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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

الثالثاء
 25ربيع األول 1437
 05يناير 2016
العدد 753

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

سمو األمير يهنئ رئيس ميانمار
بالعيد الوطني
بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح -حفظه
ال�ل��ه ورع ��اه -ببرقية تهنئة إل��ى ال��رئ�ي��س ث�ين س�ين رئ�ي��س جمهورية
م�ي��ان�م��ار االت �ح��ادي��ة ال�ص��دي�ق��ة ع�ب��ر فيها س�م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده متمنيا له موفور الصحة والعافية
وللبلد الصديق دوام التقدم واالزدهار.

دعا النواب للوقوف سندا لسمو أمير البالد في هذه المرحلة

الغانم :جلسة طارئة سرية
لمناقشة األوضاع في المنطقة

اقتحام السفارة السعودية في طهران انتهاك صارخ اللتزام الدول بحماية البعثات الدبلوماسية
دان رئيس االتحاد البرملاني
ال �ع ��رب ��ي رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م اق�ت�ح��ام س�ف��ارة
امل �م �ل �ك��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال �س �ع��ودي��ة
الشقيقة في طهران وقنصليتها
في مدينة مشهد بإيران مشددا
على ان هذه االعتداءات انتهاك
ص ��ارخ الل �ت��زام ال� ��دول بحماية
البعثات الدبلوماسية وضمان
سالمة موظفيها.
واعلن انه سيدعو فور عودته
للكويت إل��ى عقد جلسة طارئة
سرية ملناقشة ما تشهده الساحة
من مواقف متسارعة معتبرا أن
االوضاع التي تشهدها املنطقة
وال �ت �ط��ورات االخ �ي��رة تستدعي
ال �ع��ودة بالنقاش وال �ح��وار الى
ق� �ب ��ة ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �س ��ال ��م ل �ي��دل��ي
ممثلو االمة بآرائهم ومواقفهم
وفق مبادئ الديمقراطية واطر
ال� �ح ��وار ب �ع �ي��دا ع��ن االن �ف �ع��االت
وب�م��ا ي�خ��دم ال��وف��اق واملصلحة
الوطنية.

ل�ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و ام�ي��ر
البالد في هذه املرحلة.
وعلى صعيد آخر دعا رئيس
االت � � �ح� � ��اد ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� �ع ��رب ��ي
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة م � ��رزوق
الغانم إلى اتخاذ موقف عربي
م � ��وح � ��د ل � ��وق � ��ف االن � �ت � �ه� ��اك� ��ات
اإلس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة ض� � ��د األش� � �ق � ��اء
الفلسطينيني الفتا إلى انه أمام
اس �ت �م ��رار ال �ك �ي��ان ال�ص�ه�ي��ون��ي
ب��ال �ع��دوان ع �ل��ى الفلسطينيني
ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع امل � �س � �ت� ��وي� ��ات ف ��إن
التنسيق العربي ضرورة ملحة
مل��واج�ه��ة ال �ع��رب��دة اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة
في املحافل الدولية والتضييق
ع �ل��ى ه ��ذا ال �ك �ي��ان وم�ح��اص��رت��ه
من خ�لال كشف تجاوزاته أمام
امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة ب �م��ا ي��ؤدي
إلى طرده من تلك املنظمات.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

وق � � ��ال ان ال � �ع� ��واص� ��ف ال �ت��ي
ت� �ش� �ه ��ده ��ا امل� �ن� �ط� �ق ��ة وال � �ع� ��ال� ��م
اجمع تستدعي من ن��واب االمة

ان ي�ت�ح�ل��وا باليقظة والحكمة
وي � �ت � �ح � �م � �ل� ��وا م� �س ��ؤول� �ي ��ات� �ه ��م
ممثلني عن االمة للوقوف سندا

وافق على إصدار الالئحة التنفيذية لقانون الطفل

مجلس الوزراء :نقف إلى جانب
السعودية في الحفاظ على أمنها

عبر مجلس ال��وزراء عن إدانته
واس �ت �ن �ك��اره ال �ش��دي��دي��ن ل�لأع�م��ال
العدوانية التي قامت بها جموع
من املتظاهرين ضد سفارة اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة في
ط� �ه ��ران وق�ن�ص�ل�ي�ت�ه��ا ف ��ي مشهد
واق � �ت � �ح� ��ام ال � �س � �ف� ��ارة وم� �م ��ارس ��ة
ال�ت�خ��ري��ب وإض� ��رام ال �ن �ي��ران فيها
م� �ع� �ت� �ب ��را أن ه � � ��ذه االع � � � �ت � � ��داءات
ان �ت �ه��اك ص � ��ارخ الت �ف��اق �ي��ة ف�ي�ي�ن��ا
ال�خ��اص��ة ب��ال �ت��زام ال� ��دول بحماية

وص � ��ون ال �ب �ع �ث��ات ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
وض �م��ان س�لام��ة طاقمها تتحمل
ال�س�ل�ط��ات اإلي��ران �ي��ة مسؤوليتها
م��ؤك��دا وق ��وف دول ��ة ال �ك��وي��ت إل��ى
جانب اململكة العربية السعودية
ال � �ش � �ق � �ي � �ق� ��ة وت � ��أي� � �ي � ��ده � ��ا ل� �ك ��اف ��ة
اإلج��راءات التي تتخذها للحفاظ
على أمنها واستقرارهــا.
وفيما واف��ق املجلس على قرار
إصدار الالئحة التنفيذية للقانون
رق� ��م ( )21ل �س �ن��ة  2015ف ��ي ش��أن

الطفل قرر تكليف إدارة نزع امللكية
للمنفعة العامة واملؤسسة العامة
ل�ل��رع��اي��ة السكنية بالتنسيق مع
وزارة املالية (إدارة أم�لاك الدولة)
ب ��ات� �خ ��اذ اإلج � � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة
واإلداري� � � � ��ة ال �ل�ازم� ��ة إلخ �ل��اء ك��اف��ة
ال ��وح ��دات ال�س�ك�ن�ي��ة امل�ت�ب�ق�ي��ة في
مجمع الصوابر السكني في مدة
أقصاها .2016/3/31
تفاصيل (ص)04

تفاصيل (ص)03

حوار «الدستور»

أحمد القضيبي:

 استجواباتجديدة مقبلة
بسبب ضعف أداء
الحكومة
تفاصيل (ص)15

العمير لـ «الدستور» :جادون
في تنفيذ تنويع مصادر الدخل
أك��د وزي��ر األشغال العامة وزير
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س االم� ��ة د .
ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ان ال �ح �ك��وم��ة ج ��ادة
ف ��ي ت �ب �ن��ي خ �ط��ة ت �ن��وي��ع م �ص��ادر
ال��دخ��ل ف��ي ظ��ل م��ا ي�م��ر ب��ه ال�ع��ال��م
من بطء وتراجع النمو االقتصادي
وانعكاسه ع �ل��ى اس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط
االم � ��ر ال � ��ذي ن �ت��ج ع �ن��ه انخفاض
اي � ��رادات امل�ي��زان�ي��ة ال�ع��ام��ة ل�ل��دول��ة.
وق ��ال ال�ع�م�ي��ر ف��ي ت�ص��ري��ح خ��اص
ل�ـ«ال��دس�ت��ور» اننا نعمل اآلن على
االس �ت �ع��ان��ة ب� � ��آراء ال � �ن ��واب ال��ذي��ن
تطرقوا اليها عند مناقشة تنويع

مصادر الدخل وذلك بعد ان فرغنا
مضبطة الجلسة مؤكدا انه سيتم
االخ ��ذ بجميع اآلراء النيابية في
ه��ذا ال�ص��دد للخروج بخطة تنفع
الوطن .وأضاف العمير ان التحدي
اآلن ه��و اإلس� ��راع ف��ي تنفيذ خطة
ت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل خ��اص��ة ان
جميع املعطيات والوقائع الحالية
تحتم علينا ض ��رورة ال��دخ��ول في
حيز التنفيذ.
تفاصيل (ص)07

استبدال استئجار سيارات
القياديين ببدل  250دينار
أعلن مجلس الخدمة املدنية أمس
ال� �غ ��اء ن �ظ��ام اس �ت �ئ �ج��ار ال �س �ي��ارات
وق �س ��ائ ��م ش � ��راء ال �ب �ن��زي��ن ل ��رؤس ��اء
االجهزة الحكومية والقياديني ومن
في حكمهم واالكتفاء بصرف (بدل
سيارة) وقدره  250دينارا.
وق��ال املجلس في بيان صحافي
إن هذا االجراء تم بناء على توصية
وزارة امل��ال �ي��ة ب �ه��دف ال�ت��رش�ي��د في
امليزانية العامة للدولة وف��ي ضوء
ال �س �ي��اس��ة ال �ت��ي ت�ن�ت�ه�ج�ه��ا ال��دول��ة

لترشيد االنفاق في امليزانية العامة.
واض ��اف ال�ب�ي��ان ان��ه ان�ط�لاق��ا من
ت��وص�ي��ة وزارة امل��ال�ي��ة املتمثلة في
تقليص بند م�ص��روف��ات استئجار
ال�س�ي��ارات وال�ب��ال��غ  350دي�ن��ارا قرر
امل �ج �ل��س ص ��رف م�ب�ل��غ وق � ��دره 250
دي �ن��ارا ك�ب��دي��ل ع��ن ن�ظ��ام استئجار
ال� � � �س� � � �ي � � ��ارات ل� � � ��رؤس� � � ��اء األج � � �ه � ��زة
ال �ح �ك��وم �ي��ة وال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن وم � ��ن ف��ي
ح �ك �م �ه��م وذل� � ��ك ب� � ��دءا م ��ن ت ��واري ��خ
انتهاء عقود االستئجار الحالية.

داخل العدد
  10لجان مؤقتة عقدت  23اجتماعافي شهر نوفمبر
  3اجتماعات للجنة اإلسكانية و 40موضوعاخاصة بالرعاية السكنية

تفاصيل (ص)13-10
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هنأ رئيس جمهورية ميانمار بالعيد الوطني لبالده

نائب األمير استقبل الخالد والخرافي
وعددا من الوزراء

نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال رئيس مجلس الوزراء باإلنابة وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر
وول � � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ال � �ش � �ي� ��خ ن� � ��واف
األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح بقصر
ال� �س� �ي ��ف ص � �ب� ��اح ام� � ��س رئيس
مجلس ال ��وزراء ب��اإلن��اب��ة ووزي��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
الحمد الصباح.
واستقبل سموه نائب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الداخلية
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ال �ح �م��د
ال� �ص � �ب ��اح ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل ن��ائ��ب
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
ال� ��دف� ��اع ال �ش �ي ��خ خ ��ال ��د ال� �ج ��راح
الصباح.

واس�ت�ق�ب��ل س�م��و ن��ائ��ب االم�ي��ر
وول� � � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
م �ج�ل��س ال � � ��وزراء ووزي � ��ر امل��ال �ي��ة
ووزير النفط بالوكالة أنس خالد
ال� �ص ��ال ��ح ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م��وه
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة ب��اإلن��اب��ة
عادل مساعد الجارالله الخرافي.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م� ��وه وزي � ��ر
اإلع �ل��ام ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
ال� � � �ش� � � �ب � � ��اب ال � � �ش � � �ي� � ��خ س � �ل � �م� ��ان
ال�ح�م��ود ووزير ال��دول��ة لشؤون
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الكهرباء
وامل � ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال �ش �ي��خ محمد
العبدالله املبارك.

 ..وسموه مستقبال رئيس مجلس األمة باإلنابة عادل الخرافي

إل� � ��ى ذل� � ��ك ب� �ع ��ث س� �م ��و ن��ائ��ب
األمير وولي العهد الشيخ نواف
األح�م��د الجابر الصباح -حفظه
الله -ببرقية تهنئة إلى الرئيس
ث �ي ��ن س �ي ��ن رئ� � �ي � ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة
م �ي��ان �م��ار االت� �ح ��ادي ��ة ال�ص��دي�ق��ة
ضمنها س�م��وه خ��ال��ص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالده
متمنيا لفخامته موفور الصحة
والعافية.

 ..وسموه مستقبال الشيخ سلمان الحمود والشيخ محمد العبدالله
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جدد مطالبته للنواب بااللتفاف حول سمو األمير والقيادة السياسية

الغانم يدعو إلى جلسة طارئة سرية
لمناقشة تطورات األوضاع

التقى عضو المجلس الوطني الفلسطيني واستنكر استمرار اعتقال النواب الفلسطينيين
دان رئيس االت�ح��اد البرملاني
ال� �ع ��رب ��ي رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م اق �ت �ح��ام س �ف��ارة
امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
الشقيقة في طهران وقنصليتها
في مدينة مشهد بايران مشددا
على ان ه��ذه االع�ت��داءات انتهاك
ص� ��ارخ الل� �ت ��زام ال � ��دول ب�ح�م��اي��ة
البعثات الدبلوماسية وضمان
سالمة موظفيها.
واك� � � ��د ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي أم��س التضامن الكامل
م��ع امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
الشقيقة والتأكيد الكامل على ما
ج��اء ف��ي بيان مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
واعلن انه سيدعو فور عودته
ل �ل �ك��وي��ت ل �ع �ق��د ج �ل �س��ة ط ��ارئ ��ة
سرية ملناقشة ما تشهده الساحة
من مواقف متسارعة معتبرا أن
االوض��اع التي تشهدها املنطقة
وال �ت �ط��ورات االخ �ي��رة تستدعي
ال �ع��ودة ب��ال�ن�ق��اش وال �ح��وار ال��ى
ق� �ب ��ة ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �س ��ال ��م ل �ي��دل��ي
ممثلو االم��ة بآرائهم ومواقفهم
وف��ق م�ب��ادئ الديمقراطية واط��ر
ال� �ح ��وار ب �ع �ي��دا ع ��ن االن �ف �ع��االت
وب �م��ا ي �خ��دم ال��وف��اق واملصلحة
الوطنية.
وج ��دد ال �غ��ان��م دع��وت��ه ل�ن��واب
االمة الى االلتفاف حول القيادة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ورب� � � � ��ان ال �س �ف �ي �ن��ة
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م ��و ام �ي��ر
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح االح �م��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
ورع ��اه ال ��ذي تجلت حكمته في
مواقف محلية واقليمية ودولية
عديدة.
وق � � � ��ال ان ال� � �ع � ��واص � ��ف ال� �ت ��ي
تشهدها املنطقة والعالم اجمع
ت �س �ت��دع��ي م� ��ن ن � � ��واب االم � � ��ة ان
ي� �ت� �ح� �ل ��وا ب ��ال �ي �ق �ظ ��ة وال �ح �ك �م��ة
ويتحملوا مسؤولياتهم ممثلني
عن االمة للوقوف سندا لحضرة
ص��اح��ب السمو ام�ي��ر ال�ب�لاد في
هذه املرحلة.
وعلى صعيد آخر دعا رئيس
االتحاد البرملاني العربي رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم امس
ال��ى ات�خ��اذ م��وق��ف ع��رب��ي موحد
ل��وق��ف االن�ت�ه��اك��ات اإلسرائيلية
ضد األشقاء الفلسطينيني.

الغانم خالل لقائه عضو املجلس الوطني الفلسطيني عزام األحمد

واس� � �ت� � �ن� � �ك � ��ر ال � � �غ� � ��ان� � ��م خ �ل��ال
ل �ق��ائ��ه ع �ض��و امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وع� �ض ��و ال �ش �ع �ب��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ع ��زام
االحمد في اطار زيارته لجنيف،
استمرار اعتقال إسرائيل النواب
ال� �ف �ل �س� �ط� �ي �ن� �ي�ي�ن ب � �م� ��ا ي �خ ��ال ��ف
املواثيق واألعراف الدولية.
وق� � � � ��ال إن� � � ��ه أم� � � � ��ام اس � �ت � �م� ��رار
ال �ك �ي��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي ب��ال �ع��دوان
ع �ل��ى ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين ف ��ي جميع
املستويات فإن التنسيق العربي
ض��رورة ملحة ملواجهة العربدة
االسرائيلية في املحافل الدولية
وال �ت �ض �ي �ي��ق ع �ل��ى ه � ��ذا ال �ك �ي��ان
وم� �ح ��اص ��رت ��ه م� ��ن خ �ل��ال ك�ش��ف
تجاوزاته امام املنظمات الدولية
ب �م��ا ي � ��ؤدي ال� ��ى ط � ��رده م ��ن تلك
املنظمات.

وأك��د الغانم استمرار االلتزام
ب � ��ال � ��دع � ��م ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� �ع ��رب ��ي
للقضية الفلسطينية واالش�ق��اء
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي�ين وت��وس �ي��ع ن�ط��اق
التحرك ضد الكيان الصهيوني
ح � � �ت� � ��ى اس � � � �ت � � � �ع� � � ��ادة ال� � �ح� � �ق � ��وق
الفلسطينية املهدورة.
وب ��دأ ال�غ��ان��م ام��س زي ��ارة ال��ى
ج �ن �ي��ف ام � ��س ف� ��ي اط � � ��ار ج��ول��ة
ش� �م� �ل ��ت م � �ص ��ر ي � �ق� ��ود خ�ل�ال �ه��ا
ج�ه��ودا برملانية عربية م��ن اجل
تنسيق الجهود لدعم القضايا
ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي امل �ح ��اف ��ل ال��دول �ي��ة
والسيما البرملانية.
وسبق للغانم تأكيده أهمية
ع� � � ��ودة ال � �ب� ��رمل� ��ان امل� � �ص � ��ري ال ��ى
االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي بعد
ان�ت�ه��اء االن�ت�خ��اب��ات التشريعية
نظرا ملا تمثله تلك الخطوة من

اه �م �ي��ة ،وق � ��ال ف ��ي ت �ص��ري��ح اث��ر
وص��ول��ه ال ��ى ج�ن�ي��ف ق��ادم��ا من
القاهرة ان زيارته تهدف العادة
ال �ب��رمل��ان امل� �ص ��ري ال� ��ى االت �ح��اد
الدولي معتبرا ان غياب البرملان
امل �ص��ري ع��ن االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
ال� ��دول� ��ي ت� ��رك ف ��راغ ��ا ك �ب �ي��را ف��ي
البرملان ال��دول��ي اذ تبنى الكثير
من املبادرات العربية ذات الثقل.
واش ��ار ال��ى ان ع ��ودة ال�ب��رمل��ان
امل� �ص ��ري ت �م �ث��ل دع� �م ��ا م�ع�ن��وي��ا
وع� �م� �ل� �ي ��ا ك � �ب � �ي� ��را ل �ل �م �ج �م��وع��ة
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
الدولي نظرا ملا تمثله مصر من
ثقل سياسي اذ ان ال�ق��اه��رة هي
العمود الفقري للعرب في كافة
املجاالت.
واك � � � � ��د ان ب� � ��رمل� � ��ان ال � �ك ��وي ��ت
بصفته رئ�ي��س ال� ��دورة الحالية

 ..ويهنئ نظيريه في ميانمار االتحادية
ب �ع��ث رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م� ��رزوق ع�ل��ي ال�غ��ان��م ببرقيتي
ت �ه �ن �ئ ��ة إل � � ��ى رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س

النواب في ميانمار االتحادية
ش � ��وي م � ��ان ورئ � �ي ��س امل �ج �ل��س
ال� ��وط � �ن� ��ي خ �ي��ن أون � � � ��غ م �ي �ن��ت

وذل��ك بمناسبة العيد الوطني
لبلدهما.

لالتحاد البرملاني العربي يرى
ان م��ن ضمن مسؤولياته اع��ادة
ال�ب��رمل��ان امل�ص��ري بشكل مباشر
وس��ري��ع ال ��ى ال�ح�ل�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال��دول �ي��ة وه ��و امل �ك��ان الطبيعي
للبرملان املصري اآلن بعد انتهاء
االنتخابات.
ك �م��ا ل �ف��ت ال� ��ى ان امل �ب��اح �ث��ات
م� � ��ع امل� � �س � ��ؤول �ي��ن ف � ��ي االت� � �ح � ��اد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال � ��دول � ��ي س �ت �ت �ط��رق
اي�ض��ا ال��ى اس�ت�ك�م��ال امل �ش��اورات
ال� � �ت � ��ي ان� �ط� �ل� �ق ��ت ع � �ل� ��ى ه ��ام ��ش
دورة االت�ح��اد البرملاني الدولي
االخ �ي��رة واس�ت�ع��راض م��ا ت��م في
م� ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب ��امل �ق �ت ��رح ��ات ال �ت��ي
ت � ��م ت �ق��دي �م �ه��ا ب � �ش� ��أن ال �ق �ض �ي��ة
الفلسطينية نظرا ملا تمثله من
اهمية على الصعيدين العربي
واالسالمي.
وشرح الغانم اهمية استمرار
التنسيق ح��ول م�ش��اري��ع بعض
ال� � �ق � ��رارات ال� �ت ��ي ت �ه��م ال �ش �ع��وب
ال�ع��رب�ي��ة ال س�ي�م��ا ف��ي ال�ق�ض��اي��ا
املتفق عليها من قبل الجميع في
ظ��ل ه��ذا ال �ت �ش��رذم ال ��ذي ت�م��ر به
االمة العربية اآلن.
ورأى ان التنسيق امل�ت��واص��ل
بي��ن ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي واالت �ح��اد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال � ��دول � ��ي ي� �ص ��ب ف��ي
م� �ص� �ل� �ح ��ة ال � �ش � �ع� ��وب ال� �ع ��رب� �ي ��ة
وق�ض��اي��اه��ا امل�ص�ي��ري��ة ال سيما
تلك املتعلقة بامللف الفلسطيني.
وك� ��ان م �ن��دوب دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ال � � ��دائ � � ��م ل� � � ��دى االم� � � � ��م امل� �ت� �ح ��دة
وامل�ن�ظ�م��ات ال��دول �ي��ة ف��ي جنيف
ال�س�ف�ي��ر ج �م��ال ال�غ�ن�ي��م وس�ف�ي��ر
دول� � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ل� � ��دى االت � �ح� ��اد
السويسري السفير بدر التنيب
ف� ��ي اس �ت �ق �ب ��ال ال� �غ ��ان ��م وال ��وف ��د
امل��راف��ق ل��دى وص��ول�ه��م ال مطار
(جنيف  -كوانتران) الدولي.

ندين االعتداء
الصارخ على
سفارة وقنصلية
السعودية ونؤكد
تضامننا الكامل
مع المملكة
العواصف التي
تشهدها المنطقة
تستدعي من
النواب التحلي
باليقظة والحكمة
ندعو إلى موقف
عربي موحد
لوقف العربدة
اإلسرائيلية
أهمية استمرار
التنسيق حول
مشاريع بعض
القرارات التي تهم
الشعوب العربية
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أدان األعمال العدوانية ضد سفارة وقنصلية المملكة في إيران

مجلس الوزراء :نؤيد إجراءات السعودية
للحفاظ على أمنها واستقرارها
عبر مجلس الوزراء
عن إدانته واستنكاره
الشديدين لألعمال
العدوانية التي قامت
بها جموع من
المتظاهرين ضد سفارة
المملكة العربية
السعودية الشقيقة
في طهران وقنصليتها
في مشهد واقتحام
السفارة وممارسة
التخريب وإضرام النيران
فيها معتبرا أن هذه
االعتداءات انتهاك
صارخ التفاقية فيينا
الخاصة بالتزام الدول
بحماية وصون البعثات
الدبلوماسية وضمان
سالمة طاقمها تتحمل
السلطات اإليرانية
مسؤوليتها مؤكدا
وقوف دولة الكويت إلى
جانب المملكة العربية
السعودية الشقيقة
وتأييدها لكافة
اإلجراءات التي تتخذها
للحفاظ على أمنها
واستقرارهــا.
وفيما وافق المجلس
على قرار إصدار الالئحة
التنفيذية لقانون الطفل
قرر اتخاذ اإلجراءات
القانونية واإلدارية
الالزمة إلخالء كافة
الوحدات السكنية
المتبقية في مجمع
الصوابر السكني في مدة
أقصاها .2016/3/31

الموافقة على
إصدار الالئحة
التنفيذية لقانون
( )21لسنة 2015
في شأن الطفل

الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس الوزراء بالنيابة وزير الخارجية مترئسا اجتماع الوزراء

عقد مجلس ال��وزراء اجتماعه
األس� � �ب � ��وع � ��ي ب � �ع� ��د ظ � �ه� ��ر أم� ��س
ف ��ي ق��اع �ـ �ـ��ة م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء في
ق �ص��ر ال �س �ي��ف ب ��رئ ��اس ��ة رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء بالنيابة ووزي��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد
وب� �ع ��د االج � �ت� �م ��اع ص � ��رح وزي� ��ر
ال��دول�ـ��ة ل�ش��ؤون مجلس ال ��وزراء
ووزي��ر الكهرباء وامل��اء بالوكالة
ال�ش�ي�ـ��خ م�ح�م��د ال�ع�ب��د ال �ل��ه بما
يلي:
اط � �ل� ��ع م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ف��ي
مستهل اجتماعه على الرسالة
امل � ��وج � � �ه � ��ة ل� � �ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
ال � �س � �م� ��و األم � � �ي� � ��ر ح � �ف � �ظ ��ه ال� �ل ��ه
ورع� ��اه م��ن ه�ي�ل�ين ك�ل�ارك امل��دي��ر
ال��دول��ي ل�ب��رن��ام��ج األم ��م املتحدة
اإلن� �م ��ائ ��ي وق� ��د ع �ب��ر ف �ي �ه��ا ع��ن
ت �ق��دي��ره مل �س��اه �م��ات وم� �ب ��ادرات
دول ��ة ال�ك��وي��ت وت�ع��اون�ه��ا املثمر
م � ��ع امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � ��دول � ��ي إلغ ��اث ��ة
ومساعدة الالجئني السوريني.

ك� �م ��ا اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
على ال��رس��ال��ة امل��وج�ه��ة لحضرة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح�ف�ظ��ه
الله ورعاه من ماتسوي كازومي
ع � � �م� � ��دة م � ��دي� � �ن � ��ة ه� �ي ��روش� �ي� �م ��ا
ال � �ي� ��اب� ��ان � �ي� ��ة ورئ � � �ي� � ��س م �ن �ظ �م��ة
رؤس��اء بلديات م��ن أج��ل السالم
وامل �ت �ض �م �ن��ة ت �ع��ري �ف��ا ب��امل�ن�ظ�م��ة
والتي يدعو األع�ض��اء فيها إلى
م �ش��ارك��ة ح�ك��وم��ات�ه��م ف��ي ف��ري��ق
عمل مفتوح العضوية ملناقشة
ال �ت��داب �ي��ر ال�ف�ع��ال��ة ل�ج�ع��ل ال ��دول
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف � ��ي م � �ع� ��اه� ��دة ح �ظ��ر
االنتشار النووي.
ث � ��م اط � �ل � ��ع م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
اي � � �ض� � ��ا ع � �ل � ��ى ت � ��وص � �ي � ��ة ل �ج �ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ب �ش��أن
اإلج ��راءات التنفيذية الستمالك
مجمع ال�ص��واب��ر السكني وق��رر
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ت �ك �ل �ي��ف إدارة
ن � ��زع امل �ل �ك �ي��ة ل �ل �م �ن �ف �ع��ة ال �ع��ام��ة
وامل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل ��رع��اي ��ة

أبل والكندري والعمير والصبيح خالل اجتماع مجلس الوزراء

ال�س�ك�ن�ي��ة ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع وزارة
امل ��ال� �ي ��ة (إدارة أم �ل ��اك ال� ��دول� ��ة)
ب��ات �خ��اذ اإلج� � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
واإلداري � ��ة ال�ل�ازم��ة إلخ�ل�اء كافة
ال��وح��دات السكنية املتبقية في
مجمع الصوابر السكني في مدة
أقصاها . 2016/3/31
واط �ل��ع م�ج�ل��س ال� � ��وزراء على
توصية لجنة ال�خ��دم��ات العامة
ب �ش��أن ال �ط �ل��ب امل �ق��دم م��ن ش��رك��ة
امل� �ش ��روع ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة ب�ش��أن
تطوير مشروعاتها السياحية
ف��ي دول ��ة ال�ك��وي��ت وق ��رر مجلس
ال� � ��وزراء ت�ك�ل�ي��ف ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت
ب � �س� ��رع� ��ة ات � � �خ � � ��اذ اإلج � � � � � � ��راءات
ال� �ل ��ازم � � ��ة ل� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص امل� ��وق� ��ع
امل�ل�اص ��ق ل �ل �م��دي �ن��ة ال �ت��رف �ي �ه �ي��ة
وذل ��ك ل�ت��وس�ع��ة امل��دي �ن��ة لصالح
ش ��رك ��ة امل� �ش ��روع ��ات ال�س�ي��اح�ي��ة
وتسليمها خالية من أي عوائق .
ك� �م ��ا اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ع� �ل ��ى ت ��وص� �ي ��ة ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون

ال�ق��ان��ون�ي��ة ب�ش��أن م �ش��روع ق��رار
مجلس الوزراء بإصدار الالئحة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �ق��ان��ون رق� ��م ()21
لسنة  2015في شأن الطفل وقرر
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
مشروع القرار .
ث � ��م ب � �ح� ��ث م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ال� �ش ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ض��وء
ال � �ت � �ق� ��اري� ��ر امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب �م �ج �م��ل
ال �ت �ط��ورات ال��راه�ن��ة ف��ي الساحة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن
العربي والدولي وقد عبر مجلس
ال � ��وزراء ع��ن إدان �ت��ه واس�ت�ن�ك��اره
ال�ش��دي��دي��ن ل�لأع �م��ال ال�ع��دوان�ي��ة
ال � �ت� ��ي ق� ��ام� ��ت ب � �ه ��ا ج � �م� ��وع م��ن
املتظاهرين ض��د س�ف��ارة اململكة
العربية السعودية الشقيقة في
ط �ه��ران وقنصليتها ف��ي مشهد
واق� �ت� �ح ��ام ال� �س� �ف ��ارة وم �م��ارس��ة
التخريب وإض��رام النيران فيها
م��ؤك��دا أن ه��ذه االع �ت��داءات تـعد
انتهاكا صارخا التفاقية فيينا
الخاصة بالتزام ال��دول بحماية
وص ��ون ال�ب�ع�ث��ات الدبلوماسية
وضمان سالمة طاقمها تتحمل
السلطات اإليرانية مسؤوليتها
م��ؤك��دا وق��وف دول��ة الكويت إلى
جانب اململكة العربية السعودية
ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة وت� ��أي � �ي� ��ده� ��ا ل� �ك ��اف ��ة
اإلجراءات التي تتخذها للحفاظ
على أمنها واستقرارهــا.

إخالء كافة
الوحدات السكنية
المتبقية في
مجمع الصوابر
في مدة أقصاها
نهاية مارس
المقبل
تكليف البلدية
بسرعة اتخاذ
اإلجراءات الالزمة
لتخصيص موقع
المالصق للمدينة
الترفيهية
برنامج األمم
المتحدة يعبر عن
تقدير الكويت
بشأن مساعدة
الالجئين السوريين
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الحويلة يقترح تطوير الجزر الكويتية
وإقامة مناطق اقتصادية حرة
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د.م� �ح� �م ��د ال �ح��وي �ل��ة
اق �ت ��راح ��ا ل �ت �ط��وي��ر ال� �ج ��زر ال�ك��وي�ت�ي��ة
وت� �ح ��وي� �ل� �ه ��ا إل � � ��ى ج � �ه ��ة ح� �ض ��اري ��ة
واقتصادية وسياحية بإقامة مناطق
اق�ت�ص��ادي��ة ح ��رة م�ت�ك��ام�ل��ة وم�ت�ع��ددة
امل � � �ج� � ��االت ب � �ه ��ا ل � �ت ��دع ��م االق � �ت � �ص ��اد
ال ��وط� �ن ��ي واالس� �ت� �ث� �م ��ار ف ��ي ال �ق �ط��اع
ال �س �ي��اح��ي وج �ع �ل��ه ب �ك��اف��ة م�ق��وم��ات��ه
إحدى ركائز االقتصاد الكويتي.
وق ��ال ال�ح��وي�ل��ة إن ت�ط��وي��ر ال�ج��زر
ال�ك��وي�ت�ي��ة واس�ت�غ�لال�ه��ا ي�س��اع��د على
ت �ق��وي��ة امل ��وازن ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة كما
يجب أن نضع اهتمامنا بها كسائر
الدول التي تعتبر الجزر موردا مهما
م ��ن م� � ��وارد ال ��دول ��ة م ��ن خ�ل��ال إق��ام��ة
امل �ن �ت �ج �ع��ات ال �س �ي��اح �ي��ة وال� �ف� �ن ��ادق
واملوالت التسويقية واملطاعم الفاخرة
واألندية الضخمة الشاملة والصحية
والرياضية والتي تستقطب السياحة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال� �خ ��ارج� �ي ��ة م �ع ��ا ح�ي��ث
اتجهت معظم دول العالم بما في ذلك
دول الخليج ال�ع��رب��ي ع�ل��ى االه�ت�م��ام
بالسياحة ل��دع��م االق�ت�ص��اد الوطني
ول �ت �ن��وي��ع م� �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ال �ق��وم��ي
ول �ت �ع��ري��ف ال �ع��ال��م ب �م �ن��اط��ق ال �ج��ذب
السياحي.
وتضم الكويت تسع ( )9ج��زر هي
وربة وبوبيان فيلكا وعوهه ومسكان
وك �ب��ر ق � ��اروه وأم امل� � ��رادم وأم ال�ن�م��ل
وت �ت �م �ي��ز ه� ��ذه ال� �ج ��زر ب��االن �ت �ش��ار إذ
تختلف كل واح��دة منها عن االخ��رى
بتربتها ومساحتها وم�ن��اخ�ه��ا إل��ى
حد ما وتختلف أيضا بالقرب والبعد
ع��ن ال�ش��اط��ئ م��ا يشجع املستثمرين
ويفتح الباب على مصراعيه لتنويع
اس� �ت� �ث� �م ��ارات� �ه ��م وي� �ت� �م� �ي ��ز ب �ع �ض �ه��ا
ب��ال�س�م��ة ال�ت��اري�خ�ي��ة وب �ع��د ح�ض��اري

وأث � ��ري ي��ؤه�ل�ه��ا الن ت�ص�ب��ح ملتقى
س�ي��اح�ي��ا م�ح�ل�ي��ا واق�ل�ي�م�ي��ا وع��امل�ي��ا
يمثل وجهة ومعلما تاريخيا.
وأش� ��ار إل ��ى أن ال�ك��وي��ت ت�ت�ج��ه في
م�ش��اري�ع�ه��ا وخ�ط�ط�ه��ا إل ��ى التنمية
بشكل كبير وت�ب�ح��ث ع��ن ف��ي تنويع
م�ص��ادر ال��دخ��ل لتكون رواف��د جديدة
للميزانية العامة للدولة وال ش��ك أن
انخفاض أسعار النفط سيؤثر تأثرا
ح ��ادا ف��ي ك��ل ش��يء ب��اع�ت�ب��اره مصدر
الدخل الوحيد يمثل  %92من ايرادات
الكويت و %8دخل الدولة من املصادر
األخ � � � ��رى ب� �م ��ا ف �ي �ه��ا االس� �ت� �ث� �م ��ارات
الداخلية والخارجية فمثل هذا األمر
ي �ح �ت��اج إل ��ى وض ��ع ت �ص��ور م�ت�ك��ام��ل
ل �ل �ب �ح��ث ع � ��ن م � �ص � ��ادر دخ� � ��ل اخ � ��رى
ت� �ك ��ون راف � � ��دا ل �ل �م �ي��زان �ي��ة ف��ال �ك��وي��ت
تملك ام�ك��ان��ات ك�ب�ي��رة لتتبوأ مكانة
اقتصادية إستراتيجية في العالم إذ
تتميز ب�م��وق��ع ج�غ��راف��ي يمكنها من
ل �ع��ب دور أس��اس��ي ف��ي اق �ت �ص��ادي��ات
ال�ش��رق االوس ��ط وك�م��ا ه��و م�ع�ل��وم أن
االق �ت �ص��ادات ال�ق��وي��ة ف��ي دول العالم
تعتمد على تنمية قطاعات الصناعة
غ �ي��ر ال�ن�ف�ط�ي��ة وال� ��زراع� ��ة وال�س�ي��اح��ة
وغ �ي��ره��ا وال �ك��وي��ت ل�ي�س��ت اس�ت�ث�ن��اء
ف�ه��ي ت�م�ل��ك م��ن ال�ع�ق��ول االق�ت�ص��ادي��ة
وامل� �ق ��وم ��ات م ��ا ي �م �ك �ن �ه��ا م ��ن ت�ق��وي��ة
اقتصادها وتنميته.
وي� �ع� �ت� �ب ��ر ق � �ط � ��اع ال � �س � �ي� ��اح� ��ة م��ن
أه ��م ال �ق �ط��اع��ات االس �ت �ث �م��اري��ة حيث
ي �ع��د م � �ص ��درا أس ��اس� �ي ��ا ل �ل��دخ��ل م��ن
ق�ط��اع ال �ص��ادرات غ�ي��ر امل�ن�ظ��ورة كما
يلعب ال�ن�ش��اط السياحي دورا هاما
ومؤثرا في تنشيط اقتصاديات دول
ك�ث�ي��رة وي�م�ث��ل راف� ��دا ق��وي��ا وم �ص��درا
م�ت�ج��ددا م��ن م�ص��ادر ال��دخ��ل القومي
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ول�ل�اس �ت �ث �م��ار ال �س �ي��اح��ي أث � ��ر ك�ب�ي��ر
ع �ل��ى ال �ن �ش��اط االق �ت �ص ��ادي م ��ن ع��دة
وج� � � ��وه ف� �ه ��و م � ��ن أك � �ث� ��ر ال� �ق� �ط ��اع ��ات
جذبا لالستثمارات املباشرة ويؤثر
إيجابا على تطوير الخدمات العامة
كوسائل النقل واالت�ص��االت وغيرها
ما يحرك عجلة التنمية وينشرها في
مختلف املناطق وي��ؤدي نمو القطاع
ال �س �ي��اح��ي إل ��ى زي � ��ادة ف ��رص ال�ع�م��ل
وفتح املجال أمام تطور مهن جديدة
كما يؤدي إلى رفع درجة التكامل بني
القطاعات االقتصادية املختلفة.
وجاء في نص االقتراح:
 ت� � �ط � ��وي � ��ر ال � � � �ج � � ��زر ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ةوت �ح��وي �ل �ه��ا إل � ��ى واج � �ه ��ة ح �ض��اري��ة
واقتصادية وسياحية حديثة وإنشاء
فنادق تتناسب مع اإلقامات الطويلة
ال �ت��ي ق ��د ت�م�ت��د ألس��اب �ي��ع ب��اإلض��اف��ة
إل ��ى إق��ام��ة م �ن��اط��ق اق �ت �ص��ادي��ة ح��رة
م�ت�ك��ام�ل��ة وم �ت �ع��ددة امل �ج��االت لتدعم
االق �ت �ص��اد ال��وط �ن��ي وإن� �ش ��اء م��راف��ق
ث� �ق ��اف� �ي ��ة وت �ع �ل �ي �م �ي ��ة وامل � �ت � �ن ��زه ��ات
واملنتجعات العالجية وتلك املشاريع

تعتبر الداعم الرئيسي لتنويع الدخل
وهذا ما طبقته بعض الدول العربية
وال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وأص �ب �ح��ت ال ��رائ ��دة في
ال�ع��ال��م كله ف��ي ج��ذب ال�س�ي��اح م��ن كل
أنحاء العالم.
 االستثمار في القطاع السياحيوجعله بكافة مقوماته إح��دى ركائز
االق�ت�ص��اد الكويتي بما يحقق أعلى
ال�ع��وائ��د على امل�س�ت��وي��ات السياسية
واالقتصادية واالجتماعية للكويت.
 ال� � � �ت � � ��وس � � ��ع ف � � � ��ي امل � �ن � �ت � �ج � ��اتوامل� �ش ��روع ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة وت��وف �ي��ر
األراض ��ي وت�ط��وي��ر البنية التحتية
ل �ل �م �ش��اري��ع ال �ق��ائ �م��ة ب �م��ا ي��زي��د من
ع��وام��ل ال �ج��ذب ال�س�ي��اح��ي ال��داخ�ل��ي
واالقليمي والعاملي للكويت وتأهيل
ك��وادر كويتية ق��ادرة على النهوض
ب �ق �ط��اع ال �س �ي��اح��ة االس � �ت � �ف ��ادة م��ن
ال � � �ص � � �ح � ��راء ب � ��اق � ��ام � ��ة م �ن �ت �ج �ع ��ات
ب � �خ� ��دم� ��ات م� �م� �ي ��زة ع �ل �ي �ه ��ا ت �م �ك��ن
ال��راغ�ب�ين م��ن استغاللها وبأسعار
ت�ن��اف�س�ي��ة ال ت��ره��ق ك��اه��ل األس ��ر أو
األف � � ��راد ك �م��ا ف ��ي م �ت �ن��زه��ات إم� ��ارة
رأس الخيمة ف��ي االم ��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ح �ي��ث أق ��ام ��وا م�ن�ت�ج�ع��ات
ف��ي ق�ل��ب ال �ص �ح��راء تستقطب آالف
ال� ��زوار س�ن��وي��ا ف��ي أج ��واء سياحية
من الدرجة املمتازة.
 تفعيل وتحديث االستراتيجيةال��وط �ن �ي��ة ل �ل �س �ي��اح��ة وإن � �ش� ��اء ك �ي��ان
م�س�ت �ق��ل ل �ل �س �ي��اح��ة ي �ت��ول��ى إدارت� �ه ��ا
واإلش� � � � ��راف ع �ل��ى ب��رام �ج �ه��ا وي �ض��ع
ال�خ�ط��ط امل��ؤج�ل��ة ق�ي��د ال�ت�ن�ف�ي��ذ وذل��ك
بمشاركة القطاع الخاص والذي يعد
دوره جوهريا في تطوير السياحة.

الجيران يستفسر عن الجهات
المستفيدة من األطلس االقتصادي
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د.ع� �ب ��د ال��رح�م��ن
ال� � �ج� � �ي � ��ران س � � � ��ؤاال إل� � � ��ى وزي� � � ��رة
ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح ق��ال ف �ي��ه :ورد في
األط�ل��س اإلح�ص��ائ��ي االجتماعي
االقتصادي لدولة الكويت تحت
ع � �ن� ��وان رؤي � � ��ة ورس � ��ال � ��ة اإلدارة
املركزية لإلحصاء .رسالة اإلدارة:
«ت��وف �ي��ر ال �ب �ي��ان��ات وامل �ع �ل��وم��ات
اإلح �ص��ائ �ي��ة ال��دق�ي�ق��ة ف��ي وقتها
امل �ن��اس��ب ل�ج�م�ي��ع امل�س�ت�ف�ي��دي��ن؟
ب�ه��دف دع��م التنمية والتخطيط
وم �ت �خ��ذي ال� �ق ��رار ب��ال �ش��راك��ة مع

ج �م �ي��ع األط� � � � ��راف ذات ال �ص �ل��ة؟
وذل� ��ك م ��ن خ�ل�ال اس �ت �خ��دام نظم
عاملية م�ت�ط��ورة وب �ن��اء ق��وة عمل
محترفة».
وطالب تزويده بما يلي:
 م� ��ا امل ��ؤس� �س ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ةال �ت��ي ت�م��ت إف��ادت �ه��ا باملعلومات
اإلحصائية؟
 ه� � � � ��ل اس� � � � �ت� � � � �ف � � � ��ادت م� �ن� �ه ��اه � ��ذه ال � �ج � �ه� ��ات؟ أرج � � ��و إف ��ادت ��ي
ب ��ال �ت �ف ��اص �ي ��ل .وإذا ل� ��م ت�س�ت�ف��د
منها ه��ذه الجهات؟ فما اآلليات
ال� �ب ��دي� �ل ��ة ل� �ك ��م ف � ��ي ه� � ��ذه ال� �ح ��ال

ل �ت �ح �ق �ي��ق ال � �ش� ��راك� ��ة واأله � � � ��داف
اإلستراتيجية؟
 أي � ��ن ت �ق��ف اإلدارة امل��رك��زي��ةل�ل�إح� �ص ��اء ووزارة ال �ت �خ �ط �ي��ط
ال� �ي ��وم م ��ن ال �غ��اي��ات ال�ت�ش�غ�ي�ل�ي��ة
املقترحة والواردة ضمن األطلس
اإلح �ص ��ائ ��ي االق� �ت� �ص ��ادي ل��دول��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت ك � �م� ��ا ه � � ��ي م ��وض� �ح ��ة
ف � ��ي ص� �ف� �ح ��ة  13م � ��ن األط � �ل� ��س؟
أرج� ��و إف ��ادت ��ي ب��ال�ت�ف��اص�ي��ل لكل
م� ��ؤس � �س� ��ات ال� � ��دول� � ��ة ب� �م ��ا ف �ي �ه��ا
ال� � � ��وزارات وال �ه �ي �ئ��ات واإلدارات
والدواوين.
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دشتي :على الحكومة
إرجاء مناقشة إلغاء بعض
الدعوم ورفع البنزين
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دشتي الحكومة ب��إرج��اء مناقشة
الغاء بعض ال��دع��وم ورف��ع اسعار
ال�ب�ن��زي��ن م��ن ق�ب��ل مجلس ال ��وزراء
في اجتماع الغد وذلك لحني عودة
سمو رئيس مجلس الوزراء.
وقال النائب دشتي في تصريح
صحافي ان من الواجب قبل اتخاذ
ق� � ��رار أو ال� �ب ��ت ف ��ي إل � �غ ��اء ب�ع��ض
ال��دع��وم االستماع إل��ى املقترحات
ال�ن�ي��اب�ي��ة امل �ق��دم��ة ف��ي ه ��ذا ال�ش��أن
وم�ن��اق�ش�ت�ه��ا ف��ي اج �ت �م��اع خ��اص
بقاعة مكتب املجلس وتبادل االراء
ح� ��ول س �ب��ل م��واج �ه��ة ال �ع �ج��ز في
امل��وازن��ة ال�ع��ام��ة وت�ن��وي��ع م�ص��ادر
الدخل واختيار البدائل املناسبة
التي من شأنها ان توفر املليارات
ل� �ل ��دول ��ة دون امل� �س ��اس ب�م�ع�ي�ش��ة
امل��واط�ن�ين حيث إن ذل��ك دون شك
ممكن وبشكل كبير ولدينا الكثير
م��ن االق�ت��راح��ات ومما يمكن يقال
ف��ي ه��ذا ال �ش��أن وال �ق��اب��ل للتنفيذ
بشكل واقعي وسريع لتفادي اى
أمر يمس املواطن ويؤثر بالسلب
على معيشته.
ورأى النائب دشتي ان االنفراد
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ب� ��ال � �ق� ��رار واق� � � � ��رار اي
زي��ادات دون التنسيق مع مجلس
االم��ة وان ك��ان ذل��ك ح��ق دستوري
للحكومه اال انه يشكل انقالبا على
املادة  50من الدستور التي توجه
السلطات بالتعاون فيما بينها،
ومن هذا املنطلق تأتي مناشدتنا
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،ح �ت��ى الي �ك��ون ذل ��ك س�ب�ب��ا ل ��ردود
افعال نيابية اضطرارية ملواجهة
حالة االنفراد الحكومي ان تمت.
واخ � � �ت � � �ت � � ��م ال � � �ن � � ��ائ � � ��ب دش � �ت� ��ي
ح��دي �ث��ه م �ش �ي��را ال ��ى ك ��م ال�ت�ل��وي��ح
ب� ��االس � �ت � �ج� ��واب� ��ات وامل� �س� �ت� �ه ��دف
ف�ي�ه��ا ن��ائ��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء وزي��ر
امل��ال �ي��ه وال �ن �ف��ط وال� � ��ذي س�ي�ك��ون
رأس ال �ح ��رب ��ة ف ��ي ك ��ل م ��ا ي �ط��رح
في اجتماع مجلس ال��وزراء حيث
ن �ط��ال �ب��ه ح ��رص ��ا ع� �ل ��ى ال �ص��ال��ح
ال �ع��ام ب �ض��رورة ارج ��اء ه��ذا االم��ر
ك �م��ا س �ب��ق وذك � � ��رت ل �ح�ي�ن ع ��ودة
س� �م ��و رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ولحني االستماع إلى االقتراحات
النيابية في هذا الصدد.

أبل يسأل عن المنح الدراسية
الخارجية للطلبة
قدم النائب د .خليل أبل سؤاال
إل��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي ��ر التعليم
العالي د.بدر العيسى بشأن املنح
ال��دراس�ي��ة ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي قدمت
ألب�ن��ائ�ن��ا الطلبة س ��واء ال��دارس�ين
داخل الكويت أو املوفدين للخارج.
وطالب أبل إفادته وتزويده بما
يلي:
كشف يبني عدد املنح الدراسية
ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ألب � �ن� ��ائ � �ن� ��ا ال �ط �ل �ب��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن م � ��ن م� �خ� �ت� �ل ��ف دول
ال�ع��ال��م وداخ ��ل ال�ك��وي��ت ،م��ع بيان
ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات ال �ع �ل �م �ي ��ة واس � ��م
الجامعة والكلية وامل�ع�ه��د املوفد
إل � �ي� ��ه ال �ط �ل �ب ��ة ب ��ال� �ك ��وي ��ت أو ف��ي
ال� �خ ��ارج ،خ�ل�ال ال �خ �م��س س �ن��وات
امل��اض�ي��ة وح�ت��ى ت��اري��خ ط��رح ه��ذا
السؤال.
ك �ش��ف ب� �ع ��دد أب �ن��ائ �ن��ا ال�ط�ل�ب��ة
امل��وف��دي��ن بمنح دراس�ي��ة خارجية

د .خليل ابل

داخ � ��ل ال �ك ��وي ��ت أو خ ��ارج �ه ��ا م��ن
ال� ��ذي� ��ن ح� �ص� �ل ��وا ع� �ل ��ى ش � �ه ��ادات
دب� � �ل � ��وم أو ج ��ام� �ع� �ي ��ة ب �م �خ �ت �ل��ف
ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة خ �ل�ال
ال�خ�م��س س �ن��وات امل��اض�ي��ة وحتى
تاريخ طرح هذا السؤال.
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حماد يطالب بإدراج اإلعاقة البصرية ضمن
المشمولين بقانون المعاقين
طالب النائب سعدون حماد وزيرة
ال �ش��ؤون االجتماعية وال�ع�م��ل وزي��رة
ال��دول��ة ل �ش��ؤون التخطيط والتنمية
ه� �ن ��د ال �ص �ب �ي ��ح ب� � �ض � ��رورة االل � �ت� ��زام
بتطبيق ال �ق��ان��ون وإن �ص��اف ابنائنا
من فئة اإلعاقة البصرية (إعاقة العني
الواحدة) وإدراجهم ضمن املشمولني
ف� ��ي ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  8ل�س�ن��ة
 2010ف ��ي ش � ��أن ح� �ق ��وق األش� �خ ��اص
ذوي اإلع� � ��اق� � ��ة وت� �ط� �ب� �ي ��ق ال� �ح� �ق ��وق
وامل��زاي��ا واإلع �ف��اءات س��واء امل��ال�ي��ة أو
االجتماعية التي منحها لهم القانون

حيث نصت ال�ف�ق��رة األول ��ى م��ن امل��ادة
األول ��ى م��ن ال�ق��ان��و رق��م  8لسنة 2010
على أن «الشخص ذا اإلع��اق��ة ك��ل من
ي�ع��ان��ي م��ن اع �ت�ل�االت دائ �م��ة ك�ل�ي��ة أو
جزئية ت��ؤدي ال��ى ق�ص��ور ف��ي ق��درات��ه
ال �ب��دن �ي��ة أو ال�ع�ق�ل�ي��ة أو ال�ح�س�ي��ة قد
تمنعه م��ن ت��أم�ين مستلزمات حياته
ل�ل�ع�م��ل أو امل �ش��ارك��ة ب �ص ��ورة ك��ام�ل��ة
وفعالة في املجتمع على قدم املساواة
ف��ي ق��درات��ه الحسية فهو يعد معاقا
وغير قادر على إدارة أمور حياته وال
يستطيع ت��أم�ين م�س�ت�ل��زم��ات حياته

مقارنة بغيره فهو يعاني باعتباره
انسانا غير طبيعي لعدم استطاعته
من أن يرى رؤية كاملة كما انه يحرم
م� ��ن ال �ع �م ��ل ف� ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال �ع �س �ك��ري
واإلط� �ف ��اء وال �ط �ي��ران وال �ج �ه��ات ذات
األعمال الشاقة كما ترفض له رخصة
ال � �ق � �ي� ��ادة اذا ك ��ان ��ت ال � �ع �ي�ن االخ� � ��رى
م �ت �ض ��ررة ب ��رؤي ��ة ك �م��ا أن� ��ه إذا م�ن��ح
رخ�ص��ة ق �ي��ادة ف�ت�ج��دد ل��ه ك��ل سنتني
أو ثالث سنوات وذلك على حسب كل
حاله.
وأكد حماد انه ومن خالل التطبيق

الفعلي للقانون رقم  8لسنة  2010في
ش��أن حقوق األش�خ��اص ذوي اإلعاقة
ت �ب�ين وج � ��ود ب �ع��ض االخ � �ت �ل�االت في
ت� �ح ��دي ��د األش� � �خ � ��اص ذوي اإلع ��اق ��ة
املشملني بتطبيق هذا القانون حيث
ق��ام��ت ال�ل �ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة امل�خ�ت�ص��ة في
الهيئة ال�ع��ام��ة ل �ش��ؤون ذوي اإلع��اق��ة
ب��اس �ت �ب �ع��اد ف �ئ��ة اإلع� ��اق� ��ة ال �ب �ص��ري��ة
(اع� ��اق� ��ة ال� �ع�ي�ن ال � ��واح � ��دة) م ��ن ض�م��ن
املشمولني بالقانون وإلغاء شهادات
اإلعاقة الخاصة بهم بالرغم من انهم
سبق وح�ص�ل��وا على ش �ه��ادات اعاقة

رسمية من املجلس األعلى للمعاقني
وكانت تندرج اعاقتهم تحت مسمى
اع� ��اق� ��ة ب� �ص ��ري ��ة م �ت��وس �ط��ة ودائ � �م ��ة
وذل ��ك ق�ب��ل ص ��دور وت�ط�ب�ي��ق ال�ق��ان��ون
رق ��م  8ل�س�ن��ة  2010ف ��ي ش ��أن ح�ق��وق
االشخاص ذوي االعاقة.
وط� ��ال� ��ب ح� �م ��اد وزي� � � ��رة ال� �ش ��ؤون
بسرعة انصاف هذه الفئة من ابنائنا
ف �ه��م ي �ح �ت��اج��ون م �ن��ا ال ��ى امل ��زي ��د من
االهتمام والرعاية والتقدير ليتمتعوا
ب�ح�ي��اة ك��ري�م��ة ت�ح�ق��ق ل �ه��م امل�ش��ارك��ة
الفاعلة بني افراد املجتمع.

سعدون حماد

سأل الصالح عن مزايا الوزراء وتخفيض القروض والمنح للدول األخرى

الطريجي :ما اإلجراءات المتخذة تجاه تقرير
ثامر للجنسية؟
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي
س��ؤاال الى نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي ��ر امل��ال�ي��ة ووزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
أنس الصالح وجاء في نص السؤال:
م��ا امل�ع��اي�ي��ر ال�ت��ي ع�ل��ى ض��وئ�ه��ا يتم
ت�ص�ن�ي��ف امل��واط �ن�ي�ن ال ��ى ذوي ال��دخ��ل
املحدود او الدخل املتوسط وذو الدخل
امل��رت�ف��ع ه��ل ع�ل��ى ب �ن��اء ع�ل��ى دراس� ��ة اذا
ك ��ان ��ت االج� ��اب� ��ة ن �ع��م ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي
ب � �ص ��ورة م ��ن ت �ل��ك ال � ��دراس � ��ة وم � ��ن ق��ام
باعداد هذه الدراسة؟
 ه� ��ل ت� ��م ت �ص �ن �ي��ف ال� ��واف� ��دي� ��ن ال ��ىش ��رائ ��ح ذوي ال ��دخ ��ل امل� �ح ��دود وذوي
ال��دخ��ل امل�ت��وس��ط وذوي ال��دخ��ل املرتفع
وخاصة أنهم يشكلون العدد االكبر من
تعداد السكان؟
م��ا ص�ح��ة امل�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي نشرتها
وسائل االعالم املختلفة حول رفع الدعم
ع ��ن ب �ع��ض ال �س �ل��ع وامل �س �ت �ل��زم��ات واذا
كانت صحيحة ،فما املبررات التي على
ضوئها سوف يتم رفع الدعم عن بعض
السلع واملستلزمات؟
ه ��ل ت ��م ع �م��ل دراس � � ��ة ف � ��رض رس ��وم
على من يملك اكثر من عقار سكني او
استثماري او تجاري؟
ه ��ل ت ��م ع �م��ل دراس � ��ة ب ��زي ��ادة بعض
ال��رس��وم للمحالت ال�ت�ج��اري��ة بمختلف
انواعها وخاصة ان اغلب هذه الرخص
ي�م�ل�ك�ه��ا م ��واط� �ن ��ون وامل �س �ت �ف �ي��د م�ن�ه��ا
بعض الوافدين؟
 ه ��ل ت ��م ع �م��ل دراس � ��ة ل �ف��رض رس��ملخدمات النظافة على الشقق املؤجرة
وامل � �ج � �م � �ع� ��ات ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وامل � �ط� ��اع� ��م

واملستشفيات الخاصة وب��اق��ي امل��راف��ق
املؤجرة؟
 ه��ل ت��م ع�م��ل دراس ��ة ل�ف��رض رس��ومعلى القسائم الصناعية وال�ت��ي اتضح
أن اغ�ل�ب�ه��ا م�خ��ال��ف ل �ش��روط م�ن��ح ه��ذه
القسائم؟
هل تم عمل دراسة لفرض رسوم على
اصحاب القسائم الزراعية والحيوانية
وخ ��اص ��ة ان غ��ال �ب �ي��ة ه� ��ذه ال �ق �س��ائ��م ال
ت � �م ��ارس ال� �ن� �ش ��اط ال� � ��ذي م ��ن اج� �ل ��ه ت��م
تخصيص هذه القسائم؟
هل تم عمل دراسة لفرض رسوم على
اصحاب الشاليهات؟
هل تم عمل دراسة على فرض رسوم
ع �ل ��ى ال� �ش ��رك ��ات وال � �ت ��ي ل ��دي �ه ��ا م �ئ��ات
العمالة؟
ه��ل ت��م عمل دراس ��ة على رف��ع رس��وم
ال � �ت � ��أم �ي��ن ع � �ل� ��ى س� � � �ي � � ��ارات ال � �ش� ��رك� ��ات
وسيارات التاكسي الجوال؟
هل تم عمل دراسة لفرض رسوم على
الوافدين القادمني عن طريق املطار او
املسافرين أو البر او البحر؟
هل تم عمل دراسة لفرض رسوم على
امل�ب��ال��غ امل�ح��ول��ة ال��ى خ��ارج ال�ك��وي��ت من
قبل الوافدين؟
ه��ل ت��م عمل دراس��ة على خصخصة
الحدائق العامة لترشيد االنفاق؟
ه��ل ت��م دراس��ة عمل على رف��ع القيمة
االي �ج��اري��ة ع�ل��ى امل�ط��اع��م ال��واق �ع��ة على
ال�ب�ح��ر وامل � ��دارس ال �خ��اص��ة ال �ت��ي تملك
الدولة ارضها مباشرة بأسعار رمزية؟
ه��ل ت��م عمل دراس��ة لجذب املستثمر
االج �ن �ب ��ي ل �ف �ت��ح م �ص��ان��ع ل�ل��ادوي� ��ة او

االس �ل �ح ��ة او ال� �س� �ي ��ارات وغ �ي ��ره ��ا م��ن
الصناعات املختلفة؟
هل تم عمل دراسة لرفع رسوم اصدار
سمات الدخول العائلية والتجارية؟
هل تم عمل دراسة ملعرفة املصروفات
ال �ت��ي ت��دف �ع �ه��ا ال ��دول ��ة ع �ل��ى ال��واف��دي��ن
بمراجعة املستشفيات الحكومية؟
ه��ل ت��م ع�م��ل دراس ��ة اس �ت �ح��داث آلية
جديدة لصرف امل��واد التموينية بعدما
ث �ب��ت ع� ��دم ق � ��درة وزارة ال �ت �ج ��ارة ع�ل��ى
ضبط الهدر والعبث والتالعب باملواد
التموينية؟
ما املخصصات واملزايا التي يتلقاها
ال � ��وزراء وال �ق �ي��ادي��ون ب�م��ن ص ��درت لهم
م��راس�ي��م ام�ي��ري��ة؟ وه��ل ت��م ع�م��ل دراس��ة
لتخفيضها؟
م��ا املبالغ التي تدفعها ال��دول��ة على
م�ص��اري��ف اس �ت �خ��دام ال �ه��وات��ف النقالة
للوزراء والقيادات بالدولة؟
ه��ل ت��م ع�م��ل دراس� ��ة ل�ت�خ�ف�ي��ض بند
السيارات املستأجرة للقيادين؟
ما قيمة املبالغ التي تدفع الستهالك
ال�ب�ن��زي��ن ل �ل �س �ي��ارات ال �خ��اص��ة ل �ل��وزراء
وال�ق�ي��ادي�ين ال�ت��ي ص��درت بهم مراسيم
اميرية؟
ه��ل ت��م عمل دراس��ة لتخفيض اع��داد
الوفود املرافقة للوزراء واملسؤولني؟
هل توجد دراسة على كمية البنزين
ال �ت ��ي ي�س�ت�ه�ل�ك�ه��ا امل� ��واط� ��ن او ال ��واف ��د
او ال �ش��رك��ات او امل��ؤس �س��ات اذا ك��ان��ت
االجابة نعم يرجى تزويدي بصورة من
الدراسة؟ واذا ال توجد دراسة فكيف تم
تحديد رفع االسعار الجديدة حسب ما

د .عبدالله الطريجي

هو معلن بوسائل االعالم؟
هل توجد دراسة لتخفيض القروض
واملساعدات واملنح والجمعيات للدول
االخرى؟
ه ��ل ت ��وج ��د دراس � � ��ة ل �خ �ف��ض اع � ��داد
ال � �ل � �ج ��ان ال � �ت� ��ي ت �ج �ت �م��ع ب� �ع ��د ال� � � ��دوام
الرسمي؟
وم � ��ن ج �ه ��ة اخ � � ��رى ق � ��دم ال �ط��ري �ج��ي
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي��ر ال��داخ�ل�ي��ة محمد ال�خ��ال��د ج��اء في
نص السؤال:
ن� � �ش � ��رت ج� � ��ري� � ��دة ال � � � � � ��راي ف� � ��ي ي� ��وم
امل� � � � � ��واف� � � � � ��ق 2015/12/31ت �ح ��ت ع �ن ��وان
«م �س �ل �س��ل إس� �ق ��اط امل �ت �ج �ن �س�ين ب��امل��ال
مستمر» « -ادف��ع  11ال��ف دينار كويتي
تصبح كويتيا»؟
ح�ي��ث اف� ��ادت امل�ع�ل��وم��ات ب ��أن ال �ل��واء
م��ازن ال�ج��راح الصباح الوكيل املساعد
قد تمكن بالتنسيق مع بعض الجهات

ب��ال�ق�ب��ض ع �ل��ى واف ��دي ��ن ت��م تسجيلهم
بملف جنسية كويتي مبلغ مقدار اثنني
وخمسني الف دينار.
ي��رج��ى اف ��ادت ��ي ع ��ن ص �ح��ة م ��ا نشر
بجريدة الراي وإذا كان الخبر صحيحا
ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب �م�ل�اب �س��ات ال�ق�ض�ي��ة
وأسماء املتهمني ورقم القضية؟
ب�ين وق��ت وآخ ��ر ي�ت��م ض�ب��ط متهمني
ت�م�ك�ن��وا م��ن ال �ح �ص��ول ع �ل��ى الجنسية
الكويتية م�ق��اب��ل دف��ع ام ��وال لكويتيني
يرجى تزويدي بأعداد املتهمني وأسماء
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ال� � � ��ذي ب � ��اع � ��وا ال �ج �ن �س �ي��ة
الكويتية وأرق ��ام القضايا منذ ص��دور
قانون التجنيس بالكويت وحتى كتابة
السؤال.
يرجى تزويدي بجميع االحصاءات
التي تمت في دولة الكويت يوضح عدد
الكويتيني والوافدين.
أين يكمن الخلل في تمكن مواطنني
م � ��ن ت �س �ج �ي ��ل أش � � �خ � ��اص أب � � �ن � ��اء ل �ه��م
ومنحهم الجنسية الكويتية؟
يرجى تزويدي بكشف يوضح أعداد
م ��ن ت ��م س �ح��ب ال �ج �ن �س �ي��ة م �ن �ه��م ب�ت�ه��م
ال �ت��زوي��ر وال �ت��دل �ي��س وال �غ��ش وأس �ب��اب
ك��ل ح��ال��ة ع�ل��ى ح ��دة م�ن��ذ ص ��ور ق��ان��ون
الجنسية.
ي� �ع� �ت� �ب ��ر ت � �ق� ��ري� ��ر ل� �ج� �ن ��ة ث � ��ام � ��ر ف��ي
التحقيق ف��ي مالبسات منح الجنسية
لبعض الوافدين اكبر فضية في تاريخ
التجنيس؟ يرجى تزويدي بصورة من
ال�ت�ق��ري��ر .وم��ا االج � ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت
ضد كل حالة على حدة؟
ك��م أع ��داد ال�ك��وي�ت�ي�ين ال ��ذي حصلوا

على الجنسية الكويتية اس�ت�ن��ادا على
ورقة مصدقة من مختار املنطقة فقط؟
بعد صدور قانون التجنيد اإللزامي
ل��م يلتحق امل�ط�ل��وب��ون للتجنيد حيث
ات�ض��ح م��ن ال�ت�ح��ري��ات وال�ت�ح�ق�ي�ق��ات ان
كثيرا من اآلباء سجل أبناء له للحصول
على العالوات املالية وقام بعض اآلباء
بإحضار أوراق من شهود بأن ابناءهم
ت��وف��وا ف��ي ال�ب��ر .كما ع��دد ه��ذه الحاالت
ال �ت ��ي رص��دت �ه��ا وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وم��ا
االجراءات التي تمت معهم؟
بعد ص��دور قانون التعليم اإللزامي
تبني بأن كثيرا من اآلباء سجل بأن لديه
اب�ن��اء وت��م تسجيلهم بشهادة مصدقة
م ��ن امل �خ �ت��ار ب� ��أن ال � � ��والدة ت �م��ت ب��ال�ب��ر
وبعد استدعائهم ملعرفة عدم التحاقهم
بالدراسة اظهر بعض اآلب��اء أوراق��ا من
شهود بأن ابناءهم توفوا في البر كما
تساءل عن عدد الحاالت التي رصدتها
وزارة الداخلية؟
ن�م��ى ال��ى علمي ب��أن دول ��ة خليجية
ط �ل �ب��ت م ��ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت اي �ق ��اف فتح
م �ل �ف��ات م ��ن ل��دي �ه��م اك� �ث ��ر م ��ن ج�ن�س�ي��ة
ح �ص �ل �ه ��ا ع �ل �ي �ه ��ا ب � �ط ��ري ��ق ال � �ت ��زوي ��ر
والغش والتدليس ال��ى وق��ت الح��ق يتم
االتفاق عليه ما الدولة الخليجية؟ وكم
ع� ��دد ال� �ح ��االت ال �ت��ي رص��دت �ه��ا ال��دول��ة
الخليجية بالتنسيق مع دولة الكويت؟
ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��أس�م��اء م��ن حصل
ع �ل��ى ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ت �ح��ت ب�ن��د
الخدمات وما الخدمات التي قدمها كل
حالة على حدة؟
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التحدي قادم وعلينا أن نبدأ وبأسرع وقت

العميرلـ «الدستور» :جادون
في تبني خطة تنويع مصادر الدخل
فيما أكدت الحكومة جديتها
ف��ي تبني خطة تنويع مصادر
ال��دخ��ل ف��ي ظ��ل ت��راج��ع أس �ع��ار
ال� �ن� �ف ��ط وان � �خ � �ف� ��اض إي� � � � ��رادات
امليزانية العامة اعتبر نواب ان
الحكومة جادة لكنها غير قادرة
على تنفيذ الخطة متسائلني ما
الذي يمنع الحكومة ان تتحرك
ون �ح��ن ن�ط��ال�ب�ه��ا ب ��االس ��راع في
ت��وج�ه�ه��ا ن�ح��و ت�ن��وي��ع م�ص��ادر
الدخل؟
وأك � ��د وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
م �ج �ل��س االم � � ��ة وزي� ��راالش � �غ� ��ال
ال � � �ع � � ��ام � � ��ة د .ع � � �ل� � ��ي ال � �ع � �م � �ي ��ر
لـ«الدستور» إن الحكومة جادة
ف��ي تبني خطة تنويع مصادر
ال� � ��دخ� � ��ل ف� � ��ي ظ� � ��ل م� � ��ا ي � �م� ��ر ب��ه
ال�ع��ال��م م��ن ب��طء وت��راج��ع النمو
االق� �ت� �ص ��ادي وانعكاسه على
اس� � � �ع � � ��ار ال� � �ن� � �ف � ��ط وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي
ان� �خ� �ف ��اض اي� � � � ��رادات امل �ي��زان �ي��ة
العامة مضيفا :وبعد مناقشة
املجلس امل ��ذك ��رة ال �ت��ي رف�ع�ه��ا
وزير املالية انس الصالح حول
محاور تتعلق بتنويع مصادر
ال � ��دخ � ��ل س� �ي� �ت ��م االخ � � � ��ذ ب � � ��اراء
واقتراحات النواب وكل ما جاء
بالجلسة ونحن بالفعل فرغنا
املضبطة التي تم فيها املناقشة
لتضمني املحاور بخطة تنويع
الدخل.
وق��ال :ال�ت�ح��دي ق��ادم وعلينا
ان نبدأ وبأسرع وقت ان ندخل
ح �ي��ز ت�ن�ف�ي��ذ امل� �ح ��اور ال �ت��ي تم
االت�ف��اق عليها لتنويع مصادر
الدخل.
وم� � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه أك� � � ��د ال� �ن ��ائ ��ب
د.ع � � � � �ب� � � � ��دال � � � � �ل� � � � ��ه ال � � �ط� � ��ري � � �ج� � ��ي
لـ«الدستور» ان الحكومة جادة

د.علي العمير

مبارك الحريص

ل�ك�ن�ه��ا غ�ي��ر ق� ��ادرة ع�ل��ى تنفيذ
خطة تنويع مصادر الدخل في
ظ ��ل وج � ��ود ب �ع��ض االش �خ��اص
ف��ي ب�ع��ض امل�ن��اص��ب مستطردا
:ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت �ت �ح��دث ع ��ن ع�ج��ز
م��ال��ي وه��ي لديها عجز بشري
وف� � ��ي ب� �ع ��ض ال� � �ق� � �ي � ��ادات ال �ت��ي
الت �س �ت �ط �ي��ع ان ت� �ق ��وم ب ��دوره ��ا
امل � �ن� ��وط ب �ه��ا ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ خ�ط��ة
تنويع مصادر الدخل.
وبدوره أوضح النائب مبارك
ال� �ح ��ري ��ص ل � �ـ «ال � ��دس� � �ت � ��ور» ان
تنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل االفضل
ان ي�س�ت�ه��دف ال �ب �ت��رول م��ردف��ا:
م �ع �ظ��م ان � �ت� ��اج ال� �ك ��وي ��ت ي �ب��اع
ك �ن �ف��ط خ � ��ام وه � ��و خ� �ط ��أ ق��دي��م
واآلن ف��ي ظ��ل انخفاض اسعار
النفط املفترض ان تلجأ الدولة
ل �ت �ص �ن �ي��ع ال� �ب� �ت ��روك� �ي� �م ��اوي ��ات
م�ض�ي�ف��ا :واآلن ل��دي �ن��ا م �ش��روع
امل �ص �ف��اة ال ��راب� �ع ��ة واع �ت �ق��د ان��ه
سيكون اللبنة االول ��ى لتنويع
مصادر الدخل.
وع� � � � �ل � � � ��ى ص � � �ع � � �ي� � ��د م� �ت� �ص ��ل

أش� ��ار ال �ن��ائ��ب ع� ��ودة ال��روي �ع��ي
لـ«الدستور» إلى انه تم مناقشة
م��ذك��رة الحكومة ح��ول مصادر
ال��دخ��ل ف��ي ج�ل�س��ة س��اب �ق��ة لكن
كالعادة البيانات غير واضحة
وال � �ع� ��رض ي �ن �ق �ص��ه ال �ش �ف��اف �ي��ة
مضيفا :نحن نريد خطة عملية
مدروسة قابلة للتنفيذ ال مجرد
عروض وافكار.
وت� � � �س � � ��اءل م� � ��ا ال � � � ��ذي ي �م �ن��ع
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ان ت� �ت� �ح ��رك ون �ح��ن
نطالبها باالسراع في توجهها
ن �ح��و ت �ن��وي��ع م � �ص� ��ادر ال��دخ��ل
خ��اص��ة ان ال�ن�ف��ط ي�ش�ك��ل اغ�ل��ب
م � �ص� ��ادر ال� ��دخ� ��ل وه� �ن ��ا ت�ك�م��ن
املشكلة حيث إن�ن��ا نعاني اآلن
من هبوط قياسي في االسعار
ما ينعكس سلبا على امليزانية
العامة.

د .عودة الرويعي

الطريجي :الحكومة
جادة لكنها غير
قادرة على تنفيذ
الخطة
الحريص :مشروع
المصفاة الرابعة
اللبنة األولى لتنويع
مصادر الدخل
الرويعي :ما الذي
يمنع الحكومة
أن تتحرك ونحن
نطالبها باإلسراع؟

برلمان
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الصالح :سنتصدى ألي انتقاص
من حقوق موظفي الكويتية
ش � ��دد ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل الصالح
ع�ل��ى ان��ه سيتصدى ألي اج� ��راءات
ت �ن �ت �ق��ص م ��ن ح� �ق ��وق وم �ك �ت �س �ب��ات
موظفي الخطوط الجوية الكويتية
ومتقاعديها واملنصوص عليها في
اللوائح املنظمة.
وأش ��ار الصالح إل��ى أن��ه وردت��ه
كثير م��ن االت �ص��االت ب��أن املؤسسة
ب� � ��دأت ف ��ي إج� � � � ��راءات ت �ن �ت �ق��ص م��ن
م �ك �ت �س �ب��ات امل ��وظ �ف�ي�ن امل �ت �ق��اع��دي��ن
بشكل مفاجئ.
وأوض ��ح ال�ص��ال��ح أن امل�ع�ل��وم��ات
ال �ت ��ي وردت � � ��ه ت �ف �ي��د ب� ��أن امل��ؤس �س��ة
ق � � ��ررت س� �ح ��ب وت� �ع ��دي ��ل ت�ص�ن�ي��ف
ال�ت��ذاك��ر ال�خ��اص��ة باملتقاعدين بما
ينتقص من مكتسباتهم املقررة لهم
سلفا ومن دون أي إشعار للموظفني
م �ط��ال �ب��ا امل ��ؤس �س ��ة ب� ��إص� ��دار ب �ي��ان
توضح فيه مالبسات هذا القرارات .
وت � � �س � � ��اءل ك � � �ي � � ��ف ت � �ت � �خ� ��ذ ت �ل ��ك
اإلجراءات ونحن حتى اآلن ال نعرف
ه��ل املؤسسة ستظل على وضعها
ال� �ح ��ال ��ي أم س � �ت� ��ؤول إل � ��ى ال ��دول ��ة
مجددا أم ماذا وعلى أي أساس في
ضوء هذا الوضع القانوني امللتبس
ل�ل�ك��وي�ت�ي��ة ي�ت��م ال �ش��روع ف��ي ات�خ��اذ

خليل الصالح

إجراءات تضر باملوظفني؟
و أكد الصالح ان على الكويتية
أن توضح األسس التي اتخذت على
ض��وئ�ه��ا ت�ل��ك ال �ق ��رارات وأن تكشف
ع ��ن م��اه �ي��ة ت��وج �ه��ات �ه��ا ال �ج��دي��دة
وق��رارات�ه��ا ال سيما تلك التي تمس
حقوق ومكتسبات املوظفني مشيرا
إل��ى أن�ن��ا س�ي�ك��ون ل�ن��ا م��وق��ف تجاه
هذا الوضع.

الجبري يشيد بدور الكندري
في التصدي لتجاوزات المال العام
ث �م��ن ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال �ج �ب��ري
ال � � �ح � � ��زم ال � � � � ��ذي ان � �ت � �ه � �ج� ��ه وزي � � ��ر
امل ��واص�ل�ات ع�ي�س��ى ال �ك �ن��دري في
التصدي للشركة املتجاوزة على
امل� � ��ال ال � �ع� ��ام ف� ��ي امل� ��وان� ��ئ م��ؤك��دا
أن�ن��ا ح��ذرن��ا غ�ي��ر م��رة ال��وزي��ر من
ال �ت��راخ��ي م��ع ه ��ذه ال �ش��رك��ة ول�ك��ن
الوزير تجاوب مع ما حذرنا منه.
وق � � ��ال ال � �ج � �ب ��ري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي إن وزي � � ��ر امل� ��واص�ل��ات
ف � � ��وض امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ل �م��وان��ئ
باتخاذ التدابير ال�لازم��ة الخ��راج
ه ��ذه ال �ش��رك��ة م ��ن امل �ي �ن��اء ن��اه�ي��ك

ع ��ن ت�ح��وي�ل�ه��ا ل�ل�ن�ي��اب��ة ب ��ادان ��ات
واض �ح��ة م�ش�ي��دا ب�م��وق��ف ال��وزي��ر
الذي انحاز إلى تطبيق القانون.
وذك � � � ��ر ال � �ج � �ب� ��ري أن ال� �ش ��رك ��ة
امل �ت �ج��اوزة ل��م ت��رت��دع اذ فوجئنا
ب� ��إص� ��راره� ��ا ع� �ل ��ى إع� ��اق� ��ة ح��رك��ة
امليناء كونهم اعتادوا على النهب
وك�س��ر ال�ق��ان��ون وك��أن�ن��ا لسنا في
دولة مؤسسات مطالبا الحكومة
باتخاذ االج ��راءات ال�لازم��ة حيال
ه��ذه ال�ت�ص��رف��ات ال�ت��ي م��ن شأنها
التأثير على سير العمل في امليناء
وربما ايقافه بشكل نهائي.
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أكد رضاه عن أداء المجلس ووصف إنجازاته بأنها جيدة

القضيبي لـ «الدستور» :استجوابات جديدة
مقبلة بسبب ضعف أداء الحكومة
اعرب النائب احمد القضيبي
عن رضاه عن أداء مجلس
االمة ووصف ما حققه
من انجازات بانه جيد وقال
ان هذا االنجاز لم يأت
من فراغ وإنما هو نتاج
ثالث سنوات من العمل
والتعاون بين المجلس
والحكومة.والمجلس
مستمر في إنجازالمزيد
من القوانين والتشريعات
خاصة مع وجود لجنة
األولويات التي تتابع سير
العمل.
واشار في حوار
«الدستور» الى أن
الحكومة والمجلس
تعاونا معا بنجاح لمدة
ثالث سنوات ولكن
بعض النواب يرون أن
الحكومة غير قادرة على
مواكبة سرعة المجلس
فقاموا بتفعيل ادواتهم
الرقابية حيث شهدت
الفترة الماضية بعض
االستجوابات والبعض
اآلخر قادم في الطريق
ألن أداء الحكومة في
نظر النواب ليس على
المستوى المطلوب فضال
عن تقاعس بعض الوزراء
في الرد على أسئلة النواب
وحتى في حالة الرد هناك
قصور في اإلجابات أو
عدم وضوح ودقة وهذا
ما يجعل النائب يصعد في
أدواته الرقابية.
وفيما يلي نص الحوار:

 كيف تقيم أداء املجلس وإنجازهخالل دور االنعقاد الحالي؟
• أرى أن االداء جيد وه��ذا لم
ي ��أت م ��ن ف � ��راغ وإن� �م ��ا ه ��و ن�ت��اج
ثالث سنوات من العمل والتعاون
ب�ين امل�ج�ل��س وال�ح�ك��وم��ة رغ��م أن
بعض النواب ما زال يرى وجود
ج ��وان ��ب ق �ص��ور ع �ن��د ال�ح�ك��وم��ة
مما يدفعهم الستخدام أدواتهم
الدستورية حيث شهدت الفترة
امل��اض �ي��ة ب �ع��ض االس �ت �ج��واب��ات
والبعض اآلخر قادم في الطريق
ألن أداء الحكومة في نظر النواب
ل �ي ��س ع �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى امل �ط �ل��وب
فضال عن تقاعس بعض الوزراء
في الرد على أسئلة النواب وحتى
ف��ي ح��ال��ة ال ��رد ه�ن��اك ق�ص��ور في
اإلج��اب��ات أو ع��دم وض ��وح ودق��ة
وه ��ذا م��ا ي�ج�ع��ل ال �ن��ائ��ب يصعد
في أدواته الرقابية.
 ه��ل تعتبر أن االس�ت�ج��واب��ات قدتعطل االنجازات؟
• ال أرى أن االس � �ت � �ج � ��واب
خصومة بني طرفني بل بالعكس
كما ذكرت لك من قبل أن الحكومة
وامل �ج �ل��س ت �ع��اون��ا م �ع��ا ب�ن�ج��اح
مل� ��دة ث �ل�اث س� �ن ��وات ول �ك��ن رب�م��ا
رأى ب�ع��ض ال �ن��واب أن الحكومة
غ�ي��ر ق� ��ادرة ع�ل��ى م��واك �ب��ة سرعة
امل �ج �ل ��س ف� ��ي إص� � � ��دار ال �ق ��وان�ي�ن
ف �ق��ام��وا ب ��دوره ��م ال ��رق ��اب ��ي وق��د
أدى امل �ج �ل��س ه� ��ذا ال� � ��دور خ�لال
ال � �س � �ن� ��وات ال � �ث �ل��اث م� ��ن ن��اح �ي��ة
األسئلة واملتابعة.
 ه��ل تعتقد أن م��ا حققه املجلسمن إنجاز يتماشى مع املتوقع منه؟
• ب ��ال� �ت ��أك� �ي ��د أداء امل �ج �ل��س
يتماشى م��ع ذل��ك لكنه ال يصل
إلى حد الكمال وسيظل املجلس
م �س �ت �م��را ف ��ي إن� �ج ��از امل ��زي ��د م��ن
ال �ق��وان�ي�ن وال �ت �ش��ري �ع��ات خ��اص��ة
م � ��ع وج� � � ��ود ل� �ج� �ن ��ة األول� � ��وي� � ��ات
ال �ت��ي ت�ت��اب��ع س�ي��ر ال�ع�م��ل حسب
م��ا ل��دي �ه��ا م��ن اه � ��داف و ال�خ�ط��ة
ال�ت��ي تسير عليها بغض النظر
ع� � ��ن االس� � �ت� � �ج � ��واب � ��ات وال � ��وق � ��ت
ال � ��ذي ت ��أخ ��ذه ألن� ��ه ف ��ي ال �ن �ه��اي��ة
سوف تعقد جلسات استثنائية
تعوض أي قصور.
 م ��ا ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي ت�س�ت�ح��ق انتكون في قائمة أولويات املجلس في
الفترة املقبلة؟
• أع�ت�ق��د أن لجنة االول��وي��ات
التي باتت سنة حميدة وتقليدا
إيجابيا رشيدا تلعب دورا كبيرا
في هذا االم��ر والهدف األساسي
من وجودها هو وضع خطة أداء

القضيبي متحدثا في إحدى الجلسات

امل �ج �ل��س خ�ل��ال األرب � � ��ع س �ن��وات
ومتابعتها في كل دور على حدة
ل �ل �ت��أك��د م ��ن س �ي��ر ال �ع �م��ل حسب
الخطة وه��ي أي�ض��ا حلقة وصل
وتنسق بني الحكومة واملجلس
ل�ت�ح��دي��د ال �ق��وان�ين ال �ت��ي تحتاج
تعديال اوالتي ترى الحكومة أن
لها صفة االستعجال.
 ه� � ��ل س� ��اه � �م� ��ت زي� � � � � ��ادة ال� �ث� �ق ��ةوم� �س ��اح ��ة ال �ت �ف��اه��م وال � �ت � �ع ��اون ب�ين
املجلس والحكومة ف��ي زي ��ادة وتيرة
االنجازات؟
• م ��ن امل �م �ك��ن أن ي �ك��ون ل��ذل��ك
ت��أث �ي��ر ب��ال �ف �ع��ل ل �ك��ن األه� � ��م ه��و
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة امل�ج�ل��س وال�خ�ط��ة
ال� �ت ��ي وض �ع �ه��ا م �ك �ت��ب امل�ج�ل��س
ولجنة األولويات.
ف�ك�م��ا ت�ع�ل��م أن ��ه ألول م ��رة في
مجلس األمة تصبح لدينا لجنة
ل�ل�أول ��وي ��ات ت� �ق ��وم ب� �ه ��ذا ال� ��دور
الفعال.
 إل � � ��ى أي م � � ��دى ت � � ��رى أن أداءاملجلس يرضي ناخبيك ويستجيب
لطلباتهم؟
• أنا كممثل لهؤالء الناخبني
راض عن أداء املجلس من ناحية
إن� �ج ��ازه ل �ل �ق��وان�ين امل �ه �م��ة ال�ت��ي
ت� �خ ��دم امل �ج �ت �م��ع وف � ��ي ال �ن �ه��اي��ة
نحن ننظر إلى املصلحة العامة
ول� � �ي � ��س إل� � � ��ى م� �ص� �ل� �ح ��ة أف� � � ��راد
ب�ع�ي�ن�ه��م أو ج �م��اع��ة م�ع�ي�ن��ة أو
فئة أو طائفة معينة نحن ننظر

ملصلحة بلد.
فكما ذكرت سابقا أن التعاون
ب�ي�ن امل �ج �ل��س وال �ح �ك��وم��ة سهل
إن � �ج� ��از ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال �ق �ض��اي��ا
وعلى سبيل املثال قضية ال��داو
ك� �ي� �م� �ي� �ك ��ال وق� � ��ان� � ��ون األح � � � ��داث
فهاتني القضيتني ظلتا عالقتني
ل �س �ن��وات ول �ك��ن امل �ج �ل��س ك��ان��ت
ل��دي��ه ج��دي��ة وك��ان حريصا على
إغ � �ل ��اق ه� � ��ذه ال� �ص� �ف� �ح ��ة ون �ح��ن
ف��ي امل�ج�ل��س ل��دي�ن��ا إي �م��ان كامل
ب��أه �م �ي��ة ال� �ق ��وان�ي�ن ال �ت ��ي ت �خ��دم
البلد واملواطنني وهذا ما جعلنا
نعيد النظر في قانون األح��داث
ف ��ي ظ ��ل ال� �ت� �ط ��ور ال� �ح ��اص ��ل ف��ي
العالم وفي نفس الوقت نحافظ
على األطفال والشباب.
أما بالنسبة لتقرير الداو فقد
تأخر بالفعل والكل في السنوات
ال� �س ��اب� �ق ��ة ك� � ��ان ي �ن �ت �ظ��ر ت �ق��ري��ر
املجلس ولكن لألسف مرت عدة
مجالس دون أن تحسمه ألم��ور
تخصهم وال نريد أن ندخل في
ال �ن��واي��ا ول �ك��ن امل �ج�ل��س ال�ح��ال��ي
اص� ��در أخ �ي��را ت�ق��ري��ر ال� ��داو رغ��م
أن ل ��دي� �ن ��ا ت �ح �ف �ظ��ا ع �ل �ي ��ه ألن ��ه
يفترض أن يكون أق��وى من ذلك
ومدعما بمستندات أكثر ولكن
في النهاية استطاع املجلس أن
يتصدى لألمر ويصدر التقرير
والنتيجة كما رأينا هي اإلحالة
على النيابة.

 ه ��ل ص ��وت ��ت م ��ع اإلح� ��ال� ��ة ع�ل��ىالنيابة؟
• ط �ب �ع��ا ..ف�ن�ح��ن ف��ي النهاية
نود أن نكشف الحقيقة وطلبنا
أي � �ض� ��ا إرف� � � � ��اق ت� �ق ��ري ��ر م �ج �ل��س
ال��وزراء وتقرير ديوان املحاسبة
ألن ه ��ذي ��ن ال �ت �ق��ري��ري��ن ب ��ال ��ذات
يبينان ب��وض��وح املتسببني في
م�ش�ك�ل��ة ال � ��داو وال �خ �س��ائ��ر ال�ت��ي
تكبدتها الدولة بسببها.
 فيما يتصل ب��ال�ت��وت��ر الحاصلف��ي امل�ن�ط�ق��ة ك �ي��ف ت ��رى ان�ع�ك��اس��ات��ه
واستعداداتنا ملواجهة أي طارئ؟
• االض� � �ط � ��راب � ��ات ال �ح��اص �ل��ة
ف��ي املنطقة بالطبع ال�ك��ل يتأثر
بها وال تستثنى منها أي دولة
ولكننا في الكويت قادرون على
ال�ت�غ�ل��ب ع �ل��ى ه ��ذه امل �ش��اك��ل عن
ط ��ري ��ق ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��وان�ي�ن ع�ل��ى
الجميع دون أي استثناء وبذلك
ن�ض�م��ن أن ن �ك��ون ف��ي م��أم��ن من
تلك األح��داث التي تكاد تعصف
باملنطقة من حولنا.
 كيف ت��رون الوضع االقتصاديف ��ي ال� ��داخ� ��ل وإل� � ��ى أي م � ��دى ي�م�ك��ن
ل �ل �ت �ط ��ورات ال �ع��امل �ي��ة ان ت ��ؤث ��ر ع�ل��ى
اقتصاد الكويت؟
• ال �ك��وي��ت ال��وح �ي��دة م��ن بني
دول امل�ن�ط�ق��ة ال �ت��ي تعتمد على
مصدر وحيد للدخل وهو النفط
وف ��ي ظ��ل ه �ب��وط أس �ع��ار ال�ن�ف��ط
انكشفت الحكومة وب��دا العجز
ف��ي امل ��وازن ��ة وه� ��ذا م��ؤش��ر على
العجز الحكومي في وض��ع آلية
واض �ح��ة لتوفير ب��دائ��ل تعوض
ال �ن �ق��ص ف ��ي االي� � � ��رادات ول�ك�ن�ه��ا
ت � �ح� ��اول اآلن م� ��ن خ �ل��ال ب�ع��ض
امل �ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة أن تعمل
ع�ل��ى س��د ال �ف �ج��وات امل��ال�ي��ة وم��ع
األس � � ��ف ال � ��دول � ��ة ل� ��م ت ��رك ��ز ع�ل��ى
وج� � ��ود ب� ��دائ� ��ل رئ �ي �س �ي��ة ج �ي��دة
ت� � �ن � ��وع م� � ��ن خ�ل��ال � �ه� ��ا م � �ص� ��ادر
ال��دخ��ل فالقطاعات االقتصادية
ف ��ي ال �ك��وي��ت غ �ي��ر ف �ع��ال��ة وغ �ي��ر
ق � ��ادرة ع �ل��ى س ��د ال �ع �ج��ز مثلما
ح � ��دث ب��ال �ف �ع��ل ول� ��ذل� ��ك ن�ت�م�ن��ى
م ��ن ال �ح �ك��وم��ة أن ت �ع �ي��د ال�ن�ظ��ر
ف��ي ه��ذا األم ��ر وت�ب�ح��ث ف��ي بناء
قطاعات اقتصادية فعالة وعلى
س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ال �ص �ن��اع��ة وال �ت��ي
تستطيع أن تلعب دورا رئيسيا
ف ��ي االق� �ت� �ص ��اد ال �ك��وي �ت��ي ك��ذل��ك
ق �ط��اع��ات االس �ت �ث �م��ار وال �ت �ج��ارة
وال � �خ� ��دم� ��ات ل �ت �ع ��وي ��ض ف� ��روق
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المجلس لديه إيمان كامل بأهمية القوانين التي تخدم البلد والمواطنين

بعض الوزراء تقاعسوا في الرد على أسئلة
النواب وإجاباتهم غير واضحة
تتمة المنشور ص08
األسعار في البترول واملساهمة
بشكل أك �ب��ر ف��ي ال��دخ��ل القومي
خ��اص��ة إذا ق��ارن��ا أنفسنا ب��دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ف��ال �ي��وم ن��رى
ال�س�ع��ودي��ة اس�ت�ط��اع��ت أن تصل
ت�ق��ري�ب��ا إل ��ى ش �ب��ه اك �ت �ف��اء ذات ��ي
ف � ��ي ال� �ت� �ص� �ن� �ي ��ع ب �م �ع �ن ��ى ان� �ه ��م
أصبحوا ق��ادري��ن على االعتماد
ع �ل��ى ص�ن��اع��ات�ه��م ال �ت��ي ت�س��اه��م
ف��ي ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي ك��ذل��ك لدينا
اإلم��ارات وخصوصا إم��ارة دبي
التي وجدت أنها ال تملك موارد
طبيعية فاتجهت للتركيز على
الجانب السياحي وصارت اليوم
اح��دى الوجهات الثالث العاملية
ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي م �ج��ال ال�س�ي��اح��ة
وت �س��اه��م م �س��اه �م��ة ك �ب �ي��رة ف��ي
ال ��دخ ��ل امل �ح �ل��ي ل � ��ذا ن �ت �م �ن��ى أن
ت �ل �ت �ف��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� �ن ��دن ��ا إل ��ى
ه� ��ذه ال �ق �ط��اع��ات وت �ن �م �ي �ه��ا ألن
امل�ق��وم��ات كلها م��وج��ودة لديها
ولكنها فقط تحتاج إلى تسهيل
اإلج � ��راءات وت�ح�ت��اج إل��ى إي�م��ان
وعزيمة أكبر.
 وماذا عن االستثمارات الخارجيةللكويت؟
• ه� � � � � � ��ذه االس � � � �ت � � � �ث � � � �م� � � ��ارات
ل�ل�أج� �ي ��ال ال� �ق ��ادم ��ة وال ي�ن�ب�غ��ي
أن ن �س �ت �خ��دم �ه��ا ل �س��د ع �ج��ز او
تعويض تقصير حكومي وإنما
ه� ��ي اح� �ت� �ي ��اط� �ي ��ات ل�ل�م�س�ت�ق�ب��ل
ول � �ي� ��س ل� �ل ��وق ��ت ال� �ح ��ال ��ي ن �ح��ن
اآلن م ��وج ��ودون ول��دي�ن��ا ال �ق��درة
واإلمكانية وال بد لنا من تطوير
ال �ق �ط��اع��ات امل ��وج ��ودة ف��ي البلد
وهي التي يجب أن تساهم لكننا
ال يمكن أن نعتمد على استثمار
مستقبلي ربما نحتاج أن نلجأ
إل �ي��ه ف��ي أي ظ ��روف استثنائية
أما اليوم فلدينا حكومة ولدينا
ق � �ي� ��ادي� ��ون ع �ل �ي �ه��م أن ي �ق��وم��وا
بواجبهم ف��ي تفعيل القطاعات
االقتصادية وهذا هو األهم.
 بالنسبة لفكرة احتياطي األجيالالقادمة؛ هل تعتبرها امرا ضروريا؟
• ن� �ع ��م ب ��ال� �ط� �ب ��ع ه � ��ي ك��ذل��ك
وإذا ن � �ظ� ��رن� ��ا ل� �ب� �ع ��ض ال� � � ��دول
م �ث��ل ال� �ن ��روي ��ج ن �ج��د أن ج�م�ي��ع
اإليرادات النفطية غير داخلة في
إيرادات الدولة وغير مستخدمة
ن �ه��ائ �ي��ا وإن � �م ��ا ك �ل �ه��ا م �خ �ت��زن��ة
ل�ل�أج �ي��ال ال �ق ��ادم ��ة وب � ��دال منها
تستخدم القطاعات االقتصادية
األخ � ��رى ب ��ل إن ك ��ل دول ال�ع��ال��م
ل��دي �ه��ا اس �ت �ث �م��ارات وص �ن��ادي��ق

تطبيق القانون
على الجميع
يجعلنا في مأمن
من األحداث التي
تعصف بالمنطقة
الزيارات الخارجية
مهمة و توثق
الروابط بين
البرلمان الكويتي
والبرلمانات األخرى
القضيبي مشاركا في أحد اجتماعات اللجنة التشريعية

احتياطية وال يستغلونها في
س ��د ال �ع �ج��ز او س ��د امل �ص��اري��ف
السنوية وإن�م��ا ه��ي للمستقبل
ح� � �ت � ��ى ن� � �ح � ��ن ع� � �ل � ��ى امل � �س � �ت� ��وى
الشخصي نفتح ح�س��اب توفير
للمستقبل ول �ي��س للمصاريف
ال�ي��وم�ي��ة ون�ف��س ال�س�ل��وك علينا
أن ن�ط�ب�ق��ه ع �ل��ى ال ��دول ��ة ولكننا
م��ع األس ��ف نفكر ف��ي مصالحنا
أحيانا وننسى املصلحة العامة.
 كيف تنظر إلى حصول الكويتع� �ل ��ى ل� �ق ��ب امل� ��رك� ��ز ال� �ع ��امل ��ي ل�ل�ع�م��ل
اإلن�س��ان��ي واخ�ت�ي��ار ص��اح��ب السمو
أمير البالد – حفظه الله ورعاه – رائدا
للعمل اإلنساني وقائدا لإلنسانية؟
• ه � � ��ذا ل� �ي ��س ب� �غ ��ري ��ب ع �ل��ى
ص��اح��ب ال�س�م��و وه��و أم��ر نعتز
ونفتخر به بالتأكيد ألن الكويت
ممثلة بحضرة ص��اح��ب السمو
أمير البالد – حفظه الله ورع��اه
– ق ��د وص �ل��ت إل� ��ى ه� ��ذه امل �ك��ان��ة
املرموقة في العمل اإلنساني.
 ما أهم القوانني التي تحمست لهاوشاركت في إقرارها؟
• ال� �ق ��وان�ي�ن ك� �ث� �ي ��رة رب� �م ��ا ال
أتذكرها كلها ولكن أذكر لك على
سبيل املثال قانون هيئة أسواق
امل ��ال ال ��ذي ش��ارك��ت ف�ي��ه وق��دم��ت
ت�ع��دي�لات عليه وت��م أخ��ذه��ا في
االع �ت �ب��ار ول��دي �ن��ا ق��ان��ون ج��دي��د
أي� �ض ��ا وه � ��و ق� ��ان� ��ون ال� ��وك� ��االت
ال �ت �ج��اري��ة وق ��ان ��ون امل�ن��اق�ص��ات
املركزية.
 وم � ��اذا ع ��ن ال �ت��واص��ل م ��ع أب �ن��اءدائرتك؟

• م �ن��ذ دخ ��ول ��ي امل �ج �ل��س في
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة وأن� ��ا
أت��اب��ع م��ع ال�ن��اخ�ب�ين ب��اس�ت�م��رار
من خالل الدواوين وال اقصر في
التواصل معهم.
 ه��ل ل��دي��ك اس �ت �ع��دادات للترشحللدورة القادمة؟
• نحن اآلن نركز على العمل
البرملاني بالدرجة األول��ى وجل
اهتمامنا به ولكل حادث حديث.
 كيف ترى اهتمام املجلس بفئتياملعاقني والشباب؟
• ال�ش�ب��اب ه��م ع�م��اد املجتمع
وامل �ع��اق�ين ك��ذل��ك م �ك��ون رئيسي
م ��ن م �ك��ون��ات��ه وواج � ��ب امل�ج�ل��س
أال ي� �ف ��رق ب�ي��ن أح � ��د ف��امل �ع��اق�ي�ن
ل ��دي� �ه ��م ق� � � ��درات وإم � �ك� ��ان� ��ات ق��د
ت�ف��وق إم�ك��ان��ات األس��وي��اء ولهم
ح � �ق� ��وق واج� � �ب � ��ة ون � �ح� ��ن ن ��دف ��ع
باتجاه تنمية قدراتهم ليكونوا
م � ��واط� � �ن �ي��ن ف � �ع� ��ال�ي��ن ون� �ش� �ج ��ع
إشراكهم ودمجهم في املجتمع.
أم� � ��ا ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ش �ب ��اب ف�ه��م
ي �م �ث �ل��ون ف �ئ��ة غ��اي��ة ف ��ي األه �م �ي��ة
للمجتمع ول��دي�ه��م ط��اق��ات هائلة
ي�ن�ب�غ��ي أن ي�س�ت�ف�ي��د م�ن�ه��ا ال�ب�ل��د
ون �ح��ن ف ��ي امل �ج �ل��س م ��ن ج��ان�ب�ن��ا
ن ��ؤم ��ن ب� �ه ��ذا األم� � ��ر ول ��ذل ��ك ن�ح��ن
ن � �ع � �م� ��ل ع� � �ل � ��ى ت� � �س � ��ري � ��ع إن� � �ج � ��از
ال� �ص� �ن ��دوق ال ��وط �ن ��ي ل�ل �م �ش��اري��ع
الصغيرة والئحته الداخلية حتى
يرى هذا الصندوق النور ويساهم
ف��ي استثمار ط��اق��ات الشباب في
قطاعات اقتصادية تعود عليهم
وعلى وطنهم بالنفع.

 كيف تنظر إلى الزيارات البرملانيةالخارجية وأهميتها؟
• أرى أن هذه الزيارات مهمة
بالفعل ألنها توثق الروابط بني
ال �ب��رمل��ان ال �ك��وي �ت��ي وال �ب��رمل��ان��ات
االخرى ونحن بدورنا ننقل لهم
اه ��م امل �س �ت �ج��دات ع �ل��ى ال�س��اح��ة
ورب� �م ��ا م ��ن اب � ��رز ال �ن �ت��ائ��ج ال�ت��ي
ح �ق �ق �ن��اه��ا م ��ن خ�ل��ال ال� ��زي� ��ارات
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ت ��وق� �ي ��ع االت �ف��اق �ي��ة
املبدئية بني الكويت وبريطانيا
في تبادل املجرمني الذين لديهم
ق �ض��اي��ا وه� ��ذا ي ��دل ع �ل��ى إي �م��ان
ال � ��دول ال �خ��ارج �ي��ة ب��ال �ب��رمل��ان��ات
ورأي ال � � �ش � � �ع� � ��وب م� � �م � ��ا دف � ��ع
ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا الت � �خ� ��اذ م� �ث ��ل ه ��ذه
ال�خ�ط��وة ال�ت��ي تصب ف��ي صالح
البلدين بل والعالم.
 ك� �ي ��ف ت � �ن � �ظ� ��رون إل � � ��ى أح � � ��داثاإلره� � ��اب وب �م��ا ت �ن �ص �ح��ون ال �ش�ب��اب
لتوعيتهم حتى ال ينجرفوا ملثل هذه
األفكار السوداء؟
• ه� � � ��ذا ي � ��رج � ��ع إل� � � ��ى وج� � ��ود
ف � ��راغ ك �ب �ي��ر ف ��ي ح� �ي ��اة ال �ش �ب��اب
واس�ت�غ�لال أن��اس مضللني لهذا
الفراغ وبث السموم في عقولهم
واس � �ت � �خ� ��دام � �ه� ��م ض � ��د ب �ل�اده� ��م
وشعوبهم ولكن تطبيق القانون
ه ��و األس � � ��اس وم� �ت ��ى م ��ا ف�ع�ل�ن��ا
القانون وطبقناه على الكل من
دون اس� �ت� �ث� �ن ��اء س� � ��وف ن �ح �م��ي
البلد م��ن مثل ه��ذه االم ��ور ومن
التطرف واإلرهاب.
 ون�ح��ن ع�ل��ى م �ش��ارف االح�ت�ف��الب��األع �ي��اد ال��وط�ن�ي��ة ك�ي��ف ت�ت��ذك��ر ه��ذه

األحداث وتعيش معها اليوم؟
• ه� � ��ذه ن� �ع� �م ��ة ع �ظ �ي �م��ة ف �م��ا
اجمل أن نحتفل بعيدي التحرير
واالستقالل ونحن في أمن وأمان
ب�ف�ض��ل ال �ل��ه ث��م ب�ف�ض��ل إخ�ل�اص
ال�ك��وي�ت�ي�ين ل��وط�ن�ه��م وح�ب�ه��م له
وح��رص �ه��م ع�ل�ي��ه ف��ي ظ��ل ق�ي��ادة
حكيمة وم�خ�ل�ص��ة ل �ه��ذا ال��وط��ن
وأب � �ن� ��ائ� ��ه م �م �ث �ل��ة ف � ��ي ص��اح��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األح�م��د الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه وأدام الله عزه
وعز هذا الوطن ورفعته وتقدمه
ورخائه وأمنه وأمانه على شعب
الكويت الطيب الذي نقول له إن
ال�ك��وي��ت تنتظر م�ن��ه الكثير من
ال�ع�م��ل وال �ج��د واالج �ت �ه��اد لرفع
اسمها عاليا في كل امليادين.

غير مقبول أن
نسد العجز من
االستثمارات
الخارجية التي
نعتبرها احتياطات
للمستقبل
حصول الكويت
على لقب المركز
العالمي للعمل
اإلنساني أمر
نعتز به ونفتخر
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خالل تقرير صادر عن قطاع اللجان في األمانة العامة لمجلس األمة

 10لجان مؤقتة عقدت  23اجتماعا
في شهر نوفمبر
في هذه الحلقة الثانية
نتناول اجتماعات
اللجان المؤقتة في
شهر نوفمبر وتبين
من التقرير الصادر
عن قسم التقارير
والمتابعة في إدارة
الدعم االستشاري
والمتابعة التابع
لقطاع اللجان في أمانة
مجلس األمة ان اللجان
المؤقتة عقد 23
اجتماعا في نوفمبر
الماضي واستغرقت
 25ساعة وكانت
لجنتا الشباب والرياضة
وذوي االحتياجات
الخاصة أكثر اللجان
اجتماعا بـ 4اجتماعات
لكل لجنة .وفيما يلي
التفاصيل:

جانب من اجتماع سابق للجنة الشباب والرياضة

لجنة الخطاب األميري
ع �ق��دت ل�ج�ن��ة م �ش��روع ال �ج��واب
ع�ل��ى ال�خ�ط��اب األم �ي��ري اجتماعا
واح� � ��دا اس �ت �غ��رق ن �ص��ف ال �س��اع��ة
وم� � � � ��درج ع� �ل ��ى ج� � � ��دول أع �م ��ال �ه ��ا
م �ن��اق �ش��ة م� �ش ��روع ال � �ج� ��واب ع�ل��ى
ال�خ�ط��اب األم �ي��ري ل ��دور االن�ع�ق��اد
العادي الرابع.

ال� �س ��اع ��ة ول � ��م ت �ن �ج��ز ت� �ق ��اري ��ر أو
م��وض��وع��ات وت �ب �ق��ى ع �ل��ى ج��دول
أع �م��ال �ه��ا  28م��وض��وع��ا م�ن�ه��ا ما
يلي:
 م� � � �ش � � ��روع ب� � �ق � ��ان � ��ون ب � �ش ��أنتوافق قوانني الرياضة الكويتية
م ��ع امل� �ي� �ث ��اق وال� �ن� �ظ ��م األس��اس �ي��ة
لالتحادات الدولية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إض��اف��ةم� � ��ادت �ي ��ن ج � ��دي � ��دت �ي��ن ب � ��رق � ��م ()1
م� �ك ��رر ( 1م � �ك � ��رراأ) ال � ��ى امل ��رس ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م ( )42ل�س�ن��ة 1978

لجنة الشباب والرياضة
عقدت  4اجتماعات في نوفمبر
اس� �ت� �غ ��رق ��ت  5س � ��اع � ��ات ون �ص��ف

ف� ��ي ش � ��أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال ��ري ��اض� �ي ��ة.
(رس� ��ال� ��ة م� ��ن ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة)
(التقرير العشرون للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية).
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أناالستثمار في القطاع الرياض.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لب�ع��ض أح �ك��ام امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون
رق� ��م ( )42ل �س �ن��ة  1978ف ��ي ش��أن
الهيئات الرياضية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لب�ع��ض اح �ك��ام امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون

لجنة الشباب والرياضة
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0
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رق� � ��م ( )43ل � �س � �ن� ��ة 1992ب��إن �ش��اء
الهيئة العامة للشباب والرياضة.
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إن �ش��اءصندوق تأمني صحي للرياضيني.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لب �ع��ض أح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ()5
لسنة  2007ب�ش��أن تنظيم بعض
أوج� ��ه ال �ع �م��ل ف ��ي ك ��ل م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
األومل �ب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة واالت� �ح ��ادات
واألندية الرياضية.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أناالستثمار في القطاع الرياضي.
 اقتراح بقانون بتعديل املادة( )3م� ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  5ل�س�ن��ة
 2007ب�ش��أن تنظيم ب�ع��ض اوج��ه
العمل في كل من اللجنة األوملبية
ال�ك��وي�ت�ي��ة واالت � �ح� ��ادات واألن��دي��ة
الرياضية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لب �ع��ض اح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ()7
ل �س �ن��ة  2007ب �ش��أن دع� ��م األن��دي��ة
الرياضية.
 اق� � � �ت � � ��راح ب � �ق � ��ان � ��ون ب ��إن� �ش ��اءصندوق تأمني صحي للرياضيني.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح � �ك� ��ام امل ��رس ��وم
بالقانون رقم ( )42لسنة  1978في
شأن الهيئات الرياضية والقانون
رق � ��م ( )5ل �س �ن��ة  2007ف� ��ي ش ��أن
ت �ن �ظ �ي��م ب �ع��ض أوج � ��ه ال �ع �م��ل ف��ي
كل من اللجنة األوملبية الكويتية
واالت �ح��ادات واألن��دي��ة الرياضية.
(ت��م ان�ج��از م��واد االق�ت��راح بقانون
باستثناء املادة الثالثة تم اعادتها
للجنة).
 اق� � � �ت � � ��راح ب � �ق � ��ان � ��ون ب ��إن� �ش ��اءصندوق تأمني صحي للرياضيني.
 اق� � � � �ت � � � ��راح ب � ��رغ� � �ب � ��ة ت �خ �ل �ي ��دذك� � ��رى الع� �ب ��ي م �ن �ت �خ��ب ال �ك��وي��ت
ال��وط �ن��ي ل �ل �ع �ص��ر ال��ذه �ب��ي ال ��ذي
ت��أه��ل امل�ن�ت�خ��ب ب�س�ب��ب ج�ه��وده��م
واخ�لاص �ه��م ل�ب�ط��ول��ة ك ��أس آس�ي��ا
وم��ون��دي��ال ك��أس العالم وذل��ك من
خالل تسمية الصاالت الرياضية
ف��ي امل � ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة  -ب�ن�ين -
بأسماء هؤالء الالعبني.
 اقتراح برغبة زي��ادة امليزانيةاملقررة لألندية الرياضية الشاملة
م ��ن ( )500.000خ �م �س �م��ائ��ة ال��ف
دي �ن��ار ك��وي �ت��ي ال ��ى ()1.000.000
م � �ل � �ي� ��ون دي � � �ن� � ��ار ك� ��وي � �ت� ��ي ح �ت��ى
تستطيع األندية الوفاء بمرتبات
وم �خ �ص �ص��ات وب � ��دالت ال�لاع �ب�ين

التتمة ص11

لجنة الخطاب
األميري عقدت
اجتماعا واحدا
استغرق نصف
ساعة
الشباب والرياصة
عقدت  4اجتماعات
استغرقت 5
ساعات ونصف
الساعة
 28موضوعًا
على جدول أعمال
اللجنة الرياضية
توافق القوانين
المحلية مع
الميثاق والنظم
الدولية أهم ما
يدرج على جدول
الشباب والرياضة
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اللجنة اإلسكانية بحثت  40موضوعا
متعلقا بالرعاية السكنية
تتمة المنشور ص10
وت� � �ط � ��وي � ��ر ان� �ش� �ط� �ت� �ه ��ا وف ��رق� �ه ��ا
ال ��ري ��اض �ي ��ة( .م� �ح ��ال ب��رس��ال��ة من
ل� �ج� �ن ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات وال � �ح � �س� ��اب
الختامي).
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة تشكيل لجنةت�ض��م ممثلني ع��ن وزارة التربية
وج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت وم ��ؤس� �س ��ات
امل�ج�ت�م��ع امل��دن��ي امل�ع�ن�ي��ة بقضايا
ال �ش �ب��اب ل ��دراس ��ة ه� ��ذه ال �ظ��اه��رة
(امل � �خ� ��درات وامل� ��ؤث� ��رات ال�ع�ق�ل�ي��ة)
واقتراح الوسائل الكفيلة بتوعية
الشباب.
 اق�ت��راح برغبة ان يقوم مكتبوزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال �ش �ب��اب
والهيئة العامة للشباب والرياضة
ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م� ��ع وزارة ال �ت��رب �ي��ة
ب ��اس �ت �ع ��ارة ص� � ��االت امل� � � ��دارس او
بصفة االيجار لالندية الرياضية
ح � �ت � ��ى ي � �س � �ن� ��ى ل � � �ف� � ��رق االل � � �ع� � ��اب
ال �ج �م��اع �ي��ة اس� �ت� �غ�ل�ال ال� �ص ��االت
ل �ل �ت �م��ري �ن��ات ع �ل��ى ان ت �ك ��ون ب�ع��د
ساعات العمل املدرسي.
 اق� � �ت � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة خ�ص�خ�ص��ةاالن� ��دي� ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة م� ��ع م ��راع ��اة
تحويل ك��ل ال��دع��وم��ات الحكومية
ال�ح��ال�ي��ة امل��رص��ودة ل�ه��ذه االن��دي��ة
كميزانيات ال��ى جوائز مسابقات
االت � � � � �ح� � � � ��ادات ال � ��ري � ��اض� � �ي � ��ة ع �ل��ى
اخ� �ت�ل�اف� �ه ��ا ع� �ل ��ى ان ت � �ك ��ون ه ��ذه
القيمة الحد االدنى قابلة للزيادة.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ان �ش��اء م��راك��زش� �ب ��اب مل �ن��اط��ق ال �ق �ص��ر وت �ي �م��اء
وال � �ن � �ع � �ي ��م وال � �ن � �س � �ي ��م وال � �ع � �ي ��ون
والواحة ومدينة سعد العبدالله.
 اق�ت��راح برغبة تفعيل انشطةم ��راك ��ز ال �ش �ب��اب م ��ن خ �ل�ال اق��ام��ة
االن � �ش � �ط � ��ة وامل � � �ب � � ��اري � � ��ات ل �ل �ف ��رق
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة وخ � �ل� ��ق امل� �ن ��اف� �س ��ات
بينهما وان ي �ك��ون ه �ن��اك ت�ع��اون
وت� �ن� �س� �ي ��ق ب �ي��ن وزارة ال �ت��رب �ي��ة
والتعليم والهيئة العامة للشباب
وال ��ري ��اض ��ة ب��إق��ام��ة االن �ش �ط��ة في
امل � � ��دارس خ �ل�ال ال �ف �ت��رة امل�س��ائ�ي��ة
وم� �م ��ارس ��ة ك ��اف ��ة اوج� � ��ه ال �ن �ش��اط
االجتماعي والثقافي والرياضي
خالل العطالت الصيفية.
 اقتراح برغبة توفير امليزانيةالكافية لترميم نادي الصليبخات
الرياضي مع تعديل ارضية ملعب
كرة القدم الخاص فيه.
 اق� � � �ت � � ��راح ب� ��رغ � �ب� ��ة ان ت� �ق ��وموزارة ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب
م�م�ث�ل��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للشباب
والرياضية وبالتنسيق مع وزارة

تأسيس شركات
عقارية لإلسكان
وإنشاء المدن
السكنية من
أهم الموضوعات
المدرجة على
اللجنة اإلسكانية

جانب من اجتماع سابق للجنة اإلسكان

التربية والتعليم ب��إع��ادة صاالت
امل� � � � � ��دارس ول � � ��و ب� �ص� �ف ��ة االي � �ج� ��ار
ل�لان��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة حتى يتسنى
لفرق األلعاب الجماعية استغالل
ه ��ذه ال� �ص ��االت ل �ل �ت �م��ري �ن��ات على
ان ي�ك��ون م��ن ب�ع��د س��اع��ات العمل
الدراسي.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ان �ش��اء مجمعم�ت�ك��ام��ل ألح � ��واض ال �س �ب��اح��ة في
م�ن�ط�ق��ة ال �ج �ه��راء ي� ��زود ب�م��درب�ين
م �ت �خ �ص �ص�ين م ��ن ذوي ال �ك �ف��اءة
على ان يضم قسما خاصا لذوي

االحتياجات الخاصة.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ت �ق��وم ال�ه�ي�ئ��ةالعامة للشباب والرياضة بصفة
االس �ت �ع �ج��ال ال� ��ى اخ� �ط ��ار ج�م�ي��ع
االن ��دي ��ة واالت� � �ح � ��ادات ال��ري��اض �ي��ة
وذلك قبل وقف االنشطة الرياضية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب ��االل� �ت ��زام ب �ق��رارات �ه��ا
ولوائحها واح�ك��ام كافة القوانني
املنظمة النشطة الرياضية خالل
مهلة قصيرة ومعقولة.
 رس � ��ال � ��ة واردة م � ��ن رئ� �ي ��سمجلس االم��ة باملوافقة على طلب

ال� �ع� �ض ��و رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
وال ��ري ��اض ��ة ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��ف ال�ل�ج�ن��ة
بدراسة املشكالت والعوائق التي
تواجه االندية الرياضية الشاملة
واملتخصصة.
 رس � ��ال � ��ة واردة م � ��ن رئ� �ي ��سمجلس االمة باملوافقة على الطلب
املقدم من بعض االعضاء بتكليف
اللجنة بالتحقيق في قرار ايقاف
االع�لام��ي ن��ادر ك��رم مقدم برنامج
(الديوانية) والوقوف على اسبابه
ب�ع��د ان اب ��دى رأي ��ه ف��ي ال�ب��رن��ام��ج

اللجنة االسكانية
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ع� �ل ��ى اح� � � � ��داث اخ� � �ف � ��اق امل �ن �ت �خ��ب
ال �ك��وي �ت��ي ل �ك��رة ال �ق��دم ف��ي ب�ط��ول��ة
(خليجي  )22التي اقيمت مؤخرا
بالرياض.
 رسالة واردة من رئيس مجلساالم � � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى االق � �ت� ��راح
املقدم من بعض االعضاء بشكيل
لجنة استشارية تسمى «اللجنة
الوطنية الرياضية االستشارية»
ملعاونة لجنة الشباب والرياضة
ف ��ي ت �ق��دي��م امل� �ش ��ورة وال� ��دراس� ��ات
وامل�ق�ت��رح��ات مل�ع��ال�ج��ة ك��اف��ة اوج��ه
االختالالت واملشاكل التي ادت الى
انحدار الوضع الرياضي العام.
 رس � ��ال � ��ة واردة م � ��ن رئ� �ي ��سم� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ب� ��امل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل��ى
االقتراح املقدم من بعض االعضاء
املتضمن مجموعة من التوصيات
منها احالة املوضوع ال��ى اللجنة
لتتولى التحقيق في سباب ايقاف
ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي ف��ي ض ��وء كل
ما جاء أو أثير بالجلسة ويتصل
ب � �ص � ��دور ق � � ��رار اي � �ق � ��اف ال �ن �ش ��اط
الرياضي.
اللجنة اإلسكانية
عقدت  3اجتماعات في نوفمبر
استغرقت س��اع��ة و 40دقيقة ولم
تنجز تقارير وتبقى على ج��دول
اع �م��ال �ه��ا  40م��وض��وع��ا م�ن�ه��ا ما
يلي:
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لب� �ع ��ض اح� � �ك � ��ام امل � � � ��ادة ( )15م��ن
القانون رق��م ( )47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.

 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أناض ��اف ��ة م� ��ادة ج ��دي ��دة ب��رق��م ()28
مكرر الى القانون رقم ( )47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنتأسيس شركات عقارية لإلسكان.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لبعض احكام القانون رقم  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
 اق�ت��راح بقانون بإضافة مادةجديدة برقم ( )29مكررا للقانون
رق� ��م ( )47ل �س �ن��ة  1993ف ��ي ش��أن
الرعاية السكنية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��اس�ت�ب��دالن��ص امل ��ادة ( )30م��ن ال�ق��ان��ون رقم
( )47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية.
 االقتراح بقانون بإضافة مادةج ��دي ��دة ب��رق��م ( 36م� �ك ��ررا أ) ال��ى
القانون رق��م ( )47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنم�س��اواة امل��رأة الكويتية املتزوجة
م��ن غير كويتي ب��امل��رأة الكويتية
امل �ط �ل �ق��ة أو االرم � �ل� ��ة ف ��ي ال �ق��رض
السكني.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنمنح االول��وي��ة بالرعاية السكنية
ل �ل �م��واط �ن�ين ال ��ذي ��ن ت ��م اس �ت �م�لاك
شققهم في مجمع الصوابر.
 االقتراح بقانون في شأن املدنالسكنية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لال�ف�ق��رة االول ��ى م��ن امل ��ادة ( )32من
القانون رق��م ( )47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إض��اف��ةمادة جديدة برقم ( 29مكررا) الى
ال�ق��ان��ون رق��م ( )47ل�س�ن��ة 1993في
شأن الرعاية السكنية.
 االقتراح بقانون في شأن بنكالتسليف واالدخار.
 االقتراح بقانون بإضافة مادةجديدة برقم ( 4مكررا) الى القانون
رقم ( )30لسنة  1965بإنشاء بنك
التسليف واالدخار.
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إن �ش��اءصندوق املرأة االسكاني.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنتوفير ال��وح��دات السكنية بصفة
مؤقتة ملستحقي الرعاية السكنية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنت� �ع ��دي ��ل امل� � � ��ادة ( 4ال� �ب� �ن ��د  )4م��ن
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 16بندا على جدول أعمال المعاقين
منها إنشاء مجمع قائد اإلنسانية
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اقتراح بمنح ذوي
اإلعاقة الشديدة
أفضلية الحصول
على الرعاية
السكنية

القانون رق��م ( )47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 اق�ت��راح بقانون بإضافة مادةج ��دي ��دة ب��رق��م ( 29م� �ك ��ررا أ) ال��ى
ال�ق��ان��ون رق��م  )47لسنة  1992في
شأن الرعاية السكنية.
 اقتراح بقانون في شأن توفيرال��وح��دات السكنية بصفة مؤقتة
ملستحقي الرعاية السكنية.
لجنة المعاقين
عقدت  4اجتماعات استغرقت
 4ساعات و 20دقيقة وتبقى على
جدول اعمالها  16موضوعا هي:
 االقتراح بقانون بتعديل املادة 34من القانون رقم  8لسنة 2010
ب� �ش ��أن ح� �ق ��وق األش � �خ� ��اص ذوي
االعاقة.
 االقتراح بقانون بشأن تعدياحكام القانون رق��م  8لسنة 2010
ف��ي ش��أن ح�ق��وق االش �خ��اص ذوي
االعاقة.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنحقوق ورعاية املعاقني.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��اض��اف��ةم ��ادت�ي�ن ج��دي��دت�ي�ن ال� ��ى ال �ق��ان��ون
رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق
االش�خ��اص ذوي االع��اق��ة باالرقام
( 12مكررا 12 ،مكررا أ).
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��ان �ش��اءمجمع االم ��ل ل ��ذوي االح�ت�ي��اج��ات
الخاصة.
 اق�ت��راح بقانون ب�ش��أن تعديلبعض احكام القانون رقم  8لسنة
 2010ب �ش ��أن ح �ق ��وق االش �خ ��اص
ذوي االعاقة.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��لامل� ��ادت �ي�ن ( )42 ،41م ��ن ال �ق��ان��ون
رق ��م  8ل�س�ن��ة  2010ب �ش��أن ح�ق��وق
االشخاص ذوي االعاقة.
 اقتراح بقانون في شأن مجمعق��ائ��د االن �س��ان �ي��ة ص �ب��اح االح �م��د
ل � � ��ذوي االح � �ت � �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة.
(ضم للتقرير السابع عشر للجنة
للشؤون التشريعية والقانونية).
 اقتراح بقانون بتعديل املادة 34من القانون رقم  8لسنة 2010
ب� �ش ��أن ح� �ق ��وق االش � �خ� ��اص ذوي
االعاقة.
 اقتراح بقانون باضافة مادةجديدة برقم  40مكررا الى القانون
رقم  8لسنة  2010في شأن حقوق
االشخاص ذوي االعاقة.
 اقتراح بقانون بتعديل املادة 41من القانون رقم  8لسنة 2010
ف��ي ش��أن ح�ق��وق االش �خ��اص ذوي
االعاقة.
 -اقتراح بقانون بتعديل بعض

جانب من اجتماع سابق للجنة ذوي االحتياجات الخاصة

احكام القانون رق��م  8لسنة 2010
ف��ي ش��أن ح�ق��وق االش �خ��اص ذوي
االعاقة.
 اق � �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ان ي �ت��م م�ن��حذوي االع ��اق ��ة ال �ش��دي��دة اف�ض�ل�ي��ة
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال��رع��اي��ة السكنية
اث �ن��اء وص ��ول دوره دون ال��دخ��ول
في نظام القرعة ،ان يعطى حرية
اخ� �ت� �ي ��ار ال� ��وح� ��دة ال �س �ك �ن �ي��ة ق�ب��ل
اآلخ��ري��ن ف��ي ال��دف �ع��ة ب�ع��د ان يتم
اطالعه على خريطة املنطقة ،حتى
يختار منزله بالقرب من خدمات
املنطقة.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ان �ش��اء م��راك��زت ��أه� �ي ��ل ل �ل �م �ع ��اق�ي�ن ذه� �ن� �ي ��ا ي �ت��م
ت ��دري� �ب� �ه ��م ف� �ي� �ه ��ا ع� �ل ��ى م� �ه ��ن او

ه� ��واي� ��ات ت �ت �ن��اس��ب م ��ع ق��درات �ه��م
واس �ت �ع��دادات �ه��م وذل ��ك ع�ل��ى اي��دي
خبراء متخصصني في هذا النوع
من التدريب.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ان� �ش ��اء ادارةف ��ي ك ��ل م �ح��اف �ظ��ة م ��ن م�ح��اف�ظ��ات
ال� �ك ��وي ��ت ل� �ت ��رع ��ى م� �ص ��ال ��ح ذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة وي�س�ه��ل
ان� �ج ��از م �ع��ام�لات �ه��م واالج� � � ��راءات
الخاصة بهم وبأولياء أمورهم.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاالم� � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ب ��اح ��ال ��ة ت �ق��ري��ر
دي��وان املحاسبة حول املالحظات
املتعلقة ب��أوج��ه ال�ع�م��ل باملجلس
األعلى لشؤون املعاقني الى لجنة
ذوي االحتياجات الخاصة.

لجنة الموارد البشرية
عقدت  3اجتماعات استغرقت
 4س��اع��ات و 25دق�ي�ق��ة ول��م تنجز
تقارير وتبقى على جدول اعمالها
 38موضوعا منها ما يلي:
 مشروع قانون بتعديل بعضاحكام املرسوم رقم  15لسنة 1979
في شأن الخدمة املدنية.
 مشروع قانون بتعديل بعضاح �ك��ام امل ��رس ��وم ب �ق��ان��ون رق ��م 15
ل �س �ن��ة  1979ف� ��ي ش � ��أن ال �خ��دم��ة
املدنية.
 االقتراح بقانون بشأن انشاءمركز اعداد القياديني.
 -االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ب� �ش ��أن

لجنة شؤون ذوي االحتياجات الخاصة

16

16

16

14
12

12

12

10

املدرج
املنجز

8

املتبقي

6
3

3

0

املجموع

1

0

1

0

0

0

4

0

موضوعات أخرى شكوى وعريضة اقتراح برغبة

2
0

اقتراح بقانون

0

0

0

مشروع بقانون

0

0

0

مرسوم بقانون

0

التعيني في الوظائف القيادية.
 االقتراح بقانون بشأن شروطتولي املناصب القيادية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لب � �ع � ��ض اح� � � �ك � � ��ام ال � � �ق� � ��ان� � ��ون رق � ��م
 28ل �س �ن��ة  2011ف� ��ي ش � ��أن م�ن��ح
ب ��دالت وم�ك��اف��آت الع �ض��اء الهيئة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب� � ��وزارة
التربية ووزارة االوقاف والشؤون
االسالمية.
 االق�ت��راح بقانون اضافة فقرةجديدة للمادة  6من القانون رقم
 28ل �س �ن��ة  2011ف� ��ي ش � ��أن م�ن��ح
ب ��دالت وم�ك��اف��آت الع �ض��اء الهيئة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب� � ��وزارة
التربية ووزارة االوقاف.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لب � �ع � ��ض اح� � � �ك � � ��ام ال � � �ق� � ��ان� � ��ون رق � ��م
 28ل �س �ن��ة  2011ف� ��ي ش � ��أن م�ن��ح
ب ��دالت وم�ك��اف��آت الع �ض��اء الهيئة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب� � ��وزارة
التربية ووزارة االوقاف والشؤون
االسالمية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لب � �ع � ��ض اح� � � �ك � � ��ام ال � � �ق� � ��ان� � ��ون رق � ��م
 28ل �س �ن��ة  2011ف� ��ي ش � ��أن م�ن��ح
ب ��دالت وم�ك��اف��آت الع �ض��اء الهيئة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب� � ��وزارة
التربية ووزارة االوقاف والشؤون
االسالمية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنب �ع��ض ت �ع��دي��ل ج � ��دول ال ��درج ��ات
واملرتبات الشهرية للموظفني في
الجهات الحكومية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنزي� � � � � ��ادة امل � ��رت� � �ب � ��ات وامل� � �ع � ��اش � ��ات
ال� �ت� �ق ��اع ��دي ��ة وم ��راج� �ع� �ت� �ه ��ا ب �ن��اء
ع�ل��ى ال��زي��ادة ال�س�ن��وي��ة ف��ي معدل
ال�ت�ض�خ��م ح�س��ب ال��رق��م ال�ق�ي��اس��ي
العام باالدارة املركزية لالحصاء.

 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنزي� � ��ادة ب ��واق ��ع  ٪ 25م ��ن ال ��رات ��ب
االس � ��اس � ��ي ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن امل��دن �ي�ي�ن
ال �ع��ام �ل�ين ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ح�ك��وم��ي
الذين ال يتمتعون بكادر خاص.
 االق�ت��راح بقانون بشأن زي��ادةمرتبات موظفي الدولة.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ب� �ش ��أنزي� � ��ادة م��رت �ب��ات م��وظ �ف��ي ال ��دول ��ة
واملتقاعدين بنسبة .25٪
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنزي� � � � � ��ادة امل � ��رت� � �ب � ��ات وامل� � �ع � ��اش � ��ات
التقاعدية ومراجعتها.
 االق � � � �ت� � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون زي� � � ��ادةم � ��رت� � �ب � ��ات امل � ��وظ� � �ف �ي��ن امل� ��دن � �ي �ي�ن
وال �ع �س �ك��ري�ين وزي� � ��ادة امل �ع��اش��ات
للمتقاعدين وتعديل بعض احكام
قانون ونظام الخدمة املدنية.
 اق�ت��راح بقانون بعديل بعضاح � �ك� ��ام ال � �ق ��ان ��ون رق � ��م  28ل�س�ن��ة
 2011بشأن منح بدالت ومكافآت
الع � � �ض� � ��اء ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
الكويتيني ب��وزارة التربية ووزارة
االوقاف والشؤون االسالمية.
 اقتراح بقانون في شأن قواعدال�ت�ع�ي�ين ف��ي ال��وظ��ائ��ف ال�ق�ي��ادي��ة
بالدولة.
 اقتراح بقانون بتعديل املادة 5مكرر من املرسوم بالقانون رقم
 15لسنة  1979ف��ي ش��أن الخدمة
املدنية.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ب �ص��رف رات��بال��درج��ة ال�ت��ي ت�ت��م ت��رق�ي��ة امل��وظ��ف
دون انتظار لتوفير اعتماد مالي
ل�ل��وظ�ي�ف��ة االع �ل ��ى وذل� ��ك ل�ل�ق�ض��اء
على مشكلة الرسوب الوظيفي.
 وض� � � � � ��ع اس� � � � � ��س اج� � ��رائ � � �ي� � ��ةوم ��وض ��وع� �ي ��ة الخ� �ت� �ي ��ار ش��اغ �ل��ي
ال � ��وظ � ��ائ � ��ف ال � �ق � �ي� ��ادي� ��ة وال� �ع ��ام ��ة
ب��ال��دول��ة دون اس �ت �ث �ن��اءات ،وك��ذا
ال �ن �ظ��م ال �ك �ف �ي �ل��ة ب �ت �ط��وي��ر ادائ �ه��م
وذل��ك في ض��وء الوضع القانوني
ال� �ح ��ال ��ي ب � �ه ��دف ال � ��وص � ��ول ع�ل��ى
اص � � ��دار ت �ش��ري �ع��ات م �ب �ن �ي��ة وف �ق��ا
ل �ل �ع��دال��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ال �ت��ي نص
عليها الدستور.
 م�ت��اب�ع��ة ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ةف��ي اص ��داره ��ا ل �ل��وائ��ح التنفيذية
الخاصة باملوارد البشرية املكملة
للقوانني التي يتعني اصدارها في
حينه وتطويرها.
 ال �ت��أك��د م ��ن ال� �ت ��زام ال�ح�ك��وم��ةبأعمال قواعد االح�لال والتجديد
ل� � �ل� � �م � ��وارد ال � �ب � �ش� ��ري� ��ة واخ � �ت � �ي� ��ار
ال � � �ك � � �ف� � ��اءات ل � �ت� ��ول� ��ي ال� ��وظ� ��ائ� ��ف
ال �ق �ي��ادي��ة واالش ��راف� �ي ��ة داخ � ��ل كل
جهة حكومية او اهلية.

التتمة ص13
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أوضاع البدون وديوان المظالم أهم القضايا
المطروحة في لجنة حقوق اإلنسان
2

لجنة حقوق اإلنسان
تتمة المنشور ص12

لجنة حقوق اإلنسان
عقدت  3اجتماعات استغرقت 3
ساعات ونصف الساعة ولم تنجز
تقارير وتبقى على جدول أعمالها
 9مواضيع هي:
 االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إن �ش��اءديوان املظالم.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة ل �غ �ي��ر م �ح��ددي
الجنسية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنال� �ح� �ق ��وق امل ��دن� �ي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
لغير محددي الجنسية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنال� �ح� �ق ��وق امل ��دن� �ي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة

9

9

 االس � � �ت � � �ف� � ��ادة م� � ��ن ال � �ط� ��اق� ��اتالبشرية الوطنية ذات الكفاءة في
القطاعني الخاص والحكومي.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاالم� � � ��وال ال� �ع ��ام ��ة ب ��اح ��ال ��ة ت �ق��ري��ر
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن ال � �ق� ��رارات
االداري� � � � � ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��ال ��وظ ��ائ ��ف
االش ��راف� �ي ��ة ل �ب �ع��ض اج� �ه ��ات ذات
امل� �ي ��زان� �ي ��ات امل �ل �ح �ق��ة ال � ��ى ل�ج�ن��ة
تنمية املوارد البشرية.

9
8
7
6

7

7

املدرج

5
4
3
2
1

املنجز
املتبقي

1

1
0

1

1

0

0

0

موضوعات أخرى شكوى وعريضة اقتراح برغبة

املجموع

لغير محددي الجنسية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أنال� �ح� �ق ��وق امل ��دن� �ي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
لغير محددي الجنسية.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ف � ��ي ش ��أنال� �ح� �ق ��وق امل ��دن� �ي ��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
لغير محددي الجنسية

0

0

اقتراح بقانون

0

مشروع بقانون

 االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ب� �ش ��أنمعالجة اوض��اع ابناء الكويتيات
املتزوجات من غير كويتي.
 اق � � � �ت� � � ��راح ب � ��رغ� � �ب � ��ة ب� �ت� �ق ��دي ��مال � �ت � �س � �ه � �ي �ل�ات اآلت � � �ي� � ��ة ل�ل�اش� �ق ��اء
ال � �س� ��وري�ي��ن ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت وم �ن��ح
اذن اق��ام��ة مؤقتة مل��دة سنة قابلة

0

0

0

مرسوم بقانون

0

للتجديد ملن ال يملك اقامة صالحة
وال � �س � �م ��اح ل� �ل� �س ��وري�ي�ن امل �ق �ي �م�ين
بالكويت بتقديم طلبات التحاق
ب� �ع ��ائ ��ل واالي� � �ع � ��از ل �ب �ي��ت ال ��زك ��اة
وص �ن��دوق اع��ان��ة امل��رض��ى لتقديم
م�س��اع��دات مالية وعينية واع�ف��اء
ال � �س� ��وري�ي��ن امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن ل �ق ��وان�ي�ن

ال � �ك� ��وي� ��ت م � ��ن ع� �ق ��وب ��ة ال �ت��رح �ي��ل
ال �ت �س �ف �ي��ر إل� � ��ى ب� �ل ��ده ��م ل� �ظ ��روف
الحرب.
 رس � ��ال � ��ة واردة م � ��ن رئ� �ي ��سمجلس االمة باملوافقة على رسالة
رئيس لجنة حقوق االنسان يطلب
ف �ي �ه��ا ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة ب ��دراس ��ة
م��ا ت��وص��ل ال �ي��ه ال �ج �ه��از امل��رك��زي
ملعالجة اوض��اع املقيمني بصورة
غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة م��ن ح�ل��ول ملعالجة
اوضاع هذه الفئة.
لجنة المرأة واألسرة
عقدت  3اجتماعات استغرقت
س��اع�ت�ين ورب ��ع ال �س��اع��ة وان �ج��زت
تقريرا واح��دا وتبقى على جدول
اع �م��ال �ه��ا م ��وض ��وع واح � ��د ب �ش��أن
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن انشاء
املجلس األعلى لألسرة.
لجنة مكتب االستثمار بلندن
عقدت اجتماعا واحدا استغرق
ساعتني وربع الساعة وتبقى على
جدول اعمالها موضوع التحقيق
ف� ��ي اوض � � � ��اع م �ك �ت��ب االس �ت �ث �م ��ار
الكويتي بلندن واملكاتب االخ��رى
حول العالم وكيفية ادارتها وآلية
اتخاذ قراراتها وكل ما يتعلق بها.

اللجنة المشتركة بين
التشريعية والمالية
واالقتصادية
ل ��م ت �ع �ق��د ف ��ي ن��وف �م �ب��ر وت�ب�ق��ى
ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا  3م��واض�ي��ع
هي:
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن منعتضارب املصالح.
 اق�ت��راح بقانون ف��ي ش��أن منعتضارب املصالح.
 اقتراح بقانون بشأن تعارضاملصالح وقواعد السلوك العام.
اللجنة المشتركة بين الخارجية
والتشريعية
ع� � � �ق � � ��دت اج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ا واح� � � � � ��دا
واس �ت �غ��رق س��اع��ة ورب� ��ع ال�س��اع��ة
وان� � � � �ج � � � ��زت خ �ل��ال� � �ه � ��ا م � ��وض � ��وع
التكليف وهو:
م �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ش��أن اص ��دار
القانون (املوحد) ملكافحة االغراق
والتدابير التعويضية والوقائية
ل� � � ��دول م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � ��دول
الخلجي ال�ع��رب�ي��ة (امل �ع��دل) وذل��ك
الب� � ��داء ال� � ��رأي ف �ي �م��ا اذا ك� ��ان ه��ذا
ال �ن �ظ��ام ي�ع�ت�ب��ر ات �ف��اق �ي��ة تختص
بنظرها لجنة الشؤون الخارجية
من عدمه.

تقرير حول عمل لجان المجلس المؤقتة
بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

عدد االجتماعات

عدد ساعات
االجتماعات

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

شكوى وعريضة
والتماسات

عدد التقارير

املحال خالل
الدور الرابع

االجتماعات
والتقارير

الجواب على الخطاب األميري

-

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

0٫30

-

الشباب والرياضة

26

2

28

-

-

-

1

-

12

-

11

-

-

-

4

-

28

4

5٫30

-

اإلسكانية

61

3

64

-

-

-

-

-

19

-

20

-

-

-

1

-

40

3

1٫40

-

ذوو االحتياجات الخاصة

16

-

16

-

-

-

-

-

12

-

3

-

-

-

1

-

16

4

4٫20

-

تنمية املوارد البشرية

35

3

38

-

-

-

2

-

30

-

1

-

-

-

5

-

38

3

4٫25

-

حقوق اإلنسان

9

-

9

-

-

-

-

-

7

-

1

-

-

-

1

-

9

3

3.30

-

املرأة واألسرة

2

-

2

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

1

3

2.15

1

التحقيق في أوضاع مكتب االستثمار
في لندن وحول العالم

1

-

1

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1

2.15

-

املشتركة «التشريعية واملالية»

3

-

3

-

-

-

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

-

املشتركة «الخارجية والتشريعية»

1

-

1

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

1.15

-

املجموع

154

9

163

-

-

1

3

1

84

-

36

-

-

-

14

2

137

23

25.40

1

اسم اللجنة

املتبقي
اجمالي
ًّ
من العطلة
البرملانية

من2015/10/27
إلى 2015/11/30

اجمالي مرسوم بقانون
املدرج

مشروع قانون

املجموع

أخرى

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

14

أخبار
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تبدأ بإقامة حفل في حديقة الشهيد الجمعة المقبل

الحمود :احتفاالت األعياد الوطنية تشمل
محطات فارقة في تاريخ الكويت الحديث

أك � � � ��د وزي� � � � � ��ر االع � � �ل � � ��ام ووزي � � � ��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ورئ �ي��س
اللجنة العليا لالحتفال باألعياد
واملناسبات الوطنية الشيخ سلمان
الحمود أمس أهمية تضافر جهود
منتسبي ال��وزارة للتعبير عن هذه
االح �ت �ف��االت ب��ال �ص��ورة ال�ت��ي تليق
بها وبمكانتها في قلوب املواطنني
م��ن خ�ل�ال اف �ك��ار ورس��ائ��ل اعالمية
مبتكرة.
وق��ال��ت وزارة االع�ل��ام ف��ي ب�ي��ان
صحافي ان الشيخ سلمان الحمود
استعرض خ�لال اجتماع بأعضاء
الفريق التنفيذي للجنة االحتفال
ب � ��األع � �ي � ��اد ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال� �خ� �ط ��وات
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة مل� �ح ��اور اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
ال� � � � � � � ��وزارة ل �ل �ت �غ� �ط� �ي ��ة اإلع�ل��ام � �ي� ��ة
ل�لاح�ت�ف��االت ال��وط�ن�ي��ة وم�ح��اوره��ا
ال ��رئ �ي �س �ي ��ة وال � � �ج � � ��داول ال��زم �ن �ي��ة
واملكانية الخاصة بها.

واض� � ��اف ال �ب �ي��ان ان اح �ت �ف��االت
االعياد الوطنية لهذا العام تشمل
م�ن��اس�ب��ات وط�ن�ي��ة ت�م�ث��ل محطات
ف��ارق��ة ف��ي ت��اري��خ الكويت الحديث
وه��ي العيد ال��وط�ن��ي ال� �ـ 55وذك��رى
م ��رور  25ع��ام��ا ع�ل��ى ت�ح��ري��ر دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن االح� � �ت �ل��ال ال� �ع ��راق ��ي
وم��رور  10أع��وام على تولي سمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح م �ق��ال �ي��د ال�ح�ك��م
وتسمية سمو الشيخ نواف األحمد
الجابر الصباح وليا للعهد.
وأوض� � � � � ��ح ان االج� � �ت� � �م � ��اع اك� ��د
ضرورة تضمني الرسالة اإلعالمية
ل�لان�ش�ط��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات امل�ص��اح�ب��ة
ل�لاح�ت�ف��االت االش� ��ارة ال��ى حصول
سمو أم�ي��ر ال�ب�لاد على لقب (قائد
للعمل اإلن�س��ان��ي) م��ن قبل منظمة
األمم املتحدة.
وش� � � ��دد ع� �ل ��ى ض� � � � ��رورة إب � � ��راز

الشيخ سلمان الحمود

ال��دور الوطني لسمو أمير البالد
ال � ��راح � ��ل ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر األح� �م ��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح وس �م��و األم �ي��ر
ال ��وال ��د ال �ش �ي��خ س �ع��د ال �ع �ب��د ال�ل��ه
السالم الصباح طيب الله ثراهما
ف ��ي م �س �ي��رة ال ��وط ��ن وج �ه��وده �م��ا
التاريخية للحفاظ على سيادته

وتطوره ورخاء شعبه.
واوض � ��ح ال �ب �ي��ان ان ال�ف�ع��ال�ي��ات
س �ت �ب��دأ ب��إق��ام��ة ح �ف��ل ف ��ي ح��دي�ق��ة
ال �ش �ه �ي ��د ف� ��ي ال� �ث ��ام ��ن م� ��ن ي �ن��اي��ر
ال �ج��اري م��ن ق�ب��ل اللجنة الخاصة
بمناسبة مرور  25عاما على ذكرى
التحرير وذلك بالتعاون مع سفارة
الواليات املتحدة االمريكية.
ولفت إل��ى أن��ه سيتم اقامة حفل
اس �ت� �ق �ب ��ال ع �ل ��ى ح ��ام �ل ��ة ط ��ائ ��رات
امريكية في ميناء الشويخ في 24
ي�ن��اي��ر ال �ج��اري وك��ذل��ك اق��ام��ة حفل
شعبي ف��ي ال� �ـ 28م��ن ال�ش�ه��ر نفسه
واح�ت�ف��ال اخ��ر ف��ي حديقة الشهيد
ي ��وم  26ف �ب��راي��ر امل�ق�ب��ل ال ��ى ج��ان��ب
مجموعة من الفعاليات االعالمية.

الضمان الصحي توقع عقدا مع شركة
لونغ وود لوضع خطتها االستراتيجية
أع� �ل� �ن ��ت ش� ��رك� ��ة م �س �ت �ش �ف �ي��ات
الضمان الصحي (ض�م��ان) امس
توقيع عقد استشاري م��ع شركة
لونغ وود هيلث سيستمز املعنية
بتقديم الخدمات االستشارية في
مجال األنظمة الصحية ملطوري
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال� �ج ��دي ��دة ب �ه��دف
وضع استراتيجية وخطة عملها
خالل املرحلة املقبلة.
وق� � ��ال� � ��ت ال� � �ش � ��رك � ��ة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
ص �ح��اف��ي إن اخ �ت �ي��ار ل��ون��غ وود
ج��اء ن�ظ��را للخبرة ال�ك�ب�ي��رة التي
تملكها في هذا املجال وتعاملها
م��ع ع��دة ج�ه��ات صحية خليجية
من القطاعني الحكومي والخاص
ف��ي مشاريع كبرى على مستوى

املنطقة .ونقل البيان ع��ن رئيسة
ل � ��ون � ��غ وود ه� �ي� �ل ��ث س �ي �س �ت �م��ز
ج� ��ودي� ��ث م �ي �ت �ش��ل ت��وق �ع �ه��ا ب ��أن
ت �ص �ب��ح م �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ض �م��ان
الصحي من أكبر وأفضل جهات
ت� �ق ��دي ��م ال� ��رع� ��اي� ��ة ال� �ص� �ح� �ي ��ة ف��ي
دول��ة ال�ك��وي��ت واملنطقة عند بدء
نشاطها التشغيلي.
وأض ��اف ��ت م�ي�ت�ش��ل أن ال�ش��رك��ة
ستعمل على وضع استراتيجية
وخ �ط��ة ع�م��ل وص �ي��اغ��ة ال�ن�م��وذج
ال� �ت� �ش� �غ� �ي� �ل ��ي األف � � �ض� � ��ل ل� �ش ��رك ��ة
(الضمان) باإلضافة إل��ى تحليل
ال �ت �غ �ي �ي��رات ال�س�ك��ان�ي��ة املحتملة
في دول��ة الكويت خ�لال السنوات
املقبلة وم��ا يترتب على ذل��ك من

احتياجات الرعاية الصحية.
وأوض � �ح� ��ت أن ال �ع �ق��د ي�ق�ض��ي
ب��وض��ع خ�ط��ط تشغيل ال�ع�ي��ادات
وامل � � �س � � �ت � � �ش � � �ف � � �ي� � ��ات وت � � �ح� � ��دي� � ��د
م� �س� �ت ��وي ��ات ال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ص �ح �ي��ة
وسياسات الربط االكلينيكي مع
وزارة ال �ص �ح��ة ف �ض�لا ع��ن وض��ع
املعايير ال�لازم��ة لتعيني ال�ك��وادر
ال �ط �ب �ي��ة م� ��ن أط � �ب� ��اء وم �م��رض�ي�ن
وفنيني بما يتماشى وسياسات
وقواعد العمل املحلية والدولية.
ي ��ذك ��ر أن ش ��رك ��ة م�س�ت�ش�ف�ي��ات
ال �ض �م��ان ت��أس �س��ت ب �ق ��رار ص ��ادر
من مجلس ال��وزراء في عام 2014
ك �ك �ي ��ان م �ش �ت ��رك ب �ي�ن ال �ق �ط��اع�ين
العام والخاص ويبلغ رأسمالها

 230م �ل �ي��ون دي � �ن ��ار ك��وي �ت��ي اي
ن�ح��و  759م�ل�ي��ون دوالر أمريكي
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى م �ن �ح �ه��ا أراض� ��ي
مخصصة لبناء املستشفيات.
وق� � � � � � ��د ت � � ��أس� � � �س � � ��ت ال � � �ش� � ��رك� � ��ة
ض� �م ��ن ب ��رن ��ام ��ج خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة
ب �ه��دف ت��وف �ي��ر م �ن �ظ��وم��ة صحية
م� �ت� �ك ��ام� �ل ��ة م� �ت� �ط ��اب� �ق ��ة وأن� �ظ� �م ��ة
ال� �ج ��ودة ال �ص �ح �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة عبر
ت� ��أس � �ي� ��س ش� �ب� �ك ��ة ع � �م� ��ل م ��ؤل �ف ��ة
م ��ن س�ل�س�ل��ة م ��ن م ��راك ��ز ال��رع��اي��ة
األولية (مستوصفات) وع��دد من
املستشفيات العامة.

السكنية :توزيع بطاقات قرعة
الدفعة  22لمشروع جنوب المطالع
وزعت املؤسسة العامة للرعاية
السكنية ام��س ب�ط��اق��ات االحتياط
لدخول القرعة على الدفعة  22من
ال �ق �س��ائ��م ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي م �ش��روع
ج� �ن ��وب امل � �ط �ل�اع (ان  )10وال �ت ��ي

تشتمل على  360قسيمة بمساحة
 400متر مربع.
وق� � ��ال� � ��ت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
ص�ح��اف��ي ان م��وع��د اج� ��راء ال�ق��رع��ة
على ه��ذه القسائم سيكون صباح

غ� � ��دا االرب � � �ع� � ��اء امل � ��واف � ��ق  6ي �ن��اي��ر
الجاري في تمام الساعة التاسعة
ص� �ب ��اح ��ا ع� �ل ��ى م � �س ��رح امل��ؤس �س��ة
بجنوب السرة.
وت �ض��م م��دي �ن��ة ج �ن��وب امل �ط�لاع

ال � �خ� ��دم� ��ات األس� ��اس � �ي� ��ة وامل� �ب ��ان ��ي
العامة املتمثلة في املدارس واملراكز
الصحية وم��راك��ز اإلط �ف��اء وم��راك��ز
ال� �ض ��اح� �ي ��ة وف� � � � ��روع ال �ج �م �ع �ي��ات
التعاونية واملساجد.

رئيس األركان والسفير
الجيبوتي بحثا تعزيز العالقات

رئيس األركان الكويتي خالل لقائه سفير جيبوتي

ب�ح��ث رئ �ي��س األرك � ��ان ال�ع��ام��ة
للجيش الكويتي الفريق محمد
خ ��ال ��د ال� �خ� �ض ��ر ام � ��س وسفير
جمهورية جيبوتي محمد علي
مؤمن عددا من املوضوعات ذات
االهتمام املشترك.
وق � ��ال � ��ت م� ��دي� ��ري� ��ة ال� �ت ��وج �ي ��ه
امل � �ع � �ن ��وي وال� � �ع �ل��اق � ��ات ال �ع ��ام ��ة
بوزارة الدفاع في بيان صحافي
إن ال � � �ف � ��ري � ��ق ال� � �خ� � �ض � ��ر أش � � ��اد
اث� �ن ��اء ال �ل �ق ��اء ب �ع �م��ق ال �ع�ل�اق��ات

الثنائية بني البلدين الشقيقني
وح��رص الطرفني على تعزيزها
وتطويرها.
وح� �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء م ��دي ��ر ك�ل�ي��ة
م � � �ب� � ��ارك ال � �ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ل� �ل� �ق� �ي ��ادة
واألرك ��ان املشتركة ال�ل��واء الركن
ب � �ح� ��ري ع� �ب ��دال� �ل ��ه ع �ب��دال �ص �م��د
دشتي.

النصر اهلل :رفع جاهزية
العسكريين للتعامل
مع العابثين بأمن الوطن
أك��د ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل�ش��ؤون
أم��ن ال�ح��دود البحرية ف��ي وزارة
الداخلية اللواء زهير النصرالله
أه �م �ي��ة ال �ت �م��اري��ن ال �ع �م �ل �ي��ة ف��ي
ت �ط��وي��ر ق � � ��درات رج ��ال� �ه ��ا ورف ��ع
مستوى جاهزية منتسبيها في
جميع القطاعات األمنية مبينا
ان ت �م��اري��ن ال��رم��اي��ة ب��ال��ذخ�ي��رة
ال� �ح� �ي ��ة ي �ع �ت �ب��ر م �ق� �ي ��اس ��ا مل ��دى
م � �ق� ��درة رج � � ��ال ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ع�ل��ى
التعامل املباشر مع االحداث.
وق � ��ال ف ��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي
إن التمرين العملي على الرماية
ب��ال��ذخ �ي��رة ال �ح �ي��ة ال � ��ذي ب��دأت��ه
اإلدارة ال�ع��ام��ة لخفر ال�س��واح��ل
أم� ��س وي �س �ت �م��ر ح �ت��ى االرب� �ع ��اء
املقبل يأتي ضمن استراتيجية
ال� ��وزارة ل��رف��ع م�س�ت��وى جاهزية
م�ن�ت�س�ب�ي�ه��ا ل �ل �ت �ع��ام��ل ال �س��ري��ع
والحاسم مع من ينتهك القوانني
ويعبث ب��أم��ن واس�ت�ق��رار الوطن
وأمان املواطنني.
وأض � � � � � � ��اف ال� � �ن� � �ص � ��رال� � �ل � ��ه أن
ال �ت �م��ري��ن ت ��م ف ��ي أح� � ��وال ج��وي��ة
غير مستقرة وف��ي وج��ود ري��اح
ع ��ال� �ي ��ة ال� �س ��رع ��ة الث � �ب� ��ات م ��دى

اللواء زهير النصرالله

مقدرة رج��ال خفر السواحل في
حماية املياه اإلقليمية الكويتية
ورصد األهداف والرماية الحية.
وأوضح أن الوزارة تحرص على
ص �ق��ل م � �ه� ��ارات أط� �ق ��م ال � � ��زوارق
ل �ل �ت �ص��وي��ب ب ��دق ��ة ع ��ال� �ي ��ة ع�ل��ى
األه � � � ��داف ال �ب �ح ��ري ��ة وال �ت �ع��ام��ل
امل� � �ب � ��اش � ��ر م � � ��ع أي م � � �ح� � ��اوالت
الختراق الحدود البحرية للبالد
أو تهريب املمنوعات عن طريق
البحر.
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وزير المالية األوزبكي :نسعى لجذب
االستثمارات الكويتية
بحث سفير دولة الكويت لدى
ج �م �ه��وري��ة اوزب �ك �س �ت ��ان اح �م��د
الجيران والنائب االول لرئيس
ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال�ي��ة االوزب �ك��ي
رس� � �ت � ��م ع � ��زي� � �م � ��وف ال � �ع�ل��اق� ��ات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وس �ب��ل
ت�ع��زي��زه��ا وت�ط��وي��ره��ا ال��ى آف��اق
ارحب في مختلف املجاالت.
وق ��ال ��ت س� �ف ��ارة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
بيان صحفي ان السفير الجيران
ن � �ق� ��ل ال� � � ��ى ع� ��زي � �م� ��وف ت �ح �ي ��ات
ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ �ي��س مجلس
الوزراء ووزير الخارجية الشيخ
ص �ب��اح ال �خ��ال��د وت �ح �ي��ات ن��ائ��ب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
امل��ال �ي��ة ووزي� ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
أنس الصالح.
واض� � ��اف ال �ب �ي��ان ان ال�س�ف�ي��ر
ال � �ج � �ي� ��ران ب� �ح ��ث خ �ل ��ال ال �ل �ق ��اء
القضايا ذات االهتمام املشترك

اوس � � ��ع ل� �ل� �ع�ل�اق ��ات ال �س �ي��اس �ي��ة
والدبلوماسية.
من جهته اش��ار عزيموف الى
ان الدعم الذي يقدمه الصندوق
الكويتي للتنمية الى جمهورية
ازب �ك �س �ت��ان ت� �ج ��اوز م �ب �ل��غ 135
م � �ل � �ي � ��ون دوالر م � � ��ؤك � � ��دا دور
ال�ك��وي��ت ال��رائ��د ف��ي دع��م الكثير
م��ن امل�ش��اري��ع التنموية بجميع
انحاء العالم.
واكد ان بالده تسعى الى جذب
املستثمرين ورجال االعمال الى
االستثمار في املشاريع املختلفة
ف��ي اوزب�ك�س�ت��ان م�ش��ددا على ان
ب�لاده تتطلع ال��ى تنمية اواص��ر
التعاون بني البلدين الصديقني.

الجيران خالل لقائه مع وزير مالية أوزباكستان

وال � �ع �ل��اق � ��ات ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة وس �ب��ل
تعزيزها ف��ي مختلف امل�ج��االت
الس�ي�م��ا االق �ت �ص��ادي��ة م��ؤك��دا ان

ال� �ت� �ع ��اون االق � �ت � �ص� ��ادي ي�ع�ت�ب��ر
عامال مهما في تطوير العالقات
ب� �ي��ن ال � �ب � �ل� ��دي� ��ن وي � �ف � �ت� ��ح اف� ��اق� ��ا

أكد حرص الداخلية على تطبيق القانون دون تعسف أو تمييز

الفهد :الحمالت األمنية المفاجئة
ساهمت في ترسيخ قواعد األمان
أك� ��د وك �ي��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ال �ف��ري��ق س�ل�ي�م��ان ال �ف�ه��د ح��رص
األج� �ه ��زة األم �ن �ي��ة ع �ل��ى تطبيق
ال � �ق � ��ان � ��ون وت� �ن� �ف� �ي ��ذه م � ��ن دون
ت �ع �س��ف أو ت �م �ي �ي��ز م ��ع م ��راع ��اة
الظروف اإلنسانية ملن يقومون
ب�ت�ع��دي��ل أوض��اع �ه��م واس�ت�ك�م��ال
إجراءاتهم وفقا لقانون االقامة
في البالد.
وق��ال��ت ادارة االع�ل��ام االم�ن��ي
ب � � � � � ��وزاة ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ف� � ��ي ب� �ي ��ان
صحافي إن الفريق الفهد ترأس
اج� �ت� �م ��اع ��ا م ��وس� �ع ��ا م� ��ع وك�ل��اء
ال � ��وزارة امل �س��اع��دي��ن للقطاعات
امل � �ي� ��دان � �ي� ��ة ح � �ي� ��ث أك � � ��د أه �م �ي��ة
ت �ع ��اون ال �ق �ط��اع��ات ف ��ي ال � ��وزارة
فيما بينها بهدف انجاز املهام
املنوطة بها.
واض � � ��اف ال� �ب� �ي ��ان ان ال �ف��ري��ق
ال�ف�ه��د ن�ق��ل ل��رج��ال االم ��ن تقدير
ال� � �ق� � �ي � ��ادة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ووزي � � ��ر
ال ��داخ �ل �ي ��ة ع �ل��ى ال �ج �ه ��ود ال �ت��ي
ب��ذل��وه��ا خ�ل�ال ال �ف �ت��رة األخ �ي��رة
ودوره� ��م ف��ي ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى أم��ن
واس� �ت� �ق ��رار ال ��وط ��ن ون �ج��اح �ه��م

سليمان الفهد خالل االجتماع

ف ��ي ت��أم�ي�ن االح� �ت� �ف ��االت بعطلة
رأس ال �س �ن��ة امل �ي�ل�ادي��ة م��ا اث�م��ر
عن ع��دم ح��دوث أي��ة مشكالت أو
سلوكيات سلبية.
وأوض ��ح ال�ف��ري��ق ال�ف�ه��د اث�ن��اء
االج �ت �م��اع أن ال�ح�م�لات األم�ن�ي��ة
املفاجئة التي نفذتهاالقطاعات
األمنية امليدانية مؤخرا ساهمت
في ترسيخ قواعد األمن واألمان
للمواطنني واملقيمني في العديد

م��ن امل�ن��اط��ق م��ؤك��دا اس�ت�م��راره��ا
م��ن أج ��ل ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون على
ال�ج�م�ي��ع ب�م�س�ط��رة واح� ��دة وم��ن
دون تمييز او استثناء.
ودع � � � ��ا خ� �ل ��ال اط �ل��اع � ��ه ع �ل��ى
خ � �ط� ��ط ال � � ��وك� �ل ��اء امل � �س� ��اع� ��دي� ��ن
امليدانيني ب��ال��وزارة واالج��راءات
ال��وق��ائ�ي��ة واالح �ت��رازي��ة املتخذة
الى ض��رورة التعاون مع شرطة
البيئة والجهات املختصة بهدف

تطبيق قانون حماية البيئة بكل
ح ��زم ل�ح�م��اي��ة ال �ك��ائ �ن��ات ال�ب��ري��ة
والبحرية.
واف� � ��اد ب� ��ان وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ه��ي ال��رك�ي��زة األس��اس�ي��ة لتنفيذ
ق��ان��ون ال�ب�ي�ئ��ة الف �ت��ا ال��ى اهمية
تفعيل وعي املواطنني واملقيمني
ب� ��ه وت ��وع� �ي ��ة م �ن �ت �س �ب��ي وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ب��ال �ع �م��ل ع �ل��ى رص��د
امل� �خ ��ال� �ف ��ات ال� �ب ��ري ��ة وال �ب �ح��ري��ة
البيئية.
واش � ��ار ال ��ى ض � ��رورة تطبيق
ال� � �ق � ��رار ال � � � � ��وزاري رق � ��م ()1129
امل�ت�ع�ل��ق ب�ق��ان��ون ح�م��اي��ة البيئة
وال �ت �ع��اون م��ع ال �ج �ه��ات املعنية
ذات الصلة م��ؤك��دا ح��رص وزي��ر
الداخلية على تفعيل كل القوانني
ذات ال�ص�ل��ة بالبيئة الطبيعية
بكافة صورها وأشكالها وعدم
التعدي عليها.
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الشعلة 4 :ماليين دينار
قيمة المعامالت المنجزة
خالل ديسمبر
ق � ��ال� ��ت إدارة ن � � ��زع امل �ل �ك �ي��ة
التابعة ل��وزارة املالية إن قيمة
املعامالت التي أنجزتها اإلدارة
خالل ديسمبر املاضي بلغ نحو
أربعة ماليني دينار كويتي.
وذك � � � ��ر م� ��دي� ��ر اإلدارة ف �ه��د
ال�ش�ع�ل��ة ف��ي ت�ص��ري��ح صحافي
امس أن اإلدارة أصدرت التقرير
اإلح � �ص� ��ائ� ��ي ل �ش �ه��ر دي �س �م �ب��ر
متضمنا امل �ع��ام�لات ال �ص��ادرة
وال� � � ��واردة إض ��اف ��ة إل� ��ى اص� ��دار
ك�ت��اب�ين للتثمني وس�ب�ع��ة كتب
ل�ل�ع�ق��ارات املستملكة وكتابني
عن إعادة النظر لألفراد.
وأض��اف الشعلة أن إجمالي
امل� �ع ��ام�ل�ات ال� � �ص � ��ادرة ل�ل�أف ��راد
وامل� � � � ��ؤس � � � � �س� � � � ��ات ب � � �ل� � ��غ خ �ل ��ال
ديسمبر املاضي  1725معاملة
و 242ك�ت��اب��ا ص� ��ادرا ل �ل��وزارات
وال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي حني
بلغ إجمالي املعامالت الصادرة
وال ��واردة في الشهر ذات��ه 2048
معاملة.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��اج�ت�م��اع��ات
اللجان العامة ب��اإلدارة أوضح
الشعلة أن لجنة التثمني عقدت
اجتماعا واح��دا ملعاملة واحدة

فهد الشعلة

بينما عقدت لجنة االعتراضات
اجتماعا واحدا لست معامالت.
ي��ذك��ر أن إدارة ن ��زع امل�ل�ك�ي��ة
تهدف إلى نزع ملكية العقارات
واألراض � ��ي واالس �ت �ي�لاء عليها
م��ؤق �ت��ا ل�ل�م�ن�ف�ع��ة ال �ع��ام��ة ب�ن��اء
على قرارات صادرة عن مجلس
ال � � � � � � ��وزراء وامل � �ج � �ل� ��س ال� �ب� �ل ��دي
وت �ح��دي��د امل �خ �ص �ص��ات امل��ال�ي��ة
للتعويضات املقررة.

النادي العلمي يستضيف
بطولة الشرق األوسط
للسيارات الالسلكية  28الجاري
أعلن النادي العلمي استضافة
ب�ط��ول��ة ال �ش��رق األوس� ��ط ال��دول�ي��ة
ل�ل�س�ي��ارات ال�لاس�ل�ك�ي��ة  2016في
 28ي�ن��اي��ر ال �ج��اري ب�م�ش��ارك��ة 60
متسابقا م��ن دول ع��دة منهم 28
كويتيا.
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س إدارة
النادي املهندس أحمد املنفوحي
ف � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح ص � �ح� ��اف� ��ي ام� ��س
إن ال� � � �ن � � ��ادي ال � �ع � �ل � �م ��ي ي �س �ت �ع��د
الس�ت�ض��اف��ة ه ��ذا ال �ح��دث ال��دول��ي
ال� � ��ذي ي� �ق ��ام ل �ل �م��رة األول � � ��ى ع�ل��ى
مستوى الشرق األوسط بمشاركة
أب �ط��ال ال �ع��ال��م وآس �ي��ا ف��ي س�ب��اق
ال�س�ي��ارات الالسلكية ومجموعة
كبيرة من املتسابقني الدوليني.
واض � � ��اف امل �ن �ف��وح��ي أن دول ��ة
ال � � �ك� � ��وي� � ��ت س� � �ب � ��اق � ��ة دائ� � � �م � � ��ا ف��ي
استضافة ال�ب�ط��والت ال��دول�ي��ة ما
ي�ش�ك��ل م �ص��در ف�خ��ر واع �ت ��زاز لنا
ع �ل��ى ال �ث �ق��ة ال� �ت ��ي ت �ض �ع �ه��ا دول
العالم في قدرة دولة الكويت على
اس �ت �ض��اف��ة م �ث��ل ه ��ذه ال �ب �ط��والت
ال��دول �ي��ة م��ا يحعلنا ن�ب��ذل جهدا

م .أحمد املنفوحي

مضاعفا لنكون محال لهذه الثقة.
وذك� ��ر ان ال �ك��وي��ت ه ��ي ال��دول��ة
العربية الوحيدة العضو الرسمي
في االتحادين اآلسيوي والدولي
ل� �ل� �س� �ي ��ارات ال�ل�اس �ل �ك �ي ��ة م �ش �ي��را
إل ��ى أن اس�ت�ض��اف��ة ه ��ذه البطولة
ال ��دول� �ي ��ة ال ت �س �ج��ل ف �ق ��ط ب��اس��م
دول��ة الكويت بل باسم كل ال��دول
العربية.
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اختتم فعالياته تحت رعاية وكيلة وزارة الشباب

دعم وتكريم المتميزين في معرض التصميم الهندسي الـ 29

اختتم معرض التصميم الهندسي
الـ  29فعالياته والذي أقيم تحت رعاية
وك �ي��ل وزارة ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب
الشيخة ال��زي��ن ال�ص�ب��اح ونظمه مركز
ال �ت��دري��ب ال �ه �ن��دس��ي وال �خ��ري �ج�ين في
ك �ل �ي��ة ال �ه �ن��دس��ة وال� �ب� �ت ��رول ب�ج��ام�ع��ة
ال�ك��وي��ت وال ��ذي أق�ي��م خ�ل�ال ال�ف�ت��رة من
 2ال��ى  3ي�ن��اي��ر  2016ف��ي ف�ن��دق ك��راون
بالزا  -قاعة البركة وذلك بحفل تكريم
ال �ف��ائ��زي��ن ب �م �س��اب �ق��ة أف �ض ��ل م �ش��روع
م��ن األق �س��ام العلمية بكلية الهندسة
وال �ب �ت ��رول ت �ح��ت إش � ��راف م��دي��ر م��رك��ز
التدريب الهندسي والخريجني د .علي
ط��ال��ب ح��اج �ي��ه وال �ج ��ائ ��زة م �ق��دم��ة من
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي وذلك
ب �ح �ض��ور ال �ق��ائ��م ب��أع �م��ال ع�م�ي��د كلية
الهندسة والبترول د .عيسى الصفران
وال�ع�م�ي��د امل�س��اع��د ل�ل�ش��ؤون الطالبية
د .خالد ال�ه��زاع وم��دي��ر مركز التحفيز
واملشاركة في مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي املهندسة منال الراشد.
وق ��دم ��ت م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم
ال �ع �ل �م ��ي م �ب �ل �غ��ا م ��ال� �ي ��ا ج� ��ائ� ��زة ل�ك��ل
م� � �ش � ��روع ف� ��ائ� ��ز م � ��ن ك � ��ل ق� �س ��م ع �ل �م��ي
ألف�ض��ل امل�ش��اري��ع الهندسية املشاركة
ف��ي امل�ع��رض ب�ه��دف خلق روح االب��داع
وال � �ت � �ن ��اف ��س ب �ي��ن ال� � �ط �ل��اب وت �ح �ق �ي��ق

جانب من تكريم املتميزين

أفضل النتائج ف��ي التحصيل العلمي
وامل�ع��رف��ي كما أن ه��ذا التكريم ك��ان له
األث��ر اإلي�ج��اب��ي وال��دف�ع��ة ال�ق��وي��ة ملزيد
من الجهد والعطاء.
الجدير بالذكر أن املؤسسة فتحت
باب قبول الطلبات لالستفادة من هذا
البرنامج وفق الشروط التالية:
 .1أن يكون املتقدم للمنحة املؤقتة
كويتي الجنسية.
 .2حصول املتقدم على تقدير امتياز
للمؤهل الجامعي.

 .3أال ي�ت�ج��اوز ع�م��ر امل�ت�ق��دم ع��ن 35
سنة عند التقدم للمنحة.
 .4أال ي �ك��ون ق ��د ح �ص��ل ع �ل��ى بعثة
دراسية لذات الغرض من جهة أخرى.
 .5ح � �ص� ��ول امل � �ت � �ق� ��دم ع � �ل ��ى ق �ب ��ول
ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى درج� ��ة امل��اج�س�ت�ي��ر أو
د.اه من أفضل ( )50جامعة عاملية في
تخصص املتقدم.
وأوض� � � �ح � � ��ت أن امل � ��ؤس � �س � ��ة ت� �ق ��دم
برامج تدريب للفائقني الكويتيني في
امل� �ج ��االت ال �ع �ل �م �ي��ة وال� � ��ذي ي�س�ت�ه��دف

تشجيع ودع ��م ال�ف��ائ�ق�ين ف��ي امل�ج��االت
العلمية م��ن خ�لال توفير ف��رص الدعم
املالي حيث تشمل أنشطة هذه البرامج
ال� �ت ��دري� �ب� �ي ��ة ع� �ل ��ى األن� �ش� �ط ��ة ال �ت��ال �ي��ة
برنامج ال�ت��دري��ب املهني ()Internship
وب ��رن ��ام ��ج اس �ت �ك �م��ال أب� �ح ��اث م ��ا بعد
التخرج ( )Interim Researchوبرنامج
اس�ت�ك�م��ال أب �ح��اث م��ا ب�ع��د د.اه (Post-
 )Doctoral Researchم�ش�ي��رة إل ��ى أن
امل ��ؤس � �س ��ة س� �ت� �ق ��دم ل� �ل� �م� �ش ��ارك�ي�ن ف��ي
البرنامج مكافأة شهرية م��ن  700د.ك

نتائج الفتة للكويتيين في مسابقة الطير الحر
بالموروث الشعبي الخليجي
حقق املتسابقون الكويتيون نتائج
الف�ت��ة ف��ي منافسات امل�ل��واح (ال�س��رع��ة)
ل �ل �ط �ي��ر ال� �ح ��ر ض �م ��ن م �س ��اب �ق ��ات ف�ئ��ة
الطيور امل��درج��ة ف��ي مهرجان امل��وروث
الشعبي الخليجي املتواصل في قرية
الشيخ صباح األحمد التراثية.
وشهدت املسابقة التي كانت ملسافة
 400متر منافسات قوية من هواة هذا
ال �ت��راث ال�ع��رب��ي االص �ي��ل ال ��ذي يحظى
ب �ش �ع �ب �ي��ة ك �ب �ي ��رة ع �ن ��د اه � ��ل ال �ك��وي��ت
والخليج العربي.
واسفرت نتائجها عن فوز املتسابق
ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��رق��ي ب��امل��رك��ز األول ت�لاه
زميله احمد النمران بينما احرز احمد
اب � ��و ال �ق �ل ��وب امل ��رك ��ز ال �ث ��ال ��ث وم�ح�م��د
ال ��دوي� �ل ��ة امل ��رك ��ز ال ��راب ��ع ف ��ي ح�ي�ن ح��ل

مشعل العازمي في املرتبة الخامسة.
واك� ��د ن��ائ��ب رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ال�ع�ل�ي��ا
ل�ل�م�ه��رج��ان ورئ �ي��س ل�ج�ن��ة م�س��اب�ق��ات
امل� ��وروث الشعبي ال�ش�ي��خ ص�ب��اح فهد
صباح الناصر الصباح ان منافسات
م �س��اب �ق��ات ال �ط �ي��ور ب��أن��واع �ه��ا وال �ت��ي
ان�ط�ل�ق��ت ق�ب��ل أس��اب�ي��ع ت�م�ي��زت بكثافة
امل �ش��ارك��ات ح�ي��ث ب�ل��غ ع ��دد املسجلني
فيها اك�ث��ر م��ن  4000م�ت�س��اب��ق مشيرا
ال ��ى ان ه �ن��اك ت��وج�ه��ا الق��ام��ة مسابقة
ال�ن�خ�ب��ة ت�ج�م��ع اب �ط��ال م�ن��اف�س��ات ه��ذه
الفئة في املهرجان.
وأضاف الشيخ صباح ان منافسات
ه � ��ذه ال� �ف� �ئ ��ة س �ت �س �ت �م��ر ح� �ت ��ى ن �ه��اي��ة
فبراير املقبل وتشمل ايضا مسابقات
مزاين الصقور بأنواعها الثالثة وهي

ال�ط�ي��ر ال �ح��ر وال�ج�ي��ر وال�ج�ي��ر ش��اه�ين
وك��ذل��ك مسابقة (ه��دد الشياهني على
ح �م ��ام ال� ��زاج� ��ل) و(ال� �ح� �م ��ام ال �ق�ل�اب��ي)
م�ب�ي�ن��ا أن ال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة خصصت
بعض املسابقات للكويتيني واالخ��رى
مفتوحة ملواطني دول مجلس التعاون
الخليجي.
وث� �م ��ن م �ك��رم��ة س �م��و ام� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورع��اه باقامة ه��ذا امللتقى
ال�ت��راث��ي الكبير وال ��ذي يجسد ح��رص
س � �م� ��وه ع� �ل ��ى ات � ��اح � ��ة ال � �ف� ��رص� ��ة أم � ��ام
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وأش �ق ��ائ �ه ��م ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين
للتمتع بفعالياته والتي تبرز أواص��ر
الترابط واملحبة والتواصل بني ابناء
الخليج.
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جريـدة برلمانيـة يوميـة

الوفيات
• أحمد سعد العميري 89 ،عاما( ،شيع) ،رجال :القادسية ،ق ،6ش ،60م،4
تلفون ،99799977 :نساء :الجابرية ،ق ،9ش  ،106م40
• أحمد مكي أحمد القالف 78 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال :الدعية ،حسينية بو
عليان مقابل الدائري الثالث ،تلفون ،95599464 :نساء :الزهراء ،ق ،8ش  ،826م9
• مريم كال محمد علي اشكناني ،ارملة :قاسم حاجي حسن اشكناني،
80ع��ام��ا( ،شيعت) ،رج��ال :م�ي��دان ح��ول��ي ،حسينية االشكنانية خلف املخفر،
تلفون ،99042766 :نساء :الدعية ،حسينية ابو حمد بجانب مركز شباب الدعية
• صالح حسني معتاد الحربي 75 ،ع��ام��ا( ،ش�ي��ع) ال�ع��زاء باملقبرة فقط،
تلفون99062629 :
• جاسم محمد عبدالله العنزي 83 ،عاما( ،شيع) ،الفردوس ،ق ،9الشارع
االول ،ج ،11م .45تلفون99868767 :

مواقيت الصالة
جانب من مسابقة الطير

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال��ى  1400د.ك ب��دل تذكرة سفر واح��دة
ذه��اب��ا وإي��اب��ا ب�ق�ي�م��ة  800د.ك ت��أم�ين
صحي خالل فترة التدريب.
وب�ي�ن��ت أن ش ��روط ال�ت�ق��دي��م لبرامج
ت��دري��ب الفائقني ف��ي امل�ج��االت العلمية
هي:
 .1أن يكون املتقدم كويتي الجنسية.
 .2أال ي�ت�ج��اوز ع�م��ر امل�ت�ق��دم ع��ن 35
سنة عند التقدم للمنحة.
 .3حصول املتقدم على تقدير امتياز
آلخ� ��ر م ��ؤه ��ل ج��ام �ع��ي وي �ق �ت �ص��ر ذل��ك
ع �ل��ى ال�ت�خ�ص�ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة التقنية
بفروعها.
 .4أن يكون تصنيف الجامعة آلخر
م��ؤه��ل دراس ��ي م��ن أف�ض��ل مئتا ()200
جامعة عاملية في تخصص املتقدم.
 .5أال ي�ك��ون امل�ت�ق��دم ق��د حصل على
دع��م م��ال��ي للتدريب ذات��ه م��ن أي جهة
أخرى.
 .6أن يكون املتقدم متفرغا (تفرغا
تاما) للبرنامج التدريبي.
 .7ح �ص��ول امل �ت �ق��دم ع �ل��ى ق �ب��ول من
جهة التدريب.
 .8أن تكون فترة البرنامج من ثالثة
أشهر الى ستة بحد أقصى.
جدير بالذكر أن معرض التصميم
ال� �ه� �ن ��دس ��ي ي �ن �ظ �م��ه م ��رك ��ز ال� �ت ��دري ��ب

ال � �ه � �ن ��دس ��ي وال � �خ� ��ري � �ج�ي��ن ف � ��ي ك �ل �ي��ة
ال�ه�ن��دس��ة وال �ب �ت��رول بجامعة الكويت
ف��ي ن �ه��اي��ة ك��ل ف �ص��ل دراس � ��ي وي �ه��دف
املعرض الى قياس قدرة املهندس على
ال �ع �م��ل وق �ي��اس إم �ك��ان �ي��ة ت �ج��اوب��ه مع
س ��وق ال�ع�م��ل وي �س��اع��د امل �ه �ن��دس على
اكتشاف جديد أو يحقق تقدما علميا
ف��ي تخصصه وي �ب��رز امل �ع��رض ق��درات
وم � �ه ��ارات امل �ه �ن��دس ال �خ��ري��ج وأي �ض��ا
ظ �ه��ور م�ش��اري��ع م�ت�م�ي��زة ذات ك �ف��اءات
ع��ال�ي��ة ل �ل��وص��ول إل ��ى ب� ��راءة االخ �ت��راع
وي �س �ل��ط امل � �ع ��رض ال � �ض ��وء اإلع�ل�ام ��ي
لظهور بذرة اختراع أو اكتشاف علمي
وي ��وف ��ر ب�ي�ئ��ة م �ح �ف��زة ل �ث �ق��اف��ة اإلب� ��داع
وت�ط�ب�ي��ق ال �ح �ل��ول ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة في
الحياة العملية بطريقة سهلة وممتعة
وك� ��ذل� ��ك ت ��وظ� �ي ��ف ط� ��اق� ��ات م �ه �ن��دس��ي
امل �س �ت �ق �ب��ل واالس� �ت� �ف ��ادة م ��ن أف �ك��اره��م
وابتكاراتهم كما يحث املعرض الطالب
ع �ل��ى ال �ب �ح��ث ع ��ن امل �ع �ل��وم��ة ال�ع�ل�م�ي��ة
ال�ت��ي تفيد امل �ش��روع وتنمية ال�ت�ع��اون
واملناقشة العلمية بني أعضاء الفريق
الجماعي ويشجع املعرض الطلبة على
إب� ��راز إن �ج��ازات �ه��م ال�ع�ل�م�ي��ة وتوثيقها
ت� �ق ��دي ��را ل �ج �ه��وده��م وم �ث��اب��رت �ه��م ف��ي
التحصيل العلمي.
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