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الغانم لخادم
الحرمين :الدفاع
عن األشقاء واجب
واستحقاق

الجيران يقترح
إضافة عاصفة
الحزم في مناهج
التربية

أمانة المجلس
نظمت برنامجا
تدريبيا لـ  65طالبا
في الحقوق

تمت االجابة على  17485منها بمعدل ٪ 76

 22994سؤاال قدمها  302من النواب
في تاريخ الحياة النيابية
األسئلة في  14فصال

اس� � �ت� � �م � ��رارا الداء دوره � � � � ��ا ال �ت ��ي
انشئت من اجله تبدأ «الدستور» في
اع��داد ملفات ودراس��ات عن االنشطة
البرملانية العضاء مجلس االمة على
م��دار الحياة النيابية س��واء االسئلة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وردود ال � � � ��وزراء ع�ل�ي�ه��ا
واالق� �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة واالق �ت ��راح ��ات
ب�ق��وان�ين واالس �ت �ج��واب��ات وال�ق��وان�ين
امل �ن �ج��زة وذل � ��ك ف ��ي اط � ��ار امل �س��اه �م��ة
ف ��ي ت��وث �ي��ق ال �ح �ي ��اة ال �ن �ي��اب �ي��ة م�ن��ذ
ب � ��داي � ��ة ال� �ف� �ص ��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي االول
وح�ت��ى ص��دور ه��ذا امل�ل��ف ف��ي الفصل
التشريعي الرابع عشر.
ون �ن �ش��ر ع �ل��ى ح �ل �ق��ات اب� �ت ��داء من
اليوم جميع االسئلة التي قدمت في
ت��اري��خ ال�ح�ي��اة النيابية وتصنيفها
ع� �ل ��ى م� � � ��دار ال � �ف � �ص ��ول ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
االرب� �ع ��ة ع �ش��ر ح �ي��ث ت �ب�ين م��ن خ�لال
رصد االحصائيات ان  302من النواب

تقدموا بـ  22994س��ؤاال برملانيا الى
ج �م �ي��ع ال � � � ��وزراء ع �ل��ى م � ��دار ال �ح �ي��اة
البرملانية مع العلم ان هذه الدراسة لم
تشمل اسئلة املجلسني املبطلني االول
وال �ث��ان��ي ورد ال � � ��وزراء ع �ل��ى 17485
سؤاال من هذه االسئلة بمعدل .٪ 76
وتصدر الفصل التشريعي الثالث
ع �ش��ر ال �ف �ص ��ول ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ك��أك�ث��ر
ف �ص ��ل ت �ش��ري �ع��ي ت� ��م ت �ق ��دي ��م اس �ئ �ل��ة
برملانية فيه وذلك بـ  3351سؤاال يليه
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ت��اس��ع ب �ـ 3010
اس �ئ �ل��ة ث ��م ال �ف �ص��ل ال �ع��اش��ر ب �ـ 2995
س��ؤاال ثم الرابع عشر بـ  2544سؤاال
فيما تذيل الفصل التشريعي الرابع
ه ��ذه ال �ق��ائ �م��ة ب� �ـ  385س � ��ؤاال وش�ه��د
الفصل األول تقديم  387سؤاال.
وعلى صعيد االجوبة كان الفصل
التشريعي الثاني م��ن اكثر الفصول
ال � �ت� ��ي ش � �ه� ��دت ن� �س� �ب ��ة اج � ��اب � ��ة ع �ل��ى

االسئلة بمعدل  ٪ 95.7يليه الفصل
التشريعي االول بمعدل  ٪ 91.7يليه
الفصل التشريعي ال�خ��ام��س بمعدل
 ٪ 90.3فيما ك��ان الفصل التشريعي
الثامن اقل الفصول التشريعية التي
ش �ه��دت ن�س�ب��ة اج ��اب ��ة ع �ل��ى االس�ئ�ل��ة
ب � �م � �ع� ��دل  ٪ 56.2س� �ب� �ق ��ه ال� �ف� �ص ��ل
ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال� �ث ��ان ��ي ع� �ش ��ر ب �م �ع��دل
 ٪ 61.3والفصل التشريعي التاسع
بمعدل .٪ 67.8
وتلقى منصب رئيس الوزراء 202
م ��ن األس �ئ �ل��ة أج � ��اب ع ��ن  160س ��ؤاال
بمعدل .٪ 79.2
وت � �س � �ت � �ع� ��رض «ال� � ��دس � � �ت� � ��ور» ف��ي
الحلقة األول��ى أسماء جميع النواب
ال�ح��ال�ي�ين وال�س��اب�ق�ين ال��ذي��ن تقدموا
بأسئلة في الفصول التشريعية.
تفاصيل (ص)15-10

نواب :مناقب األمير نقطة مضيئة في تاريخ الكويت

تفاصيل (ص)03

العلي لـ «الدستور» :نرفض اتهام
التجارة بالتقصير في حماية المستهلك
أع �ل��ن وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
د .ي ��وس ��ف ال� �ع� �ل ��ي رف� �ض ��ه ال �ق��اط��ع
لالتهامات التي تطال ال ��وزارة حول
ت�ق�ص�ي��ره��ا ف��ي اداء دوره� ��ا لحماية
املستهلك م��ؤك��دا ان ه��ذه االدع ��اءات
غير صحيحة ووزارة التجارة تقوم
ب��دوره��ا ف��ي ه��ذا ال�ج��ان��ب على اكمل
وجه .وقال العلي في تصريح خاص
لـ «الدستور» ان دور وزارة التجارة
م� �ح ��وري ف ��ي ح �م��اي��ة امل�س�ت�ه�ل��ك من
خ �ل ��ال رق ��اب� �ت� �ه ��ا ع� �ل ��ى امل � �م ��ارس ��ات
التجارية بشكل اساسي وفي جانب
آخ ��ر دوره � ��ا ت��وع��وي ي�ع�ن��ى بالفكر
االستهالكي واملشاكل التي يواجهها

املستهلك في بعض املنتجات.
واض� ��اف ال �ع �ل��ي :ول ��م ول ��ن نسمح
ب � ��ارت� � �ف � ��اع االس � � �ع� � ��ار او اس� �ت� �غ�ل�ال
امل�س�ت�ه�ل��ك م��وض�ح��ا ان االس �ع ��ار قد
ترتفع الس�ب��اب موضوعية منها ان
املنتج املستورد قد ارتفع سعره من
امل �ن �ش��أ وه �ن��ا ال ن�س�ت�ط�ي��ع ان ن�ق��ول
للتاجر خفض السعر.
واس �ت��درك ق��ائ�لا :لكن ف��ي ح��ال تم
التأكد من ان هناك ح��االت استغالل
من بعض التجار فاننا نتصدى لها
ب �ق��وة م ��ن خ �ل�ال ال �ق��وان�ي�ن ال �خ��اص��ة
بذلك.
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معدل أجوبة الوزراء عن األسئلة في  14فصال

العمير يتعهد
بحل نقص المياه
وقروض المزارعين
أك� � � � ��د وزي � � � � � ��ر األش � � �غ� � ��ال
العامة وزير الدولة لشؤون
م � �ج � �ل� ��س األم� � � � � ��ة د .ع �ل ��ي
العمير حرصه على تذليل
ك ��ل امل� �ع ��وق ��ات وامل �ش �ك�ل�ات
التي تواجه املزارع السيما
ض � �ع � ��ف م � �ن � �س � ��وب امل � �ي � ��اه
وال�ن�ق��ص ف��ي ع��دد العمالة
وت� �ي� �س� �ي ��ر ق� � � ��روض ال �ب �ن��ك
الصناعي
وق � ��ال إن ��ه س �ي �ت��م ال�ع�م��ل
ب� �م� �ش ��روع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل� �ش ��ؤون ال ��زراع ��ة وال� �ث ��روة
ال� �س� �م� �ك� �ي ��ة ب� � �ش � ��أن األم� � ��ن
ال �غ��ذائ��ي ب��ال�ك�ف��اءة وال��دق��ة
املطلوبني لتحقيق األهداف
املوضوعة.

الزلزلة :سنخرج بقرارات مثلى
في جلسة  9فبراير
أك��د النائب د .يوسف الزلزلة ان
هناك مرونة في التعامل الحكومي
فيما يخص ملف الدعوم الفتا إلى
ان ��ه ت��م ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع وزي� ��ر امل��ال�ي��ة
أن� ��س ال �ص��ال��ح ح� ��ول امل��وض��وع��ات
ال � �ت ��ي س �ي �ت��م ط ��رح� �ه ��ا ف� ��ي ج�ل�س��ة
التاسع من فبراير املقبل.

تلفزيون المجلس
أحمد الري:

المجلس حقق معادلة
الرقابة الحازمة بدون
اإلخالل بفصل السلطات

تفاصيل (ص)07

وق � � � � ��ال ال� � ��زل� � ��زل� � ��ة ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
لـ«الدستور» ان الحكومة مستعدة
إلعطاء مجلس األمة الفرصة كاملة
ف��ي إب ��داء ال ��رأي ح�ت��ى ي�ت��م ال�خ��روج
ب � � �ق� � ��رارات م �ث �ل��ى ت� �س ��اه ��م ف� ��ي ح��ل
ق�ض�ي��ة ال �ع �ج��ز امل��ال��ي ال �ت��ي ت�ع��ان��ي
منها الدولة.
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األحد  21ربيع اآلخر  31 . 1437يناير 2016

استقبل أعضاء تنمية الديمقراطية وأدان حادث تفجير مسجد الرضا

الغانم لخادم الحرمين:
الدفاع عن األشقاء واجب واستحقاق

رئيس مجلس األمة مستقبال رئيس وأعضاء جمعية تنمية الديمقراطية

ت� �ل� �ق ��ى رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م مكاملة هاتفية من
خ � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ي�ن امل �ل��ك
سلمان بن عبدالعزيز ال سعود.
وأع � � � � � � � ��رب خ� � � � � � ��ادم ال� � �ح � ��رم �ي��ن
الشريفني خالل املكاملة عن تقديره
ال �ع �م �ي��ق مل ��واق ��ف رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم� � ��ة م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م امل �س ��ان ��دة
ل �ل �س �ع��ودي��ة وق �ض��اي��اه��ا ال �ع��ادل��ة
وخ ��اص ��ة م��وق �ف��ه االخ� �ي ��ر امل�ت�م�ث��ل
ف��ي االع� �ت ��راض ع�ل��ى ك�ل�م��ة رئ�ي��س
البرملان االيراني د .علي الريجاني
ب�ش��أن اململكة العربية السعودية
الشقيقة خ�لال مؤتمر البرملانات
االسالمية الذي عقد في بغداد.
واك��د خ��ادم الحرمني الشريفني
ل�ل�غ��ان��م ان ت �ل��ك امل ��واق ��ف امل�ب��دئ�ي��ة
ل �ي �س��ت ب �م �س �ت �غ��رب��ة م� ��ن ال �ش �ع��ب
الكويتي ومن قيادته وعلى رأسها
أخ� � � ��وه ح � �ض� ��رة ص� ��اح� ��ب ال �س �م��و

امير البالد الشيخ صباح االحمد
الجابر الصباح وان موقف الغانم
االخ �ي��ر م��ا ه��و اال تجسيد متكرر
ل�ل�ح�م��ة واالخ� � ��وة ال �ت��اري �خ �ي��ة بني
الكويت واململكة.
وب � � � ��دوره ث �م ��ن ال� �غ ��ان ��م ع��ال �ي��ا
ات�ص��ال خ��ادم ال�ح��رم�ين الشريفني
معربا عن كامل التقدير واالمتنان
والعرفان لهذه اللفتة االب��وي��ة من
زع �ي��م وق ��ائ ��د ي �س �ع��ى ح�ث�ي�ث��ا ال��ى
تعزيز وترسيخ اج��واء االستقرار
ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة وي� ��دع� ��و دائ � �م� ��ا ال ��ى
ع�ل�اق ��ات ب�ي�ن دول� �ه ��ا ق��ائ �م��ة ع�ل��ى
االح� � � �ت � � ��رام امل � �ت � �ب� ��ادل وال � �ت � �ع� ��اون
املشترك.
واك ��د ال �غ��ان��م ل �خ��ادم ال�ح��رم�ين
الشريفني ان موقفه االخير ما هو
اال ان �ع �ك��اس ل�س�ي��اس��ة س�م��و امير
ال �ب�لاد ال �ت��ي ت�ض��ع امل�م�ل�ك��ة وبقية
االش � � �ق � ��اء ف � ��ي م� �ن� �ظ ��وم ��ة م �ج �ل��س

الغانم مستقبال رئيس لجنة الصداقة البرملانية املوريشيوسية  -الكويتية النائب بشير جاهنغير بحضور د.محمد الحويلة

ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ف� ��ي م��رت �ب��ة
استثنائية وان الدفاع عن االشقاء
هو واجب واستحقاق.
ي��ذك��ر ان ال �غ��ان��م اع� �ت ��رض في
مداخلة له ام��ام مؤتمر البرملانات
االس�ل�ام �ي��ة ال� ��ذي ع �ق��د ف ��ي ب �غ��داد
م� ��ؤخ� ��را ع� �ل ��ى م� ��ا ج � ��اء ف� ��ي ك�ل�م��ة
الري �ج��ان��ي ب�ح��ق امل�م�ل�ك��ة العربية
السعودية قائال :اسجل اعتراضي
ع �ل ��ى م� ��ا ج � ��اء ف� ��ي ك �ل �م��ة د .ع�ل��ي
الري�ج��ان��ي ب�ش��أن اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة واع� �ت� �ب ��ره ت ��دخ�ل�ا ف��ي
ال �ش��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة للمملكة وان��ه
اذا كان الوفد السعودي غائبا فأنا
شخصيا وال��وف��د ال�ك��وي�ت��ي نمثل
السعودية هنا.
إل��ى ذل��ك اع ��رب رئ �ي��س االت �ح��اد
ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي رئ�ي��س مجلس
االم��ة الكويتي م��رزوق الغانم عن
إدان �ت��ه ال�ش��دي��دة ل�ح��ادث التفجير

االره��اب��ي ال ��ذي اس�ت�ه��دف مسجد
االم � ��ام ال ��رض ��ا ب�م�ن�ط�ق��ة االح �س��اء
السعودية واسفر عن سقوط عدد
من الشهداء والجرحى.
وق � � � � ��ال ال� � �غ � ��ان � ��م ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحفي :ندين وبشدة ه��ذا العمل
االجرامي الجبان والخسيس الذي
استهدف املصلني اآلمنني ونعلن
ت �ض��ام �ن �ن��ا ال � �ك ��ام ��ل م � ��ع امل �م �ل �ك��ة
العربية السعودية قيادة وشعبا
ف ��ي م ��واج �ه��ة ت �ل��ك االع � �م� ��ال ال �ت��ي
ت�ت�م�س��ح ب �م �س��وح ال ��دي ��ن وال��دي��ن
االسالمي منها براء.
وجدد الغانم دعوته الى تعاون
اقليمي ودول��ي مشترك يستهدف
ال� �ق� �ض ��اء ع� �ل ��ى ظ� ��اه� ��رة االره � � ��اب
وكافة مظاهر التطرف والتعصب.
ودع ��ا ال �غ��ان��م امل��ول��ى ت�ع��ال��ى ان
ي �ت �غ �م��د ال� �ش� �ه ��داء ب ��واف ��ر رح �م �ت��ه
وان ي�س�ك�ن�ه��م ف�س�ي��ح ج �ن��ات��ه وان

يلهم ذوي �ه��م ومحبيهم والشعب
ال�س�ع��ودي الشقيق جميل الصبر
وال � �س � �ل� ��وان م �ب �ت �ه�لا ال � ��ى ال� �ل ��ه ان
يعجل شفاء املصابني.
إلى ذلك استقبل رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم في مكتبه امس
رئيس جمعية تنمية الديمقراطية
ناصر العبدلي وع��ددا من اعضاء
الجمعية.
ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ف ��ي مكتبه
وزي��ر الصحة بمقاطعة أونتاريو
الكندية اي��ري��ك هوسكينز والوفد
املرافق له.
واس�ت�ق�ب��ل ال�غ��ان��م رئ �ي��س لجنة
الصداقة البرملانية املوريشيوسية
 الكويتية النائب بشير جاهنغيروذلك بمناسبة زيارته البالد.
وج� � � � ��رى خ� �ل� ��ال ال� � �ل� � �ق � ��اء ب �ح��ث
ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن

ال � �ص� ��دي � �ق�ي��ن وس� � �ب � ��ل ت� �ع ��زي ��زه ��ا
وت� �ط ��وي ��ره ��ا ف� ��ي ش �ت��ى امل� �ج ��االت
خاصة في املجال البرملاني.
وح � �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء رئ � �ي ��س ب�ع�ث��ة
ال �ش��رف امل��راف�ق��ة ال�ن��ائ��ب د .محمد
الحويلة.
واس�ت�ق�ب��ل رئ�ي��س مجلس األم��ة
مرزوق الغانم سفير دولة الكويت
ل��دى ال��والي��ات املكسيكية املتحدة
سميح جوهر حيات.
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء م��راق��ب مجلس
األمة النائب عبدالله التميمي.

aldostoor

األحد  21ربيع اآلخر  31 . 1437يناير 2016

برلمان

03

النواب هنأوا سموه بمناسبة الذكرى العاشرة لتوليه مقاليد الحكم

مناقب األمير نقطة مضيئة
في تاريخ الكويت

هنأ نواب سمو امير
البالد الشيخ صباح
االحمد الجابر الصباح
بمناسبة الذكرى
العاشرة لتوليه
مقاليد الحكم في
البالد مشيرين إلى ان
االنجازات التي تحققت
خالل العقد الماضي
نقطة مضيئة في تاريخ
الكويت.
ولفت النواب إلى الدور
الكبير الذي أداه سمو
األمير داخليا واقليميا
وخارجيا فضال عن
قدرته في التعامل
مع المستجدات
على جميع األصعدة
مؤكدين ان مواقف
سمو األمير االنسانية
بلغت العالم بأسره
لدرجة أنه توج أميرا
لإلنسانية والكويت بلد
االنسانية.

حمد الهرشاني

محمد الجبري

فيصل الكندري

فارس العتيبي

د.أحمد مطيع

ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ح�م��د ال�ه��رش��ان��ي
بأسمى آيات التهاني والتبريكات
ل� �ح� �ض ��رة ص ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح بمناسبة مضي
ع �ش��رة أع� ��وام ع�ل��ى ت��ول�ي��ه مقاليد
ال� �ح� �ك ��م ف� ��ي ال � �ب�ل��اد م� ��ؤك� ��دا أن �ه��ا
س �ن��وات ح��اف �ل��ة ب��ال �ب��ذل وال �ع �ط��اء
والتطور على جميع األصعدة.
وق � ��ال ال �ه��رش��ان��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي إن م�ن��اق��ب س�م��و األم�ي��ر
واالن � �ج� ��ازات ال �ت��ي ت�ح�ق�ق��ت خ�لال
ال�ع�ق��د امل��اض��ي ن�ق�ط��ة مضيئة في
تاريخ الكويت ال سيما أن سموه
اس �ت �ط ��اع أن ي �ت��رج��م خ �ب��رت��ه ف��ي
تحقيق تطلعات الشعب الكويتي
الفتا إلى املشاريع الضخمة التي
ان �ط �ل �ق��ت م �ن��ذ ت��ول �ي��ه دف� ��ة ال�ح�ك��م
خ� �ص ��وص ��ا ف� ��ي امل � �ج� ��ال ال �ص �ح��ي
والتعليمي ب��اإلض��اف��ة إل��ى انشاء
ال � � �ط� � ��رق وامل � � � � ��دن ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة وأن
إن� � �ج � ��ازات س� �م ��وه ال� �ت ��ي ت��رج �م��ت
م� ��ن ق� �ب ��ل ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
والتشريعية ال ينكرها منصف.
ول � �ف� ��ت ال � �ه� ��رش� ��ان� ��ي إل � � ��ى دور
س� � �م � ��و األم� � � �ي � � ��ر ف � � ��ي ن � � � ��زع ف �ت �ي��ل
الخالفات اإلقليمية نظرا لخبرته
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة وع�ل�اق��ات��ه الطيبة
مؤكدا أن سمو األمير كان له الدور
الكبير في حل الخالفات االقليمية
خ �ص��وص��ا أن� ��ه ي�ت�م�ت��ع ب��ال�ح�ك�م��ة
وبعد النظر وسعة األفق.
وط��ال��ب ال �ه��رش��ان��ي الكويتيني
جميعا إل��ى االل�ت�ف��اف ح��ول سمو
األم � �ي ��ر ال� � ��ذي اس� �ت� �ط ��اع أن ي �ق��ود
ال �ك��وي��ت إل ��ى ب��ر األم� ��ان ف��ي أح�ل��ك
ال �ظ��روف وأصعبها رغ��م محاولة
م � ��ا ي �س �م ��ى ب ��امل� �ع ��ارض ��ة زع ��زع ��ة
أم��ن واس�ت�ق��رار البلد إال أن حكمة
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ت �ف��وق��ت ع �ل��ى م��ن
أرادوا ببالدنا شرا.
وأكد الهرشاني أن سمو األمير

ك ��ان ل ��ه دور ان �س��ان��ي إل ��ى ج��ان��ب
دوره السياسي اذ بلغت مواقفه
االنسانية العالم كله حتى اطلق
عليه لقب أمير اإلنسانية تعبيرا
ع��ن ع�ط��اءات��ه املتميزة متمنيا أن
تدوم الصحة والعافية على سمو
األمير.

بتقلد سموه لقب أمير اإلنسانية
وك � � ��ان � � ��ت ال � � �ك� � ��وي� � ��ت اي � � �ض� � ��ا ب �ل��د
االنسانية.
وق � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي إن ح �ن �ك��ة س �م��و األم �ي��ر
وخ�ب��رت��ه السياسية وق��درت��ه على
ق ��راءة االح ��داث السياسية جنبت
امل�ن�ط�ق��ة ك�ك��ل م��ن أه� ��وال ال �ح��روب
وم � �ج� ��اع� ��ة ال � �ت � �ش� ��رد اذ اح �ت �ض��ن
سموه مؤتمرات املانحني للشعب
ال � � �س� � ��وري واس� � �ت� � �ط � ��اع أن ي �ل �ف��ت
انتباه العالم اجمع ملآسي الشعب
السوري.
ول �ف ��ت ال� �ك� �ن ��دري إل� ��ى أن� ��ه وف��ي
ع�ه��د س �م��وه ارت �ف��ع دخ ��ل امل��واط��ن
الكويتي الى مستويات قياسية لم
تشهدها ال�ب�لاد منذ نشأتها كما
ق�ل��ت نسبة ال�ب�ط��ال��ة وارت �ف��ع دخ��ل
املوظفني في القطاع الخاص.
وأش ��ار إل��ى أن س�م��وه استطاع
ب �ح �ن �ك �ت��ه وأد ال� �ف�ت�ن ال� �ت ��ي ي��ري��د
ال� �ب� �ع ��ض إش� �ع ��ال� �ه ��ا ب �ي��ن ال �ح�ي�ن
واآلخ � � ��ر ح �ي��ث ك � ��رر ف ��ي أك� �ث ��ر م��ن
مناسبة ض ��رورة اح �ت��رام القضاء
وأح � �ك� ��ام� ��ه م� ��ع ض � � � ��رورة اح � �ت� ��رام
الحريات وتكريس مبادئها.
وبني الكندري أن سياسة سمو
األمير الخارجية جعلت من جميع
ال� � � ��دول ت� �ح� �ت ��رم س � �ي� ��ادة ال �ك��وي��ت
وت ��دع ��م اس �ت �ق��راره��ا وامل� �ض ��ي في
توجهاتها نحو السلم واستقرار
ك ��ل دول ال �ع��ال��م ف ��ي س �ب �ي��ل ن�ش��ر
ال� �س�ل�ام واألم � � ��ن ف ��ي ك ��اف ��ة ارج � ��اء
املعمورة.
واك� � � ��د ال � �ك � �ن� ��دري ان امل� � �س � ��اواة
وال� �ع ��دال ��ة دع ��ائ ��م ارت� �ك ��ز عليهما
صاحب السمو في حكمه ولم يفرق
ب�ين أب�ن��ائ��ه اذ ش�ه��د ال�ع��ال��م أجمع
ب �ح��ب س �م��وه ل �ل �م��واط �ن�ين وارض
الكويت عندما كان أول الواصلني
لتفقد مكان انفجار مسجد االمام
ال� �ص ��ادق رغ ��م خ� �ط ��ورة األوض� ��اع

األمنية ليسجل التاريخ سابقة في
تفاني الحاكم وحبه شعبه.
وق� ��ال إن س �م��و األم �ي ��ر م��درس��ة
في الدبلوماسية والعطف والكرم
التمستها كل دول العالم اذ يسعى
س �م��وه دائ �م ��ا إل ��ى ح ��ل ال �ن��زاع��ات
وال�خ�لاف��ات ب�ين جميع ال��دول فقد
ج�ع��ل ن�ص��ب عينيه ال�ح�ف��اظ على
ال �ك �ي ��ان ال �خ �ل �ي �ج��ي ووح� ��دت� ��ه م��ن
امل �خ��اط��ر االق�ل�ي�م�ي��ة ال �ت��ي ت�ض��رب
املنطقة أجمع مشيرا الى ان وقفات
سموه مع كافة ال��دول جعلت منه
رمزا عامليا وقائدا فرض احترامه
على الجميع بأعماله وحسن نيته
وتصرفاته الرفيعة املستوى.

وأه � �ل ��ه ال �ط �ي �ب�ي�ن ل �ي �ك �م��ل م �س �ي��رة
الخير والنماء التي يرعاها سموه.

عالمة فارقة
وم � � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ت � � �ق � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب
م �ح �م��د ال �ج �ب ��ري ب ��أح ��ر ال �ت �ه��ان��ي
وال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات ل� �ح� �ض ��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح بمناسبة
م �ض��ي ع �ش��رة أع � ��وام ع �ل��ى ت��ول�ي��ه
مقاليد الحكم في البالد.
وق� � � ��ال ال � �ج � �ب� ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي إن م ��آث ��ر س �م��و األم �ي��ر
وبصماته عالمة فارقة في تاريخ
ال �ك��وي��ت خ �ص��وص��ا أن ��ه م ��زج بني
الحكمة والحنكة الفتا إل��ى ال��دور
ال �ك �ب �ي��ر ال� � ��ذي أداه س �م��و األم �ي��ر
داخ � �ل � �ي� ��ا واق� �ل� �ي� �م� �ي ��ا وخ� ��ارج � �ي ��ا
فضال ع��ن ق��درت��ه ف��ي التعامل مع
املستجدات على جميع األصعدة.
وأك��د ال�ج�ب��ري أن م��واق��ف سمو
األم� �ي ��ر االن �س��ان �ي��ة ب �ل �غ��ت ال �ع��ال��م
ب� ��أس� ��ره ل� ��درج� ��ة أن � ��ه ت � ��وج أم� �ي ��را
ل�لإن �س��ان �ي��ة دالل � ��ة ع �ل��ى ع �ط��اءات��ه
امل �ت �م �ي��زة م �ت �م �ن �ي��ا ل �س �م��وه دوام
الصحة والعافية.
أمير اإلنسانية
وب � � � ��دوره ه �ن ��أ ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
الكندري سمو أمير البالد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د وع� �م ��وم ال�ش�ع��ب
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ال � ��ذك � ��رى
ال � �ع� ��اش� ��رة ل� �ت ��ول ��ي س� �م ��و األم� �ي ��ر
مقاليد الحكم مشيرا إل��ى أن عقد
ال� �س� �ن ��وات ال� �ت ��ي ح �ك �م �ه��ا س �م��وه
ش�ه��دت ط�ف��رة اق�ت�ص��ادي��ة للكويت
وم �ك��ان��ة س�ي��اس�ي��ة ع��امل �ي��ة تكللت

الخير والعطاء
إل � ��ى ذل � ��ك ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ف� ��ارس
ال �ع �ت �ي �ب��ي ف ��ي ال� ��ذك� ��رى ال �ع��اش��رة
ل �ت �س �ل��م ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و األم� �ي ��ر
حفظه الله ورع��اه مقاليد الحكم
ن� �ب ��ارك ألن �ف �س �ن��ا وأله � ��ل ال �ك��وي��ت
جميعا ال��ذك��رى ال �ع��اش��رة لتسلم
صاحب السمو األمير حفظه الله
ورعاه مقاليد الحكم ونسأل املولى
ال �ك ��ري ��م أن ت �س �ت �م��ر ال �ك ��وي ��ت ب�ل��د
الخير وال�ع�ط��اء واألم ��ان والحرية
ت�ح��ت ق �ي��ادة س�م��و األم �ي��ر وس�م��و
ولي عهده االمني.
وت��اب��ع ال�ع�ت�ي�ب��ي :ل�ق��د اس�ت�ط��اع
س �م��و األم� �ي ��ر ب �ح �ن �ك �ت��ه وح�ك�م�ت��ه
ال�س��دي��دة ق�ي��ادة ال�ب�لاد ف��ي ظ��روف
عصيبة من خالل الحوار مع فئات
املجتمع ومد جسور التواصل مع
ال��دول الصديقة وإق��ام��ة العالقات
ال��وث�ي�ق��ة م��ع امل�ن�ظ�م��ات اإلقليمية
والعاملية.
وختم العتيبي تصريحه قائال:
ندعو املولى سبحانه وتعالى أن
ي �ح �ف��ظ ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
وأن يلبسه ثوب الصحة والعافية
ويبقيه ذخ��را وع��زا للوطن العزيز

رائد الدبلوماسية
وع � �ل� ��ى ص� �ع� �ي ��د م� �ت� �ص ��ل ت �ق��دم
ال �ن ��ائ ��ب د.أح � �م� ��د م �ط �ي��ع ب��أس�م��ى
آيات التهاني والتبريكات لحضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
بمناسبة م��رور عشرة أع��وام على
توليه مقاليد الحكم في البالد.
وق� � � � ��ال ال� � �ن � ��ائ � ��ب إن ل� �ص ��اح ��ب
ال � �س � �م� ��و ب � �ص � �م� ��ات م� �ض� �ي� �ئ ��ة ف��ي
ت ��اري ��خ ال �س �ي��اس��ة ال �ع��امل �ي��ة وه��و
رائ ��د ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال��دول �ي��ة وك��ل
ق��ادة العالم يشهدون له بالحنكة
وال� � �ح� � �ك� � �م � ��ة ع� � �ل � ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��دي ��ن
ال� �س� �ي ��اس ��ي واالق� � �ت� � �ص � ��ادي ال �ت��ي
ج�ع�ل�ت��ه ي�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى ال �ك �ث �ي��ر من
العقبات السياسية واالقتصادية
داخ � � ��ل ال� �ك ��وي ��ت وخ ��ارج � �ه ��ا م�ن��ذ
أن ك ��ان وزي � ��را ل �ل �خ��ارج �ي��ة م ��رورا
ب��رئ��اس �ت��ه ل � �ل� ��وزراء إل� ��ى أن ت�ق�ل��د
مقاليد الحكم في البالد عام 2006
خلفا ألخيه أمير القلوب املغفور
ل��ه ب��إذن ال�ل��ه تعالى الشيخ جابر
األحمد الجابر الصباح.
وأضاف النائب أن لسمو األمير
دورا إنسانيا رئيسا على مستوى
العالم فأياديه البيضاء ومواقفه
النبيلة سباقة لكل دولة محتاجة
وشعب منكوب وهذا ما جعل قادة
العالم يتوجونه أميرا لإلنسانية
تكريما لعطاءات سموه ومسيرته
الخالدة مؤكدا ان من حق الشعب
الكويتي أن يفاخر بأميره وقائده
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � � ��اه وس� � ��دد ع�ل��ى
طريق الحق خطاه ووف�ق��ه مل��ا فيه
صالح اإلس�لام واملسلمني متمنيا
ل �س �م��وه دوام ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة
وللكويت التقدم واالزدهار.
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استنكروا الهجوم اإلرهابي على مسجد اإلمام الرضا في منطقة االحساء

نواب :اإلرهاب األسود يستهدف
االستقرار في دول الخليج
استنكر عدد من النواب
الهجوم االرهابي الذي
استهدف مسجد االمام
الرضا في منطقة االحساء
بالمملكة العربية
السعودية واسفر عن
سقوط عدد من الشهداء
والمصابين مشددين على
ان هذا العمل االرهابي
لن يثني المملكة العربية
السعودية عن منهجها
الرافض لالرهاب واجتثاث
منابعه.
واشار النواب الى ان
االرهاب االسود الجبان
يريد ان تشيع الفوضى
والفتنة والكراهية بين
ابناء الوطن الواحد وصب
الزيت على النار الطائفية
المشتعلة في المنطقة
وضرب االستقرار في دول
الخليج متمنين ان تكون
الحرب على االرهاب على
مستوى العالم في إطار
حملة عالمية متكاملة
منطلقة من معالجة
الفكر االرهابي وتجفيف
منابع االرهاب المالية
وتحديد البؤر االرهابية
والعمل على محاربتها
بكل الوسائل.

دان ن ��ائ ��ب رئ � �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
عضو البرملان العربي مبارك الخرينج
التفجير االره��اب��ي ال�ج�ب��ان ال��ذي وق��ع
ب�م�ن�ط�ق��ة االح� �س ��اء ب��امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�س�ع��ودي��ة ف��ي اح��د ب�ي��وت ال�ل��ه وال��ذي
راح ض �ح �ي �ت��ه االب � ��ري � ��اء م ��ن امل �ص �ل�ين
اآلمنني في هذا املكان االيماني ما بني
شهيد وجريح ليس لهم ذنب او جريمة
س��وى ان�ه��م ك��ان��وا م�ت��واج��دي��ن ف��ي هذا
امل�س�ج��د ي ��ؤدون ال �ص�لاة متقربني ال��ى
الله ع��ز وج��ل .واش��ار الخرينج ال��ى ان
االرهاب االسود الجبان يريد ان تشيع
الفوضى والفتنة والكراهية بني ابناء
الوطن الواحد وصب الزيت على النار
الطائفية املشتعلة في املنطقة وضرب
االستقرار في دول الخليج متخذا من
ح��ال��ة الفوضى واالس�ت�ق��رار ف��ي بعض
ب � �ل� ��دان امل �ن �ط �ق��ة وب � ��االخ � ��ص س ��وري ��ا
والعراق بيئة ومنطلقا له.
واع �ت �ب ��ر ال �خ��ري �ن��ج ان م ��اي �ق ��وم ب��ه
االره��اب�ي��ون باشاعة الكراهية وزي��ادة
االح �ت �ق��ان ال �ط��ائ �ف��ي وض � ��رب ال��وح��دة
الوطنية ببلدان الخليج والعمل على
ال� �ف ��وض ��ى داخ� �ل� �ه ��ا ي �ت �ط �ل��ب م ��ن دول
الخليج زيادة التنسيق بينها ملحاربة
ه� ��ذا االره � � ��اب االس � � ��ود وان� �ه ��ائ ��ه ق�ب��ل
اس �ت �ف �ح��ال��ه م ��دم ��را ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة
وتماسك الشعوب الخليجية.
وش ��دد ال�خ��ري�ن��ج ع�ل��ى ان االح�ت�ق��ان
ال�ط��ائ�ف��ي ال�ح��ال��ي ف��ي منطقة الخليج
وم ��ن ك ��ل االط� � ��راف ال ي �خ��دم ال�ش�ع��وب
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال ي �ع �ب��ر ع� ��ن وح��دت �ه��ا
ال��وط �ن �ي��ة ب ��ل ت �ق ��وده اط � ��راف م�ت�ط��رف��ة
م �ن �ح��رف��ة ال �ت �ف �ك �ي��ر دم ��وي ��ة ال��وس �ي �ل��ة
خ��ارج��ة ع��ن ت�ع��ال�ي��م االس �ل�ام السمحة
التي ترفض االرهاب تحت اي ذريعة.
ول� �ف ��ت ال �خ��ري �ن��ج ال � ��ى ان االره � ��اب
االسود ليس له دين او مذهب او عرق
وان�م��ا يعمل م��ن اج��ل ال�خ��راب وال��دم��ار
ف � ��ي دول ال � �ع� ��ال� ��م م �س �ت �غ�ل�ا ض �ع ��اف
ال�ن�ف��وس وال �ع��وز امل ��ادي وال�ج�ه��ل عند
بعض الجماعات االنسانية.
وت�م�ن��ى ال�خ��ري�ن��ج ان ت�ك��ون ال�ح��رب
على االره��اب على مستوى العالم في
إط ��ار ح�م�ل��ة ع��امل�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة منطلقة
من معالجة الفكر االره��اب��ي وتجفيف
منابع االره ��اب املالية وتحديد البؤر
االرهابية والعمل على محاربتها بكل
الوسائل.
القتل والتفجير
وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب د.ي��وس��ف
ال� ��زل� ��زل� ��ة :وه � �ك� ��ذا ت �م �ت��د ي� ��د االره� � ��اب
والتكفير مرة أخرى على بيوت الله في
اململكة العربية السعودية الشقيقة في
منطقة اإلحساء لتصعد أرواح الشهداء

مبارك الخرينج

د.يوسف الزلزلة

ال � ��ى ب ��ارئ �ه ��ا وت �س �ي��ل ال� ��دم� ��اء ال��زك �ي��ة
الطاهرة للجرحى على ارض املساجد
التي أسست على التقوى من أول يوم.
وأض ��اف :ك��ل م��ا ي�ح��دث ح��ول�ن��ا من
مشاهد التفجير والقتل والدمار لدليل
ق��اط��ع أن �ن��ا ن �ت�ع��ام��ل م ��ع ف �ك��ر ال قيمة
لألنسان أو األوطان فيه لذلك وكما قال
صاحب السمو األمير خفظه الله ان امن
الكويت جزء ال يتجزأ من امن منظومة
مجلس دول ال�ت�ع��اون الخليجي لذلك
علينا جميعا ان نتكاتف ونتعاضد
ونكون كالبنيان املرصوص لدحر هذا
ال�ف�ك��ر االره ��اب ��ي ال�ت�ك�ف�ي��ري وح��ام�ل�ي��ه
والذي ال يقوم اال على القتل والتدمير
والتفجير وقطع الرؤوس بعيدا عن كل
قيمة لالنسان والحياة قائال في ختام
تصريحه :نسأل الله الرحمة للشهداء
وال� �ش� �ف ��اء ال �ع ��اج ��ل ل �ل �ج��رح��ى واألم � ��ن
واألمان للعالم أجمع.

ب��ال �ش �ف��اء ال �ع��اج��ل ك �م��ا ن �ت �ق��دم ب��أح��ر
ال �ت �ع��ازي وامل ��واس ��اة أله��ال��ي ال�ش�ه��داء
الذين قضوا في الحادث اإلرهابي في
مسجد اإلم��ام ال��رض��ا عليه ال�س�لام في
منطقة االحساء.
وأض� ��اف إن ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة ال�ن�ك��راء
تأتي في سياق الجرائم التي تستهدف
امل �ص �ل�ين اآلم� �ن�ي�ن ب �ه��دف زرع ال�ف�ت�ن��ة
ال �ط��ائ �ف �ي��ة وت �م��زي��ق األم � ��ة ب �م��ا ي�خ��دم
مخططات أعدائنا إننا في هذا الوقت
ال�ع�ص�ي��ب ن �ش��دد ع �ل��ى أه �م �ي��ة اليقظة
ورص الصفوف ومحاربة دعاة الفتنة
وال �ت �ك�ف �ي��ر س��ائ �ل�ين امل ��ول ��ى ال �ع��زي��ز أن
يجنب وطننا وب�ل�اد املسلمني شرهم
وغدرهم.

تمزيق األمة
وم��ن جانب آخ��ر ق��ال النائب عدنان
ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :ن � �س� ��أل ال � �ل� ��ه س �ب �ح��ان��ه
وت �ع��ال��ى أن ي�ت�غ�م��د ال �ش �ه��داء ب��واس��ع
رحمته ويحشرهم في جنان الفردوس
م� ��ع م �ح �م��د وآل � � ��ه ص �ل ��ى ال� �ل ��ه ع�ل�ي�ه��م
أج� �م� �ع�ي�ن وأن ي� �م ��ن ع� �ل ��ى ال� �ج ��رح ��ى

خليل الصالح

الفتنة
وع�ل��ى صعيد متصل ت�ق��دم النائب
أح �م��د الري ب��أح��ر ال �ت �ع��ازي إل ��ى ذوي
ال � �ش � �ه � ��داء ف � ��ي ال �ت �ف �ج �ي ��ر اإلج � ��رام � ��ي
ب�م�س�ج��د االم � ��ام ال ��رض ��ا ع�ل�ي��ه ال �س�لام
ب��االح �س��اء داع �ي��ا ال�ج�م�ي��ع ل�ل�ح��ذر من
الفتنة التي ي�ح��اول ان يجرنا لها من
اليريد الخير لبلدان وشعوب املنطقة
وعلى رأسهم الكيان الصهيوني قائال
:حفظ الله الوحدة بني شعوب املنطقة
واليحيق املكر السيئ اال بأهله.

فيصل الدويسان

عدنان عبدالصمد

يد اإلرهاب
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه أك � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب خ �ل �ي��ل
الصالح ان يد اإلره��اب التي تمتد إلى
بيوت الله هي مرسال س��وء من قلوب
س � ��وداء وع �ق��ول ف �ك��ر ال �ق �ت��ل وال�ت��دم�ي��ر
التي ال تعي من لغة اإلنسانية شيئا.
وق� � ��ال إن ال �ج��ري �م��ة ال� �ن� �ك ��راء ال �ت��ي
اس �ت �ه��دف��ت م�س�ج��د اإلم � ��ام ال��رض��ا في
امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة بمنطقة
االح� �س ��اء ت��ؤك��د م �ج ��ددا ع �م��ق ال�ج�ه��ل
ال � � ��ذي ي �ع �ي �ش��ه أص � �ح� ��اب ه� � ��ذا ال �ف �ك��ر
البائس البغيض.
وش � ��دد ع �ل��ى ان ه � ��ذا ال �ن �ه��ج ال ��ذي
انتهجه أعداء الدين واإلنسانية يحتم
علينا ال�ت�ص��دي ل��ه بكل م��ا أوت�ي�ن��ا من
ق��وة وي�ج��ب أن نتكاتف م��ن أج��ل دحر
هذا اإلرهاب املمنهج وأن تكون الكويت
ف��ي ال�ق�ل��ب ك�م��ا ه��ي دائ �م��ا ب�ت�ق��دي��م يد
العون والتعاضد والتآزر.
وأضاف الصالح ان الدماء الطاهرة
التي سالت في مساجد يذكر فيها اسم
الله ستظل ش��اه��دة على إج��رام ه��ؤالء
على مدى الدهر.
قنوات الكراهية
وبدوره قال النائب فيصل الدويسان
ان مخالب االره ��اب امل�ج��رم والطائفي

عبدالله العدواني

أحمد الري

والجبان ما زالت تمزق أجساد األبرياء
األب � ��رار وآخ��ره��ا م��ا ح ��دث ف��ي مسجد
االم� � � ��ام ال� ��رض� ��ا ب ��االح � �س ��اء ال �ح �ب �ي �ب��ة
وليعلم الجميع ان املسؤولية تقع على
ك��اه��ل ق �ن��وات ال�ك��راه�ي��ة وأئ �م��ة ال��دع��اء
على بقية مذاهب املسلمني ومن يدعم
امل �ج��رم�ين ب��امل��ال وب��ال �ق��ول م��ن أش �ب��اه
الرجال دعاة القتل.
واض � � � ��اف ال� ��دوي � �س� ��ان ال ن �م �ل��ك اال
استنكار الجريمة والدعوة الى محاربة
هذا الفكر االجرامي بكل قوة والتشديد
ع�ل��ى ض� ��رورة وح ��دة امل�ج�ت�م�ع��ات بكل
اط� �ي ��اف� �ه ��ا وم �ع �ت �ق ��دات �ه ��ا وم��ذاه �ب �ه��ا
وال�ت�ع��اي��ش السلمي ب�ين أف��راده��ا وإال
ف ��ان ه ��ذا ال�ف�ك��ر ال�ظ�لام��ي سيعيث في
االرض فسادا كما يفعل اآلن في العراق
وسوريا وغيرهما فالخلود والسعادة
للشهداء واللعنة على املجرمني القتلة.
جريمة نكراء
إل ��ى ذل ��ك اس�ت�ن�ك��ر ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
ال� �ع ��دوان ��ي ال �ه �ج ��وم االره � ��اب � ��ي ال ��ذي
اس �ت �ه��دف م �س �ج��د االم� � ��ام ال ��رض ��ا ف��ي
م �ن �ط �ق��ة االح � �س� ��اء ب��امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية واسفر عن سقوط ع��دد من
الشهداء واملصابني.
واض� � � ��اف ال � �ع� ��دوان� ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي ان هذه الجريمة النكراء التي
استهدفت مسجدا ت��ؤدي فيه الصالة
ل�ل��ه س�ب�ح��ان��ه وت�ع��ال��ى ت�ظ�ه��ر ان�ح��راف
ع �ق �ي��دة م ��ن ارت � �ك ��ب ال �ع �م��ل وداع �م �ي��ه
مشددا على ان هذا العمل االرهابي لن
يثني اململكة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة عن
منهجها ال��راف��ض ل�لاره��اب واجتثاث
منابعه.
ودع ��ا ال�ع��دوان��ي ال�ل��ه ال�ع�ل��ي القدير
ان ي��رح��م ال �ش �ه��داء وان ي�ع�ج��ل بشفاء
امل � �ص ��اب �ي�ن وان ي �ن �ع ��م ع� �ل ��ى امل �م �ل �ك��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ق �ي ��ادة وح�ك��وم��ة
وشعبا االمن واالمان وان يحفظها من
كل مكروه.
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برلمان

الطريجي :ما السند القانوني لجمع الصالح
منصبين في هيئة االستثمار؟
ق��دم ال�ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ل��ه الطريجي
س� � � ��ؤاال إل� � ��ى ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ووزي � ��ر ال�ن�ف��ط
بالوكالة أنس الصالح جاء في نصه:
 يرجى تزويدي بالرأي القانونيل�ل�ج�ه��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة (إدارة ال�ف�ت��وى
والتشريع) في مدى قانونية أن يجمع
وزي � ��ر امل ��ال �ي ��ة رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار بمنصب
وزي� ��ر ال �ن �ف��ط ون��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
إدارة الهيئة ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار في
ذات الوقت وه��ل في حالة التصويت
على أي مشروع ضمن ما يطرح على
ج��دول أع�م��ال مجلس اإلدارة يصبح
لوزير املالية صوتان بدال من صوت
واح��د باعتباره وزي��را للنفط ونائبا
لرئيس مجلس اإلدارة؟
 ه ��ل ه� �ن ��اك ت � �ض ��ارب ل�ل�م�ص��ال��حوم �خ ��اط ��ر اس �ت �ث �م��اري��ة وازدواج � �ي � ��ة
ف ��ي ال� �ق ��رار ح�ي�ن ي �ك��ون وزي � ��ر امل��ال�ي��ة
رئيسا ملجلس إدارة هيئة االستثمار
وم� �ط� �ل� �ع ��ا ع� �ل ��ى خ� �ط ��ط االس� �ت� �ث� �م ��ار
م ��ع م �ن �ص��ب وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط واط�ل�اع ��ه
ب�ح�ك��م م�ن�ص�ب��ه أي �ض��ا ع�ل��ى ال �ق��رارات
االستثمارية للمؤسسات والشركات
النفطية التابعة لوزارة النفط؟

 ي��رج��ى ت��زوي��دي ب�ت��اري��خ ص��دورال �ه �ي �ك ��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي امل � �ع � �م ��ول ف �ي��ه
ح��ال�ي��ا للهيئة وت��اري��خ اع �ت �م��اده من
قبل مجلس اإلدارة وم�ت��ى ت��م توزيع
ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي ع� �ل ��ى م��وظ �ف��ي
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة وأس � � �ل� � ��وب ال � �ت � ��وزي � ��ع وه ��ل
ك� ��ان ن �ت �ي �ج��ة ح �ك��م م �ح �ك �م��ة أم ق� ��رارا
إداري��ا؟ في حالة وج��ود حكم محكمة
ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب�ن�س�خ��ة ع��ن ال�ح�ك��م
وتفاصيله واالجراءات التي اتخذتها
إدارة الهيئة نتيجة ذلك.
 ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب �ت��اري��خ ع��رضال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار للهيكل
التنظيمي على ديوان الخدمة املدنية
وهل كان للديوان أي مالحظات بهذا
ال� �ش ��أن وت ��زوي ��دي أي �ض��ا ب �ن �س��خ عن
امل��راس�ل�ات ك��اف��ة ب�ين الجهتني ع�لاوة
على تاريخ االعتماد الرسمي لديوان
الخدمة املدنية للهيكل التنظيمي؟
 هل تسري قوانني ولوائح ديوانال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ع�ل��ى ق��ان��ون ول��وائ��ح
العمل في الهيئة؟ في حالة اإليجاب
ي ��رج ��ى ت � ��زوي � ��دي ب� �م ��ا ي� �ب ��ره ��ن ذل ��ك
وف � ��ي ح ��ال ��ة ال �ن �ف��ي ي ��رج ��ي ت��وض �ي��ح
ال � ��رأي ال �ق��ان��ون��ي وال ��دس �ت ��وري ب�ه��ذا
الخصوص؟

د .عبدالله الطريجي

 هل التزمت الهيئة بقرار مجلسال � ��وزراء رق ��م  666ل�س�ن��ة  2001بشأن
ن�م��و ال�ه�ي��اك��ل التنظيمية ب��ال��وزارات
واإلدارات ال �ح �ك ��وم �ي ��ة وال �ه �ي �ئ ��ات
واملؤسسات العامة؟
 ي � � ��رج � � ��ى ت� � �ح � ��دي � ��د ج� �ن� �س� �ي ��اتسكرتارية العضو املنتدب وسنوات
العمل وكذلك سكرتارية مدير مكتب
قطاع العضو املنتدب وقيمة إجمالي
س��اع��ات ال�ع�م��ل اإلض��اف��ي إل��ى جانب
راتب كل سكرتير أو سكرتيرة.
 -ي� � ��رج� � ��ى ت � ��وض� � �ي � ��ح األس � � �ب� � ��اب

ال�ق��ان��ون�ي��ة وال��دس �ت��وري��ة ف��ي ام�ت�ن��اع
العضو املنتدب في عام  2009في الرد
على ال�س��ؤال البرملاني رق��م  4448في
ت��وض �ي��ح ت�ف��اص�ي��ل م �ل��ف االس�ت�ع��ان��ة
بمستشار قانوني غير كويتي يعمل
لدى إحدى مؤسسات الدولة.
 ه��ل استعانت اإلدارة التنفيذيةأو ال� � �ع� � �ض � ��و امل � � �ن � � �ت� � ��دب ش �خ �ص �ي��ا
ب� �م� �س� �ت� �ش ��اري ��ن ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن أو غ �ي��ر
ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي أي وق� ��ت م ��ن األوق � ��ات
وحتى تاريخه بشكل متفرغ أو غير
متفرغ مع تحديد أسباب ذلك ومجال
االخ � �ت � �ص� ��اص م� ��ع ت� �ح ��دي ��د س� �ن ��وات
االستعانة – العمل مع الهيئة وقيمة
املكافأة الشهرية؟ إضافة إلى تحديد
جهة العمل األساسية لكل مستشار؟
 ه��ل ت��م االس �ت �ع��ان��ة ف��ي أي وق��تخ �ل��ال ف� �ت ��رة ع �م��ل ال �ع �ض��و امل �ن �ت��دب
الحالي بمستشار إعالمي يعمل لدى
إح� ��دى ال �ص �ح��ف امل �ح �ل �ي��ة؟ ف ��ي ح��ال��ة
اإلي � �ج � ��اب .ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب��االس��م
ومكان العمل وقيمة املكافأة والجهة
ال�ت��ي تكفلت ب�ص��رف امل �ك��اف��أة وف�ت��رة
االستعانة وأسبابه.
 ي��رج��ى ت��زوي��دي بالسير الذاتيةوأسماء كل العاملني في مكتب إدارة

أبل :هل يتقاضى عميد معهد الفنون
المسرحية ومساعدوه ساعات عمل زائدة؟
قدم النائب د.خليل أبل سؤاال
إل��ى وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
العالي د.بدر العيسى قال فيه:
ن �ظ��را مل �ع��ان��اة امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي
ل� �ل� �ف� �ن ��ون امل � �س ��رح � �ي ��ة م � ��ن أزم � ��ة
س ��اه� �م ��ت ف� ��ي ت ��راج� �ع ��ه ن�ت�ي�ج��ة
وج ��ود م�خ��ال�ف��ات إداري� ��ة ومالية
س� ��اع� ��دت ع� �ل ��ى ت� ��دن� ��ي م �س �ت��وى
ال �ع �م��ل األك ��ادي� �م ��ي ف �ي��ه رغ ��م أن��ه
قد أنشئ للمحافظة على تراثنا
ال� ��وط � �ن� ��ي ال� � � ��ذي وض � �ع� ��ه اآلب� � ��اء
امل� ��ؤس � �س� ��ون م � ��ن أه � � ��ل ال� �ك ��وي ��ت
امل �ث �ق �ف�ين وال �ف �ن��ان�ي�ن ح �ي��ث نمى
إلى علمي بأن بعض محاضرات
عميد املعهد ومساعدي العميد
ورؤس� � ��اء األق� �س ��ام ال�ع�ل�م�ي��ة تتم
خ� ��ارج أوق � ��ات دوام� �ه ��م ال��رس�م��ي
وما شاب ذلك من مخالفات.
وط��ال��ب إف��ادت��ه وت ��زوي ��ده بما
يلي:
ت��زوي��دي ب �ج��دول امل ��واد التيي��درس �ه��ا ع �م �ي��د امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي

ل �ل �ف �ن��ون امل �س��رح �ي��ة وم �س��اع��دو
العميد ورؤساء األقسام العلمية
م �ن��ذ ت�ق�ل��ده��م م�ن��اص�ب�ه��م وح�ت��ى
ال �ف �ص��ل ال� ��دراس� ��ي ال �ح��ال��ي على
أن ي �ت �ض �م��ن ال � �ج� ��دول امل��واق �ي��ت
ال�ت�ف�ص�ي�ل�ي��ة ل �ل �م �ح��اض��رات ال�ت��ي
يدرسونها.
هل هناك محاضرات يقدمهاال � �ع � �م � �ي ��د وم� � �س � ��اع � ��دو ال �ع �م �ي ��د
ورؤس � � � � � � ��اء األق � � � �س� � � ��ام ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة
خ�ل��ال س ��اع ��ات ع �م �ل �ه��م اإلداري
الصباحي وهل هناك محاضرات
ي�ق��دم��ون�ه��ا ع�ق��ب س��اع��ات ال ��دوام
ال� ��رس � �م� ��ي؟ إذا ك� ��ان� ��ت اإلج� ��اب� ��ة
ب�ن�ع��م – ي��رج��ى ت��زوي��دي بكشف
ي� �ب�ي�ن م� �ح ��اض ��رات� �ه ��م ال� �ت ��ي ت�ق��ع
خ�ل��ال س ��اع ��ات ع �م �ل �ه��م اإلداري
الصباحي وتلك التي تكون عقب
ساعات ال��دوام الرسمي وتحديد
األق � � �س� � ��ام ال � �ت� ��ي ي �ن �ت �م ��ي إل �ي �ه��ا
عميد املعهد وم�س��اع��دو العميد
ورؤس � � ��اء األق � �س� ��ام ال �ع �ل �م �ي��ة ف��ي

د.خليل أبل

تدريس املواد األكاديمية.
م� ��ا ه ��و ال �ن �ص��اب ال �ت��دري �س��يل �ع �م �ي��د امل �ع �ه��د ال �ع��ال��ي ل�ل�ف�ن��ون
امل �س ��رح �ي ��ة وم� �س ��اع ��دو ال �ع �م �ي��د
ورؤس ��اء األق �س��ام العلمية؟ وهل
ي �ت �ق ��اض ��ى ال �ع �م �ي ��د وم� �س ��اع ��دو
العميد ورؤساء األقسام العلمية
س ��اع ��ات ع �م��ل زائ� � ��دة؟ إذا ك��ان��ت

اإلج� ��اب� ��ة ب �ن �ع��م ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي
ب�ك�ش��وف ال �س��اع��ات ال ��زائ ��دة منذ
تقلدهم منصبهم وحتى الفصل
الدراسي الحالي.
كشف يتضمن املهام الرسميةلعميد املعهد ومساعدي العميد
ورؤس� � ��اء األق� �س ��ام ال�ع�ل�م�ي��ة منذ
تقلدهم مناصبهم وحتى تاريخ
ط � � ��رح ه � � ��ذا ال � � �س� � ��ؤال م � ��ع ب� �ي ��ان
ال �غ��رض م��ن ه��ذه امل �ه��ام ومدتها
واملبالغ املصروفة لكل مهمة على
ح��دة ونسخة م��ن ال�ت�ق��اري��ر التي
تلت تلك املهام.
 ن � � �س � � �خ � ��ة م� � � � ��ن ش � � �ه � ��ادت � ��ياملاجستير وال��دك�ت��وراه ومعادلة
ال� �ش� �ه ��ادات ل�ل�ع�م�ي��د وم �س��اع��دي
العميد ورؤساء األقسام العلمية
م ��ع ب �ي��ان ال �خ �ب��رة ال �ع �م �ل �ي��ة لهم
والتسلسل الوظيفي.

اإلعالم ونسخ عن شهاداتهم العلمية
م ��ع ت �ح��دي��د م �س �م �ي��ات �ه��م ال��وظ �ي �ف �ي��ة
منذ التعيني وت�ح��دي��د أي تغيير في
املسميات وأسبابه وتاريخ أي تعديل
على املسميات الوظيفية؟
 ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب �ت��اري��خ تعينيب��در ال�س�ع��د  -ع�ض��وا منتدبا للهيئة
وما املدة املتبقية له وهل تم استنفاذ
م ��دت ��ه ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب� �م ��وج ��ب ق ��ان ��ون
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة وت �ع��دي�ل�ات��ه وال �ت��ي
اعتمدها مجلس الوزراء قبل عام؟
 ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��أس�م��اء أعضاءمجلس إدارة الهيئة وتاريخ انضمام
ك ��ل ع �ض��و ل�ل�م�ج�ل��س وه ��ل ه �ن��اك أي
م �ع��اي �ي��ر ول ��وائ ��ح ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ت�ت�ع�ل��ق
ب �م ��دد أع� �ض ��اء م �ج �ل��س اإلدارة؟ ف��ي
حالة النفي يرجى توضيح األسباب
واملعايير؟
 ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��أس�م��اء أعضاءاللجنة التنفيذية املنبثقة من مجلس
اإلدارة وفترة انضمام كل عضو وعدد
االج�ت�م��اع��ات السنوية داخ��ل وخ��ارج
الكويت مع تحديد مكان املدينة التي
تتم فيها االجتماعات خ��ارج الكويت
منذ تسلم العضو املنتدب الحالي.
 -يرجى تأكيد أو نفي تسلم العضو
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املنتدب وكذلك أعضاء مجلس اإلدارة
ووزي � � � ��ر امل ��ال � �ي ��ة األس � �ب � ��ق م �ص �ط �ف��ى
ال �ش �م��ال��ي مل �ل��ف ي�ت�ض�م��ن م�س�ت�ن��دات
ب �خ �ص��وص م �خ��ال �ف��ات اس �ت �ث �م��اري��ة
وش � �ب � �ه� ��ات ت �ن �ف ��ع م ��ال� �ي ��ة ف � ��ي ح��ال��ة
اإلي �ج��اب ي��رج��ى اإلف� ��ادة ب��اإلج��راءات
ال �ت��ي ت��م ات �خ��اذه��ا وت ��زوي ��دي أي�ض��ا
ب �ن �س �خ��ة ع ��ن ك ��ل امل �س �ت �ن��دات امل �ش��ار
إليها.
 كم عدد الشكاوى التي قدمت منموظفي الهيئة ض��د العضو املنتدب
س��واء ل��ه بصفته أو إل��ى وزي��ر املالية
رئيس مجلس اإلدارة وعدد القضايا
التي تم رفعها وتفاصيلها واألحكام
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ذات ال �ص �ل��ة؟ م��ع ت��زوي��دي
بنسخ عنها.
 ي � � ��رج � � ��ى ت � � � ��زوي � � � ��دي ب � ��أس � �م � ��اءوامل�س�م�ي��ات الوظيفية ل�ك��اف��ة أع�ض��اء
مجالس اإلدارة الذين يمثلون الهيئة
في الشركات والبنوك وأي مؤسسات
خ� ��ارج أو داخ� ��ل ال �ك��وي��ت م ��ع ال�س�ي��ر
الذاتية وبيان الشهادات العلمية لكل
ع�ض��و وف �ت��رات ال�ع�ض��وي��ة م�ن��ذ تولي
العضو املنتدب الحالي؟

موسى يسأل عن التعاقد
مع شركة إلعالنات البيئة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب م��اج��د موسى
س � � � ��ؤاال ال � � ��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 .ع�ل��ي العمير
قال فيه:
ن �م��ى ال ��ى ع �ل �م��ي ان ال�ه�ي�ئ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ب �ي �ئ��ة ق� ��د ت �ع��اق��دت
هي وإح��دى الشركات لتتولى
ال �ق �ي��ام ب ��االع�ل�ان ��ات ال �خ��اص��ة
ب��ال �ه �ي �ئ��ة م ��ا ص �ح��ة ذل � ��ك؟ اذا
كانت االجابة باإليجاب يرجى
افادتي وتزويدي باآلتي:
 اسم الشركة املعنية وقيمةال �ع �ق ��د وت ��اري� �خ ��ه وم� ��دت� ��ه م��ع
تزويدي بنسخة من العقد.
 ك � �ي� ��ف ت� � ��م ال � �ت � �ع� ��اق� ��د م��عال� �ش ��رك ��ة؟ وه � ��ل ك � ��ان ذل � ��ك ع��ن
ط ��ري ��ق امل � ��زاي � ��دة؟ وإذا ك��ان��ت
االج ��اب ��ة ب ��االي� �ج ��اب ف �م��ا ع��دد
الشركات التي دخلت املزايدة؟
وم � � � � ��ا أس � � � �م� � � ��اؤه� � � ��ا؟ وق � �ي � �م� ��ة
ال� � �ع � ��روض ال� �ت ��ي ق��دم �ت �ه��ا ك��ل
شركة على حدة؟

ماجد موسى

 هل كانت لديوان املحاسبةمالحظات حول هذا العقد؟ اذا
ك��ان��ت االج��اب��ة ب��االي �ج��اب فما
ه��ذه امل�لاح �ظ��ات؟ م��ع ت��زوي��دي
بنسخة منها؟
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الجيران يقترح إضافة عاصفة
الحزم في مناهج التربية
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��دال��رح �م��ن
ال � � �ج � � �ي� � ��ران اق � � �ت� � ��راح� � ��ا ب ��رغ� �ب ��ة
بتضمني مناهج االجتماعيات
ف� �ص�ل�ا ح� � ��ول ع ��اص� �ف ��ة ال� �ح ��زم
واهدافها السامية في الحفاظ
ع �ل��ى وح � ��دة ال �خ �ل �ي��ج وس�لام��ة
ح � ��دوده وارض � ��ه ودور اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال ��ري ��ادي
ف� ��ي ق � �ي ��ادة ال �ت �ح��ال��ف ال �ع��رب��ي
واالسالمي لدحر االرهاب ودور
ال� �ك ��وي ��ت االن� �س ��ان ��ي وال �ع��امل ��ي
والعربي في املشاركه بعاصفة
الحزم.
وقال في نص االقتراح:تنطلق
ال�ك��وي��ت ب�خ�ط��وات واث �ق��ه بالله
تعالى وتبقى بفضله سبحانه
وف � �ي� ��ة مل� �ب ��ادئ� �ه ��ا ف� ��ي ال ��وق� ��وف
م ��ع ال� �ح ��ق وال �ش��رع �ي��ة ورف ��ض
ال �خ �ض��وع ل�ل�اب �ت ��زاز وال �ت��دخ��ل
ب� �ش ��ؤون ال� � ��دول ذات ال �س �ي��اده
وات� � �ض � ��ح ه� � ��ذا ج� �ل� �ي ��ا ب ��ال� �غ ��زو
العراقي الغاشم ال��ذي تعرضت
له الكويت.
كما تنطلق الكويت من احترام
ال �ع �ه��ود واالع� � � ��راف وامل��واث �ي��ق
ال� � ��دول � � �ي� � ��ة وت � �ن � �ط � �ل� ��ق إلح � �ي� ��اء
دور ج ��ام �ع ��ة ال� � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة
وامل ��ؤت� �م ��ر االس�ل��ام� ��ي وراب� �ط ��ة
ال �ع��ال��م االس�ل�ام ��ي وغ �ي��ره��ا من

املؤسسات ذات الصفة العاملية
ل �ل �ت�ص��دي ل�ل�اره ��اب وال �ت �ط��رف
بجميع صوره واشكاله والعمل
ع �ل��ى ت�ح�ص�ين اج �ي��ال ال�ش�ب��اب
م ��ن اف� �ك ��ار ال � �ش ��ذوذ واإلق� �ص ��اء
لآلخرين.
وم � � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ت� �س ��اءل
ال � � � �ن� � � ��ائ� � � ��ب د.ع� � � �ب � � ��دال � � ��رح� � � �م � � ��ن
ال� � � � �ج� � � � �ي � � � ��ران:اذا ك � ��ان � ��ت ن �س �ب��ة
تحصيل دي��ون الحكومة % 14
من اصل مليار واربعة وثالثني
مليونا؟ فكيف نطالب الحكومة
باالبتعاد؟ واذا ارتفع البرميل
ال ��ى م �ئ��ة دوالر ه ��ل ستختفي
س�ي��اس��ة ت��رش�ي��د ال ��دع ��وم؟و اذا
اب� �ت� �ع ��دت ال� �ح� �ك ��وم ��ة م� ��ن ال� ��ذي
سيقود االصالح االقتصادي ؟
وأض ��اف ال �ج �ي��ران:ال يتناغم
طلب ابتعاد الحكومة واملطالبة
بتفعيل القوانني واالتجاه نحو
ال� �خ� �ص� �خ� �ص ��ة ل � �ل� ��وص� ��ول ال ��ى
االص�ل�اح االق �ت �ص��ادي املنشود
م�س�ت�ط��ردا:ك�م��ا ان��ه ال ي�ب��دو في
ت � �ص� ��ري � �ح� ��ات امل� � �س � ��ؤول �ي��ن ف��ي
وزارة املالية ما يوحي بتحول
ف��ي البنية االق�ت�ص��ادي��ة الع��ادة
ال � �ت� ��وازن ال�ح�ق�ي�ق��ي ل�لاق�ت�ص��اد
وخاصة في تنظيم العالقة بني
القطاعني العام والخاص.

د.عبدالرحمن الجيران

وأردف :اذا ن � �ظ� ��رن� ��ا ال� ��ى
ال � � �ص �ي ��ن ح� � �ي � ��ث ب� � �ل � ��غ ت� � �ع � ��داد
الخطط الخمسية التي تقودها
ال �ح �ك��وم��ة اث �ن �ت��ي ع �ش��رة خطة
خمسية ف��ي منظومة متوالية
ت� �ج ��ري ع �ل��ى ن �س��ق واح� � ��د ال��ى
ان وص�ل��وا ال��ى ه��ذا ال��وض��ع في
االق�ت�ص��اد ال�ع��امل��ي متابعا:كما
ان � � � ��ه ال ت � � �ب � ��دو امل � �س � �ت � �ه ��دف ��ات
واالول��وي��ات واضحة في خطط
وزارة املالية املعلنة حتى االن؟
وزاد ال �ج �ي��ران:وف��ي تقديري
ي � �ج� ��ب ان ي � ��أت � ��ي ف� � ��ي م� �ق ��دم ��ة
االول� � � ��وي� � � ��ات :اص� �ل� ��اح اس � � ��واق
امل � ��ال اخ � ��ذا ب��االع �ت �ب��ار تطبيق
القانون على هدى من الشريعة

االسالمية باستبعاد املعامالت
امل� �ح ��رم ��ة ش� ��رع� ��ا وت � �ع ��زي ��ز ك��ل
السبل املؤدية ال��ى تقوية نظام
الوساطة االئتمانية.
ودع � � � ��ا إل � � ��ى ت � �ط� ��وي� ��ر ق� �ط ��اع
ال� �خ ��دم ��ات ال � ��ذي س� �ي ��ؤدي ال��ى
خ� � �ل � ��ق ف� � � � ��رص ع� � �م � ��ل ج � ��دي � ��دة
ب � ��ات � ��ت ال� � �ي � ��وم اك � �ث � ��ر إل� �ح ��اح ��ا
م�ط��ال�ب��ا ب��وق��ف ح�ق�ي�ق��ي ل�ل�ه��در
ف� � � ��ي م � � �ي� � ��زان � � �ي� � ��ات ال� � � � � � � � ��وزارات
والهيئات واالدارات والدواوين
وم � �ح� ��اس � �ب� ��ة امل � � �س� � ��ؤول� �ي��ن م��ع
ال � �ت� ��رك � �ي� ��ز امل� � ��وض� � ��وع� � ��ي ع �ل��ى
الخطط وال�ب��رام��ج امل�ع��ززة لقيم
ت��رش �ي��د ال ��دع ��وم وت�ط�ب�ي�ق��ات�ه��ا
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت
وامل� �ع ��اه ��د ال �ت �ط �ب �ي �ق �ي��ة وم��رك��ز
صباح االح�م��د ل�لاب��داع ووزارة
ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة وم � �ع � �ه� ��د االب� � �ح � ��اث
العلمية م�س�ت��درك��ا:ول�ك��ن يبدو
ان ه� � ��ذا ط � �م� ��وح ب �ع �ي ��د امل� �ن ��ال
بسبب استمرار تقديم الصالح
الخاص على الصالح العام.

المعيوف يسأل عن المستشارين
القانونيين لوزير العدل
وجه النائب عبدالله املعيوف
حزمة أسئلة برملانية إلى وزير
ال � �ع� ��دل واألوق� � � � � ��اف وال � �ش� ��ؤون
اإلسالمية يعقوب الصانع عن
املستشارين القانونيني الذين
ت��م ال �ت �ع��اق��د م�ع�ه��م م �ن��ذ ت��ول�ي��ه
املنصب الوزاري.
وط �ل��ب امل�ع�ي��وف ف��ي اسئلته
اج ��اب� �ت ��ه ع ��ن اآلت � � ��ي :ه ��ل ق�م�ت��م
منذ تسلمكم املنصب ال��وزاري
ب ��ال� �ت� �ع ��اق ��د م� � ��ع م� �س� �ت� �ش ��اري ��ن
ق��ان��ون�ي�ين م��ن خ ��ارج ال�ك��وي��ت؟
داع � �ي� ��ا ال� � ��ى م� ��واف� ��ات� ��ه ب�ح�ص��ر
ألع��داد املستشارين القانونيني
املستعان بهم ف��ي زم��ن توليكم
امل �س��ؤول �ي��ة ف��ي وزارت � ��ي ال �ع��دل
واألوق��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية
وك��ذل��ك ك��اف��ة ال �ج �ه��ات ال�ت��اب�ع��ة
لهما.
ك �م��ا ط �ل��ب امل �ع �ي��وف ت��زوي��ده
ب �ص��ور ض��وئ�ي��ة م��ن امل��راس�لات

م� � ��ع دي � � � � ��وان ال � �خ � ��دم � ��ة ب� �ش ��أن
ت �ل��ك ال �ع �ق��ود م ��ع امل �س �ت �ش��اري��ن
ال� � �ق � ��ان � ��ون� � �ي �ي��ن إض� � � ��اف� � � ��ة إل � ��ى
املراسالت مع جهات عمل هؤالء
املستشارين من خارج الكويت.
ودع ��ا ف��ي س��ؤال��ه ال��ى اف��ادت��ه
ع��ن ق�ي��ام ال�ج�ه��ات ال�ت��اب�ع��ة لكم
واملحتاجة لهؤالء املستشارين
ال�ق��ان��ون�ي�ين ب�ن�ش��ر إع�ل�ان طلب
وظ� �ي� �ف ��ة م� �س� �ت� �ش ��ار م �ت �ض �م �ن��ا
أي ش � ��روط أو ض ��واب ��ط خ ��ارج
ال �ك��وي��ت وف� ��ي ح��ال��ة ن �ش��ر ه��ذا
اإلعالن يرجى تزويدنا بنسخة
منه.
وه � � � � � � ��ل ق � � � ��ام � � � ��ت ال � � �ج � � �ه� � ��ات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ك��م ب�ت�ش�ك�ي��ل لجان
أو ف� � ��رق م �ت �خ �ص �ص��ة مل �ق��اب �ل��ة
ه� ��ؤالء امل �س �ت �ش��اري��ن امل�س�ت�ع��ان
بخدماتهم وإع��داد االختبارات
ال�ل��ازم� ��ة ل �ه ��م ف� ��ي ب �ل ��ده ��م ق�ب��ل
اس�ت�ق��دام�ه��م إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة

عبدالله املعيوف

ب � ��اإلي� � �ج � ��اب ف� � ��أرج� � ��و إف � ��ادت � ��ي
ب� ��أس � �م� ��اء م� � ��ن أوك � � �ل� � ��ت إل �ي �ه ��م
م �ه �م ��ة اخ� �ت� �ي ��ار امل �س �ت �ش��اري��ن
ال� � �ق � ��ان � ��ون� � �ي �ي��ن وم � ��ؤه �ل��ات � �ه � ��م
وأم� ��اك� ��ن ع �م �ل �ه��م واإلج� � � � ��راءات
ال �ت��ي ق��ام��وا ب�ه��ا م�ن��ذ امل�ب��اش��رة
بطلبهم حتى استقدامهم .وإذا
ك��ان��ت اإلج��اب��ة ب��ال�ن�ف��ي ف��أرج��و

إف��ادت��ي ب��األش �خ��اص ال��ذي��ن تم
تكليفهم باإلشراف على عملية
اختيار املستشارين القانونيني
وم��راس �ل �ت �ه��م وم �ت��اب �ع��ة إت �م��ام
التعاقدات معهم.
وف� ��ي خ �ت��ام ت �ص��ري �ح��ه طلب
ت � ��زوي � ��ده ب �ن �س��خ م � �ص� ��ورة م��ن
ع � � �ق� � ��ود ك� � ��اف� � ��ة امل � �س � �ت � �ش� ��اري� ��ن
القانونيني املتعاقد معهم مع
ب � �ي ��ان ح ��ال ��ة وظ �ي �ف �ي��ة رس �م��ي
وم�ع�ت�م��د م��ن ال �ش��ؤون اإلداري ��ة
للجهات التابعني لها.

مطيع يطالب بإنشاء
فرع لبنك بيت االئتمان
بمدينة صباح األحمد
ت� �ق ��دم ال �ن ��ائ ��ب د.أح � �م� ��د م�ط�ي��ع
ب� ��اق � �ت� ��راح ط ��ال ��ب ف� �ي ��ه ال �ح �ك��وم��ة
باإلسراع واالستعجال في إنشاء
ف��رع لبنك بيت االئ�ت�م��ان متكامل
الخدمات بمدينة صباح األحمد
ال�س�ك�ن�ي��ة وذل� ��ك ألن ه ��ذه امل��دي�ن��ة
تعتبر م��ن امل�ن��اط��ق ال�ن��ائ�ي��ة التي
يصعب ع�ل��ى قاطنيها الحصول
ع �ل ��ى خ� ��دم� ��ات ع � ��دا ال �ب �ن ��ك ل �ع��دم
وج ��ود أي ف��رع ل��ه ق��ري��ب م��ن ه��ذه
املدينة.
وج � ��اء ن ��ص االق � �ت� ��راح :ح��رص��ا
ع � � �ل � ��ى ت � ��وف � � �ي � ��ر س � � �ب � ��ل ال � � ��راح � � ��ة
ل �ل �م��واط �ن�ين وت �ي �س �ي��ر ال �ح �ص��ول
ع�ل��ى م��ا يستحقونه م��ن خ��دم��ات
م�م��ا ي��وج��ب ع�ل��ى ال ��دول ��ة م��راع��اة
أم ��اك� �ن� �ه ��م ال� �ن ��ائ� �ب ��ة واب� �ت� �ع ��اده ��م
ال �ك �ب �ي ��ر ع� ��ن م� �ن ��اط ��ق ال� �خ ��دم ��ات
ون�ظ��را ألن مدينة ص�ب��اح األحمد
ت�ع�ت�ب��ر ب�ع�ي��دة ع��ن ب�ن��ك االئ�ت�م��ان
وفروعه العديدة ومما يستوجب
ال� �س� �ع ��ي ال� �ح� �ث� �ي ��ث إلن� � �ش � ��اء ف ��رع

د.أحمد مطيع

لبنك االئتمان بها تلبية لحاجة
املواطنني القاطنني بمدينة صباح
األحمد ورغبتهم امللحة في وجود
فرع لبنك االئتمان في أقرب وقت.

الظفيري :سنواجه محاولة
تمرير مناقصة المطار
أك � � � � ��د ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د.م� � �ن� � �ص � ��ور
ال �ظ �ف �ي ��ري ان أي م� �ح ��اول ��ة م��ن
ق� �ب ��ل وزي� � � ��ر االش � � �غ� � ��ال د .ع �ل��ي
العمير لتمرير مناقصة املطار
ب �ع��د رف �ض �ه��ا رس �م �ي��ا م ��ن ق�ب��ل
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة س �ت �ع��رض��ه
مل��واج �ه��ة م��ؤك��دا ان اي م�ح��اول��ة
لاللتفاف على ت �ق��اري��ر دي� ��وان
املحاسبة ستواجهه بكل حزم.
وق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب ال �ظ �ف �ي��ري ف��ي
ت�ص��ري��ح صحافي :ب�ع��د رف��ض
امل �ن��اق �ص��ة رسميا ف � ��ان وزي ��ر
االش� �غ ��ال م �ط��ال��ب ب ��إع ��ادة ط��رح
املناقصة وفتح ب� � ��اب ت��أه �ي��ل
ال� �ش ��رك ��ات م� ��ن ج ��دي ��د وت �ق��دي��م
األسعار بكل شفافية بعيدا عن
تنفيع شركات بعينها.
وأض� � � ��اف ال� �ن ��ائ ��ب ال �ظ �ف �ي��ري
ان املناقصة املرفوضة من قبل
دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ك ��ان ��ت ت�ع��د
وب �ل��ا ري � ��ب ه� � ��درا ل �ل �م��ال ال �ع��ام
وهذا ما اشار اليه تقرير ديوان
امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي اس� �ب ��اب ال��رف��ض
ح �ي��ث اع � �ت ��رت امل �ن��اق �ص��ة ك�ث�ي��ر
م��ن الشوائب واملالحظات منها
ارتفاع سعر املمارسة رغم تقديم
الوزارة عددا من التسهيالت من
ب�ي�ن اب� ��رزه� ��ا ت �خ �ف �ي��ف امل �خ��اط��ر
ع �ل��ى امل �ق��اول�ي�ن مع إل� �غ ��اء ع��دة
اع�م��ال ك��ان م��ن شأنها حصول
ال��وزارة على سعر افضل عالوة
ع�ل��ى ب�ع��ض ال�س�ل�ب�ي��ات االخ ��رى

د.منصور الظفيري

التي رص��ده��ا دي��وان املحاسبة
والتي ك��ان من أب��رزه��ا ع��دم اخذ
ال � � ��وزارة ب �ع�ين االع �ت �ب��ار كيفية
ال��وص��ول عند تصميم املشروع
ال� � ��ى ع� � ��دة م � ��راف � ��ق ق ��ائ� �م ��ة ب �ع��د
االنتهاء منه سواء فيما يخص
م �ب �ن��ى ال� �ط� �ي ��ران ال � �ع� ��ام ال �ت��اب��ع
للمستثمر أو ب��رج املطار فضال
عن عدم تقديم ال � ��وزارة أيضا
م ��وازن ��ة ت�ث�م�ي�ن�ي��ة ت��وض��ح بند
التشغيل والصيانة ملدة سنتني
من تسلم االبتدائي.

تلفزيون المجلس
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الري :المجلس حقق معادلة الرقابة
الحازمة بدون اإلخالل بفصل السلطات
حل النائب أحمد الري ضيفا على برنامج منصة الجماهير
بتلفزيون المجلس وتناول الري في حديثه قضايا
اجتماعية وسياسية عدة فتحدث عن إنجازات المجلس
الحالي وكيف استطاع أن يحقق معادلة الرقابة
الحازمة على الحكومة من دون اإلخالل بمبدأ فصل
السلطات أو اللجوء إلى التأزيم كما تناول قضية رفع
الدعوم ومصادر تنويع الدخل بعيدا عن النفط .وإلى
التفاصيل:

أحمد الري

وأك� ��د ال �ن��ائ��ب الري أن امل�ج�ل��س
ال �ح��ال��ي ع�ل��ى م�س�ت��وى امل�س��ؤول�ي��ة
وأن رئ�ي�س��ه ي �ق��ود األم� ��ور بحكمة
كبيرة نافيا ما ي��ردده البعض من
أن امل �ج �ل��س ي ��رك ��ز ع �ل��ى ال �ت �ش��ري��ع
ع� �ل ��ى ح � �س� ��اب ال � �ج ��ان ��ب ال ��رق ��اب ��ي
وق � ��ال إن امل �ج �ل��س ق� ��ام ب �م �ب��ادرات
رق��اب�ي��ة متميزة وض�ع��ت الحكومة
أم � � � � ��ام م � �س� ��ؤول � �ي� ��ات � �ه� ��ا م � � ��ن دون
ت��أزي��م م �ث��ل م��ا ح ��دث ف��ي الجلسة
التاريخية لديوان املحاسبة كما أن
االستجوابات واألسئلة البرملانية
وم��واج �ه��ة ال� � ��وزراء امل �ق �ص��ري��ن في
ع� �م� �ل� �ه ��م م� � ��وج� � ��ودة ف � ��ي امل �ج �ل��س
ال �ح��ال��ي م �ع��رب��ا ع ��ن اع �ت �ق��اده ب��أن
امل�ج�ل��س ي ��ؤدي دورا م �ت��وازن��ا بني
التشريع والرقابة.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر رف ��ض ال�ن��ائ��ب
الري تصنيف التحالف اإلسالمي
ض � �م ��ن امل� � ��وال �ي ��ن ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة ك �م��ا
ي��روج لذلك البعض وأن هدفه هو
امل�ع��ارض��ة ال��رش�ي��دة مشيرا إل��ى أن
التحالف يؤدي دورا مهما في دعم
استقرار العالقة بني السلطتني.
وت��اب��ع الري ان ال�ت�ح��ال��ف نجح
في تكوين قاعدة شعبية له دفعته
لتقديم مرشحني له في كل الدوائر
خ�ل�ال االن �ت �خ��اب��ات امل��اض �ي��ة الف�ت��ا
إل� ��ى أن ن �ج��اح��ه ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات
التكميلية ب��ال��دائ��رة الثانية يؤكد
ان � �ح � �ي� ��از ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن إل� � ��ى ال� �ط ��رح
العقالني واملتوازن.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� �ح ��ري ��ة إب� � ��داء
ال� ��رأي وال�ت�ع�ب�ي��ر أك ��د الري ح��رص
املجلس الحالي على تلك الحقوق
وعلق قائال :ندعم الحرية املسؤولة
غير أن بعض مستخدمي وسائل
التواصل االجتماعي خرجوا على
ذل� ��ك امل� �ب ��دأ وال � �ظ� ��روف اإلق �ل �ي �م �ي��ة
املحيطة تقتضي تحصني الجبهة

ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ض � ��د م � ��روج � ��ي ال� �ف�ت�ن
وأصحاب االدعاءات الكاذبة مشيرا
ف ��ي ه � ��ذا ال � �ص ��دد إل � ��ى أن � ��ه ي��رح��ب
باالنتقادات التي توجه إل��ى عمله
النيابي شريطة أن تكون انتقادات
بناءة وتهدف إلى تحقيق الصالح
العام.
وف��ي موضوع آخ��ر أوض��ح الري
أن ت��رش�ي��د اإلن �ف��اق ال�ح�ك��وم��ي أم��ر
ال م�ف��ر م�ن��ه م��ؤك��دا ت�م�س��ك مجلس
األم � ��ة ب� �ع ��دم امل� �س ��اس ب �م �ح��دودي
ال��دخ��ل الف �ت��ا إل ��ى أن ال �ح��دي��ث عن
فرض ضريبة البد أن يكون ضمن
رؤي � ��ة ش��ام �ل��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة مل��واج �ه��ة
ع �ج��ز امل� �ي ��زان� �ي ��ة ال� �ع ��ام ��ة وأك� � ��د أن
الضريبة ك�م�ش��روع ق��ائ��م ب��ذات��ه لن
يحقق شيئا ولن يقدم دعما يذكر
للميزانية.
وطالب الري الحكومة بخطوات
إج ��رائ� �ي ��ة ج� � ��ادة مل ��واج �ه ��ة ت��راج��ع
أس � �ع ��ار ال �ن �ف��ط ت� �ق ��وم ع �ل��ى ن �ظ��رة
ش �م��ول �ي��ة ل �ب ��دائ ��ل ح �ق �ي �ق �ي��ة ت��دع��م
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة م��ؤك��دا
ف ��ي ه ��ذا ال �ص ��دد أن م�ج�ل��س األم ��ة
م �ت �ع��اون ألب �ع��د ال� �ح ��دود ف ��ي تلك
ال �ن �ق �ط��ة م ��ن ال �ج ��ان ��ب ال �ت �ش��ري �ع��ي
وم �س �ت �ع��د ل �س��ن ال �ق��وان�ي�ن ال�ل�ازم��ة
لتحقيق مساعي الحكومة لتنويع
م�ص��ادر ال��دخ��ل م��ن خ�لال مشاريع
واستثمارات ناجحة داخل الكويت
وخارجها الفتا إلى ان االحتياطي
العام يتخطى  500مليار دوالر وأن
األوضاع املالية للدولة بخير حتى
هذا العام وأن التأثر بالعجز املالي
سيظهر خالل السنوات املقبلة مما
ي �ت��وج��ب ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ال �ت �ح��رك
بجدية ملواجهة هذا العجز حتى ال
تتفاقم األزمة.
وط��ال��ب ال�ح�ك��وم��ة ف�ي�م��ا يتعلق
ب ��رف ��ع ال ��دع ��م أن ت� �ك ��ون ق ��رارات� �ه ��ا

م��دروس��ة واالس �ت �ف��ادة م��ن تجربة
رف��ع الدعم عن الديزل وال��ذي قالت
الحكومة إن��ه ل��ن يضر امل��واط��ن إال
ان��ه رف��ع أس�ع��ار الصلبوخ وبعض
السلع وم��ن دف��ع ثمن ه��ذا االرتفاع
هو املواطن.
البديل االستراتيجي
وف � � �ي � � �م� � ��ا ي � �ت � �ع � �ل � ��ق ب � ��ال � �ب � ��دي � ��ل
االستراتيجي أك��د الري أن الهدف
م�ن��ه إرس� ��اء ال �ع��دال��ة ب�ي�ن امل��وظ�ف�ين
الجدد وأن��ه لن ينتقص من حقوق
أي موظف تم توظيفه قبل تطبيق
ال� �ق ��ان ��ون ول � ��ن ي �ق �ل��ص م ��ن امل ��زاي ��ا
املالية التي يحصل عليها مشيرا
إلى ان املوظف القديم أمام خيارين
إما أن يدخل ضمن مشروع البديل
إذا ك� ��ان ذل� ��ك ي �ح �ق��ق أف �ض �ل �ي��ة في
املزايا له أو يستمر على وضعه إذا
ارتأى أنه أفضل له.
وت ��اب ��ع أن اع � �ت� ��راض ال �ن �ق��اب��ات
ال �ن �ف �ط �ي��ة ع� �ل ��ى امل� � �ش � ��روع ي�ت�ع�ل��ق
برغبتهم ف��ي ع��دم تطبيق البديل
على امل��وظ�ف�ين ال�ج��دد وه��و مطلب
ص� �ع ��ب ال �ت �ح �ق �ي��ق وي � �خ ��ل ب �ه��دف
القانون الساعي إلى إيجاد مسطرة
واح � ��دة ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع م��وظ�ف��ي
ال� � ��دول� � ��ة ك � ��ل وف� � ��ق ط �ب �ي �ع��ة ع �م �ل��ه
وال�ج�ه��د ال��ذي ي�ق��وم ب��ه مشيرا في
ه��ذا ال�ص��دد إل��ى أن امل�ش��روع م��ازال
ق�ي��د ال ��دراس ��ة وأن ��ه ل��ن ي�ت��م إق ��راره
وتطبيقه إال بعد تأكد مجلس األمة
م��ن ع��دم ت�ض��رر أح��د م��ن املوظفني
ف��ي مختلف ال�ق�ط��اع��ات الحكومية
من هذا القانون.
وم � ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ت� �ط ��رق الري
إلى الحديث عن أهم القوانني التي
اق� ��ره� ��ا امل �ج �ل ��س وت� �م ��س امل ��واط ��ن
بشكل مباشر وسرد بعضها قائال:
هناك قانون اإلسكان ومن باع بيته

ودع��م م��واد البناء وم�ك��اف��أة نهاية
الخدمة مشيرا إلى أن هناك بعض
القوانني التي وافق عليها املجلس
مراعاة لألوضاع اإلقليمية ولدواع
أمنية.
وبسؤاله عن الحمالت الشعبية
ملواجهة ارت�ف��اع األس�ع��ار ق��ال الري
إن ظ� �ه ��ور ت �ل��ك ال �ح �م�ل�ات ن�ت�ي�ج��ة
وردة ف �ع��ل ش�ع�ب�ي��ة ع �ل��ى ت��واض��ع
ال� � ��دور ال ��رق ��اب ��ي ل � � ��وزارة ال �ت �ج��ارة
متمثلة في جهاز حماية املستهلك
م��ؤك��دا ت��أي�ي��ده تلك ال�ح�م�لات التي
نجحت في تحريك األسعار وحدت
من زيادتها املفتعلة غير أنه طالب
وزارة التجارة بالقيام بمهامها في
محاربة ال��زي��ادات املفتعلة ألسعار
السلع والخدمات.
وع � ��ن ت �ص��ري �ح��ات��ه ب �خ �ص��وص
دعم التقاعد املبكر أش��ار الري إلى
أن ذل��ك يحقق العديد من املكاسب
وخ � ��اص � ��ة ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل ��ق ب� ��امل� ��رأة
العاملة فمن جانب يساهم في حل
مشكلة البطالة وتوظيف الشباب
امل� �ن� �ت� �ظ ��ري ��ن ل� � �ل � ��دور وم� � ��ن ج��ان��ب
آخ��ر يتيح ال�ف��رص��ة ل�ل�م��رأة للقيام
بدورها األساسي في تربية النشء
والقضاء على املشاكل االجتماعية
امل �ت��رت �ب��ة ع �ل��ى إس� �ن ��اد ت �ل��ك امل�ه�م��ة
للعمالة املنزلية التي تختلف في
العادات والتقاليد واملعتقد الديني.
خفوت المعارضة
وت �ط��رق الري إل ��ى ال �ح��دي��ث عن
امل � �ع� ��ارض� ��ة وق� � � ��ال إن � �ه� ��ا ت� �ع ��ارض
امل � �ج � �ل� ��س وال � �ح � �ك � ��وم � ��ة م� � ��ن أج� ��ل
امل �ع��ارض��ة ف�ق��ط ول ��م ت �ط��رح ب��دائ��ل
يقتنع بها امل��واط��ن لحل القضايا
م��وض��ع اع�ت��راض�ه��م م��ؤك��دا أن تلك
النقطة لعبت دورا كبيرا في خفوت
نجم امل�ع��ارض��ة وان �ص��راف الشارع

ع�ن�ه��م وق ��ال إن ت��ده��ور شعبيتهم
وص��ل إل��ى ح��د ال�ع�ج��ز ع��ن الحشد
لندواتهم األخيرة والتي ال يتجاوز
حضورها عشرة أفراد.
كما تطرق الري خالل البرنامج
إلى الحديث عن تجربته في املجلس
البلدي قائال :إن املجلس البلدي من
أول��ى ال�ت�ج��ارب الديمقراطية التي
عاشتها ال�ك��وي��ت حيث تمتد هذه
التجربة عبر ع�ش��رات السنني منذ
بداياتها في الثالثينيات من القرن
امل ��اض ��ي وك� � ��ان ي �م �ل��ك ص�لاح �ي��ات
ك �ب �ي��رة م�ك �ن�ت��ه م ��ن أداء دور مهم
ف��ي ال�ح�ي��اة جميع ال�ك��وي�ت�ي�ين إل��ى
أن ت��م تقليص ص�لاح�ي��ات��ه ب�م��رور
الوقت حتى وصل إلى ما هو عليه
اآلن مشيرا إل��ى أن تجربة املجلس
البلدي هي من هيأ ومهد للتجربة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ح �ي��ث ن �ج��د أن مجلس
األم��ة في بداياته يضم ع��ددا كبيرا
من أعضاء املجلس البلدي في ذلك
ال��وق��ت وم� ��ازال ح�ت��ى اآلن املجلس
يؤهل الكثير من األعضاء ويصقل
تجربتهم السياسية قبل الدخول
إلى البرملان حيث نجد في املجلس
ال �ح��ال��ي ع ��ددا م��ن األع �ض��اء ال��ذي��ن
أت� ��وا إل ��ى امل �ج �ل��س ب �ع��د أع � ��وام من
العمل في املجلس البلدي.
وت � ��اب � ��ع الري :ع� �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى
ال �ش �خ �ص��ي ف �ق��د أف ��ادت �ن ��ي ت�ج��رب��ة
املجلس البلدي حيث مكنتني من
ت�ك��وي��ن أرض �ي��ة ش�ع�ب�ي��ة م��ن خ�لال
االح �ت �ك��اك ب��ال�ج�م��اه�ي��ر وع��رف�ت�ن��ي
ال � �ن ��اس م ��ن خ �ل��ال ع �ض��وي �ت��ي ف��ي
املجلس البلدي معربا عن اعتقاده
ب� ��أن امل ��رش ��ح ال � �ق� ��ادم م ��ن امل�ج�ل��س
ال� �ب� �ل ��دي ي � �ك� ��ون أك � �ث� ��ر اس �ت �ي �ع��اب��ا
ل �ط �ب �ي �ع��ة ال �ع �م��ل ال �س �ي��اس��ي م�م��ن
ي��دخ��ل إل ��ى م�ج�ل��س األم ��ة م�ب��اش��رة
من دون امل��رور على العمل البلدي
والذي يوفر ملن ينخرط فيه فرصة
االح � �ت � �ك� ��اك ب� ��امل� ��واط� ��ن وال� �ت� �ع ��رف
على مطالبهم ع��ن ق��رب ومعايشة
مشاكلهم.

التحالف اإلسالمي
ليس مواليا
للحكومة وينتهج
سياسة المعارضة
الرشيدة
ترشيد اإلنفاق
الحكومي أمر
ال مفر منه
والمجلس متمسك
بعدم المساس
بمحدودي الدخل
النواب حريصون
على تعزيز الحرية
المسؤولة بين
أفراد المجتمع
البديل االستراتيجي
لن يقر إال بضمانات
لعدم االنتقاص
من حقوق
الموظفين
الحمالت الشعبية
لمواجهة ارتفاع
األسعار سببها
فشل وزارة
التجارة في حماية
المستهلك
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الوكاالت التجارية يعبر المداولة األولى بعد تأكيدات أنه األول من نوعه في كسر االحتكار

تكليف التعليمية دراسة الرسوم الدراسية
وإنجاز التعليم الخاص
خلصت جلسة الثالثاء
واألربعاء إلى العديد
من القرارات والنتائج
منها رفض مجلس
األمة من حيث المبدأ
االقتراح بقانون بإضافة
مادة جديدة إلى قانون
الفحص الطبي للراغبين
في الزواج قبل إتمامه
والمتعلق بإلزام هؤالء
الراغبين دخول دورة
تدريب .ووافق المجلس
على قانون الوكاالت
التجارية في المداولة
األولى مع تأكيد حكومي
 نيابي أن القانون يعداألول من نوعه في
كسر احتكار الوكاالت.
ووافق المجلس على
تخصيص ساعتين من
الجلسة المقبلة المقررة
في التاسع من فبراير
لمناقشة االوضاع
االقتصادية وكل ما
يتعلق بشأن الدعوم.
وأقر المجلس تعديال في
اعتماد ميزانية «هيئة
التطبيقي» بشأن نقل
 10ماليين دينار من بين
ابواب ميزانية الهيئة إلى
بند مصروفات الساعات
الزائدة ألعضاء التدريس
في الباب األول وأحاله
إلى الحكومة لترتفع من
 27مليون دينار إلى 37
مليون دينار باإلضافة
إلى عدد من التوصيات
أرفقتها لجنة الميزانيات
في تقريرها بشأن تعديل
االعتماد.

عبدالصمد:
 6آالف دينار
قيمة الساعات
اإلضافية
وأساتذة يأخذون
المكافأة من دون
حضور

واستهل نائب رئيس مجلس األمة
مبارك الخرينج الجلسة عند الساعة
 9.30ص�ب��اح��ا ب�ع��د أن رف�ع�ه��ا نصف
س��اع��ة ل �ع��دم اك �ت �م��ال ال �ن �ص��اب وت�لا
األم�ين العام للمجلس عالم الكندري
أس�م��اء ال�ن��واب الحضور واملعتذرين
ع ��ن ع� ��دم ح �ض��ور ال �ج �ل �س��ة وأس �م��اء
النواب املتغيني بعذر أو من دون عذر
ع��ن ع��دم ح�ض��ور اج�ت�م��اع��ات اللجان
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة وع � �ن ��د ب� ��داي� ��ة ال �ج �ل �س��ة
السابقة ملجلس األمة.
وانتقل املجلس إلى املصادقة على
املضبطة السابقة رقمي  1344أ وب
بتاريخ  12و 13يناير .2016
الرسائل الواردة
وان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س إل��ى ب�ن��د ال��رس��ائ��ل
الواردة.
 - 1رسالة من رئيس لجنة الشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ي �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا
تمديد املهلة املمنوحة للجنة إلنجاز
ت�ق��ري��ره��ا ع��ن امل �ش��روع ب�ق��ان��ون بشأن
املناقصات العامة.
 - 2ق � ��رار م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س ب �ع��رض
ال �ت �ق��ري��ر األول ل�ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات عن
م �ت��اب �ع��ة إص � � ��دار ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل �ل��وائ��ح
التنفيذية لعدد من القوانني التي أقرها
املجلس ضمن بند الرسائل الواردة.
 - 3رس��ال��ة م��ن ع�ض��و مجلس األم��ة
س �ع��دون ح �م��اد ال�ع�ت�ي�ب��ي ي�ط�ل��ب فيها
استعجال لجنة املرافق العامة إلنهاء
ت�ق��ري��ره��ا ال �خ��اص ب��االق �ت��راح ب�ق��ان��ون
بتعديل نص البند (أ) من املادة الثالثة
من القانون رقم ( )5لسنة  2005بشأن
بلدية الكويت.
 - 4رس��ال��ة م��ن رئ�ي��س لجنة حماية
األموال العامة يطلب فيها من املجلس
إلزام الحكومة بتقديم املستندات التي
ي �ط �ل �ب �ه��ا دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي ش��أن
امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ش��اب��ت ب �ي��ع األس �ه��م
ال�خ��اص��ة بالشركة الكويتية الوطنية
للخدمات العقارية.
 - 5رس��ال��ة م��ن رئ�ي��س لجنة حماية
األم� � � ��وال ال �ع ��ام ��ة ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا إع � ��ادة
ت �ك �ل �ي��ف ال� �ل� �ج� �ن ��ة (ب �ص �ف �ت �ه ��ا ل �ج �ن��ة
تحقيق) في دراسة بعض املوضوعات
التي سبق تكليف اللجنة بدراستها.
 - 6رسالة من رئيس لجنة الشؤون
ال ��داخ �ل �ي ��ة وال � ��دف � ��اع ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا رد
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث وال �س �ت�ين ل�ل�ج�ن��ة في
ش��أن تحديد العدد ال��ذي يجوز منحه
الجنسية ال�ك��وي�ت�ي��ة س�ن��ة  2014ملزيد
من الدراسة ( ,عمال بنص املادة  59من
الالئحة الداخلية).
 - 7رسالة من عضو مجلس األمة د.
عبدالرحمن صالح الجيران يطلب فيها
ت �خ �ص �ي��ص س��اع �ت�ي�ن م ��ن ج �ل �س��ة ي��وم

تصويت نيابي

ال�ث�لاث��اء امل��واف��ق  2016/1/26ملناقشة
م ��ا ت ��م ات� �خ ��اذه م ��ن ت��داب �ي��ر اح �ت��رازي��ة
ملواجهة التقلبات االقتصادية واألمنية
في البالد.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال وزي� ��ر امل��ال �ي��ة أن��س
ال � �ص ��ال ��ح :ن �ح �ت ��رم امل �ج �ل ��س ودي � � ��وان
املحاسبة وفيما يخص رس��ال��ة لجنة
ح�م��اي��ة األم � ��وال ال�ع��ام��ة ب �ش��أن الهيئة
ال � �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار س� �ب ��ق أن ق �ل��ت
للزميل الطريجي نحن على استعداد
ألي س� � � ��ؤال ب ��رمل ��ان ��ي أو أي ط��ري �ق��ة
دس �ت ��وري ��ة وإن ك��ان��ت ه �ن��اك ج��وان��ب
س��ري��ة أودع �ن��اه��ا ل��دى األم��ان��ة العامة
للمجلس.
الفحص الطبي قبل الزواج
وان �ت �ق��ل امل�ج�ل��س مل�ن��اق�ش��ة ت�ع��دي��ل
ق��ان��ون ال�ف�ح��ص ال�ط�ب��ي ق�ب��ل ال ��زواج

وث � � � ��ار خ� �ل ��اف ن � �ي ��اب ��ي م � ��ع ال �ل �ج �ن��ة
ال �ص �ح �ي��ة ح �ي��ث أش � ��ار ال � �ن� ��واب إل��ى
أنهم يرفضون التعديل بوجود دورة
للراغبني ف��ي ال ��زواج وه��ذا يتعارض
م��ع ع��ادات�ن��ا وت�ق��ال�ي��دن��ا وه ��ذه امل��ادة
يجب ان تكون اختيارية وغير ملتزمة
وهذا ال يجوز شرعا .اقترحوا املوافقة
على القانون باملداولة االولى وارسال
ك �ت��اب ل � ��وزارة االوق � ��اف الستفتائها
بمدى جواز هذه الدورة.
بينما رأى ن��واب آخ ��رون ان دورة
الراغبات والراغبني في الزواج هدفها
س ��ام ول �ي��س ل�ه��ا اي ج��وان��ب سلبية
وت�ع�ت�ب��ر عملية تثقيفية وال تعتبر
خ��دش��ا ل�ل�ح�ي��اء .م��ؤك��دي��ن ان ال ��دورة
غير مختلطة وهي مهمة جدا خاصة
م��ع وص��ول نسب ال�ط�لاق ال��ى  50في
املئة.

قانون الوكاالت التجارية
وان� �ت� �ق ��ل امل� �ج� �ل ��س إل � ��ى م �ن��اق �ش��ة
تقرير اللجنة املالية بشأن مشروع
ال� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ت �ن �ظ �ي��م ال ��وك ��االت
ال �ت �ج ��اري ��ة :وأش� � ��اد ال � �ن ��واب ب ��إق ��رار
القانون ألنه يشجع املنافسة ويمنع
االح �ت �ك ��ار وي ��أت ��ي مل��واك �ب��ة ال �ت �ط��ور
وأك � ��دوا أن امل�ج�ل��س ل��ن ي �م��رر شيئا
ع �ل��ى ح �س ��اب امل ��واط ��ن وع �ن ��د اق� ��رار
ال � �ق ��ان ��ون ف � ��إن ال � �ت � �ج ��ارة ه� ��ي ال �ت��ي
تتحمل هذا القانون.
ب� � � � � � ��دوره ق � � � ��ال وزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج � ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة د .ي��وس��ف ال�ع�ل��ي ان ��ه ال
يوجد احتكار وكدولة ال يعنيها اذا
ك��ان وك�ي��ل اع�ط��ى وك��ال��ة لوكيل آخر
واملقصود في القانون هو التنظيم
وك� � � ��ل ال� � �ن� � �ص � ��وص ال ت � �ن� ��ص ع �ل��ى
االح �ت �ك��ار واؤك� ��د ان ه �ن��اك اك �ث��ر من

إشادة بتصدي الغانم المساس
بالسعودية
أش� ��اد ع ��دد م ��ن ن� ��واب امل�ج�ل��س
خ �ل�ال ال �ج �ل �س��ة ب �م��وق��ف ال��رئ �ي��س
م ��رزوق ال�غ��ان��م وأع �ض��اء الشعبة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف ��ي ب� �غ ��داد ل�ل�ت�ص��دي
إلس ��اءات رئ�ي��س مجلس ال�ش��ورى
اإلي� � ��ران� � ��ي ع� �ل ��ى الري � �ج� ��ان� ��ي إل ��ى
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة فقال
ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف أسجل
ش� �ك ��ري وت� �ق ��دي ��ري ل ��ك ش�خ�ص�ي��ا
وألعضاء الوفد الشعبة البرملانية
ال � ��ذي � ��ن ك � ��ان � ��وا م � �ت� ��واج� ��دي� ��ن ف��ي
ب � �غ� ��داد ع �ل ��ى م��وق �ف �ك��م ال �ب �ط��ول��ي
ت�ج��اه تصريحات رئ�ي��س البرملان
اإلي ��ران ��ي وك�ل�م�ت��ك م�ث�ل��ت ال�ش�ع��ب
ال�ك��وي�ت��ي وم�ث�ل��ت أع �ض��اء مجلس

األم � ��ة ب �ش �ك��ل ع� ��ام وج �م �ي��ع أب �ن��اء
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع ��رب ��ي ف �ق��د ك � ��ان ال ��رد
ال � ��واف � ��ي وال � �ش� ��اف� ��ي أس � �ع� ��د ف �ع�لا
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وأس �ع��د الشعب
الخليجي.
م � � ��ن ج � ��ان � �ب � ��ه أش � � � � ��اد ال � �ن ��ائ ��ب
ع� ��ادل ال �خ��راف��ي ب�م��وق��ف ال��رئ�ي��س
وال ��وف ��د ف�م�ث��ل ه ��ذه ال �ك �ل �م��ات لها
م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ول� �ه ��ا ص �ع��وب �ت �ه��ا
وأعي تماما املوقف الذي وقفتموه
كوفد وكرئيس بدوره تقدم النائب
محمد طنا بالشكر للرئيس الغانم
ع�ل��ى م��وق�ف��ه ال�ش�ج��اع ف��ي املؤتمر
ال �ب��رمل��ان��ي ووق ��وف ��ه م ��ع ال�ش�ق�ي�ق��ة
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة التي

ه ��ي ف �ع�ل�ا ع �م �ق�ن��ا االس �ت��رات �ي �ج��ي
وجميع دول الخليج نحن معهم
ف� ��ي ق � � ��ارب واح � � ��د ودائ� � �م � ��ا ن�م�ث��ل
ب �ع �ض �ن��ا ف ��ي ج �م �ي��ع امل ��ؤت� �م ��رات .
وب � ��دوره ق ��ال ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��د ال�ل��ه
ال�ط��ري�ج��ي ال�ت��اري��خ ال ي�ن�س��ى وال
يتغافل وال يتجاهل لقد سجلت
وس �ط��رت م��وق�ف��ا ك�ب�ي��را وشجاعا
ف � � ��ي دف � � ��اع � � ��ك ع � � ��ن م� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��ز
وال �ش �م��وخ ن�ع��م نمثل السعودية
والسعودية تمثلنا ورسمت نهجا
جديدا بأن كل دولة خليجية تمثل
ال��دول��ة األخ��رى ف��ي غيابها وه��ذا
ما تتمناه الشعوب الخليجية فلك
كل الشكر وعظيم االمتنان ولهذا

شركة لديها اكثر من وكيل.
وواف��ق مجلس األمة على املداولةاألول� ��ى لتنظيم ال ��وك ��االت ال�ت�ج��اري��ة
بإجماع  37عضوا
وق� � ��ال ال� �غ ��ان ��م :ت ��م ك �س��ر اح �ت �ك��ار
الوكاالت التجارية للمرة االولى منذ
عام .1965
زيادة رسوم المدارس الخاصة
وانتقل املجلس إلى مناقشة تقرير
لجنة امليزانيات والحساب الختامي
ب �ش��أن م �ش ��روع ت �ع��دي��ل االع �ت �م��ادات
ب�ين أب� ��واب امل�ي��زان�ي��ة للهيئة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب:
وت�ل�ا األم�ي�ن ال �ع��ام للمجلس ع�لام
ال �ك �ن ��دري ط �ل �ب��ا آخ� ��ر ب �ش��أن ت�ح��دي��د
ساعة من جلسة اليوم (أمس) ملناقشة
وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ف ��ي ال � �ق� ��رار امل �ف��اج��ئ
لزيادة رسوم املدارس الخاصة.
ب� � ��دوره ق� ��ال وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ال ��ي د .ب � ��در ال �ع �ي �س��ى:
شكلت لجنة في الوزارة منذ  3أشهر
مل �ن��اق �ش��ة زي� � � ��ادة ال � ��رس � ��وم م� ��ن دون
ال��رج��وع إل��ى ال ��وزارة وال ��وزارة تتخذ
إج ��راءات تصل إل��ى وق��ف الترخيص
وانتهت اللجنة منذ أسبوع وقدمت
اق � �ت� ��راح� ��ات وج� �ل� �س � ُ�ت م� ��ع أص �ح ��اب
امل ��دارس وت��وص�ل��وا إل��ى رف��ع ال��زي��ادة
ب �ـ  5ف��ي امل�ئ��ة مل��دة س�ن��ة فيما تتعلق
ب ��ال �ج ��دد ت� �ت ��رك ل �ه��م ح ��ري ��ة اخ �ت �ي��ار
امل��درس��ة وإل��ى اآلن ل��م تتخذ ال ��وزارة
أي ق��رار ف��ي ه��ذا ال�ش��أن إل��ى أن تصل
إلى قرار.
وأض� � � � � ��اف ال � �ع � �ي � �س� ��ى :ب��ال �ن �س �ب��ة
ل � �ل � �م ��دراس ال� �خ ��اص ��ة ف �ه ��م ي �ع��ان��ون
إي � �ج� ��اد م� ��درس�ي��ن ذوي ك � �ف� ��اءة م��ن
حيث الرواتب فلديهم مشكلة وأغلب
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تأجيل مناقشة المناقصات
ومشروع جديد للبلدية خالل شهر
تتمة المنشور ص08
امل��درس�ين يتجهون ال��ى دول الخليج
وخ�ص��وص��ا اإلم� ��ارات حيث ال��روات��ب
أك �ث��ر م ��ن ال �ك��وي��ت وال �خ ��دم ��ات ال�ت��ي
ت�ق��دم�ه��ا امل ��درس ��ة س�ي�ئ��ة خ��اص��ة في
املدارس العربية وهذه لم تناقش في
اللجنة الخاصة بالرسوم.والوزارة لم
تتخذ ق��رارا فيما يتعلق بزيادة ال�ـ 5
في املئة أو الطلبة الجدد.
واق�ت��رح بعض ال�ن��واب أن تجتمع
اللجنة التعليمية مع الوزير العيسى
ملناقشة هذه املشكلة وتزويد املجلس
بتقرير حول رسوم املدارس الخاصة
خ �ل��ال أس� �ب ��وع�ي�ن  .ع �ل��ى أن ي �ت��ري��ث
الوزير العيسى في إصدار أي قرارات
ج��دي��دة ح ��ول ال�ت�ع�ل�ي��م ال �خ��اص إل��ى
ح�ي��ن االن � �ت � �ه ��اء م� ��ن ت �ق ��ري ��ر ال �ل �ج �ن��ة
التعليمية منتقدين ت��دن��ي ال��رس��وم
امل�س�ت�ح�ق��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة ع �ل��ى امل� ��دارس
الخاصة كما طالبوا بتشكيل لجنة
لدراسة وتنظيم التعليم الخاص.
وف� ��ي ح�ي�ن ق� ��ال ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م:
ه �ن��اك م �ق �ت��رح ب ��أن ي �ح��ال امل��وض��وع
إل��ى اللجنة التعليمية ل��دراس��ة هذه
القضية مع الوزير العيسى وفي حني
اق�ت��رح النائب ال��زل��زل��ة أن يحضر كل
النواب اجتماعات اللجنة التعليمية
عند مناقشة رسوم املدارس الخاصة
 .طالب ال�ن��واب جميعا بوقف القرار
ال �خ��اص ب��رف��ع ال��رس��وم ف��ي امل ��دارس
الخاصة قبل اجتماع اللجنة.
وواف� ��ق م�ج�ل��س األم ��ة ع�ل��ى إح��ال��ة
ال �ق �ض �ي��ة إل� � ��ى ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
ل � ��دراس � ��ة رف� � ��ع ال � ��رس � ��وم وت �ك �ل �ي �ف �ه��ا
مناقشة املوضوع.

الخالد :ليس
في قاموسنا
إلغاء الدعم
إحالة تقرير
األولويات بشأن
متابعة القوانين
إلى الحكومة
جانب من جلسة الثالثاء املاضي

ورد الوزير العيسى قائال :الوزارة
لم تصدر اي ق��رار على ه��ذا الصعيد
إن�م��ا ه��ي ت��وص�ي��ة للجنة التعليمية
واآللية املقترحة أن تكون مناقشتها
م� ��ع ال �ل �ج �ن��ة وأت � � �س� � ��اءل :ه� ��ل س�ت�ت��م
مناقشة النسب في اجتماع اللجنة.
ميزانية التطبيقي
وان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س مل�ن��اق�ش��ة ت�ق��ري��ر
م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال� �ت ��دري ��ب ب��اع �ت �م��ادات
ج��دي��دة خ�ل�ال ال�س�ن��ة امل��ال�ي��ة - 2015
 2016لصرف روات��ب أساتذة الهيئة
بمختلف كلياتها.
وأي � ��د ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف
ه ��ذا ال �ط �ل��ب ت �ع��زي��زا مل �ك��ان��ة ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وأي � � ��ده ف ��ي ذل � ��ك خ�ل�ي��ل
ال � �ص ��ال ��ح ال� � � ��ذي أوض� � � ��ح أن� � ��ه ط �ل��ب
مستحق خصوصا مع الدور الكبير

الذي يقوم به أساتذة التطبيقي في
حني أكد أحمد الري أهمية هذا األمر
واإلس� ��راع ب�ص��رف روات ��ب األس��ات��ذة
امل � �ت� ��أخ� ��ري� ��ن ع � �ل� ��ى ه� � � ��ذا ال �ص �ع �ي��د
خصوصا أن امليزانية البالغة عشرة
ماليني دينار متوافرة.
وب� � ��دأت م �ن��اق �ش��ة ه� ��ذا امل ��وض ��وع
وأش� � � � � ��ار ال� � � �ن � � ��واب إل� � � ��ى أن دي� � � ��وان
املحاسبة كشف وجود سوء بتوزيع
مبالغ التطبيقي موضحني أن بعض
األس ��ات ��ذة ي�ج�م��ع م�ح��اض��رات��ه بيوم
واح��د ويحصل على ثالثة أضعاف
رات �ب��ه.م �ض �ي �ف�ين إن آل �ي��ة ال �ت��دري��س
في الفصل الصيفي يجب أن توجه
بطريقة تعليمية ج�ي��دة وأال تتكرر
األح � ��داث ال�س��اب�ق��ة م��ن س ��وء ت��وزي��ع
وصرف مبالغ أساتذة التطبيقي.
وأضافوا أن هناك ساعات زائدة
ألع �ض ��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س ف ��ي حني

ت��وج��د م �ح��اض��رات وه �م �ي��ة وه �ن��اك
عمداء كليات ال يحترمون أنفسهم
وهناك عميد يوجد لديه  16ساعة
ن �ص ��اب زائ � ��د رغ� ��م أن امل �س �م��وح ل��ه
ب �ح��د أق �ص ��ى  6س ��اع ��ات ن �ظ ��را إل��ى
انشغاله لكن هذه الفئة تحصل على
آالف ال��دن��ان �ي��ر م�ق��اب��ل امل �ح��اض��رات
الوهمية.
وأك � � ��دوا أن ال �س �ب��ب وراء ت��أخ�ي��ر
م �ي��زان �ي��ة ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ه ��و م�خ��ال�ف��ات
ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي ول � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
امليزانيات مبينني أن اللجنة الحظت
ت �ط��ورا م��ن ق�ب��ل التطبيقي ملعالجة
مالحظات دي��وان املحاسبة لذلك تم
إنجاز هذه امليزانية.
م��ن جهته اس�ت�غ��رب رئ�ي��س لجنة
امل�ي��زان�ي��ات ع��دن��ان عبدالصمد مدح
إدارة ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي رغ � ��م امل �خ��ال �ف��ات
وال�ت�لاع��ب الكبير موضحا أن��ه منذ

ع �ش��ر س �ن��وات ي �ط��ال��ب ب ��زي ��ادة ع��دد
البعثات وأن هناك  83درج��ة لم يتم
ت �ع �ي�ين أه ��ل ال �ك��وي��ت ف �ي �ه��ا إال بعد
وقف امليزانية موضحا أن هناك فئة
ال تريد تعيني أساتذة جدد نظرا إلى
أنهم مستفيدون.
وأوض��ح أن التالعب مستمر وأن
هناك أس��ات��ذة ش��وه��وا ص��ورة لجنة
امليزانيات وق��ال��وا إن هناك مصالح
«وأن��ا أتحدى اني قمت بتعيني أحد
وأنا خسرت كثيرا من املواطنني ولم
يعودوا يأتون للديوانية ألني طبقت
القانون على هذا الصعيد».
واضاف أن  6آالف دينار هي قيمة
ال �س��اع��ات االض��اف �ي��ة ال ��زائ ��دة ال�ت��ي
تحصر لعدد معني من املدرسني ليس
كذلك فحسب بل هناك مجموعة من
األس��ات��ذة ي��أخ��ذون س��اع��ات إضافية
من دون أن يحضروا.

ال ساعات إضافية مستقبال
ورد وزير التربية بدر العيسى أن
كل مالحظات ديوان املحاسبة ولجنة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات أخ� � ��ذت ب �ع�ي�ن االع �ت �ب��ار
ون �ت �ع �ه��د ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة ل �ل �ح��د من
مخالفات الساعات اإلضافية وابتداء
م ��ن ال� �ع ��ام امل �ق �ب��ل ف ��ي ال �ف �ص��ل األول
ل��ن ت�ك��ون ه�ن��اك زي� ��ادات وال مكافآت
إضافية من باب الترشيد.
وبعد انتهاء النقاش وافق مجلس
األم��ة على مكافآت الساعات ال��زائ��دة
ف ��ي ه�ي�ئ��ة ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ب�ق�ي�م��ة ع�ش��رة
م�ل�اي�ي�ن دي �ن ��ار ب��أغ�ل�ب�ي��ة  37ورف ��ض
وح� �ي ��د م ��ن ال �ن ��ائ ��ب س� �ع ��دون ح �م��اد
ك�م��ا واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى التوصيات
النيابية.
وقبل نهاية الجلسة اقترح النواب
خ �ل �ي��ل ع� �ب ��دال �ل ��ه وع� � � ��ودة ال ��روي �ع ��ي
وطالل الجالل ومحمد البراك وراكان
ال �ن �ص��ف وأح � �م ��د م �ط �ي��ع وس� �ع ��دون
ح �م��اد وروض � ��ان ال ��روض ��ان وج �م��ال
العمر وعبدالله الطريحي وعبدالله
ال �ت �م �ي �م��ي ب��وق��ف أي إج� � ��راء ل��زي��ادة
امل ��دارس ال�خ��اص��ة إل��ى ح�ين االنتهاء
من قانون التعليم الخاص.
وق��ال ال��وزي��ر العيسى إن القانون
ال يسمح ب��أي زي��ادة لرسوم امل��دارس
الخاصة إال من خالل القانون.
وقال الوزير العيسى :نتعهد بعدم
زيادة رسوم املدارس الخاصة إال بعد
إنجاز تقرير اللجنة التعليمية.

قرارات الجلسة
 واف��ق املجلس على طلب الشايعم �ن��ح ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة ش �ه��را الن �ج��از
ق� ��ان� ��ون امل� �ن ��اق� �ص ��ات وت �ق ��دي �م ��ه ال ��ى
املجلس.
 تكليف «األول ��وي ��ات» االس�ت�م��رارف��ي متابعة إص��دار الحكومة للوائح
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي أق ��ره ��ا
مجلس االمة.
 واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى اح� ��ال� ��ةال�ح�ك��وم��ة ل�ل�ق��ان��ون ال �خ��اص ببلدية
الكويت وانجازه من قبل لجنة املرافق
خالل شهرين.
 -واف � � � � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع � �ل� ��ى س �ح��ب

رسالة لجنة الداخلية والدفاع بشأن
ت�ج�ن�ي��س ال� �ع ��دد امل �س �م��وح ب ��ه خ�لال
ال �ع��ام ال �ح��ال��ي ( ت�ج�ن�ي��س  4000من
البدون ) ملزيد من الدراسة .
 وافق املجلس على سحب رسالةل �ج �ن��ة االم � � ��وال ال �ع ��ام ��ة ب �ش ��أن ال� ��زام
ال �ح �ك��وم��ة ت �ق��دي��م امل �س �ت �ن ��دات ف�ي�م��ا
يتعلق باملخالفات ال�ت��ي ش��اب��ت بيع
أسهم الشركة الكويتية العقارية.
 إع � � � ��ادة ت �ك �ل �ي��ف ل �ج �ن ��ة ح �م��اي��ةاالموال العامة بصفتها لجنة تحقيق
ف ��ي ب �ع��ض امل ��وض ��وع ��ات ال �ت��ي سبق
تكليفها بدراستها.

 واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى تخصيصساعتني في جلسة  9فبراير ملناقشة
االج � � � � � � � ��راءات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة مل �ع��ال �ج��ة
االوضاع االقتصادية والدعومات.
 رف � ��ض امل �ج �ل��س ال �ت �ع��دي��ل ع�ل��ىق��ان��ون ال�ف�ح��ص ال�ط�ب��ي ق�ب��ل ال ��زواج
ب �م��ا ي�ق�ض��ى ب��إن �ش��اء دورة تثقيفية
للراغبني في الزواج.
 وواف� � � � � � ��ق امل � �ج � �ل � ��س ع � �ل � ��ى رف � ��عمقترح ينص على ع��دم املوافقة على
االتفاقيات غير الدستورية ورفضته
اللجنة الخارجية لغير دستوريته.
 -تأجيل بندي االسئلة البرملانية

وان �ت �خ��اب��ات ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال��ى
الجلسة املقبلة.
 امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى م � �ش ��روع ق��ان��ونت �ن �ظ �ي ��م ال � � ��وك � � ��االت ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ف��ي
مداولته االولى.
 اح ��ال ��ة ت �ق��ري��ر ل�ج�ن��ة األول ��وي ��اتوت ��وص� �ي ��ات ��ه ال � ��ى ال �ح �ك ��وم ��ة ب �ش��أن
متابعة ال�ل��وائ��ح ال�خ��اص��ة بالقوانني
التي اقرها املجلس.
 اق��ر امل�ج�ل��س ت�ع��دي�لا ف��ي اعتمادم �ي ��زان �ي ��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ال � �ت � �ط � �ب � �ي � �ق ��ي وال� � � �ت � � ��دري � � ��ب ل �ل �س �ن��ة
امل��ال �ي��ة  2015/2016ب �ش��أن ن �ق��ل 10

م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار م��ن ب��اب��ي االن� �ش ��اءات
وم �ص��روف��ات مختلفة ف��ي ميزانيته
الى بند مصروفات الساعات الزائدة
الع �ض��اء ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س ف��ي ال �ب��اب
االول ويحيله الى الحكومة باالضافة
الى التوصيات التي تضمنها تقرير
لجنة امليزانية البرملانية بشأن تعديل
امليزانية.
 واف� � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ت��وص �ي��ةبفتح باب التعيني في هيئة التدريب
بالهيئة ال�ع��ام��ة للتعليم التطبيقي
وال � �ت ��دري ��ب ل �ت �غ �ط �ي��ة ال �ع �ج��ز امل��ال��ي
الواضح في األعداد املطلوبة لتغطية

س � ��اع � ��ات ال � �ت� ��دري� ��س خ� �ص ��وص ��ا ان
امل� �ب ��ال ��غ امل �خ �ص �ص ��ة ل� �ل� �ص ��رف ع�ل��ى
م�ك��اف��آت ال �س��اع��ات ال��زائ��دة ت�ج��اوزت
املبالغ املعتمدة لرواتب اعضاء هيئة
التدريب الحاليني.
 امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ت��وص �ي��ة ب��إي�ق��افص��دور اي ق��رار بشأن زي��ادة الرسوم
ف��ي امل � ��دارس ال �خ��اص��ة ل �ح�ين ان�ت�ه��اء
اللجنة التعليمية من اع��داد تقريرها
ب �ش ��أن زي� � ��ادة ال ��رس ��وم ف ��ي امل � ��دارس
تنفيذا لقرار املجلس.
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أعدت الدستور دراسة احصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت االجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

على مدى  14فصال تشريعيا منذ الفصل األول وتمت اإلجابة عن  17485سؤاال بمعدل % 76

 22994سؤاال تم تقديمها في تاريخ
الحياة النيابية
تصنيف االسئلة في  14فصال

4

%

69

21

%

1.4
%

3

%

3

%

33.6

%

تصنيف
االسئلة

الجواب

اعتذر عن
الرد

اجابة
سرية

املرفقات
لدي االمانة
العامة

ال توافق
ضوابط
السؤال
البرملاني

عدم
اختصاص

طلب تمديد

لم يتم الرد

العدد

15868

95

14

1045

236

227

684

4825

املعدل

% 69

% 0.4

% 0.6

%4

%1

%1

%3

% 21

% 100

وفي هذه الحلقة نتناول املقدمة
وأس���م���اء ج��م��ي��ع ال���ن���واب ال��ح��ال��ي�ين
والسابقني ال��ذي��ن ت��ق��دم��وا بأسئلة
في الفصول التشريعية وق��د تبني
م��ن ه��ذه ال��دراس��ة أن  22994س��ؤاال

13.3

%

%

28.5
22994

قدمها  300نائب الى جميع الوزراء
ب��اإلض��اف��ة ال��ى رئ��ي��س ال����وزراء منذ
ب�����دء ال���ح���ي���اة ال��ن��ي��اب��ي��ة وت���ح���دي���دا
م��ن��ذ ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي األول مع
العلم أن ال��دراس��ة ل��م تشمل اسئلة

%

23.2

االجمالي

تبدأ «الدستور» في
إعداد ملفات ودراسات
عن األنشطة البرلمانية
ألعضاء مجلس األمة على
مدار الحياة النيابية سواء
من األسئلة واألجوبة
واالقتراحات برغبة
واالقتراحات بقوانين
واالستجوابات والقوانين
المنجزة وغيرها في
خطوة بمنزلة توثيق
الحياة النيابية منذ الفصل
التشريعي األول.
وتبدأ اليوم بنشر ملف
األسئلة البرلمانية
واألجوبة وسلطت الضوء
على تصنيفها وعددها
وأكثر النواب تقديما
لألسئلة وتلقيا لألجوبة
وأكثر الوزارات تلقيا
لألسئلة.
وننشر على حلقات ابتداء
من اليوم جميع األسئلة
التي قدمت في تاريخ
الحياة النيابية وتصنيفها
واألجوبة على مدار
الفصول التشريعية
الـ  14مع ملحوظة أن
عدد األسئلة في الفصل
الرابع عشر الحالي تم
حصرها الى حين صدور
هذه الدراسة.

0.6
%0.6

االسئلة موزعة على ادوار االنعقاد في  14فصال

املجلسني املبطلني األول والثاني.
وأجاب الوزراء عن  17485سؤاال
ب��م��ع��دل  % 76وأك����دت ال���دراس���ة أن
ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي ال���ث���ال���ث عشر
كان أكثر الفصول التي قدمت فيها

%

%

دور
االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس االجمالي

العدد

6546

7730

5323

3065

330

22994

املعدل

% 28.5

% 33.6

% 23.2

% 13.3

% 1.4

% 100

األسئلة ب��ـ 3351سؤاال يليه الفصل
التشريعي التاسع ب��ـ  3010أسئلة
ي��ل��ي��ه ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي ال��ع��اش��ر
بـ 2995سؤاال ثم الفصل التشريعي
الرابع عشر الحالي بـ  2544سؤاال

فيما كان الفصل التشريعي الرابع
أق������ل ال����ف����ص����ول ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة ال��ت��ي

التتمة ص11

أول سؤال
أول سؤال في تاريخ الحياة النيابية
كان في دور االنعقاد األول من الفصل
ال��ت��ش��ري��ع��ي األول ب��ت��اري��خ 1963 /1/1
وك��ان السؤال مقدما من النائب خليفة
ال��ج��ري ال���ى وزي����ر امل��ال��ي��ة س��م��و األم��ي��ر
ال��راح��ل ال��ش��ي��خ ج��اب��ر األح��م��د ويتعلق
بشأن مد املياه ملناطق الفنطاس وأبو
حليفة والفحيحيل والشعيبة.
 أول س������ؤال ل����وزي����ر اإلع���ل���ام ق��دم��هال��ن��ائ��ب م��ح��م��د اح��م��د ال��رش��ي��د ب��ت��اري��خ
.1964 /5 /14
 أول س������ؤال ل����وزي����ر األش���غ���الق���دم���ه ال���ن���ائ���ب ي���وس���ف ال���رف���اع���ي

بتاريخ .1963 /3 /7
 أول س������ؤال ل����وزي����ر األوق������افق���دم���ه ال���ن���ائ���ب إب���راه���ي���م خ��ري��ب��ط
بتاريخ .1963 /4 /7
 أول س�����ؤال ل���وزي���ر امل���واص�ل�اتق��دم��ه النائب محمد أح��م��د الرشيد
بتاريخ .1964 /5 /3
 أول س�������ـ�������ؤال ل�������وزي�������ر ال�����ت�����ج�����ارةوالصناعة قدمه النائب احمد الفوزان
بتاريخ .1965 /2 /23
 أول سؤال لوزير التربية والتعليمال���ع���ال���ي ق���دم���ه ال���ن���ائ���ب خ���ال���د ال��ف��ه��ي��د
بتاريخ 1964 /2 /4

 أول س�����ؤال ل���وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ةق�����دم�����ه ال�����ن�����ائ�����ب اح�����م�����د ال���خ���ط���ي���ب
بتاريخ 1963 /2 /20
 أول س����ؤال ل���وزي���ر ال��داخ��ل��ي��ةق�����دم�����ه ال�����ن�����ائ�����ب ح����م����د امل�����ش�����اري
بتاريخ .1963 /4 /8
 أول س��ؤال ل��وزي��ر ال��دف��اع قدمهال��ن��ائ��ب ي��وس��ف ال���رف���اع���ي ب��ت��اري��خ
.1963 /4 /27
 أول س����ؤال ل��وزي��ر ال���دول���ة ل��ش��ؤونم��ج��ل��س ال�������وزراء ق���دم���ه ال��ن��ائ��ب محمد
احمد الرشيد بتاريخ .1963 /2 /14
 -أول سؤال لوزير الصحة قدمه

ال��ن��ائ��ب ي��وس��ف ال��رف��اع��ي بتاريخ
.1963 /11 /4
أول س�����ؤال ل���وزي���ر ال����ش����ؤون ق��دم��هال��ن��ائ��ب م��ح��م��د أح��م��د ال��رش��ي��د ب��ت��اري��خ
.1963 /4 /14
 أول س���ؤال ل��وزي��ر ال��ع��دل قدمهال��ن��ائ��ب اب���راه���ي���م خ��ري��ب��ط ب��ت��اري��خ
1963 /10 /30
 أول س���ؤال ل��وزي��ر ال��ك��ه��رب��اء وامل���اءق����دم����ه ال���ن���ائ���ب اح����م����د زي������د ال���س���رح���ان
بتاريخ 1963 /1 /10
 أول س���������������������������ؤال ل�����������وزي�����������رامل������ال������ي������ة ق������دم������ه ال������ن������ائ������ب خ���ل���ي���ف���ة

ال�������ج�������ري ب�������ت�������اري�������خ1963 /1 /1
 أول س���ؤال ل��وزي��ر النفط قدمهال��ن��ائ��ب راش����د ال��ح��ج��ي�لان ب��ت��اري��خ
.1967 /10 /25
 أول سؤال لوزير االسكان قدمهال��ن��ائ��ب اس��م��اع��ي��ل دش��ت��ي ب��ت��اري��خ
1975 /3 /12
 أول س����������ؤال ل������وزي������ر ال���ت���خ���ط���ي���طوال��ت��ن��م��ي��ة ق���دم���ه ال���ن���ائ���ب ح���م���ود حمد
الرومي بتاريخ .1981 /5 /27
 أول س��ؤال لوزير البلدية قدمهالنائب ضيف الله بورمية بتاريخ
2006 /3 /5
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أعدت الدستور دراسة احصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت االجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

 ٪ 76نسبة اإلجابة على أسئلة الفصول التشريعية

الفصل التشريعي الثالث عشر أكثر
الفصول تقديما لألسئلة بـ  3351سؤاال
معدل اجوبة الوزراء على االسئلة في  14فصال
تتمة المنشور ص10
ق��دم فيها أسئلة ب��ـ 385س��ؤاال يليه
ال���ف���ص���ل ال���ت���ش���ري���ع���ي األول ب�����ـ387
سؤاال يليه الفصل التشريعي األول
بـ 397سؤاال.
وع�����ل�����ى ص���ع���ي���د األج������وب������ة ك����ان
الفصل التشريعي الثاني من أكثر
الفصول التي شهدت نسبة اجابة
ع��ن األس��ئ��ل��ة ب��م��ع��دل  % 95.7يليه
ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي األول ب��م��ع��دل
 % 91.7ي��ل��ي��ه ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي
ال���خ���ام���س ب���م���ع���دل  % 90.3ف��ي��م��ا
ك��ان الفصل التشريعي الثامن أقل
ال��ف��ص��ول التشريعية ال��ت��ي شهدت
ن��س��ب��ة إج���اب���ة ع���ن األس��ئ��ل��ة بمعدل
 % 56.2ي��ل��ي��ه ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي
ال��ث��ان��ي عشر بمعدل  % 61.3يليه
الفصل التشريعي التاسع بمعدل
.% 67.8

التتمة ص12

24

76

ت��ل��ق��ى رؤس�����اء ال��ح��ك��وم��ات منذ
الفصل التشريعي األول وعددهم
 6رؤس�������اء وزراء ت���ل���ق���وا  202م��ن
األس��ئ��ل��ة وأج���اب���وا ع��ن  160س��ؤاال
منها بمعدل  % 79.2حيث تلقوا
 78س����ؤاال ف��ي ال��ف��ص��ل التشريعي
األول وأجابوا عن  74س��ؤاال منها
بمعدل  % 94.4ول��م يتلقوا س��ؤاال

%

ف��ي الفصل التشريعي ال��ث��ان��ي و7
أسئلة في الفصل الثالث و 4أسئلة
ف��ي ال��ف��ص��ل ال��راب��ع و  8أس��ئ��ل��ة في
الخامس و  11سؤاال في السادس
و 5أس��ئ��ل��ة ف��ي ال��س��اب��ع و 3أسئلة
ف��ي ال��ث��ام��ن و  5أسئلة ف��ي الفصل
ال���ت���اس���ع و  26س�����ؤاال ف���ي ال��ف��ص��ل
ال��ع��اش��ر و 15س�����ؤاال ف���ي ال���ح���ادي

عشر و 10أسئلة ف��ي الثاني عشر
و 16س��ؤاال في الفصل التشريعي
الثالث عشر و 14سؤاال في الفصل
الرابع عشر.

أسئلة أدوار االنعقاد في  14فصال تشريعيا

%

االسئلة

الجواب

لم يتم الرد

اإلجمالي

العدد

17485

5509

22994

املعدل

٪ 76

٪ 24

٪ 100

بيانات ومعلومات الملف
من إدارة التوثيق والمعلومات
ساهم في تزويد الجريدة
بالبيانات ق��ط��اع املعلومات
ال�������ذي ي����رأس����ه األم���ي���ن ال���ع���ام
امل�����س�����اع�����د خ������ال������د امل����ط����ي����ري
والدستور من جهتها تشكر
القطاع والقائمني عليه وهم:
 ان��ت��ص��ار السعيد  -مديراإلدارة
 ط�لال الصبحان  -رئيسقسم التوثيق البرملاني

 202من األسئلة لرئيس الوزراء في  14فصال

ع�����ب�����ي�����ر امل��������اج��������د وأح������م������د
ال�����ص�����ف�����ار وي������وس������ف ال����ع����رج
وش���ي���خ���ة امل����ح����م����ود وأح���م���د
ف��������ؤاد وع����ل���اء ع����م����اد وأده������م
سامح ومصطفى السيد.

خالد بوصليب

دور االنعقاد
الفصل التشريعي

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

إجمالي األسئلة

األول

21

108

106

152

-

387

الثاني

82

127

91

74

23

397

الثالث

124

125

187

164

11

611

الرابع

203

179

3

-

-

385

الخامس

193

269

357

253

22

1094

السادس

493

608

-

-

-

1101

السابع

775

334

229

256

-

1594

الثامن

1036

718

564

1

-

2319

التاسع

352

944

664

778

272

3010

العاشر

428

1256

758

553

-

2995

الحادي عشر

589

933

495

1

2

2020

الثاني عشر

744

442

-

-

-

1186

الثالث عشر

1119

962

945

325

-

3351

الرابع عشر

387

725

924

508

-

2544

اإلجمالي

6546

7730

5323

3065

330

22994
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أعدت الدستور دراسة احصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت االجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

 202سؤال قدمت لمنصب رئيس الوزراء
على مدى الحياة النيابية
تتمة المنشور ص11
وعلى صعيد األسئلة في أدوار
االن���ع���ق���اد ف��ق��د ك����ان دور االن��ع��ق��اد
ال���������ع���������ادي ال������ث������ان������ي م��������ن ال����ف����ص����ل
التشريعي العاشر هو أكثر أدوار
االنعقاد التي شهدت نسبة كبيرة
ف����ي ت���ق���دي���م االس���ئ���ل���ة ف���ق���دم خ�لال��ه

أول طلب تمديد

الثامن

2319

الثامن

3

التاسع

3010

التاسع

الجواب

السابع

1594

السابع

5

اعتذر عن الرد

السادس

1101

السادس

11

اجابة سرية

الخامس

1094

الخامس

8

املرفقات لدي
االمانة العامة

الرابع

385

الرابع

4

ال يتفق مع ضوابط
السؤال البرملاني

الثالث

611

الثالث

7

عدم اختصاص

أول ج�����������واب ب�����امل�����رف�����ق�����ات ل�����دى
األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ف���ي ت���اري���خ ال��ح��ي��اة
النيابية في دور االنعقاد الثاني من
ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي ال���راب���ع ب��ت��اري��خ
 22/11/1975ك����ان م���ق���دم ال���س���ؤال
النائب خالد الفهيد إلى وزير املالية
عبدالرحمن العتيقي بشأن املبالغ
امل����ص����روف����ة ع���ل���ى ج��م��ي��ع امل���ش���اري���ع
اإلن��ش��ائ��ي��ة وم���ش���اري���ع ال���ط���رق منذ
بداية عام  1950حتى عام .1975

الثاني

397

الثاني

-

اجمالي االجوبة

أول جواب
بالمرفقات

االول

387

االول

78

طلب تمديد

أول إجابة سرية في تاريخ الحياة
ال��ن��ي��اب��ي��ة ك���ان���ت ف���ي دور االن��ع��ق��اد
ال����ث����ال����ث م�����ن ال����ف����ص����ل ال���ت���ش���ري���ع���ي
ال��ت��اس��ع ب��ت��اري��خ  2000/12/9ك��ان
مقدم السؤال النائب صالح عاشور
إلى وزير التربية والتعليم العالي د.
يوسف اإلبراهيم بشأن اإلج���راءات
امل���ت���خ���ذة م���ن ق��ب��ل ع��م��ي��د ال��ك��ل��ي��ة د.
يعقوب الرفاعي ضد رئيس القسم.

الفصل
التشريعي

االسئلة

الفصل
التشريعي

االسئلة

تصنيف االجوبة
لم يتم الرد

أول إجابة سرية

توزيع االسئلة
في الفصول التشريعية

اسئلة رئيس الوزراء
في الفصول التشريعية

تصنيف األسئلة في الفصول التشريعية
املعدل

أول إج�����اب�����ة ب���ط���ل���ب ت���م���دي���د ف��ي
ت�����اري�����خ ال����ح����ي����اة ال���ن���ي���اب���ي���ة ك���ان���ت
ف������ي دور االن������ع������ق������اد ال�����ث�����ال�����ث م��ن
الفصل التشريعي ال��ث��ان��ي بتاريخ
 8/1/1969وكان السؤال مقدما من
ال��ن��ائ��ب راش���د الحجيالن إل��ى وزي��ر
الداخلية سمو األمير الراحل الشيخ
س���ع���د ال���ع���ب���دال���ل���ه وي��ت��ع��ل��ق ب��رف��ض
اش���ه���ار ن��ق��اب��ة ع���م���ال وم��س��ت��خ��دم��ي
شركة البترول الوطنية.

 1256س�����ؤاال ي��ل��ي��ه دور االن��ع��ق��اد
األول من الفصل التشريعي الثالث
ع��ش��ر ح��ي��ث ق���دم ف��ي��ه  1119س���ؤاال
ث��م دور االنعقاد ال��ع��ادي األول من
ال��ف��ص��ل ال��ت��ش��ري��ع��ي ال���ث���ام���ن ف��ق��دم
خالله  1036سؤاال ثم دور االنعقاد
ال����ث����ال����ث م�����ن ال���ف���ص���ل ال��ت��ش��ري��ع��ي
ال��ث��ال��ث عشر ف��ق��د ق��دم خ�لال��ه 945
سؤاال يليه دور االنعقاد الثاني من

الفصل التشريعي التاسع فقد قدم
خالله  944س��ؤاال ثم دور االنعقاد
الثالث من الفصل التشريعي الرابع
عشر فقد قدم خالله  924سؤاال.
ال��ن��س��ب��ة األق����ل ف��ي ع���دد األس��ئ��ل��ة
ب�����س�����ؤال واح��������د ل���ك���ل دور م��ن��ه��م��ا
ت�ل�اه���م���ا دور االن����ع����ق����اد ال��خ��ام��س
ال��ت��ك��م��ي��ل��ي م���ن ال��ف��ص��ل التشريعي
ال����ح����ادي ع��ش��ر ف���ق���دم ف��ي��ه س����ؤاالن

يليه دور االن��ع��ق��اد ال��ع��ادي الثالث
من الفصل التشريعي الرابع فقدم
خالله  3أسئلة.
وبالنسبة للنواب األكثر تقديما
لألسئلة في تاريخ الحياة النيابية
في الكويت فكان النائب السابق د.
وليد الطبطبائي حيث ق��دم خالل
عضويته ف��ي املجلس  945س��ؤاال
ي��ل��ي��ه ال���ن���ائ���ب ال���س���اب���ق د .فيصل

امل��س��ل��م ب���ـ  803أس��ئ��ل��ة ث���م ال��ن��ائ��ب
السابق مسلم البراك بـ  752سؤاال
فالنائب الوزير السابق أحمد باقر
 566فالنائب ص��ال��ح ع��اش��ور 559
سؤاال ثم النائب السابق د .حسن
ج���وه���ر ب���ـ  529س�����ؤاال ث���م ال��ن��ائ��ب
السابق حسني القالف بـ  520سؤاال
ثم النائب السابق أحمد السعدون
ب���ـ  502س�����ؤال ث���م ال���ن���ائ���ب م��ب��ارك

الخرينج ب��ـ  494س��ؤال ث��م النائب
ال��س��اب��ق ع���ادل ال��ص��رع��اوي ب��ـ 486
يليه النائب عــــدنان عـــــبدالصـــــمد
بـ  481ثم النائب د .محمد الحويلة
بـ  431سؤال وتلقى منصب رئيس
ال���وزراء  202س��ؤال أج��اب ع��ن 160
سؤاال بمعدل .٪ 79.2

االول

387

354

-

-

-

-

1

355

-

32

91.7%

الثاني

397

379

-

-

-

-

1

380

-

16

95.7%

الثالث

611

507

-

-

-

-

1

508

3

100

83.1%

الرابع

385

284

-

-

1

-

-

285

6

94

74%

الخامس

1094

985

-

-

1

-

2

988

9

97

90.3%

السادس

1101

888

1

-

13

-

2

904

53

144

82.1%

السابع

1594

1044

2

-

163

-

17

1226

42

326

76.9%

الثامن

2319

1198

2

-

91

-

13

1304

9

1006

56.2%

الفصل
التشريعي

عدد
االسئلة

5

التاسع

3010

1842

-

1

180

-

19

2042

55

913

76.8%

العاشر

2995

العاشر

26

العاشر

2995

2146

15

2

175

-

74

2412

81

503

80.5%

الحادي عشر

2020

الحادي عشر

15

الحادي عشر

2020

1324

11

-

56

-

30

1421

116

483

70.3%

الثاني عشر

1186

الثاني عشر

10

الثاني عشر

1186

688

7

1

15

-

16

727

165

294

61.3%

الثالث عشر

3351

الثالث عشر

16

الثالث عشر

3351

2514

50

10

165

22

35

2796

139

416

83.4%

الرابع عشر

2544

الرابع عشر

14

الرابع عشر

2544

1715

7

-

185

214

16

2137

6

401

84%

االجمالي

22994

االجمالي

202

االجمالي

22994

15868

95

14

1045

236

227

17485

684

4825

76%
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خليفة الجري يقدم أول سؤال في تاريخ
الحياة البرلمانية
معدل اجوبة رئيس الوزراء في  14فصال

توزيع االسئلة في الفصول التشريعية

3351
2995

3500

3010

3000

2544

20.8

2500

2319

%

2020

79.2

2000
1594

%

1186

1500
1101

1094

1000
611
385

االسئلة

الجواب

لم يتم الرد

اإلجمالي

العدد

170

42

202

املعدل

٪ 79.2

٪ 20.8

٪ 100

0
الرابع
عشر

الثالث
عشر

الثاني الحادي العاشر التاسع الثامن السابع السادس الخامس
عشر
عشر

الرابع الثالث الثاني االول

ضوابط السؤال البرلماني
حدد القرار التفسيري للمحكمة
ال��دس��ت��وري��ة رق���م ( )3لسنة 2004
ال���ص���ادر ب��ت��اري��خ  11أب��ري��ل 2005
ف���ي ش����أن ت��ف��س��ي��ر امل�����ادة ( )99من
الدستور مجموعة من الضوابط
للسؤال البرملاني وهي:
ال ي��ج��وز أن ي��ك��ون ال���س���ؤال عن
نيات.
أن ي����ك����ون امل�����س�����ؤول م��خ��ت��ص��ا
بالجواب عن السؤال.
أن ي�����ك�����ون ال�������س�������ؤال م��خ��ت��ص��ا
بشأن عام أو بمسألة عامة ترتبط
ب��م��ص��ل��ح��ة ال��ك��ث��ي��ري��ن م���ن ال��ن��اس
أو تتصل ب��امل��ب��ادئ ال��ت��ي ينبغي
أن ت���س���ي���ر ع��ل��ي��ه��ا ال���ح���ك���وم���ة ف��ي
تصرفاتها.
ي��ت��ع�ين أن ي��ك��ون واض���ح���ا غير
م��ب��ه��م م��ب��ي��ن��ا ف���ي���ه األم�������ور امل�����راد
االس��ت��ف��ه��ام عنها ف��ت��ك��ون ع��ب��ارات
ال�������س�������ؤال م������ح������ددة ب����م����ا ي��ج��ع��ل��ه
مفهوما بحيث تعني املسؤول في

البحث.
أن ي������ك������ون ت�����وج�����ي�����ه ال������س������ؤال
بالكتابة إلف��س��اح ال��وق��ت وامل��ج��ال
ل���ل���م���س���ؤول ل��ت��م��ك��ي��ن��ه م����ن إع������داد
اإلج���اب���ة ب��م��ا ق��د يتطلبه ذل���ك من
بحث وجمع للبيانات املطلوبة.
ي������وج������ه إل���������ى رئ������ي������س م���ج���ل���س
ال����������وزراء ف����ي ن���ط���اق اخ��ت��ص��اص��ه
امل����ح����دد ل����ه ط���ب���ق���ا ل���ل���دس���ت���ور ع��ن
السياسة العامة للحكومة.
ف���رض ط��ري��ق��ة م��ح��ددة لإلجابة
ع��ن ال���س���ؤال دون مشيئة السائل
وللمسؤول أن يجيب عن السؤال
شفاهة طاملا لم يطلب منه اإلجابة
بخالف ذلك أو يجيب عن السؤال
كتابة إذا كان السؤال ال تتناسب
أو تتاح معه اإلجابة عليه شفاهة.
أال يكون من شأن السؤال اآلتي:
عرقلة أعمال الحكومة وتعطيل
م��ص��ال��ح ال����دول����ة أو ض���ي���اع وق��ت
امل��ج��ل��س وت��ع��ط��ي��ل��ه ع���ن م��م��ارس��ة

397

387

500

لقطة من احدى الجلسات

عمله في نظر املسائل التشريعية.
امل��س��اس أو اإلض����رار باملصالح
ال����ع����ل����ي����ا ل����ل����ب��ل�اد وذل���������ك ب���إف���ش���اء
أس���راره���ا  -العسكرية أو األمنية
 ل���دواع���ي امل��ص��ل��ح��ة ال��ع��ام��ة التيتعلو فوق كل اعتبار .

ال���ت���دخ���ل ف����ي ش�������ؤون ال��س��ل��ط��ة
ال��ق��ض��ائ��ي��ة ب�����أن ي��ت��ع��ل��ق ب��أح��ك��ام
ق����ض����ائ����ي����ة ب�����م�����ا ي������ت������ع������ارض م���ع
اس���ت���ق�ل�ال ال���ق���ض���اء واخ���ت���ص���اص
السلطة القضائية.
ال��ت��ع��دي على ح��ق��وق األف����راد أو

تناول خصوصياتهم وحرياتهم
أو إف��ش��اء أس��راره��م أو التعريض
بهم.
ال��ت��دخ��ل ف��ي��م��ا ي��ت��ص��ل ب��أع��م��ال
ال��س��ل��ط��ة ال��ت��ن��ف��ي��ذي��ة ف���ي تصريف
ش��ؤون سياسة ال��دول��ة الخارجية
ب��������أن ي���ت���ع���ل���ق ب�����امل�����ف�����اوض�����ات أو
امل����ح����ادث����ات ال���ت���ي ت���ج���ري���ه���ا ه��ي
ودول ال���ع���ال���م ال������دول وف����ي إب����رام
امل����ع����اه����دات ب���اع���ت���ب���ار أن رئ��ي��س
الدولة هو صاحب الحق في ذلك.
إلزام املسؤول بتقديم مستندات
أو أوراق أو وثائق مؤيدة أو مثبتة
لصحة إجابته ما لم ير املسؤول
تقديمها ت��وض��ي��ح��ا إلج��اب��ت��ه عن
ال�����س�����ؤال أو أن����ه����ا ال ت���ك���ت���م���ل م��ن
دونها.

أول جواب
بعدم
اختصاص
أول اج�����������اب�����������ة ب������ع������دم
اخ������ت������ص������اص ف�������ي ت�����اري�����خ
ال��ح��ي��اة النيابية ك��ان��ت في
دور االن����ع����ق����اد األول م��ن
ال���ف���ص���ل ال��ت��ش��ري��ع��ي األول
ب��ت��اري��خ  1963/3/7وك���ان
ال��س��ؤال م��ق��دم��ا م��ن النائب
ي��وس��ف ال��رف��اع��ي ال��ى وزي��ر
األش�����غ�����ال خ����ال����د ال���ص���ال���ح
وي��ت��ع��ل��ق ب��ت��وزي��ع القسائم
من فئة ألف متر في منطقة
العديلية وتفضيل فئة من
الناس على اآلخرين.
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أسماء جميع النواب مقدمي األسئلة في
النائب

عدد االسئلة

النائب

عدد االسئلة

النائب

عدد االسئلة

النائب

عدد االسئلة

إبراهيم علي يوسف خريبط

90

جاسم عبدالعزيز القطامي

17

خالد محمد الشديد الطاحوس

2

سلطان سلمان سلطان

45

إبراهيم محمد عبدالعزيز امليلم

15

جاسم عبدالله املضف

11

خالد مشعان طاحوس

64

سلوى عبدالله الجسار

24

أحمد حاجي علي الري

95

جاسم محمد الخرافي

55

خالد ناصر الوسمي

22

سليمان خالد املطوع

7

أحمد خالد الفوزان

8

جاسم محمد العون

55

خضير عقلة العنزي

79

سليمان يوسف الذويخ

15

أحمد خالد الكليب

6

جاسم محمد القطان

9

خلف دميثير العنزي

72

شارع ناصر العجمي

96

أحمد خليفة الشحومي

83

جمال أحمد الكندري

46

خلف هضيبان العتيبي

38

شعيب شباب املويزري

32

أحمد دعيج الدعيج

78

جمال حسني العمر

101

خليفة طالل الجري

37

صالح أحمد عاشور

559

أحمد زيد السرحان

6

جمعان ظاهر الحربش

170

خليل إبراهيم املزين

1

صالح محمد املال

58

أحمد سليمان القضيبي

34

جمعان فالح العازمي

22

خليل ابراهيم الصالح

73

صالح يوسف الفضالة

53

أحمد سيد عابد املوسوي

28

جمعان محمد الحريتي

15

خليل عبدالله علي عبدالله أبل

134

صالح عبدالرضا خورشيد

64

أحمد عبدالعزيز السعدون

502

حبيب حسن حيات

1

خميس طلق عقاب

1

صياح شايع ابو شيبه

23

أحمد عبداللطيف العبدالجليل

4

حسن جوهر حيات

8

دعيج خلف الشمري

43

ضيف الله فضيل أبورمية

291

أحمد عبدالله الربعي

84

حسن عبدالله جوهر

529

دعيج خليفة الجري

55

طالل سعد الجالل السهلي

19

أحمد عبداملحسن املليفي

138

حسني براك الدوسري

66

دليهي سعد الهاجري

26

طالل عثمان السعيد

73

أحمد فهد الطخيم

16

حسني علي القالف

520

راشد أحمد الهاجري

2

طالل مبارك العيار

93

أحمد محمد الخطيب

29

حسني قويعان املطيري

39

راشد سلمان الهبيدة

7

عادل عبدالعزيز الصرعاوي

486

أحمد محمد النصار

67

حسني محمد دواد معرفي

4

راشد سيف الحجيالن

122

عادل مساعد الجار الله الخرافي

300

أحمد نصار الشريعان

155

حسني مزيد املطيري

157

راشد صالح التوحيد

14

عايض علوش الخميشي

57

أحمد يعقوب باقر

566

حسني ناصر الحريتي

50

راشد عبدالله الفرحان

10

عايض علوش املطيري

31

أحمد يوسف عبدالله النفيسي

25

حمد خليفة الحميدة

5

راشد عوض الجويسري

26

عباس حبيب مناور

85

أحمدعبدالله مطيع العازمي

21

حمد عبدالله الجوعان

11

راكان يوسف النصف

132

عباس حسني الخضاري

68

إسماعيل علي دشتي

9

حمد عبداملحسن املشاري

1

رجا حجيالن املطيري

10

عبدالباقي عبدالله النوري

17

أسيل عبدالرحمن العوضي

61

حمد مبارك العيار

26

روضان عبدالعزيز الروضان

18

عبدالحميد عباس دشتي

41

ابراهيم طاهر عبدالله املطوع

8

حمدان سالم العازمي

77

روال عبدالله دشتي

83

عبدالرحمن خالد الغنيم

13

اسماعيل خضر الشطي

13

حمود حمد الرومي

52

زيد عبدالحسني الكاظمي

15

عبدالرحمن صالح الجيران

148

الصيفي مبارك الصيفي

52

حمود عبدالله الرقبة

17

سالم خالد داود املرزوق

14

عبدالرحمن فهد العنجري

49

باسل سعد الراشد

105

حمود محمد الحمدان

79

سالم عبدالله الحماد

67

عبدالرزاق الخالد الزيد

1

بدر شيخان الفارسي

2

حمود ناصر الجبري

31

سالم نمالن العازمي

117

بدر ضاحي العجيل

12

حمود يوسف النصف

2

سامي أحمد املنيس

127

عبدالرزاق عبدالحميد الصانع

1

بدر عبدالله الجاسم املضف

35

خالد أحمد املضف

20

سعد بليق العازمي

5

عبدالسالم مناحي العصيمي

15

بدر ناصر الجيعان

27

خالد املسعود الفهيد

24

سعد رغيان الشريع

27

عبدالعزيز حمد الشايجي

99

براك ناصر النون

30

خالد النزال املعصب

4

سعد زنيفر العازمي

1

عبدالعزيز عبداللطيف املطوع

121

تركي محمد العازمي

7

خالد جميعان سالم

16

سعد علي الخنفور الرشيدي

25

عبدالعزيز علي الخالد

1

جابر سعد العازمي

16

خالد خلف التيلجي

28

سعد فالح طامي

62

عبدالعزيز فهد املساعيد

20

جاسر خالد الجاسر الراجحي

170

خالد سالم العدوه

280

سعدون حماد العتيبي

181

عبدالعزيز يوسف العدساني

149

جاسم أحمد الكندري

88

خالد سلطان بن عيسى

90

سعود أرشيد القفيدي

5

عبدالكريم هالل الجحيدلي

20

جاسم أحمد األستاذ

1

خالد صالح الغنيم

4

سعود نشمي الحريجي

89

عبداللطيف عبدالحسني
الكاظمي

7

جاسم حمد الصقر

5

خالد عجران حسني جابر

25

سلطان جدعان الشمري

16

عبداللطيف العميري

22

ملف
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

15

أعدت الدستور دراسة احصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت االجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

الفصول التشريعية األربعة عشر
النائب

عدد االسئلة

النائب

عدد االسئلة

النائب

عدد االسئلة

النائب

عدد االسئلة

عبدالله راشد الهاجرى

9

علي محمد ثنيان الغانم

5

محمد أحمد الرشيد

254

مشاري محمد العصيمي

103

عبدالله متعب العراده

115

عواد برد العنزي

108

محمد البصيري

5

مشعان العازمي

4

عبدالله ابراهيم التميمي

54

عوده عوده الرويعي

41

محمد براك املطير

22

مصلح هميجان العازمي

15

عبدالله حشر البرغش

5

عيد هذال الرشيدى

7

محمد جاسم الصقر

35

مضحي النزل املعصب

4

عبدالله حمد الهاشمي

6

عيسي عبدالله محمد بهمن

79

محمد حبيب بدر

8

مطلق محمد الشليمي

26

عبدالله عكاش العبدلي

143

عيسى ماجد الشاهني

22

محمد حسن الكندري

20

مطلق مزيد املسعود

4

عبدالله علي حاجية دشتي

23

غانم علي فالح امليع

11

محمد حسني قبازرد

4

معصومة صالح املبارك

46

عبدالله فالح راعي الفحماء

14

غانم مبارك العميري

5

محمد حمد ناصر البراك

58

مفرج نهار املطيري

188

عبدالله فهد الالفي الشمري

13

غنام علي الجمهور املطيري

105

محمد حمود الفجي

14

منصور فالح الظفيري

3

عبدالله فهد النفيسي

81

فارس سعد العتيبي

10

محمد خلف املهمل

27

منيزل جاسر فجري العتري

30

عبدالله محمد الطريجي

257

فالح حمود الصويلح

25

محمد خليفة الخليفة

149

ناجي عبدالله العبدالهادي

99

عبدالله محمد النيبارى

391

فايز حامد البغيلي

18

محمد سليمان الرشيدي

4

ناصر جاسم الصانع

325

عبدالله مرزوق العدواني

29

فالح مبارك الحجرف

140

محمد سليمان املرشد

63

ناصر صنهات العصيمي

8

عبدالله مهدي العجمي

6

فالح مطلق الصواغ

35

محمد ضيف الله القحص

1

ناصر عبدالعزيز صرخوه

59

عبدالله يعقوب الوزان

12

فهد دهيسان امليع

44

محمد ضيف الله شرار

17

ناصر عبدالله الروضان

1

عبدالله يوسف الرومي

94

فهد صالح ناصر الخنة

372

محمد طنا العنزي

88

ناصر علي املعيلي

11

عبدالله يوسف املعيوف

39

فهد مبارك الهاجري

74

محمد عبدالعزيز الوزان

8

ناصر فهد البناي

60

عبداملحسن مدعج املدعج

86

فيصل بندر الدويش

56

محمد عبدالله العبدالجادر

28

ناصر فهد الدويلة

8

عبداملحسن يوسف جمال

36

فيصل جاسم القضيبي

56

محمد عبدالله العليم

35

ناصر محمد ناصر الساير

9

عبداملطلب عبدالحسني الكاظمي

14

فيصل سعود الدويسان

95

محمد عبداملحسن العصيمي

9

نايف حمد جاسم الدبوس

2

عبدالواحد محمود العوضي

12

فيصل عبدالحميد الصانع

9

محمد فالح العجمي

9

نايف عبدالله أبو رمية

41

عبدالوهاب راشد الهارون

83

فيصل علي املسلم

803

محمد محسن البصيري

270

نبيل نوري الفضل

93

عدنان ابراهيم املطوع

54

فيصل فهد الشايع

95

محمد مروي الهدية

36

هادي هايف الحويلة

81

عدنان سيد عبدالصمد

481

فيصل محمد الكندري

64

محمد مفرج املسيلم

13

هاضل سالم الجالوي

13

عسكر عويد العنزي

25

كامل محمود العوضي

15

محمد ناصر البراك الرشيدي

8

وليد خالد الجري

330

عصام سلمان الدبوس

77

الفي فهد الالفي

7

محمد ناصر الجبري

23

وليد مساعد الطبطبائى

945

علي إبراهيم املواش

33

ماجد موسى املطيري

8

محمد هادي الحويلة

431

وليد مناحي العصيمي

10

على أحمد البغلى

79

ماضي محمد الهاجري

16

محمد هايف املطيري

139

يعقوب عبداملحسن الصانع

23

علي حمود الهاجري

26

مبارك براك الهيفي

10

محمد وسمي السديران

23

يعقوب محمد حياتي

26

علي سالم أبو حديدة

23

مبارك بنيه الخرينج

494

مخلد راشد العازمي

139

يعقوب يوسف الحميضي

7

علي سالم الدقباسي

399

مبارك حمد الزوير

21

مرزوق علي الغانم

129

يوسف السيد هاشم الرفاعي

58

علي صالح العمير

193

مبارك سالم الحريص

25

مرزوق فالح الحبيني

68

يوسف خالد املخلد

106

علي صالح الفضالة

1

مبارك عبدالعزيز الحساوي

4

مرضي عبدالله األذينة

12

يوسف سيد حسن الزلزلة

163

علي عبدالرحمن العمر

1

مبارك عبدالله الدبوس

67

مريخان سعد صقر

40

يوسف شاهني الغانم

1

علي عبدالله أحمد الحبشي

4

مبارك عبدالله العجمي

49

مزعل محمد النمران

3

يوسف صالح الرومي

3

علي عبدالله خلف السعيد

78

مبارك فالح راعي الفحماء

30

مسعود سعد همالن الهمالن

20

يوسف عبدالعزيز الوزان

1

علي غانم الدبوس

31

مبارك فهد الدويلة

193

مسلم محمد البراك

752

يوسف مجيم الشالل

13

علي فهد الراشد

192

مبارك محمد الوعالن

61

مشاري جاسم العنجري

144

االجمالي

22994

16

األخيرة
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أمانة المجلس نظمت برنامجا تدريبيا
لـ ٦٥طالبا في الحقوق
ن �ظ �م��ت إدارة ال� �ت ��دري ��ب ف��ي
األم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س األم ��ة
ب ��ال� �ت� �ع ��اون م ��ع ك �ل �ي��ة ال �ح �ق��وق
ب �ج��ام �ع ��ة الكويت ب��رن��ام �ج��ا
تدريبيا لـ  ٦٥طالبا وطالبة.
وشمل البرنامج جولة لقاعة
عبدالله السالم ومبنى األعضاء
الجديد حيث اطلع الطلبة على
مسيرة الحياة الديمقراطية في
دولة الكويت.

الطالب املشاركون في البرنامج التدريبي

نادي السيارات ينظم
مهرجان الموروث الشعبي

جولة داخل املهرجان

نظم نادي باسل السالم الصباح
لسباق السيارات والدراجات النارية
م �ه��رج��ان امل � � ��وروث ال �ش �ع �ب��ي ام��س
بمشاركة كبيرة صاحبها حضور
كبير من الجمهور واملشاركني.
وقال مدير النادي سيف املطيري
ل � �ك� ��ون� ��ا ان ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات امل � �ه� ��رج� ��ان
س �ت �س �ت �ك �م��ل ال � �ي� ��وم ح� �ي ��ث س �ت �ق��ام
ف� �ع ��ال � �ي ��ات م �خ �ص �ص ��ة ل �ل �ح �ض��ور
والعوائل املوجودة وسيقام تكريم
لكل املشاركني في تجمع السيارات
الكالسيكية والرياضية الفتا الى ان
عدد املشاركني فاق الـ  230سيارة.
ك�م��ا أش� ��ار م��دي��ر ال �ن ��ادي ال ��ى أن
فعاليات املهرجان اقيمت بحضور
املستشار بالديوان األميري محمد

ضيف الله شرار الذي رافقه رئيس
م�ج�ل��س ادارة ال �ن��ادي ال�ش�ي��خ علي
الفواز الصباح.
ول� �ف ��ت ال � ��ى ان اق ��ام ��ة امل �ه��رج��ان
ح�ق�ق��ت األه� ��داف امل��رج��وة م�ن�ه��ا في
دع� � ��م ال � �ش � �ب ��اب امل� � �م � ��ارس وامل� �ح ��ب
ل��ري��اض��ة امل �ح ��رك ��ات ب �ك��ل أن��واع �ه��ا
واب� �ع ��اده ��م ع ��ن م �خ��اط��ر ال �ط��رق��ات
واملمارسات الخاطئة.

لقطة جماعية للطالبات املشاركات

اختتام بطولة
دريفت
للسيارات
اخ� �ت� �ت� �م ��ت م � �س � ��اء اول
ام� ��س ب �ط��ول��ة ال� �ـ(دري� �ف ��ت)
ل� �ل� �س� �ي ��ارات ال� �ت ��ي ن�ظ�م�ه��ا
النادي الكويتي للسيارات
وال � ��دراج � ��ات اآلل� �ي ��ة ض�م��ن
م�ن��اف�س��ات ب�ط��ول��ة ال�ك��وي��ت
ال �ك �ب��رى ال �ت��ي أق�ي �م��ت على
م� � �ض� � �م � ��ار ب � � ��اس � � ��ل س� ��ال� ��م
ال �ص �ب��اح ف ��ي ح �ل �ب��ة ج��اب��ر
االح� �م ��د ال ��دول� �ي ��ة ال �ت��اب �ع��ة
ل�ل�ن��ادي ب�م�ش��ارك��ة عشرين
متسابقا.
وحقق املتسابق ض��اري
ال �ش �م��ري امل ��رك ��ز األول في
ف �ئ��ة ال� �ـ(س� �ت ��وك) ف�ي�م��ا ن��ال
م ��ازن ي��اس��ر امل��رك��ز ال�ث��ان��ي
ام��ا امل��رك��ز الثالث فكان من
ن �ص �ي��ب امل �ت �س��اب��ق ف�ي�ص��ل
الفضلي.
وف� � � ��ي ف � �ئ� ��ة ال� � �ـ(س � ��وب � ��ر.
س � � � �ت � � � ��وك) ح � � �ق� � ��ق ف� �ي� �ص ��ل
الشويعي املركز االول فيما
حقق حمد الهاجري املركز
ال �ث��ان��ي ب�ي�ن�م��ا ح �ق��ق ل��ؤي
عبد الرؤوف املركز الثالث.
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لوحات فن الشارع
تغزو جدران الكويت

احدى لوحات فن الشارع

ب�ع��د أن ك��ان يصنف ك�ن��وع من
ال� �ت� �م ��رد وال� � �خ � ��روج ع� ��ن امل ��أل ��وف
اصبح الرسم على الجدران او ما
يسمى فن الشارع يتمتع بشعبية
جيدة في املجتمع الكويتي.
وب��ات من الطبيعي ه��ذه األي��ام
م �ش��اه��دة ال �ع��دي��د م��ن ل��وح��ات فن
ال � �ش� ��ارع ب �م �خ �ت �ل��ف م��وض��وع��ات��ه
وأل � � ��وان � � ��ه ل � �ك ��ن ب � �ط ��اب ��ع ك��وي �ت��ي
م �ن �ت �ش ��رة ع� �ل ��ى ج � � � ��دران ش� � ��وارع
متوزعة في األحياء واملناطق في
الكويت.
وت � � �ق� � ��ول ف� � ��ي ال� � �ح� � �م � ��ود وه� ��ي
مؤسسة م �ب��ادرة (ك��وي��ت ستريت
آرت) لكونا إن مشهد فن الشارع
في الكويت متنام وانه من منطلق

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

دعمها لفنانيه أنشأت مبادرتها
على م��وق��ع ال�ت��واص��ل االجتماعي
(إن �س �ت �غ��رام) ع ��ام  2012ل�ت��وث�ي��ق
وع � � ��رض ج �م �ي��ع ق �ط ��ع ه � ��ذا ال �ف��ن
املنتشرة على جدران الكويت.
وأض��اف��ت الحمود أن جهودها
في دع��م ه��ذا الفن ال يقتصر على
التوثيق فقط ب��ل يمتد إل��ى إب��راز
فناني ف��ن ال�ش��ارع ف��ي املناسبات
امل�ح�ل�ي��ة وم ��ع ت��زاي��د م�س��اح��ة ه��ذا
الفن ب�ين فئة الشباب فقد أصبح
م�ق�ب��وال ل��دى امل�ج�ت�م��ع ح�ي��ت ن��رى
ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال � �ب � �ن� ��وك وش� ��رك� ��ات
االت � � �ص� � ��االت ت � �ع� ��رض ق �ط �ع ��ا م��ن
ه ��ذا ال �ف��ن ف��ي اف �ت �ت��اح فعالياتها
املختلفة.
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عبدالرحمن الشراح78 ،
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