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السيسي يشيد بالدور الريادي لسمو األمير في تعزيز وحدة الصف العربي

الغانم يقود تحركا إلستعادة عضوية
مصر في االتحاد البرلماني الدولي
أشاد الرئيس املصري عبد الفتاح
ال �س �ي �س��ي ب� � ��دور س �م��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
ف� ��ي ت �ع ��زي ��ز وح � � ��دة ال� �ص ��ف ال �ع��رب��ي
السيما في ضوء ما يتمتع به سموه
م��ن م�ك��ان��ة وت �ق��دي��ر ك�ب�ي��ري��ن م��ن قبل
القادة العرب.
ج � � ��اء ذل � � ��ك خ� �ل ��ال ل � �ق� ��اء ال ��رئ� �ي ��س
ال �س �ي �س ��ي ب ��ال� �ق ��اه ��رة أم� � ��س رئ �ي��س
االت � �ح� ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع ��رب ��ي رئ �ي��س
م�ج�ل��س األم ��ة ال�ك��وي�ت��ي م� ��رزوق علي
الغانم.
و أث� �ن ��ى ال �س �ي �س��ي ع� �ل ��ى «ال � � ��دور
االنساني الكبير» الذي يقوم به سمو
أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد م �ع �ت �ب��را ان� ��ه «دور ن��ال
ت�ق��دي��را عامليا م��ن قبل األم��م املتحدة
وذلك لجهود سموه املبذولة في هذا
الصدد».

ك �م��ا اش� ��اد ب �ح��رص ال �ب �ل��دي��ن على
تنمية وت�ط��وي��ر عالقاتهما املتميزة
ب� �م ��ا م � ��ن ش� ��ان� ��ه ت �ح �ق �ي ��ق م �ص �ل �ح��ة
ال�ش�ع�ب�ين امل �ص��ري وال�ك��وي�ت��ي معربا
ع ��ن ت �ق��دي��ره مل ��واق ��ف رئ �ي��س مجلس
األم� � ��ة ال �ك��وي �ت��ي ال ��داع� �م ��ة مل �ص��ر ف��ي
املحافل الدولية.
م� ��ن ج��ان �ب��ه أك � ��د رئ� �ي ��س االت� �ح ��اد
البرملاني العربي رئيس مجلس االمة
مرزوق الغانم عمل االتحاد البرملاني
العربي ومجلس االم��ة الكويتي على
اس�ت�ع��ادة ال�ب��رمل��ان امل�ص��ري عضويته
في االتحاد البرملاني الدولي بأسرع
وق� � ��ت م �م �ك��ن ب� �م ��ا م� ��ن ش ��أن ��ه ع� ��ودة
البرملان املصري للقيام ب��دوره البارز
على املستويني االقليمي والدولي.
وج ��دد ال�غ��ان��م خ�ل�ال ال�ل�ق��اء تأكيد
ع �م��ق وم �ت��ان��ة ال �ع�ل�اق��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة -

الكويت تؤيد السعودية
في إجراءات حفظ أمنها
أك � � � ��دت دول � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت أم ��س
وقوفها الى جانب اململكة العربية
ال � �س � �ع� ��ودي� ��ة وت� ��أي � �ي� ��ده� ��ا ل �ك��اف��ة
االج � ��راءات ال�ت��ي تتخذها معربة
ع ��ن ادان� �ت� �ه ��ا الق� �ت� �ح ��ام ال �س �ف��ارة
السعودية في طهران.
ون �ق �ل��ت ال �خ��ارج �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ف � ��ي ب � �ي� ��ان ع � ��ن م � �ص� ��در م� �س ��ؤول
القول إن دول��ة الكويت «تقف الى
جانب اململكة العربية السعودية
ال � �ش � �ق � �ي � �ق ��ة وت � ��أي� � �ي � ��ده � ��ا ل� �ك ��اف ��ة
االج��راءات التي تتخذها للحفاظ
على امنها واستقرارها».
وأع � � � ��رب امل � �ص � ��در ع � ��ن «ادان� � � ��ة
واستنكار دولة الكويت الشديدين
لالعتداء الذي قامت به جموع من
امل�ت�ظ��اه��ري��ن ض��د س �ف��ارة اململكة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة
ب�ط�ه��ران وقنصليتها ف��ي مشهد
وال� �ت ��ي ادت ال � ��ى اق �ت �ح ��ام م�ب�ن��ى
السفارة واضرام النيران فيها».

وح� �م ��ل ال� �س� �ل� �ط ��ات االي ��ران� �ي ��ة
م �س��ؤول �ي��ة ال ��وف ��اء ب��ال �ت��زام��ات �ه��ا
لحماية مقر ال�س�ف��ارة السعودية
وس�ل�ام��ة م��وظ�ف�ي�ه��ا واص �ف��ا ه��ذه
االع �ت ��داءات ب��أن�ه��ا «ت�ع��د انتهاكا
ص��ارخ��ا التفاقية فيينا الخاصة
ب��ال �ت��زام ال � ��دول ب �ح �م��اي��ه وص ��ون
ال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وض�م��ان
سالمه طاقمها».
ودع ��ا ال�س�ل�ط��ات االي��ران �ي��ة ال��ى
االل�ت��زام بكافة القواعد واالع��راف
ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تنص على اح�ت��رام
س �ي��ادة ال ��دول وع ��دم ال�ت��دخ��ل في
شؤونها الداخلية.
وي � � ��أت � � ��ي ب � � �ي� � ��ان ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة
الكويتية في إطار موقف خليجي
وعربي على خلفية حادث اقتحام
السفارة السعودية في العاصمة
اإلي��ران�ي��ة ط�ه��ران م�س��اء األول من
أمس.

املصرية وال��دور ال��ري��ادي لجمهورية
م � �ص� ��ر ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة ع � �ل� ��ى ال� �س ��اح� �ت�ي�ن
االقليمية والدولية.
واضاف الغانم ان اللقاء اكد الدور
ال��ري��ادي ال��ذي ي�ق��وم ب��ه سمو الشيخ
صباح االحمد لرأب الصدع بني الدول
العربية ودور سموه القيم والبارز في
توحيد الصف العربي وما يتمتع به
سموه من احترام ومكانة بني القادة
العرب.
وش� �ك ��ر ال ��رئ �ي ��س ال �س �ي �س��ي خ�ل�ال
ال� �ل� �ق ��اء رئ � �ي ��س االت� � �ح � ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي رئيس مجلس االمة الكويتي
ع� �ل ��ى ج � �ه� ��وده الس � �ت � �ع� ��ادة ال� �ب ��رمل ��ان
امل � � �ص� � ��ري ع� �ض ��وي� �ت ��ه ف� � ��ي االت� � �ح � ��اد
البرملاني الدولي.
تفاصيل (ص)02

تلفزيون المجلس

فواز الحساوي:
 اللجنة األولمبيةواتحاد كرة القدم
سببا إيقاف
النشاط الرياضي
تفاصيل (ص)13

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

توجه نيابي لمواجهة رفع
الدعوم باالستجواب
اع� �ل ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ف� � ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي
ع��زم��ه ت�ق��دي��م اس �ت �ج��واب الى نائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر املالية
وزير النفط بالوكالة أنس الصالح
م �ب �ي �ن ��ا ان ص �ح �ي �ف ��ة اس� �ت� �ج ��واب ��ه
ستتضمن خمسة م�ح��اور ه��ي رفع
ال��دع��م والخصخصة وه�ي�ئ��ة س��وق
امل� ��ال وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
وهدر املال العام.
وت � ��زام � ��ن ذل� � ��ك م� ��ع ت ��أك� �ي ��د أك �ث��ر
م ��ن ن��ائ��ب ف ��ي ت �ص��ري �ح��ات خ��اص��ة
ل�ـ«ال��دس�ت��ور» ان�ه��م ل��ن ي �ت��رددوا في
مساءلة الحكومة اذا سلكت طريق
التضييق على املواطنني.
إذ بني النائب د .احمد مطيع ان
حياة وعيش املواطن الكويتي خط

احمر وانه سيكون مع اي استجواب
يتعلق بأي امور تمس دخل املواطن
م �ش��ددا ع�ل��ى ض� ��رورة ع��دم ال�ت��وج��ه
ل ��رف ��ع ال �ب �ن��زي��ن وال � ��دع � ��وم االخ � ��رى
والعمل على إيجاد قنوات اخرى من
قبل الحكومة لسد العجز بعيدا عن
الضرر باملواطنني.
وقال مطيع :ان��ا ض��د اي ق��ان��ون
يمس املواطن بشكل او بآخر ويجب
على الحكومة عدم التعرض لدخله
وم�ع�ي�ش�ت��ه وع �ل �ي �ه��ا إي� �ج ��اد ح�ل��ول
لسد العجز ف��ي امليزانية م��ن خالل
ت �ن��وي��ع اس �ت �ث �م��ارات �ه��ا ال �خ��ارج �ي��ة
ومصادر دخلها.
فيما شدد النائب ماجد موسى
على ضرورة إيقاف البذخ الحكومي

وال �ج��دي��ة ف��ي ف�ت��ح أب� ��واب متنوعة
ل �ت �ع��دي��ل امل� �س ��ار االق� �ت� �ص ��ادي دون
ال �ض��رر ب��أص�ح��اب ال��دخ��ل امل �ح��دود
ول ��ن ن �ت��ردد ف��ي م �س��اء ل��ة ال�ح�ك��وم��ة
اذا س�ل�ك��ت ط��ري��ق ال�ت�ض�ي�ي��ق على
امل��واط�ن�ين وه��ذا ت��وج��ه اغ�ل��ب ن��واب
االمة.
بدوره دعا النائب فيصل الكندري
الحكومة إلى أن تتحمل املسؤولية
السياسية في حال استمرارها برفع
الدعم عن املواطنني.

الطريجي لـ «الدستور» :ال داعي لتشكيل لجنة الـ٣٠

تفاصيل (ص)04
تفاصيل (ص)05

02

محليات

aldostoor

االثنين  24ربيع األول  04 . 1437يناير 2016

الرئيس المصري يشيد بدور أمير البالد في تعزيز وحدة الصف العربي

الغانم :توحيد الجهود العربية
والدولية لدحر اإلرهاب
تحرك الستعادة عضوية البرلمان المصري في االتحاد الدولي
أش ��اد ال��رئ�ي��س امل �ص��ري ع�ب��د الفتاح
السيسي أم��س ب��دور سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
في تعزيز وحدة الصف العربي السيما
في ضوء ما يتمتع به سموه من مكانة
وتقدير كبيرين من قبل القادة العرب.
ج��اء خ�ل�ال ل�ق��اء ال�س�ي�س��ي ب��ال�ق��اه��رة
م��ع رئ �ي��س االت �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي
رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة ال�ك��وي�ت��ي م��رزوق
ع�ل��ي ال�غ��ان��م ق�ب��ل م �غ��ادرت��ه ال��ى جنيف
ل�ل�ق��اء ع��دد م��ن امل �س��ؤول�ين ف��ي االت �ح��اد
البرملاني الدولي.
وطلب الرئيس السيسي خالل اللقاء
نقل تحياته وتقديره لسمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
وسمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح.
وأث � � �ن� � ��ى ال � �س � �ي � �س ��ي ع � �ل� ��ى «ال� � � � ��دور
االن�س��ان��ي الكبير» ال��ذي يقوم ب��ه سمو
أمير البالد معتبرا انه «دور نال تقديرا
ع��امل �ي��ا م ��ن ق �ب��ل األم � ��م امل �ت �ح ��دة وذل ��ك
لجهود سموه املبذولة في هذا الصدد».
ك �م��ا اش� � ��اد ب� �ح ��رص ال �ب �ل��دي��ن ع�ل��ى
تنمية وتطوير عالقاتهما املتميزة بما
م ��ن ش��ان��ه ت�ح�ق�ي��ق م�ص�ل�ح��ة ال�ش�ع�ب�ين
امل �ص��ري وال�ك��وي�ت��ي م�ع��رب��ا ع��ن تقديره
مل��واق��ف رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة الكويتي
الداعمة ملصر في املحافل الدولية.
ومن جهته ثمن رئيس مجلس االمة
الكويتي ع�لاق��ات األخ ��وة وامل ��ودة التي
تربط بني الشعبني املصري والكويتي
وخ �ص ��وص �ي ��ة ال � �ع �ل�اق ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة
املتميزة التي تجمع بني البلدين مؤكدا
اعتزاز الشعب الكويتي بتلك العالقات
وحرصه على تنميتها.
وأك� ��د ال �غ��ان��م ك��ذل��ك دع ��م وم �س��ان��دة
بالده ملصر في مسيرتها التنموية على
كافة األصعدة.
وه�ن��أ ال�غ��ان��م ال��رئ�ي��س امل�ص��ري على
ان �ج ��از االن �ت �خ��اب��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة وق ��رب
ان�ع�ق��اد م�ج�ل��س ال �ن��واب م�ش�ي��را ال��ى أن
السيسي شدد على أهمية تعزيز البعد
البرملاني في العالقات الثنائية واهتمام
م�ص��ر بتفعيل ن�ش��اط�ه��ا ال�ب��رمل��ان��ي في
مختلف املحافل االقليمية والدولية.
ك�م��ا ش��دد ع�ل��ى اه�ت�م��ام��ه باستعادة
مصر عضويتها في االتحاد البرملاني
ال��دول��ي في ض��وء دوره��ا امل�ح��وري على
الصعيد البرملاني.
وأك � � ��د رئ � �ي ��س االت� � �ح � ��اد ال �ب ��رمل ��ان ��ي
ال�ع��رب��ي رئ�ي��س مجلس االم ��ة الكويتي
م ��رزوق ال�غ��ان��م ع�م��ق وم�ت��ان��ة ال�ع�لاق��ات
ال�ك��وي�ت�ي��ة امل �ص��ري��ة م �ش �ي��را ال ��ى ال ��دور
الريادي لجمهورية مصر العربية على
الساحتني االقليمية والدولية.
وق ��ال ال�غ��ان��م ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ـ«ك��ون��ا»
ع�ق��ب ال �ل �ق��اء ن�ق�ل�ن��ا ت�ح�ي��ات س�م��و ام�ي��ر

السيسي والغانم

ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح االح �م��د ال�ج��اب��ر
ال �ص �ب��اح ال ��ى اخ �ي��ه ال��رئ �ي��س السيسي
وكذلك تحيات سمو ولي العهد الشيخ
نواف االحمد الجابر الصباح.
واش� � � ��ار ال � ��ى ان ال� �ل� �ق ��اء اك � ��د ال � ��دور
ال ��ري ��ادي ال� ��ذي ي �ق��وم ب��ه س �م��و ال�ش�ي��خ
صباح االحمد ل��رأب الصدع بني ال��دول
العربية ودور سموه القيم وال�ب��ارز في
ت��وح�ي��د ال�ص��ف ال�ع��رب��ي وم��ا يتمتع به
س�م��وه م��ن اح �ت��رام وم�ك��ان��ة ب�ين ال�ق��ادة
العرب.
وق � ��ال ال �غ��ان��م أك ��دن ��ا ع �م��ل االت �ح ��اد
ال � �ب ��رمل ��ان ��ي ال � �ع� ��رب� ��ي وم� �ج� �ل ��س االم � ��ة
الكويتي على استعادة البرملان املصري
عضويته في االتحاد البرملاني الدولي

بأسرع وقت ممكن بما من شأنه عودة
ال�ب��رمل��ان امل �ص��ري للقيام ب ��دوره ال�ب��ارز
على املستويني االقليمي والدولي.
ون�ق��ل ال�غ��ان��م ع��ن ال��رئ�ي��س السيسي
شكره وتقديره لجهود رئيس االتحاد
البرملاني ال�ع��رب��ي رئ�ي��س مجلس االم��ة
ال�ك��وي�ت��ي الس �ت �ع��ادة ال �ب��رمل��ان امل�ص��ري
عضويته في االتحاد البرملاني الدولي.
واشاد الغانم بالتزام مصر استكمال
تنفيذ بنود خ��ارط��ة املستقبل وآخرها
االنتخابات البرملانية التي اجريت في
شهر اكتوبر املاضي.
واشار الغانم الى انه تم التأكيد خالل
ال �ل �ق��اء ع �ل��ى ض � ��رورة ت��وح �ي��د ال�ج�ه��ود
العربية والدولية واالدارة القوية لدحر

تواصل اعمال االره��اب التي تهدف الى
زعزعة امن املنطقة العربية واستقرارها
ورف � � ��ض رب � ��ط االره� � � � ��اب ب � ��أي دي � ��ن او
جنسية او حضارة.
وق� � ��ال ك � ��ان ه� �ن ��اك ات� �ف ��اق ي �ع �ب��ر ع��ن
القلق تجاه العنف والدمار الذي يلحق
ب��ال�ش�ع��ب ال� �س ��وري م��ا ادى ال ��ى ت�ف��اق��م
االوضاع االنسانية الخطيرة هناك.
واضاف انه تم التأكيد على ضرورة
ال � �ت ��وص ��ل ال� � ��ى ح � ��ل س� �ي ��اس ��ي ل�ل�ازم ��ة
ال� �س ��وري ��ة وف � ��ق م��ؤت �م��ر ج �ن �ي��ف االول
الذي عقد في يونيو  2012وعلى اهمية
تضافر الجهود لتقديم الدعم االنساني
ل �ل �ش �ع��ب ال � �س� ��وري ودع � ��م ال � � ��دول ال �ت��ي
تحتضن االشقاء السوريني.

رئيس مجلس االمة تلقى دعوة
من عباس لزيارة فلسطين
استقبل رئ�ي��س مجلس االم��ة
م� � � ��رزوق ع �ل ��ي ال� �غ ��ان ��م ب�م�ك�ت�ب��ه
سفير دول��ة فلسطني ل��دى دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت رام � � ��ي ط �ه �ب ��وب ال� ��ذي
ق��ام بتسليمه رس��ال��ة خطية من
ال��رئ �ي��س ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي م�ح�م��ود
ع �ب ��اس ت �ت �ض �م��ن دع � ��وة ال �غ��ان��م
لزيارة فلسطني.
وقد وعد الغانم الذي يترأس
االتحاد البرملاني العربي السفير
طهبوب بتلبية الدعوة في أقرب

فرصة ممكنة.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ال �غ��ان��م س�ف�ي��ر
ج�م�ه��وري��ة ال� �س ��ودان ل ��دى دول��ة
الكويت محيي الدين سالم.
كما بعث رئيس مجلس األمة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ببرقيتي تهنئة
إل��ى رئيس املجلس الوطني في
ج �م �ه��وري��ة ال� � �س � ��ودان إب��راه �ي��م
أح � �م� ��د ع� �م ��ر ورئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال� � ��والي� � ��ات ع� �م ��ر س� �ل� �ي� �م ��ان آدم
وذل ��ك بمناسبة ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي

لبلدهما.
كما بعث الغانم ببرقية تهنئة
الى رئيس املجلس الوطني لقوة
ال� �ش� �ع ��ب ف � ��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة ك��وب��ا
خوان إستيبان الزو هيرنانديز
بمناسبة العيد الوطني لبلده.
وب�ع��ث ال�غ��ان��م ببرقية تهنئة
م� �م ��اث� �ل ��ة إل � � ��ى رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
ال �ش �ي��وخ ف��ي ج�م�ه��وري��ة هايتي
ري �ت��ش أن��دري��ه ب�م�ن��اس�ب��ة العيد
الوطني لبلده.

واش ��ار ال�غ��ان��م ال��ى ان دول ��ة الكويت
وب � � �م � � �ب � ��ادرة م � ��ن س � �م ��و ام � �ي � ��ر ال � �ب �ل�اد
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
اس �ت �ض ��اف ��ت ث�ل�اث ��ة م ��ؤت� �م ��رات دول �ي ��ة
للمانحني ل��دع��م ال��وض��ع االن�س��ان��ي في
س��وري��ا وت�ش��ارك ايضا برعاية املؤتمر
ال��راب��ع للمانحني ه��ي واململكة املتحدة
وأملانيا والنرويج.
وم � ��ن ج �ه ��ة اخ � � ��رى وح � � ��ول ال �ف ��رص
االس �ت �ث �م��اري��ة امل �ت��اح��ة ف ��ي م �ص��ر أك��د
الغانم دعم مجلس األمة الكويتي الكامل
لتعزيز االستثمارات الكويتية في مصر
مشيرا الى حرص صناديق االستثمار
والتنمية الكويتية على املساهمة في
ت �م��وي��ل ع� ��دة م� �ش ��روع ��ات ت �ن �م��وي��ة ف��ي
مصر بالتعاون مع الصناديق العربية
ذات الصلة.
وع�ل��ى صعيد متصل ذك��ر املتحدث
ب��إس��م ال��رئ��اس��ة امل �ص��ري��ة ال�س�ف�ي��ر ع�لاء
ي ��وس ��ف أن ال� �ل� �ق ��اء ال ��رئ� �ي ��س امل �ص ��ري
ع�ب��دال�ف�ت��اح السيسي ورئ �ي��س االت�ح��اد
البرملاني ال�ع��رب��ي رئ�ي��س مجلس االم��ة
الكويتي م��رزوق علي الغانم تطرق الى
سبل مكافحة الفكر املتطرف وانتشار
االره � ��اب م�ش�ي��را إل ��ى أن ال�س�ي�س��ي أك��د
م � �س ��ان ��دة م� �ص ��ر ل � ��دول � ��ة ال � �ك ��وي ��ت ف��ي
ج�ه��وده��ا امل �ب��ذول��ة ل�ل�ت�ص��دي ل�لإره��اب
والحفاظ على األمن واالستقرار.
وق��ال املتحدث الرئاسي أن «املرحلة
ال �ح ��ال �ي ��ة وم � ��ا ت �ف ��رض ��ه م� ��ن ت �ح��دي��ات
تقتضي دفع الجهود العربية املشتركة
ملواجهة املخاطر الراهنة وتعزيز وحدة
الصف العربي».
واض��اف ان «القوة العربية املشتركة
ي �م �ك �ن �ه��ا أن ت �ق ��وم ب � ��دور أس ��اس ��ي ف��ي
ت �ع��زي��ز األم� ��ن ال �ق��وم��ي وال �ت �ص��دي ألي
أخطار قد تواجه الدول العربية» مشيرا
الى االرتباط الوثيق بني األمن القومي
املصري وأمن منطقة الخليج العربي.
وذكر املتحدث الرئاسي ان الجانبني
ش � ��ددا ع �ل��ى أه �م �ي��ة ت �س��وي��ة امل �ش �ك�لات
االقليمية والنزاعات التي تعاني منها
ب �ع��ض دول امل �ن �ط �ق��ة م ��ن أج ��ل تحقيق
األم��ن واالس�ت�ق��رار ووض��ع ح��د لتدهور
األوض � � ��اع االن �س��ان �ي��ة ف ��ي ال � ��دول ال�ت��ي
تشهد نزاعات والسيما في سوريا.
وغادر رئيس مجلس األمة الكويتي
م� � ��رزوق ع �ل��ي ال �غ��ان��م وال ��وف ��د امل ��راف ��ق
ل��ه ال �ق��اه��رة م�ت��وج�ه��ا ال ��ى ج�ن�ي��ف بعد
خ�ت��ام زي ��ارة إل��ى مصر اجتمع خاللها
والرئيس املصري عبدالفتاح السيسي.
ومن املقرر ان يعقد الغانم وعدد من
املسؤولني في االتحاد البرملاني الدولي
اجتماعات في جنيف.

نرفض ربط اإلرهاب
بأي دين أو جنسية
أو حضارة
األمير يحظى
باحترام ومكانة
بين القادة ودوره
بارز في توحيد
الصف العربي
نشيد بالتزام
مصر استكمال
تنفيذ بنود
خارطة المستقبل
وآخرها االنتخابات
البرلمانية
العالقات
الكويتية المصرية
متينة ودور
القاهرة ريادي
على الساحتين
األقليمية
والدولية
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الخرينج يشيد بجهود
وزير الداخلية في حفظ األمن
أش � � � ��اد ن � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
االم� ��ة م �ب��ارك ال �خ��ري �ن��ج ب��ال�ج�ه��ود
الكبيرة واملتميزة ال��ذي يقوم بها
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
ف��ي ح�ف��ظ ام ��ن واس �ت �ق��رار ال�ك��وي��ت
مثمنا الخطوات والحمالت االمنية
املكثفة ف��ي ال�ق�ب��ض ع�ل��ى مخالفي
القانون في البالد.
وت ��اب ��ع ال �خ��ري �ن��ج ان ال �ح �م�لات
االمنية املكثفة الحالية التي تقوم
ب�ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ب�ت��وج�ي�ه��ات
وم� �ت ��اب� �ع ��ة م � �ب ��اش ��رة م � ��ن ال� ��وزي� ��ر
ال�خ��ال��د ال �ح��ازم ت�ج��اه ام��ن الكويت
والكويتيني والحكيم بتوجيهاته
ل� ��رج� ��ال ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل م��ع
االج � � ��راءات االم �ن �ي��ة وف ��ق ال�ق��ان��ون

مبارك الخرينج

واح �ت��رام ح�ق��وق االن�س��ان وبقيادة
ال�ف��ري��ق اول سليمان ال�ف�ه��د وكيل
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة وب��اش��راف ال�ل��واء
عبد الفتاح العلي الوكيل املساعد

ل�لام��ن ال �ع��ام ب�ت�ن�ظ�ي��ف ال �ب�ل�اد من
ب ��ؤر ال �ج��ري �م��ة وم �خ��ال �ف��ي االق��ام��ة
الذين يسيئون للكويت بجرائمهم
ومخالفتهم لقانون االقامة املنظم
لوجودهم في البالد.
واع �ت �ب��ر ال �خ��ري �ن��ج ان اس �ت �م��رار
ال�ح�م�لات االم�ن�ي��ة ت�ج��اه املخالفني
س� �ي ��ؤدي ال� ��ى ت�ن�ظ�ي��ف ال� �ب�ل�اد من
االشخاص املجرمني والهاربني من
وجه العدالة كما هو حاصل اثناء
الحمالت االمنية س��واء في جليب
الشيوخ او بعض املناطق االخرى
التي اصبحت مراكز تجمع لهؤالء.
وطالب الخرينج باستمرار هذه
ال �ح �م�ل�ات وت �ك �ث �ي �ف �ه��ا وت��وس �ع �ه��ا
ل�ج�م�ي��ع م �ن��اط��ق ال �ك��وي��ت مل�ح��ارب��ة
هذه الظاهرة السلبية في الكويت

مطالبا الجميع في البالد التعاون
ودع��م ه��ذه الحمالت االمنية التي
هي في نهاية االم��ر تكون لصالح
البالد والعباد.
وتقدم الخرينج بالشكر الجزيل
والتقدير العميق لرجال الداخلية
االبطال قادة وافرادا على جهودهم
امللموسة في حفظ االمن ومطاردة
امل �خ��ال �ف�ي�ن س ��ائ�ل�ا ال �ل ��ه ان ي�ح�ف��ظ
ال �ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا م��ن ك��ل م �ك��روه
ف��ي ظ��ل ال�ق�ي��ادة الحكيمة لحضرة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
االحمد الجابر الصباح امير البالد
امل �ف��دى ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه وس�م��و
ول� ��ي ع �ه ��ده االم �ي��ن ال �ش �ي��خ ن ��واف
االحمد الجابر الصباح حفظه الله.

أبل يستفسر عن أستاذ بالتطبيقي رفض
التدريس في الصيفي وحصل على المكافأة
قدم النائب د .خليل أبل وزير
ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم العالي د.
ب � ��در ال �ع �ي �س��ى ق � ��ال ف � �ي � ��ه:ورد ف��ي
صحيفة الوطن الكويتية بتاريخ
 2010/9/4خبرا بعنوان «أستاذ
ف��ي التطبيقي ي��رف��ض ال�ت��دري��س
ف� ��ي ال �ص �ي �ف��ي واإلدارة ت �ك��اف �ئ��ه
براتب شامل».
ووط��ال��ب إف��ادت��ه وت��زوي��ده بما
يلي:
 م��ا م ��دى ص �ح��ة ق �ي��ام أس �ت��اذف��ي التطبيقي ب��رف��ض ال�ت��دري��س
الصيفي وح�ص��ول��ه على املكافأة
ال �س �ن��وي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة (-2010
)2011؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم

– ف� �ه ��ل ت � ��م إج� � � � ��راء ت �ح �ق �ي��ق م��ع
األستاذ املذكور وماذا تم بشأنه؟
م��ع ت��زوي��دي بنسخ م��ن محاضر
ال �ت �ح �ق �ي��ق وامل � ��ذك � ��رة ال �ق��ان��ون �ي��ة
وال � � � �ق� � � ��رار اإلداري ب ��امل � �س ��اء ل ��ة
التأديبية – إن وج��دت وف��ي حال
ع� � ��دم ات � �خ� ��اذ أي إج � � � ��راء ب �ش��أن��ه
ي��رج��ى توضيح أس�ب��اب االمتناع
عن املساءلة التأديبية باملخالفة
للوائح.
 إذا ك��ان��ت ال�ش�ك��وى ثابتة فيح� ��ق األس� � �ت � ��اذ امل � ��ذك � ��ور ب��رف �ض��ه
ال� � �ت � ��دري � ��س ال � �ص � �ي � �ف ��ي ف � �ه� ��ل ت��م
مطالبته برد املكافأة املالية؟
 -ف ��ي ح � ��ال ل ��م ي �ت��م أي إج � ��راء

في حق األس�ت��اذ امل��ذك��ور الرافض
ل �ل �ت��دري��س ال �ص �ي �ف��ي ب��امل �خ��ال �ف��ة
ل �ل ��وائ ��ح ف �م��ا ه ��و س �ب��ب ت�ق��اع��س
إدارة ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي ب ��ات� �خ ��اذ اإلج� � � ��راءات
املناسبة في مثل هذه الحالة ومن
يتحمل مسؤولية هدر املال العام
ب �ص��رف غ�ي��ر امل�س�ت�ح��ق ل�لأس�ت��اذ
املذكور؟
تزويدي بكشف بعدد القضاياامل�ح�ك��وم فيها نهائيا بالتجاوز
ع �ل��ى امل� ��ال ال �ع ��ام ال �ت��ي خ�س��رت�ه��ا
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
خ �ل��ال ال �ع �ش��ر س � �ن ��وات امل��اض �ي��ة
وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟

د .خليل أبل
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الجيران :اإلحاالت
في اختالسات البلدية ال تكفي
أك � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع � �ب ��دال ��رح � �م ��ن
الجيران على انه ال تكفي االحاالت
ف� ��ي اخ� �ت�ل�اس ��ات ال �ب �ل ��دي ��ة ول �ي��س
نهاية املطاف التحقيقات فكم وكم
من تحقيق تم في قضايا سرقات
منظمة وان�ت�ه��ت ب�ع��د س �ن��وات ال��ى
ال ش��يء؟ مضيفا ان��ه م��ا ح��دث في
البلدية من اختالسات يحدث اآلن
بصورة او باخرى بكل الوزارات.
وأش��ار إل��ى ان ه��ذا ف��ي الحقيقة
ُيضعف هيبة القضاء فكلنا يعلم
ان ال�ق�ض��اء ي�ق��وم ع�ل��ى ام��ري��ن هما د.عبدالرحمن الجيران
ُحكم وتنفيذ متسائال :إذا ضعف
الحكم وغاب التنفيذ فأين الهيبة؟

دشتي :شوارع منطقة الدعية
تنتظر اإلصالح
رأى ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��د الحميد
دش�ت��ي ان زي ��ارة واح ��دة ل�ش��وارع
م �ن �ط �ق��ة ال ��دع� �ي ��ة ت �ك �ف��ى ل�ل�اط�ل�اع
على ال�ح��ال��ة ال��رث��ة واملزرية التي
وص��ل اليها ح��ال ش��وارع املنطقة
وال �ت��ي وض�ع�ه��ا كثير م��ن سكان
موضع املقارنة مع شوارع املنطقة
الترابية خ�لال حقبة األربعينات
والخمسينات من القرن املاضي.
وت � �س� ��اءل ال �ن��ائ��ب دش �ت ��ي ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي أي� �ع� �ق ��ل ه ��ذا
ي��ا م �ع��ال��ي وزي� ��ر االش� �غ ��ال وك�م��ا
ندرك حداثتكم على الوزارة ندرك
ج�ه��دك��م ال � ��دؤوب وامل �ت��واص��ل في
االرت �ق��اء بمستوى خ��دم��ات وزارة
االشغال وعلى ثقة في االستجابة
مل� �ن ��اش ��دة س� �ك ��ان اه� ��ال� ��ي ال��دع �ي��ة
ب �ت��دخ��ل ف � ��ورى الص �ل��اح ش� ��وارع
املنطقة وإع� ��ادة رص�ف�ه��ا ب�ع��د ان
شكلت الحفر التي تتخللها كثير
من املخاطر لقائدي السيارات من
اهالي وسكان ومرتادي املنطقة.
وأردف ال � �ن ��ائ ��ب دش � �ت � ��ي :اذا
ك ��ان ��ت ث �ق �ت �ن��ا ك �ب �ي��رة ف ��ي ال ��وزي ��ر
العمير بتحرك ف��وري فاننا على
ث �ق��ة ك �ب �ي��رة أي� �ض ��ا ب �ت �ح��رك ب�ن��ت

د .عبد الحميد دشتي

الدعية املهندسة عواطف الغنيم
وك�ي�ل��ة ال� ��وزاره ل��رف��ع امل�ع��ان��اة عن
أه��ل منطقتها ال��ذي��ن ال يطلبون
س��وى ترصيف ش��وارع منطقتهم
ي �ح��دون��ا األم ��ل ف�ي��ك وف ��ي معالي
وزي� � ��ر االش � �غ� ��ال ب �س��رع��ة اص � ��دار
األوام � � � ��ر إلع� � � ��ادة رص � ��ف ش � ��وارع
امل�ن�ط�ق��ة وف ��ي ان �ت �ظ��ار ال �خ �ط��وات
التنفيذية ال�ت��ي ينتظرها اهالي
املنطقة بفارغ الصبر بعدما باتوا
يتذوقون األمرين تارة من تطاير
ال�ح�ص��ي وت ��ارة أخ ��رى م��ن الحفر
التي باتت تشكل اخطارا جسيمة
على قائدي املركبات.
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طالبوا عدم المساس بدخل المواطن وإيجاد حلول لتنويع مصادر الدخل

تلويح نيابي بمساءلة الحكومة اذا رفعت الدعم

اك��د ع��دد م��ن ال�ن��واب ف��ي تصريحات
خ� � ��اص� � ��ة ل� � � �ـ «ال� � � ��دس � � � �ت� � � ��ور» ان � � �ه� � ��م ل��ن
ي � �ت� ��رددوا في م �س ��اء ل ��ة ال �ح �ك��وم��ة اذا
سلكت طريق التضييق على املواطنني.
وقال النائب د .احمد مطيع ان حياة
وع �ي��ش امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي خ ��ط اح�م��ر
وان��ه سيكون م��ع اي اس�ت�ج��واب يتعلق
باية ام��ور تمس دخ��ل امل��واط��ن مشددا
على ضرورة عدم التوجه لرفع البنزين
والدعومات االخرى والعمل على إيجاد
ق �ن��وات اخ� ��رى م��ن ق �ب��ل ال �ح �ك��وم��ة لسد
العجز بعيدا عن الضرر باملواطنني.
وق��ال مطيع ل�ـ«ال��دس�ت��ور» انا ضد
اي قانون يمس املواطن بشكل او بآخر
وي �ج��ب ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة ع ��دم ال�ت�ع��رض
ل ��دخ� �ل ��ه وم �ع �ي �ش �ت ��ه وع �ل� �ي �ه ��ا إي� �ج ��اد
ح �ل ��ول ل �س��د ال �ع �ج��ز ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة م��ن
خ�ل�ال ت�ن��وي��ع اس�ت�ث�م��ارات�ه��ا الخارجية
ومصادر دخلها.
واوض��ح مطيع ان الخطاب السامي
ل �ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد
اكد عدم التعرض لدخل املواطن وعلى
الحكومة ترجمة ه��ذه الرغبة السامية
على ارض ال��واق��ع والبعد ع��ن توجهها
لرفع الدعومات عن الخدمات الكهرباء
واملاء والبنزين وما شابه وستكون لنا
وقفة جادة تجاه ذلك.
وأض � � � � � ��اف م � �ط � �ي ��ع دخ � � � ��ل امل � ��واط � ��ن
الكويتي خط احمر يجب على الحكومة
ع��دم تخطيه ول��ن نتعاون معها مطلقا
ف ��ي ه ��ذا ال �ج��ان��ب لذلك ع�ل�ي�ه��ا ال�ب�ع��د
ع��ن امل ��واط ��ن ف��ي إي �ج��اد ح �ل��ول ملشكلة
امليزانية.
بذخ حكومي
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ش� � ��دد ال � �ن ��ائ ��ب م��اج��د
م� ��وس� ��ى ف � ��ي ت� �ص ��ري ��ح ل � �ـ«ال� ��دس � �ت� ��ور»
ع�ل��ى ض ��رورة إي �ق��اف ال �ب��ذخ الحكومي
وال � �ج� ��دي� ��ة ف � ��ي ف� �ت ��ح أب � � � ��واب م �ت �ن��وع��ة
لتعديل املسار االقتصادي دون الضرر
ب��أص�ح��اب ال��دخ��ل امل �ح��دود ول��ن ن�ت��ردد
في مساءلة الحكومة اذا سلكت طريق
التضييق ع�ل��ى امل��واط�ن�ين وه ��ذا توجه
اغلب نواب االمة.
واس � � �ت � � �غ� � ��رب م� � ��وس� � ��ى م � � ��ن ت ��وج ��ه
الحكومة لرفع الدعومات والخدمات عن
املواطنني وهي التي لديها من األدوات
وال� �ح� �ل ��ول ال� �ع ��دي ��دة ل� �ت� �ج ��اوز م�ش�ك�ل��ة
العجز في امليزانية دون التعرض لدخل
املواطن البسيط.
وط��ال��ب م��وس��ى ال�ح�ك��وم��ة بالتحرك
الجاد في تنويع مصادر الدخل وتقنني
اإلن �ف��اق وال �ه��در ال�ح�ك��وم��ي غ�ي��ر امل�ب��رر
ل�ح��ل مشكلة امل�ي��زان�ي��ة ول�ي��س رف��ع لتر
ال�ب�ن��زي��ن واي �ض��ا االس �ت �ف��ادة الحقيقية
من استثماراتها بالخارج التي يجب ان
تكون الرافد األساسي لتقوية االقتصاد
املحلي وتعافيه.
واوض � � ��ح م ��وس ��ى ان � ��ه م ��ع م �س��اء ل��ة
الحكومة سياسيا اذا تعرضت لدخل
امل ��واط ��ن ول� ��ن ي ��أل ��و ج �ه ��دا ف ��ي ال ��دف ��اع
ع� ��ن اب � �ن� ��اء وب � �ن� ��ات ال �ش �ع ��ب ال �ك��وي �ت��ي
وع �م��ن م �ن �ح��وه ث�ق�ت�ه��م ل�ت�م�ث�ي�ل�ه��م في
ال�ب��رمل��ان وسيكون موقفه ح��ازم��ا تجاه

أحمد مطيع

عبدالله املعيوف

ماجد موسى

فيصل الكندري

م��ا ي�ت�ع��رض ل��ه امل��واط �ن��ون اث��ر الخطط
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة غ � �ي ��ر امل � � ��دروس � � ��ة وال � �ت ��ي
ستنعكس سلبا على ال�ح�ي��اة الكريمة
لألسرة الكويتية.

الى التقشف مع عدم املساس باملواطن؟
فبماذا تبرر الحكومة اليوم خطواتها
ل��رف��ع ال��دع��م م��ؤك��دا ان األول � ��ى ب��زي��ادة
االس � �ع ��ار ه ��ي ال �ش ��رك ��ات وامل��ؤس �س��ات
واملصانع الكبرى ومركباتها مع احكام
ال��رق��اب��ة ع�ل��ى اس �ع��اره��م وع ��دم م�س��اس
املواطن.
وبني ان وزارة املالية يجب ان تنظر
ب �ع�ين االع �ت �ب ��ار ل �ل �م��واط��ن وامل�س�ت�ه�ل��ك
امل�ح�ل��ي وال تتغافل ال��زي��ادة ع�ل��ى كبار
امل�س�ت�ه�ل�ك�ين م�ط��ال�ب��ا ب�ن�ش��ر ال��دراس��ات
التي استندت إليها املالية في التفكير
برفع االس�ع��ار وه��ل ك��ان من بني معدي
الدراسة مختصون كويتيون وشركات
اس�ت�ش��اري��ة ليس لها مصالح مباشرة
م��ع ب�ع��ض ال �ت �ج��ار او م�ح�س��وب�ين على
الحكومة!
وج � � ��دد ال � �ك � �ن� ��دري رف � �ض ��ه امل� �س ��اس
بدخل املواطن قائال قبل سنوات رفعت
الحكومة اسعار البنزين وعندما ارتفع

سعر البرميل لم تخفض سعر البنزين
م � �ج ��ددا ل ��ذل ��ك ف ��أن ��ه م ��ن غ �ي��ر امل �ع �ق��ول
ان ي��رت�ف��ع ال�س�ع��ر ع�ل��ى امل�س�ت�ه�ل��ك دون
ضمانات بعودته الى اسعاره السابقة
مجددا.
وتساءل الكندري هل في حال نزول
أسعار النفط هل ستقوم الحكومة برفع
سعر البنزين تحت نفس الذريعة؟

ال ��ى ال �ق��ان��ون وال ��رج ��وع للمجلس
كونه ممثال للشعب.
وت � � �س � ��اءل ال � �ك � �ن� ��دري ه � ��ل ب �م �ق ��دور
ال �ح �ك��وم��ة ال ��وق ��وف ف ��ي ص ��ف امل��واط��ن
البسيط ف��ي ح��ال رف��ع اس �ع��ار البنزين
او مشتقات البترول السيما وان تجربة
وزارة التجارة وحماية املستهلك فشلت
ف ��ي اك �ث��ر م ��ن م �ن��اس �ب��ة م �ش �ي��را ال� ��ى ان
ال��زي��ادة ستعود على امل��واط��ن بالضرر
م��رت�ي�ن االول � ��ى مل �س��ه ب �ص ��ورة م�ب��اش��رة
في دخله عبر الصرف على استخدامه
مل�ش�ت�ق��ات ال �ب �ت��رول واالخ � ��رى ع�ب��ر رف��ع
ال�ش��رك��ات وامل��ؤس�س��ات لسلعهم بحجة
زي��ادة ال�ع��بء امل��ال��ي عليهم نتيجة رفع
اسعار البنزين.
واس �ت �ش �ه��د ال �ك �ن��دري ب��رف��ع اس �ع��ار
الديزل في الوقت السابق ورفع االسعار
ع�ل��ى امل��واط��ن دون ان ت�ح��رك الحكومة
س��اك�ن��ا ف��ي رق��اب�ت�ه��ا وع�ن��دم��ا انخفض
سعر الديزل بقيت االسعار التي رفعها
بعض التجار على وضعها ولم يقوموا
ب��ال�ت�خ�ف�ي��ض ف��ي ظ��ل اس �ت �م��رار ُس �ب��ات
وزارة التجارة التي آخ��ر همها حماية
املستهلك.
وذكر الكندري ان وزير النفط واملالية
ان��س الصالح وعبر دراس��ة مستشاريه
طالبوا برفع بعض الدعومات بذريعة
تقنني الهدر في الوقت الذي أقر الصالح
مكافآت مليونية لقيادات نفطية مطالبا
امل �س��ؤول�ي�ن ب��اح �ت��رام ع �ق��ول امل��واط �ن�ين
وعدم استفزازهم داعيا الحكومة إلى أن
تتحمل املسؤولية السياسية ف��ي حال
استمرارها برفع الدعم عن املواطنني.

وفرة حقيقية
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه اك � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب ف �ي �ص��ل
الكندري ان سياسة رفع االسعار التي
تسوق لها وزارة املالية غريبة جدا في
ظل وفرة مالية حقيقية تضخمت منها
ميزانية ال��دول��ة ف��ي ف�ت��رات سابقة كان
فيها سعر البرميل اكثر من  100دوالر
م �ش �ي��را ال ��ى ان وص� ��ول س �ع��ر ال�ب��رم�ي��ل
ح��ال�ي��ا ال��ى  30دوالرا الي�ن�ب�غ��ي ف�ي��ه ان
ي �ع��وض��ه امل ��واط ��ن ف ��ي ال ��وق ��ت ال � ��ذي لم
يستفد باالصل من االرتفاع السابق.
وت � � �س � ��اءل ال � �ك � �ن� ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي اال تتنافى توجهات الحكومة
وخطاب صاحب السمو أمير البالد في
الجلسة االفتتاحية حني دعا الحكومة

العتيبي:
استجواب الصالح
من  5محاور

فارس العتيبي

اعلن النائب فارس العتيبي
ع ��ن ع ��زم ��ه تقديم اس �ت �ج��واب
ال� � � ��ى ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
الوزراء وزير املالية وزير النفط
بالوكالة أنس الصالح مبينا ان
صحيفة استجوابه ستتضمن
خمسة م�ح��اور ه��ي رف��ع الدعم
وال �خ �ص �خ �ص��ة وه �ي �ئ ��ة س ��وق
املال والهيئة العامة لالستثمار
وهدر املال العام.

إحكام الرقابة
كما طالب الكندري ضرورة النظر في
الدعومات املمنوحة لبعض الشركات او
املستفيدين ف��ي ك��اف��ة األم ��ور التجارية
ق�ب��ل ال�ن�ظ��ر ال��ى ج�ي��ب امل��واط��ن البسيط
ف��ي ظ��ل غ�ل�اء االس� �ع ��ار ووق � ��وف وزارة
التجارة موقف املتفرج بعدم تفعيلها
الرقابة الفعلية على االسعار.
ك� �م ��ا ج � ��دد م �ط��ال �ب �ت��ه ب� �ض ��رورة
اخضاع اي زيادة مالية على السلع
واملنتجات وال��دع��وم��ات الحكومية

الحريجي يسأل الصالح
عن تصنيف محدودي الدخل
وج��ه النائب سعود الحريجي
س � � ��ؤاال إل � ��ى وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة أن ��س
ال � � �ص � ��ال� � ��ح ق� � � � ��ال ف � � �ي� � ��ه :ت� � �ع � ��ددت
ت �ص��ري �ح��ات وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ب�ش��أن
ع ��دم ت��أث�ي��ر ت��وج �ه��ات رف ��ع ال��دع��م
عن بعض السلع وزي��ادة الرسوم
س �ل �ب��ا ع� �ل ��ى م� � �ح � ��دودي ال ��دخ� ��ل.
وطالب الحريجي إفادته بما يلي:
 م��ا ت�ع��ري��ف امل��واط��ن م�ح��دودالدخل وفق املفهوم الحكومي؟
 م��ا اآلل �ي��ات وال �ض��واب��ط التيع�ل��ى أس��اس �ه��ا ت�ص�ن��ف الحكومة
امل � ��واط� � �ن �ي��ن م � � �ح� � ��دودي أو غ �ي��ر
محدودي الدخل؟
 م��ا ع��دد امل��واط�ن�ين م�ح��دوديال��دخ��ل وم��ا نسبتهم م��ن إجمالي
الكويتيني حتى تاريخه؟
 ه ��ل ه �ن ��اك دراس� � ��ة ح�ك��وم�ي��ةل �ض �م��ان ع� ��دم م �س ��اس ال �ت��رش �ي��د
بمحدودي الدخل؟ يرجى تزويدي
بها إن وجدت.

سعود الحريجي

 م ��ا ال �ض �م ��ان ��ات ل �ج �ه��ة ع��دمتأثير رفع الدعم عن بعض السلع
على املواطن محدود الدخل بشكل
مباشر أو غير مباشر؟
 ك� ��م ي �ش �ك��ل ح �ج ��م اس �ت �ف ��ادةامل � ��واط� � �ن �ي��ن م� � � �ح � � ��دودي ال� ��دخ� ��ل
م� � � ��ن«امل� � � ��دع� � � ��وم» ح � �س� ��ب أح � � ��دث
البيانات الحكومية؟

دراسات ومخططات
في السياق ذاته وجه الكندري سؤاال
ال��ى نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر
املالية والنفط أن��س الصالح وج��اء في
نص السؤال:
ت��وات��رت أنباء عن نية الحكومة رفع
ال ��دع ��م ع ��ن ب �ع��ض ال �س �ل��ع وامل �ن �ت �ج��ات
ال�ب�ت��رول�ي��ة وم�ن�ه��ا رف��ع اس �ع��ار ال��وق��ود
وال� �ك� �ه ��رب ��اء م� ��ا ص �ح ��ة ه � ��ذه االن � �ب� ��اء؟
والسبب وراء ذلك التوجه؟
م��ا ال��دراس��ة ال �ت��ي اع�ت�م��دت�ه��ا امل��ال�ي��ة
ل�ل��وص��ول ال ��ى ي�ق�ين ان زي� ��ادة االس �ع��ار
ع �ل��ى امل ��واط ��ن ه ��ي ال �ح ��ل ف ��ي ت�خ�ف�ي��ف
العبء على امليزانية؟
ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب �ك��ل ن �ت��ائ��ج ل�ج��ان
وف � ��رق ال �ع �م��ل ال �ت ��ي وص �ل ��ت ال� ��ى ه��ذه
ن �ت �ي �ج��ة ض � � � ��رورة رف � ��ع األس � � �ع � ��ار؟ م��ع
ت � ��زوي � ��دي ب ��أس� �م ��اء رؤس� � � ��اء واع� �ض ��اء

اللجان وال�ف��رق ومستوياتهم العلمية
وخبراتهم؟
م ��ا ه ��ي ال � ��دراس � ��ات وال �خ �ط��ط ال �ت��ي
تسير عليها املالية في اع��داد امليزانية،
وه � � ��ل ي� �ع� �ق ��ل ان ت� �س� �ه ��و امل� ��ال � �ي� ��ة ع��ن
احتماليات هبوط أسعار البترول؟
ه� ��ل ال� �ح ��ل ال ��وح� �ي ��د مل �ع��ال �ج��ة ه ��در
امليزانية وتقنينها يأتي عبر املساس
باملواطن؟
ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب �ك��اف��ة م�ك�ت�س�ب��ات
وح� �ق ��وق امل ��واط �ن�ي�ن وت�ك�ل�ف�ت�ه��ا حسب
ال �ق��واني��ن وال � �ق ��رارات امل�ن�ظ�م��ة ل�ل�ص��رف
وب��دء العمل بها كالبطاقة التموينية
ودعومات الكهرباء واملاء وبدل االيجار
وغ �ي��ره��ا ،اض��اف��ة ال ��ى ت��زوي��دي بحجم
اموال صادرات الدولة كافة.
هل هناك توجه او دراسة تحث على
االستفادة من صندوق االجيال القادمة
بأخذ مبلغ لسد العجز ومن ثم سداده
مستقبال بعد ارتفاع سعر البرميل؟
ه��ل اخ ��ذت امل��ال�ي��ة آراء امل��واط �ن�ين او
امل �س��ؤول�ين ح��ول زي ��ادة االس �ع��ار أو ان
الدراسات محتكرة الشخاص وشركات
معينة بعيدة عن واقعنا؟
م ��ا ال� ��دراس� ��ات ال �ت��ي اع � ��دت ل�ت�ن��وي��ع
م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل وه� ��ل ل� ��دى ال �ح �ك��وم��ة
اس � �ت ��رات � �ي � �ج � �ي ��ة ل �ت� �ش �غ �ي ��ل ال� �ه� �ي� �ئ ��ات
الحكومية ووزارات ال��دول��ة لالستثمار
في بعض مرافقها؟
تدني الرواتب
ب��دوره أك��د النائب عبدالله املعيوف
استياءه من نية الحكومة زيادة اسعار
البنزين على امل��واط��ن الكويتي ف��ي ظل
تسيب وتخبط واضح منها في مراقبة
الفساد املالي واالداري في مرافق الدولة
كافة ف��ي ح�ين امل��واط��ن الكويتي يعاني
من تدني الراتب وارتفاع اسعار السلع
االستهالكية وايجارات السكن.
وق ��ال امل�ع�ي��وف ان ال�ح�ك��وم��ة ع��اج��زة
ع � ��ن اي� � �ج � ��اد ب� ��دي� ��ل ل �ل �ن �ف ��ط وغ ��ال �ب �ي ��ة
ال� � � � ��وزراء ل �ي��س ل��دي �ه��م اي رؤي� � ��ة ل�ح��ل
امل�ش��اك��ل امل��رت�ب�ط��ه ب��وزارات �ه��م وت�ف��رغ��وا
ل�ت�ع�ي�ين امل �ح �س��وب�ين ع�ل�ي�ه��م وت�س�ه�ي��ل
مناقصاتهم.
وش � � ��دد امل� �ع� �ي ��وف ع �ل ��ى ان م �س��اس
دخ ��ل امل ��واط ��ن خ ��ط اح �م��ر ول ��ن نسمح
ب ��اس� �ت� �غ�ل�ال امل � ��واط � ��ن ل �ت �ص �ل �ي��ح ف�ش��ل
واخفاق الحكومه في ادارة البلد.
وح��ذر املعيوف الحكومة من املضي
بسياسة فرض االمر الواقع على املواطن
ف��ي التخطيط ل��رف��ع اس�ع��ار اخ��رى على
املواطن الذي يتطلع الى ممثليه ونوابه
في املجلس اليقاف جشع الحكومة في
استنزاف مدخول املواطن البسيط.
وط � � � ��ال � � � ��ب امل� � � �ع� � � �ي � � ��وف ال � �ح � �ك � ��وم � ��ة
ب ��االس �ت �ق ��ال ��ة وت� � ��رك امل � �ج� ��ال لغيرهم
ل �ح��ل م �ش��اك��ل ال �ب �ل��د امل �ت �ف��اق �م��ة بسبب
قصر نظر كثير م��ن ال ��وزراء وسطحية
تفكيرهم وتفرغ البعض منهم لتعيني
مفاتيحه االنتخابية لضمان عودته في
االنتخابات القادمة.
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الحويلة يقترح إنشاء مدن صناعية
الستقطاب رؤوس األموال
اق � � �ت � ��رح ال � �ن� ��ائ� ��ب د.م� �ح� �م ��د
الحويلة دع��م وتطوير القطاع
ال�ص�ن��اع��ي ل�ي�ك��ون اح ��د رواف ��د
الدخل للدولة وذل��ك في سبيل
دعم االقتصاد ومواجهة االزمة
النفطية العاملية.
وق��ال الحويلة ف��ي االق�ت��راح:
إن االق�ت�ص��اد ال�ق��وي ألي دول��ة
ي �ج��ب أن ي��رت �ك��ز ع �ل��ى أع �م��دة
ق ��وي ��ة ع �ل��ى رأس� �ه ��ا ال �ص �ن��اع��ة
ال� � �ت � ��ي ت� �م� �ث ��ل أي� � �ض � ��ا أه� �م� �ي ��ة
سياسية وتدخل ضمن سياق
األمن الوطني فاألمة التي تملك
م �ص��ان��ع ت �ن �ت��ج اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا
األس ��اس� �ي ��ة ك ��ال� �غ ��ذاء وال � � ��دواء
تكون أكثر ق��درة على مواجهة
ال� �ض� �غ ��وط ال � �ت ��ي ق� ��د ت� �م ��ارس
ع�ل�ي�ه��ا ف ��ي أي ق �ض��اي��ا دول �ي��ة
ل��ذل��ك ف� ��إن دع� ��م ال �ص �ن��اع��ة في
امل��رح �ل��ة ال�ح��ال�ي��ة ي�ع��د بمثابة
استثمار مالي أكيد للمستقبل
ي� �ف ��وق ف� ��ي ق �ي �م �ت��ه ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة
ال� �ق� �ي� �م ��ة ال � �ت� ��ي ق � ��د ت� �ن� �ت ��ج ع��ن
االستثمار في صندوق األجيال
القادمة السيما أن االستثمار
ال �ص �ن��اع��ي ي �ن �ت��ج ع �ن��ه ت �ط��ور
م�ل�ح��وظ ف��ي خ �ب��رات وك �ف��اءات
األيدي العاملة السيما الشباب
ال�ك��وي�ت��ي ال��واع��د ال ��ذي يبحث
ع��ن ت�ح�ق�ي��ق ال� ��ذات ومل ��ا ل��ه من
اه �م �ي��ة ك �ب��رى ف ��ي دف� ��ع عجلة

د .محمد الحويلة

التنمية االقتصادية.
وأضاف ان انخفاض أسعار
النفط دون ال�ـ  30دوالرا تحتم
ع �ل��ى ال �ج �ه��ات امل �ع �ن �ي��ة اع �ط��اء
ال�ف��رص��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ل�ك��ي تقوم
ب��دوره��ا ت �ج��اه امل�ج�ت�م��ع حيث
ي�ع��ان��ي ال�ق�ط��اع ال�ص�ن��اع��ي في
ال �ك��وي��ت ال �ع��دي��د م��ن ال �ع��وائ��ق
ال �ت��ي ت �ح��ول دون أن ي�ن��اف��س
ال �ص �ن��اع��ات األج �ن �ب �ي��ة ول�ع��ل
أب � ��رز ال �ع �ق �ب��ات أم � ��ام ان �ت �ع��اش
ال � � �ق � � �ط � ��اع ال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ي ن � � ��درة
األراض � � � � � � � � ��ي وغ� � � �ل� � ��اء األي � � � � ��دي
ال�ع��ام�ل��ة وص�غ��ر ح�ج��م ال�س��وق
ب��اإلض��اف��ة للمنافسة الشرسة
أم� � � ��ام امل� �ن� �ت� �ج ��ات امل � �س � �ت� ��وردة
ف ��ان ال �ق �ط��اع ال�ص�ن��اع��ي يمكن

أن ي �ش �ك��ل ع ��ام�ل�ا ق ��وي ��ا ل��دع��م
ال�ك��وي��ت اق�ت�ص��ادي��ا وسياسيا
كما يمكن أن يتحول إلى رافد
ث ��ان ل�لاق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي بعد
ال �ن �ف��ط وه� � ��ذا ي �ت �ط �ل��ب وج ��ود
إرادة وق��رار يدعم ه��ذا التوجه
وخ� � �ط � ��وات ح �ث �ي �ث��ة مل �ت��اب �ع �ت��ه
وال�ت�خ�ط�ي��ط ال�ج�ي��د ع��ن طريق
إعداد الدراسات االستراتيجية
ووض� ��ع م �ش��اري��ع م �ع��دة ج�ي��دا
وامل � �ت ��اب � �ع ��ة ال � �ج � �ي� ��دة ل �ت �ن �ف �ي��ذ
وتقييم هذه املشاريع ودراسة
االع � � �ت � � �ب� � ��ارات وال � �ص � �ع� ��وب� ��ات
ال �ت��ي ت�ع�ت��رض تنفيذ الخطط
املوجودة للعمل على تذليلها
وتوفير التسهيالت الالزمة من
س�ه��ول��ة اإلج � ��راءات واألراض ��ي
وال �س �ي��ول��ة ال�ل�ازم ��ة ل�ل�ت�م��وي��ل
لتيسير ال �ت��وس��ع ف��ي اإلن �ت��اج
والتعامل معه.
وجاء في نص االقتراح:
 ت��وف �ي��ر م �ن��اط��ق ص�ن��اع�ي��ةت�ل�ت��زم ب��االش �ت��راط��ات البيئية
وحديثة للبيئة.
 إن � � �ش� � ��اء م� � � ��دن ص �ن ��اع �ي ��ةالس� �ت� �ق� �ط ��اب رؤوس األم � � ��وال
ال�ك��وي�ت�ي��ة واألج �ن �ب �ي��ة واع� ��داد
تصور شامل لتطوير القطاع
ال�ص�ن��اع��ي ل�ي�ك��ون ض�م��ن أح��د
م �ص��ادر ال��دخ��ل ال��رئ�ي�س�ي��ة في
الكويت.

 ت �ط��وي��ر ق��وان�ي�ن ال�ص�ن��اع��ةل� � �ت � ��واك � ��ب ال� � �ت� � �ط � ��ور ال � �ع ��امل ��ي
املتالحق في مجال الصناعة.
 ال� � �ت � ��زام ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب�م�ن��حامل �س �ت �ث �م��ري��ن أراض � � ��ي إلق��ام��ة
املشروعات عليها.
 أن ي �ق��وم ال�ب�ن��ك الصناعيب��دوره في تمويل املستثمرين
وت�خ�ف�ي��ض ال �ف��ائ��دة لتشجيع
املستثمرين الكويتيني.
 اس� � � �ت� � � �غ� �ل ��ال ال � � �ع� �ل��اق� � ��اتال �ت �ج��اري��ة واالق �ت �ص ��ادي ��ة بني
الكويت والعديد من دول العالم
ل�ل�م�س��اه�م��ة ف��ي ن�ق��ل ال�خ�ب��رات
التكنولوجية ال�لازم��ة لتنمية
القطاع الصناعي الوطني في
الكويت.
 ع � �م� ��ل دورات م� �ج ��ان� �ي ��ةت��وع��وي��ة ل �ل �ش �ب��اب وأص �ح ��اب
امل�ص��ان��ع ال�ك��وي�ت�ي��ة ع��ن كيفية
ت� � �ط � ��وي � ��ر االس � �ت� ��رات � �ي � �ج � �ي� ��ات
ال�ت �ص�ن�ي�ع �ي��ة امل �ث �م��رة ل�ل�ت�ق��دم
التقني.

اس � �ت � �غ� ��رب ال � �ن� ��ائ� ��ب راك � � ��ان
النصف التوجه الحكومي لرفع
ال ��دع ��وم ع ��ن ب �ع��ض ال �خ��دم��ات
العامة املقدمة للمواطنني في
ح�ي�ن ان ال �ح �ك��وم��ة ت� �غ ��رق ف��ي
الهدر املالي والفساد ال��وزاري
م � �ش � �ي ��را ال � � ��ى أن أح � � ��د أوج � ��ه
الفساد عمليات ش��راء األدوي��ة
وال� �ع�ل�اج ف ��ي ال� �خ ��ارج ب� ��وزارة
ال �ص �ح��ة وال �ع �ق��ود التنفيعية
ال� �ت ��ي ي �ب��رم �ه��ا امل �ت �ن �ف��ذي��ن ف��ي
وزارة الصحة.
وق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب ال �ن �ص��ف ف��ي
تصريح صحفي امس ان وزير
الصحة د .علي العبيدي يمثل
أح ��د أب ��رز األم �ث �ل��ة ف��ي تشريع
ال � �ه� ��در امل� ��ال� ��ي ف� ��ي ال �ح �ك��وم��ة
وعلى حساب صحة املواطنني

راكان النصف

وحاجاتهم للعالج مشيرا الى
أن م��ا رص��ده دي��وان املحاسبة
ع � ��ن ارت � � �ف� � ��اع ح� � � ��االت ال� �ع�ل�اج
ف ��ي ال� �خ ��ارج ف ��ي س �ن��ة واح� ��دة
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الطريجي لـ «الدستور»:
ال داعي لتشكيل لجنة الـ٣٠
أكد رئيس لجنة الشباب والرياضة
البرملانية النائب د.عبدالله الطريجي
ان اللجنة لن تألو جهدا من اجل رسم
خارطة طريق لحل القضية الرياضية
ب � �ت� ��واف� ��ق آراء أع � �ض ��ائ � �ه ��ا م � �ش ��ددا
ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة اس � �ت� ��دع� ��اء اص� �ح ��اب
االخ�ت�ص��اص ل�ل��وص��ول ال��ى األه��داف
املنشودة والخروج من االزمة وعودة
الرياضة الكويتية الى سابق عهدها.
وق � � � ��ال ال � �ط ��ري � �ج ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
لـ«الدستور» ان هناك اقتراحا قدمه
بعض النواب بشأن تشكيل لجنة من
 30شخصية رياضية من ذوي الخبرة
وال �ك �ف��اءة ال��ري��اض�ي��ة ل�ي�ت�ع��اون��وا هم
ول�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ف��ي حل
االزمة الرياضية مشددا على احترامه
ملقدمي االق �ت��راح اال ان��ه اك��د ان لجنة
ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ل��دي�ه��ا مجموعة
م ��ن امل �س �ت �ش��اري��ن م �ت �خ �ص �ص�ين ف��ي
املجال القانوني واإلداري والرياضي
كما ان من حق اللجنة االستعانة بمن
تراه مناسبا من أهل االختصاص في
الوقت الذي تراه مناسبا.
واض� ��اف ال�ط��ري�ج��ي ان وج ��ود 30
شخصية في اجتماع اللجنة سيكون

د،عبدالله الطريجي

ل��ه ال�ع��دي��د م��ن السلبيات م��ن اب��رزه��ا
إرب��اك العمل داخ��ل اللجنة موضحا
أن اللجنة ارت��أت تأجيل ه��ذا املقترح
واس�ت��دع��اء م��ن ت��راه مناسبا لتبادل
وجهات النظر واآلراء سواء من الـ 30
شخصية املقترحة او من غيرهم ممن
يراهم اعضاء اللجنة يثرون الحوار
وص � � ��وال ل ��رس ��م ال� �ح� �ل ��ول ل�ل�م�ش�ك�ل��ة
الرياضية.

العازمي :جهود وزير البلدية
إصالحية ونشيد بقراراته
لمحاربة الفساد

النصف :جلسة استجواب العبيدي
ستكشف االحترافية في سرقات الصحة
بعهد الوزير الحالي لتحقيق
ترضيات سياسية شكل أكثر
م� ��ن  % 50وه � ��ي ك� ��ارث� ��ة ب�ك��ل
امل� �ق ��اي� �ي ��س ان ي� �س ��اف ��ر م��دع��ي
امل � ��رض ل�ل�س�ي��اح��ة وي �ب �ق��ى في
الكويت املستحق للعالج.
وب� �ي ��ن ال� �ن � �ص ��ف ان ج �ل �س��ة
االس � �ت � �ج� ��واب س �ت �ك �ش��ف دور
ال ��وزي ��ر ال �ع �ب �ي��دي ف ��ي ت�ش��ري��ع
ال � � �ه � � ��در امل � � ��ال � � ��ي ف � � ��ي وزارت � � � � ��ه
واملاليني التي كان من املفترض
ان ت �ك��ون ل�ت�ح�س�ين ال �خ��دم��ات
ال� �ط� �ب� �ي ��ة وت � �ط� ��وي� ��ره اال ان �ه��ا
ذهبت لبناء عالقات سياسية
ومحاوالته لخلق جدار يحميه
من املساءلة النيابية.
وقال النصف ان الحكومة ان
أرادت اص�ل�اح امل��وازن��ة العامة

برلمان

ل� �ل ��دول ��ة ف �ل �ت �ح �ض��ر ب��أك �م �ل �ه��ا
ج �ل �س��ة االس� �ت� �ج ��واب ل�ت�ش��اه��د
ال�س��رق��ات والتنفيع ف��ي وزارة
ال � �ص � �ح� ��ة ك � �م� ��ا ط ��ال� �ب� �ه ��ا ب� ��أن
ت �ح �ض��ر ف��ري �ق �ه��ا االس �ت �ش��اري
ال� � � ��ذي أع � � ��د دراس� � � � � ��ات خ �ف��ض
ال ��دع ��وم ��ات ح �ت��ى ي �ك ��ون ع�ل��ى
بينة في أماكن الهدر والتالعب
م �ب �ي �ن��ا أن ج �ل �س��ة اس �ت �ج��واب
ال �ع �ب �ي ��دي س �ت �ك �ش��ف ل �ل �ن��واب
والحكومة ال��ى أي م��دى بلغت
االح�ت��راف�ي��ة ف��ي س��رق��ات وزارة
الصحة.

أش � ��اد ال �ن��ائ��ب ح� �م ��دان ال �ع��ازم��ي
ب �ج �ه��ود وزي � ��ر امل� ��واص�ل��ات ووزي� ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ب� �ل ��دي ��ة ع�ي�س��ى
الكندري في كشف الفساد والتالعب
امل��ال��ي واالداري ف��ي ب�ل��دي��ة الكويت
م ��وض� �ح ��ا ان اك � �ت � �ش ��اف ال� �ك� �ن ��دري
الفضيحة املالية الكبرى التي هزت
اروقة البلدية بشأن وجود تالعبات
م��ال�ي��ة مل��دة أرب ��ع س �ن��وات متواصلة
ام�ت��دت منذ  2011إل��ى  2015شملت
تحصيل إي � ��رادات ال�ب�ل��دي��ة النقدية
دل �ي��ل ع �ل��ى م �ح��ارب��ة ال ��وزي ��ر ل�ق��وى
الفساد داخل هذا القطاع الحكومي
املهم الذي تفشى فيه الفساد.
واث � �ن� ��ى ال � �ع� ��ازم� ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ام � ��س ع �ل ��ى ق � � ��رار ال ��وزي ��ر
ال �ك �ن��دري ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة ب��رئ��اس��ة
كبير الخبراء الحسابيني في وزارة
ال �ع ��دل ل�ح�ص��ر ك ��ل اإلي� � � ��رادات ال�ت��ي
دف�ع��ت ن�ق��دا ول��م ي�ت��م ت��وري��ده��ا إل��ى
ص �ن��دوق ال�ب�ل��دي��ة وت �ح��دي��د ك��ل من
كان له يد في هذا العمل من موظفي
ال �ب �ل��دي��ة أو غ �ي��ره��م م��ع ذك ��ر االس��م
وال �ص �ف��ة وم��رك��ز ال �ع �م��ل س� ��واء ك��ان
عمله تنفيذيا أو إشرافيا مع بيان
املدة التي تم فيها هذا الفعل وكل من
ساهم فيه سواء كان ذلك عن طريق

حمدان العازمي

االت �ف��اق أو التحريض أو املساعدة
وس��واء كان الفاعل من العاملني في
البلدية أو من خارجها.
واخ � �ت � �ت� ��م ال � �ع � ��ازم � ��ي ت �ص��ري �ح��ه
م �ط ��ال �ب ��ا ك� ��اف� ��ة م � �س ��ؤول ��ي ال� ��دول� ��ة
بالعمل على م�ح��ارب��ة ق��وى الفساد
واملتنفذين الذين عاثوا في االرض
فسادا واستغلوا الضعف الحكومي
ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ اج� �ن ��دات� �ه ��م وت �ض �خ �ي��م
ارصدتهم على حساب املال العام.
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قدم مجموعة من االقتراحات برغبة لحل مشاكل ذوي االحتياجات

عسكر يطالب بإنشاء هيئة مستقلة
لتطوير المناهج
ت� � �ق � ��دم ال � �ن � ��ائ � ��ب ع� �س� �ك ��ر ال� �ع� �ن ��زي
بمجموعة من االقتراحات برغبة لحل
م �ش��اك��ل ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة
وت �ط��وي��ر امل �ن��اه��ج ال��دراس �ي��ة وإن �ش��اء
مركز للتوحد.
وب�ين النائب أن ذوي االحتياجات
ال � �خ ��اص ��ة ي� �م� �ث� �ل ��ون ش ��ري� �ح ��ة م �ه �م��ة
بالنسبة ملجتمع الكويت حيث يوجد
ع� � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن االس � � ��ر ال � �ت ��ي ل��دي �ه��ا
م� �ع ��اق ��ون وه � ��و م� ��ا ي �ت �ط �ل��ب ت �ض��اف��ر
الجهود لخدمة هذه الشريحة وذويهم
مل��ا لقضيتهم م��ن ب�ع��د ان�س��ان��ي كبير
ل��دم�ج�ه��م ف��ي امل�ج�ت�م��ع ح�ت��ى ي�ش�ع��روا
ب��أن��ه ال ف ��رق ب�ي�ن�ه��م وب �ي�ن امل��واط �ن�ين
االص � �ح� ��اء ف ��ي ال �ح �ق ��وق وال ��واج� �ب ��ات
ان امل� �ع ��اق ب� � ��دوره م ��واط ��ن ول� ��ه ن�ف��س
ال � �ح � �ق� ��وق وال� � ��واج � � �ب� � ��ات ال � �ت � ��ي ع �ل��ى
امل��واط �ن�ين االص �ح��اء وه ��و م��ا ينبغي
التعامل معه ألنه حق دستوري أصيل
لهم كفله دستور الكويت ال ان يعاملوا
كأنصاف او أشباه مواطنني كما يظن
البعض.
ف � ��ان م �س �ت��وى ال �ع �ن��اي��ة وال ��رع ��اي ��ة
ب ��امل �ع ��اق ي �ش �ك��ل أح� ��د أه� ��م امل �ق��اي �ي��س
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة ال � �ت � ��ي ت � �ق � ��اس ب �م��وج �ب �ه��ا
ح�ض��ارات األم��م ومستويات تطورها
ومل��واك�ب��ة ه��ذا ال�ت�ط��ور يستلزم القيام
ب �ت��وف �ي��ر ال��رع��اي��ة ال �ص �ح �ي��ة ال�ش��ام�ل��ة
وامل� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة ال ��وق ��ائ� �ي ��ة وال �ع�ل�اج �ي ��ة
والتأهيلية ك��ذل��ك التعليم ف��إن مجال
التعليم ل��ذوي االح�ت�ي��اج��ات الخاصة
امل� �ع ��اق�ي�ن ال � ��ى اع� � � ��ادة ت ��رت �ي ��ب ف�ن�ح��ن
بحاجة الى خدمات تعليمية للمعاقني
وأن ي �ك��ون ه �ن��اك اع �ت �م��اد أك �ب��ر على
امل��دارس الحكومية فاملدارس الخاصة
ت�ت�ط�ل��ب م�ب��ال��غ م��ال�ي��ة ك�ب�ي��رة ت�ص��رف
ف��ي غير محلها وإي�ق��اف امل��دارس غير
امل��رخ �ص��ة ل�ت�ع�ل�ي��م وت ��دري ��ب امل�ع��اق�ين
ف��ال�ت�ع�ل�ي��م ي �ح �ت��اج ال ��ى رق ��اب ��ة ك�ب�ي��رة
س � � ��واء ك ��ان ��ت امل � � � ��دارس ح �ك��وم �ي��ة أو
خ��اص��ة وأن ن�ت�ب�ين ه��ل ت ��ؤدي دوره ��ا
الصحيح.
وجاء في نص االقتراح:
 إع ��ادة ص�ي��اغ��ة م�ع��اي�ي��ر تصنيفاإلع� � ��اق� � ��ة وت� �ش� �خ� �ي� �ص� �ه ��ا ب� �م� �ش ��ارك ��ة
الجهات العامله بمجال اإلعاقة.
 التخفيف من الشروط والضوابطل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى االم � �ت � �ي� ��ازات وج �ع��ل
شروط وضوابط هيئة اإلعاقة أولوية.
 إع� �ط ��اء ال ��رات ��ب ال �ك��ام��ل ال �ش��ام��لللمتقاعدين حسب القانون.
 إعطاء حق االسره تحديد املتقدمللتقاعد دون شروط عمر االبن املعاق.
 ت�ح��وي��ل ط�ل�اب ص�ع��وب��ات التعلمل��وزارة التربية حسب امل��ادت�ين 10 - 9
ودعمهم ماليا في مدارسهم.
 إي� �ق ��اف امل � � ��دارس غ �ي��ر امل��رخ �ص��ةل �ت �ع �ل �ي��م وت� ��دري� ��ب امل �ع ��اق�ي�ن وش �م��ول
املواصالت والخدمات ضمن الرسوم.

 ف �ص ��ل م �ل �ف ��ات االب � �ن � ��اء امل �ع��اق�ي�نك ��ل ع �ل��ى ح� ��ده وإع� �ط ��اؤه ��م روات �ب �ه��م
كأقرانهم دون تخفيض.
 اس�ت�ث�ن��اء ال �ب ��دون ح�س��ب م� ��اده ٢م ��ن ال �ق��ان��ون وإع �ط ��اؤه ��م امل �س��اع��دات
املاليه والخدمات والتوظيف األجهزة
واملعينات الطبية والتعليم.
وم � ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى اق � �ت ��رح ع�س�ك��ر
إع� �ط ��اء األول� ��وي� ��ة إلن� �ج ��از امل �ع��ام�ل�ات
ل� �ك� �ب ��ار ال � �س� ��ن وذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة وأص�ح��اب ال�ظ��روف الخاصة
من املرضى وإنشاء مكتب أو أكثر في
أجهزة الدولة املختلفة لخدمتهم.
وق��ال ف��ي ن��ص االق �ت��راح إن السعي
ف��ي قضاء ح��وائ��ج ال�ن��اس م��ن األخ�لاق
ال �ح �م �ي��دة ال �ت��ى ح ��ث ع�ل�ي�ه��ا اإلس �ل�ام
ال�ح�ن�ي��ف وج�ع�ل�ه��ا م��ن ب ��اب ال �ت �ع��اون
على البر والتقوى.
وفي الحديث الشريف عن ابن عمر
رضي الله عنهما :قال :قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم« :إن لله أقواما
اختصهم بالنعم ملنافع العباد ويقرها
فيهم ما بذلوها ف��إذا منعوها نزعها
عنهم وحولها إلى غيرهم».
ص ��دق ال ��رس ��ول ال �ك��ري��م ص �ل��ى ال�ل��ه
عليه وسلم.
ومن املعروف للجميع أن كبار السن
واملعاقني وذوي االحتياجات الخاصة
لديهم من الظروف العمرية والصحية
ما يجعلهم أقل قدرة على أداء أعمالهم
يحملهم عبئا أثقل
بأنفسهم وهو ما ِ
وحمال أشد وهم ي��رون أنهم عاجزون
ع��ن ال�ع�م��ل أو ع��ن إن �ج��از معامالتهم
ل � ��دى أج � �ه� ��زة ال � ��دول � ��ة وم��ؤس �س��ات �ه��ا
وهيئاتها.
ولهم علينا فرض وواجب أن نكون
ل �ه��م ن �ع��م امل �ع�ي�ن وال �س �ن��د ف ��ي إن �ج��از
م�ع��ام�لات�ه��م وت�ع�م�ي��ق ال�ش�ع��ور لديهم
ب� � ��أن ه � �ن� ��اك م � ��ن ي� �ح ��س ب �م �ع��ان��ات �ه��م
وي �ح ��اول ت�خ�ف�ي��ف أل ��م ال�ع�ج��ز أو كبر
ال �س��ن أو اإلع ��اق ��ة ع �ن �ه��م ب��اع�ت�ب��اره��م
أب��اء ن��ا وإخ��وان�ن��ا إال أن ال�ل��ه أصابهم
ب �م��ا ف�ي�ه��م ل�ح�ك�م��ة ي�ع�ل�م�ه��ا س�ب�ح��ان��ه
وتعالى.
وليس ألحد من ضمان أال يعجز أو
يمرض أو يصاب ب��أذى فاألقدار كلها
بيد الله جل وعال.
وعلى صعيد متصل قال عسكر إن
التوحد يعتبر م��ن اإلع��اق��ات الصعبة
التي تعرف علميا بأنها خلل وظيفي
ف��ي امل��خ ل��م ي�ص��ل ال�ع�ل��م ب�ع��د لتحديد
أسبابه يظهر خ�لال ال�س�ن��وات األول��ى
من عمر الطفل ويمتاز بقصور وتأخر
ف� ��ي ال� �ن� �م ��و االج� �ت� �م ��اع ��ي واإلدراك� � � � ��ي
والتواصل مع اآلخرين.
ويالحظ أن الطفل املصاب بالتوحد
فقط يكون طبيعيا عند الوالدة وليس
ل ��دي ��ه أي إع ��اق ��ة ج �س��دي��ة أو خ�ل�ق�ي��ه
وت�ب��دأ املشكلة بمالحظة الضعف في

عسكر العنزي

التواصل لدى الطفل ثم يتجدد الحقا
ب �ع��دم ال� �ق ��درة ع �ل��ى ت �ك��وي��ن ال �ع�لاق��ات
االجتماعية وميله للعزلة م��ع ظهور
مشاكل في اللغة إن وجدت ومحدودية
ف ��ي ف �ه��م األف� �ك ��ار ول �ك �ن��ه ي�خ�ت�ل��ف عن
األط�ف��ال املتخلفني عقليا ب��أن البعض
م��ن امل�ص��اب�ين لديهم ق ��درات وم�ه��ارات
فائقة قد تبرز في املسائل الرياضية أو
الرسم أو املوسيقى واملهارات الدقيقة.
ول � � � �ه � � � ��دف ت� � �م� � �ك �ي��ن األف� � � � � � � � � ��راد م ��ن
ذوي ال� �ت ��وح ��د ب ��امل � �ه ��ارات ال �ن �م��ائ �ي��ة
والتعليمية ال�ض��روري��ة للوصول إلى
أق�ص��ى إمكاناتهم ليصبحوا أعضاء
منتجني في املجتمع.
وط � ��ال � ��ب ب� ��ان � �ش� ��اء م� ��رك� ��ز م �ت �ط��ور
للتوحد يسمى مركز الكويت الدولي
ل �ل �ت��وح��د ي �ض��م خ� �ب ��راء وم �ه �ن �ي�ين في
ال �ط��ب ال�ن�ف�س��ي وال �ت �ع��دي��ل ال�س�ل��وك��ي
والعالج الوظيفي والنطق والتخاطب
وال �ت��دري��ب امل�ه�ن��ي ك��ذل��ك غ��رف��ا ل�ع�لاج
التأهيل السلوكي وغرفا للتشخيص
والتقييم وغ��رف��ا للمهارات السلوكية
وغرفا لعالج النطق والتخاطب وغرفا
للتدريب املهني وغرف تدريب خاصة
وتوفير التأهيل للفئة التي تجاوزت
امل ��رح �ل ��ة ال �ع �م��ري��ة  18س �ن��ة وت��أه �ي��ل
ال � �ك � ��وادر امل �ح �ل �ي��ة ل �ل �ع �م��ل ف ��ي م �ج��ال
العالج والتأهيل.
واق � �ت � ��رح ال� �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
إلحاق ادارة الشؤون القانونية في كل
ال � ��وزارات م�ب��اش��رة ت�ح��ت إدارة مكتب
كل وزير والسماح لكل العاملني فيها
م��ن املختصني بمراقبة عقود ال��وزارة
امل �ب��رم��ة م ��ع ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص وغ �ي��ره
ب��ال �ت��واص��ل م ��ع ال ��وزي ��ر م �ب��اش��رة في
ش��أن أي مالحظة أو ت�ج��اوز إداري أو
م��ال��ي ف��ي ال�ع�ق��ود امل�ب��رم��ة ب�ين ال ��وزارة
والقطاع الخاص.
وق� ��ال ف��ي ن��ص االق � �ت ��راح :ال تخلو
تقارير ديوان املحاسبة من مالحظات
ج��وه��ري��ة ع �ل��ى اه � ��دار ك�ب�ي��ر ف ��ي امل ��ال
العام نتيجة االخالل في تنفيذ العقود
التي تبرمها العديد من ال ��وزارات مع
القطاع الخاص.
ويالحظ في ه��ذا الصدد ان ادارات

الشؤون القانونية في ال��وزارات اما ان
تخفي ه��ذه امل�لاح�ظ��ات أو تتجاهلها
ل �ع��دم ات �ص��ال ه ��ذه االدارات م�ب��اش��رة
م ��ع ال ��وزي ��ر وال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال�ح��ري�ص�ين
ع�ل��ى ال �ص��ال��ح وامل� ��ال ال �ع��ام ال�ع��ام�ل�ين
في االدارات القانونية في العديد من
ال� � � ��وزارات ي �ع��ان��ون م ��ن اخ �ف ��اء بعض
ال�ت�ج��اوزات ف��ي ع�ق��ود ال ��وزارة املبرمة
م� ��ع ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ع �ن �ه��م وال �ت ��ي
تسببت في مخالفات وتجاوزات على
املال العام وعدم استطاعتهم مخاطبة
الوزير املختص مباشرة في تقاريرهم.
م �م��ا ي �ق �ت �ض��ي م ��ا س �ب��ق ان ي�ن�ت�ب��ه
ال� � �س � ��ادة ال� � � � � ��وزراء ل� �ل� �ظ ��اه ��رة امل� �ش ��ار
اليها ويلحق ك��ل وزي��ر ادارة الشؤون
القانونية مباشرة تحت ادارة مكتبة
وال� �س� �م ��اح ل �ك ��ل ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف �ي �ه��ا م��ن
امل �خ �ت �ص�ي�ن ب �م��راق �ب��ة ع� �ق ��ود ال � � ��وزارة
املبرمة مع القطاع الخاص بالتواصل
م � ��ع ال � ��وزي � ��ر م � �ب ��اش ��رة ف � ��ي ش� � ��أن أي
مالحظة أو تجاوز اداري أو مالي في
ال�ع�ق��ود امل�ب��رم��ة ب�ين ال� ��وزارة وال�ق�ط��اع
الخاص.
وف ��ي ال �س �ي��اق ن�ف�س��ه اق �ت��رح عسكر
إن� �ش ��اء ه �ي �ئ��ة ع ��ام ��ة م�س�ت�ق�ل��ة ت�ت�م�ت��ع
بالشخصية االعتبارية يشرف عليها
وزي��ر التربية وتسمى الهيئة العامة
لتطوير املناهج.
تختص الهيئة بما يلي:
 ت �ط��وي��ر امل �ن ��اه ��ج ال ��دراس� �ي ��ة ف��يوزارة التربية ووزارة التعليم العالي
بما يتماشى م��ع الدستور والقوانني
وت��واك��ب العصر والتطور أو إلغاء ما
ه��و ق��ائ��م م��ن ه ��ذه امل�ن��اه��ج وإح�لال�ه��ا
بمناهج جديدة.
 ال �ت �ن �س �ي��ق ب �ي��ن ج � �ه� ��ات ال� ��دول� ��ةامل� � �خ� � �ت� � �ل� � �ف � ��ة ف � � � ��ي ك � � � ��ل م � � � ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق
باختصاصات الهيئة.
 ال �ت �ن �س �ي��ق ب�ي�ن ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ع��اموال� � �خ � ��اص ب � �ش ��أن امل� �ن ��اه ��ج ل �ض �م��ان
وحدة األهداف املراد تحقيقها تربويا
وتعليميا وأكاديميا.
 العمل على ضمان تنفيذ األهدافامل��وض��وع��ة م��ن الهيئة ب�ش��أن املناهج
التعليمية والتربوية واألكاديمية في
القطاعني العام والخاص.
 ال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع�ي�ن ال �ع��اموال� � �خ � ��اص ب � �ش ��أن ت� ��دري� ��س امل �ن��اه��ج
امل��وض��وع��ة م��ن ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي ال�ق�ط��اع�ين
ال �ع��ام وال �خ��اص س ��واء ك��ان��ت مناهج
جديدة أو منقحة أو مطورة.
عمل الخطط التعليمية والتربويةواالكاديمية لتدريس املناهج املنقحة
واملطورة من قبل الهيئة.
 إصدار القرارات واللوائح الخاصةب�ش��أن امل�ن��اه��ج التعليمية وال�ت��رب��وي��ة
واالك��ادي �م �ي��ة وم��راق �ب��ة ت�ن�ف�ي��ذه��ا في
القطاعني العام والخاص.
 -وض � � � ��ع ال � � �ل� � ��وائ� � ��ح وال� � � � �ق � � � ��رارات

وال�ت�ع�ل�ي�م��ات ال�ل�ازم ��ة ب �ش��أن امل�ن��اه��ج
وت �ط ��وي ��ره ��ا وإن � �ش� ��اء ال �ج ��دي ��د م�ن�ه��ا
وت� ��دري � �س � �ه� ��ا ف � ��ي ال � �ق � �ط ��اع �ي�ن ال � �ع ��ام
والخاص.
 ال � �ق � �ي� ��ام ب� � ��إص� � ��دار ال� �ت ��وص� �ي ��اتوال ��دراس ��ات ال�لازم��ة لتطوير املناهج
في القطاعني العام والخاص.
ومن جانب آخر قدم عسكر اقتراحا
قال فيه إن االنفاق على التعليم مهما
كبر ه��و استثمار مربح ألن��ه ينعكس
ع�ل��ى جميع ج��وان��ب ال�ح�ي��اة ورغ ��م أن
تمويل التعليم ه��و مسؤولية ال��دول��ة
ب� ��ال� ��درج� ��ة األول � � � ��ى إال أن� � ��ه ال ي�ع�ف��ي
ال�ق�ط��اع��ات األخ ��رى م��ن امل�س��اه�م��ة فيه
بهدف ربحية معقولة ونوعية متميزة
من التعليم وال ضير في االستفادة من
تجارب دول كثيرة سبقتنا في مجال
تطوير التعليم وأوجدت حلوال أثبتت
نجاحها لعدد من مشاكل التعليم التي
تواجهنا استثمارا للوقت ال��ذي يعد
عنصرا فاعال في عصر املعلومات.
وجاء في نص االقتراح:
 تنويع مصادر تمويل مؤسساتالتعليم ال�ع��ال��ي ب�م��ا فيها مؤسسات
إع � ��داد امل �ع �ل��م وي �م �ك��ن االس �ت �ف ��ادة من
ال�ت�ج��رب��ة ال�ي��اب��ان�ي��ة ف��ي ال�ت�م��وي��ل مثل
شراء األسهم من األسواق املالية وإدارة
م�ح �ف �ظ��ة ن �ش �ط��ة وال� �ت� �ج ��ارة ك��ام �ت�لاك
املطاعم والفنادق وقاعات االجتماعات
وام � �ت �ل�اك ال �ص �ح��ف وامل � �ج �ل�ات ودور
النشر واملطابع وغيرها.
 وضع برامج فعالة لترقية قدراتأعضاء هيئة التدريس في مؤسسات
إع ��داد املعلم وت��دري�ب�ه��م على التعليم
اإللكتروني وعلى استخدام الحاسب
ف��ي التعليم م��ن خ�ل�ال اع�ت�م��اد ب��رام��ج
ل �ل �ت ��دري ��ب وال� �ب� �ح ��ث وال � � �ت� � ��دارس ف��ي
ال ��داخ ��ل وال� �خ ��ارج وت�ش�ج�ي�ع�ه��م على
امل �ش ��ارك ��ة ف ��ي امل ��ؤت� �م ��رات وال �ل �ق ��اءات
العلمية ال��داخ�ل�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة كذلك
تحسني كادر أعضاء هيئة التدريس.
 ت�ط��وي��ر ب��رام��ج إع ��داد امل�ع�ل��م علىض� � ��وء ال � � � ��دور ال � �ج ��دي ��د ل �ل �م �ع �ل��م ف��ي
عصر املعلومات وذل��ك بالتعاون بني
م ��ؤس �س ��ات ال� ��دول� ��ة وق� �ط ��اع األع� �م ��ال
وامل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي واع� �ت� �م ��اد ال�ب�ح��ث
والتطوير كمسؤولية أساسية لكليات
ال�ت��رب�ي��ة وك�ع�ن�ص��ر رئ �ي��س ف��ي ب��رام��ج
تكوين املعلمني يستهدف بناء القاعدة
املعرفية لتكوين املعلمني وتطويرها
باستمرار والتأكيد على أن تتضمن
ال �ب��رام��ج امل� �ط ��ورة م ��ا ي��دع��م وي��ؤص��ل
الوالء الوطني لدى املعلمني.
 تشجيع قيام مؤسسات التعليمالعالي األهلية غير الهادفة للربح.
 اس �ت �م��رار ت ��دري ��ب امل �ع �ل �م�ين علىإجادة اللغة اإلنجليزية ألهميتها في
االستفادة من التطور املعرفي العاملي
الذي لم يعد خيارا في ظل العوملة.

إعطاء الراتب
الكامل الشامل
للمتقاعدين حسب
القانون
إيقاف المدارس
غير المرخصة
لتعليم وتدريب
المعاقين
وشمول
المواصالت
والخدمات ضمن
الرسوم
التخفيف
من الشروط
والضوابط
للحصول على
االمتيازات وجعل
شروط وضوابط
هيئة اإلعاقة
أولوية
إعطاء حق االسره
تحديد المتقدم
للتقاعد دون
شروط عمر االبن
المعاق
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المرافق العامة أكثر لجنة أصدرت تقارير
بـ  11تقريرا وأنجزت  15موضوعا
تتمة المنشور ص08
ب �م �ش��روع م��دي �ن��ة ل��ؤل��ؤة ال �خ �ي��ران
السكنية موضحا فيه مدى التزام
امل �س �ت �ث �م��ر ب �ت �ن �ف �ي��ذ ج �م �ي��ع ب �ن��ود
العقد وشروطه.
 تقرير االستقرار املالي .2013 ت �ق��ري��ر ب �ن��ك ال �ك��وي��ت امل��رك��زين �ص��ف ال �س �ن��وي ب�ق�ي�م��ة ال �س �ن��دات
وال�ص�ك��وك ال�ت��ي اص��درت�ه��ا ال��دول��ة
وكافة الدعم الحكومي.
 تقرير املتابعة للخطة السنوية( )2015/2014ع��ن فترتي (فبراير
 )2014و (نوفمبر .)2014
 ت� � �ق � ��ري � ��ر م� � �ت � ��اب� � �ع � ��ة ال � �خ � �ط ��ة 2015/2014خ� � �ل � ��ال ال� � �ف� � �ت � ��رة
.2014/12/31-2014/4/1
 ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �خ� ��اص ب �م �ت��اب �ع��ةت ��وص� �ي ��ات ت �ق �ي �ي��م ك � �ف� ��اءة ان �ظ �م��ة
ال �ك �ش��ف ع ��ن ال� �غ ��از وال ��رح �ي ��ق في
م � ��راك � ��ز ال� �ت� �ج� �م� �ي ��ع ب� �ش ��رك ��ة ن �ف��ط
ال� �ك ��وي ��ت وال� � � ��ذي ت� ��م ان� � �ج � ��ازه ف��ي
يونيو  2015وبالتعاون مع شركة
نفط الكويت.
 ت � �ق � �ي � �ي� ��م ك� � � �ف � � ��اءة وف� ��اع � �ل � �ي� ��ةال�ن�ظ��م التشغيلية للهيئة العامة
ل�ل�ص�ن��اع��ة  -ال �ج ��زء ال �ث��ان��ي (ن�ظ��م
الرقابة الداخلية).
 تقييم فاعلية تنفيذ مشاريعخ� �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للشباب والرياضة.
 ت �ق �ي �ي��م ك� �ف ��اءة وف��اع �ل �ي��ة أداءال �ن �ش��اط االس �ت �ث �م��اري ل�ل�ص�ن��دوق
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل �ت �ن �م �ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة
العربية.
 تقييم كفادة وفاعلية الصيانةبمصافي شركة البترول الوطنية
الكويتية.
 تقرير املتابعة السنوي للخطةالسنوية .2015/2014
 تقرير املتابعة نصف السنويللخطة السنوية  2016/2015عن
الفترة (.)2015/9/30-2015/4/1
 تعديل مقدم من العضو فيصلف�ه��د ال�ش��اي��ع ع�ل��ى م �ش��روع ق��ان��ون
بتنظيم الوكاالت التجارية (سحب
ال �ت �ق��ري��ر ال � �س ��ادس ع �ش��ر ب�ج�ل�س��ة
املجلس ملزيد من الدراسة).
 تعديل مقدم من العضو احمدس�ل�ي�م��ان ال�ق�ض�ي�ب��ي ع�ل��ى م�ش��روع
قانون بتنظيم الوكاالت التجارية
(س� �ح ��ب ال �ت �ق��ري��ر ال � �س� ��ادس ع�ش��ر
بجلسة املجلس ملزيد من الدراسة).
 تعديالت مقدمة من الحكومةعلى املشروع بقانون بشأن تنظيم
الوكاالت التجارية (سحب التقرير
ال � �س ��ادس ع �ش��ر ب �ج �ل �س��ة امل�ج�ل��س
ملزيد من الدراسة).
 -ت � �ع ��دي ��ل م � �ق� ��دم م � ��ن ال �ع �ض��و

ع � � � ��ادل م � �س� ��اع� ��د ال� � �خ � ��راف � ��ي ع �ل��ى
م�ش��روع االق�ت��راح��ات بشأن قانون
املناقصات العامة.
 تعديل مقدم من العضو احمدس� �ل� �ي� �م ��ان ال �ق �ض �ي �ب ��ي ع� �ل ��ى ن��ص
املادة ( )54اسس التقييم ومعايير
املقارنة بني العطاء.
اللجنة التشريعية والقانونية
عقدت  6اجتماعات استغرقت 6
س��اع��ات و 25دقيقة ان�ج��ز خاللها
 20موضوعا صدر بها  12تقريرا
وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا 250
موضوعا منها:
 مشروع قانون املرافق بإصدارق� ��ان� ��ون ال � � �ج � � ��زاءات واإلج� � � � � ��راءات
واملحاكمات العسكرية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ش��أن تنظيمتداول املعلومات ووثائق الدولة.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح�ك��ام امل��رس��وم بالقانون رق��م ()67
لسنة  1980بإصدار القانون املدني.
 مشروع قانون في شأن الرسومالقضائية.
 م�ش��روع ق��ان��ون ف��ي ش��أن هيئةالفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاحكام قانون االجراءات واملحاكمات
الجزائية الصادر بالقانون رقم 17
لسنة ( 1960اج��راء االع�لان لتكليف
الحضور).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح � �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء ال� �ص ��ادر
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )16ل �س �ن��ة 1960
(بشأن استعمال العنف او التهديد
ضد االشخاص).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح� �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف� �ع ��ات امل��دن �ي��ة
وال�ت�ج��اري��ة ال �ص��ادر ب��ال�ق��ان��ون رق��م
( )38لسنة ( 1980رد القضاء).
 م �ش��روع ق��ان��ون رق ��م  15لسنة 2004ب��إح��ال��ة م �ش ��روع ق ��ان ��ون في
شأن التسجيل العقاري.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاحكام القانون رقم ( )16لسنة 1960
ب��إص��دار ق��ان��ون ال �ج��زاء (اس�ت�غ�لال
هوى الشخص الضعيف).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح� �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف� �ع ��ات امل��دن �ي��ة
وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ال� � �ص � ��ادر ب ��امل ��رس ��وم
بالقانون رقم  38لسنة ( 1980بشأن
االعالن للشركات).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح �ك��ام ال �ق��ان��ون ق��ان��ون االج � ��راءات
وامل� �ح ��اك� �م ��ات ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ال� �ص ��ادر
ب ��ال � �ق ��ان ��ون رق� � ��م  17ل �س �ن ��ة 1960
(الدعوى املرفوعة على غير املتهمني
الى الجهات املختصة).
 -م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعض

جانب من اجتماع سابق للجنة املرافق العامة

اح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج � ��زاء ال � �ص� ��ادر
ب ��ال � �ق ��ان ��ون رق� � ��م  16ل �س �ن ��ة 1960
(ت �ش��دي��د ال�ع�ق��وب��ة ع�ل��ى امل� ��رأة التي
تسقط وليدها).
 م�ش��روع ق��ان��ون ب��إص��دار قانوناملحاكمات والعقوبات العسكرية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح� �ك ��ام ق ��ان ��ون امل ��راف� �ع ��ات امل��دن �ي��ة
وال � �ت � �ج� ��اري� ��ة ال� � �ص � ��ادر ب ��امل ��رس ��وم
ب ��ال � �ق ��ان ��ون رق� � ��م  38ل �س �ن ��ة 1980
القانون رقم  51لسنة  1984في شأن
االحوال الشخصية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج � ��زاء ال � �ص� ��ادر
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م ( )16ل �س �ن��ة 1960
(جرائم الحرب والسلم).
 -م� � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ف � � ��ي ش� ��أن

ح�ظ��ر اس �ت �ح��داث وان �ت��اج وت�خ��زي��ن
واس �ت �ع �م��ال االس �ل �ح��ة ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة.
( 22مادة).
 مشروع القانون بإضافة مادةج ��دي ��دة ل� �ق ��ان ��ون ال � �ج� ��زاء ال� �ص ��ادر
بالقانون رقم  16لسنة  1960حضر
التسول.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح�ك��ام القانون رق��م  31لسنة 1970
بتعديل بعض احكام قانون الجزاء
لسنة ( 1960إثارة النعرات الطائفية
او القبلية).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج � ��زاء ال � �ص� ��ادر
بالقانون رقم (( 1960 )16م��ادة عن
جريمة الزنا ومادة اخرى استعمال
العنف ضد املوظف).

صورة جماعية لقسم التقارير واملتابعة بمجلس األمة

 م� � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ب� �ت� �ع ��دي ��لب �ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون االج � ��راءات
وامل� �ح ��اك� �م ��ات ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ال� �ص ��ادر
بالقانون رقم  17لسنة .1960
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل��ادة( )33من القانون رقم  31لسنة 1970
بتعديل بعض احكام قانون الجزاء
رق ��م  16ل�س�ن��ة ( 1960اه ��ان ��ة ال�ع�ل��م
الوطني).
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاحكام قانون الجزاء رقم ( )16لسنة
( 1960التشيك ف��ي ن��زاه��ة القضاء)
مسترد  2003/10/1احالة اصلية.
 م�ش��روع ق��ان��ون بتعديل بعضاح�ك��ام القانون رق��م  67لسنة 1983
ف ��ي ش� ��أن ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون
القصر.

 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 35
ل� �س� �ن ��ة  1978ف � ��ي ش � � ��أن اي� � �ج � ��ارات
العقارات (تم اس�ت��رداده من الجلسة
.)2014/4/2
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح � � �ك� � ��ام ق� � ��ان� � ��ون ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال� �خ� �ب ��رة
ب��امل��رس��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  40لسنة
.1980
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام قانون االجراءات واملحاكمات
الجزائية ال�ص��ادر بالقانون رق��م 17
لسنة .1960
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  51لسنة 1984
في شأن االحوال الشخصية.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك ��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 23
ل �س �ن��ة  1990ب �ش ��أن ق ��ان ��ون ت�ن�ظ�ي��م
القضاء.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة( )11م� ��ن ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  40ل�س�ن��ة
 1972بشأن حاالت الطعن بالتمييز
واجراءاته.
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح� � �ك � ��ام ق � ��ان � ��ون ال � � �ج� � ��زاء ال � �ص� ��ادر
ب ��ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ( )16ل �س �ن��ة 1960
(ال� �ت� �ج� �م� �ه ��ر داخ � � � ��ل او ح � � ��ول دور
العدالة).
 م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة( 200م �ك��رر) م��ن ق��ان��ون االج � ��راءات
وامل � �ح ��اك � �م ��ات ال� �ج ��زائ� �ي ��ة ال � �ص ��ادر
بالقانون رقم  17لسنة ( 1960الطعن
ف ��ي االح� �ك ��ام ال� �ص ��ادرة م ��ن محكمة
الجنح املستأنفة).
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء ه��ىئ��ةالفتوى والتشريع وقضايا الدولة.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن ضماالدارة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ال ��ى
النيابة العامة.
 اقتراح بقانون بإضافة مادتنيجديدتني برقم ( 111مرر و  111مكرر
أ) ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م  16لسنة 1960
بإصدار قانون الجزاء ( 3مواد).
 اق�ت��راح بقانون في ش��أن تعديلامل � � � ��ادة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م� ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق ��م
( )42ل �س �ن��ة  2006ب ��إع ��ادة ت�ح��دي��د
االنتخابات لعضوية مجلس االمة.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادة( )135م��ن ال �ق��ان��ون رق��م ( )12لسنة
 1963ب � �ش� ��أن ال �ل�ائ � �ح ��ة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ملجلس األمة.
 اق �ت��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل ��ادةرقم ( )19من القانون رقم ( )41لسنة
 1993ف��ي ش��أن ش ��راء ال��دول��ة بعض
املديونيات وكيفية تحصيلها.

التتمة ص10
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استغرب خالل لقائه في برنامج «نقطة نظام» عدم توقف النشاط الرياضي الخليجي رغم تشابه القوانين

الحساوي :اللجنة األولمبية واتحاد كرة
القدم سبب إيقاف النشاط الرياضي
ك � �ش� ��ف م � ��ال � ��ك ورئ � � �ي� � ��س ن� � ��ادي
ن� ��وت � �ن � �غ � �ه� ��ام اإلن � �ج � �ل � �ي � ��زي ف� � ��واز
ال �ح �س��اوي ل �ب��رن��ام��ج ن�ق�ط��ة ن�ظ��ام
ع �ل��ى ت �ل �ف��زي��ون امل �ج �ل��س ع��ن نيته
خ � ��وض االن� �ت� �خ ��اب ��ات امل �ق �ب �ل��ة ف��ي
 2017م� �س� �ت� �ب� �ع ��دا ف � �ك� ��رة خ ��وض
ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ال � ��دائ � ��رة ال �ث ��ال �ث ��ة ع�ل��ى
املقعد الخالي لوفاة النائب نبيل
الفضل ن�ظ��را لضيق ال��وق��ت وع��دم
وجود الفرصة الكافية لالستعداد
لخوضها.
وت �ح��دث ال �ح �س��اوي ع��ن إي�ق��اف
النشاط الرياضي الكويتي مؤكدا
أن ذل��ك بسبب ش�ك��وى م��ن اللجنة
األومل� �ب� �ي ��ة أو ات� �ح ��اد ال� �ك ��رة وق ��ال
م �ع �ل �ق��ا إن امل �ش �ك �ل��ة م �ف �ت �ع �ل��ة وإال
ف�م��ن أي��ن س�ي�ع��رف ال�ف�ي�ف��ا ب��وج��ود
ت � �ع� ��ارض ب�ي��ن ال � �ق ��وان �ي�ن امل �ح �ل �ي��ة
وال�ع��امل�ي��ة إال ب��وج��ود م��ن يشتكي
ع �ل��ى ال ��وض ��ع ال� �ق ��ائ ��م؟ الف� �ت ��ا إل��ى
أن جميع األن�ش�ط��ة ال��ري��اض�ي��ة في
دول ال �خ �ل �ي��ج ت �ت �ل �ق��ى دع� �م ��ا م��ن
حكوماتها ول��م تتدخل املنظمات
ال��ري��اض �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة ب �س �ب��ب ع��دم
وج��ود شكوى م��ن أح��د ف��ي ال��دول
الشقيقة تتهم فيه حكوماتها في
الشأن الرياضي.
وف � �ي � �م ��ا ي� �ت� �ع �ل ��ق ب ��ان� �ت� �خ ��اب ��ات
ن��ادي ال�ق��ادس�ي��ة اعتبر الحساوي
أن ن�ت�ي�ج�ت�ه��ا م �ح �س��وم��ة ل�ص��ال��ح
قائمة الجميع معلنا ع��دم وج��ود
نية لديه لخوض تلك االنتخابات
ف� ��ي ظ� ��ل األوض � � � ��اع ال� �ق ��ائ� �م ��ة وأن
خوضه انتخابات النادي مرهونة
ب� ��وج� ��ود ت� ��واف� ��ق ب�ي��ن ال �ق��ائ �م �ت�ين
م �ش �ي ��را ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد إل � ��ى ان
اعتماد الصوت الواحد النتخابات
األن��دي��ة الرياضية لن يمكن قوائم
بعينها من الفوز الكاسح بجميع
أعضائها.
وان � �ت � �ق� ��د ال � �ح � �س � ��اوي ف � ��ي ه ��ذا
ال � �ص� ��دد ع ��رق �ل ��ة ال � �ن � ��ادي ل�ع�م�ل�ي��ة
تسجيل األعضاء الجدد للجمعية
ال�ع�م��وم�ي��ة م�ش�ي��را إل��ى أن مجلس
اإلدارة ال �ح��ال��ي ال ي��رغ��ب ف��ي ضم
أع �ض��اء ي�م�ث�ل��ون ال�خ�ص��م لضمنا
اس �ت �م��رار اح �ت �ك��ار ق��ائ�م��ة الجميع
مل �ج �ل ��س إدارة ال� � �ن � ��ادي م �ط��ال �ب��ا
ب��إش��راف ك��ام��ل م��ن الهيئة العامة
ل �ل��ري��اض��ة ع �ل��ى ع�م�ل�ي��ة التسجيل
ل�ض�م��ان الشفافية ف��ي ه��ذا ال�ش��أن
مؤكدا أن هيمنة قائمة واحدة على
ال�ن��ادي أم��ر ل��ن يطول ول��ن يستمر
ف��ي ال�س�ن��وات املقبلة وأن التغيير
قادم ال محالة.
ووج� � � ��ه ال � �ح � �س� ��اوي ان � �ت � �ق ��ادات

الذع��ة إل��ى فكرة جمع تبرعات من
ال �ج �م��اه �ي��ر م �ع �ت �ب��را أن �ه ��ا س��اب�ق��ة
اول��ى في تاريخ النادي والرياضة
الكويتية معتبرا ذلك دليل إخفاق
ف��ي ق�ي��ادة ال�ن��ادي يتطلب التنحي
واالس� �ت� �ق ��ال ��ة ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى ه�ي�ب��ة
النادي العريق.
وت� ��اب� ��ع م� �ت� �س ��ائ�ل�ا :ك� �ي ��ف ل �ن��اد
كبير مثل القادسية يدعمه شيوخ
وت � �ج� ��ار وأن � � ��اس ل �ه��م ث �ق ��ل م� ��ادي
ومعنوي أن يطلب دعما ماليا من
ج �م��اه �ي��ره؟ م �ع �ت �ب��را أن األوض� ��اع
ال � �ت� ��ي وص � � ��ل إل� �ي� �ه ��ا ح � � ��ال ن � ��ادي
ال�ق��ادس�ي��ة ت��دع��و ع�ش��اق��ه للتحسر
على ما آلت إليه أموره.
وأض� � ��اف أن األن� ��دي� ��ة ال �ع��امل �ي��ة
ال � �ت ��ي ت ��دف ��ع ج �م ��اه �ي ��ره ��ا أم� � ��واال
ت ��دخ ��ل ب �م��وج �ب �ه��ا ب �ن �س �ب��ة ض�م��ن
مالك النادي وتعود إليهم أموالهم
ف �ه��و اس�ت�ث�م��ار ل�ه��م أم��ا م��ن يدفع
أم��واال من جماهير القادسية فهو
يلقيها بحفرة مشيرا إلى ان تفاعل
ال�ج�م��اه�ي��ر م��ع ت �ل��ك ال ��دع ��وة وف�ق��ا
ملبدأ مجبر أخاك ال بطل وذلك من
واقع حبهم لناديهم وخوفهم على
مستقبله مستنكرا في هذا الصدد
تصريحات ملسؤولي النادي تؤيد
تلك الفكرة وتحس الجمهور على
ال �ت �ف��اع��ل م �ع �ه��ا وق � ��ال م �ع �ل �ق��ا :ل��و
أن��ي برئاسة ال�ن��ادي ووص�ل��ت إلى
امل��رح �ل��ة ال �ت ��ي أط �ل ��ب ف �ي �ه��ا دع �م��ا
م��ن الجمهور س��أت�ق��دم على الوفر
باستقالتي وأفسح املجال أمام من
يستطيع خدمة النادي وإنقاذه من
عثرته.
وت� ��اب� ��ع م �ت �س ��ائ�ل�ا :أي � ��ن ذه �ب��ت
أرباح استثمارات النادي ومدخول
اإلع�ل�ان��ات ودع ��م هيئة ال��ري��اض��ة؟
م �ش �ي��را إل� ��ى أن ال �ل �ع �ب��ة ال��وح �ي��دة
التي تنافس حاليا ه��ي لعبة كرة
القدم أم��ا باقي األلعاب الجماعية
والفردية فتشهد تراجعا ملحوظا
معتبرا أن ت�ل��ك امل��رح�ل��ة ال�ت��ي يمر
بها النادي من أس��وأ املراحل التي
مرت عليه طوال تاريخه.
صراع التكتالت
وق � ��ال ال� �ح� �س ��اوي :ل �ق��د تخليت
سابقا عن رئاسة ن��ادي القادسية
بعد عام ونصف بسبب حبي لهذا
ال� �ن ��ادي وح �ت��ى ال ي�ح�ت��رق بسبب
ص��راع��ات التكتالت ب��داخ�ل��ه برغم
م��ن ن�ج��اح�ن��ا ف��ي م��واج �ه��ة العجز
املالي الذي كان يتعرض له النادي
ف ��ي ب �ع��ض األوق � � ��ات ك �م��ا واج �ه��ت
اع�ت�ص��ام��ا م��ن ف�ئ��ة م��ن الجماهير

غ �ي��ر ان ه ��ذا ال ي�ق�ل��ل م��ن االس �ت��اد
ال��ذي يستحق ان يصنف بجميع
منشآته ضمن املالعب الكبرى في
منطقة الخليج والوطن العربي.

فواز الحساوي

موجها م��ن بعض األع�ض��اء داخ��ل
ال � �ن � ��ادي ب �س �ب��ب خ � �س� ��ارة م� �ب ��اراة
ض��د ن ��ادي ال �ع��رب��ي ل��م ت��ؤث��ر على
ص��دارت�ن��ا ل �ل��دوري ف��ي ه��ذا الوقت
الف� �ت ��ا إل � ��ى أن ن� �ف ��س األش� �خ ��اص
ال��ذي��ن ق� ��ادوا االع �ت �ص��ام ض ��ده هم
من يقودون اآلن حملة راح ندفع.
وأش��ار الحساوي إلى مواجهته
ح��رب��ا ش��رس��ة وق ��ت ت��ول�ي��ه رئ��اس��ة
ال �ن��ادي وق ��ال معلقا :ل�ق��د ح��ورب��ت
أث �ن��اء رئ��اس �ت��ي ل �ن��ادي ال�ق��ادس�ي��ة
ب �م �ش��اك��ل م �ف �ت �ع �ل��ة ب ��رغ ��م م� ��ن أن
وص ��ول ��ي ل� �ه ��ذا امل �ن �ص��ب وخ�ل�اف��ة
ط� �ل ��ال ال � �ف � �ه ��د ك � � ��ان ل � ��ه م � �ب ��ررات ��ه
القوية منذ عضويتي في مجلس
اإلدارة فقد كنت من أكثر األعضاء
تفاعال م��ع مشاكل ال �ن��ادي املالية
ول ��م اس �ت��رد ف�ل�س��ا واح� ��دا م��ن تلك
امل � �ص� ��اري� ��ف وف� � ��ي ع � �ه� ��دي أع ��دن ��ا
كأس التوفق للنادي بينما كانت
خسارته ف��ي ال�ع��ام التالي مفتعلة
أي �ض��ا وإال ه��ل ي�ع�ق��ل أن ت�ت��راج��ع
أحد األلعاب  40نقطة دفعة واحدة
إال إذا ك��ان األم ��ر م��دب��را إلقصائي
من رئاسة النادي.
وت � � ��اب � � ��ع ال� � � �ح� � � �س � � ��اوي :ع� �ق ��دن ��ا
اج�ت�م��اع��ا ط��ارئ��ا مل�ن��اق�ش��ة أس�ب��اب
ت��راج��ع اللعبة وط�ل��ب مني الشيخ
خالد الفهد إص��دار بيان لتحميل
الهيئة العامة للشباب والرياضة
واالت � � �ح � ��ادات م �س��ؤول �ي��ة خ �س��ارة
ك � ��أس ال� �ت� �ف ��وق وك� � ��ان ال � � ��رأي غ�ي��ر
م �ن �ط �ق��ي ول � ��ذل � ��ك رف� �ض� �ت ��ه ج �م �ل��ة
وت �ف �ص �ي�ل�ا وإزاء إص� � � � ��راره ع�ل��ى
امل � �ق � �ت � ��رح ت � �ق� ��دم� ��ت ب ��اس �ت �ق ��ال �ت ��ي
وفوجئت بعدها بساعات بخروج
ع �ض ��و م� ��ن م �ج �ل��س اإلدارة ع�ل��ى
وس��ائ��ل اإلع�ل�ام بتصريح صحفي

قال فيه إن النادي لم يخسر كأس
التفوق.
وعن سبب إصداره بيان يعتذر
فيه لجمهور القادسية قال إن ذلك
بسبب رده على احد املغردين الذي
استفزه بالسؤال عن أوضاع فريقه
اإلنجليزي وعدم صعوده للدرجة
ل� � � ��دوري ال � ��درج � ��ة امل � �م � �ت ��ازة ح�ي��ث
ك ��ان رده ب��أن��ه ي�ن�ت�ظ��ر م�ع��ون��ة من
ج�م��اه�ي��ر ال �ن��ادي وه��و م��ا اعتبره
خ �ط��أ ي�ف�ه��م م �ن��ه ال�ت�ش�م��ت ب �ن��ادي
القادسية على خ�لاف ال��واق��ع مما
دفعه إلصدار بيان اعتذار لجمهور
النادي .
استاد جابر
ومن جانب آخر أشاد الحساوي
بافتتاح استاد جابر مؤكدا أن هذا
االس� �ت ��اد ي�ع�ت�ب��ر م �ف �خ��رة ل�ل�ك��وي��ت
ول��دول الخليج جميعا مشيرا إلى
ت�ل�م�س��ه اش� � ��ادة خ�ل�ي�ج�ي��ة واس �ع��ة
بحفل االفتتاح الذي حضره نجوم
كرة القدم املعروفون عامليا.
وأكد أن نجاح االفتتاح جاء في
ظل ظروف صعبة واكبته من تبرؤ
اتحاد الكرة وتنحيه عن مسؤولية
مباراة االفتتاح وتحذيرات الفيفا
مل��ن ي�ش��ارك ف��ي تلك امل �ب��اراة إال أنه
وب��رغ��م ذل ��ك ي�ت��م اف �ت �ت��اح االس �ت��اد
وس � � ��ط ف� ��رح� ��ة ك ��وي� �ت� �ي ��ة ي��زي �ن �ه��ا
ح �ض ��ور ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
أمير البالد وولي عهده األمني.
وت ��اب ��ع ان ارض � �ي ��ة امل �ل �ع��ب م��ن
أف�ض��ل م��ا ي�ك��ون غير أن استخدام
العالج غير املناسب قبل االفتتاح
ملعالجة م��ا أص��اب�ه��ا نتيجة فترة
ع � � ��دم ال� �ص� �ي ��ان ��ة أض � ��ره � ��ا ك �ث �ي��را
وج�ع�ل�ه��ا ت �ب��دو ب �م��ا ظ �ه��رت عليه

نادي نوتنغهام
كما تحدث الحساوي عن ناديه
اإلن �ج �ل �ي��زي ن��وت �ن �غ �ه��ام ف��ورس��ت
ق ��ائ�ل�ا :إن � ��ه ي �م �ت �ل��ك ف ��رص ��ة ج �ي��دة
ه � � ��ذا ال� � �ع � ��ام ف � ��ي دخ � � � ��ول امل �ح �ل��ق
امل ��ؤه ��ل ل� � ��دوري ال ��درج ��ة امل �م �ت��ازة
ح � �ي� ��ث إن ف� � � � ��ارق ال� � �ن � �ق � ��اط ب �ي �ن��ه
وب �ي�ن ف ��رق ال � �ص ��دارة ل �ي��س ك�ب�ي��را
ويمكن تجاوزها ف��ي ظ��ل النتائج
اإليجابية التي يقدمها الفريق في
املباريات األخيرة.
وقال الحساوي انه طرق جميع
األب� � � � ��واب ال ��رس� �م� �ي ��ة ف� ��ي ال �ك��وي��ت
لرعاية النادي مثل ما هو حاصل
ف� ��ي دول خ �ل �ي �ج �ي��ة ت ��دع ��م ان ��دي ��ة
م�ل�اك �ه��ا خ �ل �ي �ج �ي�ين م �ث��ل ب��اري��س
س ��ان ج �ي��رم��ان وم��ان�ش�س�ت��ر ستي
غير أن مساعيه لم تكلل بالنجاح
حتى اآلن مشيرا إل��ى طرحه فكرة
ح � �م� ��ل ق� �م� �ي ��ص ال � � �ن � � ��ادي ل �ش �ع ��ار
ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة او
اط �ل��اق اس� ��م ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ملعب
ال� � �ن � ��ادي ال ��رئ� �ي� �س ��ي غ� �ي ��ر أن ت�ل��ك
األف�ك��ار ل��م ت��واك��ب ال�ص��دى املأمول
لدى املسؤولني.
وف � � � ��ي رده ع � �ل� ��ى س � � � � ��ؤال ع��ن
إم �ك��ان �ي��ة ب �ي��ع ال� �ن ��ادي ب �ق��ول��ه :أن��ا
تاجر وف��ي النهاية يحكمني مبدأ
الربح والخسارة فإذا كان العرض
امل� �ق ��دم ي �غ �ط��ي م ��ا ت ��م ص��رف��ه على
ال �ن��ادي س��أف�ك��ر ف��ي األم ��ر وأن ��ا في
ال ��وق ��ت ال �ح��ال��ي غ �ي��ر م�ض�ط��ر إل��ى
بيعه مشيرا في هذا الصدد إلى ان
نجاح الفريق في الصعود للدوري
امل �م �ت��از س�ي�ح�ق��ق ط �ف��رة م��ادي��ة له
بتوفير مدخول سنوي يصل إلى
 130مليون جنيه استرليني.
ك �م��ا ن �ف��ى وج� � ��ود خ �ل�اف ��ات م��ع
جماهير النادي أو وجود مطالبات
بإبعاده مؤكدا ان ذلك بعيد تماما
ع��ن الصحة وأن عالقته بجمهور
النادي متميزة جدا وأنهم يقومون
ب��ال�ه�ت��اف ب��اس�م��ه ع�ق��ب ك��ل م�ب��اراة
يلعبها النادي.

تلقي التبرعات من
جماهير القادسية
عار على مجلس
إدارته وستوجب
استقالته
انتخابات نادي
القادسية
محسومة قبل
بدايتها لقائمة
بعينها
الصوت الواحد
سيقضي على
احتكار مجالس
إدارات األندية
نطالب بإشراف
كامل من هيئة
الرياضة على
تسجيل األعضاء
الجدد لعمومية
نادي القادسية
لدي نية لخوض
انتخابات البرلمان
المقبل
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شارك فيه  335طالبا وطالبة قدموا  83مشروعا

المهندسون الشباب يستعرضون اختراعاتهم

جانب من املعرض

شهد معرض التصميم الهندسي
الذي نظمته كلية الهندسة والبترول
ب�ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ام ��س االول تحت
رع��اي��ة وك�ي�ل��ة وزارة ال��دول��ة ل�ش��ؤون
الشباب الشيخة الزين الصباح وبدعم
م��ن مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
زخ�م��ا ك�ب�ي��را م��ن ال�ش�ب��اب املهندسني
امل�خ�ت��رع�ين ح�ي��ث ه��دف امل �ع��رض إل��ى
اب��راز املشروعات الهندسية املتميزة
وتوفير البيئة املحفزة لثقافة االبداع.
وق ��ال ال�ق��ائ��م ب��أع�م��ال ع �م��ادة كلية
الهندسة والبترول د .عيسى الصفران
إن املعرض يسعى الب��راز دور شباب
ال �ك��وي��ت ف ��ي خ��دم��ة ب �ل��ده��م ن �ظ��را ملا
يملكونه من طاقات علمية وعملية.
وأض ��اف أن امل�ع��رض ال��ذي يستمر
ي��وم�ين وي�ش�ه��د م �ش��ارك��ة  335طالبا
وطالبة بـ 83مشروعا هندسيا يسعى
إل��ى م�س��اع��دة امل�ه�ن��دس ع�ل��ى تحقيق
ت �ق��دم��ه ال �ع �ل �م��ي واك �ت �ش ��اف ال �ج��دي��د
ف��ي م�ج��ال��ه واب� ��راز ق��درات��ه وم�ه��ارات��ه
فضال ع��ن ك��ون��ه ف��رص��ة الب��راز ق��درات
ومهارات الخريجني.
بدورها سبق وأن أعربت الشيخة
ال � ��زي � ��ن ال � �ص � �ب ��اح خ �ل ��ال اف �ت �ت��اح �ه��ا
امل � � �ع� � ��رض ع� � ��ن س � �ع� ��ادت � �ه� ��ا ل� ��وج� ��ود
مشاركات شبابية تعد مصدر إلهام
لنظرائهم ممن يرغبون ف��ي ال��دخ��ول
إلى هذا املجال الهندسي.
وأشارت الى اهمية دعم مؤسسات
ال��دول��ة وال �ق �ط��اع ال �خ��اص وامل�ج�ت�م��ع
امل� ��دن� ��ي ل �ل �ش �ب ��اب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ب �ه��دف
اشراكهم في العملية التنموية كونهم
ي �م �ث �ل��ون  72ف ��ي امل� �ئ ��ة م ��ن امل�ج�ت�م��ع
وباعتبارهم قادة املستقبل.
وذك� ��رت أن وزارة ال��دول��ة ل�ش��ؤون
ال�ش�ب��اب دع�م��ت ال�ع��دي��د م��ن املشاريع
ال� �ش� �ب ��اب� �ي ��ة ال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة الف � �ت� ��ة إل ��ى
ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا ج��ائ��زة ال�ت�م�ي��ز اإلب��داع �ي��ة
ال�ت��ي تعد أول ج��ائ��زة م��ن نوعها في
تاريخ الكويت.
وأف� � � � ��ادت ب� � ��أن ال � �ج� ��ائ� ��زة م��وج �ه��ة
ل �ل��ان � �ج � ��ازات ال �ش �ب ��اب �ي ��ة ف � ��ي ع �ش��رة

أحد الشباب يشرح اختراعاته

مجاالت مبينة أن آخر موعد للتقديم
ب�م�ن��اف�س��ات�ه��ا ه��و  14ي�ن��اي��ر ال �ج��اري
وذلك عبر موقع الوزارة االلكتروني.
وق � � � ��د ال � �ت � �ق� ��ت ال� � ��دس � � �ت� � ��ور ب� �ع ��دد
م ��ن امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي امل � �ع ��رض ل �ش��رح
م �ش��روع��ات �ه��م واه ��داف� �ه ��ا واه�م�ي�ت�ه��ا
ح�ي��ث ق��ال��ت امل�ه�ن��دس��ة ن��وف املكيمي
م��ن ق �س��م ال �ه �ن��دس��ة امل��دن �ي��ة إن ف�ك��رة
امل �ش��روع ال ��ذي ش��ارك��ت ب��ه م��ع فريق
ال �ع �م ��ل ه� ��و إق� ��ام� ��ة م ��دي �ن ��ة ت �ج��اري��ة
ل� �ل� �ك ��وي ��ت م� �ث ��ل أب � � ��و ظ� �ب ��ي أو دب ��ي
موضحة أن مدينة الكويت ال يمكن أن
تكون مركزا ماليا وتجاريا بوضعها
ال� �ح ��ال ��ي ح �ي ��ث إن ت �ص �م �ي��م م��دي �ن��ة
الكويت على شكل ربع دائرة يحيطها
البحر م��ن جهة ال�ش��رق وال�غ��رب ومن
ال�ش�م��ال وال�ج�ن��وب تحيطها الحقول
النفطية وبالتالي فإنها محصورة ما
بني الحقول النفطية والبحر.
ولهذا اخترنا مكان املدينة ليكون
غ � ��رب ال� �ك ��وي ��ت ب �ع �ي ��دا ع� ��ن ال �ح �ق��ول
ال�ن�ف�ط�ي��ة وال� �ق ��وات ال �ج��وي��ة ح�ي��ث إن
امل��دي �ن��ة س �ت �ك��ون ع �ل��ى ش �ك��ل دائ� ��ري
مثل روم��ا ول�ن��دن وغيرهما والشكل
الدائري له فوائد متعددة النه يسهل
ع�م�ل�ي��ة ال��دخ��ول وال� �خ ��روج م��ن وإل��ى
امل��دي �ن��ة م��ن ج�م�ي��ع ال �ج �ه��ات ويعطي
فرصة أكبر لتمدد املدينة بسهولة من
دون عوائق في جميع الجهات كذلك.
وأوض � � �ح � ��ت امل� �ه� �ن ��دس ��ة ن� � ��وف ان
امل��رح�ل��ة األول ��ى ل�ل�م�ش��روع ع �ب��ارة عن
بحيرة صناعية وب��رج يتميز بشكل
م � �ع � �م� ��اري ف� ��ري� ��د ح� �ي ��ث إن م �ن �ط �ق��ة
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ب�ش�ك��ل ع ��ام تتميز
ب��ال��ري��اح ال�ص�ح��راوي��ة ال�ق��وي��ة أحيانا
وب��ال�ت��ال��ي ض�غ��ط ال �ه��واء ي�ك��ون قويا
على امل�ب��ان��ي املختلفة ول�ه��ذا السبب
جعلنا ال �ب��رج ي �ت��درج ف��ي ارت�ف��اع��ات��ه
وعلى عدة مستويات مما يخفف من
ضغط الهواء عليه وفي نفس الوقت
يخفف من وزن املبنى وبالتالي تقل
التكلفة التي تبلغ  700مليون دينار
كما يحتوي البرج على مجمع تجاري

ف��ي ال�ث�لاث��ة أدوار األول ��ى منه وبعده
 16دورا لفندق وبعدها فيالت سكنية
وف ��ي ك��ل م�س�ت��وى م�ه��اب��ط ل�ل�ط��ائ��رات
املروحية وطول البرج  700متر.
أما عن املرحلة الثانية فهي عبارة
عن أبراج تجارية مثل األبراج الحالية
كالحمراء وغيرها.
وش��رح املهندس عبدالله الشمالي
م � ��ن ق � �س ��م ال � �ه � �ن ��دس ��ة ال �ك �ه ��رب ��ائ �ي ��ة
مشروعه
()Move mind control wheelchair
وه � � ��و ع� � �ب � ��ارة ع � ��ن ك� ��رس� ��ي م �ت �ح��رك
ع ��ادي ول�ك��ن ط��ري�ق��ة تحكمه تختلف
ع��ن أي ك��رس��ي آخ��ر مثل اس�ت�خ��دام الــ
(  )joy stickمثال ولكن ه��ذا الكرسي
ل ��ه غ �ط��اء ل� �ل ��رأس ي �ب��رم��ج ع ��ن ط��ري��ق
ال�ك��وم�ب�ي��وت��ر وي��أخ��ذ ح��وال��ي نصف
ساعة للبرمجة وتلبس الغطاء على
الرأس وبمجرد أن يفكر الشخص في
ال�ت�ح��رك ل�لام��ام ف��إن ال�ك��رس��ي يتحرك
ل�لأم��ام أو يفكر ب��أي ات�ج��اه يمينا أو
ي �س ��ارا ف ��إن ال �ك��رس��ي س ��وف ي�ت�ح��رك
لنفس االتجاه.
وق� � � � ��ال إن ن � �ف� ��س ال � �ف � �ك � ��رة ك ��ان ��ت
ت �س �ت �خ��دم ألل � �ع ��اب ال �ف �ي��دي��و ول �ك �ن��ه

الحضور في املعرض

وزمالءه أخذوا الفكرة وطبقوها على
ال�ك��رس��ي امل�ت�ح��رك وع�ل��ى لعبة أطفال
ع �ل ��ى ش �ك ��ل س � �ي� ��ارة ص �غ �ي ��رة أي �ض��ا
وذراع م�ت�ح��رك��ة ل�ت�س��اع��د م�س�ت�خ��دم
ال �ك��رس��ي امل �ت �ح��رك الل �ت �ق��اط األش �ي��اء
التي تسقط منه مثال وكل ذلك بمجرد
التفكير فقط.
وأش � � � ��ار امل � �ه � �ن ��دس ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال ��ى
اس � �ت � �ف� ��ادت� ��ه م � ��ن زي � � ��ارت � � ��ه مل � �ع ��ارض
امل�ش��اري��ع الهندسية ال�ت��ي أقيمت في
ال �س �ن��وات ال �س��اب �ق��ة ح �ي��ث ان ��ه ك��ان��ت
ه� �ن ��اك ف� �ك ��رة م �ش��اب �ه��ة ل �ن �ف��س ف �ك��رة
م �ش��روع��ه ول �ك �ن �ه��ا ل ��م ت �ك��ن ل�ل�ت�ح�ك��م
ب��ل ك��ان��ت ل�ه��ا اه�م�ي��ة طبية م��ن حيث
التحقق من نبض القلب وضغط الدم.
وق� ��ال امل �ه �ن��دس أح �م��د ف�ت�ح��ي من
قسم الهندسة املدنية موضحا فكرة
امل�ش��روع ()Elisyumوم �ع �ن��اه��ا املدينة
السعيدة التي تتبنى بناء أول مدينة
مغطاة بالكامل وت�ت�ك��ون امل��دي�ن��ة من
ثمانية قطاعات منها خمس قطاعات
سكنية وقطاع تعليمي يحتوي على
مدرسة ومكتبة ثقافية وآخر للمالعب
ال��ري��اض�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة وق �ط��اع ت�ج��اري
يحتوي على مجمع للتسوق وقطاع

أخ� �ي ��ر ي �خ �ت��ص ب ��ال� �خ ��دم ��ات ال �ع��ام��ة
وفيه جمعية تعاونية ومستشفيات
ومخفر شرطة ومطافي ومساحة كل
ق �ط��اع م��ن ه ��ذه ال�ق�ط��اع��ات 100x700
متر مربع واملساحة الكلية للمشروع
 3.4كيلومترات مربعة.
وق� � � ��ال إن ك � � ��ون امل� ��دي � �ن� ��ة م �غ �ط��اة
بالكامل هو شيء مفيد جدا من عدة
ج�ه��ات ف�ه��ي تتيح ل�ن��ا أن نعيش في
ال �ط �ق��س ال � ��ذي ي�ن��اس�ب�ن��ا وف� ��ي نفس
الوقت ال يؤثر على بيئتنا الخارجية
وم � � ��ن ض � �م� ��ن ف� � �ك � ��رة م � �ش� ��روع � �ن� ��ا أن
نستعني بجهاز في دولة اليابان يقوم
بتقليل ال�ت�ل��وث ال�ه��وائ��ي ال�ن��ات��ج من
عوادم السيارات وغيرها بنسبة 90%
وي�ح��ول��ه مل ��ادة تستخدم الستصالح
األراض � � � ��ي ال� ��زراع � �ي� ��ة وف � ��ي امل� �ش ��روع
ح��وال��ي  2600وح ��دة سكنية م��وزع��ة
ع �ل��ى ث �م��ان �ي��ة أب �ن �ي��ة وف � ��وق ك ��ل ب�ن��اء
حديقة مصغرة وبالتالي سنستخدم
امل ��ادة ال�ت��ي ينتجها ال�ج�ه��از لرعاية
هذه الحدائق الصغيرة وأيضا يمكن
اس �ت �خ��دام �ه��ا الس �ت �ص�ل�اح األراض � ��ي
الزراعية الخارجية.
وأض � � � ��اف أن � �ه� ��م اس � �ت � �خ ��دم ��وا ف��ي
م � �ش ��روع � �ه ��م ف � �ك � ��رة أل � � � � ��واح ال� �ط ��اق ��ة
ال�ش�م�س�ي��ة ال �ت��ي ت��وف��ر ل �ه��م  50%من
الطاقة املستخدمة إلقامة املشروع.
وق��ال��ت املهندسة أن��وار الشيخ من
ق�س��م ه�ن��دس��ة ال�ب�ت��رول إن مشروعها
(Welbore stability with the help of
 )drilling fluidsي �ه��دف إل��ى تصميم
ط�ي�ن ال �ح �ف��ر وامل ��رك ��ب األس ��اس ��ي فيه
هو املاء مع مركبات كيميائية أخرى
وهذا الطني يضخ داخل املواسير التي
ت�ك��ون داخ ��ل ح�ق��ول ال�ب�ت��رول لينظف
الحفر ويحافظ على الضغط ألنه بعد
الحفر م��ن الطبيعي ان ت��ردم الحفرة
إال إذا ت�م��ت ت�ق��وي�ت�ه��ا وت ��م تعويض
مكانها بشيء آخ��ر وامل�ش��روع يعالج
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املهندسات الشابات شاركن بقوة

تتمة المنشور ص14
ه ��ذه امل�ش�ك�ل��ة ع��ن ط��ري��ق وض ��ع م��واد
ك �ي �م �ي��ائ �ي��ة ف� ��ي ط �ي�ن ال �ح �ف ��ر ل �ك ��ي ال
تتفاعل مع طبقات األرض وبالتالي
ال ت �ت �ض �خ��م وه � ��ذا ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�آب��ار
العمودية أما بالنسبة لآلبار األفقية
ف��إن ��ه ت �م��ت إض ��اف ��ة م � ��واد ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة
أخ� � � ��رى ت� �م ��ت دراس � �ت � �ه� ��ا ف � ��ي ش��رك��ة
هالبيرتون في ميناء عبدالله.
أم ��ا امل �ه �ن��دس ع�ل��ي ح�س�ين س�ن��ان
من قسم الهندسة الصناعية والنظم
اإلداري � � � � � � ��ة ف � �ق � ��ال إن م � �ش� ��روع� ��ه ه��و
()Improving production areas layout
تقوم فكرته على دراسة شركة معينة
وم�خ��رج��ات�ه��ا وم��دخ�لات�ه��ا وم�ح��اول��ة
تطوير تخطيط انتاجها والتخطيط
العام لسير الشركة من حيث اإلنتاج
او التصدير او االستيراد بحيث تزيد
ن�س�ب��ة اإلن �ت��اج وي �ق��ل ال�ج�ه��د امل �ب��ذول
والتكلفة املالية وأيضا تقليل الوقت
الالزم النتاج كمية معينة.
وأوض��ح أنه هو وزم�لاؤه أصحاب
ف � �ك� ��رة امل � � �ش� � ��روع ك� �ل� �ه ��ا ح� �ي ��ث إن �ه��م
ي �ع ��رض ��ون ع �ل��ى ال �ش ��رك ��ة امل �ت �ض��ررة
وي�ق��وم��ون بدراستها ومعرفة الخلل
في منظومتهم وبالتالي ف��إن الفكرة
كلها قائمة على املهندسني أنفسهم
بشكل كلي فهم الذي يحددون الخلل
وم �ك��ان��ه وط��ري �ق��ة م�ع��ال�ج�ت��ه بحسب
اإلمكانيات املتوفرة لدى الشركة.
وق��ال��ت امل�ه�ن��دس��ة س �م��اح حسنية
ان م �ش��روع �ه��ا ه ��ي وزم�ل�ائ �ه��ااس �م��ه
(( Plasticوفكرته تقوم على استخدام
ال �ن �ف��اي��ات ال�ب�لاس�ت�ي�ك�ي��ة ألن �ه��ا ت��ؤث��ر
سلبا ع�ل��ى البيئة وم��ن ه��ذا املنطلق
ف�ق��د ق�ط�ع��وا ال �ن �ف��اي��ات البالستيكية
إلى قطع صغيرة من  2إلى  4ملليمتر
وأض� ��اف� ��وه� ��ا ع �ل ��ى خ �ل �ط��ة األس �ف �ل��ت
وس��اع��ده��م ع�ل��ى ع�ل��ى ذل ��ك أن درج��ة
ذوب � � ��ان ال �ب�ل�اس �ت �ي��ك ت �ن��اس��ب درج ��ة
ح � � ��رارة األس� �ف� �ل ��ت وب ��ال� �ت ��ال ��ي ي ��ذوب
ال �ب�لاس �ت �ي��ك م �غ �ل �ف��ا ط �ب �ق��ة األس �ف �ل��ت

لقطة تذكارية بجوار أحد املشروعات

ويعطينا م��ادة مترابطة ومتالصقة
مثل الصمغ وب��اس�ت�خ��دام ه��ذه امل��ادة
استطاعت املهندسة سماح وزمالؤها
أن ي �ق �ل �ل��وا م ��ن ض� ��رر امل �ش��اك ��ل ال �ت��ي
ت �ع��ان��ي م �ن �ه��ا ال �ك��وي��ت م �ث��ل م�ش�ك�ل��ة
العالمات التي تتركها السيارات في
ال� �ش ��وارع ون �س �ب��ة ت�ق�ل�ي��ل ال �ض ��رر 15
 %وأم��ا الحفر املتكونة ف��ي ال�ش��وارع
بسبب املطر فإنها تقل بنسبة .% 11
وأوض � � � �ح � � ��ت امل � �ه � �ن� ��دس� ��ة س� �م ��اح
ح �س �ن �ي��ة أن� �ه ��م ب �ع ��د ان ان� �ت� �ه ��وا م��ن
ال �ت �ج ��ارب وج � ��دوا أن� ��ه ي �م �ك��ن إن �ش��اء
ط ��ري ��ق أق � ��ل س �م��اك��ة وب ��ال �ت ��ال ��ي ي�ت��م
ت��وف �ي��ر م� � ��واد ك �ث �ي��رة م �ث��ل ال �ح �ص��ى
ومواد أخرى مستخلصة من البترول
وب��ال�ت��ال��ي ت�ق��ل ال�ت�ك�ل�ف��ة بنسبة 12.5
 %أي أن امل �ش��روع ي�خ��دم ع��دة جهات
مثل البيئة وتوفير األم ��وال وال�ط��ول
ال � ��ذي اس �ت �خ��دم��وه ب ��امل �ش ��روع ه ��و 7
كيلومتر وعرضه  4كيلومترات وتم
تقليل التكلفة بحوالي  10آالف دينار
وه � ��ذه ال �ف �ك��رة ه ��ي م�ط�ب�ق��ة ف ��ي ب�لاد
أخرى مثل الهند ولكن في مشروعها
ه��ي وزم�لائ �ه��ا ك ��ان ال��وض��ع مختلفا
ألن��ه يجب دراس��ة املشروع تبعا لجو
الكويت ومواد البناء.
وأوضحت املهندسة نورا املطيري
ان مشروع فريقها هو مشروع تخرج
ع� ��ن ف� �ك ��رة ت �ع �ت �ب��ر ث � � ��ورة ف� ��ي إع � ��ادة
تدوير املطاط املستخلص من إطارات
ال� �س� �ي ��ارات امل �س �ت �ه �ل �ك��ة ف ��ي ص �ن��اع��ة
الطرق االسفلتية.
وقالت ان د.وليد عيد هو الدكتور
امل �ش ��رف ع �ل��ى امل� �ش ��روع ع �ض��و هيئة
ال�ت��دري��س ف��ي ق�س��م ال�ه�ن��دس��ة املدنية
بجامعة الكويت.
وي �ت �ك��ون ف��ري��ق ال�ع�م��ل م��ن خمسة
أعضاء هم:
ّ
الطريف
 –بشاير عبدالله
 –نور خالد املطيري
 –منال مبارك املطيري
 –وضحه يوسف العثمان
 –لطيفة خالد العميري

وخ �ض ��ع ه� ��ذا امل � �ش ��روع ل�ل�إش ��راف
امل �خ �ت �ب��ري م ��ن ق �ب��ل م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
ل�لأب�ح��اث العلمية وبالتحديد تحت
إشراف مركز بحوث الطاقة والبناء م.
أسامة الشمالي.
ويهتم امل �ش ��روع ب ��إع ��ادة ت��دوي��ر
إط ��ارات ال�س�ي��ارات املستهلكة التي
ت �ت��راك��م ف��ي امل � ��رادم امل�خ�ص�ص��ة لها
وتحويلها من عبء على الدولة إلى
ث� ��روة ي�م�ك��ن اس�ت�غ�لال�ه��ا وم ��ن أه��م
أهداف املشروع :تخليص البيئة من
اآلث��ار السلبية املترتبة على تراكم
أع� ��داد ه��ائ�ل��ة م��ن اإلط � ��ارات وخ�ط��ر
ال � �ح ��رائ ��ق ال� �ت ��ي ق� ��د ت �ن �ج��م ع �ن �ه��ا.
وتصميم خلطة اسفلتية ذات جودة
وفعالية آداء عالية وتحقق شروط
وب � �ن � ��ود وزارة األش� � �غ � ��ال ال �ع ��ام ��ة
للخلطات االسفلتية وإطالة العمر
االفتراضي للطرق االسفلتية وتعد
ال �خ �ل �ط��ة االس �ف �ل �ت �ي��ة امل �ب �ت �ك��رة م��ن
مطاط اإلط��ارات املستهلكة محسنة
لخواص الطرق االسفلتية من حيث
ال� �ق ��وة وامل ��رون ��ة وال �ث �ب��ات وي�ح�ق��ق
ه��ذا امل �ش��روع ال �ف��ائ��دة االق�ت�ص��ادي��ة
امل � ��رج � ��وة م �ن ��ه وه � ��ي ال �ت ��وف �ي ��ر ف��ي

أحد االختراعات

صناعة الطرق االسفلتية
على ال�ص�ع�ي��د االج �ت �م��اع��ي ي�ع��ود
ه ��ذا امل� �ش ��روع ب��ال�ن�ف��ع ع �ل��ى ال�ج�م�ي��ع
حيث إنه يطور أداء الطرق االسفلتية
وي �خ �ل �ص �ه��ا م ��ن امل �ش �ك�ل�ات ال �ح��ال �ي��ة
ال �ت��ي ت �ع��ان��ي م �ن �ه��ا وع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د
االق �ت �ص��ادي ف��ي ح ��ال ت��م أخ ��ذ طريق
ال �غ��زال��ي ك�م�ث��ال ف ��إن ط��ري��ق ال�غ��زال��ي
الحالي يكلف وزارة األش�غ��ال العامة
 606000دينار كويتي تقريبا لتوريد
ط ��ري ��ق اس �ف �ل �ت��ي م ��ن ال � �ن ��وع ال �ث��ال��ث
ع�ن��د اس�ت�خ��دام�ه��ا للخلطة املعتمدة
ح��ال �ي��ا ول �ك��ن إن اس �ت �ب��دل��ت ال � ��وزارة
ال�خ�ل�ط��ة ال�ح��ال�ي��ة ب��ال�خ�ل�ط��ة امل �ط��ورة
م��ن قبلنا ف��إن�ه��ا ق��د ت��وف��ر م��ا ي�ق��ارب
 171800دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ب�ي�ن�م��ا على
الصعيد البيئي فإنه يخلص البيئة
م��ن اآلث��ار السلبية ال�ت��ي تترتب على
تراكم اإلط��ارات املستهلكة في امل��رادم
امل �خ �ص �ص��ة ل �ه��ا ح �ي��ث أن اإلط� � ��ارات
ت �ع��د م ��ن أص �ع��ب امل � ��واد ت �ح �ل�لا فهي
تستغرق م��ا ي�ق��ارب  600ع��ام تقريبا
للتحلل كليا وال ننسى خطر الحرائق
ال�ن��ات��ج م��ن تراكمها حيث أن حرائق
اإلط � ��ارات ي�ع��د اخ �م��اده��ا م��ن أص�ع��ب

األمور باإلضافة إلى أنه عند احتراق
اإلط � ��ارات ت�ن�ت��ج ال�ع��دي��د م��ن ال �غ��ازات
واألبخرة السامة التي من أقل آثارها
ضيق ف��ي التنفس وأش��ده��ا اإلصابة
بأمراض سرطان الجهاز التنفسي.
وق��ال��ت امل�ه�ن��دس��ة ج�م��ان��ة ال�غ��ان��م
ان ف�ك��رة امل�ش��روع ال��ذي ق��دم��ه فريقها
ه��ي ت�ح��وي��ل امل�خ�ل�ف��ات البالستيكية
وال�ص�ع��ب ال�ت�خ�ل��ص م�ن�ه��ا إل ��ى م��واد
ق�ي�م��ة ي�م�ك��ن االس �ت �ف��ادة م�ن�ه��ا وه��ذه
امل � ��واد ال�ق�ي�م��ة ال �ت��ي س�ي�ت��م إن�ت��اج�ه��ا
هي الوقود ومشتقاته والهيدروجني
وال �ك��رب��ون األس� ��ود وغ � ��ازات ال��وق��ود.
ال� �س� �ب ��ب وراء اخ� �ت� �ي ��ار ال �ب�لاس �ت �ي��ك
امل �س �ت �ع �م��ل ع ��ن غ� �ي ��ره م ��ن امل �خ �ل �ف��ات
ال �ص �ل �ب��ة ه� ��و ق� ��درت� ��ه ال� �ع ��ال� �ي ��ة ع�ل��ى
االحتراق والحتوائه على كميه قليلة
ج� ��دا م ��ن امل � ��اء م �م��ا ي �ج �ع �ل��ه م �ص��درا
ممتازا للوقود.
ال �ج��دي��ر ب��ال��ذك��ر أن  8%ف �ق��ط من
البالستيك املستعمل ف��ي العالم يتم
إعادة تدويره بينما ماتبقى منه يتم
دف �ن��ه ف��ي امل � ��رادم أو رم �ي��ه ف��ي البحر
وال � ��ذي ق ��د ي��ؤث��ر ع �ل��ى ال �ب �ي �ئ��ة سلبا
وه� � ��ذا ال �ت��أث �ي��ر ي �ت �م �ث��ل ف ��ي ان �ب �ع��اث
ال � �غ � ��ازات ال �س ��ام ��ة م ��ع م � ��رور ال��وق��ت
وتضرر املخلوقات وح��دوث خلل في
النظام البيئي.
وي �ت��م اس �ت �خ��دام ع�م�ل�ي��ة االن �ح�لال
ال� � �ح � ��راري ف� ��ي ت �ح ��وي ��ل ال �ب�لاس �ت �ي��ك
ال ��ى ال��وق��ود وي�ح�ص��ل ه ��ذا االن �ح�لال
ع�ن��د درج� ��ات ح� ��رارة م��رت�ف�ع��ة نسبيا
وب�غ�ي��اب االوك�س�ج�ين عملية تحويل
البالستيك إلى الوقود تحوي القليل
جدا من االنبعاثات الغازية وتقضي
على املخلفات الصلبه من البالستيك
تماما.
ويضم فريق العمل:
ج�م��ان��ة غ��ان��م /ن��ور س�ل�ي�م��ان /آي��ة
ال� �ه ��واري /ن�ج�ي�ب��ة امل�ح�م�ي��د /فاطمة
بستكي

فتحي :المدينة
السعيدة هي أول
مدينة مغطاة
بالكامل
الشيخ :طورنا
تصميم طين الحفر
باستخدام مواد
كيميائية
سنان :مشروعنا
حل مشكالت
الشركات وتطوير
إنتاجها
حسنية :استخدام
النفايات
البالستيكية في
رصف الطرق
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مهرجان هال فبراير 2016
ينطلق  28الجاري
ت �ن �ط �ل��ق ف �ع��ال �ي��ات ال � � ��دورة ال � �ـ17
مل �ه��رج��ان (ه�ل�ا ف �ب��راي��ر 28 )2016
ال �ج��اري وتستمر ح�ت��ى  24فبراير
م �ت��واك �ب��ة ه ��ي واح� �ت� �ف ��االت ال �ب�ل�اد
ب �م �ب��ادرة (ك��وي��ت ال �ع �ط��اء) وب�م��رور
 10اع� � ��وام ع �ل��ى ت ��ول ��ي س �م��و ام �ي��ر
البالد الشيخ صباح االحمد الجابر
الصباح مقاليد الحكم واالحتفاالت
ب�م��رور  25عاما على التحرير و55
عاما على استقالل الكويت.
وق � � � ��ال ع � �ض� ��و ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ع �ل �ي��ا
ورئ � � � �ي � � � ��س ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة اإلع� �ل��ام � � �ي� � ��ة
للمهرجان وليد الصقعبي لـ «كونا»
ان ه��ذه ال ��دورة ستواكب احتفاالت
اللجنة الدائمة لالحتفاالت بأعياد
ال�ك��وي��ت ال��وط�ن�ي��ة وال �ت��ي ستضيء

الديرة خالل فترة املهرجان.
واض � ��اف ان ��ه س�ي�ت��م ت �ق��دي��م ب��اق��ة
منوعة من الفعاليات في مقدمتها
ع� � � � � � ��روض ل �ل ��أط � � �ف� � ��ال وم� � � �ع � � ��ارض
ألص� �ح ��اب امل� � �ب � ��ادرات م ��ن ال �ش �ب��اب
ال �ت��ي س �ت �ق��ام ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة
ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب اض ��اف ��ة
ال��ى األم �س �ي��ات ال��دي�ن�ي��ة وال�ش�ع��ري��ة
واالن� �ش� �ط ��ة ال��ري��اض �ي��ة وال �ح �ف�ل�ات
الغنائية وذكر أن املهرجان سيشهد
اي �ض��ا اق ��ام ��ة م �خ �ي��م (ه �ل�ا ف �ب��راي��ر)
ال��ذي سيكون االول م��ن ن��وع��ه على
م�س�ت��وى ال �ب�لاد اض��اف��ة ال��ى الكثير
من الفعاليات واألنشطة التي تسهم
في لم شمل أفراد األسرة.

صورة جماعية للمتسابقني املشاركني في بطولة ليوا

التطبيقي:هيكل تنظيمي
جديد يعالج السلبيات
اك ��دت ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام للتخطيط
وال�ت�ن�م�ي��ة ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب د .فاطمة الكندري
ان ال�ه�ي�ئ��ة ت�ع��ال��ج ال�س�ل�ب�ي��ات ال�ن��ات�ج��ة
ع��ن العمل بالهيكل التنظيمي الحالي
ك��االزدواج �ي��ة وت��داخ��ل االخ�ت�ص��اص��ات
وع��دم تلبية الهيكل املوجود ملتطلبات
ال �ع �م ��ل ال �ح ��ال �ي ��ة وامل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة وذك
م��ن خ�ل�ال ف��ك ال �ت��داخ��ل وال �ت �ش��اب��ك بني
اخ �ت �ص��اص��ات ال� ��وح� ��دات اإلداري� � � ��ة ف��ي
ال�ه�ي�ئ��ة واس �ت �ح��داث وح ��دات تنظيمية
جديدة ضمن الهيكل املقترح.
ودع��ت الكندري خالل اجتماع عقده
فريق دراسة وتطوير الهيكل التنظيمي
املقترح للهيئة الى العمل على تحقيق
ال �ت��واف��ق ب�ي�ن ال �ق �ط��اع��ات ب��االق �ت��راح��ات
التنظيمية املقدمة والتنسيق مع ديوان
الخدمة املدنية حول الهيكل التنظيمي
والوحدات التنظيمية اإلدارية ومراجعة
التعديالت على الهيكل الحالي تمهيدا
العتماده من الديوان.
وذك� � ��رت ان ف��ري��ق دراس� � ��ة وت �ط��وي��ر
ال �ه �ي �ك��ل ال �ت �ن �ظ �ي �م��ي امل� �ق� �ت ��رح ل�ل�ه�ي�ئ��ة
س �ي��واص��ل ج �ه��وده ح�ت��ى االن �ت �ه��اء من
األعمال املنوطة به بمشاركة املدير العام
للهيئة د .أح�م��د األث ��ري إلدخ ��ال بعض
امل�ل�اح� �ظ ��ات واإلض� � ��اف� � ��ات ال� �ض ��روري ��ة
الستكمال التعديالت.
واض��اف��ت أن��ه بعد ذل��ك سيتم عرض

الكويتيون يحصدون المراكز
األولى في بطولة ليوا

ف � ��از امل �ت �س ��اب �ق ��ون ال �ك��وي �ت �ي��ون
ب��امل��راك��ز األول� ��ى ف��ي ب�ط��ول��ة (ل �ي��وا)
الدولية ل�ل��دراج��ات النارية الرملية
(امل ��وت ��و ك � ��روس) ال �ت��ي اق �ي �م��ت في
امارة أبوظبي.
ففي فئة (أم.أك��س )2نال مشاري
بوشيبة امل��رك��ز االول وج ��اء زميله
م �ح �م��د ج �ع �ف��ر ث��ان �ي��ا ام � ��ا ف ��ي ف�ئ��ة
(ال �ك��واد) فقد ج��اء محمد الخليفي
اوال ومحمد العلي ثالثا.
واش ��اد م��دي��ر لعبة م��وت��وك��روس
ف� ��ي ن� � ��ادي ب ��اس ��ل س ��ال ��م ال �ص �ب��اح

ل� �س� �ب ��اق ال� � �س� � �ي � ��ارات وال� � ��دراج� � ��ات
النارية محمد الحطاب في اتصال
هاتفي ب�ـ «ك��ون��ا» باملستوى ال��ذي
ظ� �ه ��ر ب � ��ه امل� �ت� �س ��اب� �ق ��ون وذك� � � ��ر أن
بطولة الـ(موتو كروس) استقطبت
م �ش��ارك�ين م��ن دول ال�خ�ل�ي��ج ودول
أجنبية الفتا الى «ان انخفاض عدد
املشاركة ألسباب مادية للمتسابقني
املشاركني من الكويتيني» .يشار الى
ان مهرجان أو بطولة (ليوا) الدولية
ج �م �ع��ت أق � ��وى وأف� �ض ��ل م�ت�س��اب�ق��ي
ال � ��دراج � ��ات ال��رب��اع �ي��ة وال� ��دراج� ��ات

معهد األبحاث يناقش أسباب انهيار
المخزون السمكي
د .فاطمة الكندري

الهيكل التنظيمي املقترح على مجلس
إدارة ال �ه �ي �ئ��ة ب��رئ��اس��ة وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة
ووزي��ر التعليم العالي ورئيس مجلس
إدارة الهيئة د .بدر العيسى للمناقشة
واالعتماد قبل رفعه بشكله النهائي إلى
ديوان الخدمة املدنية.
وح � �ض� ��ر االج � �ت � �م � ��اع ن� ��ائ� ��ب امل ��دي ��ر
ال �ع��ام ل�ل�خ��دم��ات األك��ادي �م �ي��ة امل�س��ان��دة
د .م �ح�م��ود ف �خ��را ون��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام
للتعليم التطبيقي والبحوث د .عيسى
املشيعي ون��ائ��ب امل��دي��ر ال�ع��ام للشؤون
اإلداري� � � � ��ة وامل ��ال� �ي ��ة امل� �ه� �ن ��دس ح �ج��رف
ال�ح�ج��رف ون��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل�ش��ؤون
التدريب املهندس حسن الزنكي ومدير
إدارة التطوير اإلداري د .عطية الشمري.

ينظم معهد ال�ك��وي��ت لألبحاث
ال�ع�ل�م�ي��ة ح�ل�ق��ة ن �ق��اش �ي��ة ب�ع�ن��وان
«ان� �ه� �ي ��ار امل � �خ� ��زون ال �س �م �ك��ي ف��ي
ال�ك��وي��ت:ال�ت�ح�ل�ي��ل واالح �ت �ي��اج��ات
« ي��وم��ي  18و  19ي�ن��اي��ر ال �ج��اري
بمشاركة خبراء دوليني.
وقال مدير إدارة املوارد البحرية
القائمة على النظام البيئي التابع
مل ��رك ��ز أب � �ح� ��اث ال �ب �ي �ئ��ة وال� �ع� �ل ��وم
ال �ح �ي��ات �ي��ة ف ��ي امل �ع �ه��د د .محسن
ال�ح�س�ي�ن��ي ل� �ـ «ك ��ون ��ا» إن ال�ح�ل�ق��ة
تهدف إلى تحليل العوامل املؤثرة
ف ��ي ان �خ �ف��اض امل� �خ ��زون ال�س�م�ك��ي
وع��رض �ه��ا ل�ل�م�ن��اق�ش��ة ث ��م اق �ت��راح
الحلول اإلدارية لتقليل تأثيرها.
وذك� � ��ر أن � ��ه س� �ي� �ش ��ارك ف� ��ي ت�ل��ك
ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ة ب ��اح � �ث ��ون وم �ه �ت �م��ون
ب��ال�ق�ط��اع م��ن ال�س�ع��ودي��ة وال �ع��راق
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وإي � � � � ��ران واس � �ت� ��رال � �ي� ��ا ب ��اإلض ��اف ��ة
إل��ى ب��اح�ث�ين م��ن ال�ك��وي��ت يمثلون
ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��زراع��ة وال �ث��روة
السمكية وجامعة الكويت والهيئة
العامة للبيئة واالت�ح��اد الكويتي
ل� �ص� �ي ��ادي األس� � �م � ��اك .واف� � � ��اد ب ��أن
النقاش سيدور حول املخاطر التي
تواجه األنواع املختلفة من األحياء
البحرية سواء التجارية منها مثل
«ال��زب �ي��دي وال �ه��ام��ور وال �ص �ب��ور»
أو ت�ل��ك ال�ت��ي ت�ص�ط��اد م��ع األن ��واع
امل�س�ت�ه��دف��ة ك�م�ص�ي��د ج��ان�ب��ي مثل
«ال �ش �ع ��ري وال� �ك ��اس ��ور وال� �ف ��رش»
ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ب� �ع ��ض األن� � � ��واع
امل �ع��رض��ة مل�خ��اط��ر االن �ق ��راض مثل
نوعني من أسماك القرش والشيم
والسالحف.
ول � � �ف� � ��ت إل � � � ��ى أن امل � �ن� ��اق � �ش� ��ات
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عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ال �ن ��اري ��ة ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة واس�ت�ق�ط�ب��ت
ع� � ��ددا م ��ن أف� �ض ��ل امل �ت �س��اب �ق�ي�ن ف��ي
العالم وذلك للتصدي للقيادة على
ت��ل مرعب ال��ذي يعتبر أعلى كثيب
رم �ل��ي ف��ي ال�ع��ال��م إذ ي��زي��د ارت�ف��اع��ه
على  300متر.
وم��ن ناحية اخ��رى أعلنت لجنة
ال��رال�ي��ات ب��ال�ن��ادي ان�ط�لاق بطولة
الكويت للراليات للموسم الرياضي
ال � �ح � ��ال � ��ي  2016 - 2015ن �ه ��اي ��ة
االس� �ب ��وع ال� �ج ��اري وت�س�ت�م��ر حتى
مارس املقبل.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

س �ت �ت �ن��اول ك ��ذل ��ك امل� �خ ��اط ��ر ال �ت��ي
تتعرض لها ال�ث��روة السمكية في
الكويت بصفة خاصة وفي منطقة
شمال الخليج العربي بصفة عامة
كما سيتم اقتراح توصيات ادارية
ح � ��ول امل � �خ � ��زون ال �س �م �ك��ي ت� ��ؤدي
إلعادة تأهيل املخزون السمكي في
حال اعتمادها بقوانني وتطبيقها
ع �ل ��ى م �س �ت ��وى امل � �ي� ��اه ال �ك��وي �ت �ي��ة
واإلقليمية.
وقال انه سيتم دراسة ومناقشة
ت ��وص� �ي ��ات ال �ح �ل �ق��ة واع� �ت� �م ��اده ��ا
لرفعها الى صناع القرار في الدولة
وف� ��ي دول إق �ل �ي��م ش �م ��ال ال�خ�ل�ي��ج
ال � �ع� ��رب� ��ي الس � �ت � �ص � ��دار ال� �ق ��وان�ي�ن
املنظمة لعمليات الصيد والكفيلة
ب � ��إع � ��ادة امل � �خ � ��زون ال �س �م �ك��ي إل ��ى
الوضع املستدام.
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