك ب �ن��اء
على توجيهات حضرة صاحب
السمو األمير حفظه الله ورعاه
ب �ت��رش �ي��د اإلن � �ف� ��اق ال � �ع� ��ام ب�م��ا
ينسجم مع ما تتطلبه الظروف
املالية الراهنة.
ومن جهة أخرى وافق مجلس
ال � � � � ��وزراء ع� �ل ��ى ت ��وص� �ي ��ة ل�ج�ن��ة
الشؤون االقتصادية املتضمنة
م�ش��روع ال�ق��رار ال�خ��اص بإنشاء
م� �ن� �ط� �ق ��ة ح � � ��رة ج � �ن� ��وب ال � �ب �ل�اد

(ال�ن��وي�ص�ي��ب) واس�ت�م��ع مجلس
ال � � ��وزراء إل ��ى ش ��رح ق��دم��ه وزي��ر
ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة د .يوسف
م�ح�م��د ع�ب��د ال �ل��ه ال�ع�ل��ي أوض��ح
ف�ي��ه أن ال � ��وزارة ق��ام��ت باستالم
م ��وق ��ع امل �ن �ط �ق��ة ال � �ح ��رة ج �ن��وب
البالد (النويصيب).

تفاصيل (ص)04

الصحية توافق
على قانون رعاية
المسنين
واف � � � �ق� � � ��ت ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ع �ل��ى م� �ش ��روع ب�ق��ان��ون
ب � � �ش� � ��أن ال� � ��رع� � ��اي� � ��ة االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة
للمسنني واحالته إلى املجلس.
وق� � � ��ال م � �ق� ��رر ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ن ��ائ ��ب
سعدون حماد ان القانون يتألف من
 24مادة وتم مناقشتها جميعها.
وذك� ��ر ان امل � ��ادة االول � ��ي ت��وض��ح
ان امل �س��ن ه ��و ك ��ل م ��واط ��ن ك��وي�ت��ي
ب �ل��غ  65س �ن��ة وامل� �س ��ن امل� �ع ��وذ ه��و
ك��ل م�س��ن غ�ي��ر ق ��ادر ع�ل��ي ان يؤمن
ل�ن�ف�س��ه ك�ل�ي��ا او ج��زئ�ي��ا م��ا يؤمنه
ال �ش �خ��ص ال� �ع ��ادي م��ن ض��روري��ات
الحياة الطبيعية نتيجة القصور
ف ��ي ق� ��درات� ��ه ال �ب��دن �ي��ة أو ال�ع�ق�ل�ي��ة
والنفسية.
تفاصيل (ص)07
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األمير استقبل ولي العهد والغانم وكبار
القادة بالجيش والشرطة والحرس الوطني

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح� �م ��د ب�ق�ص��ر
ب� �ي ��ان ص� �ب ��اح ام� ��س س �م��و ول��ي
ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح� �م ��د
الجابر الصباح.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه رئ �ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه سمو الشيخ
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ال �ح �م��د ال �ص �ب��اح
رئيس مجلس الوزراء.
  واس � �ت � �ق � �ب � ��ل س � �م � ��و االم � �ي � ��ر
وب� �ح� �ض ��ور س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د

 ..وسموه مستقبال رئيس مجلس األمة

كبار ال�ق��ادة بالجيش والشرطة
والحرس الوطني واالطفاء.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��وه رئ �ي��س
م �ج �ل��س االم� � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
واع� � �ض � ��اء ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
امل� �ش ��ارك�ي�ن ف� ��ي م ��ؤت �م ��ر ات �ح ��اد
م� �ج ��ال ��س ال� � � ��دول االع� � �ض � ��اء ف��ي
م� �ن� �ظ� �م ��ة ال� � �ت� � �ع � ��اون االس�ل��ام� ��ي
والذي عقد بمدينة بغداد.
واستقبل فواز املرزوق رئيس
مجلس ادارة شركة آللئ الكويت
ال� �ع� �ق ��اري ��ة وال � �ش� ��رك� ��ة امل � �ط� ��ورة

مل �ش��روع م��دي �ن��ة ص �ب��اح االح �م��د
ال� �ب� �ح ��ري ��ة ح� �ي ��ث ق � � ��دم ل �س �م��وه
ش��رح��ا إلن �ج��از امل��رح�ل��ة ال��راب�ع��ة
للمشروع.
وق ��د اش ��اد س �م��وه بالقائمني
على ه��ذا امل�ش��روع املميز وال��ذي
يشكل اضافة في مجال التطور
االس � �ك� ��ان� ��ي ال � �ح � �ض� ��ري ب ��دول ��ة
ال�ك��وي��ت متمنيا ل�ه��م م��زي��دا من
التقدم والنجاح.
واس � �ت � �ق � �ب ��ل رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
االدارة وامل� ��دي� ��ر ال� �ع ��ام ل��وك��ال��ة

األن�ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) الشيخ
مبارك الدعيج حيث قدم لسموه
إص��دارا خاصا لكونا بمناسبة
م ��رور ع�ش��ر س �ن��وات ع�ل��ى تولي
س�م��وه رع��اه ال�ل��ه مقاليد الحكم
حمل عنوان صباح األحمد...عقد
من اإلنجاز .

الرئيس التونسي
يزور الكويت اليوم
ي � �ص� ��ل ال � � � ��ى ال � � �ب �ل ��اد ال � �ي� ��وم
الرئيس الباجي قائد السبسي
رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ت��ون�س�ي��ة
ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة وال � � ��وف � � ��د ال ��رس� �م ��ي
املرافق في زي��ارة رسمية للبالد

تستغرق يومني يجري خاللها
م �ب��اح �ث��ات رس �م �ي��ة م ��ع ح�ض��رة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ام � �ي ��ر ال� �ب�ل�اد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د ال�ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورعاه.

ولي العهد استقبل ثامر الصباح ووفد الشعبة البرلمانية

سمو ولي العهد مستقبال رئيس مجلس األمة وأعضاء الشعبة البرملانية

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � � ��واف األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ب �ق �ص��ر ب �ي ��ان ص �ب ��اح ام� ��س رئ �ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم.
واستقبل س�م��وه رئ�ي��س مجلس

األمة مرزوق الغانم وأعضاء الشعبة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي م��ؤت�م��ر
ات�ح��اد مجالس ال��دول األع�ض��اء في
منظمة ال �ت �ع��اون اإلس�ل�ام��ي وال��ذي
عقد في مدينة بغداد.

 ..ومستقبال رئيس جهاز األمن الوطني

واستقبل سمو ولي العهد رئيس
ج �ه��از األم ��ن ال��وط�ن��ي ال�ش�ي��خ ثامر
علي الصباح.

واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
ف��واز امل ��رزوق حيث ق��دم لسموه

شرحا إلنجاز (املرحلة الرابعة)
ملدينة صباح األحمد البحرية.
واستقبل سمو ولي العهد وزير
االعالم وزير الدولة لشؤون الشباب
ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود وب��رف�ق�ت��ه

رئ�ي��س مجلس االدارة امل��دي��ر العام
ل��وك��ال��ة االن� �ب ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة (ك��ون��ا)
الشيخ مبارك الدعيج حيث اهديا
س �م ��وه ن �س �خ��ة م ��ن ك �ت ��اب ب �ع �ن��وان
«ص �ب��اح األح �م��د ع�ق��د م��ن اإلن �ج��از»

وذل ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة م ��رور  10س�ن��وات
ع �ل��ى ت ��ول ��ي س �م��و األم� �ي ��ر م�ق��ال�ي��د
الحكم.
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األمير يرفع العلم في قصر بيان احتفاال
باألعياد الوطنية
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سمو األمير يقبل علم الكويت قبل رفعه

ب� �ح� �ض ��ور س� �م ��و ام � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح � �م ��د ال �ج��اب��ر
ال� � �ص� � �ب � ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال� � �ل � ��ه ورع� � � ��اه
اح�ت�ف��ل بقصر ب�ي��ان ص�ب��اح ام��س
ب� �م ��راس ��م رف � ��ع ال� �ع� �ل ��م ب �م �ن��اس �ب��ة
م � ��رور ع �ش��ر س� �ن ��وات ع �ل��ى ت��ول��ي
ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و ام �ي ��ر
ال �ب�ل�اد ال�ح�ك��م واالح �ت �ف��ال ب�م��رور
خ� �م� �س ��ة وخ � �م � �س �ي�ن ع � ��ام � ��ا ع �ل��ى
ذك ��رى االس �ت �ق�لال وم� ��رور خمسة
وعشرين عاما على ذكرى تحرير
دولة الكويت.
وشهد الحفل سمو ولي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح ورئيس م�ج�ل��س االم ��ة

م� � ��رزوق ال �غ��ان��م وك� �ب ��ار ال �ش �ي��وخ
وس � �م� ��و ال� �ش� �ي ��خ ن� ��اص� ��ر امل �ح �م��د
االح �م ��د ال �ص �ب��اح وس �م��و ال�ش�ي��خ
ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك ال �ح �م ��د ال �ص �ب��اح
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر
ش ��ؤون ال ��دي ��وان االم �ي��ري الشيخ
ن��اص��ر ص �ب��اح االح� �م ��د وال �ن��ائ��ب
االول ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال� �خ ��ال ��د ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م �ح �م ��د ال � �خ ��ال ��د ون � ��ائ � ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال ��دف ��اع
ال� �ش� �ي ��خ خ� ��ال� ��د ال� � �ج � ��راح ون ��ائ ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ووزي � ��ر

املالية ووزير النفط بالوكالة انس
ال�ص��ال��ح وال � ��وزراء وامل�س�ت�ش��ارون
وك�ب��ار امل�س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة وكبار
ال � � � �ق� � � ��ادة ب� ��ال � �ج � �ي� ��ش وال � �ش� ��رط � ��ة
والحرس الوطني واالطفاء.
واس�ت�ق�ب��ل م��وك��ب س�م��و االم�ي��ر
لدى وصوله الى مكان الحفل بكل
ح �ف��اوة وت��رح�ي��ب م��ن ق�ب��ل اب�ن��ائ��ه
م��ن م�ن�ت�س�ب��ي ال �ج �ي��ش وال �ش��رط��ة
والحرس الوطني واالدارة العامة
ل�ل�اط �ف��اء وق� ��ام س �م��وه ب��رف��ع علم
الدولة ثم تم عزف النشيد الوطني.
 ..ويرفع العلم في قصر بيان ايذانًا ببدء االحتفاالت

سموه ضرب أروع األمثلة للقائد المتحلي ببعد النظر والوقار السياسي والبعيد عن االنفعال

الغانم :األمير حصن الكويت ورسخ مناعتها السياسية

ق��ال رئيس مجلس األم��ة م��رزوق
ع �ل ��ي ال� �غ ��ان ��م ان ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح�ف�ظ��ه
الله ورع��اه نجح وبشكل ملفت في
تحصني الكويت وترسيخ مناعتها
ال � �س � �ي ��اس � �ي ��ة ف� � ��ي ظ� � ��ل ال� �ت� �ق� �ل� �ب ��ات
الدراماتيكية التي شهدتها املنطقة
خالل السنوات العشر املاضية.
وق ��ال ال�غ��ان��م ف��ي ب�ي��ان صحفي
بمناسبة ال��ذك��رى ال�ع��اش��رة لتولي
سمو أمير البالد مقاليد الحكم ان
ال �س �ن��وات ال �ع �ش��ر امل��اض �ي��ة ل��م تكن
س �ه �ل��ة ع� �ل ��ى االط� �ل� ��اق م� ��ن ن��اح �ي��ة

التطورات االقليمية املتقلبة وتزايد
ب��ؤر التوتر السياسي واالم�ن��ي في
املنطقة وكان من حسن حظ الكويت
ان ت �ح �ظ��ى ف ��ي ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ب��رب��ان
سفينة متمرس وعلى ق��در ع��ال من
الحكمة.
واض��اف الغانم ان نجاح سمو
االم �ي��ر ف��ي ال�س�ي��ر بسفينة الكويت
وس��ط تلك امل��واج املتالطمة ل��م تكن
مهمة سهلة لكن ما يمتلكه سموه
م��ن م�خ��زون م��ن ال�خ�ب��رات والحكمة
والحنكة التي راكمها عبر السنني
كانت كفيلة بالعبور بالكويت الى
بر االمان.

واض� � ��اف ال� �غ ��ان ��م :م �ن��ذ ان� ��دالع
االزمة املالية العاملية بعد سنتني من
ت��ول��ي سمو االم�ي��ر الحكم وانتهاء
ب��ال�ت�ع��اط��ي امل �ح �ت��رف وال�ح�ك�ي��م مع
ملفي تفجير مسجد االمام الصادق
والخلية واالرهابية وما بينهما من
محطات سياسية وامنية صاخبة
نجح سموه في ضرب اروع االمثلة
ع �ل��ى ال �ق��ائ��د امل�ت�ح�ل��ي ب�ب�ع��د ال�ن�ظ��ر
وال� ��وق� ��ار ال �س �ي��اس��ي وال �ب �ع �ي��د ع��ن
االنفعال واالرتجال فكان سموه في
كل تلك املحطات مزيجا من الهدوء
والحزم في آن واح��د واضعا نصب
ع �ي �ن �ي��ه م �ص �ل �ح��ة ال� �ك ��وي ��ت ال �ع �ل �ي��ا

ق�ب��ل اي ح�س��اب��ات سياسية ضيقة
وقصيرة املدى.
   وق� � � � ��ال ال � � �غ � ��ان � ��م :ان ت �م �ض��ي
ال �ك ��وي ��ت ال� ��دول� ��ة ال �ص �غ �ي��رة وس��ط
ت �ل ��ك امل� �خ ��اض ��ات ب ��أق ��ل ال �ت �ك��ال �ي��ف
ال�س�ي��اس�ي��ة وان ت�ن��أى بنفسها عن
ال �ه��زات االرت��دادي��ة لتلك ال�ت�ط��ورات
أمر في غاية الصعوبة ويكاد يكون
مستحيال ل��وال حصافة سمو أمير
ال �ب�لاد وق��درت��ه ع�ل��ى ت�ق��دي��ر االم ��ور
ووضعها في سياقاتها السياسية
الصحيحة.
واش� ��ار ال �غ��ان��م ال ��ى م��ا يشهده
ع �ه��د ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و م��ن

ارادة س �ي��اس �ي��ة وخ� �ط ��وات عملية
م�ت��وازي��ة م��ع ع�م��ل ب��رمل��ان��ي محموم
م� ��ن اج� � ��ل ت ��دش �ي�ن ح �ق �ب��ة ت �ن �م��وي��ة
شاملة تعطلت كثيرا في السابق.
وق� � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ان اح� � � ��دى اه ��م
بصمات سمو االمير والتي ميزته
ع ��ن ك �ث �ي��ر م� ��ن زع � �م ��اء ال� �ع ��ال ��م ه��ي
ال �ت �ف��ان��ي ف� ��ي ل �ع��ب دور ال��وس �ي��ط
االق�ل�ي�م��ي واس �ت �م��راره ف��ي ترسيخ
س� �ي ��اس ��ة ال� �ت ��دخ ��ل االن � �س� ��ان� ��ي ف��ي
م �ن��اط��ق ال� �ص ��راع ول �ع��ل اه� ��م م�ث��ال
ع� �ل ��ى ذل � ��ك دور س� �م ��وه وال� �ك ��وي ��ت
ف ��ي ال �ت �ع��اط��ي م ��ع ازم � ��ة ال�لاج �ئ�ين
ال � �س� ��وري�ي��ن وت� �ب� �ن� �ي ��ه ل � �ه� ��ذا امل �ل��ف

ال�ش��ائ��ك وامل�ت�ص��اع��د وم��ن ه�ن��ا ج��اء
اختيار االم��م املتحدة لسموه قائدا
إنسانيا والكويت بلدا إنسانيا.
واختتم الغانم تصريحه قائال:
ونحن ف��ي ال��ذك��رى العاشرة لتولى
س�م��وه مقاليد ال�ح�ك��م ن�ت�ض��رع ال��ى
امل ��ول ��ى ج �ل��ت ق ��درت ��ه ان ي��دي��م على
سموه نعمة الصحة والعافية وأن
ي �س��دد خ �ط��اه بمعية ع �ض��ده سمو
ولي العهد االم�ين لكل ما فيه رفعة
ونماء وطننا الكويت.
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المبارك هنأ األمير بذكرى توليه مقاليد الحكم

مجلس الوزراء :إعادة النظر في إجراءات
إرسال المرضى للعالج في الخارج
وجه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك
بتكليف لجنة تنظيم وتوحيد إجراءات العالج في
الخارج مجددا بإعادة النظر باإلجراءات والقواعد
الخاصة بإرسال المرضى للعالج في الخارج ووضع
معايير وضوابط جديدة تكفل إيصال هذه الخدمة
لمستحقيها ومعالجة أوجه الهدر والمبالغة
في في تكاليفها `ذلك بناء على توجيهات حضرة
صاحب السمو األمير حفظه اهلل ورعاه بترشيد
اإلنفاق العام بما ينسجم مع ما تتطلبه الظروف
المالية الراهنة.
سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

ع �ق��د م�ج�ل��س ال � � ��وزراء اج�ت�م��اع��ه
األس � �ب� ��وع� ��ي ب� �ع ��د ظ� �ه ��ر ام� � ��س ف��ي
ق ��اع ��ة م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ف� ��ي ق�ص��ر
ب �ي��ان ب��رئ��اس��ة س�م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس الوزراء وبعد
االجتماع صرح وزير اإلعالم ووزير
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ
سلمان الحمود بما يلي:
ب � �م � �ن ��اس � �ب ��ة ب � � � ��دء االح� � �ت� � �ف � ��االت
ب��األع �ي��اد ال��وط�ن�ي��ة ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
وقيام حضرة صاحب السمو األمير
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه ف��ي ق�ص��ر ب�ي��ان
صباح أمس برفع العلم إيذانا ببدء
االحتفاالت الوطنية بحلول الذكرى
الخامسة والخمسني للعيد الوطني
وال �خ��ام �س��ة وال �ع �ش��ري��ن ل�ل�ت�ح��ري��ر
ومرور عشرة أعوام على تولي سمو
األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه م�ق��ال�ي��د
الحكم وسمو ولي العهد حفظه الله
والية العهد.
ي � �ت � �ق� ��دم س � �م� ��و رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال� ��وزراء ب�ه��ذه امل�ن��اس�ب��ات السعيدة
إل ��ى م �ق��ام ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه ولسمو
ول��ي ع�ه��ده األم�ي�ن حفظه ال�ل��ه وإل��ى
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ال��وف��ي ب�خ��ال��ص
التهاني والتبريكات سائال املولى
عز وجل أن يمن على وطننا الغالي
وأهله األوفياء بنعمة األمن واألمان
والرفاه وأن تظل راية الكويت عالية
خفاقة ف��ي س�م��اء امل�ج��د وال�ع�لا وأن
يكلل حضرة صاحب السمو األمير
وس�م��و ول��ي ع�ه��ده األم�ي�ن برعايته
ويمدهما بموفور الصحة والعمر
امل��دي��د وأن يحفظهما ذخ��را للوطن
العزيز وأن يديم على بلدنا الحبيب
أفراحه الوطنية الخير واالزدهار.
ث ��م اط �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة لحضرة صاحب

السمو األمير حفظه الله ورعاه من
ديفيد كاميرون رئيس وزراء اململكة
املتحدة الصديقة والتي نقلها ديز
م��ون��دس��واي��ن وزي� ��ر ال ��دول ��ة إلدارة
ال�ت�ن�م�ي��ة ال��دول �ي��ة وال �ت��ي تضمنت
اإلش � � � ��ادة ب ��ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة
امل �ت �م �ي��زة ال �ت��ي ت��رب��ط ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
ال �ص ��دي �ق�ي�ن وإل� � ��ى ال � �ت � ��زام امل �م �ل �ك��ة
امل�ت�ح��دة ب��أم��ن منطقة الخليج كما
ت �ض �م �ن��ت دع � � ��وة ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة وال � ��رع � ��اي � ��ة امل �ش �ت��رك��ة
للمؤتمر ال��دول��ي ال��راب��ع للمانحني
لدعم الوضع اإلنساني في سوريا
واملقرر عقده في مدينة لندن خالل
شهر فبراير القادم.
ك�م��ا اط�ل��ع مجلس ال� ��وزراء كذلك
ع �ل��ى ال ��رس ��ال ��ة امل ��وج� �ه ��ة ل �ح �ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه الله
ورعاه من وليم هنري غيتس الثالث
ال ��رئ � �ي ��س امل� � �ش � ��ارك مل ��ؤس� �س ��ة ب �ي��ل
وملندا غيتس والتي عبر فيها عن
سروره بالزيارة التي قام بها للبالد

مؤخرا وشكره على ما حظى به من
ح �س��ن االس �ت �ق �ب��ال وك� ��رم ال�ض�ي��اف��ة
واإلش � ��ادة ب��ال��دور اإلن �س��ان��ي ال��ذي
ت �ق��وم ب��ه دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب�م�س��اع��دة
املحتاجني بمختلف بقاع العالم.
وب� �ن ��اء ع �ل��ى ت��وج �ي �ه��ات ح�ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر ح�ف�ظ��ه الله
ورع ��اه بترشيد اإلن �ف��اق ال �ع��ام بما
ي�ن�س�ج��م م ��ع م ��ا ت�ت�ط�ل�ب��ه ال �ظ��روف
امل ��ال� �ي ��ة ال ��راه � �ن ��ة ف� �ق ��د وج � ��ه س�م��و
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب�ت�ك�ل�ي��ف
ل �ج �ن��ة ت �ن �ظ �ي��م وت��وح �ي��د إج� � ��راءات
ال�ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج م�ج��ددا ب��إع��ادة
ال � �ن � �ظ� ��ر ب � � � ��اإلج � � � ��راءات وال � �ق� ��واع� ��د
الخاصة بإرسال املرضى للعالج في
ال �خ��ارج ووض ��ع معايير وض��واب��ط
ج��دي��دة تكفل إي �ص��ال ه��ذه الخدمة
ملستحقيها ومعالجة أوج��ه الهدر
واملبالغة في تكاليفها.
ثم رحب مجلس الوزراء بالزيارة
ال� �ت ��ي س �ي �ق ��وم ب �ه ��ا ل �ل �ب�ل�اد ال �ي ��وم
ال� �ث�ل�اث ��اء ال ��رئ� �ي ��س ال� �ب ��اج ��ي ق��ائ��د
السبسي رئ�ي��س جمهورية تونس

الشقيقة وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه متمنيا
ل��ه وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه ط�ي��ب اإلق��ام��ة
في البالد.
وأح � � � ��اط س� �م ��و رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� � � � � ��وزراء امل� �ج� �ل ��س ع �ل �م��ا ب �ن �ت��ائ��ج
الزيارة التي قام بها للبالد األسبوع
امل� ��اض� ��ي ال ��رئ� �ي ��س ان ��ري� �ك ��ي ب�ي�ن�ي��ا
رئيس الواليات املتحدة املكسيكية
وبفحوى لقائه مع حضرة صاحب
ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
والتي تناولت سبل تعزيز الروابط
الوثيقة وتوسيع عالقات التعاون
ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين ب��اإلض��اف��ة إل��ى
ال � �ت � �ش ��اور ف� ��ي ع � ��دد م� ��ن ال �ق �ض��اي��ا
اإلقليمية وال��دول�ي��ة كما ت��م توقيع
عدد  7اتفاقيات ومذكرات تفاهم في
م �ج��االت ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وال�س�ي��اح��ة
والطاقة والتعليم العالي والخدمات
ال � �ج� ��وي� ��ة وال � �ص � �ح � �ي ��ة وال � �ت � �ع� ��اون
االس� �ت� �ث� �م ��اري ب �ي�ن دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
والواليات املتحدة املكسيكية.
ك�م��ا واف ��ق م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
توصية لجنة الشؤون االقتصادية

صباح الخالد يترأس وفد الكويت في االجتماع
التشاوري لمجلس الجامعة العربية
ت��رأس النائب األول لرئيس
م � �ج � �ل � ��س ال� � � � � � � � � � ��وزراء ووزي � � � � ��ر
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
ال � �خ ��ال ��د وف� � ��د دول� � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
امل �ش ��ارك ف��ي أع �م��ال االج�ت�م��اع
ال � �ت � �ش � ��اوري مل �ج �ل ��س ج��ام �ع��ة
ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة ع�ل��ى امل�س�ت��وى
ال� � � � � ��وزاري وال � � � ��ذي ع� �ق ��د أم ��س
االث � � �ن� �ي��ن ف� � ��ي ع� ��اص � �م� ��ة دول� � ��ة

اإلمارات العربية أبوظبي.
وي �ض��م وف� ��د دول � ��ة ال �ك��وي��ت
امل �ش ��ارك ف��ي أع �م��ال االج�ت�م��اع
م � �س� ��اع� ��د وزي � � � � ��ر ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة
ل� �ش ��ؤون م �ك �ت��ب ال �ن��ائ��ب األول
لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال�س�ف�ي��ر ال �ش �ي��خ د.
أح �م��د ن��اص��ر امل �ح �م��د وس�ف�ي��ر
دولة الكويت لدى دولة االمارات

ال� �ع ��رب� �ي ��ة ص �ل ��اح ال �ب �ع �ي �ج��ان
وم � �س� ��اع� ��د وزي� � � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
لشؤون الوطن العربي السفير
عزيز الديحاني ومندوب دولة
ال �ك ��وي ��ت ال� ��دائ� ��م ل� ��دى ج��ام�ع��ة
ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة أح� �م ��د ال �ب �ك��ر
وع� � � ��ددا م� ��ن م� �س ��ؤول ��ي وزارة
الخارجية.

املتضمنة م �ش��روع ال �ق��رار ال�خ��اص
ب��إن�ش��اء منطقة ح��رة ج�ن��وب البالد
(ال� �ن ��وي� �ص� �ي ��ب) واس� �ت� �م ��ع م�ج�ل��س
الوزراء إلى شرح قدمه وزير التجارة
وال �ص �ن��اع��ة د .ي��وس��ف م�ح�م��د عبد
ال �ل��ه ال�ع�ل��ي أوض ��ح ف�ي��ه أن ال� ��وزارة
قامت باستالم موقع املنطقة الحرة
جنوب البالد (النويصيب).
ث ��م أط �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع�ل��ى
تقرير متابعة الربع الثالث للخطة
ال �س �ن ��وي ��ة  2016/2015واس �ت �م��ع
بهذا الصدد إلى شرح قدمته وزير
ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل وزير
الدولة لشؤون التخطيط والتنمية
هند الصبيح أوضحت فيه الرؤية
املستقبلية واألهداف االستراتيجية
للتنمية لدولة الكويت وقد تضمن
التقرير متابعة مستهدفات الخطة
 2016/2015وم� �ش ��روع ��ات ال�خ�ط��ة
ال�س�ن��وي��ة وال �ب��ال��غ ع��دده��ا ( ) 531
م �ش��روع��ا م ��وزع ��ة ب�ي�ن م �ش��روع��ات
إن �ش��ائ �ي��ة وم� �ش ��روع ��ات ت �ط��وي��ري��ة
وم �ش��روع��ات ال �ش��راك��ة ب�ي�ن ال�ق�ط��اع
ال� � � �ع � � ��ام وال � � � �خ� � � ��اص وال � � �ش � ��رك � ��ات
املساهمة.
ك �م��ا ش��رح��ت ال ��وزي ��ر للمجلس
امل � �ع� ��وق� ��ات ال � �ت� ��ي ت �ع �ي��ق ال �ت �ن �ف �ي��ذ
واإلجراءات الالزم اتخاذها لتجاوز
ال�ع�ق�ب��ات اإلداري � ��ة وت�س��ري��ع إن�ج��از
املشاريع وق��د كلف مجلس ال��وزراء
لجنة ال�ش��ؤون االقتصادية بإعداد
هذه اآلليات وإجراءاتها.
ثم بحث مجلس الوزراء الشؤون
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض� � ��وء ال �ت �ق ��اري ��ر
املتعلقة بمجمل التطورات الراهنة
ف� � ��ي ال� � �س � ��اح � ��ة ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ع �ل��ى
الصعيدين العربي والدولي.

تكليف لجنة
الشؤون
االقصادية إعداد
اآلليات لتسريع
إنجاز المشاريع
 531مشروعا
بين إنشائية
وتطويرية
ومساهمة
مستهدفات
الخطة
2016-2015
الموافقة على
مشروع إنشاء
منطقة حرة
في جنوب البالد
بالنويصيب
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محافظ حولي :االحتفالية محطة
مهمة في تاريخ الكويت
اح�ت�ف�ل��ت م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي ام��س
برفع العلم اي��ذان��ا ببدء االحتفاالت
ال��وط �ن �ي��ة ت��زام �ن��ا م��ع ت��دش�ين سمو
ام �ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح م��راس��م رف��ع العلم
بمناسبة م ��رور ع�ش��ر س �ن��وات على
ت ��ول ��ي س � �م ��وه ال� �ح� �ك ��م واالح� �ت� �ف ��ال
بمرور  55عاما على ذكرى االستقالل
وم��رور  25ع��ام��ا على ذك��رى تحرير
البالد.
وأك��د محافظ ح��ول��ي ال�ف��ري��ق أول
متقاعد الشيخ احمد ال�ن��واف خالل
اح �ت �ف��ال �ي��ة امل �ح��اف �ظ��ة ب �م��راس��م رف��ع
ال�ع�ل��م ان االح�ت�ف��ال�ي��ة ت�ش�ك��ل محطة
م�ه�م��ة ف��ي ت��اري��خ ال �ك��وي��ت ف��ي نيله
اس �ت �ق�ل�ال��ه وت �ح ��ري ��ره وال� �ت ��ي ت�م�ث��ل
بداية نهضته وبناء الدولة الحديثة.

واش � � � � ��ار امل � �ح� ��اف� ��ظ ال � � ��ى اه �م �ي ��ة
االح� � �ت� � �ف � ��االت ف � ��ي ت ��دع� �ي ��م اواص � � ��ر
ال� ��وح� ��دة ال ��وط �ن �ي ��ة وال� �ت�ل�اح ��م ب�ين
اب� � �ن � ��اء ال � �ش � �ع ��ب ال � �ك ��وي � �ت ��ي داع � �ي ��ا
الجميع للعمل على استقرار البالد
سياسيا واقتصاديا واجتماعيا في
امل��رح�ل��ة املقبلة وان يلتفت الجميع
ب�ك��ل اط�ي��اف�ه��م وان�ت�م��اءات�ه��م مل��ا فيه
مصلحة الوطن وخدمته
واس �ت��ذك��ر ال�ش�ي��خ اح �م��د ال �ن��واف
تضحيات ش�ه��داء ال�ك��وي��ت االط�ه��ار
ال��ذي��ن ض�ح��وا بدمائهم الغالية في
سبيل تحرير الوطن من براثن الغزو
العراقي الغاشم واشار الى دور سمو
ام�ي��ر ال�ب�لاد ال��ذي اس�ت�ط��اع ان يقود
الكويت الى االستقرار والتنمية في
ه��ذه املرحلة الصعبة التي يمر بها

الشيخ احمد النواف

وطننا العربي بدبلوماسيته الراقية
وج� �ه ��وده ال ��رائ ��دة ف��ي رأب ال �ص��دع
واص�لاح ذات البني بني االش�ق��اء من
الدول العربية.

محافظ األحمدي :نجدد العهد
والوالء لخدمة الكويت وأهلها
أك � ��د م �ح ��اف ��ظ االح � �م� ��دي ال �ش �ي��خ
ف � ��واز خ��ال��د ال �ح �م��د ان االح �ت �ف��االت
باألعياد الوطنية تعد مصدر فخر
واعتزاز لكل ابناء الكويت واملقيمني
ع�ل��ى ارض �ه��ا م �ج��ددا ال�ع�ه��د وال ��والء
لحضرة صاحب السمو امير البالد
لخدمة الكويت واهلها.
ج��اء ذل��ك خ�لال تدشني محافظة
االح� � �م � ��دي االح � �ت � �ف � ��االت ب ��االع� �ي ��اد
الوطنية وال��ذك��رى ال�ع��اش��رة لتولي
حضرة صاحب السمو امير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر

ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع ��اه مقاليد
الحكم.
واوض� � ��ح ان رؤي � ��ة ع �ل��م ال �ك��وي��ت
خفاقا في محافظة الخير محافظة
األح� � �م � ��دي وع � �ل� ��ى ام� � �ت � ��داد ال ��وط ��ن
يجعلنا ن�ج��دد ال�ع�ه��د ل��وط��ن ال�ع��زة
واإلب� � ��اء ول �ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
عهد ال��والء واالنتماء جنودا أوفياء
ل �خ��دم��ة ال �ك ��وي ��ت ال �غ��ال �ي��ة وأه �ل �ه��ا
امل� �خ� �ل� �ص�ي�ن م� �ع ��رب ��ا ع � ��ن ام � �ل� ��ه ف��ي
ت�ح�ق�ي��ق امل��زي��د م��ن ال �ت �ق��دم وال��رف�ع��ة
للكويت واهلها.

الشيخ فواز خالد الحمد

محافظ العاصمة :تجسيد حي لوحدة
الوطن وتماسكه
قال محافظ العاصمة الفريق اول
م�ت�ق��اع��د ث��اب��ت امل�ه�ن��ا ان رف ��ع العلم
اع �ظ��م اي � ��ام االم � ��م وال �ش �ع��وب مل ��ا له
م��ن معان وطنية عظيمة ومناسبة
عزيزة على قلوب الكويتيني.
واض � � � � ��اف امل � �ه � �ن� ��ا ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع �ل��ى ه��ام��ش اح�ت�ف��ال
املحافظة بمراسم رف��ع العلم ايذانا
ب� �ب ��دء ف �ع��ال �ي��ات االع � �ي� ��اد ال��وط �ن �ي��ة
والذكرى العاشرة لتولي سمو امير
البالد الشيخ صباح االحمد مقاليد
الحكم ان هذه املناسبة فرصة ايضا
ل�ل�ت�ع�ب�ي��ر ع �م��ا ن �ش �ع��ر ب ��ه م ��ن ف�خ��ر
وع��زه وحب لبلدنا الحبيب الكويت
ول �س �م ��و ام� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورعاه.

واوضح املهنا ان رفع علم الكويت
ف��ي جميع ان�ح��اء ال��دول��ة ف��ي توقيت
واحد هو تجسيد حي لوحدة الوطن
والتماسك وله داللة ومعنى كبيران
ه��و ال ��وق ��وف وراء ام �ي��رن��ا ووال��دن��ا
وراع� � ��ي ن�ه�ض�ت�ن��ا وت �ع �ب �ي��ر ص ��ادق
عما يكنه شعب ال�ك��وي��ت م��ن محبة
صادقة لقيادتنا الحكيمة.
وق � � � ��ال :ل� �ق ��د م� � ��رت ع �ل �ي �ن��ا ال� �ع ��ام
امل��اض��ي اح ��داث ع��دي��دة ل��م ت��زدن��ا اال
تماسكا ووحدة ووالء للوطن الغالي
داعيا ال��ى الحرص على حماية امن
ال��وط��ن وص �ي��ان��ة ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة
حتى تظل الكويت دائما اب��دا واحة
األمن واألمان وأرض الخير والعطاء
وامل�ل�اذ اآلم��ن ل�ك��ل م�ل�ه��وف .واك��د ان

ثابت املهنا

الكويت ارض حاضنة لشعوب وامم
وحضارات من كل بقاع االرض منذ
نشأتها األولى والى يومنا هذا.

محليات

محافظ الفروانية :رفع العلم
تعبير عن الفرحة بتولي األمير
مقاليد الحكم
ق��ال محافظ الفروانية الشيخ
ف �ي �ص��ل ال �ح �م ��ود ان رف� ��ع ال�ع�ل��م
ه � ��و أب � �ل� ��غ ت �ع �ب �ي��ر ع � ��ن ال �ف ��رح ��ة
ب� �م ��رور  10س� �ن ��وات ع �ل��ى ت��ول��ي
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األح�م��د الجابر الصباح مقاليد
ال �ح �ك��م ك ��رم ��ز ت �ت �ج �س��د ف �ي��ه ك��ل
معاني الشموخ والرفعة والعزة
واالنتماء للوطن.
جاء ذلك في تصريح صحافي
ع�ق��ب اح �ت �ف��ال ن�ظ�م�ت��ه امل�ح��اف�ظ��ة
ب ��رف ��ع ع �ل��م ال� �ب�ل�اد اي� ��ذان� ��ا ب �ب��دء
االح �ت �ف��االت ال��رس�م�ي��ة ب��االع�ي��اد
ال��وط �ن �ي��ة واالح� �ت� �ف ��ال ب��ال��ذك��رى

ال�س�ن��وي��ة ال�ع��اش��رة ل�ت��ول��ي سمو
أمير البالد مقاليد الحكم.
واك� ��د ال �ح �م��ود ان س �م��و أم�ي��ر
ال� �ب�ل�اد م �ث ��ال ي �ح �ت��ذى ب�ح�ك�م�ت��ه
ال �س��دي��دة وط �م��وح��ات��ه ال�ك�ب�ي��رة
لبناء هذا الوطن وتحقيق الرفعة
واالزده� � � ��ار ألب �ن��ائ��ه م �ش �ي��را ال��ى
اس �ه��ام��ات س �م��وه امل �ت �ع��ددة في
شتى املجاالت ايمانا منه بإعالء
م �ك��ان��ة ال �ك��وي��ت ح �ت��ى أص�ب�ح��ت
قوة سياسية اليستهان بها بني
بلدان العالم.

الشيخ فيصل الحمود

محافظ مبارك الكبير:
شعارنا الكويت حب وانتماء
ق� � ��ال م� �ح ��اف ��ظ م� � �ب � ��ارك ال �ك �ب �ي��ر
ال� � �ف � ��ري � ��ق اول م � �ت � �ق� ��اع� ��د اح � �م ��د
عبداللطيف الرجيب ان احتفالية
رف��ع العلم تعزز الوحدة الوطنية
وتبث روح االنتماء والوالء للوطن.
ج � � � � � � ��اء ذل � � � � � � ��ك ف� � � � � ��ي ت� � �ص � ��ري � ��ح
للصحافيني ع�ق��ب ان�ت�ه��اء م��راس��م
رف��ع ال�ع�ل��م ف��ي امل�ح��اف�ظ��ة وأض��اف
ال��رج�ي��ب ان ل��دى م�ح��اف�ظ��ة م�ب��ارك
الكبير العديد من الفعاليات التي
ستقيمها لسكان املحافظة منها
م�ع��رض ب��ان��ورام��ا ب�م�ش��ارك��ة بيت
ال� �ش� �ه� �ي ��د وع� � � ��رض ص � � ��ور ل �س �م��و

األم� �ي ��ر ن �س �ت �ع��رض ف �ي �ه��ا م�س�ي��رة
سموه الوطنية.
واشار الى ان الفعاليات تتضمن
اي �ض��ا ع �م��ل ك��رن �ف��ال ل�لأط �ف��ال في
حديقة ال�ع��دان وأوب��ري��ت ف��ي قرية
املسيلة مبينا أن شعار املحافظة
ف� ��ي ه � ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة ه� ��و ال �ك��وي��ت
حب وانتماء .وشدد الرجيب على
أه �م �ي��ة ت �ع��زي��ز ت �م��اس��ك امل�ج�ت�م��ع
وت �ق��وي��ة ال �ل �ح �م��ة ال��وط �ن �ي��ة مل��زي��د
م��ن األم��ن واألم ��ان واالس�ت�ق��رار في
البالد.

احمد الرجيب

محافظ الجهراء :الوحدة الوطنية
تحمي مكتسبات المجتمع
أك��د م�ح��اف��ظ م�ح��اف�ظ��ة ال�ج�ه��راء
الفريق متقاعد فهد األمير أهمية
ال � ��وح � ��دة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ف� ��ي ت�ح�ص�ين
امل� �ج� �ت� �م ��ع وح � �م� ��اي� ��ة م �ك �ت �س �ب��ات��ه
ورف� �ع ��ة ش��أن��ه وت �ق��دم��ه .ج ��اء ذل��ك
ف� ��ي ك �ل �م��ة ل �ل �ف��ري��ق االم � �ي� ��ر خ�ل�ال
احتفال املحافظة برفع العلم ايذانا
ب�ب��دء االح�ت�ف��االت ب��اع�ي��اد الكويت
ال��وط �ن �ي��ة ب � �م ��رور  55ع ��ام ��ا ع�ل��ى
االستقالل و 25عاما على التحرير
و 10س �ن ��وات ع �ل��ى ت��ول��ي ح�ض��رة
ص��اح��ب سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظة الله ورعاه مقاليد الحكم.
وقال إن مستقبلنا الذي نتطلع

إليه مرهون بعطائنا وبما نبذله
من عمل وفاء لهذا الوطن
واس � �ت � �ع � ��رض ال � �ف� ��ري� ��ق االم� �ي ��ر
ب � �ع� ��ض امل� � �ش � ��اري � ��ع امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة
ملحافظة الجهراء والتي أصبحت
ب �ع �ه��دة امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وب �ل��دي��ة
الكويت ومنها انشاء سوق متعدد
االغ � � � � ��راض وال� ��واج � �ه � ��ة ال �ب �ح��ري��ة
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ك��اظ�م��ة وإق ��ام ��ة س��وق
م �ن �خ �ف��ض ال �ت �ك��ال �ي��ف ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
امل�ط�لاع وتخصيص ارض إلقامة
م� � �ش � ��روع ع� �ل� �م ��ي ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م��ع
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
فهد األمير
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هنأ سموه بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم

الخرينج :األمير حاكم عادل
وقائد حكيم وراع لنهضة وطنه
ت� ��وج� ��ه ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م�ج�ل��س
االم ��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج بالتهاني
والتبريكات الى القيادة السياسية
وال � � ��ى ع � �م ��وم ال� �ش� �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
بمناسبة حلول الذكرى العاشرة
ل� �ت ��ول ��ي ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و االم� �ي ��ر
وق ��ائ ��د ال �ع �م��ل االن �س��ان��ي ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
ام� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد امل� �ف ��دى ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورع ��اه م�ق��ال�ي��د ال�ح�ك��م ف��ى ب�لادن��ا
ال�ك��وي��ت ال�غ��ال�ي��ة متمنيا لسموه
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه دوام الصحة
والعافية والعمر امل��دي��د ليواصل
مسيرته ف��ي ب�ن��اء نهضة الكويت
وق �ي��ادة سفينتها ال ��ى ب��ر االم ��ان
ب ��رع ��اي ��ة ال� �ل ��ه ث� ��م ب �ف �ض��ل ح�ك�م��ة
س �م��وه ف��ي رع��اي��ة ش ��ؤون ال��دول��ة
داخليا وخارجيا.
واك��د الخرينج ان ه��ذه الذكرى
ال� �غ ��ال� �ي ��ة ع� �ل ��ى ن � �ف� ��وس ال �ش �ع��ب
ال �ك ��وي �ت ��ي م ��اه ��ي اال م �ح �ط��ة م��ن

محطات سموه الكثيرة والفاعلة
ف��ي ح��ب الكويت والعمل الوطني
املخلص وال��دف��اع وال �ح��رص على
مصالح الكويت واهلها سواء في
الداخل أم الخارج فهو نعم القائد
في كل مواقع عمله الوطنية باذال
ال �ج �ه��د وامل� � ��ال م ��ن اج� ��ل ال �ك��وي��ت
ورفعتها وحفظ مصالحها مذلال
الصعوبات والعوائق امام الشعب
الكويتي ف��ي ك��ل م�ك��ان ف��ي العالم
ف�ق��د ك ��ان خ�ي��ر خ�ل��ف ل�خ�ي��ر سلف
للكويت وشعبها.
وق� � ��ال ال �خ ��ري �ن ��ج ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي :وف � ��ي ه � ��ذه امل �ن��اس �ب��ة
ال� �غ ��ال� �ي ��ة ن �س �ت��ذك ��ر ب� �ك ��ل اع � �ت ��زاز
االن �ج��ازات ال�ت��ي حققتها الكويت
ف � � ��ي ع � �ه� ��د س � � �م � ��وه س � � � � ��واء ع �ل��ى
ال �ص �ع �ي��د امل �ح �ل ��ي او ال �خ �ل �ي �ج��ي
وك� ��ذل� ��ك ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د ال ��دول ��ي
مشيرا ال��ى ان مسيرة سمو أمير
البالد حافلة بالعطاء واإلنجازات

الخرينج مستقبال السعيد

على املستويات املحلية والعربية
وال��دول �ي��ة كلها وم�ك��ان�ت��ه ال �ب��ارزة
وس � �ي� ��اس � �ت� ��ه امل � � �ت� � ��وازن� � ��ة ج �ع �ل��ت
ل � �ل � �ك ��وي ��ت ث� � ��واب� � ��ت راس � � �خ� � ��ة ف��ي
سياستها املحلية والدولية الفتا
الى حنكة سموه ونظرته الثاقبة

وحكمته ف��ي ال�ت�ع��ام��ل م��ع الكثير
م ��ن االح � � ��داث داخ �ل �ي��ا وخ��ارج �ي��ا
للحفاظ على امن واستقرار البالد
م�ش�ي��را ال��ى ان ال�ت��اري��خ سيسجل
ه ��ذه ال �ف �ت��رة امل�ض�ي�ئ��ة م��ن ت��اري��خ
الكويت بأحرف من نور ملا لسموه

من مواقف مشرفة على املستويات
ك��اف��ة امل �ح �ل �ي��ة م �ن �ه��ا واإلق �ل �ي �م �ي��ة
والدولية مستذكرين فخر احترام
واعتزاز العالم بسموه حفظه الله
ورع ��اه م��ن خ�ل�ال ال�ت�ك��ري��م االم�م��ي
واطالق لقب قائد العمل االنساني
على سموه وجعل الكويت مركزا
للعمل االنساني.
واك��د الخرينج ان سمو األمير
اث� �ب ��ت ف ��ي ك ��ل امل� ��واق� ��ف ان � ��ه رج��ل
دول � ��ة م ��ن ال� �ط ��راز االول وال �ف��ري��د
م ��ن خ�ل�ال ح �ب��ه ل�ش�ع�ب��ه وح��رص��ه
ع� �ل ��ى م� �ص ��ال ��ح وط � �ن� ��ه وت �م �س �ك��ه
ب��ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وح��ري��ة التعبير
واع � �ل� ��اء راي � � ��ة ال� ��دس � �ت� ��ور وك �ل �م��ة
ال �ق ��ان ��ون وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ال�ق�ي��م
االصيلة التي يتميز بها املجتمع
الكويتي الفتا الى ان سموه حفظه
الله ورعاه يحتل مكانة كبيرة في
ق �ل ��وب اب �ن��ائ��ه ال �ك��وي �ت �ي�ين ال��ذي��ن
ع��رف��وه دائ�م��ا اب��ا حنونا وحاكما

ع � � ��ادال وق � ��ائ � ��دا ح �ك �ي �م��ا وراع � �ي� ��ا
لنهضة وطنه وتقدمه واستقراره
واعالء شأنه ومكانته.
وف� � � ��ي خ� � �ت � ��ام ت � �ص ��ري � �ح ��ه ق� ��ال
ال� �خ ��ري� �ن ��ج :ان� �ن ��ا ن� �س ��أل ال� �ل ��ه ع��ز
وج ��ل ان ي��دي��م ع�ل��ى س�م��و االم�ي��ر
حفظه الله ورع��اه موفور الصحة
وال �ع��اف �ي��ة وع� �ل ��ى ال �ك��وي��ت ن�ع�م��ة
االم � � � ��ن واالم� � � � � ��ان ون� � �ج � ��دد ب� �ه ��ذه
امل �ن��اس �ب��ة ال� �ع ��زي ��زة ع �ل��ى ق�ل��وب�ن��ا
ال � ��والء وال �ح��ب ال �ن��اب��ع م��ن ال�ق�ل��ب
لسمو األم �ي��ر ولسمو ول��ي عهده
االم � �ي � ��ن وال� � � � ��ى أس� � � � ��رة ال� �ص� �ب ��اح
الكريمة.
إل��ى ذل��ك استقبل ن��ائ��ب رئيس
م �ج �ل��س األم� � ��ة م � �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج
بمكتبه أم��س عضو مجلس األمة
السابق طالل السعيد.

الظفيري :الرؤية الثاقبة لألمير حفظت للوطن أمنه

د.منصور الظفيري

ت � � �ق� � ��دم ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د .م� �ن� �ص ��ور
ال �ظ �ف �ي��ري ب��أس �م��ى آي� ��ات ال�ت�ه��ان��ي
والتبريكات ملقام حضرة صاحب
السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح حفظه الله
ورع��اه بمناسبة ال��ذك��رى العاشرة
لتولي سموه مسند اإلمارة مهنئا
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ب�ت�ل��ك امل�ن��اس�ب��ة
ال �ع��زي��زة ال �ت��ي ي�ت�ج��دد ال�ع�ه��د بها
ه��ذا ال�ع��ام وق��د حقق س�م��وه األم��ن

واالس � � �ت � � �ق� � ��رار ل ��وط � �ن ��ه وال � �ح � �ي ��اة
الكريمة للمواطن الكويتي في ظل
تحديات اقتصادية وأمنية كبيرة
تواجه بعض دول املنطقة.
وق � � ��ال ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي :إنجازات عظيمة لسموه
ع � �ل� ��ى امل� � �س� � �ت � ��وى ال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس� ��ي
وال �س �ي��اس��ي واالن� �س ��ان ��ي تحققت
م � � � ��ن خ � � �ل � ��ال ح� � �ك� � �م � ��ة وت � ��رس� � �ي � ��خ
مل � � �ب� � ��ادئ ال� ��دي � �م � �ق� ��راط � �ي� ��ة ورؤي� � � ��ة

ث��اق�ب��ة وت��وج�ي�ه��ات س��دي��دة تعلي
مصلحة ال�ك��وي��ت ف��وق ك��ل اعتبار
وتضمن استدامة الحياة الكريمة
للمواطنني.
وأض ��اف :علينا ان نستغل تلك
املناسبة العزيزة لنؤكد ان علينا أن
ندرك جميعا ما يحيط بمنطقتنا
م��ن ت�ح��دي��ات وظ ��روف استثنائية
ت �س�ت��دع��ي م �ن��ا ج�م�ي�ع��ا ك �م��ا ش��دد
ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد على

وح � ��دة ال �ص��ف وال �ب �ع��د ع ��ن اث� ��ارة
ال � �ن � �ع� ��رات وال� �ش� �ح ��ن ال� �ط ��ائ� �ف ��ي و
ت�ع��زي��ز ال�ع�م��ل ال�خ�ل�ي�ج��ي امل�ش�ت��رك
وال�ب��دء ب��االص�لاح��ات االقتصادية
وب��رام��ج ال�ت��رش�ي��د الج��ل اس�ت��دام��ة
الحياة الكريمة للمواطن الكويتي
في ظل تداعيات انخفاض اسعار
النفط على األوضاع االقتصادية.
وأختتم النائب الظفيري حديثه
م�ت��وج �ه��ا ب��أس �م��ى آي� ��ات ال�ت�ه��ان��ي

وال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات مل � �ق� ��ام س� �م ��و أم �ي��ر
ال �ب�ل�اد امل �ف��دى ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
بمناسبة ال��ذك��رى العاشرة لتولي
سموه مقاليد الحكم داعيا الله ان
ي��دي��م ع�ل��ى س�م��وه م��وف��ور الصحة
والعافية وان يحفظ الله للكويت
أمنها وأمانها تحت راية سموه.

طنا :الموافقة على اتفاقية بين الكويت
و المكسيك لتشجيع االستثمار
أع � �ل� ��ن م � �ق� ��رر ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
ال �خ ��ارج �ي ��ة ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط�ن��ا
ع��ن امل��واف�ق��ة ع�ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون
االت� �ف ��اق� �ي ��ة ب �ي�ن ح �ك��وم �ت��ي دول� ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت وامل � �ك � �س � �ي ��ك ل �ت �ش �ج �ي��ع
والحماية املتبادلة لالستثمارات
ب� ��اع � �ت � �ب� ��اره� ��ا ن� �م� �ط� �ي ��ة وت� �ح� �ق ��ق
ال�ص��ال��ح امل�ش�ت��رك ل��دول��ة ال�ك��وي��ت

وعالقاتها الدولية مبينا انه وفق
احكام الدستور والقوانني جاءت
امل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل �ي �ه��ا ب� �ق ��ان ��ون وف �ق��ا
للمادة  2 /70من الدستور واملادة
 116م��ن ال�لائ �ح��ة ح�ي��ث ال ي�ج��وز
تعديل م��واده��ا دس�ت��وري��ا وعليه
تكون مقبولة.
وأش� � � � � � � ��ار ط� � �ن � ��ا ف� � � ��ي ت � �ص ��ري ��ح

ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين أم ��س ال ��ى ان ك�ت��اب��ا
ورد م ��ن رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ال � ��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم � � ��ة ح ��ول
االت � �ف � ��اق � �ي � ��ة ل� �ت� �ش� �ج� �ي ��ع وت� � �ب � ��ادل
االس� �ت� �ث� �م ��ارات وح �م��اي��ة وح �ق��وق
املستثمرين م��ن ال��دول�ت�ين خاصة
ف��ي ال �ح��روب م��وض�ح��ا ان ال�غ��رض
م ��ن االت �ف��اق �ي��ة ي�ت�م�ث��ل ف ��ي ح�م��اي��ة

االس�ت�ث�م��ارات وتشجيع العالقات
االقتصادية بني الدولتني وحماية
ح � �ق� ��وق وم � �ص ��ال ��ح امل �س �ت �ث �م��ري��ن
م��ن م��واط�ن��ي ال��دول�ت�ين ف��ي ح��االت
ال� � �ن � ��زاع وال� �ت� �ع ��وي ��ض وال �ت ��أم �ي ��م
وال �س �م ��اح ب �ت �ح��وي��ل األرب � � ��اح ال��ى
دول املستثمرين او اي دولة اخرى
بحرية.

واض ��اف ط�ن��ا ان م��دة االتفاقية
 10س� �ن ��وات ت� �ج ��دد ت �ل �ق��ائ �ي��ا مل��دة
اخ ��رى ول �ك��ل دول ��ة ح��ق ط�ل��ب ع��دم
تجديدها.

محمد طنا
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كلمته أخرست كل األفواه المشككة في موقفنا الخليجي الثابت

نواب :رد الغانم على الريجاني يجسد وحدة
المصير الكويتي السعودي
ث�م��ن ع��دد م��ن ال �ن��واب م��وق��ف رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم في مؤتمر
البرملانات االسالمية وال��ذي رفض فيه
ك�ل�م��ة رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان االي ��ران ��ي حيث
اعتبرها ت��دخ�لا ف��ي ال�ش��ؤون الداخلية
للمملكة العربية السعودية مؤكدين ان
رد ال�غ��ان��م يمثلنا ككويتيني وجسدت
وح � � ��دة امل� ��وق� ��ف ال �ك ��وي �ت ��ي ال �س �ع ��ودي
ووح � � ��دة امل �ص �ي��ر وال � �ك ��رام ��ة م�ش�ي��ري��ن
ان م�ن�ظ��وم��ة دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون كل
ال ي�ت�ج��زأ واي م �س��اس ب��إح��دى دول�ه��ا
نرفضه.
وح �ي ��ا ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
م��رزوق الغانم مشيدا بموقفه املبدئي
وال �ح��اس��م امل ��داف ��ع ع ��ن م��وق��ف امل�م�ل�ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع ��ودي ��ة ض ��د امل� �ه ��ات ��رات
االي��ران�ي��ة راف�ض��ا كلمة رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان
االيراني التي تتدخل فيها في الشؤون
ال��داخ�ل�ي��ة للمملكة ف��ي مؤتمر االت�ح��اد
البرملاني االسالمي.
واك� ��د ال �خ��ري �ن��ج ان م��وق��ف ال��رئ�ي��س
ال �غ��ان��م ي�م�ث��ل ال �ك��وي��ت ق �ي ��ادة وش�ع�ب��ا
منطلقا بذلك من مبدأ املصير املشترك
ل��دول الخليج ومنسجما م��ع القوانني
واالع � � ��راف ال��دول �ي��ة ب �ع��دم ال �ت��دخ��ل في
الشؤون الداخلية للدول مؤكدا أن ايران
اس �ت �م��رأت ال �ت��دخ��ل ف��ي ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة
دون رادع وما موقف الرئيس الغانم اال
ردع��ا ودفاعا عن مصالح دول الخليج
ضد تدخالت ايران.

ماضي الهاجري

حمود الحمدان

وت �ق ��دم ال �خ��ري �ن��ج ب��ال �ش �ك��ر ال�ج��زي��ل
ل �ل ��رئ �ي ��س ال � �غ ��ان ��م ع� �ل ��ى ه� � ��ذا امل ��وق ��ف
امل�ب��دئ��ي امل�ع�ب��ر ع��ن م�ش��اع��ر الكويتيني
ت �ج��اه امل�م�ل�ك��ة ودول ال�خ�ل�ي��ج وراف �ض��ا
التدخالت االيرانية.
وثمن النائب ماضي الهاجري موقف
رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم ورده
ال� �ق ��وي ع �ل��ى رئ �ي��س م �ج �ل��س ال �ش��ورى
االي��ران��ي علي الريجاني حينما تدخل
ف��ي ال �ش��أن ال��داخ �ل��ي للمملكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة م��ؤك��دا ان م��وق��ف ال��رئ�ي��س
ال� �غ ��ان ��م ه� ��و امل� ��وق� ��ف ال ��رس� �م ��ي ل ��دول ��ة
الكويت ويمثلنا وف��ي ال��وق��ت نفسه أن
ه��ذا املوقف الواضح والصريح يمثلنا
ك �ك��وي �ت �ي�ي�ن م �ح �ب�ي�ن ل � � ��دول امل �ن �ظ��وم��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة ك ��اف ��ة والن� �ن� �س ��ى م ��واق ��ف
الشقيقة الكبرى وعمقنا االستراتيجي

امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال �ت��ي ل��م
ت �ب �خ��ل ي ��وم ��ا م ��ن األي � � ��ام ع ��ن ال ��وق ��وف
بجانب أشقائها دول الجوار فضال عن
أن عالقة الكويت باململكة عالقة خاصة
ومتجذرة عبر التاريخ.
وأض � � � ��اف ال � �ه� ��اج� ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي أم� � ��س إن إي � � � ��ران م �س �ت �م��رة
ف ��ي اس �ت �ف ��زاز دول ال �خ �ل �ي��ج م ��ن خ�ل�ال
ال �ت��دخ��ل ف ��ي ش��ؤون �ه��ا ال��داخ �ل �ي��ة وم��ا
ق ��ال ��ه الري �ج ��ان ��ي ي �م �ث��ل م �س��اس��ا ل�ي��س
فقط للمملكة وإنما لدول الخليج كافة
مؤكدا ان منظومة دول مجلس التعاون
كل ال يتجزأ واي مساس بإحدى دولها
نرفضه وال نقبله.
وأكد الهاجري عمق العالقات القوية
ب �ي�ن دول م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون وخ��اص��ة
اململكة العربية السعودية والذي استغل

غ �ي��اب �ه��ا الري� �ج ��ان ��ي وح � � ��اول امل �س��اس
ب �ه ��ا وب� �ش ��ؤون� �ه ��ا ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م�ض�ي�ف��ا
ان امل� �س ��ؤول�ي�ن اإلي ��ران � �ي �ي�ن وت �ح��دي��دا
الريجاني لم يتوقفوا عن التصريحات
املستفزة لشعوب دول مجلس التعاون
وس�ب��ق أن ت��دخ��ل ف��ي ال�ش��أن البحريني
واإلم��ارات��ي ولم يتوقف عن إث��ارة الفنت
وال �ق�ل�اق��ل وم �ح��اول��ة زع��زع��ة األم� ��ن في
دول ال�خ�ل�ي��ج إال أن ه ��ذه امل ��رة ت�ص��دى
ل��ه ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م وك ��ان ل��ه ب��امل��رص��اد
م �ت��وج �ه��ا ب��ال �ش �ك��ر إل� �ي ��ه ع �ل��ى م��وق �ف��ه
الغيور والذي يؤكد أن الدول الخليجية
جسد واحد.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه أش� � ��اد ال� �ن ��ائ ��ب ح �م��ود
ال �ح �م��دان ب�ك�ل�م��ة رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
مرزوق الغانم في كلمته الرصينة أمام
مؤتمر ال�ب��رمل��ان��ات اإلس�لام�ي��ة ردا على
ت�ه�ج��م ال ��وف ��د اإلي ��ران ��ي ع �ل��ى ال�ش�ق�ي�ق��ة
السعودية.
وأوضح أن كلمة الغانم أكدت وحدة
امل ��وق ��ف ال �ك��وي �ت��ي ال �س �ع ��ودي ووح� ��دة
امل�ص�ي��ر وال �ك��رام��ة وأخ� ��رس ك��ل األف ��واه
ال�ت��ي ق��د تشكك ف��ي م��وق�ف�ن��ا الخليجي
ال�ث��اب��ت األرك� ��ان ك�م��ا ج��اء ذل��ك موقفنا
ال �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ت ��زام ��ا ب �م��وق��ف ق �ي��ادت �ن��ا
الكويتية الحكيمة التي جسدتها كلمات
قائد مسيرتنا سمو األمير بأن الكويت
وال �س �ع��ودي��ة وب��اق��ي م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ف��ي خ �ن��دق واح ��د دف��اع��ا ع��ن ق�ض��اي��ان��ا
اإلسالمية والعربية والخليجية.

آل الشيخ يشيد بموقف
الغانم في مؤتمر بغداد

عبد الله بن محمد آل الشيخ

أشاد رئيس مجلس الشورى في
اململكة العربية ال�س�ع��ودي��ة الشيخ
ال ��دك� �ت ��ور ع �ب��دال �ل��ه ب ��ن م �ح �م��د ب��ن
إبراهيم آل الشيخ باملوقف املشرف
ل��رئ�ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق علي
الغانم ،خالل مؤتمر اتحاد مجالس
الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلس�لام��ي ال��ذي عقد ف��ي العاصمة
ال � �ع� ��راق � �ي� ��ة ب � � �غ � � ��داد ,ح � �ي ��ث س �ج��ل
اع�ت��راض��ه على م��ا تضمنته الكلمة
التي ألقاها رئيس مجلس الشورى
اإلي� � ��ران� � ��ي ع� �ل ��ي الري � �ج� ��ان� ��ي ف�ي�م��ا
يتعلق باململكة العربية السعودية.
ووفقا لوكالة االنباء السعودية

ف � � � ��أن رئ � � �ي � ��س م � �ج � �ل� ��س ال � � �ش � ��ورى
ال �س �ع��ودي ث�م��ن ف��ي اف�ت�ت��اح جلسة
املجلس العادية الثالثة عشرة التي
ع �ق��ده��ا أم ��س امل ��وق ��ف ال �ن �ب �ي��ل غير
امل �س �ت �غ��رب ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س األم ��ة
ال�ك��وي�ت��ي وللمجلس ،ال ��ذي يجسد
معاني األخ��وة ,والعالقات الوثيقة
ب �ي�ن امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
ودول � � � � � ��ة ال � � �ك � ��وي � ��ت ,وش �ع �ب �ي �ه �م��ا
ال� �ش� �ق� �ي� �ق�ي�ن ،س � ��ائ �ل��ا ال � �ل � ��ه ال �ع �ل��ي
ال �ق��دي��ر أن ي��دي��م ع�ل��ى دول مجلس
ال� �ت� �ع ��اون ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة
األمن واألمان ,وأن يديم علينا هذه
اللحمة املباركة.

المرافق ترفض قانون البلدية
لتقديمه مباشرة إلى اللجنة

الصحية توافق على قانون
الرعاية االجتماعية للمسنين

ناقشت لجنة املرافق العامة تعديلني
على قانون البيئة بحضور رئيس هيئة
البيئة وفريقه.
واوض��ح مقرر اللجنة النائب سعود
ال �ح��ري �ج��ي ان ال�ل�ج�ن��ة رف �ض��ت م�ق�ت��رح
ال�ن��ائ��ب عسكر ال�ع�ن��زي ل �ت �ك��راره بينما
ابقت على مقترح العضو عادل الخرافي
حيث يتضمن حظر التدخني في االماكن
ال�ع��ام��ة امل�غ�ل�ق��ة وش �ب��ه امل�غ�ل�ق��ة ويحظر
الدعاية واالع�ل�ان ع��ن التبغ والسجائر
وغيرهما من هذه االمور.
واض � � � � ��اف ال � �ح ��ري � �ج ��ي ان ال �ل �ج �ن��ة
ن��اق�ش��ت اي �ض��ا ب�ع��ض امل�ق�ت��رح��ات فيما
يخص تسمية الشوارع وتبديل بعض
اس �م��ائ �ه��ا م�ب�ي�ن��ا ان ال �ل �ج �ن��ة اس�ت�ث�ن��ت
موضوع استبدال تسمية الشوارع نظرا

اجتمعت اللجنة الصحية
أم��س ب�ح�ض��ور ممثلي وزارة
ال � �ش � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ � �ـ ��ؤون وت� � � ��م م �ن ��اق �ش ��ة
م� �ـ� �ـ� �ـ� �ـ� �ش ��روع ب� �ق ��ان� �ـ� �ـ ��ون ب �ش ��أن
الرعاية االجتماعية للمسنني.
وق ��ال مقــــرر اللجـــنة ال�ن��ائ��ب
سعـــــدون ح �م��اد ان القانــون
ي � �ت� ��أل� ��ف م� � ��ن  ٢٤م� � � � ��ادة وت� ��م
مناقشتها جميعها وواف�ق��ت
اللجنة على مشـــــروع القانـــون
ب � � ��االج� � � �م � � ��اع واح� � �ـ� � �ـ� � �ي � ��ل ال � ��ى
املجلـــس.
وذك� � � � ��ر ان امل� � � � � ��ادة االول� � � ��ى
توضح ان املسن هو كل مواطن
ك��وي�ت��ي ب�ل��غ  ٦٥س�ن��ة وامل�س��ن
املعوز هو كل مسن غير قادر

جانب من اجتماع لجنة املرافق العامة أمس

لعدم وجود اهمية له.
وعلى صعيد اخر اوض��ح الحريجي
ان ال �ل �ج �ن��ة رف �ض ��ت امل � �ش ��روع ب �ق��ان��ون
بشأن بلدية الكويت وامل�ح��ال م��ن وزي��ر

البلدية عيسى الكندري وذلك النه قدمه
مباشرة الى اللجنة بينما كان يفترض
ان يحال ال��ى رئيس مجلس االم��ة وهو
بدوره من يحيله الى اللجنة.

جانب من اجتماع اللجنة الصحية أمس

على ان يؤمن لنفسه كليا او
ج��زئ �ي��ا م ��ا ي��ؤم �ن��ه ال�ش�خ��ص
العادي من ضروريات الحياة
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ن �ت �ي �ج��ة ال �ق �ص��ور

في قدراته البدنية او العقلية
والنفسية.
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الجيران :القيادات النفطية الحالية
غير مؤهلة لمرحلة تقنين اإلنفاق
ق � ��ال ع� �ض ��و ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي د .ع �ب��د
ال ��رح� �م ��ن ال� �ج� �ي ��ران ان� � ��ه ال ي�م�ك��ن
ات � �ب� ��اع س �ي��اس �ي��ة ت ��رش� �ي ��د ف��اع �ل��ة
وسط األنفالت في القطاع النفطي
م�ش�ي��را إل��ى ان ال �ق �ي��ادات الحالية
غ�ي��ر م��ؤه�ل��ة ل�ق�ي��ادة م��رح�ل��ة تقنني
اإلنفاق وامليزانيات وال يوجد دور
فاعل وحقيقي للقطاع النفطي في
خدمة املجتمع.
وعن سياسة الترشيد بالقطاع
النفطي أوض ��ح ال�ج�ي��ران ان ال�ب��دء
ب�ه��ا ض� ��رورة ألن ��ه امل�ع�ن��ي ب��إي�ج��اد
البدائل الناجحة عن طريق اتباعه
ل� �س� �ي ��اس ��ات ال ت � �خ� ��رج ع � ��ن ط ��وق
اختصاصه ومنها:
(األس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ات ال� ��دائ � �م� ��ة)
ومنها:
 ض� � �ب � ��ط ت � �ك� ��ال � �ي� ��ف اإلن � � �ت� � ��اجباستخدام التكنولوجيا الحديثه
وت �ق �ل �ي��ل امل� �ص ��اري ��ف ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة

ووق ��ف ال �ه��در ف��ي ع �ق��ود التشغيل
وال� �ت� �ق� �ل� �ي ��ل م � ��ن ال � �ت� ��وق � �ف� ��ات غ �ي��ر
املخطط لها في املصانع.
 ال� �ت ��رك� �ي ��ز ع� �ل ��ى ال� �ص� �ن ��اع ��اتالتحويلية وه��ي الصناعات التي
ت� �ح ��ول ال � �ب � �ت ��رول إل � ��ى م � � ��واد ذات
قيمة أع�ل��ى مثل البتروكيماويات
والبروبلني.
– إي�ج��اد امل�ن��اف��ذ اآلم �ن��ة مصاف
ت�م�ل�ك�ه��ا ال �ك��وي��ت ف ��ي ال � �خ� ��ارج او
م� �ص ��ان ��ع ك� �ي� �م ��اوي ��ة ف� ��ي ال � �خ� ��ارج
تساهم فيها الكويت.
 اخ �ت �ي��ار ال �ق �ي��ادي�ين ال �ق��ادري��نع�ل��ى ت��رش�ي��د االن �ف��اق وان يكونوا
على درجة عالية من االمانة.
 تعظيم القيمة املضافة للنفطالكويتي عن طريق ضبط تكاليف
االنتاج وانشاء صناعات تحويلية
واي �ج��اد م�ن��اف��ذ ام�ن��ة ط��وي�ل��ة االم��د
لتصريف النفط الكويتي.
-وق ��ف ت��وظ�ي��ف غ�ي��ر الكويتيني

د .عبد الرحمن الجيران

ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة واالس� �ت� �غ� �ن ��اء ع�م��ا
ي�م�ك��ن االس �ت �غ �ن��اء ع�ن�ه��م وت�ف�ع�ي��ل
دور امل��وظ�ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ليحلوا
محل االجانب.
(األس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ات امل��رح �ل �ي��ة )
ومنها-:

 وقف جميع املكافآت و اللجانوف� � � � ��رق ال � �ع � �م� ��ل وج� � �ع � ��ل ال� �ل� �ج ��ان
االس� ��اس � �ي� ��ة ت �ع �ق ��د خ �ل ��ال ال � � ��دوام
ال��رس �م��ي ح �ت��ى ال ي�س�ت�ح��ق عنها
بدل جلسات.
 ال � �ع � �م� ��ل االض � � ��اف � � ��ي ي �خ �ف��ضاالع � �ت � �م� ��اد ال� � ��ى ال � ��رب � ��ع ف� �ق ��ط و ال
يحتاجها العمل.
 ت� �ط� �ب� �ي ��ق ال� � � � �ج � � � ��زاءات ع �ل��ىاملوظفني س��واء التأخير أم الغياب
ام التقصير بالعمل الن�ه��ا حسب
ق��واع��د امليزانية تحول املبالغ الى
االيرادات.
 وقف جميع املهمات الرسميةاال في اضيق الحدود ويقدم ورقة
عمل قبل املهمة تبني الهدف منها
الن الواقع ليس فيه إضافة جديدة؟
 وقف جميع السلف النثرية االف��ي اض�ي��ق ال �ح��دود و م��ا يحتاجه
ال �ع �م��ل م ��ن م� � ��واد ي �ج��ب ش ��راؤه ��ا
باسرع وقت.

الطريجي للصالح :هل تم إلغاء أي دعوم؟
وجه النائب د .عبدالله الطريجي
سؤاال الى وزير التجارة والصناعة
د .يوسف العلي حيث جاء في نص
السؤال:
نمى الى علمنا قيام وكيل الوزارة
ب �ت��وج �ي��ه ك � �ت ��اب ل � ��دي � ��وان ال �خ��دم��ة
امل ��دن� �ي ��ة ب� �ش ��أن اس� �ت� �ح ��داث ع � ��دد 2
م��راق�ب��ة ج��دي��دة بمكتبه وذل ��ك على
ع�ك��س ت��وج��ه ال ��دول ��ة وص� ��دور ق��رار
مجلس ال��وزراء بعدم استحداث اي
زيادات بالهياكل التنظيمية في ظل
تداعيات االزمة االقتصادية الحالية
وي�ت��م موافاتنا بنسخة م��ن الكتاب
املوجه للخدمة املدنية.
سبق لوكيل الوزارة توجيه كتاب
ل ��دي ��وان ال �خ��دم��ة ب �ش��أن اس �ت �ح��داث
م ��راق� �ب ��ة ج� ��دي� ��دة ب �م �ك �ت �ب��ه وق � ��د ت��م
رف�ض�ه��ا م��ن دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
وعليه يتم موافاتنا بنسخ من تلك
الكتب.
ه��ل هناك عالقة ب�ين كتاب وكيل
ال � � � ��وزارة ل� ��دي� ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
ب ��اس� �ت� �ح ��داث م��راق �ب �ت�ي�ن ج��دي��دت�ي�ن
ب �م �ك �ت �ب ��ه وت � ��أخ � ��ر ل� �ج� �ن ��ة م �ق��اب �ل��ة
امل��رش�ح�ين للوظائف االش��راف�ي��ة من
القيام بعملها؟
مبررات املركزية في العمل وذلك
ب�خ�لاف ت��وج��ه ال��دول��ة للقضاء على
ال� �ب� �ي ��روق ��راط� �ي ��ة وس� � ��وء اس �ت �خ ��دام
ال �س �ل �ط��ة وذل� � ��ك م ��ا ب �ي�ن ن �ق��ل ادارة
ال� �ت� �م ��وي ��ن مل� �ك� �ت ��ب وك � �ي� ��ل ال� � � � ��وزارة
واش � � ��راف � � ��ه ع � �ل� ��ى اك � �ث � ��ر م � ��ن ق� �ط ��اع
ب � ��ال � ��وزارة ه � ��ذا غ �ي��ر م �ن �ص �ب��ه ف�ه��و

املشرف على قطاع الرقابة التجارية
وحماية املستهلك وق�ط��اع ال�ش��ؤون
القانونية وادارة التموين ورئيس
معظم فرق العمل واللجان.
ق� � � ��رار ت �ش �ك �ي��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ف �ن �ي��ة
القانونية والسيرة الذاتية لجميع
اع�ض��اء اللجنة وجميع التوصيات
ال�ص��ادرة عنها من تاريخ تشكيلها
ح �ت ��ى ت ��اري� �خ ��ه م� ��ؤي� ��دة ب �م �ح��اض��ر
انعقادها.
التوصيات املرفوضة من اللجنة
ال�ق��ان��ون�ي��ة اع�ل�اه وم �ب��ررات ال��رف��ض
وال � � � ��رأي ال� �ق ��ان ��ون ��ي ال� � ��ذي ت� ��م ع�ل��ى
اس � ��اس � ��ه رف � � ��ض ت� �ل ��ك ال� �ت ��وص� �ي ��ات
وص��اح��ب اع �ت �م��اد ال� ��رأي ال�ق��ان��ون��ي
املجابة للتوصية املرفوضة.
ق� � � ��رار ت �ش �ك �ي��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ف �ن �ي��ة
ال�ق��ان��ون�ي��ة إب ��ان ك��ان وك �ي��ل ال� ��وزارة
ال �ح��ال��ي ع �ض��وا ب�ص�ف�ت��ه م�س�ت�ش��ارا
ل �ل��وزارة او صفته الحالية وجميع
توصياتها ومحاضر انعقادها.
ت � ��زوي � ��دن � ��ا ب� ��ال � �س � �ي� ��رة ال� ��ذات � �ي� ��ة
ل�ل�م�س�ت�ش��ار امل��ال��ي ب��ال�ل�ج�ن��ة الفنية
ال�ق��ان��ون�ي��ة وم��واف�ق��ة دي ��وان الخدمة
امل��دن�ي��ة ع�ل��ى تعيينه وال�ع�ق��د امل�ب��رم
معه واملبالغ املنصرفة له كرواتب.
ت��زوي��دن��ا ب��ال�س�ي��رة ال��ذات�ي��ة ملدير
ادارة ال �ق �ض��اي��ا وال �ع �ق��ود وامل��ؤه��ل
ال �ع �ل �م��ي وس � �ن ��وات ال �خ��دم��ة ح�س��ب
م ��ا ه ��و م ��وج ��ود ب �س �ج�لات ال � ��وزارة
وكيفية ترقيتها وج�م�ي��ع محاضر
اج�ت�م��اع��ات ل�ج�ن��ة ش ��ؤون امل��وظ�ف�ين
ال�ت��ي واف�ق��ت ع�ل��ى ترقيتها وجميع

د .عبدالله الطريجي

الكتب الصادرة من عام  2013حتى
تاريخه من وكالئها املساعدين حول
ندبها او تثبيتها او انهاء ندبها.
موافقة ديوان الخدمة املدنية حال
اعطاء مدير ادارة العقود والقضايا
اي اج � ��ازة دراس� �ي ��ة ل�ل�ح�ص��ول على
املؤهل الجامعي.
ق � � � � � ��رارات ت� �ش� �ك� �ي ��ل ف � � ��رق ال �ع �م ��ل
واللجان بداية من العام املالي 2014
وح�ت��ى ت��اري�خ��ه وه��ل ت��م االستعانة
ب �م �س �ت �ش��اري��ن م ��ن خ� � ��ارج ال � � ��وزارة
لالشتراك في تلك الفرق واللجان؟
ق � � ��ام ال � �ق � �ط� ��اع امل � ��ال � ��ي واالداري
ب��ال��وزارة بالصرف ملستندات جهاز
ح� �م ��اي ��ة امل� �ن ��اف� �س ��ة ي� �ت ��م م ��واف ��ات �ن ��ا
ب��امل �س �ت �ش��اري��ن م ��ن خ � ��ارج ال� � ��وزارة
لالشتراك في تلك الفرق واللجان.
ه � � ��ل ت � � ��م م � � � ��راع � � � ��اة م � � ��ا ي � �ص ��رف

للمستشارين املستعان بخدماتهم
ب �ج �ه��از ح �م��اي��ة امل �ن��اف �س��ة وم ��ا يتم
صرفه من لجان وفرق عمل بالوزارة؟
ب �ي��ان ب�ك��اف��ة م�س�ت�ش��اري ال� ��وزارة
ال �ق��ان��ون �ي�ين وال �س �ي��رة ال��ذات �ي��ة لكل
م�س�ت�ش��ار وج �ه��ات عملهم االصلية
او ال�س��اب�ق��ة ق�ب��ل التحاقهم بالعمل
بالوزارة.
وم��ن جهة اخ��رى وج��ه الطريجي
س � � ��ؤاال ال � ��ى ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة ووزي ��ر النفط
ب��ال��وك��ال��ة أن ��س ال �ص��ال��ح وج� ��اء في
نص السؤال:
ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب �ك��اف��ة ال �ع �ق��ود
امل�ب��رم��ة لكل م��ا يقع تحت سلطتكم
ك��وزي��ر م��ال�ي��ة ووزي ��ر للنفط او الي
م��ؤس�س��ة او ه�ي�ئ��ة او ش��رك��ة تابعة
ل �ك��م ب�س�ب��ب م�ن��اص�ب�ك��م ت �ل��ك بشكل
مباشر او غير مباشر والتي يتمتع
ال� �ط ��رف ال �ث��ان��ي امل� �ب ��رم م �ع��ه ال�ع�ق��د
ب ��دع ��م م ��ال ��ي او ع �ي �ن��ي س� � ��واء ك��ان
ذل��ك ع�ب��ارة ع��ن ط��اق��ة بسعر مدعوم
او م �ح��روق��ات ب�س�ع��ر م��دع��وم او اي
ن ��وع م��ن ال��دع��وم امل �ق��ررة م��ن قبلكم
مع االخ��ذ بعني االعتبار كل العقود
املقرر بها اي نوع من الدعوم املبرمة
مع مستثمرين محليني او عامليني.
ي��رج��ى وص��ف طبيعة ه��ذا الدعم
ل �ك��ل ع �ق��د ب �ش �ك��ل م �خ �ت �ص��ر ون��وع��ه
وتكلفته السنوية.
ه��ل ت��م ال�غ��اء اي دع��م م��ن ال��دع��وم
املقدمة من قبل من تلك الجهات.

العوضي :على الحكومة
تبديد قلق المواطنين
بشأن انهيار االقتصاد
ح � � ��ذر ال � �ن� ��ائ� ��ب ك � ��ام � ��ل ال� �ع ��وض ��ي
م��ن خ �ط��ورة ت � ��داول ب �ع��ض ال��رس��ائ��ل
وامل� �ن� �ش ��ورات ع �ل��ى م ��واق ��ع ال �ت��واص��ل
االجتماعي بمختلف أشكالها والتي
من شأنها أن تثير الهلع والذعر بني
امل��واط �ن�ي�ن ب �ك��اف��ة ف�ئ��ات�ه��م خ��وف��ا من
التدهور السريع لالقتصاد وانهيار
ك ��اف ��ة األع � �م ��ال ال �ت �ج��اري��ة ال�ص�غ�ي��رة
والكبيرة.
وأض� � ��اف ال �ع��وض��ي ان ال �ح �ك��وم��ة
ق � �ص� ��رت ك� �ث� �ي ��را ف � ��ي امل � ��اض � ��ي وه ��ي
م�ق�ص��رة اآلن ب�ش�ك��ل أك �ب��ر م��ن ناحية
ت� � �ع � ��ري � ��ف امل � � ��واط � � �ن �ي ��ن ب � � ��األوض � � ��اع
وال �ت �ف��اص �ي��ل وط �م ��أن ��ة ال � �ن ��اس ب��دال
م� ��ن ت ��رك� �ه ��م ف ��ري� �س ��ة ل�ل�أخ� �ب ��ار ع�ل��ى
م��واق��ع ال�ت��واص��ل دون أن ي�ع��رف أحد
م �ص��دره��ا أو ص�ح�ت�ه��ا أو أب �ع��اده��ا
أو أه��داف �ه��ا ،م��ذك��را ب��أن��ه ط��ال��ب غير
م��رة ب�ض��رورة وج��ود متحدث رسمي
ب��اس��م الحكومة يطل على املواطنني
بشكل أسبوعي أو دوري للتحدث عن
رؤية الحكومة وموقفها من األحداث
واملستجدات ولتعريفهم بإالنجازات
وم �س �ي��رة ال �ع �م��ل م ��ؤك ��دا أن ال�ح��اج��ة
مل �ث��ل ه ��ذا امل �ت �ح��دث ت�ت�ض��اع��ف ال �ي��وم
م��ع ان�خ�ف��اض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط وأخ�ب��ار
العجز في امليزانية وتداول أخبار غير
موثوقة في وسائل التواصل.
وأك� � ��د ال �ع ��وض ��ي ض � � ��رورة خ ��روج
ال �ح �ك ��وم ��ة ف � � ��ورا ب �ب �ي ��ان ي� �ب ��دد ق�ل��ق
امل ��واط � �ن �ي�ن م� ��ن م� �ض� �م ��ون ال ��رس ��ائ ��ل
امل �ت ��داول ��ة ال �ت��ي ت �ت �ح��دث ع ��ن ان�ه�ي��ار
األسواق وأسعار العقارات وتخفيض
الرواتب بقيمة  220دينارا وغير ذلك
من التوقعات املخيفة التي من شأنها
أن ت�ث�ي��ر بلبلة ف��ي ال �ش��ارع الكويتي
مشيرا إل��ى أن الحكومة تدخلت أكثر
م��ن م��رة وق��ام��ت بحل مشاكل مماثلة

كامل العوضي

م� �ث ��ل أزم � � ��ة امل � �ن� ��اخ وغ � �ي� ��ره� ��ا .ودع� ��ا
ال�ع��وض��ي ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي إل��ى ع��دم
االن�ج��رار وراء ه��ذه الرسائل املزعجة
م��ذك��را بفترة ال�غ��زو ال�ع��راق��ي ال�ت��ي لم
يكن فيها نفط أو إيرادات ولكن الدولة
وقفت مع الناس في الداخل والخارج
ووقف الشعب مع بعضه صفا واحدا
وت �ج ��اوزوا جميعا واح ��دة م��ن أس��وأ
األزمات التي يمكن أن يمر بها شعب
على األرض .و أكد العوضي أن بعض
بنود الرسائل املتداولة تقدم نصائح
منطقية ل�ل�ن��اس م�ث��ل ال�ت��وف�ي��ر وع��دم
التبذير والترشيد في اإلنفاق ولكنها
ت �ش �ب��ه ال �س��م ف ��ي ال �ع �س��ل ح �ي��ث إن�ه��ا
تأتي ف��ي سياق الترويع والتخويف
وزع ��زع ��ة االس �ت �ق ��رار ول �ي �س��ت م�ج��رد
نصائح للتوفير والترشيد.
وختم العوضي مطالبا الحكومة
ب��ال�ت��دخ��ل وال� �خ ��روج ع�ل��ى امل��واط�ن�ين
ومخاطبتهم بكل شفافية وص��راح��ة
ومنطقية مؤكدا أن الشعب الكويتي
ال� ��واع� ��ي وال ��وط� �ن ��ي س �ي �م��ر م ��ن ه��ذه
األزم��ة كما مر من أزم��ات أخ��رى كانت
أخطر وأكثر شدة.

مطيع يشيد بإحالة الكندري
شبكة التزوير على النيابة
أشاد النائب د.أحمد مطيع بالدور
الرائد الذي يقوم به وزير املواصالت
ووزي � � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� � �ش � ��ؤون ال �ب �ل ��دي ��ة
عيسى الكندري لكشفه شبكة تزوير
واخ �ت�لاس��ات وب� ��دوره ق��ام بإحالتها
على النيابة العامة.
وق � ��ال م �ط �ي��ع إن خ� �ط ��وات ال��وزي��ر
تثلج الصدر فهذا هو ال��دور املطلوب
من الوزراء في مثل هذه األمور مؤكدا
ان ال� ��وزي� ��ر ال� �ك� �ن ��دري ك � ��ان ع �ن��د ث�ق��ة
س�م��و األم �ي��ر ال �ت��ي أواله إي��اه��ا وق��ام
ب �م��ا ي�م�ل�ي��ه ع �ل �ي��ه ض �م �ي��ره وأم��ان �ت��ه
م�ش��ددا أن املبالغ املفقودة ف��ي شبهة
االخ� �ت�ل�اس ��ات ك �ب �ي��رة وب��ان �ت �ظ��ار أن
تستردها ال��دول��ة عن طريق قضائها
ال� �ع ��ادل .وت�م�ن��ى ال �ن��ائ��ب م��ن ال� ��وزراء
ك��اف��ة ان ي �ح��ذوا ح ��ذو زم�ي�ل�ه��م وزي��ر
امل� ��واص�ل��ات وال �ق �ي ��ام ب � ��أدواره � ��م ف��ي

د .أحمد مطيع

وزارات �ه��م على أكمل وج��ه م��ن تدقيق
على اإلي��رادات واملصاريف والرواتب
وغيرها من األم��وال العامة املؤتمنني
عليها.
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الصالح يحيل على المجلس التقرير السنوي
لسندات وصكوك الدولة لشركات االستثمار
أح� � � � � ��ال ن� � ��ائ� � ��ب رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل��س
ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة أن��س الصالح
ع �ل��ى م�ج�ل��س االم� ��ة ال �ت �ق��ري��ر نصف
السنوي وتقريرا آخر سنويا بقيمة
ال�س�ن��دات وال�ص�ك��وك ال�ت��ي تصدرها
الدولة وكافة الدعم الحكومي تنفيذا
الحكام هذا املرسوم بقانون مشتمال
ع � �ل� ��ى اس � � �م� � ��اء ال � �ب � �ن� ��وك وش � ��رك � ��ات
االستثمار املستفيدة منها.
وذل� � � ��ك ت� �ن� �ف� �ي ��ذا ل � �ل � �م� ��ادة  31م��ن
امل��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م  2لسنة 2009
ب �ش��أن ت�ع��زي��ز االس �ت �ق��رار امل��ال��ي في
الدولة.
ون ��ص ال �ت �ق��ري��ر ال �س �ن��وي بقيمة
السندات والصكوك التي اصدرتها
الدولة وكافة الدعم الحكومي تنفيذا
الحكام املرسوم بقانون رقم  2لسنة
 2009بشأن تعزيز االستقرار املالي
في الدولة عن الفترة من  1 /1حتى
 2015 /12 /31على ما يلي:
أوال :ض� � � � �م � � � ��ان ال� � � �ع� � � �ج � � ��ز ف ��ي
امل � �خ � �ص � �ص� ��ات امل� � � �ح � � ��ددة مل �ح �ف �ظ��ة
ال �ت �س �ه �ي�ل�ات االئ �ت �م��ان �ي��ة وض �م��ان

االن �خ �ف��اض ف��ي قيمة االس�ت�ث�م��ارات
امل ��ال� �ي ��ة وامل �ح �ف �ظ ��ة ال� �ع� �ق ��اري ��ة ل ��دى
البنوك.
وف �ق��ا ل�ح�ك��م امل ��ادت�ي�ن ( 2و )3من
امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون امل �ش��ار ال �ي��ه ف��ان��ه
ي �ج ��وز ان ت �ض �م��ن ال� ��دول� ��ة ومل � ��دة ال
ت � �ت � �ج ��اوز خ� �م ��س ع � �ش� ��رة س� �ن ��ة م��ن
ت��اري��خ اص� ��دار ال �ض �م��ان ال�ع�ج��ز في
امل �خ �ص �ص��ات امل� �ح ��ددة ال �ت��ي يتعني
تكوينها مقابل محفظة التسهيالت
االئ �ت �م��ان �ي��ة وال �ت �م��وي��ل ال �ق��ائ��م ل��دى
ال �ب �ن��وك ف��ي  2008 /12 /31وك��ذل��ك
االن�خ�ف��اض ال��ذي ق��د ي�ط��رأ ف��ي قيمة
كل من محفظة االستثمارات املالية
وامل �ح �ف �ظ��ة ال �ع �ق��اري��ة ال �ق��ائ �م��ة ل��دى
البنوك في .2008 /12 /31
وت �ق �ض ��ي امل � � ��ادة  4م� ��ن امل ��رس ��وم
بقانون املشار اليه بأن «يصدر بنك
ال �ك��وي��ت امل ��رك ��زي ن�ي��اب��ة ع��ن ال��دول��ة
 وث� �ي� �ق ��ة ال� �ض� �م ��ان ال� �خ ��اص ��ة ب�ك��لب�ن��ك وي �ل �ت��زم ك��ل ب�ن��ك ب��ات �خ��اذ ك��اف��ة
االج � ��راءات ال�ل�ازم��ة مل�ع��ال�ج��ة العجز
ل ��دي ��ه ب �م��ا ي �ت��رت��ب ع �ل �ي��ه ت�خ�ف�ي��ض

قيمة الضمان سنويا بالنسبة التي
يحددها بنك الكويت املركزي بما ال
يقل عن  ٪ 8سنويا وذلك اعتبارا من
.2011 /12 /31
وت ��دف ��ع ال �ب �ن��وك س �ن��وي��ا ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ع � �م� ��ول� ��ة اص � � � � � ��دار ض � � �م � ��ان م� �ق ��اب ��ل
ال� �ت� �ك ��ال� �ي ��ف االداري� � � � � � ��ة وب� �ن� �س� �ب ��ة ال
تتجاوز  ٪ 1سنويا من رصيد قيمة
الضمان الصادر في نهاية كل سنة
وت � ��ؤول ح�ص�ي�ل��ة ه ��ذه ال �ن �س �ب��ة ال��ى
االحتياطي العام للدولة.
ول��م ي�ص��در بنك ال�ك��وي��ت امل��رك��زي
نيابة عن الحكومة اي ضمان وفقا
ل�ل�اح �ك ��ام س��ال �ف��ة ال ��ذك ��ر وذل � ��ك الي
م��ن ال�ب�ن��وك علما ب��أن ف�ت��رة السماح
بضمان الدولة وفقا الحكام املادتني
امل� �ش ��ار ال �ي �ه �م��ا ق ��د ان �ت �ه��ت ق��ان��ون��ا
اعتبارا من .2012 /1 /1
ث � ��ان � �ي � ��ا :ال� � �س� � �ن � ��دات وال � �ص � �ك� ��وك
امل �ص��درة وف �ق��ا الح �ك��ام امل� ��ادة  9من
املرسوم بقانون املشار اليه.
وف�ق��ا لحكم امل ��ادة  9م��ن امل��رس��وم
ب�ق��ان��ون امل �ش��ار ال �ي��ه ف��ان��ه ي �ج��وز ان

أحال مجلس الوزراء على املجلس
املرسومني التاليني:
 - 1م��رس��وم رق��م  344لسنة 2015
ب � ��إح � ��ال � ��ة م � � �ش� � ��روع ق� � ��ان� � ��ون ب� �ش ��أن
تعديل االع�ت�م��ادات فيما ب�ين أب��واب
امليزانية العسكرية ضمن بند وزارة
ال ��دف ��اع ف ��ي م �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
.2016/2015
 - 2م��رس��وم رق��م  345لسنة 2015
ب� ��إح� ��ال� ��ة م� � �ش � ��روع ق � ��ان � ��ون ب � � ��اإلذن
ل �ل �ح �ك��وم��ة ف ��ي أخ� ��ذ م �ب �ل��غ م ��ن امل ��ال
االح �ت �ي ��اط ��ي ال � �ع ��ام وف� �ت ��ح اع �ت �م��اد
اضافي بميزانية الوزارات واإلدارات
الحكومية للسنة املالية .2016/2015
ونصت امل��ادة االول��ى من املرسوم
االول على ما يلي:
م� � ��ادة اول� � � ��ى :ي� �ق ��دم ال � ��ى م�ج�ل��س
االم��ة مشروع القانون املرافق بشأن
تعديل االع�ت�م��ادات فيما ب�ين أب��واب
امليزانية العسكرية ضمن بند وزارة
ال ��دف ��اع ف ��ي م �ي��زان �ي��ة ال �س �ن��ة امل��ال�ي��ة
.2016/2015
م ��ادة ث��ان�ي��ة :ع�ل��ى رئ�ي��س مجلس
ال� � � � ��وزراء إب �ل ��اغ ه � ��ذا امل � ��رس � ��وم إل ��ى
مجلس األمة.

ونص املشروع على اآلتي:
م� ��ادة أول � ��ى :ت �ع��دي��ل االع �ت �م��ادات
فيما بني اب��واب امليزانية العسكرية
ضمن بند وزارة الدفاع في ميزانية
ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة  2016/2015و،ذل� ��ك
حسب الجدول رقم 1
مادة ثانية :على الوزراء  -كل فيما
يخصه  -تنفيذ هذا القانون ويعمل
ب��ه م��ن ت��اري��خ ص � ��دوره وي �ن �ش��ر في
الجريدة الرسمية.
ون �ص��ت م� ��واد امل ��رس ��وم رق ��م 345
لسنة  2015ب��إح��ال��ة م�ش��روع قانون
باإلذن للحكومة على ما يلي:
م� � ��ادة اول� � � ��ى :ي� �ق ��دم ال � ��ى م�ج�ل��س
األمة مشروع القانون املرافق باإلذن
ل �ل �ح �ك��وم��ة ف ��ي أخ� ��ذ م �ب �ل��غ م ��ن امل ��ال
االح �ت �ي ��اط ��ي ال � �ع ��ام وف� �ت ��ح اع �ت �م��اد
اضافي بميزانية الوزارات واالدارات
الحكومية للسنة املالية .2016/2015
م ��ادة ث��ان�ي��ة :ع�ل��ى رئ�ي��س مجلس
ال � � � � ��وزراء إب �ل ��اغ ه � ��ذا امل � ��رس � ��وم ال ��ى
م�ج�ل��س األم� ��ة .ون ��ص امل��رس��وم على
اآلتي:
مادة أولى:
ي��ؤذن للحكومة ف��ي ان ت��أخ��ذ من

امل� ��ال االح �ت �ي��اط��ي ال �ع ��ام م�ب�ل��غ 150
مليون دينار (مائة وخمسني مليون
دينار).
مادة ثانية :يفتح باملبلغ املذكور
ف ��ي امل� � ��ادة االول� � ��ى اع �ت �م��اد اض��اف��ي
ب� �م� �ي ��زان� �ي ��ة ال� � � � � � � ��وزارات واالدارات
الحكومية للسنة املالية 2016/2015
ب� ��ال � �ب� ��اب ال� � �خ � ��ام � ��س :امل � �ص� ��روف� ��ات
امل�خ�ت�ل�ف��ة وامل ��دف ��وع ��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة
يخصص ل��وزارة الدفاع على النحو
املبني في الجدول رقم 2
وي � � � � � � ��درج ض� � �م � ��ن امل� � �ج� � �م � ��وع � ��ة 1
امل �ص��روف��ات امل�خ�ت�ل�ف��ة ب�ن��د  2وزارة
ال ��دف ��اع وذل� ��ك ل �س ��داد دف �ع��ة م�ق��دم��ة
ل �ش��راء ط��ائ��رات ح��رب�ي��ة ن ��وع (ي ��ورو
ف��اي�ت��ر  -ت��اي �ف��ون) ب�ت�ك�ل�ف��ة اج�م��ال�ي��ة
ت�ق��در بمبلغ  2.600.000.000دي�ن��ار
ت��درج ضمن ب�ن��ود م�ي��زان�ي��ات وزارة
ال��دف��اع ل �ع��دة س �ن��وات م��ال�ي��ة ق��ادم��ة
ابتداء من السنة املالية .2016/2015
مادة ثالثة :على الوزراء  -كل فيما
يخصه  -تنفيذ هذا القانون ويعمل
ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن �ش��ره ف ��ي ال �ج��ري��دة
الرسمية.
ون� � �ص � ��ت امل � � ��ذك � � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ة

أنس الصالح

ت� �ص ��در وزارة امل ��ال �ي ��ة  -ن �ي��اب��ة ع��ن
ال ��دول ��ة  -س �ن��دات وص �ك��وك��ا بقيمة
ضمان الدولة للتمويل الجديد الذي
يحصل عليه عمالء قطاعات النشاط
االقتصادي املحلي املنتجة وذلك في
حالة تعثر املدين في السداد ويحدد
م �ق��دار ض�م��ان ال��دول��ة  -ب�ح��د اقصى
 نسبة  ٪ 50من املبلغ ال��ذي ال يتمت�غ�ط�ي�ت��ه م ��ن ال��رص �ي��د امل �ت �ب �ق��ي من
التمويل املتعثر مخصوما منه قيمة

الضمانات املقدمة من العميل.
ويسري حكم املادة  9سالف الذكر
اذا م��ا تبني تعثر ش��رك��ة االستثمار
ف� ��ي س � � ��داد ال �ت �م ��وي ��ل امل � �ق� ��دم ال �ي �ه��ا
واملضمون م��ن ال��دول��ة بنسبة ٪ 50
وفقا الحكام الفصل االول من الباب
ال�ث��ال��ث م��ن امل��رس��وم ب�ق��ان��ون امل�ش��ار
اليه.
ول��م يتعثر أي م��ن العمالء املقدم
إل �ي �ه��م ت �م��وي��ل ج��دي��د م �ض �م��ون من
الدولة بنسبة  ٪ 50كما لم تحصل
أي م� ��ن ش� ��رك� ��ات االس� �ت� �ث� �م ��ار ع�ل��ى
تمويل مضمون م��ن ال��دول��ة وم��ن ثم
فإنه لم تصدر وزارة املالية  -نيابة
ع ��ن ال� ��دول� ��ة  -س � �ن ��دات ص� �ك ��وك ف��ي
ه��ذا الخصوص .وجدير بالذكر انه
اس�ت�ن��ادا لنص امل��ادة  9م��ن امل��رس��وم
بقانون املشار اليه فإن فترة السماح
بتقديم ت�م��وي��ل ج��دي��د م�ض�م��ون من
الحكومة ق��د انتهت قانونا اعتبارا
من .2011/1/1
ث ��ال �ث ��ا :ال ��دع ��م ال �ح �ك��وم��ي امل �ق��دم
ل�ل�ب�ن��وك وش��رك��ات االس�ت�ث�م��ار وفقا
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ألح �ك ��ام امل � ��ادة  6وال �ب �ن��د رق ��م  2من
املادة  12من املرسوم بقانون املشار
اليه.
وفقا ألحكام امل��ادة  6من املرسوم
ب �ق��ان��ون رق ��م  2ل�س�ن��ة  2009امل �ش��ار
اليه فإنه في حالة ع��دم ق��درة أي من
البنوك على زيادة رأسماله ملواجهة
متطلبات اوضاعه املالية فإنه يجوز
خ�لال فترة سريان امل��رس��وم بقانون
قيام الهيئة العامة لالستثمار بشراء
س � �ن� ��دات ت� �ص ��دره ��ا ال� �ب� �ن ��وك ت �ك��ون
م�ل��زم��ة ال�ت�ح��ول ال��ى اس�ه��م او قابلة
للتحول الى اسهم ولم يكتتب فيها
من املساهمني واالكتتاب في االسهم
امل � �م � �ت ��ازة ال� �ت ��ي ت� �ص ��دره ��ا ال �ب �ن��وك
ول� ��م ُي �ك �ت �ت��ب ف �ي �ه��ا م ��ن امل �س��اه �م�ين
واالكتتاب في أي أدوات مالية اخرى
تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

الحكومة تطلب تعديل االعتمادات بين أبواب
ميزانية وزارة الدفاع
جدول رقم 1

ملشروع قانون بفتح اعتماد اضافي
ب� �م� �ي ��زان� �ي ��ة ال � � � � � � ��وزارات واإلدارات
الحكومية للسنة املالية 2016/2015
على ما يلي:
ب� �ن ��اء ع �ل ��ى ط �ل ��ب وزارة ال ��دف ��اع
تخصيص ميزانية لتعزيز ال��دف��اع
ع ��ن ال � �ب �ل�اد ل �ت �غ �ط �ي��ة ح��اج �ت �ه��ا ف��ي
ال� �ت� �س� �ل� �ي ��ح وامل� � � �ع � � ��دات ال �ع �س �ك��ري��ة
ن �ظ��را ل �ل��وض��ع االق �ل �ي �م��ي للمنطقة
وحاجة وزارة الدفاع الى منظومات
ت�س�ل�ي��ح وم� �ع ��دات ع�س�ك��ري��ة ح�ف��اظ��ا
ع�ل��ى ج��اه��زي��ة ال �ق��وات املسلحة فقد
ت ��م إع � � ��داد م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب � ��اإلذن
ل�ل�ح�ك��وم��ة ف��ي اخ ��ذ م�ب�ل��غ ال � ��وزارات
واالدارات الحكومية للسنة املالية
 2016/2015ب �ه��ذا امل�ب�ل��غ تخصص
ل� �س ��داد دف �ع��ة م �ق��دم��ة خ �ص �م��ا على
م�ي��زان�ي��ة ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة 2016/2015
ب � ��ال� � �ب � ��اب ال� � �خ � ��ام � ��س امل� � �ص � ��روف � ��ات
امل�خ�ت�ل�ف��ة وامل ��دف ��وع ��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة
مجموعة رقم  1املصروفات املختلفة
ضمن بند  2وزارة الدفاع.

التعديل
زيادة

املعتمد بند
التعديل

 7/2/2خدمات أخرى

14.000.000 120.935.000

-

106.935.000

 2/2/3اآلالت

8.000.000 88.000.000

-

80.000.000

2/1/4

8.000.000 20.000.000

-

12.000.000

املعتمد

البيان

تخفيض

 1/3/5خدمات صحية

25.000.000

-

50.000.000 25.000.000

 10/1/5تدريب

8.800.000

-

12.300.000 3.500.000

تحويالت األفراد 1/2/5

2.500.000

-

4.000.000

اإلجمالي

-

1.500.000

30.000.000 30.000.000

جدول رقم 2
الوزارة

الباب الخامس

وزارة
الدفاع

املصروفات املختلفة
واملدفوعات التحويلية

اعتماد
2016/2015

اعتماد اضافي جملة اعتمادات
2016/2015 2016/2015

1.385.025.000 150.000.000 1.235.025.000
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الثالثاء  16ربيع اآلخر  26 . 1437يناير 2016

 55سؤاال جديدا من  17نائبا على جلسة مجلس األمة اليوم

رفع الدعم وزيادة رسوم المدارس الخاصة
وطريق الجهراء محاور أسئلة النواب
ادرج على جدول اعمال جلسة اليوم
 55س ��ؤاال ج��دي��دا م��ن  17ن��ائ�ب��ا ال��ى 11
وزي��را حيث قدم النائب د.خليل أبل 14
سؤاال الى  4وزراء يليه النائب عبدالله
العدواني بـ  8أسئلة ثم النائب د.عبدالله
الطريجي بـ  6أسئلة وقدم النواب د.عبد
الحميد دشتي ومحمد الجبري ومحمد
طنا وفيصل الكندري وخليل الصالح
وح � �م ��دان ال �ع ��ازم ��ي وك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
سؤاال واحدا لكل منهم.
المنح الدراسية
وج��ه ال�ن��ائ��ب د.خ�ل�ي��ل أب��ل  14س��ؤاال
ال � ��ى  4وزراء م �ن �ه��ا  8أس �ئ �ل ��ة ل ��وزي ��ر
ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ع ��ن ص��رف
ق�ي�م��ة ال�ح�ص��ص ال ��زائ ��دة ع��ن ال�ن�ص��اب
مل�ج�م��وع��ة اع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س في
املعاهد الفنية وشبهة وج��ود مخالفة
مالية وترقيات أعضاء هيئة التدريس
ف��ي ق�س��م ع �ل��وم امل �خ �ت �ب��رات ال�ط�ب�ي��ة في
كلية العلوم الطبية املساعدة بجامعة
ال�ك��وي��ت وامل �ن��ح ال��دراس �ي��ة ال �ت��ي قدمت
ل�ل�ط�ل �ب��ة ال� ��دارس�ي��ن داخ � ��ل ال �ك ��وي ��ت أو
املوفدين للخارج وكشف بعدد الطلبة
ال ��ذي ��ن ح �ص �ل��وا ع �ل��ى ش� �ه ��ادات دب �ل��وم
أو ج��ام �ع �ي��ة ب�م�خ�ت�ل��ف ال�ت�خ�ص�ص��ات
ال �ع �ل �م �ي��ة ب� �ن ��اء ع �ل��ى امل� �ن ��ح ال ��دراس �ي ��ة
ووج ��ود ب�ع��ض امل�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي شابت
ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات وإج� � ��راءات
ال �ت �ع �ي�ين ب �ق �س��م ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ه�ن��دس��ة
السيارات والبحرية في كلية الدراسات
التكنولوجية بالهيئة العامة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت ��دري ��ب وص� �ح ��ة ق �ي��ام
أس � �ت ��اذ ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي وال�ت��دري��ب برفض التدريس
ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �ص �ي �ف��ي وح �ص��ول��ه على
املكافأة السنوية للسنة املالية - 2010
 2011ووج��ود بعض املخالفات املالية
واإلداري� � � � � ��ة ب��امل �ع �ه��د ال� �ع ��ال ��ي ل �ل �ف �ن��ون
امل �س��رح �ي��ة ووج � ��ه  3أس �ئ �ل��ة ال ��ى وزي ��ر
االع�لام والشباب عن قيام األم�ين العام
واألم�ي�ن ال�ع��ام امل�س��اع��د ال�س��اب��ق ب ��إدارة
ال� �ف� �ن ��ون ب ��األم ��ان ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�م�ج�ل��س
ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون واآلداب
ب�ت�ك�ل�ي��ف غ �ي��ر رس �م ��ي ألح� ��د ال �ف �ن��ان�ين
املتقاعدين من خ��ارج ال��وزارة واملجلس
ب��ال�ع�م��ل ك�م�ش��رف ع ��ام ع�ل��ى ال��رس��ام�ين
باملرسم الحر وتجاوزات مالية وإدارية
ب ��األم ��ان ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب وم�خ��ال�ف��ات
تتعلق بتكليف غير ذوي االختصاص
ب �ب �ع��ض األع � �م� ��ال وت ��رش �ي ��ح ال �ف �ن��ان�ين
ف��ي مهام خارجية ب�ص��ورة متكررة في
م� �ع ��ارض دول� �ي ��ة دون ال �ب �ع��ض اآلخ ��ر
ومخالفات مالية وإداري��ة بمتحف الفن
كما وجه سؤاال الى وزير الدولة لشؤون
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء عن

د .خليل ابل

عبدالله العدواني

االستيضاح عن بيانات تتعلق بنظام
التوظيف للمستشارين باإلدارة العامة
لإلطفاء.

وزي��ر امل��واص�لات ع��ن ع��دد امل��وان��ئ التي
ت ��م ال �ع �م��ل ع�ل�ي�ه��ا ح��ال �ي��ا وم� ��ا ال �ط��اق��ة
االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة ل�ك��ل م�ي�ن��اء وم ��ا الخطط
ال �ت ��ي وض �ع �ه��ا ل �ت �ط��وي��ر ه� ��ذه امل ��وان ��ئ
وزيادة كفاءتها؟

المشاريع الجديدة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال �ع��دوان��ي 8
أس�ئ�ل��ة ال��ى  6وزراء م�ن�ه��ا س ��ؤاالن ال��ى
كل من وزيري املالية والنفط واالشغال
وشؤون االمة حيث سأل وزيراملالية عن
خطة الحكومة ملعالجة ال��وض��ع املالي
ل�ل��دول��ة بسبب ان�خ�ف��اض اس�ع��ار النفط
وس � ��أل وزي � ��ر االش� �غ ��ال ع ��ن اإلج� � ��راءات
امل � �ت � �خ� ��ذة ب� �ح ��ق ال � �ش � ��رك� ��ات امل �خ��ال �ف ��ة
للشروط البيئية في مشاريع ال��وزارات
وه ��ل ت��وج��د ش ��رك ��ات ت ��م ت�ط�ب�ي��ق ه��ذه
اإلجراءات عليها وخطة وزارة االشغال
ل �ت��أه �ي��ل ال� �خ ��دم ��ات ال �خ ��اص ��ة ب��رص��ف
املنطقة املحيطة بمدينة سعد العبدالله
ووجه سؤاال الى كل من وزراء التجارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة وال � �ص � �ح ��ة وامل � ��واص �ل��ات
وال �ب �ل��دي��ة واالس� �ك ��ان ح�ي��ث س ��أل وزي��ر
االس �ك��ان ع��ن امل �ش��اري��ع ال �ج��دي��دة ال�ت��ي
تنوي املؤسسة العامة للرعاية السكنية
البدء بها بخالف ما هو مطروح مسبقا
وإل��ى أي��ن وص��ل م�ش��روع ب�ن��اء املساكن
منخفضة ال�ت�ك��ال�ي��ف وخ �ط��ة امل��ؤس�س��ة
لترميم بيوت تيماء والصليبية وسأل

الهيئة العامة لالستثمار
وج��ه النائب د.ع�ب��دال�ل��ه الطريجي 6
أسئلة ال��ى  3وزراء منها  3أسئلة الى
وزي��ر املالية والنفط ع��ن املعايير التي
ع �ل��ى ض��وئ �ه��ا ت ��م ت�ص�ن�ي��ف امل��واط �ن�ين
إل��ى ذوي دخ��ل م�ح��دود أو م�ت��وس��ط أو
مرتفع وصحة املعلومات التي تنشرها
وس ��ائ ��ل اإلع� �ل ��ام امل �خ �ت �ل �ف��ة ح � ��ول رف��ع
ال��دع��م ع��ن ب�ع��ض ال�س�ل��ع وامل�س�ت�ل��زم��ات
وامل �خ �ص �ص��ات وامل ��زاي ��ا ال �ت��ي يتلقاها
ال� � ��وزراء وال �ق �ي��ادي��ون واألس� �ب ��اب ال�ت��ي
أدت إل��ى إن �ه��اء ع �ق��ود ب�ع��ض امل��وظ�ف�ين
الكويتيني في الهيئة العامة لالستثمار
والجهة التي قامت بتسريب رد الهيئة
ال�ع��ام��ة لالستثمار ع�ل��ى خ�ط��اب وزارة
امل��ال �ي��ة ب �ش��أن ض ��واب ��ط ال� � � ��وزارة ل�ب�ي��ع
الشركات الحكومية للصحافة املحلية
ووج � � ��ه س� ��ؤال�ي��ن ال � ��ى وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ع��ن ج�م�ي��ع ت�ق��اري��ر ال��رق��اب��ة
املالية عن العام املالي  2015/2014من
امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ت��م تسجيلها وردود

 40جوابا جديدا لـ  10وزراء
أدرج ف��ي ك�ش��ف االج��وب��ة
الوارد في بند االحاالت على
ج� ��دول اع �م��ال ج�ل�س��ة ال �ي��وم
ال �ث�ل�اث��اء  40ج ��واب ��ا ج��دي��دا
ل�ـ  10وزراء منها  13جوابا
ل��وزي��ر امل��ال �ي��ة وال �ن �ف��ط أن��س
ال �ص��ال��ح و 9أج ��وب ��ة ل��وزي��ر
ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
د.ب� � ��در ال �ع �ي �س��ى و 6أج��وب��ة
لوزيرة الشؤون االجتماعية
وال� �ع� �م ��ل وال �ت �خ �ط �ي��ط ه�ن��د

ال�ص�ب�ي��ح و 5أج��وب��ة ل��وزي��ر
االش� � � �غ � � ��ال وش� � � � � ��ؤون االم� � ��ة
د.ع � �ل� ��ي ال �ع �م �ي��ر وج� ��واب� ��ان
ل ��وزي ��ر االس� �ك ��ان ي��اس��ر أب��ل
وج � � � � � ��واب ل � �ك� ��ل م� � ��ن وزراء
ال�ع��دل واالوق ��اف والداخلية
واالع � � � � � � �ل � � � � � � ��ام وال � � � �ش � � � �ب � � � ��اب
وامل � � � � ��واص � �ل � ��ات وال � �ب � �ل� ��دي� ��ة
والخارجية.

ال� � ��وزارة ع�ل�ي�ه��ا وم� �ب ��ررات ال� � ��وزارة عن
عدم اتخاذ اإلجراءات الالزمة تجاه تلك
املخالفات وأس�م��اء املحامني املسجلني
ع�ل��ى امل�ك�ت��ب ال��ذي��ن ي�ح��ق ل�ه��م ال�ت��راف��ع
أمام املحاكم الكويتية وتسلم توكيالت
لتمثيل املتقاضي أمام جهات التحقيق
والقضاء الكويتية املدارس الخاصة
وجه النائب صالح عاشور  5أسئلة
ال ��ى  3وزراء م�ن�ه��ا  3اس�ئ�ل��ة ال ��ى وزي��ر
ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي ع��ن جميع
املكاتب الثقافية التي تتعامل مباشرة
م��ع الجامعات لتسجيل الطلبة ماعدا
امل� �ك� �ت ��ب ال� �ث� �ق ��اف ��ي ف� ��ي ل � �ن ��دن ي �ت �ع��ام��ل
م ��ن خ �ل��ال م �ك��ات��ب ت �ج ��اري ��ة ك��وس �ط��اء
م��ع ال �ج��ام �ع��ات وق �ي��ام ب �ع��ض امل� ��دارس
ال � �خ ��اص ��ة ب� ��رف� ��ع ال � ��رس � ��وم ال ��دراس � �ي ��ة
ب�ن�س�ب��ة  % 19وع �م��ا ن �ش��ر ف��ي وس��ائ��ل
التواصل االجتماعي عن تصريح لوزير
التربية أن األمني العام للجنة الوطنية
ل �ل �ي��ون �س �ك��و وض � ��ع خ �ط ��ة وب��رن��ام �ج��ا
ح � �ي ��وي ��ا وان امل� �ن� �ظ� �م ��ة األم أش � � ��ادت
بجهوده مع التزويد بنسخة من الخطة
وال �ب ��رن ��ام ��ج ال �ح �ي��وي ال � ��ذي ص� ��رح ب��ه
الوزير ووج��ه س��ؤاال الى كل من وزيري
االش �غ��ال وامل ��واص�ل�ات وال�ب�ل��دي��ة حيث
سأل وزير املواصالت عن املباني اآليلة
للسقوط وه��ل هناك لجنة للكشف عن
تلك املباني؟
مشروع طريق الجهراء السريع
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب ع � � � ��ادل ال � �خ � ��راف � ��ي 4
اسئلة منها س��ؤاالن الى وزي��ر الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وال�ت�خ�ط�ي��ط عن
أهداف صندوق إعانة املرضي وتحديد
ت ��اري ��خ ان �ع �ق ��اد ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
لنقابة العاملني ب��وزارة االشغال ووجه
س � � ��ؤاال ال � ��ى وزي � � ��ر االش � �غ � ��ال وش � ��ؤون
االم��ة ع��ن أس�ب��اب توقف م�ش��روع طريق
الجهراء السريع.
صندوق إعانة المرضى
وجه النائب راك��ان النصف  3أسئلة
منها سؤاالن الى وزير الصحة عن القيمة
ال�ت�ق��دي��ري��ة ال�س�ن��وي��ة مل��ا ت�ق��دم��ه جمعية
إعانة املرضي من إعانات للمرضى في
مستشفيات الكويت ومجموع مساحة
االراضي التي منحت للجمعية وشروط
ش�غ��ل ال��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة ب ��ال ��وزارات
واالدارات الحكومية ووج��ه س��ؤاال الى
وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل عن
مصادر إيرادات جمعية إعانة املرضي.
علماء الكويت
وجه النائب حمود الحمدان سؤالني
الى وزي��ري العدل واالوق��اف والداخلية
عن البيان الصادر من مجموعة أطلقت
على نفسها مسمى علماء الكويت.

المشاريع الحكومية
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب س � �ع� ��ود ال �ح��ري �ج��ي
س��ؤال�ين منهما س��ؤال ال��ى وزي��ر العدل
واالوقاف عن الشروط الواجب توافرها
للعمل بوظيفة باحث قانوني مبتدئ
ووج��ه س��ؤاال ال��ى وزي��ر امل��ال�ي��ة والنفط
عن حرمان الخزانة العامة من غرامات
واج� � �ب � ��ة ال �ت �ح �ص �ي ��ل ب �ل �غ ��ت ن� �ح ��و 77
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ب�س�ب��ب ض�ع��ف إج ��راءات
الرقابة على تنفيذ الشروط التعاقدية
للمشاريع الحكومية.
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وج��ه النائب د.عبدالرحمن الجيران
س��ؤال�ي�ن ال ��ى وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ال �ع��ال��ي ع��ن ال �ض��واب��ط ال �ت��ي وضعتها
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��اخ� �ت � �ي ��ار ع �م �ي��د
ك�ل�ي��ة ال �ش��ري �ع��ة وص �ح��ة واق �ع ��ة ذه ��اب
اح ��د ال��دب �ل��وم��اس �ي�ين األج ��ان ��ب وط�ل��ب
معلومات تتعلق بعدد الطالب املقيدين
ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
والتدريب.
جمعية الثقافة االجتماعية
وج� � ��ه ال � �ن ��ائ ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل �ع �ي ��وف
سؤالني منهما سؤال الى وزير الشؤون
االجتماعية والعمل عن أسماء أعضاء
ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة لجمعية ال�ث�ق��اف��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة م �ن��ذ ت��أس �ي �س �ه��ا ووج ��ه
س ��ؤاال ال ��ى وزي ��ر ال �ع��دل واالوق � ��اف عن
منح محام لبناني الجنسية موافقة من
وزير العدل للترافع أمام محاكم الكويت
في القضية املعروفة بخلية العبدلي.
األخطاء الطبية
وج��ه ال�ن��واب د.عبدالحميد دشتي
ومحمد الجبري ومحمد طنا وفيصل
ال �ك �ن��دري وخ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح وح �م��دان
ال � �ع ��ازم ��ي وك� ��ام� ��ل ال� �ع ��وض ��ي س� ��ؤاال
واح ��دا لكل منهم ف�س��أل دش�ت��ي وزي��ر
العدل واالوق ��اف عن أسماء املقبولني
ف ��ي وظ �ي �ف��ة ب ��اح ��ث ق��ان��ون��ي م�ب�ت��دئ
ب � ��وزارة ال �ع��دل وس� ��أل ال �ج �ب��ري وزي��ر
املواصالت والبلدية عن القرار الوزاري
ب �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن ��ة ب �م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
لدراسة تعديات شركة كي جي ال على
اراض ��ي م��ؤس�س��ة امل��وان��ي وس ��أل طنا
وزي� ��ر ال �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
عن كشف بإجازات املدير العام لقطاع
االس �ت �ق ��دام واالس� �ت� �خ ��دام ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
العامة للقوى العاملة وسأل الكندري
وزي��ر املالية عن رفع الدعم عن بعض
ال�س�ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات ال�ب�ت��رول�ي��ة وس��أل
العازمي وزير الصحة عن عدد حاالت
االخطاء الطبية .

االسئلة المدرجة على جدول
أعمال جلسة اليوم
النائب
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14
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 22اقتراحا برغبة لـ  9نواب على جلسة اليوم

 22اق�ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ق��دم�ه��ا  9ن��واب
وادرج � � ��ت ع �ل��ى ج � ��دول اع� �م ��ال جلسة
اليوم الثالثاء وتضمنت اقتراحات في
ال�ش��أن الصحي والتعليمي والثقافي
والبيئي والخدماتي وغيرها.
وتنوعت تلك االقتراحات فيما بني
انشاء مركز الكويت للتوحد وتفعيل
انشطة مراكز الشباب وتنويع مصادر
ت �م��وي��ل م ��ؤس �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
وتفعيل دور اللجنة الوطنية ملكافحة
امل� �خ ��درات وت �ح��وي��ل اش � ��ارات م��روري��ة
ال��ى دوارات وتبليط وزراع��ة وتجميل
مساحات في بعض املناطق وتسمية
ش� � � ��وارع وان� � �ش � ��اء ح� ��دائ� ��ق ع ��ام ��ة ف��ي
ب �ع��ض امل �ن��اط��ق وف �ي �م��ا ي �ل��ي اه ��م تلك
االقتراحات برغبة:
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال� �ع� �ن ��زي 10
اق � �ت� ��راح� ��ات ب ��رغ �ب ��ة ف� ��ي ش � ��أن ان �ش ��اء
م��رك��ز م�ت�ط��ور ل�ل�ت��وح��د يسمى (م��رك��ز
الكويت الدولي للتوحد) يضم خبراء
ومهنيني في الطب النفسي والتعديل
السلوكي وال�ع�لاج الوظيفي والنطق
والتخاطب والتدريب املهني وتزويده
بغرف لعالج التأهيل السلوكي وغرف
للتشخيص والتقييم وغرف للمهارات
ال� �س� �ل ��وك� �ي ��ة وغ � � � ��رف ل � �ع �ل��اج ال �ن �ط��ق
وال �ت �خ��اط��ب وغ� ��رف ل �ل �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي
وغرف تدريب خاصة ،وتوفير التأهيل
للفئة التي ت�ج��اوزت املرحلة العمرية
 18س �ن��ة وت ��أه� �ي ��ل ال� � �ك � ��وادر امل�ح�ل�ي��ة
ل�ل�ع�م��ل ف ��ي م �ج��ال ال �ع�ل�اج وال �ت��أه �ي��ل
ويضم كذلك مركزا البحاث التوحد.
وتفعيل انشطة م��راك��ز الشباب من
خالل اقامة االنشطة واملباريات للفرق
ال��ري��اض �ي��ة وخ �ل��ق امل �ن��اف �س��ات بينها
وان ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ت � �ع ��اون وت �ن �س �ي��ق
ب�ي�ن وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
للرياضة باقامة االنشطة في املدارس
خ�لال الفترة املسائية وممارسة كافة
اوج ��ه ال�ن�ش��اط االج�ت�م��اع��ي وال�ث�ق��اف��ي
والرياضي خالل العطالت الصيفية.
وق� �ي ��ام ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل��ري��اض��ة
بالتنسيق مع وزارة التربية باستعارة
ص � ��االت امل � � ��دارس او ب �ص �ف��ة االي �ج��ار
لالندية الرياضية حتى يتسنى لفرق
االلعاب الجماعية استغالل الصاالت
ل �ل �ت �م��ري �ن��ات ع �ل��ى ان ت �ك ��ون م ��ن ب�ع��د
ساعات الدوام املدرسي.
وتنويع مصادر تمويل مؤسسات
التعليم ال�ع��ال��ي ووض��ع ب��رام��ج فعالة
لترقية ق��درات اعضاء هيئة التدريس
ف��ي م��ؤس�س��ات اع� ��داد امل�ع�ل��م وت�ط��وي��ر
ب��رام��ج اع � ��داد امل�ع�ل��م ف��ي ض ��وء ال ��دور
ال�ج��دي��د للمعلم ف��ي ع�ص��ر املعلومات
وت �ش �ج �ي��ع ق �ي ��ام م��ؤس �س��ات ال�ت�ع�ل�ي��م
ال �ع��ال��ي األه �ل �ي��ة غ �ي��ر ال �ه��ادف��ة ل�ل��رب��ح
واس� � �ت� � �م � ��رار ت � ��دري � ��ب امل� �ع �ل� �م�ي�ن ع �ل��ى
اج��ادة اللغة االنكليزية الهميتها في
االستفادة من التطور املعرفي العاملي
الذي لم يعد خيارا في ظل العوملة.
وت �ف �ع �ي��ل دور ال �ل �ج �ن ��ة ال��وط �ن �ي��ة
مل�ك��اف�ح��ة امل� �خ ��درات ب�ش�ك��ل مجتمعي

عسكر العنزي

محمد الحويلة

ماجد موسى

وق �ي��ام وزارة ال�ت��رب�ي��ة ب� ��دور تثقيفي
وت��وع��وي ب�خ�ط��ورة تعاطي امل�خ��درات
م��ن خ�لال توعية الطلبة خ�لال طابور
ال� �ص� �ب ��اح وب �ش �ك ��ل ي ��وم ��ي م� ��ن خ�ل�ال
استضافة مختصني وق�ي��ام املشرفني
في املدارس يوميا باملرور على الفصول
وت ��وع� �ي ��ة ال �ط �ل �ب��ة ب� �خ� �ط ��ورة ت �ع��اط��ي
املخدرات نفسيا وجسديا على الطالب
بشكل مختصر وسريع واقامة ندوات
توعية لكل مدرسة شهريا تستضيف
م�خ�ت�ص��ا ي��وض��ح خ �ط��ورة ه ��ذه اآلف��ة
ع�ل��ى ال�ط�ل�ب��ة وت ��وزي ��ع م�ن�ش��ور ي�ح��ذر
م��ن خ �ط��ورة ت�ع��اط��ي امل �خ��درات وق�ي��ام
وزارات ال��داخ�ل�ي��ة واالع�ل��ام وال�ت��رب�ي��ة
والشؤون االجتماعية والعمل باقامة
اسابيع توعوية لكل محافظة وقيام
وزارة االوق� ��اف وال �ش ��ؤون االس�لام�ي��ة
ب� �ت� �ح ��دي ��د دروس وخ� � �ط � ��ب خ ��اص ��ة
لتوعية األهالي بخطورة آفة املخدرات
واث��ره��ا على املجتمع وكيفية حماية
اب�ن��ائ�ه��م م��ن امل �خ ��درات وق �ي��ام الهيئة
العامة للرياضة باستغالل املناسبات
ال��ري��اض�ي��ة امل�ق��ام��ة على ارض الكويت
بتوعية ال�ش�ب��اب ب��ال�ح��ذر م��ن تعاطي
امل � �خ� ��درات م ��ن خ �ل�ال رف� ��ع ال �ش �ع��ارات
الخاصة بمكافحة املخدرات.
وزي� � � ��ادة ع� ��دد م ��راك ��ز ال �ش �ب ��اب م��ن
خ�ل��ال اق ��ام ��ة م ��راك ��ز ج ��دي ��دة واع � ��ادة
تأهيل املراكز الحالية وتوزيعها على
م�ح��اف�ظ��ات ال�ك��وي��ت ب�م��ا ي�ت�ن��اس��ب مع
ع ��دد ال �ش �ب��اب وت��وف �ي��ر ع ��دد ك ��اف من
امل �ش��رف�ي�ن امل�ت�خ�ص�ص�ين ف ��ي مختلف
االنشطة وتنمية مهاراتهم عبر برامج

تدريبية وتربوية متخصصة وتفعيل
االنشطة غير املفعلة في مراكز الشباب
وذل ��ك الع �ط��اء ال�ش�ب��اب ح��ري��ة اخ�ت�ي��ار
ال� �ن� �ش ��اط ال � � ��ذي ي� �ن ��اس ��ب ه��واي��ات �ه��م
ورغباتهم.
وزي��ادة الدعم املالي ملراكز الشباب
وااله� �ت� �م ��ام ب��ال �ع��ام �ل�ي�ن ف �ي �ه��ا م��ادي��ا
لتشجيعهم ع�ل��ى ال�ع�م��ل ب��اع�ت�ب��اره��ا
مراكز تربوية وتوفير االجهزة الفنية
الالزمة لعمل بعض االنشطة كأجهزة
ال�ح��اس��ب اآلل ��ي واالج �ه ��زة ال��ري��اض�ي��ة
وامل�خ�ت�ب��رات اللغوية لتنمية م�ه��ارات
الشباب.
وانشاء هيئة عامة مستقلة تتمتع
بالشخصية االعتبارية يشرف عليها
وزي��ر التربية وتسمى الهيئة العامة
لتطوير املناهج وتختص بما يلي:
تطوير املناهج الدراسية في وزارة
ال�ت��رب�ي��ة ووزارة التعليم ال�ع��ال��ي بما
ي �ت �م��اش��ى م� ��ع ال ��دس� �ت ��ور وال� �ق ��وان�ي�ن
وت��واك��ب العصر والتطور او الغاء ما
ه��و ق��ائ��م م��ن ه ��ذه امل �ن��اه��ج واح�لال�ه��ا
بمناهج جديدة والتنسيق بني جهات
ال� ��دول� ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ف ��ي ك ��ل م ��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب��اخ �ت �ص��اص��ات ال �ه �ي �ئ��ة وال �ت �ن �س �ي��ق
ب�ين ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص بشأن
املناهج لضمان وح��دة االه��داف امل��راد
تحقيقها تربويا وتعليميا واكاديميا
وال�ع�م��ل ع�ل��ى ض �م��ان تنفيذ االه ��داف
امل��وض��وع��ة م��ن الهيئة ب�ش��أن املناهج
التعليمية والتربوية واالكاديمية في
ال �ق �ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ ��اص وال��رق��اب��ة
على القطاعني ال�ع��ام وال�خ��اص بشأن

تدريس املناهج املوضوعة من الهيئة
ف��ي ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ��اص س��واء
كانت مناج جيدة او منقحة او مطورة
وع�م��ل الخطط التعليمية والتربوية
واالك � ��ادي � � �م � � �ي � ��ة ل� � �ت � ��دري � ��س امل� �ن ��اه ��ج
امل �ن �ق �ح��ة وامل� � �ط � ��ورة م ��ن ق �ب��ل ال�ه�ي�ئ��ة
واص ��دار ال �ق��رارات وال�ل��وائ��ح الخاصة
ب�ش��أن امل�ن��اه��ج التعليمية وال�ت��رب��وي��ة
واالك��ادي �م �ي��ة وم��راق �ب��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا في
القطاعني العام والخاص.
ووض� � � � � ��ع ال � � �ل � � ��وائ � � ��ح وال � � � � �ق� � � � ��رارات
وال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ل�ازم ��ة ب �ش��أن امل�ن��اه��ج
وت �ط ��وي ��ره ��ا وان � �ش� ��اء ال �ج ��دي ��د م�ن�ه��ا
وت� ��دري � �س � �ه� ��ا ف � ��ي ال � �ق � �ط ��اع �ي�ن ال � �ع ��ام
والخاص والقيام باصدار التوصيات
وال ��دراس ��ات ال�لازم��ة لتطوير املناهج
في القطاعني العام والخاص.
واع� � � �ط � � ��اء األول � � � ��وي � � � ��ة ف� � ��ي ان � �ج� ��از
امل � � �ع� � ��ام �ل ��ات ل� � �ك� � �ب � ��ار ال � � �س� � ��ن وذوي
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال � �خ ��اص ��ة واص � �ح� ��اب
الظروف الخاصة من املرضى وانشاء
م �ك �ت��ب او اك� �ث ��ر ف� ��ي اج � �ه� ��زة ال ��دول ��ة
املختلفة لخدمة الفئات املذكورة.
ورب ��ط ش�ب�ك��ة امل�ع�ل��وم��ات ب��ال�ج�ه��از
امل� ��رك� ��زي مل �ع��ال �ج��ة اوض � � ��اع امل�ق�ي�م�ين
ب� � �ص � ��ورة غ� �ي ��ر ق ��ان ��ون� �ي ��ة م � ��ع ش �ب �ك��ة
م �ع �ل��وم��ات امل �ن��اف��ذ ال �ب��ري��ة وال �ج��وي��ة
وال �ب �ح��ري��ة ل�ت�س�ه�ي��ل م �ع��رف��ة م ��ن ه��و
م ��وج ��ود ف ��ي ال �ب�ل�اد او م �غ ��ادر واخ ��ذ
تعهد على الشخص املتسلم للبطاقات
االم �ن �ي ��ة ب ��أن ��ه س �ي �ك��ون م� �س ��ؤوال م��ن
ال�ن��اح�ي��ة ال�ق��ان��ون�ي��ة ع��ن اف� ��راد اس��رت��ه
ال � ��ذي � ��ن ت �س �ل ��م ب� �ط ��اق� �ت ��اه ��م األم� �ن� �ي ��ة،

 3اقتراحات بقانون لـ  3نواب
 3اق�ت��راح��ات بقانون قدمها
 3ن � � ��واب ه� ��م ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور
وع� �ب ��دال� �ل ��ه امل� �ع� �ي ��وف وع �س �ك��ر
ال�ع�ن��زي وأدرج� ��ت ع�ل��ى ج��دول
اع �م ��ال ج�ل�س��ة ال �ي ��وم ال �ث�لاث��اء
وفيما يلي تلك االقتراحات:
 قدم النائب صالح عاشوراقتراحا بقانون بإضافة مادة
ج ��دي ��دة ب ��رق ��م  19م � �ك ��ررا ال��ى

القانون رقم  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 ق� � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��هامل � �ع � �ي� ��وف اق � �ت� ��راح� ��ا ب� �ق ��ان ��ون
ب ��إض ��اف ��ة ب �ن��د ج ��دي ��د ب ��رق ��م ج
ال��ى امل ��ادة الثالثة م��ن القانون
رق ��م  12ل�س�ن��ة  2011ف��ي ش��أن
امل� �س ��اع ��دات ال �ع��ام��ة م�ش�ف��وع��ا
ب �م��ذك��رت��ه االي �ض��اح �ي��ة ب��رج��اء

التفضل بعرضه على مجلس
االمة املوقر.
 قدم النائب عسكر العنزياقتراحا بقانون بإضافة مادة
ج � ��دي � ��دة ب� ��رق� ��م  4م� � �ك � ��ررا ال ��ى
ال �ق��ان��ون رق ��م  19ل�س�ن��ة 2000
في شأن دعم العمالة الوطنية
وتشجيعها للعمل في الجهات
غير الحكومية.

ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م ��ن م �ع ��ان ��اة ف �ئ��ة ال �ب ��دون
خاصة النساء وكبار السن واملرضى
واالطفال.
وإن � �ش� ��اء ج� �ه ��از م ��رك ��زي ي �س �م��ى -
ال�ج�ه��از امل��رك��زي للتخطيط التنموي
 ي �ل �ح��ق ب �م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وي �ش��رفع �ل �ي��ه وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
ال��وزراء ويكون جهازا دائما ومتفرغا
للتخطيط ومتابعة الخطط السنوية
وي� � �ق � ��وم ب ��أع � �م ��ال ��ه ب� �ص� �ف ��ة ح� �ي ��ادي ��ة
ومهنية.
ويختص الجهاز باآلتي:
 إع� � ��داد م �ق �ت��رح��ات اس�ت��رات�ي�ج�ي��ةوخطط التنمية للدولة على املستوى
ال�ك�ل��ي وامل �س �ت��وى ال�ق�ط��اع��ي وت��دري��ب
ال �ك��وادر ال�ب�ش��ري��ة ال�ف�ن�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة في
امل � �ج� ��االت امل� �ش ��ار ال �ي �ه��ا ب �ك��ل ج �ه��ات
الدولة وتنمية قدراتها في هذا املجال
ودراسة وإبداء الرأي في االحتياجات
الفنية واملالية الالزمة ملشاريع الخطة
في الجهات الحكومية بالتنسيق مع
الجهات املعنية االخرى.
 ق ��دم ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ةم �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج  3اق �ت��راح��ات برغبة
في ش��أن تحويل طريق أمغرة الرابط
ب�ين طريق الجهراء السريع والطريق
الدائري السادس الى طريقني مع توافر
اإلن��ارة وإل�غ��اء اإلش��ارة امل��روري��ة تحت
جسر أمغرة واستبدالها بدوار وانشاء
مركز للشباب والطفولة في كل منطقة
سكنية ت�ت��واف��ر فيه جميع االم�ك��ان��ات
ال �ل�ازم� ��ة ل �ش �غ��ل ال � �ف� ��راغ واالس� �ت� �ف ��ادة
م��ن تنمية امل��واع��ب ورع��اي�ت�ه��ا واق��ام��ة
ف��روع للنادي العلمي في كل محافظة
من محافظات الكويت مع تخصيص
أرض لكل ف��رع بمساحة كافية إلقامة
أن �ش �ط��ة ال� �ن ��ادي واس �ت �ي �ع��اب األع� ��داد
املتوقعة النتساب الشباب في النادي.
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��نال�ج�ي��ران اق�ت��راح�ين برغبة ب��أن يصدر
ب � �ن� ��ك ال� � �ك � ��وي � ��ت امل � � ��رك � � ��زي ت ��وج �ي �ه ��ا
ل�ج�م�ي��ع ال �ب �ن��وك ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ح��ال��ة
طلب املتقاعد للقرض وذل��ك ب��أن يتم
اع�ت�م��اد امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للتأمينات
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ك� �ك� �ف� �ي ��ل ل � � ��ه وك� ��ذل� ��ك
ع �ن��د ش ��رائ� �ه ��م ال �س �ل��ع االس �ت �ه�لاك �ي��ة
م � ��ع اح � �ت � �س ��اب ال � �ف� ��ائ� ��دة ص � �ف� ��را وأن
ت� �ق ��وم ال �ج �ه ��ات االم �ن �ي ��ة ب��اس �ت �خ��دام
ص�لاح �ي��ات �ه��ا امل �ن �ص��وص ع�ل�ي�ه��ا في
ال�ق��ان��ون بالتحفظ امنيا على ك��ل من
يثبت ان��ه يحمل اف �ك��ارا متطرفة وق��د
عبر عنها بالقول او الكتابة او بإظهار
ال�ت��أي�ي��د ل�ه��ذه االف �ك��ار س ��واء ب��اإلع�لام
او عبر وس��ائ��ل ال�ت��واص��ل االجتماعي
ب�ه��دف حماية املجتمع م��ن اي سلوك
اج��رام��ي وقيام الجهات املعنية بعمل
ب��رام��ج ت��وع��وي��ة ل �ل��وق��اي��ة م��ن االف �ك��ار
املتطرفة.
 ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ع � � ��ادل ال� �ج ��ارال� �ل ��هاق �ت��راح�ين ب��رغ�ب��ة ب��إن�ش��اء دور علوي
مقسم الى غرف انتظار بواقع ست او
ثماني غ��رف ف��وق ك��ل مستوصف من

مستوصفات الكويت تصلح الستقبال
ال�ح��االت ال�ط��ارئ��ة وتقديم االسعافات
ت�م�ه�ي��دا لتحويلها ال��ى املستشفيات
املتخصصة وأن تتولى وزارة االشغال
العامة القيام بتبليط وزراعة وتجميل
جميع املساحات املحتاجة في املناطق
التالية :الشويخ والشامية والفيحاء
والقادسية.
 قدم النائب د .أحمد مطيع اقتراحاب��رغ �ب��ة ب� ��اإلس� ��راع واالس �ت �ع �ج ��ال ف��ي
ت�ن�ف�ي��ذ م ��ا ي �ل��ي ب �ش ��ارع ح �م��د ال��زوي��ر
ال��راب��ط ب�ين مدينة األح �م��دي ومنطقة
الصباحية:
 دواري � � ��ن ع �ل��ى ت �ق��اط��ع األح �م ��ديوالصباحية رقم .79
 دوار على طريق  212امل��ؤدي الىاملقر الرئيسي لشركة البترول الوطنية
والذي يربط مع شارع حمد الزوير.
 م��دخ��ل وم�خ��رج ملنطقة االح�م��ديال �ص �ن ��اع �ي ��ة ع� �ل ��ى ط ��ري ��ق امل � �ل ��ك ف�ه��د
السريع يربط بشارع رقم .344
 ت��وس�ع��ة ال �ش��ارع رق��م  16بمنطقةاالح � �م ��دي ال � ��ذي ي ��رب ��ط ب� �ش ��ارع ح�م��د
الزوير.
 ق � ��دم ال �ن ��ائ ��ب س� �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ياقتراحا برغبة بتمكني املواطنني ممن
يرغب منهم بتسديد فواتير استهالك
املساجد من املاء والكهرباء.
 ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ك� ��ام� ��ل ال� �ع ��وض ��ياق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة ب��إط�ل�اق اس ��م الفقيد
امل �غ �ف��ور ل��ه ب� ��إذن ال �ل��ه ال �ش �ي��خ ص��ال��ح
امل�ح�م��د ال �ص �ب��اح ع�ل��ى اح ��دى مناطق
الكويت التي تزمع الدولة انشاءها أو
أحد الشوارع الرئيسية وذل��ك تخليدا
ل ��ذك ��راه واع �م��ال��ه ال�ج�ل�ي�ل��ة ف ��ي خ��دم��ة
الكويت.
 قدم النائب ماجد موسى اقتراحاب��رغ �ب��ة ب�ت�س�م�ي��ة ش � ��ارع ع� ��دن ال��واق��ع
بالدعية قطعة  5حي السفارات باسم
خادم الحرمني الشريفني امللك سلمان
ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز آل س �ع��ود ح�ف�ظ��ه الله
ورعاه.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب د .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ةاق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ف ��ي ش� ��أن اس �ت �غ�لال
ال �س ��اح ��ة ال �خ��ال �ي��ة ب �ض��اح �ي��ة ص �ب��اح
السالم بقطعة  7وذلك بإنشاء حديقة
ع��ام��ة ت �ح �ت��وي ع �ل��ى م �م �ش��ى وأم��اك��ن
ألل � � �ع � ��اب األط � � �ف � � ��ال وإن � � �ش � � ��اء دي � � ��وان
للمتقاعدين بها وإنشاء حدائق عامة
وتشجير جوانب الطرقات واملساحات
ال � �ف � �ض ��اء ف � ��ي م �ح��اف �ظ �ت��ي االح � �م� ��دي
ومبارك الكبير لتكون متنفسا ألهالي
امل�ن��اط��ق ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا وإن �ش��اء ح��دائ��ق
ع��ام��ة ف��ي منطقتي امل�ن�ق��ف والعقيلة
ك ��ذل ��ك م �ن��اط��ق امل �س �ي �ل��ة وأب��وف �ط �ي��رة
وامل �س��اي��ل وال �ع �م��ل ع �ل��ى ان �ش��اء ث�لاث
حدائق في مدينة صباح األحمد وذلك
ل �ك �ب��ر م �س��اح��ة ه� ��ذه امل��دي �ن��ة وت �ع ��داد
سكانها.
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التشريعية :حظر النص في القوانين على تحصين
األعمال أو القرارات من الطعن عليها
أن�ج��زت لجنة ال�ش��ؤون التشريعية
تقريرها عن االقتراح بقانون بتعديل
امل� � ��ادة  8م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  51لسنة
 2010ب� ��إن � �ش� ��اء ص� � �ن � ��دوق مل �ع��ال �ج��ة
أوضاع املواطنني املتعثرين في سداد
القروض االستهالكية واملقسطة تجاه
ال� �ب� �ن ��وك وش� ��رك� ��ات االس �ت �ث �م ��ار وق��د
عقدت اللجنة اجتماعا لهذا الغرض
بتاريخ  2015/12/13حيث تبني لها
ان االقتراح بقانون املشار اليه يهدف
 حسبما ورد ب�م��ذك��رت��ه االيضاحية ال��ى ح�ظ��ر ال�ن��ص ف��ي ال�ق��وان�ين علىتحصني اي عمل او تصرف او قرار من
الطعن عليه وإن��ه وإن ك��ان ال تناقض
بني هذا الحق وبني دون جواز تنظيمه
تشريعا إال ان ذلك مشروط بأال يتخذ
امل �ش��رع م��ن ه ��ذا ال�ت�ن�ف�ي��ذ وس�ي�ل��ة ال��ى
حظر هذا الحق او إهداره.
وبعد البحث والدراسة تبني للجنة
ان االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون أزال امل �خ��ال �ف��ة
الدستورية التي تشوب نص امل��ادة 8
م��ن ال �ق��ان��ون ال�ح��ال��ي وذل ��ك لألسباب
التالية:
أوال  :الجهة  -اللجنة  -التي تصدر
ال� � � �ق � � ��رارات ه� ��ي ح �ت �م��ا ج� �ه ��ة اداري � � ��ة
ول�ي�س��ت ق�ض��ائ�ي��ة وإن ك��ان��ت مشكلة
من عنصر قضائي وذلك ألن ما تقوم
ب��ه م��ن اع �م��ال ال ت�ع��د وال ت�ق�ت��رب من
االعمال القضائية وعليه فإن القرارات
ال� �ص ��ادرة م�ن�ه��ا ت �ك��ون ق��اب �ل��ة للطعن

فيها امام الجهات املختصة بذلك.
ث��ان�ي��ا :ح��ق ال�ت�ق��اض��ي م��ن الحقوق
ال� �ع ��ام ��ة ال� �ت ��ي ك �ف �ل �ه��ا ال ��دس� �ت ��ور ل ��ذا
حرمان طائفة معينة من هذا الحق مع
تحقق مناطه وهو قيام املنازعة على
ح��ق م��ن ال�ح�ق��وق ينطوي على إه��دار
ملبدأ املساواة بينهم وبني غيرهم من
االفراد فضال عن ان نص املادة الحالي
يخالف ن��ص امل��ادة  166م��ن الدستور
والتي تنص على:
«ح � ��ق ال �ت �ق ��اض ��ي م �ك �ف ��ول ل �ل �ن��اس
ويبني القانون االج ��راءات واالوض��اع
الالزمة ملمارسة هذا الحق».
كما رأت اللجنة انه بذلك يتوافق مع
م��ا قضت ب��ه املحكمة ال��دس�ت��وري��ة في
حكمها ال�ص��ادر بتاريخ 2015/11/4
ب �ش��أن ع ��دم دس �ت��وري��ة ن ��ص امل � ��ادة 8
م��ن ال �ق��ان��ون امل �ش��ار ال �ي��ه اع�ل�اه حيث
اكدت املحكمة في حيثيات حكمها ان
املشرع بمقتضى القانون سالف الذكر
قد انشأ بموجب احكامه لجانا وجعل
تشكيلها من ثالثة اشخاص برئاسة
قاض كويتي وعضوية اثنني من ذوي
ال �خ �ب��رة وع �ه��د ال�ي�ه��ا ال �ق �ي��ام ب��أع�م��ال
معينة.
ف��ذه �ب��ت امل �ح �ك �م��ة ال ��ى ان ��ه مل ��ا ك��ان
ال � �ث� ��اب� ��ت ان ال � �ل � �ج� ��ان ال � �ت� ��ي خ �ص �ه��ا
امل � �ش� ��رع ف� ��ي ال� �ق ��ان ��ون س ��ال ��ف ال ��ذك ��ر
ي� �غ� �ل ��ب ع � �ل� ��ى ت� �ش� �ك� �ي� �ل� �ه ��ا ال �ع �ن �ص ��ر
االداري ول��م يتضمن القانون الزامها

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

ب��ات�ب��اع اج � ��راءات ال�ت�ق��اض��ي وسماته
وضماناته وعليه ف��إن حجب النص
من الطعن عليه بالقضاء يمثل اخالال
ب�ح��ق ال�ت�ق��اض��ي وخ��روج��ا ع�ل��ى مبدأ
امل �س��اواة وت�ع��ارض��ا م��ع م�ب��دأ الفصل
ب �ي�ن ال �س �ل �ط��ات وم �ج��اف �ي��ا ل�ص�ح�ي��ح
احكام الدستور.
وب �ن��اء ع �ل��ى ذل ��ك ك �ل��ه رأت اللجنة
ان االقتراح بقانون بصيغته الحالية
حقق الهدف املرجو وهو ازالة املخالفة
الدستورية.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
اللجنة ب��إج�م��اع آراء ال�ح��اض��ري��ن من
اعضائها ال��ى امل��واف�ق��ة على االق�ت��راح
بقانون.
وقد نصت مواده على ما يلي:

م��ادة أول��ى :يستبدل بنص امل��ادة 8
من القانون رقم  51لسنة  2010املشار
اليه النص اآلتي:
(ت�ص��در ال�ل�ج��ان ق��رارات�ه��ا ف��ي شأن
اع �ت �م��اد ال �ت �س��وي��ات امل �ق �ت��رح��ة وي�ت��م
اخ �ط��ار ال�ب�ن��وك امل��دي��رة امل�ع�ن�ي��ة بتلك
القرارات).
مادة ثانية :يلغى كل حكم يتعارض
مع احكام هذا القانون.
م� ��ادة ث��ال �ث��ة :ع �ل��ى رئ �ي��س مجلس
ال � ��وزراء وال� � ��وزراء  -ك��ل ف�ي�م��ا يخصه
 تنفيذ ه��ذا ال �ق��ان��ون وي�ع�م��ل ب��ه منتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ون �ص��ت امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة على
ما يلي :اوجب الدستور الكويتي حق
التقاضي للناس كافة كمبدأ دستوري

اص �ي��ل وه ��ذا امل �ب��دأ ي�س�ت�ف��اد م�ن��ه هو
حظر النص في القوانني على تحصني
اي عمل او تصرف او ق��رار من الطعن
ع�ل �ي��ه وان � ��ه وان ك ��ان ال ت �ن��اق��ض بني
ه��ذا ال �ح��ق وب�ي�ن دون ج ��واز تنظيمه
تشريعيا اال ان ذلك مشروط بأال يتخذ
امل �ش��رع م��ن ه ��ذا ال�ت�ن�ف�ي��ذ وس�ي�ل��ة ال��ى
حظر هذا الحق او اهداره ،كما تضمن
الدستور النص في املادة  29منه على
ان ال �ن��اس ل��دى ال�ق��ان��ون س ��واء وان�ه��م
م �ت �س��اوون ف��ي ال �ح �ق��وق وال��واج �ب��ات
ال�ع��ام��ة وح �ي��ث ان ح��ق ال�ت�ق��اض��ي من
الحقوق العامة التي كفلها الدستور
ف� ��ان ح ��رم ��ان ط��ائ �ف��ة م�ع�ي�ن��ة م ��ن ه��ذا
ال �ح��ق م ��ع ت �ح �ق��ق م �ن��اط��ه وه� ��و ق�ي��ام
املنازعة على ح��ق م��ن حقوق اف��راده��ا

ي �ن �ط��وي ع �ل��ى اه� � ��دار مل �ب ��دأ امل� �س ��اواة
بينهم وب�ين غيرهم من االف��راد الذين
لم يحرموا من هذا الحق وال ريب في
ان ال��دس �ت��ور اذ ح ��دد وس�ي�ل��ة معينة
هي املطالبة القضائية للوصول الى
الحق تعني ال�ت��زام ه��ذه الوسيلة ،وال
يجوز للسلطة التشريعية ان تهدرها
ف��ال��دس�ت��ور ان �ش��أ ال�س�ل�ط��ة القضائية
واسند اليها الفصل في الخصومات
القضائية واقامة العدل بني الناس في
حيدة وتجرد مستقلة عن السلطتني
التشريعية والتنفيذية فإنه ال يتأتى
ل�ل�س�ل�ط��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة ان ت �ب��اش��ر ه��ذه
الوظيفة التي اسندها اليها الدستور
اال اذا تمكن االفراد من ممارسة وسيلة
املطالبة القضائية وبالتالي ف��ان كل
تقييد لوسيلة املطالبة القضائية هو
ف��ي حقيقته تقييد ل��وظ�ي�ف��ة السلطة
ال�ق�ض��ائ�ي��ة ف��ي م ��زاول ��ة اخ�ت�ص��اص�ه��ا
ب �م��ا ي �ن �ط��وي ذل� ��ك ع �ل��ى ت� �ع ��ارض مع
مبدأ فصل السلطات املنصوص عليه
ف ��ي امل� � ��ادة  50م ��ن ال ��دس �ت ��ور واه � ��دار
للحقوق ال�ت��ي كفلها ال��دس�ت��ور وه��ذا
جميعه ينتهي بنا الى وجوب تعديل
ن ��ص امل � � ��ادة  8م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 51
لسنة  2010بانشاء صندوق ملعالجة
اوضاع املواطنني املتعثرين في سداد
القروض االستهالكية واملقسطة تجاه
البنوك وشركات االستثمار.

 ..وتقر إنشاء مجلس العمل التطوعي بإشراف وزير الشؤون
أع��دت اللجنة التشريعية تقريرها
ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تنظيم
ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي امل� �ق ��دم م ��ن ال �ن��ائ��ب
عادل الخرافي وقد عقدت اللجنة لهذا
الغرض اجتماعا بتاريخ 2015/12/13
ح �ي��ث ت �ب�ين ل �ه��ا أن االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ي � �ه� ��دف  -وح� �س� �ب� �م ��ا ورد ب �م��ذك��رت��ه
االيضاحية  -ال��ى وج��ود تشريع يسد
ن �ق �ص��ا ت �ش��ري �ع �ي��ا ف� ��ي م� �ج ��ال ال �ع �م��ل
التطوعي باعتباره من أسمى األعمال
على اعتبار انه يتم من دون مقابل ممن
ي�ق��وم��ون ب��ه رغ�ب��ة ف��ي ف�ع��ل ال�خ�ي��ر من
ناحية واملشاركة في تنمية املجتمع من
ناحية اخ��رى .وقد استعرضت اللجنة
االقتراح بقانون املشار اليه وتبني لها
انه يبدأ بتعريف املصطلحات الواردة
به مثل مجلس شؤون العمل التطوعي
والعمل التطوعي واملتطوع والجهات
التطوعية ووثيقة العمل التطوعي.
ك �م��ا ن��ص ع �ل��ى إن �ش��اء م�ج�ل��س ذي
ميزانية مستقلة يسمى مجلس شؤون
ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي ي �ش��رف ع�ل�ي��ه وزي ��ر
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل وح��دد

اهدافه واختصاصاته وتشكيله.
كما يبني االق�ت��راح بقانون الجهات
ال �ت �ط��وع �ي��ة ب ��أن ��واع� �ه ��ا ك��ال �ج �م �ع �ي��ات
واملؤسسات االهلية (املبرات) واملراكز
التطوعية وكيفية تأسيسها وتحديد
حقوقها وال�ت��زام��ات�ه��ا واالج �ه��زة التي
ت �ت �ك ��ون م �ن �ه��ا ك �م ��ا ت � �ن� ��اول ال �ب ��رام ��ج
ال �ت �ط��وع �ي��ة وط �ب �ي �ع �ت �ه��ا وش ��روط �ه ��ا
واالجراءات املنظمة لها.
وت �ن��اول االق �ت��راح ب�ق��ان��ون الحقوق
واالل �ت��زام��ات ال �ت��ي ت�ق��ع ع�ل��ى امل�ت�ط��وع
وب �ّي نّ�� االت � �ح � ��ادات ال �ن��وع �ي��ة ل�ل�ج�ه��ات
ال� �ت� �ط ��وع� �ي ��ة ك � �م ��ا ش � �ك ��ل ل� �ج� �ن ��ة ف��ض
امل �ن��ازع��ات .ك�م��ا تضمن اح�ك��ام��ا عامة
م�ث��ل إص� ��دار وث�ي�ق��ة ل�ل�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي
وان �ش��اء ص �ن��دوق ل��دع��م ال�ج�ه��ات التي
ت�ع�م��ل ف��ي ه��ذا امل �ج��ال وب �ي��ان االع�م��ال
امل �ح �ظ��ور م��زاول �ت �ه��ا وال �ح��ق ف��ي جمع
التبرعات وإقامة املشروعات الخدمية
ك�م��ا ن��ص ع�ل��ى امل�خ��ال�ف��ات وال �ج��زاءات
املترتبة عليها.
وب � �ع ��د دراس � � � ��ة ال �ل �ج �ن��ة ل�ل�اق� �ت ��راح
ب � �ق � ��ان � ��ون امل � � �ش� � ��ار ال� � �ي � ��ه رأت االخ� � ��ذ

ب��االع �ت �ب��ارات امل �ش��ار ال �ي �ه��ا ف��ي ه��دف��ه
وم ��وض ��وع ��ه م ��ع االخ � ��ذ ف ��ي االع �ت �ب��ار
املالحظات اآلتية:
 - 1تعديل الديباجة بحذف املرسوم
بالقانون رق��م  43لسنة  1992بإنشاء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة
بسبب ال�غ��اء ه��ذا ال�ق��ان��ون وح��ل محله
ال�ق��ان��ون رق��م  97لسنة  2015ف��ي شأن
الهيئة العامة للرياضة.
 - 2حذف املادة  53من مواد االقتراح
ل �ك ��ون �ه ��ا ت� �ن� �ط ��وي ع� �ل ��ى ش �ب �ه ��ة ع ��دم
ال��دس �ت��وري��ة ح�ي��ث ن�ص��ت ف��ي عجزها
ع �ل��ى إن� �ش ��اء ل �ج �ن��ة ل �ف��ض امل �ن ��ازع ��ات
الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون
ف �ي �م��ا ل ��م ي ��رد ب ��ه ن ��ص ع �ل��ى أن ت�ك��ون
ق��رارات �ه��ا ن�ه��ائ�ي��ة وغ�ي��ر ق��اب�ل��ة للطعن
عليها ب�م��ا ي�خ��ال��ف امل �ب��دأ ال��دس�ت��وري
املستقر عليه من أنه ال يوجد تحصني
ل� �ق ��رار اداري س � ��واء ب��ال�ت�ظ�ل��م م �ن��ه أو
ال�ط�ع��ن عليه وه ��ذا م��ا أك��دت��ه املحكمة
الدستورية في حكمها الصادر بتاريخ
 2015/11/4ب�ع��دم دس�ت��وري��ة امل ��ادة 8
م ��ن ق ��ان ��ون ان� �ش ��اء ص� �ن ��دوق م�ع��ال�ج��ة

اوض��اع املواطنني املتعثرين في سداد
ال �ق��روض االس�ت�ه�لاك�ي��ة ت �ج��اه ال�ب�ن��وك
وش � ��رك � ��ات االس� �ت� �ث� �م ��ار وش � �م ��ل ح�ك��م
الدستورية ما تضمنته تلك امل��ادة من
عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة
م��ن اللجان ف��ي ش��أن اعتماد التسوية
امل�ق�ت��رح��ة ف�ض�لا ع��ن ان امل ��ادة  169من
ال ��دس �ت ��ور ق � ��ررت ب� ��أن ي �ن �ظ��م ال �ق��ان��ون
ال�ف�ص��ل ف��ي ال �خ �ص��وم��ات االداري � ��ة من
خ�ل�ال دائ � ��رة او م�ح�ك�م��ة خ��اص��ة يبني
ال �ق��ان��ون ن�ظ��ام�ه��ا وك�ي�ف�ي��ة ممارستها
للقضاء االداري ش��ام�لا والي��ة االل�غ��اء
ووالي ��ة التعويض بالنسبة ل�ل�ق��رارات
االدارية املخالفة للقانون.
 - 3ك �م��ا رأت ال �ل �ج �ن��ة ح ��ذف امل ��ادة
 65م��ن االق �ت��راح امل�ش��ار ال�ي��ه بالتبعية
ل� �ح ��ذف امل� � � ��ادة  53م �ن ��ه إذ ل� ��ن ي �ك��ون
ه �ن��اك وج� ��ود ل�ل�ج�ن��ة ف ��ض امل �ن��ازع��ات
حتى يتم تقديم طلبات اليها كما انه
كيف يكون للجنة منبثقة عن مجلس
سلطة اصدار قرارات نهائية غير قابلة
للطعن عليها في حني ان امل��ادة  12من
االقتراح املشار اليه الزمت ذلك املجلس

بفحص طلب قيد الجمعية وقبوله او
رفضه خالل ستني يوما واجازت ملمثل
الجمعية او الجماعة املتطوعة الطعن
ف��ي ق��رار ال��رف��ض ام��ام ال��دائ��رة االداري��ة
باملحكمة الكلية وفق االجراءات املقررة
في الدستور والقانون.
 - 4ك �م��ا رأت ال �ل �ج �ن��ة ب �ع��د ح��ذف
امل � ��ادت �ي��ن ال � �س ��اب ��ق االش � � � � ��ارة ال �ي �ه �م��ا
االكتفاء بما نصت عليه امل��ادة  66من
االقتراح بقانون سالف البيان لكونها
تحقق الهدف منهما من ناحية ولكي
تكون متسقة مع املادة  12من االقتراح
امل ��اث ��ل م ��ن ن��اح �ي��ة اخ � ��رى م ��ع ت�ع��دي��ل
صياغتها على النحو التالي:
للمجلس ان يقوم بحل الجمعية في
االحوال التالية:
 - 1اذا خالفت اح�ك��ام ه��ذا القانون
والئ � �ح � �ت� ��ه ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة أو ن �ظ��ام �ه��ا
االساسي.
 - 2اذا تناقصت عضويتها الى اقل
م��ن ال�ع��دد املنصوص عليها ف��ي امل��ادة
 9م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون او اص �ب��ح اع�ض��اء
مجلس االدارة غير كاف النعقاده.

 - 3عدم انعقاد الجمعية العمومية
بسبب تقصير من املجلس.
 - 4عدم انعقاد الجمعية العمومية
عامني متتاليني.
 - 5ال� � �ت� � �ص � ��رف ف� � ��ي ام � ��وال� � �ه � ��ا او
تخصيصها ف��ي غ�ي��ر االغ � ��راض ال�ت��ي
انشئت من اجلها.
 - 6اذا اصبحت ع��اج��زة ع��ن ال��وف��اء
بالتزاماتها املالية.
 - 7اذا فشلت دون م�ب��ررات مقبولة
في ممارسة انشطتها ملدة عام كامل.
وللمجلس ان يعني مجلس ادارة او
مديرا مؤقتا الى حني انتخاب املجلس
الجديد.
وي �ج��وز ال�ط�ع��ن ف��ي ال �ق��رار ال�ص��ادر
من املجلس وفقا لالجراءات واملواعيد
املقررة قانونا.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء انتهت
ال�ل�ج�ن��ة ب��إج �م��اع آراء ال �ح��اض��ري��ن من
اع�ض��ائ�ه��ا ال��ى امل��واف �ق��ة ع�ل��ى االق �ت��راح
بقانون.
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العمير :توجه الدولة لترشيد اإلنفاق
لن يؤثر على مشروعات األشغال

د .علي العمير متحدثا

ويشهد فعاليات افتتاح وصلة طريق الجهراء السريع

ن �ف��ى وزي� ��ر االش� �غ ��ال ال �ع��ام��ة وزي ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم ��ة د .علي
ال�ع�م�ي��ر وج ��ود اي ت��أث�ي��ر الن�خ�ف��اض
اس�ع��ار النفط وت��وج��ه ال��دول��ة لترشيد
االنفاق على مشروعات االشغال مؤكدا
ان امل�ش��اري��ع قائمة ومستمرة وسيتم
استكمالها من دون اي تأخير ونأمل
أال يؤثر انخفاض األسعار سلبا على
املشاريع الجديدة.
واف��اد ب��ان م��ا تمر ب��ه اس�ع��ار النفط
ي��أت��ي ضمن ال ��دورة االق�ت�ص��ادي��ة التي
تمر بمراحل انخفاض وارتفاع وكلنا
امل في ان تشهد االسعار خالل الفترة
ال �ق��ري �ب��ة امل �ق �ب �ل��ة ت �ح �س �ن��ا وان ت �ع��ود
لطبيعتها.
وق� � ��ال ان ال � � � ��وزارة ت �ع �م��ل ح��ال �ي��ا
وب �ش �ك��ل م �ك �ث��ف ع �ل��ى م �ع��ال �ج��ة ك��اف��ة
امل �ش �ك�ل�ات ال� �ت ��ي ت ��واج ��ه م�س�ت�خ��دم��ي
ال�ط��رق بالكويت ول�ع��ل اب��رزه��ا تطاير
ال�ح�ص��ى .وان ال � ��وزارة ح��ري�ص��ة على
ان �ه��اء ك��اف��ة امل �ش��اري��ع ال�ت�ن�م��وي��ة ال�ت��ي
تعمل على تنفيذها بالسرعة املمكنة

مثمنا ت�ع��اون وزارة املالية ف��ي توفير
امليزانيات املطلوبة لذلك.
وق ��ال ال ��وزي ��ر ال�ع�م�ي��ر ف��ي ت�ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ل��ى ه ��ام ��ش االف �ت �ت��اح
امل��رح �ل��ي ال �ث��ان��ي م ��ن م� �ش ��روع ط��ري��ق
ال� �ج� �ه ��راء ال� �س ��ري ��ع ان اف� �ت� �ت ��اح ه ��ذه
ال��وص�ل��ة م��ن ال�ط��ري��ق خ�ط��وة ايجابية
وم �ه �م ��ة الس �ي �م ��ا ان� �ه ��ا ت ��رب ��ط ش �م��ال
ال� � � �ك � � ��وي � � ��ت ب � ��وس� � �ط� � �ه � ��ا ف � � �ض �ل ��ا ع ��ن
مساهمتها في القضاء على االزدح��ام
امل ��روري وم��ن ناحية اخ��رى اش��ار إلى
أن ال��وزارة اجتمعت مؤخرا مع مقاول
م �ش��روع م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر ح �ي��ث وع��د
بسرعة االنتهاء من اعماله في القريب
ال �ع��اج��ل الس �ي �م��ا ان ��ه ت��م االن �ت �ه��اء من
اغلب االعمال الداخلية ولم يتبق سوى
الواجهات الخارجية وبعض االعمال
باملستشفى.
وفيما يخص امتيازات القياديني
وت �ق �ل �ي��ص امل �ص ��روف ��ات أش � ��ار ال��وزي��ر
ال �ع �م �ي��ر إل ��ى ان ��ه ت ��م ف�ع�ل�ي��ا ال �ب ��دء في
ت�ق�ل�ي��ص م �ص��روف��ات ال� � ��وزراء ووك�ل�اء

ال ��وزارات وسيتم تقليص وتخفيض
كل ما يمكن الحد منه وتقليصه.
وف��ي ش��أن اخ��ر ق��ال ال��وزي��ر العمير
ان االش �غ��ال ت�ع�م��ل ح��ال�ي��ا ع�ل��ى تقييم
رد واع� �ت ��راض دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة على
م�ش��روع امل �ط��ار ووض ��ع أن�س��ب ال ��ردود
متمنيا أال يتم تعطيل ه��ذا امل�ش��روع
الحيوي واملهم.
من جانبه قال وكيل قطاع هندسة
الطرق بوزارة االشغال العامة م .احمد
الحصان إن افتتاح املرحلة الثانية من
مشروع تطوير طريق الجهراء يعد من
االنجازات التي حققها القطاع في اطار
تطوير منظومة الطرق بالدولة.
واع�ل��ن ع��زم ال ��وزارة افتتاح املرحلة
ال��رئ �ي �س �ي��ة م ��ن ال �ط��ري��ق ف ��ي سبتمبر
امل �ق �ب��ل وف �ق��ا ل�ل�خ�ط��ة ال �ت��ي وض�ع�ت�ه��ا
ال � ��وزارة ل�لان�ت�ه��اء م��ن امل �ش��روع نهاية
ال �ع ��ام ال� �ج ��اري الف �ت��ا ال ��ى ان ال � ��وزارة
ح ��ددت اف�ت�ت��اح وص�ل��ة ط��ري��ق ال�غ��زال��ي
ب��امل �ش ��روع ت��زام �ن��ا م ��ع اف �ت �ت��اح جسر
الشيخ جابر.

ق��ال االم�ين العام للمجلس الوطني
للثقافة والفنون واالداب املهندس علي
ال�ي��وح��ه ان ش�ب�ك��ة االن �ت��رن��ت اصبحت
ت �ح��دي��ا ح �ض��اري��ا وث �ق��اف �ي��ا واخ�لاق �ي��ا
للمجتمعات وباتت مصدرا للمخاوف
ب��ال��رغ��م م ��ن ك��ون �ه��ا م� �ح ��ورا اس��اس �ي��ا
للحياة املعاصرة.
واوضح اليوحه في افتتاح فعاليات
ن� � � ��دوة ال � �ش � �ب ��اب وادوات ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي الفرص والتحديات والتي
تقام على هامش فعاليات ال ��دورة 22
ملهرجان القرين الثقافي اهمية اكتشاف
التأثيرات السلبية وااليجابية الواقعة

ع �ل��ى ث �ق��اف �ت �ن��ا ال �ع��رب �ي��ة واالس�ل�ام �ي ��ة
للوصول لصيغة موائمة للتفاعل مع
ثقافات اخرى بشكل يؤدي لالستفادة
من االرث االنساني املتراكم.
وذك ��ر ال�ي��وح��ه ان م��واق��ع ال�ت��واص��ل
االج� �ت� �م ��اع ��ي اخ� �ت� �ص ��رت ال �ج �غ��راف �ي��ا
وح� � ��دوده� � ��ا واح� �ت� �ض� �ن ��ت ب �ف �ض��ائ �ه��ا
ال �ه��ائ��ل ال �ع �ل��م واالدب وال �ف��ن وك ��ل ما
ن �ح �ت ��اج ��ه م� ��ن خ �ل ��ال ك �ب �س��ة زر ل�ك��ن
رغ ��م ذل ��ك ف ��ان ل �ه��ا ع �ي��وب �ه��ا ف ��ي نشر
معلومات خاطئة تخلق رايا عاما غير
مستنير لفئة الشباب والذين هم اغلب
مستخدميها.
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الكويت وجورجيا
توقعان اتفاقية
دبلوماسية

الجارالله يوقع االتفاقية مع نائب وزير خارجية جورجيا

واشار الحصان إلى أن قطاع الطرق
ق��ام خ�لال السنتني املاضيتني بصرف
نحو  600مليون دينار لتنفيذ العديد
من املشاريع الخاصة بتطوير الجسور
وال � � �ط� � ��رق وال� � �ع � ��دي � ��د م � ��ن ال � �خ ��دم ��ات
املعنية بتطوير شبكة ال �ط��رق معلنا
تخصيص  500مليون دينار مليزانية
املشاريع الخاصة للسنة املالية املقبلة.
م� � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اك � � ��د رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ادارة ش��رك��ة امل �ق��اول��ون ال �ع��رب املنفذة
للمشروع م .محمد ص�لاح اهمية هذا
امل � �ش� ��روع ال �ع �م�ل�اق ال � ��ذي ش �ي��د وف �ق��ا
ل�ل�م��واص�ف��ات ال�ع��امل�ي��ة م��ن ح�ي��ث ال��دق��ة
والتقنيات املتطورة الفتا الى ان نسبة
االنجاز في اعماله وصلت ال��ى  95في
املئة.
بدوره قال املدير التنفيذى للمكتب
العربى لالستشارات والتصميم طارق
ش �ع �ي��ب إن اف �ت �ت��اح ه� ��ذه امل��رح �ل��ة م��ن
املشروع لها أهمية كبرى فى تخفيف
االزدحام الذى يشهده طريق الجهراء.

اليوحه :االنترنت تحد ثقافي وأخالقي
له عيوبه في نشر المعلومات الخاطئة
ومن جهته قال منسق ندوة القرين
د .محمد ال��رم�ي�ح��ي ان ال�ع��ال��م يعيش
في بيوت من زجاج بسبب الثورة غير
املسبوقة في وسائط التواصل التقني
معتبرا ان�ن��ا ف��ي وس��ط ال��زل��زال االك�ب��ر
الن الفرد بات يتواصل مع العالم فقط
بكبسة زر.
واض� ��اف ال��رم�ي�ح��ي ان ت�ل��ك ال �ث��ورة
امل �ع �ل��وم��ات �ي��ة ال �ت ��ي س�ب�ب�ت�ه��ا وس��ائ��ل
ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي ح�م�ل��ت ت�غ�ي��را
ج � � ��ذري � � ��ا ل �ل��اق� � �ت� � �ص � ��اد وال � � �ع �ل ��اق� � ��ات
االجتماعية والفن العسكري والعالقات
السياسية وحتى اللغة.

أخبار

علي اليوحه

وق� � �ع � ��ت ح � �ك� ��وم � �ت� ��ا ال � �ك ��وي ��ت
وجورجيا اتفاقية بشأن االعفاء
م � ��ن ت� ��أش � �ي� ��رة ال� � ��دخ� � ��ول ل �ح �م �ل��ة
ج � � � ��وازات ال �س �ف��ر ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
وال � �خ� ��اص� ��ة وال � �خ� ��دم� ��ة وم� ��ذك� ��رة
تفاهم للتعاون الدبلوماسي.
ج � � � ��اء ذل� � � ��ك ع � �ق� ��ب م� �ب ��اح� �ث ��ات
اج ��راه ��ا ن ��ائ ��ب وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
خ��ال��د ال �ج��ارال �ل��ه م��ع ن��ائ��ب وزي��ر
خ��ارج �ي��ة ج��ورج �ي��ا امل� �س ��ؤول عن
ش� ��ؤون آس �ي��ا وأف��ري �ق �ي��ا وال �ش��رق
األوس � ��ط داف �ي��د ج��االغ��ان �ي��ا ال��ذي
يقوم بزيارة للبالد والوفد املرافق
له.
وت � ��م خ �ل��ال ال �ل� �ق ��اء ب �ح��ث ع��دد
م��ن أوج��ه ال�ع�لاق��ات الثنائية بني
ال� �ب� �ل ��دي ��ن إض� ��اف� ��ة إل � ��ى ت� �ط ��ورات
األوض� � � � � � � � � ��اع ع � � �ل� � ��ى ال � �س� ��اح � �ت�ي��ن
اإلقليمية والدولية.
ووق ��ع ال�ج��ان�ب��ان ع�ق��ب ذل��ك في
م �ق��ر وزارة ال �خ ��ارج �ي ��ة ات �ف��اق �ي��ة
ب � � �ش� � ��أن االع � � � �ف� � � ��اء م � � ��ن ت� ��أش � �ي� ��رة
ال ��دخ ��ول ل�ح�م�ل��ة ج� � ��وازات ال�س�ف��ر

الدبلوماسية والخاصة والخدمة
ومذكرة تفاهم للتعاون بني معهد
س � �ع ��ود ال� �ن ��اص ��ر ال ��دب �ل ��وم ��اس ��ي
ومركز ليفان ميكيالدزه للتدريب
الدبلوماسي في جورجيا.
ووق � � � � ��ع االت� � �ف � ��اق� � �ي � ��ة وم � ��ذك � ��رة
ال �ت �ف��اه��م ع ��ن ال �ج ��ان ��ب ال �ك��وي �ت��ي
نائب وزير الخارجية خالد الجار
الله وعن الجانب الجورجي نائب
وزير الخارجية دافيد جاالغانيا.
وح� � � �ض � � ��ر ال � � �ل � � �ق� � ��اء وم � � ��راس � � ��م
التوقيع املدير العام ملعهد سعود
ال� �ن ��اص ��ر ال ��دب �ل ��وم ��اس ��ي ال�س�ف�ي��ر
ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال� � �ش � ��ارخ وم �س��اع��د
وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ل �ش��ؤون أوروب ��ا
السفير ول�ي��د الخبيزي ومساعد
وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ل �ش��ؤون مكتب
ن��ائ��ب ال��وزي��ر السفير أي�ه��م العمر
وس �ف �ي��ر ج��ورج �ي��ا امل �ع �ت �م��د ل��دى
دولة الكويت.

لجنة مشتركة لحل
مشكالت قطاع الزراعة
شكلت الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ش��ؤون
ال� ��زراع� ��ة وال � �ث� ��روة ال �س �م �ك �ي��ة م��ع
ات � �ح� ��اد ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
االنتاجية الزراعية لجنة مشتركة
ل � �ت �ل�اف� ��ي امل� � �ع � ��وق � ��ات وم� �ش� �ك�ل�ات
ال�ق�ط��اع ال��زراع��ي بشقيه النباتي
والحيواني.
وقالت الهيئة في بيان صحافي
ان رئيس مجلس ادارت�ه��ا واملدير
ال �ع��ام فيصل ال�ح�س��اوي استقبل
مدير االتحاد فهد فالح بن شوق
وان م��دي��ر االت �ح��اد ت�ق��دم باقتراح
يقضي بتشكيل لجنة زراعية من
رؤس � ��اء االت � �ح ��ادات وال�ج�م�ع�ي��ات
ال� ��زراع � �ي� ��ة وال� � �ث � ��روة ال �ح �ي��وان �ي��ة

ب��رئ��اس��ة ه �ي �ئ��ة ال� ��زراع� ��ة تختص
ب� �ب� �ح ��ث م� �ش� �ك�ل�ات ه � � ��ذا ال� �ق� �ط ��اع
الحيوي وايجاد الحلول املناسبة
بما يساهم في النهوض به.
واوض �ح��ت ان اللجنة ال�ت��ي تم
االت � �ف� ��اق ع �ل��ى ت �ش �ك �ي �ل �ه��ا ت �ه��دف
ال��ى عقد اجتماعات دوري��ة لطرح
واستعراض املشكالت واملعوقات
ال� �ت ��ي ت� ��واج� ��ه ال� �ق� �ط ��اع ال� ��زراع� ��ي
وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى اي� � �ج � ��اد ال� �ح� �ل ��ول
املناسبة لها.
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في ندوة أقامها النائب أحمد الري في ديوانه

باقر :قانون الوكاالت بصيغته الحالية سيؤدي
أقام النائب احمد الري
ندوة بعنوان (آراء
حول قانون الوكاالت
التجارية الجديد)مساء
امس االول في ديوانه
بمنطقة الدسمة
وشارك فيها الوزير
والنائب السابق احمد
باقر الذي استهل
الحديث قائال :إن من
الواجب علينا كنواب
ووزراء سابقين أن
نشجع مجلس األمة
حين نراه يسير بالشكل
الصحيح كما أن من
واجبنا أن نبلغ النواب
مالحظاتنا حول ما
نراه يستوجب التصحيح
من قوانين وقضايا
يناقشها المجلس.

واضاف باقر ان املقترح الجديد
ل �ق��ان��ون ال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة ال
ي� �م� �ك ��ن م� �ن ��اق� �ش� �ت ��ه ب � �م � �ع� ��زل ع��ن
قانوني حماية املنافسة وحماية
املستهلك مشيرا الى انها جميعا
ح� ��زم� ��ة ق� ��وان�ي��ن ت �ك �م ��ل ب�ع�ض �ه��ا
ب�ع�ض��ا م�ب�ي�ن��ا ان ق��ان��ون ح�م��اي��ة
املنافسة صدر في فبراير من عام
 ٢٠٠٧مشيرا الى انه مهم ويحقق
امل�ن��اف�س��ة وي� ��ؤدي ال ��ى ان�خ�ف��اض
االسعار بشكل غير مباشر الفتا
ال� ��ى ان� ��ه ب �ع��د اس� �ب ��وع ستمضي
ع �ل �ي��ه  ٩س� �ن ��وات وح �ت��ى اآلن لم
ي�ط�ب��ق وه� ��ذا ام ��ر م �ح��زن م�ن��وه��ا
ال� � ��ى ان� � ��ه ف� ��ي ام� �ي ��رك ��ا وامل �م �ل �ك��ة
السعودية تغرم الشركات الكبرى
ب� ��امل�ل��اي�ي��ن إلخ�ل��ال � �ه� ��ا ب� �ق ��وان�ي�ن
امل �ن��اف �س��ة ب �ش �ك��ل م�س�ت�م��ر م�ف�ي��دا
بأن حماية املنافسة يمنع صورا
تخل باملنافسة كاالغراق بالسلع
وت �ح ��دي ��د ال �س �ع��ر ب ��االت� �ف ��اق ب�ين
موردي سلعة محددة مشيرا الى
تغريم بيل غيتس بحوالي مليار
وش ��رك ��ة م��اس �ت��ر ك� � ��ارد ب �م�لاي�ين
الن�ه�م��ا اخ�ل�ا ب��امل�ن��اف�س��ة مضيفا
ب� �ق ��ول ��ه :ان امل� �ن ��اف� �س ��ة س� �م ��ة م��ن
سمات االقتصاد الحر ولحماية
املستهلك ول�لاس��ف ستمر علينا
 ٩سنوات من دون تطبيقه.
تدفق السلع
واف � � ��اد ب � ��أن ق ��ان ��ون ال ��وك ��االت
ال� �ت� �ج ��اري ��ة امل� �ق� �ت ��رح ف� ��ي م ��ادت ��ه
االول� � � ��ى ك� �م ��ا ق ��دم� �ت ��ه ال �ح �ك��وم��ة
ك ��ان ي�ن��ص ع�ل��ى ج ��واز ان يعهد
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ل� �ت ��اج ��ر او اك � �ث� ��ر او
ش � ��رك � ��ة او اك � �ث � ��ر ل � �ك� ��ن ال �ل �ج �ن��ة
امل��ال �ي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ازال� � ��ت ل�ف�ظ��ة
«او اك�ث��ر» وه��ذا ت�ص��رف يخالف
ف�ل�س�ف��ة ق��ان��ون ح�م��اي��ة امل�ن��اف�س��ة
ال ��ذي يعتبر اي م�ن��ع او ح��د من
ت��دف��ق ال �س �ل��ع ب ��االس ��واق اخ�ل�اال
باملنافسة.
وب�ي�ن ان امل� ��ادة ال��راب �ع��ة بينت
ام �ك��ان �ي��ة اي ط� ��رف ث��ال��ث م ��ن ان
ي� �س� �ت ��ورد وف � ��ق خ �م �س��ة ش� ��روط
اول �ه ��ا ان ي��أت��ي ب �ك �ف��ال��ة امل�ص�ن��ع
وال �ث��ان��ي ان ي��أت��ي ب��امل��واص �ف��ات
الخليجية وال �ث��ال��ث ان تتطابق
السلعة م��ع امل��واص �ف��ات العاملية
وح �ت��ى اآلن ك�ل�ه��ا ش ��روط ج�ي��دة
وم �ط �ل��وب��ة وي �ن �ظ��ر ف �ي �ه��ا ق��ان��ون
ح �م��اي��ة امل �س �ت �ه �ل��ك ل �ك��ن ال �ش��رط
ال��راب��ع ه��و اس�ت�ي��راد السلعة من
ب �ل��د االن� �ت ��اج ون �ح��ن اس�ت�غ��رب�ن��ا
من هذا الشرط لكون العالم االن
كله فتح حرية التجارة والكويت
انضمت ملعاهدة التجارة الدولية
 WTOوان االس � � � ��واق اص �ب �ح��ت
م�ف�ت��وح��ة وب��ام�ك��ان�ن��ا االس �ت �ي��راد
م��ن امل�ن��اط��ق ال �ح��رة ول ��و فرضنا

من واجبنا كنواب
ووزراء سابقين
أن نشجع مجلس
األمة حين نراه
يسير بالشكل
الصحيح

باقر والري خالل الندوة

ان ه��ذه امل ��ادة طبقت ف��ان طالبا
يدرس في امريكا او دبلوماسيا
وامتلك هناك سيارة غير امريكية
فلن يتمكن من جلب سيارته الى
ال �ك��وي��ت الن ه ��ذه امل � ��ادة تمنعه
وه��ذا قيد غير جائز ف��ي منظمة
التجارة الدولية وكل من شاورت
م��ن مستشارين مختصني قالوا
بعدا ج��واز ه��ذا النص القانوني
الف �ت��ا ال ��ى ان ال �ش ��رط اآلخ� ��ر هو
منع االس�ت�ي��راد م��ن دول الخليج
اال ب��امل �ع��ام �ل��ة ب��امل �ث��ل وه� ��ذا قيد
ي� �ف ��رض ان ي �ع��ام��ل ال ��وك� �ي ��ل ف��ي
ال �س �ع��ودي��ة او االم � � ��ارات بنفس
امل�ع��ام�ل��ة ف��ي ال �ك��وي��ت واال يمنع
االس� �ت� �ي ��راد م �ن��ه م �ش �ي��را ال� ��ى ان
ب �ع��ض ال �س �ل��ع ف ��ي دول ال�خ�ل�ي��ج
ارخ � ��ص ف ��ي اس �ع ��اره ��ا م �م��ا هي
عليه هنا ف��ي الكويت م��ؤك��دا ان
ال �ش��رط�ي�ن االخ �ي��ري��ن س �ي��ؤدي��ان
الى غالء االسعار وتحكم الوكيل
بالسوق.

جانب من الحضور

تصليح السلع
ول� � �ف � ��ت ب � ��اق � ��ر ال � � ��ى ان امل � � ��ادة
ال �خ��ام �س��ة اض ��اف ��ت ش ��رط ��ا آخ��ر
ب �ش��أن ت�ص�ل�ي��ح ال��وك �ي��ل للسلعة
ال�ت��ي اس �ت��ورده��ا ال �ط��رف الثالث
من طرف غير الوكيل وهو شرط
ان تكون السلعة او املنتج بذات
امل��واص �ف��ات للسلع او املنتجات
ال �ت��ي ي �ت��ول��ى ال��وك �ي��ل او امل� ��وزع
تسويقها في الكويت وه��ذا نوع
من التفويض التشريعي اي انه
ب �م �ج��رد م ��ا ان ي �ض �ي��ف ال��وك �ي��ل
مواصفة ج��دي��دة تصبح بمثابة
ق ��ان ��ون ف �م �ث�لا ل��دي �ن��ا ش��رك��ة في
ال� �ك ��وي ��ت ق ��ال ��ت ل �ل �م �ص �ن��ع ن��ري��د
ش� �خ ��ال ال� �س� �ي ��ارة ي� �ك ��ون ب�ش�ك��ل
م� � �ع �ي��ن م � �خ � �ت � �ل ��ف ع � � ��ن امل � �ع � �ت� ��اد
ومل ��ا ت�ح�ق��ق ذل ��ك ام �ت �ن��ع ال��وك�ي��ل
ال � �ج� ��دي� ��د ل� �ل� �س� �ي ��ارة ذات� � �ه � ��ا ع��ن
اص �ل��اح ال� �س� �ي ��ارات ال �ت��ي تحمل
ال �ش �خ��ال ال �ق��دي��م ب�ح�ج��ة ان ه��ذه
السيارة ليست بنفس مواصفاته

م �س �ت �غ��رب��ا م� ��ن ه � ��ذا ال �ت �ف��وي��ض
بمجرد ان يضع الوكيل مواصفة
م�ع�ي�ن��ة ل�س�ل�ع�ت��ه ال �ت��ي ب��ال�ك��وي��ت
فبالتالي ال يمكن الحد ان يصلح
ل��دي��ه اال ب��ذات امل��واص�ف��ات وه��ذه
مادة تشوبها مالحظات.
واش ��ار ب��اق��ر ال��ى امل ��ادة  ٧التي
ع�ل�ي�ه��ا م�لاح �ظ��ة ل �ك��ون �ه��ا تمنح
امل ��واف� �ق ��ة ال �ت �ل �ق��ائ �ي��ة ع �ل��ى ط�ل��ب
ال��وك��ال��ة ف��ي ح��ال ل��م تجبه وزارة
التجارة على طلبه خالل  ٣٠يوما
من تقديمه الفتا الى ان هذه املادة
مخالفة لفلسفة قانونية تعارفت
عليها قوانني الدولة وهي ان عدم
الرد على طلبات الترخيص خالل
مدة معينة يعتبر رفضا تلقائيا
ل �ل �ط �ل ��ب وع� �ل� �ي ��ه ي� �ن� �ت ��زع ال �ح ��ق
ق �ض��ائ �ي��ا م ��ن امل �ح �ك �م��ة االداري� � ��ة
ول �ه��ذا ان�ش�ئ��ت امل�ح�ك�م��ة االداري ��ة
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ال يمكن مناقشة
قانون الوكاالت
بمعزل عن حماية
المنافسة وحماية
المستهلك
 9سنوات مرت على
إقرار قانون حماية
المنافسة ولم
يطبق حتى اآلن
القانون الجديد
يناقض المعاهدات
واالتفاقيات
الدولية التي
وقعت عليها
الكويت
عدم القيام
بالتسويق سيؤدي
بالسماح للسلعة
المنافسة أن
تسعر وفق مايريد
وكيلها
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إلى غالء األسعار وتحكم التجار في السوق
تتمة المنشور ص14
ل�ل�ن�ظ��ر ف ��ي ال �ط �ل �ب��ات امل��رف��وض��ة
مستشهدا بتصدي وزير االعالم
مل ��ا وض �ع �ت��ه ال �ل �ج �ن��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ب� �خ� �ص ��وص ق ��ان ��ون
تنظيم االع�ل�ام االل�ك�ت��رون��ي حني
وضعت اللجنة نصا بنفس هذا
امل��وج��ود ف��ي ال��وك��االت التجارية
يعتبر عدم رد ال��وزارة على طلب
ت��رخ �ي��ص خ �ل��ال م � ��دة  ٦٠ي��وم��ا
قبوال لطلب الترخيص موضحا
ان الوزير تصدى وقال ما يصير
ممكن تأتينا مئات الطلبات وال
ت�ق��اب�ل�ه��ا ق ��درة ع�ل��ى ال�ن�ظ��ر فيها
وق� ��د ي �ت��أخ��ر ال� �ب ��ت ف �ي �ه��ا ف�ك�ي��ف
ي �ص �ب �ح��ون ج�م�ي�ع�ه��م م�ق�ب��ول�ين.
وط �ل��ب ح�ي�ن�ه��ا ان ت �ع��دل مقبوال
ال ��ى م��رف��وض��ا وص�ل�ح��ت اللجنة
ال �خ �ط��أ ف ��ي ال �ج �ل �س��ة الف� �ت ��ا ال��ى
ان ط�ل�ب��ات ب �ن��اء ال�س�ك��ن ال�خ��اص
تحدد بناء  ٣ادوار بحجم معني
من مساحة االرض ولكن ماذا لو
ان شخصا قدم طلب بناء  ٧ادوار
وسلمه ملوظف في البلدية وخبأ
امل� ��وظ� ��ف ال� �ط� �ل ��ب وم� �ض ��ت امل� ��دة
ال �ق��ان��ون �ي��ة ل�لاج��اب��ة ف �ه��ل يمكن
ل �ص��اح��ب ال �ط �ل��ب ب� �ن ��اء االدوار
ال �س �ب �ع��ة ب��ال �ط �ب��ع ال ول� ��و ح��دث
لصارت مهزلة لدينا منوها الى
احتمالية ان كثيرا م��ن الطلبات
قد تخبأ او تعدل تواريخها من
اجل ان تمرر بعالتها مشددا على
ض� ��رورة ت�ع��دي��ل امل� ��ادة ال�س��اب�ع��ة
ب� ��أن ي� �ك ��ون ال �ط �ل��ب م ��رف ��وض ��ا ال
مقبوال.
تجديد الترخيص
واف� ��اد ب��اق��ر أن ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
ال �غ��ت امل� ��ادة ال �ع��اش��رة ال �ت��ي ج��اء
ب �ه��ا م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ال �ح �ك��وم��ة
ب � ��ال � ��وك � ��االت ال � �ت � �ج ��اري ��ة وال� �ت ��ي
ت�ت�ح��دث ع��ن ت�ج��دي��د ال�ت��رخ�ي��ص
وح ��اج ��ة ال��وك �ي��ل ح�ي�ن ال�ت�ج��دي��د
الث �ب��ات ان ��ه س ��وق ال�س�ل�ع��ة وه��ذا
ي� ��ردن� ��ا م � ��رة اخ � � ��رى ال � ��ى ق ��ان ��ون
امل�ن��اف�س��ة ال ��ذي ي�ل��زم ك��ل صاحب
سلعة بتسويقها الن عدم القيام
ب��ال �ت �س��وي��ق س� �ي ��ؤدي ب��ال�س�م��اح
للسلعة املنافسة ان تسعر وفق
م� ��ا ي ��ري ��د ت ��اج ��ره ��ا وي� �ت� �ف ��ق م��ع
م �ن��اف �س��ه ع �ل��ى ت �ل �ق��ي م �ب �ل��غ م��ن
امل��ال مقابل اخ�ف��اء سلعته حتى
ي� �ق ��وم ال �ت ��اج ��ر االول ب�ت�ص��ري��ف
سلعته ب��ال�س�ع��ر امل��رت �ف��ع وه�ك��ذا
ي �ت �ن��اوب��ون ف ��ي ج��ري �م��ة االخ�ل�ال
باملنافسة مستغربا م��ن اللجنة
ش �ط��ب ه � ��ذه امل � � ��ادة م �ش �ي��را ال��ى
ان امل� � ��ادة م ��ن ص ��ال ��ح امل�س�ت�ه�ل��ك
الن� ��ه ي� �ط ��رح ال �س �ل��ع ف ��ي ال �س��وق
وي �ح �ت��م وج � ��ود ال �ت �ن��اف��س ال ��ذي

ع�ل��ى اث ��ره ق��د تنخفض االس�ع��ار
وبالتالي يختار املواطن االنسب
واالرخص.
التالعب باألسعار
وق� ��ال ب��اق��ر :م��ن امل �س �ت �غ��رب ان
اللجنة لديها مقترح يقابل املادة
ال � �ع� ��اش� ��رة ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وض �ع��ت
التزامات عدة ملنح التاجر الوكالة
ف��ي ال�ك��وي��ت لكنها شطبت منها
التزاما مهما للغاية يجبر التاجر
ع �ل��ى ان ي ��وف ��ر ال �س �ل��ع ب��أس �ع��ار
ت �ت �ن��اس��ب م ��ع اس� �ع ��ار امل �ن �ت �ج��ات
والسلع والخدمات املماثلة مبينا
ان ه��ذه الجملة ال ت�ل��زم بتحديد
س �ع��ر م �ع�ين وان �م ��ا ه ��ي م ��ن اج��ل
منع التالعب باالسعار وال تؤدي
للتسعير بحد ذاتها.
واض��اف باقر ان اللجنة ازال��ت
ك��ذل��ك ال �ف �ق��رة ال �ث��ال �ث��ة م ��ن امل ��ادة
ذاتها التي تنص على الزام الوكيل
االح�ت �ف��اظ ب��امل�س�ت�ن��دات الخاصة
امل � ��وض� � �ح � ��ة الس� � � �ع � � ��ار ال� �س� �ل� �ع ��ة
وشحنها وت�خ��زي�ن�ه��ا وتأمينها
الن ق ��ان ��ون ��ي ح �م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك
وح � �م� ��اي� ��ة امل� �ن ��اف� �س ��ة ي �ح �ت��وي��ان
على ن��ص مطابق يمنح م��ن لهم
الضبطية القضائية حق االطالع
على تلك املستندات كي يكتشفوا
م � ��دى وج � � ��ود م �خ��ال �ف��ة ل �ح �م��اي��ة
املنافسة او حماية املستهلك ام ال
فمن الالزم االحتفاظ باملستندات
االص � �ل � �ي� ��ة وح � �ي ��ن ق� �ل� �ن ��ا ل� ��وزي� ��ر
ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن ��اع ��ة د.ي ��وس ��ف
ال �ع �ل ��ي امل�ل�اح� �ظ ��ة ك ��ان ��ت ح�ج�ت��ه
ان ال � �ن ��ص م� ��وج� ��ود ف� ��ي ق ��ان ��ون
ال�ش��رك��ات لكننا ن��رى ان ال مانع
م��ن ت� �ك ��راره الن ��ه ي �ب�ين ال �ت��زام��ات
الوكيل الن ال�ق��وان�ين تتكامل مع
بعضها ال�ب�ع��ض ول��رب�م��ا تتغير
القوانني او ت��زال منها تلك امل��ادة
او من املمكن ان يحتج الوكيل في
امل �ح��اك��م الن ق��ان��ون ال ��وك ��االت لم
يلزمه بحفظ السجالت االصلية.
جمعيات أهلية
وتطرق باقر الى قانون حماية
املستهلك في مادتيه رقم  ٥٠و٥١
مبينا ان��ه ص��در ع��ام  ٢٠١٤ووقع
الئحته التنفيذية الوزير السابق
للتجارة د .عبداملحسن املدعج في
ي�ن��اي��ر  ٢٠١٥وال ��ى اآلن ل��م تطبق
احكام القانون هذا بعد مرور سنة
من ص��دور الئحته مشيرا الى ان
قانون حماية املستهلك يحتوي
ع� �ل ��ى ف� �ص ��ل ك� ��ام� ��ل ه � ��و ال� �ث ��ال ��ث
ي�ن��ص ع�ل��ى ت��أس�ي��س الجمعيات
االهلية لحماية املستهلك ولم نر
اي جمعية رغ��م م�ع��ان��اة الشعب
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي م� � ��ن ال � � �غ �ل ��اء ون� �ح ��ن
ن �ع �ي��ش ع �ل ��ى اح� �ت� �م ��االت زي � ��ادة

وال� �ق� �ط ��ع وال� �ص� �ي ��ان ��ة وف � ��ي ح��ال
ان�ت�ه��اء ال��وك��ال��ة ي�ل�ت��زم ب�ه��ذه مل��دة
 ٦ش �ه��ور وك��ذل��ك ت��م ال �غ��اء ش��رط
االستيراد من بلد املنشأ ووضع
امكان االستيراد من وكالء السلع
في دول مجلس التعاون.

أحمد باقر

أحمد الري

رس ��وم ك �ه��رب��اء وب �ن��زي��ن واش �ي��اء
اخ � ��رى ت ��ري ��د ال �ح �ك��وم��ة ط��رح�ه��ا
ع�ل��ى امل�ج�ل��س وف��ي امل�ق��اب��ل ان ما
يحمي املستهلك م��رك��ون جانبا
وال يطبق رغ��م ت�ق��دي��م ط�ل��ب منذ
س �ن��ة ون� �ص ��ف ال �س �ن��ة ل�ت��أس�ي��س
ت�ل��ك الجمعية ون�س��ق ل�ه��ذا االم��ر
احد الناشطني وهو محمد العلي
وبعض الشباب.

ح � ��ول م �ق �ت��رح وم � �ش� ��روع ق��ان��ون
الوكاالت التجارية الجديد وبعد
نشري مقالتني قرأهما املهتمون
ف� ��ي ال � � � ��رأي ال � �ع� ��ام ب� � ��دأ ال �ت �ح��رك
واالتصال ببعض النواب وايدوا
ما اثرناه معربا عن شكره لرئيس
م �ج �ل ��س االم� � � ��ة م � � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م
ورئيس اللجنة املالية البرملانية
ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع مبينا ان ح ��وارا
ب �ه��ذا ال �ش ��أن ق ��د دار وت ��م ت �ب��ادل
ه� ��ذه االوراق وال �ح �ج��ج واك � ��دوا
ان تعديالتنا امل�ث��ارة كلها جيدة
وت� �ع� �ه ��دوا ب� ��االخ� ��ذ ب �ه��ا وق ��ال ��وا
ل��ي :بالعكس ان ه��ذه التعديالت
س�ت�ن�ش��ط ال ��وض ��ع ال �ت �ج��اري في
ال� �ك ��وي ��ت وت � �ع� ��ود ب ��ال �ن �ف ��ع ع�ل��ى
املستهلك والوكيل والكويت ككل
مقدما نسخة من هذه التعديالت
ل� �ل� �ن ��ائ ��ب اح � �م� ��د الري م � ��ن اج ��ل
ط��رح �ه��ا ف ��ي امل �ج �ل��س ل�ل�ح�ص��ول
على توافق النواب حولها.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب اح�م��د
الري :انا اطلعت على التعديالت
االخ � � �ي � ��رة ل �ل �ج �ن��ة وب ��ال� �ف� �ع ��ل ت��م
االخ��ذ بأغلب التعديالت املقدمة
م ��ن االخ ب��اق��ر وآخ ��ري ��ن وس�ي�ت��م
ارف� � � � ��اق ال � �ت � �ع� ��دي �ل�ات ه � � ��ذه ع �ل��ى
ال �ت �ق��ري��ر امل� � ��درج ب� �ج ��دول اع �م��ال
ج � �ل � �س � ��ة م � �ج � �ل � ��س االم � � � � � ��ة وم � ��ن
املحتمل مناقشته بعد اسبوعني
ل� �ل� �ت� �ص ��وي ��ت ع � �ل � �ي� ��ه م� �ب� �ي� �ن ��ا ان
ال�ت�ع��دي�لات ال�ت��ي تمت ه��ي ج��واز
ان ي�ك��ون للموكل اك�ث��ر م��ن وكيل
او م ��وزع وك��ذل��ك ج ��واز اس�ت�ي��راد
السلع م��ن دول مجلس التعاون
الخليجية ب�ش��رط كفالة املصنع
وت ��واف ��ر امل ��واص� �ف ��ات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
وال �ع��امل �ي��ة وك ��ذل ��ك اع �ت �ب��ار ع��دم
ال� �ب ��ت ب �ط �ل��ب ال ��وك ��ال ��ة خ �ل��ال ٣٠
ي ��وم ��ا م ��ن ق �ب��ل ال � � � ��وزارة ب�م�ث��اب��ة
رفض للطلب وكذلك جواز النظر
ب ��اع ��ادة ق �ي��د ال��وك��ال��ة ب �ش��رط اال
ي � �ك� ��ون ه� �ن ��ال ��ك دع � � ��وى ب �ش��أن �ه��ا
منظورة في القضاء بشأن انتهاء
الوكالة وكذلك تعديل بأن يلتزم
الوكيل بتوفير السلع بشكل دائم

حماية المستهلك
وب� � �ي� � ��ن ب � � ��اق � � ��ر ان ال �ل��ائ� � �ح � ��ة
التنفيذية تتحدث ف��ي امل ��ادة ٥٠
ع��ن تصليح ال��وك �ي��ل للمستهلك
وت� �ق ��ول ب� �ع ��دم ج � ��واز ان ي�ت�ح�ل��ل
ال��وك �ي��ل او امل� ��وزع م��ن ال�ت��زام��ات��ه
ب �ت �ق��دي��م ك ��اف ��ة ال �ض �م��ان��ات ال �ت��ي
يقدمها املوكل او املنتج للسلعة
محل الوكالة امام املادة  ٥١فتقول
ان� ��ه ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �س �ل��ع ال� �ت ��ي ه��ي
م��ن صنع امل��وك��ل ول��م يستوردها
الوكيل على الوكيل توفير قطع
ال�غ�ي��ار ال �ض��روري��ة لصيانة ه��ذه
السلعة متى ثبت ان�ه��ا مشمولة
بعقد الوكالة .مضيفا :ان هاتني
املادتني توضحان تضارب شرط
التصليح في امل��ادة الخامسة من
ق��ان��ون ال��وك��االت املقترح الجديد
م��ع ه��ات�ين امل��ادت�ين الضروريتني
لحماية املستهلك قائال :لو مرت
ه � ��ذه امل � � ��ادة ال �خ��ام �س��ة ك �م��ا ه��ي
عليه اآلن فستلغي قانون حماية
املستهلك.
ون ��وه ب��اق��ر ال��ى ان��ه ي��ؤي��د دور
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ودع �م��ه م��ن قبل
الدولة مستدركا بأن الدعم يجب
ان ي �ك��ون دع �م �ن��ا الدوار ال�ق�ط��اع
ال �خ��اص وال �ح �ك��وم��ة وامل�س�ت�ه�ل��ك
الن ه��ذه االض �ل�اع ال�ث�لاث��ة مهمة
ف��ي تكاملها ول �ي��س م��ن الحكمة
ان يطغى احد هذه االط��راف على
االخرى.
تعديالت مثارة
وق��ال باقر :حني ب��دأت وبعض
االخ��وة بحملة الث��ارة املالحظات

قانون المناقصات
وب� �ي ��ن الري ان اه � �م � �ي� ��ة ه� ��ذا
ال�ق��ان��ون تنبع م��ن مضي حوالي
نصف ق��رن على قانون الوكاالت
امل � �ع � �م ��ول ب � ��ه ح ��ال� �ي ��ا وم� � ��ن ب ��اب
اول � ��ى ان ي �ت �ط��ور ال� �ق ��ان ��ون وم��ن
ب �ع��ده ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات العامة
واع� � � ��دا ب ��اق ��ام ��ة ن � � ��دوة ب �ش��أن �ه��ا
حينما يحال ال��ى ج��دول االعمال
مل�ن��اق�ش�ت��ه واخ � ��ذ آراء امل��واط �ن�ين
م�ب�ي�ن��ا ان اه� � ��داف ال �ح �ك��وم��ة من
تقديم قانون جديد للوكاالت هو
من اج��ل التوافق مع قوانني دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ل� ��دول الخليج
ال�ع��رب�ي��ة وك��ذل��ك م��ن اج ��ل تقديم
ال� ��وك�ل��اء ال� �ك� �ف ��االت ح �ت��ى ل ��و ت��م
االستيراد من دون استعانة بهم
او من طرفهم اي انها تريد الزام
ال��وك �ي��ل ك�ف��ال��ة امل�ن�ت�ج��ات وك��ذل��ك
ت �ق��دم ال �ق��ان��ون م��ن اج ��ل ال�ح�ف��اظ
ع �ل��ى س �ج��ل ال ��وك ��االت وام�ك��ان�ي��ة
تعيني مدير تنفيذي يتم التعامل
م � �ع � ��ه م � � ��ن دون ش � � � ��رط وج � � ��ود
امل��ال��ك وم �ن��ح ال�ص�لاح�ي��ة ل ��وزارة
ال�ت�ج��ارة لجباية ب�ع��ض ال��رس��وم
م ��ن ال� ��وك� ��االت وم �ن��ح ال�ض�ب�ط�ي��ة
ال �ق �ض��ائ �ي��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين م��وض�ح��ا
ان ه��دف ال�ق��ان��ون ع��دم التضييق
على االستيراد مستدركا بقوله:
ل� �ك ��ن م� ��ن امل� �ه ��م ان ن �ح �ق��ق امل �ث��ل
القائل “ال يموت الذيب وال تفنى
ال� �غ� �ن ��م” ف� �ن ��ري ��د اي � �ض ��ا ل �ل �ت��اج��ر
حرية التجارة من دون مضايقة
وف ��ي ن �ف��س ال��وق��ت ن��ري��د ح�م��اي��ة
امل�س�ت�ه�ل��ك م��ن ال �ت�لاع��ب ال ��ذي قد
ي � �ح� ��دث م � ��ن ال� �ب� �ع ��ض وت �ن �ظ �ي��م
ع�م�ل�ي��ة ال �ب �ي��ع وال �ص �ي��ان��ة وم�ن��ع
احتكار الوكيل لتوريد اي سلعة.
تسويق السلطة
وق� ��ال الري :ان م�لاح �ظ��ة ب��اق��ر
ب � �ش� ��أن إل � � � ��زام ال� ��وك � �ي� ��ل ت �س��وي��ق
السلعة ردت عليها اللجنة ب��أن
ه ��ذه امل �س��أل��ة م ��ن اع �م ��ال املوكل
فهو م��ن يقرر سحب الوكالة من
الشركة التي ال تسوق منتجاته
او تجديدها واللجنة ال تريد ان
تدخل الدولة كطرف في هذا االمر
الخاص بتجديد الوكالة.

الري :سترفق
التعديالت على
التقرير المدرج
في جدول أعمال
المجلس
أهمية المشروع
الجديد تنبع من
مضي حوالي
نصف قرن على
قانون الوكاالت
المعمول به حاليا
نعد بإقامة
ندوة عن قانون
المناقصات العامة
بعد إدراجه على
جدول أعمال
المجلس
الحكومة تهدف
من القانون
أن تتوافق مع
قوانين دول
مجلس التعاون
نريد حماية
المستهلك من
التالعب ونسعى
إلى تنظيم عمليتي
البيع والصيانة
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فريق الغوص يفوز
بجائزة االستدامة البيئية
أع � �ل � ��ن ف � ��ري� ��ق ال� � �غ � ��وص ف � ��وزه
ب � � �ج� � ��ائ� � ��زة امل� � � � �ش � � � ��روع ال� ��وط � �ن� ��ي
ل �ل�اس � �ت� ��دام� ��ة ال �ب �ي �ئ �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة
وامل � �ق ��دم ��ة م� ��ن م ��ؤس� �س ��ة ال �ط��اق��ة
العاملية تكريما لجهوده الكبيرة
في مشروع حماية وتأهيل البيئة
البحرية.
وق� � � ��ال ع� �ض ��و ف� ��ري� ��ق ال� �غ ��وص
الكويتي ط��ارق الدعيج لكونا ان
امل��ؤس �س��ة وال �ت��ي م �ق��ره��ا النمسا
تضم لجنة خبراء عامليني بيئيني
وص �ف��وا ج�ه��ود ال�ف��ري��ق ب��امل�ب��ادرة
ال �ع �ظ �ي �م��ة .واوض � � ��ح ال ��دع� �ي ��ج أن
ال �ف��ري��ق ش � ��ارك ب �م �ش��روع��ه ال ��ذي
يضم العديد من االعمال البيئية
ض �م ��ن اك� �ث ��ر م� ��ن  2000م �ش ��روع
عاملي شاركت بها  177دولة وحاز

الفريق الكويتي الجائزة الدولية
م�ب�ي�ن��ا ان ح �ف��ل ال �ت �ك��ري��م نظمته
م ��ؤس� �س ��ة ال � �ط ��اق ��ة ال� �ع ��امل� �ي ��ة ف��ي
ط �ه��ران وب�ح�ض��ور ممثلني ألكثر
من  120دولة.
واف � � � � ��اد ب � � ��أن م � �ش� ��روع� ��ه ي �ض��م
انتشال ال�ق��وارب والسفن والقطع
ال �ب �ح��ري��ة وال� �ش� �ب ��اك وامل �خ �ل �ف��ات
ال� � � � �ض � � � ��ارة م � � ��ن ع� � �ل � ��ى ال � �ش � �ع� ��اب
امل ��رج ��ان� �ي ��ة وب � �ن� ��اء امل �س �ت �ع �م��رات
االص � �ط � �ن ��اع � �ي ��ة ل� �ن� �م ��و ال� �ش� �ع ��اب
املرجانية وزراع ��ة امل��رج��ان ونشر
ال� ��وع� ��ي ال �ب �ي �ئ ��ي ل �ل �م �ج �ت �م��ع م��ن
خ�لال زي ��ارات امل ��دارس واملشاركة
ب��امل �ع��ارض وإص � ��دار امل�ط�ب��وع��ات
البيئية التوعوية.

انطالق مهرجان هال فبراير
الجمعة المقبل
أعلنت اللجنة املنظمة ملهرجان
(ه�لا فبراير  )2016انتهاءها من
ال �ت��رت �ي �ب��ات واإلج� � � ��راءات ال�لازم��ة
إلطالق كرنفال (هال فبراير )2016
ف��ي  29ي�ن��اي��ر ال �ج��اري ف��ي دورت��ه
السابعة عشرة.
وق��ال رئ�ي��س اللجنة اإلعالمية
ل �ل �م �ه��رج��ان ول �ي��د ال�ص�ق�ع�ب��ي في
بيان صحافي ام��س إن الكرنفال
ال � � � ��ذي س �ي �ش �ه ��د ح � �ض� ��ور وزي � ��ر
اإلع � �ل� ��ام وزي� � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ص�ب��اح
سالم الحمود الصباح سينطلق
في شارع الخليج العربي بجانب
ابراج الكويت.
وأضاف الصقعبي ان الكرنفال
سيشهد احتفالية غ�ي��ر تقليدية
اح �ت �ف ��اال ب� �م ��رور  10اع� � ��وام ع�ل��ى
ت��ول��ي س �م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص �ب��اح االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
مقاليد الحكم واالحتفاالت بمرور
 25عاما على التحرير و 55عاما
ع �ل��ى اس �ت �ق�ل�ال ال �ك��وي��ت ل�ل�ت��أك�ي��د
ع �ل��ى امل��واط �ن��ة وال �ل �ح �م��ة ب�ي�ن كل
افراد الشعب.
واوض ��ح أن ال�ك��رن�ف��ال سيشهد
ك� � ��ذل� � ��ك اس � � �ت � � �ع� � ��راض� � ��ات ج� ��وي� ��ة
وع��روض��ا ب�ح��ري��ة ل � ��وزارة ال��دف��اع
وخ�ف��ر ال�س��واح��ل اض��اف��ة ال��ى فرق
مختلفة من كل من وزارة الداخلية

ديوان المحاسبة يوثق مسيرته
الرقابية في معرض للصور
ن �ظ ��م دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ام ��س
م �ع ��رض��ا م � �ص� ��ورا ي �ح �ت ��وي ع�ل��ى
مختلف اإلص� ��دارات واملطبوعات
وال �ك �ت��ب وامل �ح��اس �ب �ي��ة وال��وث��ائ��ق
ال �ت��اري �خ �ي��ة ال� �ن ��ادرة ال �ت��ي تحكي
ت��اري��خ إن �ش��اء ال��دي��وان ومسيرته
ال � ��رق � ��اب� � �ي � ��ة ض� � �م � ��ن اح � �ت � �ف� ��االت� ��ه
باليوبيل الذهبي على انشائه.
وق� � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ق � �س� ��م اإلع� �ل� ��ام
ب��ال �ت �ك �ل �ي��ف ب ��ال ��دي ��وان ع �ب��د ال �ل��ه
ال � �س � �ج� ��اري ف � ��ي ب � �ي� ��ان ص �ح��اف��ي
ان امل� �ع ��رض ال � ��ذي اق �ي ��م ف ��ي ب�ه��و
م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة وي� �س� �ت� �م ��ر ث�ل�اث ��ة جانب من معرض ديوان املحاسبة
أي� ��ام ي �ض��م م�ج�م��وع��ة م��ن ال �ص��ور
الفوتوغرافية والصور التي توثق السنة املالية .1965-1964
وأوض� � ��ح ال �س �ج ��اري أن� ��ه سيتم
م �س �ي��رة ال ��دي ��وان ال��رق��اب �ي��ة خ�لال
خمسني ع��ام��ا إض��اف��ة إل��ى ع��رض توزيع نسخ من فيلم وثائقي على
أول ت �ق��ري��ر س �ن��وي ل �ل ��دي ��وان عن رواد امل �ع��رض يحكي ق�ص��ة إن�ش��اء
أع� �م ��ال ال �ف �ح��ص وامل ��راج� �ع ��ة على ال��دي��وان منذ أن ك��ان ف�ك��رة طرحها
ميزانية ال��دول��ة وال ��ذي ي�ع��ود إلى امل �غ �ف��ور ل ��ه ح ��اك ��م ال �ك��وي��ت آن� ��ذاك

الشيخ عبدالله السالم الصباح في
جلسات املجلس التأسيسي.
يذكر أن دي��وان املحاسبة ينظم
احتفالية في  10فبراير املقبل تحت
ش �ع��ار (أم ��ان ��ة أج� �ي ��ال) ل�لاح�ت�ف��ال
بالذكرى الخمسني إلنشاء الديوان.

جمعيات خيرية كويتية
تفتتح  7آبار للمياه في تنزانيا
وليد الصقعبي

ووزارة ال ��دف ��اع واإلدارة ال�ع��ام��ة
لالطفاء والحرس الوطني مشيرا
إل ��ى ان ��ه س�ي�ت��م ب ��ث ك ��ل ف�ع��ال�ي��ات
امل� �ه ��رج ��ان ع �ب ��ر ت �ل �ف ��زي ��ون دول� ��ة
الكويت.
وذك��ر أن��ه نظرا للنجاح الكبير
وال �ح �ض��ور ال �ج �م��اه �ي��ري ال�لاف��ت
الذي القاه الكرنفال خالل دوراته
ال�س��اب�ق��ة ارت� ��أت ال�ل�ج�ن��ة تحويله
الى مسيرة وطنية (كويت العطاء)
من خ�لال إضافة فعاليات مميزة
وغير تقليدية مثل إقامة مسيرة
ل �ل �س �ي��ارات ت�ض��م  75آل �ي��ة وع��رب��ة
م��ن جميع ال� ��وزارات وامل��ؤس�س��ات
الحكومية واملحافظات والقطاع
الخاص.

افتتحت جمعيات خيرية كويتية
امس سبعة آبار للمياه في محافظة
دار السالم وذلك تلبية لنداء رئيس
جمهورية تنزانيا ج��ون ماغوفولي
لتوفير مياه نظيفة للحد من انتشار
مرض الكوليرا هناك.
وق��ال سفير الكويت لدى تنزانيا
جاسم الناجم لكونا ان الكويت واهل
الخير فيها لم يتوانوا عن املساهمة
ف� � ��ي ك� � ��ل م� � ��ا م� � ��ن ش � ��أن � ��ه م� �س ��اع ��دة
امل� �ح� �ت ��اج�ي�ن وال � �ض � �ع � �ف� ��اء .واش � � ��ار
ال�س�ف�ي��ر ال �ن��اج��م ال ��ى ان الجمعيات افتتاح احد االبار
الخيرية الكويتية هي اول جمعيات
خ�ي��ري��ة تلبي ن ��داء االس�ت�غ��اث��ة ال��ذي وشعبها من كل مكروه.
اطلقه الرئيس ماغوفولي في شهر
وث� �م ��ن م ��واك �ي�ل�ان �غ ��ا دور م��دي��ر
ديسمبر املاضي.
م �ن �ظ �م��ة اف ��ري �ق �ي ��ا ل�ل�اغ ��اث ��ة س��ام��ي
واع �ت �ب��ر ع�ض��و امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ال � � �ع� � ��ازب ع� �ل ��ى ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ال� �س ��ري ��ع
ملنطقة اي�لاال ب��ارو مواكيالنغا هذا واإلش� � � � ��راف ع �ل ��ى م� �ش ��روع ��ات آب� ��ار
ال �ي��وم ع �ي��دا أله��ال��ي امل�ن�ط�ق��ة ل�ن��درة املياه بالتعاون مع جمعية الرحمة
م �ي��اه ال �ش��رب ال�ن�ظ�ي�ف��ة غ�ي��ر امل�ل��وث��ة العاملية التابعة لجمعية االص�لاح
سائال الله عزوجل ان يحفظ الكويت االج �ت �م��اع��ي ال �ك��وي �ت �ي��ة .ك �م��ا اف�ت�ت��ح

aldostoor

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال �س �ف �ي��ر ال �ن ��اج ��م ب� �ئ ��را ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
(بواني) النائية في والية مكورانجا
والتي تبعد نحو اربعة كيلومترات
ج�ن��وب مدينة دار ال�س�لام وه��و بئر
املياه األول الذي يتم حفره والوحيد
ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال� �ت ��ي ل� ��م ي �س �ب��ق ل�ه��ا
الحصول على مياه نقية وصالحة
للشرب.
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