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النصف يسأل وزيري
الصحة والشؤون
عن صندوق إعانة
المرضى

الحمود يثمن الرعاية
األميرية لمهرجان
الموروث الشعبي

الكندري إلى السودان
اليوم للمشاركة
في مؤتمر األمناء
العامين

أشادوا بدعوة الرئيس الغانم وثمنوا استدعاء الحكومة السفير اإليراني

تأكيدات نيابية بإعالء مصلحة الكويت
خالل جلسة مناقشة األوضاع اإلقليمية

اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التعاون لبحث االعتداءات على السفارة السعودية
أش � � ��اد ع� � ��دد م� ��ن ال� � �ن � ��واب ب ��دع ��وة
رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م
عقد جلسة خاصة سرية ملناقشة ما
تشهده الساحة م��ن أح��داث وم��واق��ف
متسارعة دع��وا إلى التناغم مع طلب
الرئيس بأن تكون آراء ومواقف ممثلي
األمة وفق مبادىء الديمقراطية وأطر
ال �ح��وار ب�ع�ي��دا ع��ن االن �ف �ع��االت وب�م��ا
يخدم املصلحة الوطنية.
وع� �ب ��روا ع ��ن ث �ق��ة امل �ج �ل��س ب �ن��واب
األم ��ة م�ط��ال�ب�ين اياهم خالل الجلسة
بااللتزام بالحوار الراقي مستطردين:
ع �ل �ي �ن��ا ان يكون ال� �ط ��رح ب�م�س�ت��وى
ال �ح��دث الن ال��وض��ع االق�ل�ي�م��ي خطير
واالح��داث متسارعة والكويت ليست
ب �ع �ي��دة ع ��ن ذل� ��ك م��ؤك��دي��ن أن س��ري��ة
الجلسة ي �ح��دده ال��وض��ع ال �ع��ام وه��ذا
ما التمسه الرئيس الغانم لحساسية

املوضوع .ورحب نواب بخطوة وزارة
الخارجية استدعاء سفير اي��ران لدى
ال �ك��وي��ت وت�س�ل�ي�م��ه م��ذك��رة اح�ت�ج��اج
خطية على خلفية اقتحام متظاهرين
ال �س �ف��ارة ال �س �ع��ودي��ة واالع� �ت ��داء على
ق �ن �ص �ل �ي �ت �ه��ا م ��ؤك ��دي ��ن ان م� ��ا ق��ام��ت
ب��ه ح�ك��وم��ة ال �ك��وي��ت ي�س�ت�ح��ق الشكر
واالش ��ادة .ويحمل رس��ال��ة ب��أن ال��دول
الخليجية جسد واحد واالعتداء على
سفارة اململكة بمثابة اعتداء على كل
سفارات دول الخليج.
وأك��د ال �ن��واب أن أم��ن دول الخليج
واح � � � � ��د ال ي � �ت � �ج � ��زأ وأن م � � ��ا ي �م��س
اح � � ��دى ال� � � ��دول ي �م ��س ج �م �ي��ع ال � ��دول
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وال ي �ق �ب��ل أح� ��د ف ��ي دول
مجلس التعاوني الخليجي تعرض
اح� ��دى دول ال �خ�ل �ي��ج لزعزعة امنها
واس�ت�ق��راره��ا م�ع��رب�ين ع��ن ام�ل�ه��م ب��أن

العيسى :إحالة  270من أصحاب
الشهادات المزورة على النيابة
ك�ش��ف وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة والتعليم
العالي د .بدر العيسى أن ال��وزارة
شكلت لجنة تحقيق فيما يخص
الشهادات امل��زورة لبعض اعضاء
هيئة التدريس في الهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
م� �ش� �ي ��را ال � ��ى ان ال �ل �ج �ن��ة ق�ط�ع��ت
شوطا في التحقيق.
واض��اف الوزير العيسى انه تم
في وقت سابق تحويل نحو 270
شخصا ع�ل��ى ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة في
ه ��ذا ال �ش��أن م �ش �ي��را ال ��ى ان اغ�ل��ب
امل �ح��ال�ي�ن ع �ل��ى ال �ن �ي��اب��ة ي�ع�م�ل��ون
بالقطاع الخاص.
وع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��د ذات � � ��ه ،ط��ال��ب
ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة وزي��ر
التربية وزير التعليم العالي د.بدر
العيسى بطرد أصحاب الشهادات
امل � �ض� ��روب� ��ة م� ��ن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ع��ام ��ة

د .بدر العيسى

ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
وت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ين عليهم وعلى
من عينهم.
تفاصيل (ص 03و )15

تعمل اي��ران من اجل تعاون مثمر مع
الدول العربية من اجل الصالح العام
للجميع.
إلى ذلك ،أعلن األمني العام ملجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي ��ج ال �ع��رب �ي��ة
عبداللطيف الزياني امس عن اجتماع
اس�ت�ث�ن��ائ��ي ي�ع�ق��ده وزراء ال�خ��ارج�ي��ة
ب��دول املجلس ي��وم السبت املقبل في
الرياض لبحث االعتداءات على املقار
الدبلوماسية السعودية في ايران.
وقال الزياني إن الوزراء سيعقدون
اجتماعهم ب��رئ��اس��ة وزي��ر الخارجية
السعودي رئيس الدورة الحالية عادل
الجبير وذلك لتدارس تداعيات حادث
االع�ت��داء على البعثات الدبلوماسية
السعودية.
تفاصيل (ص)05-04

التشريعية
تستكمل
مناقشة قوانين
مكافحة الفساد
ت �ع �ق��د ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون
التشريعية اليوم األربعاء
اج� � �ت� � �م � ��اع � ��ا الس � �ت � �ك � �م� ��ال
مناقشة امل �ش��روع بقانون
ف� ��ي ش � ��أن ان � �ش� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة مل �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
واالح� � � � � � �ك � � � � � ��ام ال � � �خ� � ��اص� � ��ة
بالكشف عن الذمة املالية،
وم �ن��اق �ش��ة م �ج �م��وع��ة م��ن
االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��ان��ون ف��ي
ش� � ��أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ,ب �ح �ض��ور
وزير العدل وزير االوقاف
وال� � � � �ش � � � ��ؤون االس �ل��ام� � �ي � ��ة
يعقوب الصانع.
تفاصيل (ص)03

الجارالله خالل تسليمه مذكرة احتجاج خطية للسفير اإليراني أمس

الكويت في مذكرة احتجاجها :على إيران
ضرورة احترام التزاماتها الدولية
اس �ت��دع��ى ن��ائ��ب وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
خالد الجارالله صباح أمس الثالثاء
ال�س�ف�ي��ر االي ��ران ��ي ل ��دى ال �ك��وي��ت علي
رضا عنايتي وسلمه مذكرة احتجاج
خطية على خلفية االع �ت��داءات التي
ت �ع��رض��ت ل �ه��ا ال� �س� �ف ��ارة ال �س �ع��ودي��ة
ف ��ي ط� �ه ��ران وال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ف ��ي مشهد
وم��ا يمثله ذل��ك من انتهاك للمواثيق
واألعراف الدولية.
وق ��ال ال �ج��ارال �ل��ه ان امل ��ذك ��رة اك��دت
شجب دولة الكويت لهذه االعتداءات
السافرة مشيرة ال��ى ض��رورة احترام
إي� � � ��ران ال� �ت ��زام ��ات� �ه ��ا ال ��دول � �ي ��ة ت �ج��اه
ال �ب �ع �ث ��ات ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة امل �ع �ت �م��دة

ملف «الدستور»

لديها وحماية أطقمها الدبلوماسية.
واض � ��اف أن امل ��ذك ��رة ت�ض�م�ن��ت ك��ذل��ك
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى م �س��ؤول �ي��ة إي� � ��ران ف��ي
ح�م��اي��ة ت�ل��ك ال�ب�ع�ث��ات ب �ص��ورة كاملة
بموجب االتفاقيات املنظمة للعالقات
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة وال �ق �ن �ص �ل �ي��ة وال �ت��ي
أساسها اح�ت��رام سيادة ال��دول وعدم
التدخل في شؤونها الداخلية.
وذك��ر ان حماية البعثات هو مبدأ
يضمن األم��ن واالستقرار في املنطقة
وي �س �ه ��م ف� ��ي ت �ع ��زي ��ز م �س ��اع ��ي ب �ن��اء
الثقة بني ال��دول وينسجم مع البيان
الصادر عن مجلس األم��ن أم��س بهذا
الشأن.

وأكد الجارالله وقوف الكويت إلى
جانب السعودية وتأييدها في كافة
االجراءات التي تتخذها للحفاظ على
أمنها واستقرارها.
وم � � ��ن ج � �ه ��ة اخ � � � ��رى ق � � ��ال م� �ص ��در
م � �س� ��ؤول ف� ��ي وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة إن
ال��وزارة استدعت أمس سفير الكويت
ل ��دى إي� ��ران ع�ل��ى خ�ل�ف�ي��ة االع� �ت ��داءات
التي قامت بها جموع من املتظاهرين
باقتحام سفارة السعودية واالعتداء
ع �ل��ى ق�ن�ص�ل�ي�ت�ه��ا ال �ع��ام��ة ف��ي مشهد
وممارسة التخريب واض��رام النيران
فيهما ملا يمثله ذلك من خرق صارخ
لألعراف واالتفاقيات الدولية.

 25طلب مناقشة صدر عنها  107توصيات
في الفصل التشريعي الحالي

تفاصيل (ص)13-08
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سمو األمير يعزي رئيس مجلس
رئاسة البوسنة والهرسك
ب�ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه

ب �ب��رق �ي��ة ت� �ع ��زي ��ة إل � � ��ى ال��رئ �ي��س
ال� ��دك � �ت� ��ور دارغ� � � � ��ان ت �ش��وف �ي �ت��ش
رئ�ي��س مجلس رئ��اس��ة البوسنة

وال �ه��رس��ك ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر فيها
س � � �م � ��وه ع � � ��ن خ � ��ال � ��ص ت � �ع� ��ازي� ��ه
وص��ادق م��واس��ات��ه ب��وف��اة والدته

راج� �ي ��ا ل �ه��ا ال��رح �م��ة ول�ف�خ��ام�ت��ه
وأس��رت��ه ال�ك��ري�م��ة ج�م�ي��ل الصبر
وحسن العزاء.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

أشاد بالدور الذي لعبه وموقفه اإليجابي خالل الغزو العراقي الغاشم على دولة الكويت

نائب األمير يستقبل السفير األمريكي
األسبق إدوارد غنيم
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 حفظه
ال� � �ل � ��ه ب� �ق� �ص ��ر ال � �س � �ي� ��ف ص� �ب ��اح
أم ��س س�ف�ي��ر ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األم��ري �ك �ي��ة األس� �ب ��ق ل� ��دى دول ��ة
ال �ك��وي��ت إدوارد غ �ن �ي��م وس�ف�ي��ر
الواليات املتحدة األمريكية لدى
دولة الكويت دوغالس سيليمان
وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
وق��د رح��ب س�م��وه حفظه الله
ب��ال�س�ف�ي��ر إدوارد ض�ي�ف��ا ع��زي��زا
ع � �ل� ��ى دول� � � � ��ة ال � �ك � ��وي � ��ت م �ش �ي ��دا
ب��ال��دور ال��ذي لعبه س�ع��ادت��ه في
ت��وث �ي��ق ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة -

األمريكية وإسهاماته السياسية
وال� ��دب � �ل� ��وم� ��اس � �ي� ��ة ف � ��ي امل ��وق ��ف
اإلي �ج��اب��ي ض��د ال �غ��زو ال �ع��راق��ي
الغاشم على دولة الكويت.
وحضر املقابلة رئيس ديوان
سمو ول��ي العهد الشيخ مبارك
الفيصل السعود الصباح.
وب � �ع� ��ث س� �م ��و ن� ��ائ� ��ب االم� �ي ��ر
وول � � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ال � �ش � �ي� ��خ ن � ��واف
االحمد الجابر الصباح ببرقية
ت�ع��زي��ة إل ��ى ال��رئ �ي��س د .دارغ� ��ان
ت� �ش ��وف� �ي� �ت ��ش رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
رئ � ��اس � ��ة ال� �ب ��وس� �ن ��ة وال� �ه ��رس ��ك
الصديقة بوفاة والدته.
سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح مستقبال السفير األمريكي األسبق
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سأل العلي عن تعديل أوضاع الشركات

الزلزلة :على وزير التربية طرد أصحاب
الشهادات المضروبة من التطبيقي
ق��ال ال�ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ان��ه
ق��ام بتنبيه وزراء ال�ت��رب�ي��ة السابقني
وال�ي��وم ينبه وزي��ر التربية والتعليم
العالي د.بدر العيسى بأن نسبة كبيرة
من الشهادات سواء البكالوريوس او
املاجستير او الدكتوراه هي شهادات
م � ��زورة او ت��م ش ��راؤه ��ا م��ن ج��ام�ع��ات
وظيفتها بيع ه��ذه الشهادات ،مبديا
اسفه الشديد من ان ايا من الوزراء لم
يتخذ اي اجراء للتحقيق في هذا االمر
وتطبيق القانون على امل��زوري��ن ،وقد
كلف مجلس األم��ة في دورت��ه الحالية
ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون ال�ت�ع�ل�ي��م و ال �ث �ق��اف��ة و
االرشاد في املجلس للتحقيق في ذلك
وتقديم تقريرها خالل ثالثة أشهر.
ووج� � ��ه ال ��زل ��زل ��ة ال �ش �ك��ر الع �ض��اء
الحملة الوطنية ملكافحة ال�ش�ه��ادات
الوهمية وامل��زورة والتي كان نتاجها
األول كشف  164عضو هيئة تدريس
ب��ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي ب �ش �ه��ادت م �ض��روب��ة او
م � ��زورة م ��ردف ��ا :واالن ه��و دور وزي��ر
ال �ت��رب �ي��ة ف ��ي ط ��رده ��م م ��ن ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي
وت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ين عليهم وع �ل��ى من

عينهم وك �ف��ى ع�ب�ث��ا ب �م �ق��درات ال�ب�لاد
من قبل املزورين و املدلسني أصحاب
الشهادات املضروبة.
وم � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى وج � ��ه ال �ن��ائ��ب
ال ��زل ��زل ��ة س � ��ؤاال إل � ��ى وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
والصناعة د.ي��وس��ف العلي  ،ج��اء في
نصه:
 ت ��م ض ��م إدارة ال �ت �م��وي��ن وك��ذل��كوك��ال��ة ال��رق��اب��ة ال�ت�ج��اري��ة لعمل وكيل
ال� � � � � ��وزارة م� �م ��ا ي �ج �ع��ل إدارت � � � � ��ه أك �ث��ر
م ��رك ��زي ��ة .م ��ا األس � �ب� ��اب ال �ت ��ي ج�ع�ل��ت
مركزية األعمال لدى وكيل الوزارة؟
 لوحظ صدور قرار وزاري يترأساللجنة فيها مستشار الوزير مما يثير
ال�ت�س��اؤل ه��ل م��ن صالحية املستشار
ت��رأس لجان أم أخ��ذ رأي��ه ودخوله في
عضوية؟ لذا يرجى تزويدنا بالسند
القانوني لذلك.
 منذ ص��دور قانون الشركات رقم 25ل�س�ن��ة  2012وت �ع��دي�لات��ه ال�لاح�ق��ة
ق��ام��ت ال ��وزارة بمخالفة أح�ك��ام��ه .فما
السند القانوني لألمور التالية:
 -ان�ت�ه��اء امل ��دة ال�ق��ان��ون�ي��ة لتعديل

د .يوسف الزلزلة

أوض � ��اع ال �ش��رك��ات ف��ي ش �ه��ر أك�ت��وب��ر
 2014إال أنه مازال هناك تعديالت من
قبل بعض الشركات؟
 ح� ��ددت امل � ��ادة ( )237م ��دة ث�لاث��ةأش � �ه� ��ر ل �ع �ق ��د ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات وت �ق ��دي ��م
ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة ب�ع��د ان �ت �ه��اء السنة
املالية لدى الشركة  ،إال أن ال��وزارة لم
تتقيد بتنفيذ أحكام املادة وتنظيمها.
 -ح � ��ددت امل � � ��ادة ( )238ف ��ي ح��ال��ة

م�خ��ال�ف��ة امل� ��ادة ( )237ت�ل�ت��زم ال� ��وزارة
متابعة الشركة لعقد جمعيتها خالل
خمسة عشر يوما وإذا لم توجه تقوم
ال� � ��وزارة م�ه�ل�ت�ه��ا .م��ا ال �ش��رك��ات ال�ت��ي
ق��ام��ت ال � � ��وزارة ب��دع��وة ال�ج�م�ع�ي��ات ؟
وملاذا لم تطبق على شركات أخرى؟
 ل ��وح ��ظ ت �ج��دي��د رخ� �ص ��ة اح ��دىال �ش��رك��ات ع�ل��ى ال��رغ��م م��ن مخالفتها
ل�ل�أح �ك��ام ال �س��اب �ق��ة ل�ل�ب�ن��د ( .)2،3ما
السند القانوني للوزارة لعدم مخالفة
الشركة حتى تاريخه؟
 وج � ��ود ل �ج �ن��ة ش �ك �ل��ت ل�لاه�ت�م��امب��أوض��اع ال �ش��رك��ات .ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا
بالقرار والسيرة الذاتية لألعضاء مع
املحاضر التي تم مصادقتها؟
 ه � ��ل ص � � ��درت ت �ع ��ام �ي ��م م � ��ن ق�ب��لال��وك�ي��ل ب �ش��أن ال �ش��رك��ات امل�س��اه�م��ة ؟
يرجى تزويدنا بنسخة منها.
 ص � ��در ق� � ��رار وزاري رق � ��م ()346لسنة  2015بشأن لجنة القيد الخاص
ب�م��راق�ب��ي ال �ح �س��اب��ات ب��رئ��اس��ة وك�ي��ل
ال ��وزارة .فما أس�ب��اب ص��دور مثل هذا
القرار؟

النصف يسأل وزيري الصحة والشؤون
عن صندوق إعانة المرضى
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب راك� � � ��ان ال �ن �ص��ف
س � ��ؤاال إل ��ى وزي � ��ر ال �ص �ح��ة د.ع �ل��ي
ال�ع�ب�ي��دي وج ��اء ف��ي ن��ص ال �س��ؤال:
س� �ب ��ق أن ت �ق ��دم �ن ��ا ب � �س� ��ؤال ف�ي�م��ا
ي �خ��ص ص � �ن ��دوق إع ��ان ��ة امل��رض��ى
وبناء على أجوبة الوزير العبيدي
يرجى تزويدي وإفادتي باآلتي :
– ب� نَّ�َّي� ال ��وزي ��ر ف��ي رده ب��أن��ه ال
ي ��وج ��د ع �ق��د ب�ي�ن ص� �ن ��دوق إع��ان��ة
امل� ��رض� ��ى ووزارة ال� �ص� �ح ��ة ف�ي�م��ا
ي�خ��ص ب�م��زاول��ة ن�ش��اط ال�ص�ن��دوق
ل � �ن � �ق� ��اط ال � �ب � �ي� ��ع ب ��امل �س �ت �ش �ف �ي ��ات
الحكومية والتي تبلغ  157موقعا.
وع� �ل� �ي ��ه ي ��رج ��ى إف � ��ادت � ��ي ب �ت �ق��دي��ر
ال �ف �ت��رة ال �ت��ي زاول ف�ي�ه��ا ص �ن��دوق
إع��ان��ة امل��رض��ى ل�ل�ن�ش��اط ال�ت�ج��اري
في املستشفيات الحكومية؟
 ما نوعية االعانة التي يقدمهاالصندوق للمرضى؟ وهل يحتاج
م��واف�ق��ة ال � ��وزارة ع�ل��ى ن��وع�ي��ة ه��ذه
االعانة؟
 م��ا الكلفة التقديرية السنويةمل��ا ي �ق��دم��ه ال �ص �ن��دوق م��ن اع��ان��ات
للمرضى في مستشفيات الكويت؟

 هل تشمل اعانة املرضى منال �ص �ن��دوق ت �ق��دي��م م �ب��ال��غ ن�ق��دي��ة
للمرضى أو تقتصر االعانة على
األجهزة واملعدات؟
 متى ت��م تحديد موقع ضمنمحيط مستشفى الصباح إلقامة
م� �ق ��ر رئ� �ي� �س ��ي ل� �ص� �ن ��دوق إع ��ان ��ة
امل ��رض ��ى؟ وه ��ل ت��م ذل ��ك ب�م��وج��ب
ع �ق��د م ��ع وزارت � �ك� ��م؟ وم� ��ا امل �ق��اب��ل
لتوفير ذلك املوقع؟
 ما مجموع مساحة األراضيال � �ت ��ي م �ن �ح��ت ل� �ص� �ن ��دوق اع ��ان ��ة
املرضى ليستثمرها لحسابه؟
وم��ن جهة أخ��رى ق��دم النصف
س � � � � ��ؤاال إل� � � ��ى وزي � � � � � ��رة ال� � �ش � ��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل ووزي � � ��رة
ال� � � ��دول� � � ��ة ل� � � �ش � � ��ؤون ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
والتنمية هند الصبيح حيث جاء
في نص ال�س��ؤال :أنشئت جمعية
نفع ع��ام تحت مسمى «ص�ن��دوق
إع��ان��ة امل��رض��ى» وم��ن أه��داف هذا
الصندوق حسب املسمى مساعدة
وإع��ان��ة امل��رض��ى ف��ي مستشفيات
الكويت.

راكان النصف

وطالب تزويده وإفادته باآلتي:
– م� �ت ��ى ت � ��م إن� � �ش � ��اء ص� �ن ��دوق
إع ��ان ��ة امل� ��رض� ��ى؟ وم� ��ن األع� �ض ��اء
امل� ��ؤس � �س� ��ون؟ وم� � ��ن ه� ��م أع� �ض ��اء
مجلس اإلدارة الحاليون؟
 يرجى تزويدي بعقد تأسيسالصندوق.
 م ��ا أه � � ��داف ص� �ن ��دوق إع��ان��ةامل� ��رض � ��ى؟ وم � ��ا ال� �خ ��دم ��ات ال �ت��ي
يقدمها؟

 م��ا إي � � ��رادات ص �ن��دوق إع��ان��ةامل��رض��ى وم �ص��ادر دخ �ل��ه وأوج ��ه
صرفها؟
 ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب��امل �ي��زان �ي��ةال �س �ن ��وي ��ة امل ��دق� �ق ��ة آلخ � ��ر خ�م��س
س �ن ��وات م��ال �ي��ة ل �ل �ص �ن��دوق وه��ل
تقوم ال ��وزارة بعمل تدقيق مالي
دوري ع� �ل ��ى إي � � � � ��رادات ص� �ن ��دوق
إعانة املرضى؟
 متى كان انعقاد آخر جمعيةعمومية لصندوق إعانة املرضى؟
 ه� � ��ل ق� � � ��ام ص � � �ن� � ��دوق إع� ��ان� ��ةامل��رض��ى ب�ت��زوي��د وزارة ال �ش��ؤون
بالعقود املبرمة بينه وبني وزارة
ال �ص �ح��ة ل�ل�ت�ط��وي��ر االس �ت �ث �م��اري
ملواقع من أمالك الدولة تقع ضمن
م �ح �ي��ط امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ت��اب �ع��ة
ل ��وزارة ال�ص�ح��ة؟ ي��رج��ى ت��زوي��دي
بنسخ من تلك العقود التي تمثل
العمود الفقري لتمويل صندوق
إعانة املرضى.

برلمان
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التشريعية تستكمل مناقشة
قوانين مكافحة الفساد

جانب من اجتماع سابق للجنة التشريعية

ت� � �ع� � �ق � ��د ل� � �ج� � �ن � ��ة ال � � � �ش� � � ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال � �ي� ��وم األرب � �ع� ��اء
اج �ت �م��اع��ا الس �ت �ك �م��ال مناقشة
املشروع بقانون في شأن انشاء
الهيئة العامة ملكافحة الفساد
واالح � �ك� ��ام ال �خ��اص��ة ب��ال�ك�ش��ف
ع ��ن ال ��ذم ��ة امل ��ال� �ي ��ة ،وم �ن��اق �ش��ة
م� �ج� �م ��وع ��ة م� � ��ن االق� � �ت � ��راح � ��ات
ب� � �ق � ��ان � ��ون ف� � ��ي ش � � � ��أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة
وك��ذل��ك ال�ت�ع��دي�لات امل�ق��دم��ة من
ال�ن��واب فيصل الشايع وراك��ان
ال� �ن� �ص ��ف واح� � �م � ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي
ب �ح �ض ��ور وزي� � ��ر ال � �ع� ��دل وزي� ��ر
االوق� ��اف وال �ش��ؤون االس�لام�ي��ة

ي �ع �ق��وب ال� �ص ��ان ��ع .ك �م��ا ت�ع�ق��د
ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال �ح �س��اب
ال �خ �ت��ام��ي اج �ت �م��اع��ا مل�ن��اق�ش��ة
ال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ل�ل�ام��ان��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل��اوق� ��اف ع� ��ن ال �س �ن��ة
املالية  2015 /2014ومالحظات
ديوان املحاسبة بشأن حضور
ممثلني عن وزارة املالية.
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دعوا إلى التناغم مع طلب الرئيس أن تكون آراء األعضاء وفق الديمقراطية وبعيدة عن االنفعاالت

إشادة نيابية بدعوة الغانم لجلسة

تأكيدات برلمانية على الوقوف سندا لسمو األمير في هذه المرحلة
أشاد عدد من النواب
بدعوة رئيس مجلس
االمة مرزوق الغانم
بعقد جلسة خاصة
سرية لمناقشة ما
تشهده الساحة من
أحداث ومواقف
متسارعة.
كما دعوا إلى التناغم
مع طلب الرئيس بأن
تكون آراء ومواقف
ممثلي األمة وفق
مبادئ الديمقراطية
وأطر الحوار بعيدا عن
االنفعاالت و بما يخدم
الوفاق والمصلحة
الوطنية.
ورحب نواب بخطوة
وزارة الخارجية استدعاء
سفير ايران لدى الكويت
وتسليمه مذكرة
احتجاج خطية مؤكدين
ان ما قامت به حكومة
الكويت يستحق الشكر
واالشادة ويحمل
اقوى رسالة بأن الدول
الخليجية جسد واحد.
وأكدوا أن امن دول
الخليج واحد اليتجزأ وأن
ما يمس احدى الدول
يمس جميع الدول
الخليجية واليقبل احد
في دول الخليج سواء
قيادة أم شعوبا
تعرض احدى دول
الخليج لزعزعة امنها
واستقرارها.

الخرينج :موقف
الكويت تفرضه
علينا وحدة
المصير المشترك
مع أشقائنا في
السعودية
مبارك الخرينج

ثمن نائب رئيس مجلس االمة
م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ق� ��رار ال�ح�ك��وم��ة
استدعاء سفير الكويت لدى ايران
ال ��ى ال �ك��وي��ت واع �ل��ان ال�خ��ارج�ي��ة
الكويتية وق��وف ال�ك��وي��ت الكامل
م��ع االش �ق��اء ف��ي امل�م�ل�ك��ة العربية
السعودية.
واك ��د ال�خ��ري�ن��ج ان ه��ذا امل��وق��ف
من الكويت تفرضه علينا وحدة
املصير املشترك م��ع اشقائنا في
اململكة العربية السعودية وباقي
دول مجلس ال �ت �ع��اون الخليجي
ض ��د اي اخ� �ط ��ار وت� �ه ��دي ��دات م��ن
الخارج ضد اي دولة خليجية.
مؤكدا أن امن دول الخليج واحد
ال يتجزأ وم��ا يمس اح��دى ال��دول
ي �م��س ج �م �ي��ع ال� � ��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
والي �ق �ب��ل أح� ��د ف ��ي دول ال�خ�ل�ي��ج
ت� � �ع � ��رض اح� � � � ��دى دول ال �خ �ل �ي��ج
لزعزعة امنها واستقرارها.
حوار راق
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ش � � ��دد أم � �ي ��ن س��ر
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة ع � � � ��ادل ال � �خ ��راف ��ي
ع�ل��ى ث�ق��ة امل�ج�ل��س ال�ك�ب�ي��رة ب�ن��واب
االم��ة داع�ي��ا اياهم خ�لال الجلسة
بااللتزام بالحوار الراقي.
واضاف علينا ان يكون الطرح
ب� �م� �س� �ت ��وى ال� � �ح � ��دث ألن ال ��وض ��ع
االق� � �ل� � �ي� � �م � ��ي خ � �ط � �ي� ��ر واالح� � � � � � ��داث
متسارعه وال�ك��وي��ت ليست بعيدة
عن هذا الوضع.
واض � � � ��اف ال � �خ� ��راف� ��ي ان س��ري��ة
ال�ج�ل�س��ة ه��و م��ا ي �ح��دده��ا ال��وض��ع
ال �ع ��ام وه� ��ذا م ��ا ال�ت�م�س��ه ال��رئ�ي��س
ال � �غ � ��ان � ��م ل� �ح� �س ��اس� �ي ��ة امل � ��وض � ��وع
وتاثيره على الدول املحيطة.
وب�ي��ن ان ال �ج �ل �س��ة ت �ح �ت��اج ال��ى
تقرير واضح من الحكومة لتبيان
رؤيتها على االحداث ومايدور في
املحيط االقليمي.

م .عادل الخرافي

الديمقراطية والحوار
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر ق ��در ال�ن��ائ��ب
د .يوسف الزلزلة دع��وة الرئيس
الغانم لعقد جلسة سرية ملناقشة
ال� ��وض� ��ع االق� �ل� �ي� �م ��ي وت ��داع� �ي ��ات
األم � � ��ور ال �س �ي��اس �ي��ة ف �ي��ه داع �ي��ا
ال � �ن ��واب إل� ��ى ال �ت �ن��اغ��م م ��ع ط�ل��ب
الرئيس ب��أن تكون آراء ومواقف
م� �م� �ث� �ل ��ي األم � � � ��ة وف � � ��ق م� � �ب � ��ادىء
الديمقراطية وأطر الحوار بعيدا
ع� ��ن االن � �ف � �ع� ��االت و ب� �م ��ا ي �خ��دم
الوفاق واملصلحة الوطنية.
موقف وكلمة
وأثنى النائب د .أحمد مطيع
على دع��وة رئ�ي��س مجلس األم��ة
م � � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م ع � �ق� ��د ج �ل �س��ة
خاصة.
م � �ب � �ي � �ن� ��ا أن دع � � � � � ��وة رئ � �ي� ��س
امل �ج �ل��س ت��ؤك��د ح��رص��ه ع �ل��ى أن
ي�ك��ون ل�ل�ب��رمل��ان ال�ك��وي�ت��ي موقف
وكلمة بعد ه��ذه األح��داث مؤكدا

د.يوسف الزلزلة

د.أحمد مطيع

أن ال � �ش � �ع� ��ب ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ب �ك��اف��ة
أطيافه يحملنا كممثلني لهم أن
ي �ك��ون ل�ن��ا رأي م�س��ان��د للموقف
ال��رس�م��ي ل�ل��دول��ة ال�ت��ي استدعت
سفيرها ف��ي إي ��ران تضامنا مع
اململكة إض��اف��ة إل��ى أن�ه��ا أعلنت
اس �ت �ن �ك��اره��ا مل ��ا ح ��دث وس�ل�م�ت��ه
مذكرة احتجاج.
وش� ��دد ع�ل��ى أن ه ��ذه الجلسة
لها أهميتها وينبغي أن تكون
هذه الجلسة علنية ليعلم العالم
أج �م��ع م��وق��ف ال �ب��رمل��ان الكويتي
وم� � ��دى ت �ض��ام �ن��ه م� ��ع ال �ش �ق �ي �ق��ة
امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
إض � ��اف � ��ة إل� � ��ى أن ت� �ل ��ك ال �ج �ل �س��ة
س � ��وف ت �س �ج��ل م ��وق ��ف ال �ش �ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي رس �م �ي��ا ع �ب��ر ممثليه
بعد أن أعلنت الحكومة موقفها
املتضامن مع اململكة.

ب � ��إع �ل��ان رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � ��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ت��وج �ي��ه دع� ��وة
ل �ع �ق��د ج �ل �س��ة خ ��اص ��ة مل �ن��اق �ش��ة
اخر التطورات مؤكدا ان املجلس
سيكون له كلمة.
واك� � � ��د ال� � �ج �ل��ال دع� � ��م ال �ش �ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي ل �ك��ل االج� � � ��راءات ال�ت��ي
ت � �ت � �خ� ��ذه� ��ا امل � �م � �ل � �ك� ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
السعودية من اجل حماية امنها
وم� �ح ��ارب ��ة االره� � � ��اب وال �ت �ط��رف
ونؤكد على حقها التام في اتخاذ
ك ��ل م ��ا ت � ��راه م �ن��اس �ب��ا ل�ت�ح�ق�ي��ق
ام� �ن� �ه ��ا ال� ��داخ � �ل� ��ي ك� �م ��ا ن �ط��ال��ب
ب ��ان ي �ك��ون م��وق��ف دول مجلس
التعاون الخليجي موحدا.
ورح��ب ال�ج�لال بخطوة وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة الكويتية باستدعاء
س�ف�ي��ره��ا ف��ي اي� ��ران ع�ل��ى خلفية
االع �ت��داء على س�ف��ارة وقنصلية
امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة في
ايران.
وق ��ال ال �ج�ل�ال ان م��ا ق��ام��ت به
حكومة الكويت يستحق الشكر
واالش� ��ادة وي�ح�م��ل اق ��وى رس��ال��ة
الي � � ��ران ب � ��أن ال � � ��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
ج� �س ��د واح� � � ��د واالع� � � �ت � � ��داء ع �ل��ى
س �ف��ارة امل�م�ل�ك��ة ه��و اع �ت��داء على
كل سفارات دول الخليج.

محاربة اإلرهاب
واش � ��اد ال �ن��ائ��ب ط�ل�ال ال �ج�لال

موقف موحد
وبدوره أيد النائب د .عبدالله
ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي االج � � � � � � � ��راءات ال� �ت ��ي
اتخذتها دولة الكويت واملنطلق
م ��ن دع � ��م ن �ي��اب��ي وش �ع �ب��ي غ�ي��ر
م � �ح � ��دود وم � �ن ��اص ��ر الج � � � ��راءات
السعودية ودول مجلس التعاون
الخليجي.
واض� � � � � � � � ��اف ال � � �ط� � ��ري � � �ج� � ��ي ف ��ي
لقطة من احدى جلسات مجلس األمة

التتمة ص05

الخرافي :على
النواب االلتزام
بالحوار الراقي
خالل الجلسة
السرية
الزلزلة :يجب أن
تكون مواقف
ممثلي األمة
وفق مبادئ
الديمقراطية وأطر
الحوار
مطيع :دعوة
الغانم تؤكد
حرصه على أن
يكون للبرلمان
الكويتي موقف
وكلمة
الجالل :ما قامت
به حكومة
الكويت من
استدعاء سفير
إيران يستحق
الشكر واإلشادة
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سرية لمناقشة األوضاع في المنطقة
دعم نيابي الستدعاء الحكومة السفير اإليراني
تتمة المنشور ص04
تصريح الى الصحافيني انه مع
عقد جلسة خاصة ملجلس االمة
ل �ل��وق��وف ع �ل��ى آخ ��ر امل�س�ت�ج��دات
وال� � �ت� � �ط � ��ورات م� �ش� �ي ��را ال � � ��ى ان ��ه
م� ��ع ان ت � �ك ��ون ال �ج �ل �س��ة ع�ل�ن�ي��ة
ال س ��ري ��ة وان ت� �خ ��رج ال �ج �ل �س��ة
ب�ت��وص�ي��ات واض �ح��ة ال مجاملة
وال دبلوماسية فيها.
وقال ان ما تعرضت له اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة
ي� �ح� �ت ��م ع� �ل� �ي� �ن ��ا ات � � �خ � ��اذ م ��وق ��ف
موحد على مستوى دول مجلس
ال�ت�ع��اون الخليجية ول�ي��س فقط
دول��ة الكويت واال فانه ال فائدة
من وجود مجلس التعاون ان لم
يتخذ امل��وق��ف ال��ذي ال نشك اب��دا
في ان��ه سيحصل من قبل ال��دول
الشقيقة في دفاعها عن اململكة.
واشار الطريجي في تصريحه
ال��ى ال ��دور ال�ب�ط��ول��ي ال ��ذي يقوم
ب��ه اخ��وان �ن��ا واب �ن��اؤن��ا م��ن اف��راد
ال� �ق ��وات امل �س �ل �ح��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة في
ال� �ي� �م ��ن م� �ن ��وه ��ا ب ��دف ��اع� �ه ��م ع��ن
الشرعية اليمنية.
رسالة قوية
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ثمن
ال� �ن ��ائ ��ب د .م �ن �ص ��ور ال �ظ �ف �ي��ري
دعوة رئيس مجلس االمة لعقد
جلسة ط��ارئ��ة س��ري��ه ملناقشة ما
ت �ش �ه��ده ال �س��اح��ة اإلق �ل �ي �م �ي��ة من
م� ��واق� ��ف م �ت �س ��ارع ��ة م �ع ��رب ��ا ﻋﻦ
ﺗﺄﻳﻴﺪﻩ ﻭﺩﻋﻤﻪ ل � �ك� ��ل ﺍﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ
ﺍﻟﺘﻲ اتخذتها وزارة الخارجية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ب ��اس �ت ��دع ��اء ال�س�ف�ي��ر
ال � � �ك � ��وي � � �ت � ��ي م� � � ��ن اي � � � � � � � ��ران ع� �ل ��ى
خ�ل�ف�ي��ة االع � �ت ��داء ع �ل��ى ال �س �ف��ارة
وال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ال �س �ع��ودي �ت�ي�ن ف��ي
ايران.
وأضاف النائب الظفيري ان ما
تشهده املنطقة يستدعي من نواب
االم��ة ان يدلوا بآرائهم ومواقفهم
وف ��ق م �ب��ادئ ال��دي �م �ق��راط �ي��ة واط��ر
الحوار بعيدا عن االنفعاالت وبما
يخدم الوفاق واملصلحة الوطنية
ك�م��ا اش ��ار رئ �ي��س امل�ج�ل��س إلى ان
ي�ت�ح�م�ل��وا م�س��ؤول�ي��ات�ه��م ممثلني
ع��ن االم��ة ل�ل��وق��وف س�ن��دا لحضرة
صاحب السمو امير البالد حفظه
الله ورعاه في هذه املرحلة.
واع�ت�ب��ر ال�ن��ائ��ب ال�ظ�ف�ي��ري ان ما
قامت به حكومة الكويت يستحق
م �ن��ا ج�م�ي�ع��ا ال �ث �ن��اء واالش � � ��ادة ملا
ي�م�ث�ل��ه ذل ��ك ب ��أن ال� ��دول الخليجية

الطريجي:
ﻣﺎ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻪ
ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻳﺤﺘﻢ
ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻣﻮﻗﻒ
خليجي ﻣﻮﺣﺪ

طالل الجالل

د .ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ ﺍﻟﻄﺮﻳﺠﻲ

مبارك الحريص

د.عبدالرحمن الجيران

كيان وجسد واحد ﻣﺴﺘﺬﻛﺮﺍ ﺍﻤﻟﻘﻮﻟﺔ
ﺍﻟﺨﺎﻟﺪﺓ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻓﻬﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ
ﻃﻴﺐ ﺍﻟﻠﻪ ﺛﺮﺍﻩ ﻭﺍﻟﺬﻱ ﻗﺎﻝ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ
ﺍﺣﺘﻼﻝ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻟﻠﻜﻮﻳﺖ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1990
ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻌﻮﺩ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﺃﻭ ﺗﺬﻫﺐ
ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻌﻬﺎ.
وقال النائب مبارك الحريص:
ن�ح��ن م��ع اإلج� � ��راءات الحكومية
ف ��ي ش� ��أن اج ��رائ� �ه ��ا ال � ��ذي ات �خ��ذ
بشأن استدعاء السفير الكويتي
من طهران.

اح �ت �ج��اج ع �ل��ى اق �ت �ح��ام س �ف��ارة
امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
واالعتداء على قنصليتها.
وش��دد ال�ه��اج��ري على أن دول
الخليج كافة جسد واحد وأمنها
جميعا ج��زء ال يتجزأ م��ؤك��دا أن
م�ن�ظ��وم��ة دول م�ج�ل��س ال�ت�ع��اون
الخليجي على قلب رج��ل واح��د
وأي تهديد ألي من دولها يمثل
تهديدا للجميع م�ج��ددا تأكيده
أن أمن دول الخليج خط أحمر.

ن �ت �ص��ارح الس �ي �م��ا ان االوض� ��اع
االقليمية تتطلب موقفا حازما
وصريحا.
وث� �م ��ن الجيران االج� � � ��راءات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ب ��اس� �ت ��دع ��اء س�ف�ي��ر
ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي ط� � �ه � ��ران وت� �ق ��دي ��م
م��ذك��رة اح�ت�ج��اج خطية للسفير
االيراني بالكويت.

خرق صارخ
وفي السياق نفسه ثمن النائب
ماضي الهاجري استدعاء وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة س�ف�ي��ر ال �ك��وي��ت ل��دى
ط � �ه� ��ران ع �ل ��ى خ �ل �ف �ي��ة االع � �ت� ��داء
ع � �ل� ��ى ال � � �س � � �ف � ��ارة وال� �ق� �ن� �ص� �ل� �ي ��ة
السعوديتني في إيران واملخالف
للتقاليد الدبلوماسية.
ك�م��ا أش� ��اد ال �ه��اج��ري بموقف
ال� � �ك � ��وي � ��ت اس � � �ت � ��دع � ��اء ال� �س� �ف� �ي ��ر
اإلي� � � ��ران� � � ��ي وت� �س� �ل� �ي� �م ��ه م� ��ذك� ��رة

وضع النقاط
وب��دوره اوض��ح د.عبدالرحمن
ال� �ج� �ي ��ران أن� �ن ��ا ب �ح��اج��ة ل��وض��ع
ال �ن �ق��اط ع �ل��ى ال� �ح ��روف ون�ش�ك��ر
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � � ��ة م� � ��رزوق
ال� �غ ��ان ��م الت � �خ� ��اذ ه � ��ذه ال �خ �ط��وة
م �ض �ي �ف��ا :ن ��ؤي ��د وب � �ش� ��دة دع� ��وة
ال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م ل �ع �ق��د ج�ل�س��ة
خاصة ملناقشة املستجدات التي
تشهدها املنطقة.
وق� � � � � ��ال ال� � � �ج� � � �ي � � ��ران :الب � � � ��د ان

والتزاماتها التاريخية متمسكة
ب�س�ي��ادت�ه��ا وف �ق��ا مل��اج��اء ب��امل��اده
االول� ��ى م��ن ال��دس �ت��ور واح �ت��رام��ا
للمواثيق واالت�ف��اق�ي��ات الدولية
وال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة امل� ��وق � �ع� ��ة م � ��ع دول
الجوار والعالم وه��و االم��ر الذي
ي ��وج ��ب ع �ل��ى ال �ك��اف��ة ال� �ن ��أي ع��ن
ال �ت �ص��ري �ح��ات ال �ج��وف��اء أو غير
امل�س��ؤول��ة وال�ب�ع�ي��دة ع��ن الحياد
امل�ف�ت��رض وامل �ن �ح��ازة الع�ت�ب��ارات
ت��اري �خ �ي��ة وط��ائ �ف �ي��ة وع�ن�ص��ري��ة
الن ذل ��ك االخ� �ت ��راق ان ت��م الق ��در
ال �ل��ه ف��إن��ه س ��وف ي �ش��ق وح��دت�ن��ا
الوطنية والتي لطاملا كانت هي
الصخرة التي تتحطم عليها كل
املؤامرات التي عصفت باملنطقة
واض ��اف ال�ن��ائ��ب دش�ت��ي خيرا
فعل االخ م��رزوق الغانم بادالئه
كرئيس ملجلس االمة بتصريحه
ال� �ه ��ام ج� ��دا وف� ��ي ه� ��ذا ال�ت��وق�ي��ت
واع �ل ��ان ع ��زم ��ه ال ��دع� ��وة ل�ج�ل�س��ة
خ ��اص ��ة ط ��ارئ ��ة س ��ري ��ة مل�ن��اق�ش��ة
م��ا ت�ش�ه��ده ال �س��اح��ة م��ن م��واق��ف
م� �ت� �س ��ارع ��ة ت� �س� �ت ��دع ��ي ال � �ع� ��ودة
بالنقاش والحوار وتبادل اآلراء
تحت قبة ق��اع��ة عبدالله السالم
لنقول ما نبرىء فيه ذمتنا امام
ال� �ل ��ه وال� �ش� �ع ��ب مبتعدين ع��ن
امل�ج��ام�لات اواالن�ص�ي��اع لالهواء
واض � � �ع �ي ��ن م� �ص� �ل� �ح ��ة ال � �ك ��وي ��ت
واهلها ومستقبل البالد والعباد
نصب اعيننا.

د.عبدالحميد دشتي

د .منصور الظفيري

منعطف تاريخي
وب � � � � � � � � � ��دوره أش � � � � � � ��ار ال� � �ن � ��ائ � ��ب
د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي ال� ��ى أن��ه
ف� � ��ي ظ� � ��ل ت � � � �ط � � ��ورات االوض � � � � ��اع
االقليمية وبعد االحداث االخيرة
وات�خ��اذ حكومة اململكة العربية
ال�س�ع��ودي��ة ق ��رار ق�ط��ع عالقاتها
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ه ب��ال �ج �م �ه��وري��ة
االس�لام �ي��ة االي��ران �ي��ة وح��ال��ة من
ال �ت �ص �ع �ي��د االع �ل��ام � ��ي امل �ت �ع �م��د
اق�ل�ي�م�ي��ا ودول� �ي ��ا ت �ن��ذر ب��دخ��ول
امل �ن �ط �ق��ه ف ��ي م �ن �ع �ط��ف ت��اري �خ��ي
ج��دي��د ي �ف��رض ع �ل��ى ال �ك��وي��ت ان
ت ��واج� �ه ��ه م �ت �س �ل �ح��ة ب �ث��واب �ت �ه��ا

ماضي الهاجري

الظفيري:
ما تشهده
المنطقة يستدعي
من نواب االمة
أن يدلوا بارائهم
بعيدا عن
االنفعاالت
الحريص :نحن
مع اإلجراءات
الحكومية
الهاجري :دول
الخليج كافة جسد
واحد وأمنها
جميعا جزء ال يتجزأ
الجيران :نشكر
الغانم التخاذ هذه
الخطوة
دشتي  :على
الجميع االبتعاد
عن التصريحات
الجوفاء غير
المسؤوله
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جيل المستقبل هم الطاقة الحقيقية ألي مجتمع لتحقيق التنمية والنهضة

عسكر يقترح زيادة مراكز الشباب
ومواجهة انتشار المخدرات
ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �س� �ك ��ر ال� �ع� �ن ��زي
ح� ��زم� ��ة اق � �ت� ��راح� ��ات ب ��رغ� �ب ��ة ب �ش��أن
قطاع الشباب والرياضة ومواجهة
املخدرات
وق� � ��ال ع �س �ك ��ر :مل� ��ا ك ��ان ��ت م ��راك ��ز
الشباب قد أعدت الستقبال الشباب
ل �ق �ض��اء أوق � ��ات ف��راغ �ه��م وم �م��ارس��ة
ه��واي��ات �ه��م وك ��اف ��ة أوج � ��ه ال �ن �ش��اط
االجتماعي والثقافي والرياضي إال
أن��ه ل��وح��ظ ف��ي اآلون��ة األخ�ي��رة أنها
أص�ب�ح��ت خ��ال�ي��ة م��ن ت�ل��ك األن�ش�ط��ة
وال يوجد بها غير الطاقم اإلداري
امل� � �ش � ��رف ع� �ل� �ي� �ه ��ا .ف� �ك ��ان ��ت م ��راك ��ز
الشباب ف��ي امل��اض��ي م�لاذا للشباب
ال�ك��وي �ت��ي ح �ي��ث ك��ان��ت ه ��ذه امل��راك��ز
م ��وج ��ودة ف ��ي أغ �ل��ب م �ن��اط��ق دول ��ة
الكويت وذل��ك ليقضي الشباب بها
أوق��ات فراغهم وملمارسة هواياتهم
وتنميتها إال أن��ه امل�لاح��ظ أن ه��ذه
امل��راك��ز ق��د ه�ج��رت أصبحت مقرات
خ��ال �ي��ة وال ي �ق��ام ب �ه��ا أي ن� ��وع من
الفعاليات الشبابية أو األنشطة.
وج ��اء ف��ي ن��ص االق �ت��راح :تفعيل
أن �ش �ط��ة م ��راك ��ز ال �ش �ب��اب م ��ن خ�لال
إق��ام��ة األن �ش �ط��ة وامل �ب��اري��ات للفرق
الرياضية وخلق املنافسات بينهما
وأن ي �ك��ون ه �ن��اك ت �ع��اون وتنسيق
بني وزارة التربية والتعليم والهيئة
ال�ع��ام��ة للشباب وال��ري��اض��ة بإقامة
األن � �ش � �ط ��ة امل� ��درس � �ي� ��ة ف �ي �ه ��ا خ�ل�ال
ال �ف �ت��رة امل �س��ائ �ي��ة وم� �م ��ارس ��ة ك��اف��ة
أوجه النشاط االجتماعي والثقافي
وال ��ري ��اض ��ي خ �ل��ال أوق � � ��ات ال� �ف ��راغ
والعطالت الصيفية
وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى أردف عسكر:
نظرا لتزايد انتشار ظاهرة تعاطي
امل� � � �خ � � ��درات ب� ��أن� ��واع � �ه� ��ا امل �خ �ت �ل �ف��ة

وخ � ��اص � ��ة إن � �ت � �ش� ��اره� ��ا ب �ي��ن ط�ل�اب
امل � � � � ��دارس ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة م � ��ا ي �ع �ت �ب��ر
مؤشرا خطيرا جدا ونظرا لخطورة
هذه الظاهرة القاتلة لشباب الوطن
وحفظا على أه��م مكونات املجتمع
وه��م ال�ش�ب��اب وح��رص��ا ع�ل��ى العمل
على توعية املجتمع بشكل مستمر
ومكثف.
وجاء في نص االقتراح برغبة:
 ت�ف�ع�ي��ل دور ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ةملكافحة امل�خ��درات بشكل مجتمعي
م ��ن خ �ل�ال اق ��ام ��ة ال� �ف ��روع ل �ه��ا بكل
محافظة والعمل على نشر التوعية
الالزمة ملحاربة آفة املخدرات ورصد
م �ي��زان �ي��ة خ��اص��ة ل �ه��ا ل�ل�ع�م��ل على
م�ك��اف�ح��ة ه ��ذه اآلف ��ة ال�خ�ط�ي��رة على
شباب الوطن.
 ق � �ي� ��ام وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ب � ��دورتثقيفي وتوعوي بخطورة تعاطي
املخدرات من خالل:
 ت��وع �ي��ة ال �ط �ل �ب��ة خ�ل��ال ط��اب��ورال �ص �ب��اح وب �ش �ك��ل ي��وم��ي م��ن خ�لال
استضافة مختصني.
 ق� �ي ��ام امل� �ش ��رف�ي�ن ف� ��ي امل � � ��دارسيوميا باملرور على الفصول وتوعية
الطلبة بخطورة تعاطي امل�خ��درات
نفسيا وجسديا على الطالب بشكل
مختصر وسريع.
 إقامة ندوات توعية لكل مدرسةشهريا تستضيف مختصا يوضح
خطورة هذه اآلفة على الطلبة.
 ت� ��وزي� ��ع ب � ��روش � ��ور ي � �ح ��ذر م��نخطورة تعاطي املخدرات.
 قيام وزارة اإلعالم بدور إعالميمكثف للتوعية من خطورة تعاطي
امل � � �خ� � ��درات م� ��ن خ� �ل��ال ال �ت �ل �ف��زي��ون
الرسمي للدولة والقنوات الخاصة

(برامج خاصة  -فالشات  -وغيرها
من الوسائل اإلعالمية).
 قيام وزارات الداخلية واإلعالموالتربية والشؤون بإقامة أسابيع
توعوية لكل محافظة يتم تسليط
ال �ض��وء ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ع�ل��ى خ�ط��ورة
الظاهرة بالتعاون مع املحافظات.
 قيام وزارة االوق��اف والشؤوناالسالمية بتحديد دروس وخطب
خ��اص��ة ل�ت��وع�ي��ة االه��ال��ي ب�خ�ط��ورة
امل � �خ � ��درات وأث� ��ره� ��ا ع �ل��ى امل�ج�ت�م��ع
وك � �ي � �ف � �ي� ��ة ح � �م� ��اي� ��ة أب � �ن� ��ائ � �ه� ��م م��ن
املخدرات.
 ق� �ي ��ام وزارة ال � ��دول � ��ة ل �ش ��ؤونال �ش �ب ��اب م �م �ث �ل��ة ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ش �ب ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة ب��اس �ت �غ�ل�ال
امل�ن��اس�ب��ات ال��ري��اض�ي��ة امل�ق��ام��ة على
أرض ال� �ك ��وي ��ت ب �ت��وع �ي��ة ال �ش �ب��اب
ب��ال �ح��ذر م��ن ت�ع��اط��ي امل� �خ ��درات من
خ �ل ��ال رف� � ��ع ال � �ش � �ع � ��ارات ال �خ ��اص ��ة
بمكافحة املخدرات.
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل أوض ��ح
ع �س �ك��ر ان ال� �ش� �ب ��اب ي �ع �ت �ب��ر ع �م��اد
امل� �ج� �ت� �م ��ع ف ��ال� �ش� �ب ��اب ه � ��م ال� �ط ��اق ��ة
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ألي م �ج �ت �م��ع ل�ت�ح�ق�ي��ق
التنمية والنهضة بجميع مجاالت
الحياة ف��ال��دول املتقدمة ت��ول��ي فئة
الشباب أهمية في التنشئة السليمة
وتحصينه بالعلم وأن ��واع املعرفة
ل �ي �ك��ون ع �ن �ص��را ب� �ن ��اء وف � �ع ��اال ف��ي
املجتمع وق��ام��ت العديد م��ن الدولة
بتنمية ال �ش �ب��اب ع�ب��ر مؤسساتها
التعليمية وال�ت��رب��وي��ة وال��ري��اض�ي��ة
وال � �ت� ��ي ت �ه �ت��م ب��ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ف �ك��ري��ة
وامل � �ع� ��رف� ��ة وال� �ص� �ح� �ي ��ة وال� �ب ��دن� �ي ��ة
إلع� ��داده� ��م ب �ش �ك��ل س �ل �ي��م ل �ي �ك��ون��وا
عناصر منتجة وفعالة في املجتمع.

عسكر العنزي

وت � �ع� ��د م � ��راك � ��ز ال � �ش � �ب ��اب إح � ��دى
م��ؤس�س��ات املجتمع ال�ت��رب��وي��ة التي
ت� �س ��اه ��م ف � ��ي ال� �ع� �ن ��اي ��ة ب��ال �ش �ب��اب
ورعايتهم وتنمية قدراتهم املختلفة
وه ��ي ب��ذل��ك م�ك�م�ل��ة ل � ��دور امل��درس��ة
واألس� ��رة ف��ي تنشئة ال�ش�ب��اب ولها
دور تربوي واجتماعي مهم إذا ما
ت��م استغالله بشكل متكامل ووف��ق
م�ن��اه��ج تعليمية وت��رب��وي��ة سليمة
ولزيادة تفعيل دور مراكز الشباب
ب� ��اع � �ت � �ب� ��اره� ��ا إح� � � � ��دى م ��ؤس� �س ��ات
املجتمع التربوية.
وجاء في نص االقتراح برغبة:
 زي ��ادة ع��دد م��راك��ز ال�ش�ب��اب منخ�ل�ال إق��ام��ة م��راك��ز ج��دي��دة وإع ��ادة
ت��أه�ي��ل امل��راك��ز ال�ح��ال�ي��ة وت��وزي�ع�ه��ا
ع � �ل� ��ى م � �ح� ��اف � �ظ� ��ات ال� � �ك � ��وي � ��ت ب �م��ا
يتناسب مع عدد الشباب.
 زي � � � � � � � � ��ادة ع � � � � � ��دد امل� � �ش � ��رف �ي��ناملتخصصني في مختلف األنشطة
وت �ن �م �ي ��ة م� �ه ��ارات� �ه ��م ع� �ب ��ر ب ��رام ��ج
تدريبية وتربوية متخصصة
 -تفعيل األنشطة غير املفعلة في

مراكز الشباب وذلك إلعطاء الشباب
حرية اختيار النشاط الذي يناسب
هوياتهم ورغباتهم.
 زي � � ��ادة ال ��دع ��م امل � � ��ادي وامل ��ال ��يملراكز الشباب واالهتمام بالعاملني
فيها ماديا لتشجيعهم على العمل
باعتبارها مراكز تربوية.
 توفير االج�ه��زة الفنية الالزمةل �ع �م��ل ب� �ع ��ض االن� �ش� �ط ��ة ك��أج �ه��زة
الحاسب اآللي واألجهزة الرياضية
واملختبرات اللغوية لتنمية مهارات
الشباب.
وأق� � �ت � ��رح ع �س �ك ��ر أي � �ض� ��ا ان ان
تقوم وزارة الدولة لشؤون الشباب
م �م �ث �ل��ة ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ش�ب��اب
وال ��ري ��اض ��ة ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع وزارة
ال� �ت ��رب� �ي ��ة وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ب ��اس� �ت� �ع ��ارة
ص��االت امل ��دارس أو بصفة اإلي�ج��ار
ل�لأن��دي��ة ال��ري��اض �ي��ة ح �ت��ى يتسنى
ل�ف��رق األل �ع��اب الجماعية استغالل
الصاالت للتمرينات على أن تكون
من بعد ساعات العمل املدرسي.
وقال :تم تأسيس وإنشاء األندية
ال��ري��اض �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ح �ت��ى ت �ق��وم
ب��دور ري��اض��ي واجتماعي للشباب
الكويتي واألندية فيها من األلعاب
ال �ج �م��اع �ي��ة ك� �ك ��رة ال� �ي ��د وال� �ط ��ائ ��رة
وال �س �ل��ة وه� ��ذه األل� �ع ��اب ت�ل�ع��ب في
ال� � �ص � ��االت امل� �غ� �ل� �ق ��ة وم� � ��ع ال �ت �ط ��ور
ال �ع �م��ران��ي ل �ل �ك��وي��ت وال � ��زي � ��ادة ف��ي
ال �ت �ع��داد ال�س�ك��ان��ي ووج ��ود العديد
م��ن امل��واه��ب الرياضية إال أن��ه تبني
مؤخرا ان األندية الرياضية تعاني
م��ن ال �ق �ص��ور وال �ع �ج��ز ف��ي األم��اك��ن
امل� �خ� �ص� �ص ��ة ل � �ت ��دري � �ب ��ات األل � �ع� ��اب
الجماعية للصاالت ومن جانب آخر
وزارة ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م دوره ��ا ال

يقتصر على التربية والتعليم فقط
بل مطلوب منها ال��دور االجتماعي
وال�ت��وع��وي لفئة ال�ش�ب��اب وم��دارس
وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ل��دي �ه��ا
ص� � ��االت م �ج �ه ��زة ت �س �ت �خ��دم خ�ل�ال
ساعات العمل املدرسي فقط.
وفي السياق نفسه طالب عسكر
ب�ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ت �ض��م م�م�ث�ل�ين عن
وزارة ال �ت��رب �ي��ة وج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
ومؤسسات املجتمع املدني املعنية
ب �ق �ض ��اي ��ا ال� �ش� �ب ��اب ل � ��دراس � ��ة ه ��ذه
ال � �ظ� ��اه� ��رة (امل � � �خ� � ��درات وامل � ��ؤث � ��رات
العقلية) واق�ت��راح الوسائل الكفيلة
بتوعية ال�ش�ب��اب ب��اآلث��ار الخطيرة
للمخدرات وامل��ؤث��رات العقلية على
ص �ح �ت �ه ��م وم �س �ت �ق �ب �ل �ه ��م ووض � ��ع
ال�ح�ل��ول الكفيلة بمنع ه��ذه اآلف��ات
التي تهدد مستقبل الشباب وإيجاد
خطة مشتركة بني الجهات املعنية
ملحاربتها والحد منها .وأوضح في
ن��ص االق �ت��راح ان انتشار امل�خ��درات
وامل� ��ؤث� ��رات ال�ع�ق�ل�ي��ة ع �ل��ى اخ �ت�لاف
أن��واع�ه��ا م��ن األم ��ور الخطيرة التي
تعاني منها اآلن مختلف الشعوب
انتشار املخدرات واملؤثرات العقلية
ع�ل��ى اخ �ت�ل�اف أن��واع �ه��ا وذل ��ك على
ال ��رغ ��م م ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ج��زائ �ي��ة
ال�ت��ي ت�ف��رض ع�ق��وب��ات مغلظة على
ت �ع��اط �ي �ه��ا أو االت � �ج� ��ار ب� �ه ��ا .وم��ن
ه��ذه التشريعات ف��ي دول��ة الكويت
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  74ل �س �ن��ة  1983ف��ي
ش��أن مكافحة امل �خ��درات وامل��رس��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  48ل�س�ن��ة  1987في
شأن مكافحة املؤثرات العقلية.

دشتي :ال وقف ألذونات السفر لموظفي
الخطوط الكويتية المتقاعدين
أع � � ��رب ال � �ن ��ائ ��ب د .ع� �ب ��د ال �ح �م �ي��د
دش � � �ت� � ��ي ع � � ��ن ش� � ��دي� � ��د رف � � �ض� � ��ه ألي
إج� � � � ��راءات ت �ن �ت �ق��ص م� ��ن م �ك �ت �س �ب��ات
م��وظ�ف��ي ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
ومتقاعديها مبينا ان ه��ذه الحقوق
منصوص عليها في اللوائح املنظمة
آلل�ي��ة العمل .وق��ال النائب دش�ت��ي في
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي «إن ��ه وردت� ��ه كثير

م ��ن االت � �ص ��االت ب ��أن امل��ؤس �س��ة ب ��دأت
ف��ي إج� ��راءات تنتقص م��ن مكتسبات
امل��وظ�ف�ين امل�ت�ق��اع��دي��ن بشكل مفاجئ
ف� � �ق � ��ررت س� �ح ��ب وت � �ع� ��دي� ��ل ت �ص �ن �ي��ف
ال �ت��ذاك��ر ال �خ��اص��ة ب��امل �ت �ق��اع��دي��ن بما
ينتقص م��ن مكتسباتهم امل�ق��ررة لهم
سلفا ومن دون أي إشعار للموظفني.
وأوض � ��ح ال �ن��ائ��ب دش �ت��ي ان ��ه بعد

االت� �ص ��ال ب ��وزي ��ر امل ��واص �ل�ات عيسى
الكندري أف��اد بشأن ما ت��ردد عن قيام
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��وق��ف
ص � ��رف أذون� � � � ��ات ال� �س� �ف ��ر ل �ل �م��وظ �ف�ين
امل �ت �ق��اع��دي��ن ب � ��أن ه � ��ذا امل� ��وض� ��وع ت��م
ع��رض��ه س��اب �ق��ا ك�م�لاح�ظ��ة م��ن دي ��وان
املحاسبة وأن��ه لم يتم إيقاف أذون��ات
السفر لفئة املوظفني املتقاعدين وأنها

تقوم بإصدار أذون��ات السفر بالشكل
املعتاد.
واض� � ��اف دش �ت ��ي إذ ن �ث �م��ن س��رع��ة
ت�ج��اوب ال��وزي��ر ف��ي توضيح الحقيقة
ف��ان��ا ن�ن��اش��ده بتحقيق امل �س��اواة في
املزايا املالية بني موظفي الكويتية ملن
تقاعدوا حيث نمى الى علمنا ان هناك
مجموعة حصلت على مزاياها كاملة

ف��ي ح�ين ان مجموعة اخ ��رى حصلت
ع �ل��ى ن �ص��ف ت �ل��ك امل ��زاي ��ا االم � ��ر ال ��ذي
ال ي�س�ت�ق�ي��م ون �ث��ق ف ��ي ع ��دال ��ة ال��وزي��ر
ل�ت�ح�ق�ي��ق ك ��ل اوج � ��ه امل � �س� ��اواة  ،وف��ي
ال�ن�ه��اي��ة ال يسعنا اال ت��وج�ي��ه الشكر
لجهودكم املخلصة ف��ي ك��ل م��ا يخدم
مصلحة املوظف الكويتي وانصافه.

د .عبد الحميد دشتي
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الهاجري :إحالة تجاوزات
شركة كي جي إل على النيابة العامة
ق��ال عضو لجنة حماية املال
ال�ع��ام النائب ماضي الهاجري
إن ت� � �ق � ��دم م� ��ؤس � �س� ��ة امل � ��وان � ��ئ
بتسجيل قضية ضد شركة كي
جي ال العاملة في املوانئ يؤكد
صحة ما ذكرناه سابقا من أنها
ش��رك��ة م�غ�ت�ص�ب��ة ل �ل �م��ال ال �ع��ام
وأراض � ��ي وأم�ل��اك ال��دول��ة الف�ت��ا
إل ��ى أن ��ه ب �ع��دم��ا ق��ام��ت ال�ش��رك��ة
ب��االس �ت �ي�ل�اء ع �ل��ى م �ل �ي��ون متر
مربع في ميناء عبد الله و 270
أل�ف��ًا ف��ي ميناء ال��دوح��ة وكبدت
م��ن خاللها ال��دول��ة خسائر في
املال العام تجاوزت الـ ٢٠مليون
دينار لم تكتف الشركة بذلك بل
قامت بتعطيل العمل في ميناء
الشعيبة من خالل غلق مداخل
وم� � � �خ � � ��ارج م� �ح� �ط ��ة ح � ��اوي � ��ات
ال �ش �ع �ي �ب��ة ب��امل �ي �ن��اء ب� �ع ��دد م��ن

الشاحنات بقصد إيقاف العمل
وعدم دخول أو خروج البضائع
وال� �ح ��اوي ��ات م ��ن امل �ي �ن��اء وال �ي��ه
مما أدى إل��ى شلل ت��ام ف��ي هذا
املرفق الحيوي.
وأضاف الهاجري في تصريح
ص �ح��اف��ي أن وزي� ��ر امل��واص�ل�ات
وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة
ع�ي�س��ى ال �ك �ن��دري ق��د أح� ��ال في
وقت سابق ملفات هذه الشركة
إلى هيئة مكافحة الفساد وبعد
أن أبطلت املحكمة الدستورية
م ��رس ��وم إن� �ش ��اء ال �ه �ي �ئ��ة ف�ع�ل��ى
ال��وزي��ر أن يتحمل مسؤولياته
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة وي� � �ق � ��وم ب ��إح ��ال ��ة
ت�ج��اوزات الشركة ومخالفاتها
إلى النيابة العامة واتخاذ كافة
االجراءات القانونية الصحيحة
مل�ح��اس�ب��ة امل�ف�س��دي��ن وم��رت�ك�ب��ي

ماضي الهاجري

وك� � � ��اف� � � ��ة األراض� � � � � � � � ��ي األخ� � � � ��رى
املغتصبة وت�ح�س�ين ال�خ��دم��ات
ال � �ل� ��وج � �س � �ت � �ي� ��ة ب� � �ه � ��ا ل� � ��زي� � ��ادة
وتعظيم إي ��رادات املؤسسة من
أجل املحافظة على املال العام.
وأضاف الهاجري أننا كنواب
وك ��أع� �ض ��اء ف� ��ي ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
امل��ال ال�ع��ام ل��ن نتوانى ع��ن فتح
م�ل�ف��ات ال�ف�س��اد واالع �ت��داء على
امل��ال العام ومتابعة االج��راءات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف � ��ي ه� � ��ذا ال� �ص ��دد
س ��واء ك��ان��ت اج� ��راءات قانونية
أو اج ��راءات وقائية م��ن شأنها
الحد من العبث بمقدرات البلد.

تلك املخالفات إداري��ا وجنائيا
واس � � �ت � � �ع� � ��ادة ك � ��اف � ��ة األراض � � � ��ي
امل�م�ل��وك��ة ل�ل�م��ؤس�س��ة ب�م��ا فيها
أرض ميناء عبدالله وال��دوح��ة

برلمان
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عاشور يستفسر عن تطاير
الحصى في الشوارع
ت � �ق� ��دم ال � �ن ��ائ ��ب ص� ��ال� ��ح ع ��اش ��ور
ب �س��ؤال إل ��ى وزي� ��ر األش �غ ��ال ال�ع��ام��ة
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم��ة
ع� �ل ��ي ال �ع �م �ي ��ر ع � ��ن ت� �ط ��اي ��ر ح �ص��ى
ال�ط��رق��ات وص�ي��ان��ة ال �ش��وارع ،وج��اء
ف ��ي ال � �س� ��ؤال :ب �ع��د س �ق��وط األم �ط��ار
ف ��ي ال� �ف� �ت ��رة األخ � �ي� ��رة م ��ا اج � � ��راءات
وزارة األشغال تجاه الشركات التي
قامت بسفلتة ال�ش��وارع والتي تبني
بوضوح عدم التزامها باملواصفات
ال�ف�ن�ي��ة ل�ل�س�ف�ل�ت��ة م��ا ن �ت��ج ع��ن دم��ار
وخ � ��راب م �ع �ظ��م ال � �ش ��وارع ف ��ي دول ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت وت � �ط� ��اي� ��ر ال� �ح� �ص ��ى ع �ل��ى
ال �س �ي��ارات م��ا ت�س�ب��ب ب�ك�س��ر ل��زج��اج
السيارات وإتالفه؟
ه��ل ق��ام��ت ال ��وزارة بالتحقيق مع
تلك الشركات للوقوف على أسباب
عدم التزامها باملواصفات الفنية؟ إذا
كانت اإلج��اب��ة بنعم يرجى تزويدي
ب�م��ا ي�ث�ب��ت ذل ��ك وإن ك��ان��ت اإلج��اب��ة
ب�لا ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��األس�ب��اب؟ هل

صالح عاشور

تم إحالة الشركات املخالفة للنيابة
ال�ع��ام��ة للتحقيق؟ وه��ل ت��م تحميل
ت� �ل ��ك ال � �ش� ��رك� ��ات ت� �ك ��ال� �ي ��ف ص �ي��ان��ة
ال �ش��وارع امل �ت �ض��ررة وتصليحها أم
قامت الوزارة بطرح مناقصة جديدة
لتعديل تلك ال �ش��وارع؟ م��ع ت��زوي��دي
بكافة ما يثبت ذلك؟

أبل يسأل عن مخالفات التعيينات في كلية
الدراسات التكنولوجية
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل أب ��ل
س ��ؤاال إل ��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي��ر
التعليم ال�ع��ال��ي د.ب ��در العيسى
ق��ال فيه :نمى إل��ى علمي وج��ود
ب �ع��ض امل �خ��ال �ف��ات ال �ت��ي ش��اب��ت
ت� �ش� �ك� �ي ��ل ل � �ج � �ن� ��ة ال� �ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ات
وإج � � � � � � � � ��راءات ال � �ت � �ع � �ي �ي�ن ب �ق �س��م
تكنولوجيا ه�ن��دس��ة ال�س�ي��ارات
وال �ب �ح��ري��ة ف��ي ك�ل�ي��ة ال ��دراس ��ات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب.
وط��ال��ب إف��ادت��ه وت��زوي��ده بما
يلي:
 الئ� � � �ح � � ��ة ت � �ش � �ك � �ي� ��ل ل� �ج� �ن ��ةال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ب��األق �س��ام العلمية
بكليات الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب.
 كشف بأسماء أعضاء لجنةال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ب�ق�س��م تكنولوجيا
ه �ن��دس��ة ال� �س� �ي ��ارات وال �ب �ح��ري��ة
للسنة ال��دراس �ي��ة ()2012-2011
متضمن تخصصاتهم العلمية
وخبرتهم العملية ومسمياتهم
ال��وظ�ي �ف �ي��ة ،م��ع ت��وض �ي��ح م��ا إذا
كان تشكيل هذه اللجنة مطابق
لالئحة إجراءات العمل لألقسام
العلمية بالهيئة العامة للتعليم

التطبيقي والتدريب ،وإذا كانت
اإلج��اب��ة ب �ع��دم م�ط��اب�ق��ة تشكيل
ال�ل�ج�ن��ة ل�لائ �ح��ة ف �ه��ل ت��م ت�ق��دي��م
شكوى رسمية ملدير عام الهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
وال � �ت ��دري ��ب ب� �ه ��ذا ال �خ �ص��وص؟
وإذا قدمت فعال شكوى فهل تم
ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق وات �خ��اذ
اإلج � � � � � � ��راءات ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب �ه��ذا
ال � �ش� ��أن م� ��ع ت � ��زوي � ��دي ب��أس �م��اء
ل �ج �ن��ة أع� �ض ��اء ل �ج �ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق
وم��ا ن�ت��ائ��ج التحقيق إذا كانت
ق��د ُشكلت م��ع نسخة م��ن ال�ق��رار
الصادر بتشكيل اللجنة والرأي
ال �ق��ان��ون��ي ال � ��ذي ت��وص �ل��ت إل�ي��ه
ال �ل �ج �ن��ة ،وه ��ل ت ��م ال �ع �م��ل ب �ق��رار
اللجنة أم ال؟
 ن �س �خ��ة م ��ن م �ح��اض��ر لجنةال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ف��ي امل �ق��اب�لات ال�ت��ي
تم إجراؤها مع الراغبني بالعمل
بكلية ال��دراس��ات التكنولوجية
للسنة الدراسية (.)2012-2011
 ك� � � � � �ش � � � � ��ف ب � � � � ��األس� � � � � �م � � � � ��اءوالتخصصات العلمية والخبرة
ال�ع�م�ل�ي��ة للمقبولني للعمل عن
ط��ري��ق ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات بقسم
تكنولوجيا ه�ن��دس��ة ال�س�ي��ارات

د .خليل أبل

وال� �ب� �ح ��ري ��ة ل �ل �س �ن��ة ال ��دراس� �ي ��ة
(.)2012-2011
 ك� � � � � �ش � � � � ��ف ب � � � � ��األس� � � � � �م � � � � ��اءوالتخصصات العلمية والخبرة
العملية ملن تم رفضهم في لجنة
ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ب�ق�س��م تكنولوجيا
ه �ن��دس��ة ال� �س� �ي ��ارات وال �ب �ح��ري��ة
للسنة ال��دراس�ي��ة (،)2012-2011
مع توضيح أسباب الرفض.
 ك� � � � � �ش � � � � ��ف ب � � � � ��األس� � � � � �م � � � � ��اءوالتخصصات العملية والخبرة
ال �ع �م �ل �ي��ة مل� ��ن ت� ��م اس �ت �ب �ع��اده��م
م � ��ن امل� �ق ��اب� �ل ��ة ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة ع��ن

ط��ري��ق ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات بقسم
تكنولوجيا ه�ن��دس��ة ال�س�ي��ارات
وال� �ب� �ح ��ري ��ة ل �ل �س �ن��ة ال ��دراس� �ي ��ة
(.)2012-2011
 هل تمت املوافقة على تعينيبعض األشخاص للعمل بنظام
االن � � �ت� � ��داب ال � �ج� ��زئ� ��ي أو ال �ك �ل��ي
مل ��ن ت ��م رف �ض �ه��م م ��ن ق �ب��ل لجنة
ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ب�ق�س��م تكنولوجيا
ه �ن��دس��ة ال� �س� �ي ��ارات وال �ب �ح��ري��ة
ل� �ل� �س� �ن ��ة ال � � ��دراس� � � �ي � � ��ة (-2011
)2012؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم
 ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب ��األس� �م ��اءوالتخصصات العلمية والخبرة
ال �ع �م �ل �ي��ة مل� ��ن ع� �م ��ل ب ��االن� �ت ��داب
ال � �ج� ��زئ� ��ي أو ال� �ك� �ل ��ي وأس � �ب� ��اب
ت��وظ �ي �ف �ه��م رغ� ��م رف� ��ض ال�ل�ج�ن��ة
تعيينهم.
ت � � � � � � � ��زوي � � � � � � � ��دي ب � � �م � � �ح � ��اض � ��راج �ت �م��اع��ات ل� �ج ��ان ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات
ب� �ق� �س ��م ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ه �ن��دس��ة
ال � � �س � � �ي� � ��ارات وال � �ب � �ح� ��ري� ��ة ال� �ت ��ي
ت �ب�ين امل��واف �ق��ة ع�ل��ى التعيينات
واالنتدابات للسنوات الدراسية
م��ن ( )2012-2011وحتى تاريخ
ط � ��رح ه � ��ذا ال� � �س � ��ؤال ،م�ت�ض�م�ن��ا
األسماء والتخصصات العلمية

والخبرة العملية ألعضاء لجنة
التعيينات في كل سنة دراسية
كل على حدة.
 ك� � � � � �ش � � � � ��ف ب � � � � ��األس� � � � � �م � � � � ��اءوالتخصصات العلمية والخبرة
العملية ملن تم انتدابهم انتدابا
ك� �ل� �ي ��ا ف � ��ي ق � �س� ��م ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ا
ه �ن��دس��ة ال� �س� �ي ��ارات وال �ب �ح��ري��ة
خ �ل�ال ال� �س� �ن ��وات ال ��دراس� �ي ��ة من
( )2012-2011وح� �ت ��ى ت ��اري ��خ
ط��رح ه��ذا ال �س��ؤال ،وه��ل ت��م ذلك
عن طريق لجنة التعيينات ،إذا
ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم فهل كانوا
م �س �ت��وف�ي�ن ال � �ش� ��روط امل �ط �ل��وب��ة
ل�ل�ن��دب ال�ك�ل��ي أم ك��ان��ت امل��واف�ق��ة
م �ب��اش��رة م��ن م��دي��ر ع ��ام الهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
وال � �ت ��دري ��ب ،وه� ��ل ت ��م االن� �ت ��داب
ال �ك �ل��ي أو ال� �ج ��زئ ��ي ع� ��ن ط��ري��ق
االعالن بالصحف املحلية؟
 هل تم نشر إعالن بالصحفامل� �ح� �ل� �ي ��ة ل �ل �ت �ع �ي �ي �ن��ات ل �ل �س �ن��ة
ال��دراس �ي��ة ( )2015-2014لقسم
تكنولوجيا هندسة السيارات
وال �ب �ح��ري��ة -إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
ب�ن�ع��م ي��رج��ى ت ��زوي ��دي بنسخة
م��ن اإلع�ل�ان بالصحف املحلية،

وف��ي ح��ال اإلج��اب��ة ب��ال�ن�ف��ي وت��م
ت� �ع� �ي�ي�ن أو م� �ق ��اب� �ل ��ة م �ت �ق��دم�ي�ن
ل � �ل � �ع � �م� ��ل ،ف� � �ي � ��رج � ��ى ت� � ��زوي� � ��دي
ب��أس�م��اء م��ن ت��م مقابلتهم وم��ن
تم تعيينهم وم��ن تم مقابلتهم
ورف � � �ض � � �ه� � ��م وت � �خ � �ص � �ص ��ات � �ه ��م
ال �ع �ل �م �ي��ة وخ� �ب ��رت� �ه ��م ال �ع �م �ل �ي��ة
وامل� �س� �م ��ى ال ��وظ� �ي� �ف ��ي امل �ط �ل��وب
وحاجة القسم لهذه الوظيفة ،مع
توضيح أسباب عدم اإلعالن عن
ال��وظ��ائ��ف امل �ط �ل��وب��ة ب��ال�ص�ح��ف
املحلية.
 ه��ل تمت التعيينات للسنةال ��دراس� �ي ��ة ( )2015-2014ب�ع��د
اع�ت�م��اده��م ب��ال��وظ��ائ��ف املطلوبة
م� � ��ن م� �ج� �ل ��س ال � �ق � �س� ��م ال �ع �ل �م��ي
ب� �ق� �س ��م ت� �ك� �ن ��ول ��وج� �ي ��ا ه �ن��دس��ة
ال � �س � �ي � ��ارات وال� �ب� �ح ��ري ��ة ح �س��ب
الالئحة؟ إذا كانت اإلجابة بنعم
ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دي ب �ن �س �خ��ة م��ن
اع �ت �م��اد م�ج�ل��س ال�ق�س��م العلمي
بالتعيينات التي تمت املوافقة
عليها من قبل لجنة التعيينات.
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منها  7في دور االنعقاد الثاني و 14في الثالث و 4في الرابع

 25طلب مناقشة صدر عنها  107توصيات
 16توصية في القضية اإلسكانية شرعت الباب لرفع معدالت التوزيع إلى  12ألف وحدة سنويا

تشكل طلبات المناقشة
احدى أدوات الرقابة
البرلمانية الفاعلة والمهمة
التي يمارسها النواب على
الحكومة كونها تمس
قضايا عاجلة وآنية تهم
المواطن ولوحظ تميز
واهتمام مجلس األمة
بطلبات المناقشة في دليل
دامغ على اهتمامه الفوري
بكل ما يثار في الساحة
المحلية وتفاعله مع
المطالب والقضايا العامة.
وتكشف اإلحصائيات عن
تقديم  25طلبا للمناقشة
منذ بدء الفصل التشريعي
الرابع عشر في  6أغسطس
 2013وحتى اآلن حيث
ناقش المجلس منها
 22طلبا فيما تبقى ثالثة
طلبات منها طلب بشأن
التعيينات في وزارة التجارة
والصناعة مدرج على جدول
األعمال بينما لم يحدد
المجلس موعدا لمناقشة
طلبين تقدم بهما النواب
خالل دور االنعقاد العادي
الرابع الحالي ويختص األول
باستطالع رأي الحكومة في
القوانين الصادرة عن مجلس
األمة ولم تطبق أو تصدر
لوائحها التنفيذية والثاني
بشأن إخالل الوزراء بالمواد
الالئحية المتعلقة ببند
األسئلة فيما يتعلق بتأخير
الرد على السؤال أو التوسع
بالجواب بعدم دستورية
السؤال أو عدم وجود
الوزراء أثناء نظر بند األسئلة.

طلبات المناقشة موزعة على أدوار االنعقاد

تصنيف طلبات المناقشة في أدوار االنعقاد

ﻟﻢ ﺗﻨﻈﺮ )(3

ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ )(4

ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ )(7

٪12

٪16

٪28

حث وزارة
الكهرباء تنفيذ
مشاريع توليد
الطاقة

ﲤﺖ ﺍﳌﻨﺎﻗﺸﺔ )(22

ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ )(14

٪88

٪56

دور االنعقاد

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

طلبات املناقشة

تمت مناقشتها

لم تنظر االجمالي

العدد

7

14

4

25

العدد

22

3

25

املعدل

%28

%56

%16

%100

املعدل

%88

%12

%100

القضية اإلسكانية
ف��ي جلسة  12ديسمبر 2013
ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س ط �ل��ب م�ن��اق�ش��ة
مقدم من مجموعة من األعضاء
ل�ل��وق��وف على م��دى اس�ت�ع��دادات
ال�ح�ك��وم��ة إلي �ج��اد ل�ح��ل القضية
اإلسكانية واملدة الزمنية لإلنجاز
وم ��ا ي ��رى امل�ج�ل��س أو ال�ح�ك��وم��ة
ات � �خ � ��اذه م� ��ن ق � � � ��رارات ل �ل �ت �ع��ام��ل
م ��ع ه ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ال �ت��ي الم�س��ت
امل � �ص� ��ال� ��ح ال � �ع� ��ام� ��ة وال � �خ ��اص ��ة
واس� �ت� �ع ��راض االس �ت��رات �ي �ج �ي��ات
العملية التي اتخذتها أو تزمع
الحكومة اتخاذها في هذا الشأن
وق� � ��دم ال� �ط� �ل ��ب :د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر
(قبل توزيره) وعبدالله التميمي
ود .م �ح �م��د ال� �ح ��وي� �ل ��ة وراك � � ��ان
النصف وفيصل الكندري وعادل
ال �ج ��ارال� �ل ��ه وس� �ع ��ود ال �ح��ري �ج��ي
وع �ب��دال �ك��ري��م ال �ك �ن��دري وح �م��ود
الحمدان وعبدالرحمن الجيران
وخليل الصالح وحمدان العازمي
وأحمد مطيع ود .حسني قويعان
وم �ن �ص��ور ال �ظ �ف �ي��ري وع �ب��دال �ل��ه
ال� � �ع � ��دوان � ��ي وف � �ي � �ص� ��ل ال� �ش ��اي ��ع
وع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ط ��ري �ج ��ي وم �ح �م��د
الجبري ومحمد الهدية وسلطان
ال� �ل� �غ� �ي� �ص ��م وص� � ��ال� � ��ح ع� ��اش� ��ور
ود .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ود .ع ��ودة
ال��روي�ع��ي وط�ل�ال ال�ج�لال وكامل

ال �ع��وض��ي وع ��دن ��ان ع�ب��دال�ص�م��د
وس �ع��دون ح �م��اد وج �م��ال العمر
ود .خليل أب��ل وس�ي��ف ال�ع��ازم��ي
وق ��د أص� ��در امل �ج �ل��س ع�ق�ب�ه��ا 16
توصية:
 - 1ال � � �ت � ��زام ال � ��وزي � ��ر ال �ت �ق �ي��د
بالجدول الزمني إلعداد وتوزيع
ال�ب��دائ��ل السكنية ال�ت��ي عرضها
اليوم
 - 2تفعيل قرار توزيع القسائم
ع �ل ��ى ال� �خ ��رائ ��ط ب �م �ج ��رد إت �م ��ام
إعدادها.
 - 3ت ��أك� �ي ��د ال �ت �ق �ي ��د ب�ت�ن�ف�ي��ذ
القوانني الحالية إلنشاء شركات
مساهمة لتنفيذ املدن اإلسكانية
وف ��ق ال �ق��ان��ون ال� �ج ��اري إدراج � ��ه
على جدول األعمال.
 - 4قيام وزارة الكهرباء واملاء
بتنفيذ مشاريع الكهرباء وفقا
للقانون رقم 2010/39م.
 - 5قيام وزارة ال��دف��اع ووزارة
ال�ن�ف��ط ت�ح��ري��ر أراض ��ي امل�ش��اري��ع
اإلسكانية.
 - 6ت� � �ع � ��اون ال � � � � � � ��وزارات ذات
ال� �س� �ل� �ط ��ة ف � ��ي إزال � � � ��ة م � ��ا ي��وج��د
ب��األراض��ي املخصصة لإلسكان
من عوائق في أوقات متزامنة مع
تنفيذ املشاريع تقييدا بقوانني
الرعاية السكنية في ذلك.
 - 7دراس � ��ة االق� �ت ��راح ��ات ذات

ال � �ص � �ل� ��ة ب � ��اس � �ت � �خ � ��دام ال� �ط ��اق ��ة
امل� �ت� �ج ��ددة وال� �ط ��اق ��ة ال�ش�م�س�ي��ة
ف��ي ت��ول�ي��د ال�ط��اق��ة ال�ت��ي تحتاج
املشاريع إليها.
 - 8إج ��راء ال��دراس��ات البيئية
ل �ص�ل�اح �ي��ة األراض � � � ��ي مل �ش��اري��ع
املؤسسة في وقتها وقبل الطرح.
 - 9تقليص ال��دورة املستندية
للمشاريع بالتعاون مع الجهات
ذات الصلة.
 - 10االلتزام بالعمل بالقوانني
ال �ق��ائ �م��ة وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال�ق �ض �ي��ة
االسكانية وتفعيلها.
 - 11االلتزام بالرقابة املسبقة.
 - 12ت �ع �ه��د ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع�ل��ى
ت� �ق� �ل� �ي ��ص ال � � � � � ��دورة امل �س �ت �ن ��دي ��ة
وت �س �ه �ي��ل اإلج � � � ��راءات امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب��امل �ش��اري��ع ال �خ��اص��ة ب��ال��رع��اي��ة
السكنية بما ال يتجاوز شهرا.
 - 13ت � � �ك� � ��ات� � ��ف األج � � � �ه� � � ��زة
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة مل�ع��ال�ج��ة
ال �ق �ض �ي��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة وت��وف �ي��ر
مستلزماتها.
 - 14عدم التمييز ضد املرأة في
حقها ب��ال��رع��اي��ة السكنية عمال
بنص املادة  29من الدستور.
 - 15ت � � �ح� � ��ري� � ��ر األراض � � � � � � ��ي
وتوفيرها ألصحاب الطلبات.
 - 16إع� � ��ادة دراس� � ��ة م �ش��روع
توزيع أراضي خيطان الجنوبية

المجلس يلزم
الحكومة بالجدول
الزمني للتوزيعات
السكنية وتحرير
األراضي وتوفير
الطاقة

وت �ج �ن �ي �ب �ه��ا ال� �ب� �ن ��اء ال� �ع� �م ��ودي
وم� � ��راع� � ��اة ال � �ج� ��وان� ��ب امل �ت �ع �ل �ق��ة
باملرور والبنية التحتية.
صفقة الداو
ف� ��ي ج �ل �س��ة  14ي �ن��اي��ر 2014
ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س ط �ل��ب م�ن��اق�ش��ة
بتحديد جلسة خاصة ملناقشة
واس�ت�ي�ض��اح س�ي��اس��ة الحكومة
ف��ي ش ��أن ص�ف�ق��ة داو ك�ي�م�ي�ك��ال.
وق � ��دم ال �ط �ل��ب ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع
(قبل توزيره) ومبارك الحريص
وصالح عاشور وخليل الصالح
وك � ��ام � ��ل ال � �ع� ��وض� ��ي وس � �ع� ��دون
حماد ود .أحمد مطيع وماضي
ال� �ه ��اج ��ري ود .خ �ل �ي��ل أب � ��ل ود.
ي��وس��ف ال��زل��زل��ة وال ��راح ��ل نبيل
الفضل ود .عبدالحميد دشتي
وأص � � ��در ع �ق �ب �ه��ا ع �ل��ى ت��وص �ي��ة
واحدة:
اعادة النظر فيمن تم إحالتهم
للتقاعد بسبب رفضهم صفقة
ال� � ��داو وت� �ص ��دوا ل �ه��ذه ال�ص�ف�ق��ة
املشبوهة ب��أن يعيدهم لعملهم
إحقاقا للحق وإنصافا للكفاءات
الوطنية.
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إلزام وزارات
الدولة بالتعاون
إلزالة عوائق تحرير
األراضي
مناقشة أوضاع
سوق المال انتهت
إلى تعديل جذري
على القانون
 11توصية في
تنويع مصادر
الدخل منها
تشكيل جهاز
تنفيذي تابع
لمجلس الوزراء
لتسريع تنفيذ
المشاريع
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المجلس استفاض في الحديث عن نجاحات األمير في لم شمل البيت الخليجي

شريط الفتنة وأحداث ساحة اإلرادة
واإلساءة إلى القضاء من أبرز المناقشات
تتمة المنشور ص08
شريط الفتنة
ط �ل��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ب� �ع� �ق ��د ج� �ل� �س ��ة س� ��ري� ��ة مل �ن��اق �ش��ة
م� � ��وض� � ��وع ال� � �ش � ��ري � ��ط ك � �م� ��ا ق� ��دم
 14ن��ائ �ب��ا ط �ل �ب��ا م �م��اث�لا وواف� ��ق
امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى س� ��ري� ��ة ال �ج �ل �س��ة
وب� �ع ��د اس �ت �ئ �ن��اف �ه��ا ع �ل �ن �ي��ة ق��دم
رئيس مجلس األم��ة إي�ج��ازا عما
دار ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ال �س��ري��ة ق��ائ�لا
إن التسجيل ع�ب��ارة ع��ن تسجيل
مرئي الصورة فيه غير واضحة
ومبهمة وعرضت نتائج تقارير
م��ن ج�ه��ات خ��ارج�ي��ة متخصصة
تفيد ب��أن ه��ذا ال�ش��ري��ط األص�ل��ي
ال ي�م�ك��ن اس �ت �خ�لاص أي ص��وت
م� �ف� �ه ��وم أو واض� � � ��ح م� �ن ��ه وأك � ��د
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء أن ك��ل
م ��ا ت �م��ت ع��رض��ه خ �ل�ال ال�ج�ل�س��ة
ال � �س� ��ري� ��ة س� �ي� �ت ��م ت �س �ل �ي �م��ه إل ��ى
ال�ن�ي��اب��ة ون��اق��ش امل�ج�ل��س الطلب
ب �ت��اري��خ  15أب ��ري ��ل  2014ح�ي��ث
قدمه د .عبدالله محمد الطريجي
ود .ي� ��وس� ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة وف �ي �ص��ل
ال� ��دوي � �س� ��ان وف� �ي� �ص ��ل ال� �ك� �ن ��دري
وك� � � ��ام� � � ��ل ال � � �ع� � ��وض� � ��ي وم� �ح� �م ��د
ال�ج�ب��ري ود.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دشتى
ويعقوب الصانع (قبل ت��وزي��ره)
وس � �ع� ��ود ال �ح��ري �ج��ي وس� �ع ��دون
ح�م��اد وس�ي��ف ال�ع��ازم��ي وم�ب��ارك
الخرينج وماجد موسى وفيصل
الشايع ورف��ض املجلس تشكيل
لجنة تحقيق في األمر.
سوق المال
ف� ��ي ج �ل �س��ة  30أب� ��ري� ��ل 2014
ن� �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ط� �ل ��ب امل �ن��اق �ش��ة
امل� �ق ��دم م ��ن ب �ع��ض األع � �ض� ��اء ف��ي
ش� ��أن وض� ��ع ه �ي �ئ��ة أس� � ��واق امل ��ال
الس �ت �ي �ض��اح س �ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة
ف��ي شأنه وت�ب��ادل ال��رأي وانتهى
إلى التوصيتني بتكليف لجنتي
ال �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ش��ؤون
امل ��ال� �ي ��ة االل� � �ت � ��زام ب��امل �ه �ل��ة ال �ت��ي
منحها املجلس العداد تقريرهما
ع��ن ال�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى س ��وق امل��ال
وك � � ��ان امل� �ج� �ل ��س م� �ن ��ح ل�ل�ج�ن�ت�ين
ش� �ه ��را ون� �ص ��ف ال �ش �ه��ر ع �ل��ى أن
ت �ش �م��ل ال �ت �ع��دي�ل�ات ع �ل��ى ق��ان��ون
س ��وق امل ��ال ال�س�م��اح للمتهم في
ج��ري �م��ة س� ��وق امل � ��ال ب� ��أن ي�ط�ع��ن
ال � �ح � �ك� ��م ال � � �ص� � ��ادر م � ��ن م �ح �ك �م��ة
االستئناف ليكون التقاضي على
ث�لاث��ة درج� ��ات ب ��دال م��ن درج�ت�ين

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متحدثا من املنصة خالل جلسة الرد على محاوالت تقويض النظام

ق� ��دم ال �ط �ل��ب :د.ي� ��وس� ��ف ال��زل��زل��ة
ود .خليل أبل ود.ع��ودة الرويعي
وخرج املجلس بتوصيتني.
ت� �ك� �ل� �ي ��ف ل� �ج� �ن� �ت ��ي ال � � �ش � ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال� � �ش � ��ؤون امل��ال �ي��ة
االل� � �ت � ��زام ب��امل �ه �ل��ة ال� �ت ��ي م�ن�ح�ه��ا
امل �ج �ل��س الع� � ��داد ت �ق��ري��ره �م��ا عن
التعديالت على سوق املال وكان
امل �ج �ل��س م �ن��ح ال �ل �ج �ن �ت�ين ش �ه��را
ونصف الشهر.
أن ت �ش �م ��ل ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ع �ل��ى
قانون سوق املال السماح للمتهم
في جريمة سوق املال بأن يطعن
ال � �ح � �ك� ��م ال � � �ص� � ��ادر م � ��ن م �ح �ك �م��ة
االستئناف ليكون التقاضي على
ثالث درجات بدال من درجتني.
تنويع مصادر الدخل
ن� ��اق� ��ش امل� �ج � �ل ��س ف � ��ي ج �ل �س��ة
ب�ت��اري��خ  21م��اي��و  2014سياسة
ال �ح �ك ��وم ��ة ف� ��ي ش � ��أن االق �ت �ص ��اد
الوطني وتنويع مصادر الدخل
القومي وقدمت الحكومة ممثلة
ف� ��ي وزي� � ��ر امل ��ال� �ي ��ة وف� ��ري� ��ق ف�ن��ي
عرضا عن خطط الحكومة فيما
أب� � ��دى  18ن ��ائ �ب ��ا م �ج �م��وع��ة م��ن
امل�ل�اح �ظ��ات ع �ل��ى أداء ال�ح�ك��وم��ة
ون �ه �ج �ه ��ا ف� ��ي ت� �ن ��وي ��ع م� �ص ��ادر
ال � ��دخ � ��ل وح� �م� �ل ��وه ��ا م �س��ؤول �ي��ة
ال� �ف� �ج ��وة ال �ه��ائ �ل��ة ب �ي�ن ال �ع��وائ��د
النفطية وال�ع��وائ��د غير النفطية
قدم الطلب :يعقوب الصانع (قبل
توزيره) وصالح عاشورو حمدان
ال�ع��ازم��ي وم �ب��ارك ال�ح��ري��ص ود.

يوسف الزلزلة ومحمد الجبري
ود .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي وط�ل�ال
الجالل وحمود الحمدان وكامل
ال�ع��وض��ي وان�ت�ه��ت ال�ج�ل�س��ة إل��ى
موافقة املجلس على  11توصية:

 ت �ك �ل �ي ��ف ال� �ح� �ك ��وم ��ة إع � � ��داددراسة خالل ستة أشهر متضمنة
ج�م�ي��ع ال�ت�ح�ل�ي�لات االق�ت�ص��ادي��ة
واالق� �ت ��راح ��ات وال �ح �ل��ول وخ�ط��ة
تنفيذها لضمان إن�ج��اح تنويع
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م �ص��ادر ال��دخ��ل ال�ق��وم��ي ون�ج��اح
االقتصاد الوطني وم��راع��اة عدم
إرهاق كاهل املواطنني وعرضها
على املجلس بداية دور االنعقاد
امل� � �ق� � �ب � ��ل ل � �ي � �ت � �س � �ن ��ى ل �ل �م �ج �ل ��س
ات �خ��اذ م��اي�ل��زم م��ن ق� ��رارات وس��ن
ت �ش��ري �ع��ات إن ل ��زم األم� ��ر ل�ت�ك��ون
مبينة على أسس مهنية علمية.
 تشكيل جهاز تنفيذي مشكلمن جهات ذات صلة بهدف تنفيذ
املنظور الحكومي في هذا الشأن
وي �ك��ون ل��ه س�ل�ط��ة ات �خ��اذ ال �ق��رار
وت ��اب� �ع ��ا مل �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ل�ئ�لا
يصطدم ببطء ال��دورة املستندية
التي تعطل سير املشاريع.
 ض � � � � ��رورة ت� �ع� �ظ� �ي ��م ال� �ع ��ائ ��داالق � � � �ت � � � �ص� � � ��ادي واالج� � �ت� � �م � ��اع � ��ي
وال�غ��ذائ��ي والترفيهي م��ن قطاع
ال � � �ث� � ��روة ال� �س� �م� �ك� �ي ��ة ح � �ي� ��ث ي �ت��م
التركيز على امل �ح��اور الرئيسية
وه ��ي ال�ص�ي��د ال��رش �ي��د م��ن خ�لال
ال ��وص ��ول إل� ��ى ال �ص �ي��ان��ة امل�ث�ل��ى
واالدارة الجيدة للموارد املائية
الحية ومصائد االسماك.
 العمل على تعزيز دور القطاعالخاص في تنمية قطاع الثروة
السمكية بإيجاد فرص استثمار
للقطاع الخاص وتوسيع قاعدة
امل �س �ت �ث �م��ري��ن وت ��وس� �ي ��ع ق ��اع ��دة
ال � �ح � ��اص � �ل �ي��ن ع � �ل � ��ى ت� ��راخ � �ي� ��ص
الصيد البحري وتشجيع القطاع
ال� �خ ��اص ع �ل��ى اس �ت �ك �م��ال ال�ب�ن��ى
االس ��اس� �ي ��ة م� ��ن م � �خ� ��ازن ت �ب��ري��د
وم �ص��ان��ع ث �ل��ج وان � �ش ��اء م��وان��ئ
الصيد وأسواق جديدة.
 وجوب رفع مساهمة القطاعال ��زراع ��ي وال �س �م �ك��ي ف ��ي ال�ن��ات��ج
املحلي االجمالي ورف��ع مساهمة
ال �ق �ط��اع ال ��زراع ��ي وال �س �م �ك��ي في
ال�ص��ادرات غير النفطية وتوفير
ف� � � ��رص ع � �م� ��ل ل � �ل � �م� ��واط � �ن �ي�ن ف��ي
املجاالت الزراعية والسمكية.
 ض� � � � � ��رورة ت � �ط� ��وي� ��ر أن �ظ �م ��ةان � �ت ��اج � �ي ��ة وت� �س ��وي� �ق� �ي ��ة ج� �ي ��دة
ل �ل �م �ن �ت��ج ال� �ن� �ب ��ات ��ي ت� �ع� �ظ ��م م��ن
ع� ��ائ� ��ده االق � �ت � �ص� ��ادي وال �ب �ي �ئ��ي
واالج � � �ت � � �م� � ��اع� � ��ي ب � �م � ��ا ي� �ن ��اس ��ب
ُأس��س استدامة امل��وارد الزراعية
وت�ح�ق�ي��ق ال�ق�ي��م امل �ض��اف��ة وخلق
فرص عمل للمواطنني.
 ت �ش �ج �ي��ع ص� �غ ��ار امل �ن �ت �ج�ينعلى االس�ت�ف��ادة م��ن التسهيالت
االئتمانية واالس�ت�م��رار ف��ي دعم
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توصيات المجلس
بشأن ما أثير في
ساحة اإلرادة
باإلحالة إلى ديوان
المحاسبة والنيابة
وضعت حدا عن
شائعات تحويالت
وقضايا فساد
مزعومة
 11توصية حول
األماكن التراثية
نجحت في وقف
هدمها وإعادة
بناء سوق السالح
وعمل مسح شامل
بجميع المواقع
المجلس يوصى
بالمحافظة على
حديقة البلدية
والقصور التاريخية
وإعادة بناء
المتحف الوطني
 3توصيات واجهت
من استهدفوا
أمن الوطن من
سياسيين ونواب
سابقين وإعالميين

10

ملف
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الستعراض ردودهم على المخالفات والمالحظات المتكررة لديوان المحاسبة

ثالث توصيات في جلسة تاريخية
صعد فيها  12وزيرا إلى المنصة
تتمة المنشور ص09
ال �ق��روض امل �ي �س��رة ل�ل�م�ش��روع��ات
ال��زراع �ي��ة ودع ��م ب��رام��ج البحوث
واالرش� � � � � � ��اد وج � � � ��ذب وت �ش �ج �ي��ع
ال�ق�ط��اع ال�خ��اص لالستثمار في
م� �ش ��اري ��ع اإلن � �ت � ��اج وال �ت �ص �ن �ي��ع
والتسويق.
 وج� � � � � ��وب ت � �ن � �م � �ي ��ة امل� � � � � ��واردال � �ب � �ش� ��ري� ��ة ع� � ��ن ط � ��ري � ��ق ان � �ش� ��اء
ودع ��م م��راك��ز ال �ت��دري��ب املتنوعة
ل � �ت� ��دري� ��ب ال � �ف � �ئ� ��ات امل �س �ت �ه��دف��ة
مل �خ �ت �ل��ف ال � �ق � �ط ��اع ��ات وت ��أه� �ي ��ل
ال� � �ك � ��وادر ال �ب �ش ��ري��ة ب��ال �ح �ك��وم��ة
ل�ل�ح�ص��ول ع �ل��ى درج � ��ات علمية
ع��ال �ي��ة واع �ت �م��اد درج � ��ات م��ال�ي��ة
ل�ت��وظ�ي��ف اح �ت �ي��اج��ات الحكومة
من مخرجات الكليات الجامعية
وال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ف �ن �ي��ة لتقليل
العجز الفني في املجاالت الفنية
التخصصية.
 وج� � ��وب م� ��راع� ��اة س �ي��اس��اتاالستثمار ملتطلبات املستثمرين
األج� � ��ان� � ��ب م � ��ن ح� �ي ��ث إم �ك ��ان �ي ��ة
ت �ح �ق �ي��ق ع� ��وائ� ��د م �ن��اس �ب��ة ع�ل��ى
اس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات� � �ه � ��م م� � � ��ع وج� � � ��ود
االستقرار في األنظمة والقوانني
واالس� �ت� �ق ��رار ال �س �ي��اس��ي وت��وف��ر
م �ن��اخ اس �ت �ث �م��اري ج �ي��د ف��ي ظل
بيئة اجتماعية مالئمة وثقة من
ج��ان��ب املستثمر ف��ي ديناميكية
االقتصاد.
 وجوب املوازنة بني الشروطواملزايا لدى صياغة القوانني ألن
ك �ث��رة ال �ش��روط ب ��دون م��وازن�ت�ه��ا
ب� ��ال � �ح� ��واف� ��ز وامل � � ��زاي � � ��ا ال ت �ح �ف��ز
املستثمر األجنبي بدرجة كبيرة.
 ضرورة تغيير دور الحكومةم ��ن الع� ��ب رئ �ي �س��ي ف ��ي ال �ن �ش��اط
االق �ت �ص��ادي إل��ى ح�ك��م ف��ي إدارة
ه ��ذه األن �ش �ط��ة االق �ت �ص��ادي��ة من
خ�ل�ال ت��وف�ي��ر ال�ب�ي�ئ��ة امل��ؤس�س�ي��ة
امل�ت�ط��ورة وال�ق��وان�ين التشريعية
الواضحة والصريحة.
األماكن التراثية
ف ��ي ج �ل �س��ة ب �ت ��اري ��خ  21م��اي��و
 2014ن� � ��اق� � ��ش امل � �ج � �ل � ��س ط �ل��ب
م �ن��اق �ش��ة م �ت �ع �ل �ق��ا ب��اس �ت �ي �ض��اح
س � �ي� ��اس� ��ة ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ف� � ��ي ش� ��أن
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى األم��اك��ن ال�ت��راث�ي��ة
والتاريخية ومقدمو الطلب هم:
ص��ال��ح ع��اش��ور وخ�ل�ي��ل ال�ص��ال��ح
وس �ل �ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م ود .ي��وس��ف
الزلزله ود .عبدالله الطريجي وقد
أصدر املجلس عقبها  11توصية:

صورة من جلسة مناقشة تقارير ديوان املحاسبة

 ت �ك �ل �ي��ف امل� �ج� �ل ��س ال��وط �ن��يل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب عمل
م� �س ��ح ش� ��ام� ��ل ل �ج �م �ي��ع م �ن��اط��ق
الكويت لتحديد املناطق واملواقع
األث��ري��ة لتوثيقها وث��م املحافظة
عليها.
 إع ��ادة ب�ن��اء م��ا ت��م ه��دم��ه منسوق السالح وعلى نفس النمط
التراثي مع تسليمها لشاغليها
قبل الهدم.
 املحافظة على حديقة البلدية. امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى آث � ��ار ال �غ��زوالغاشم وتوثيقها.

 إع��ادة ب�ن��اء املتحف الوطنيواملتحف العلمي.
 امل � �ح ��اف� �ظ ��ة ع � �ل ��ى ال� �ق� �ص ��ورالتاريخية.
 املحافظة على أسماء املواقعواملناطق التاريخية.
 إع� � � � � � ��ادة أس� � � �م � � ��اء امل � �ن� ��اط� ��قال �ت��اري �خ �ي��ة ال �ق��دي �م��ة مل�ن��اط�ق�ه��ا
األصلية.
 تشجيع ال�ف�ن��ون التشكيليةالتي توثق التراث والتاريخ.
 ت � �ش � �ج � �ي� ��ع ن� � �ش � ��ر ال � �ف � �ن� ��ونال�ت�ش�ك�ي�ل�ي��ة ال �ت��ي ت��وث��ق ال �ت��راث

والتاريخ.
 تشجيع نشر املواد اإلعالميةالتي توثق التاريخ والتراث.
ساحة اإلرادة
 ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة م ��ا أث� �ي ��ر ف��يساحة اإلرادة وناقشه املجلس في
جلسة  11يونيو  2014ومقدموه:
ك � ��ام � ��ل ال � �ع� ��وض� ��ي ود.ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
ال � � �ط� � ��ري � � �ج� � ��ي وج � � � �م � � � ��ال ال � �ع � �م� ��ر
ود.ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي ون�ي�ب��ل
ال�ف�ض��ل وق��د واف ��ق امل�ج�ل��س عقب
املناقشة على توصيتني هما:

 3طلبات مناقشة لم تنظر
• مدرج على جدول االعمال
طلب مناقشة واح��د ول��م ينظر
م� � �ق � ��دم م� � ��ن ب � �ع� ��ض االع� � �ض � ��اء
ب �ش��أن ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات وال�ت��رق�ي��ات
ال �ت ��ي اع �ت �م��ده��ا ال �س �ي��د ن��ائ��ب
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء ووزي��ر
التجارة والصناعة في الفترة
ال � �ت ��ي ع� ��اص� ��رت االس� �ت� �ج ��واب
امل� �ق ��دم م ��ن ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��دال �ل��ه
الطريجي الستيضاح سياسة
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ش ��أن ��ه وت� �ب ��ادل
الرأي بصدده.
• ف� ��ي ج �ل �س��ة  18ن��وف �م �ب��ر
 2015ت� � � ��م ت � �ك � �ل � �ي� ��ف م� �ك� �ت ��ب
املجلس متابعة مقترح نيابي
ب �ت �خ �ص �ي��ص ج �ل �س �ت��ي ي��وم��ي
ال� �خ� �م� �ي ��س امل� ��واف � �ق�ي��ن  3و17
دي � �س � �م � �ب ��ر  2015ك �ج �ل �س ��ات
خ��اص��ة مل�ن��اق�ش��ة ال�ح�ك��وم��ة من

خ �ل�ال ال � � ��وزراء امل �خ �ت �ص�ين كل
ف��ي اخ�ت�ص��اص��ه ح ��ول تطبيق
ال � �ق ��وان �ي�ن ال� � �ص � ��ادرة ع� �ل ��ى أن
ي �ت��واص��ل م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س م��ع
ال �ل �ج��ان ال �ب��رمل��ان �ي��ة امل�خ�ت�ص��ة
ب �ه��ذه ال �ق��وان�ين م��ع إض��اف��ة أي
ق� ��وان�ي��ن أخ � � ��ري ي � ��رى ال � �ن ��واب
إضافتها مل��ا ه��و وارد ف��ي هذا
امل �ق �ت��رح ع �ل��ى أن ت �ع��د ال�ل�ج��ان
ت� �ق ��اري ��ر م �ت��اب �ع��ة خ �ل��ال م�ه�ل��ة
ي �ح��دده��ا م�ك�ت��ب امل �ج �ل��س بما
ان �ت �ه��ت إل �ي��ه م ��ن دراس � ��ة ح��ول
ع � � ��دم ت� �ط� �ب� �ي ��ق ال� � �ق � ��وان �ي��ن م��ع
ال� �ج� �ه ��ات امل� �س ��ؤول ��ة ع �ن �ه��ا ث��م
تحديد جلسات أي��ام الخميس
ملناقشة ما تم التوصل إليه.
• ف ��ي ج �ل �س��ة  15دي�س�م�ب��ر
 2015وافق املجلس على مقترح
ق��دم��ه  5ن ��واب بتحديد جلسة

خ� ��اص� ��ة أو ج � � ��زء م � ��ن ج �ل �س��ة
مل� �ن ��اق� �ش ��ة اإلخ� � �ل � ��ال ال �ج �س �ي��م
باملواد  121إلى  132املنصوص
ف��ي ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة ملجلس
األم��ة بعد أن ك�ث��رت ف��ي اآلون��ة
األخ� �ي ��رة ش� �ك ��اوى ال� �ن ��واب من
التأخير في ال��رد على األسئلة
أو ع� � ��دم وج � � ��ود ال� � � � � ��وزراء ف��ي
ج �ل �س��ة م �ن��اق �ش��ة األس� �ئ� �ل ��ة أو
االع �ت��ذار ع��ن اإلج��اب��ة اس�ت�ن��ادا
لحكم املحكمة الدستورية.

 إح � ��ال � ��ة ك � ��اف � ��ة امل� �س� �ت� �ن ��داتال �ت��ي وق �ع��ت ت�ح��ت ي��د الحكومة
ومجمل ما تم رص��ده وتسجيله
أثناء تجمع املواطنني في ساحة
اإلرادة وخطابات املتحدثني إلى
النائب العام في غضون أسبوع.
 ت �ك �ل �ي��ف دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ةوالهيئة العامة ملكافحة الفساد
ف�ت��ح ب ��اب اس�ت�ق�ب��ال أي ب�لاغ��ات
ل �ل �م��واط �ن�ين ل �ت �ق��دي��م أي وث��ائ��ق
وم �س �ت �ن��دات ذات ص �ل��ة ب �م��ا تم
ت��داول��ه ع��ن ت �ح��وي�لات وق�ض��اي��ا
ف �س��اد خ �ل�ال ش �ه��ر م ��ن ت��اري �خ��ه
على أن يكون ل��دي��وان املحاسبة
االس�ت�ع��ان��ة ب ��أي م��ن امل��ؤس�س��ات
ال �ع��امل �ي��ة ل �ب �ح��ث األم� � ��ر وإع� � ��داد
تقرير مدعم باملستندات للعرض
على مجلس األمة أو تقديمه إلى
النيابة العامة مباشرة إذا كان
امل �ج �ل��س ف ��ي ع�ط�ل�ت��ه ال�ب��رمل��ان�ي��ة
وإذا م ��ا ث �ب��ت أن ه� �ن ��اك ش�ب�ه��ة
فساد تم التوصل إليها.
إشادة بنجاحات األمير
ف��ي ج�ل�س��ة  18ن��وف�م�ب��ر 2014
واف� ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ط �ل��ب م�ق��دم
م��ن  10ن��واب بتخصيص ساعة
م� � ��ن ب� � ��داي� � ��ة ال � �ج � �ل � �س� ��ة إلت� ��اح� ��ة
ال� �ف ��رص ��ة ل�ل�أع� �ض ��اء ب� ��اإلش� ��ادة
بنجاحات ص��اح��ب السمو أمير
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ف ��ي ل ��م ش�م��ل
ال�ب�ي��ت ال�خ�ل�ي�ج��ي ورأب ال�ص��دع
ال� � ��ذي أص� � ��اب ج � � ��داره ق �ـ��دم �ـ��ه د.
ي��وس��ف ال��زل��زل��ة وج� �م ��ال ال�ع�م��ر
وف� �ي� �ص ��ل ال � �ك � �ن� ��دري ود .أح �م��د
مطيع وفيصل الدويسان وعادل
ال� �خ ��راف ��ي وع �ب��دال �ل��ه ال �ع��دوان��ي
وع � �ب� ��دال � �ل ��ه امل � �ع � �ي� ��وف وم � �ب� ��ارك
الحريص وسعد الخنفور.
سوق الكويت لألوراق المالية
ف ��ي ج �ل �س��ة  3دي �س �م �ب��ر 2014
وافق املجلس على طلب مناقشة
ب �ت �خ �ص �ي��ص س��اع �ت�ي�ن مل�ن��اق�ش��ة
وض � ��ع س � ��وق ال� �ك ��وي ��ت ل �ل ��أوراق
امل ��ال� �ي ��ة ووض � � ��ع ج �م �ي��ع ال �س �ب��ل
لتصحيح مسار السوق ليتوجه
ن��اح �ي��ة ال �ص �ع��ود ف ��ي م��ؤش��رات��ه
ل �ي �ع��ود س� ��وق ال �ك��وي��ت ل �ل��أوراق
امل��ال�ي��ة م�ن��اخ��ا ج�ي��دا لالستثمار
قدمه د .يوسف الزلزلة والراحل
نبيل الفضل وسلطان اللغيصم

التتمة ص11

تأبين الملك
عبداهلل والخرافي
لم يغب عن
اهتمامات النواب
النواب تصدوا لقرار
إلغاء دعم الديزل
والكيروسين بـ 9
توصيات لحماية
المستهلك
المجلس دعا
إلى سرعة إنجاز
منظومة قوانين
اإلعسار االقتصادي
والمحكمة
التجارية وتنفيذ
المشاريع
االستثمارية
المجلس تصدى
لتراجع النفط
بـ  14توصية
في مقدمتها
تنفيذ المشاريع
والصناعات
النفطية
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المجلس ناقش أسباب غرامة صفقة
الداو وانقطاع التيار الكهربائي
تتمة المنشور ص10
ود.ع �ب ��د ال�ح�م�ي��د دش �ت��ي وك��ام��ل
ال � � �ع � � ��وض � � ��ي وخ� � � � � � ��رج امل � �ج � �ل� ��س
بالتوصيات التالية:
 ال�س��رع��ة ف��ي إن�ج��از منظومةقوانني االعسار االقتصادي بما
ف�ي�ه��ا أن �ش��اء امل�ح�ك�م��ة ال�ت�ج��اري��ة
االقتصادية.
 سرعة طرح وتنفيذ املشاريعالرأسمالية واالستثمارية وذلك
ل��زي��ادة االن �ف��اق لتحريك العجلة
االقتصادية.
 ض� � � ��رورة اس� �ت� �م ��رار ال �ه �ي �ئ��ةالعامة لالستثمار في االستثمار
ب ��ال� �س ��وق امل� �ح� �ل ��ي م� ��ع ض� � ��رورة
ت �ح��ول �ه��ا م ��ن م �س �ت �ث �م��ر م �ب��اش��ر
إل��ى مستثمر غير مباشر وذل��ك
لتفعيل دور االستثمار املؤسسي
مع تعديل القوانني املعنية لهذا
االستثمار.
 اإلس ��راع ف��ي تعديل وتنفيحق ��ان ��ون ه �ي �ئ��ة اس� � ��واق امل � ��ال ب�م��ا
يسمح بتعزيز تنافسية البورصة
مع البورصات األقليمية.
 رفع درجة الشفافية وتفعيلادوات الحوكمة تدريجيا لحماية
صغار املستثمرين.
 تشكيل لجنة من املختصنيم ��ن ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص وم�م�ث�ل�ين
الجهات الرسمية املعنية ملتابعة
أوضاع البورصة.
 تعديل املادة ( )122من قانونه�ي�ئ��ة أس � ��واق امل� ��ال أو إل �غ��اؤه��ا
أو اس �ت �ب��دال �ه��ا ب�ح�ي��ث يستبعد
التحويل للنيابة مباشرة.
 إع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي ال �ق �ي��ودال� �ت ��ي ي �ض �ع �ه��ا ال� �ب� �ن ��ك امل ��رك ��زي
ع�ل��ى ال�ب�ن��وك الق �ت��راض وتمويل
ال �ش��رك��ات غ �ي��ر امل �ت �ع �ث��رة وال �ت��ي
س �ج �ل��ت م �ي��زان �ي �ت �ه��ا ت �ق��دم��ا ف��ي
األرباح السنوية.
 اإلس ��راع على العمل إليجادآلية لصناع السوق وهو املعمول
به في جميع اسواق العالم.
 اإلس ��راع ف��ي معالجة أخطاءال� �ن� �ظ ��ام اآلل � � ��ي ل � �س� ��وق األوراق
املالية لتجاوز األخطاء املتكررة
وال � �ت ��ي ت� �ك ��ون س �ب �ب��ا دائ � �م ��ا ف��ي
التأثير على السوق.
 تقديم تقرير كل ثالثة أشهرمل �ج �ل��س األم � ��ة ع ��ن م �ت��اب �ع��ة ه��ذه
التوصيات ونسبة تنفيذها
أسباب انخفاض أسعار النفط
ف��ي ج�ل�س��ة  18دي�س�م�ب��ر 2014
ن � ��اق � ��ش امل � �ج � �ل� ��س ط � �ل� ��ب ب� �ش ��أن
اس �ب��اب ان�خ�ف��اض اس �ع��ار النفط
ق� ��دم� ��ه :ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر وح� �م ��دان

صورة من جلسة  15يناير  2015أثناء مناقشة قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسني

ال�ع��ازم��ي ومحمد طنا ود.أح�م��د
مطيع وس �ع��دون ح�م��اد وص��ال��ح
ع ��اش ��ور ود.خ �ل �ي��ل أب ��ل وف�ي�ص��ل
الكندري وخليل الصالح وطالل
ال�ج�لال وعسكر ال�ع�ن��زي وسيف
ال �ع��ازم��ي وخ � ��رج امل �ج �ل��س ب� �ـ 14
توصية:
 االستمرار في تسويق النفطالكويتي لضمان وج��ود أس��واق
عاملية لشرائه.
 االستمرار في تطوير القطاعال �ن �ف �ط��ي ب��ال �ص �ن��اع��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة
التي تزيد من إيرادات الدولة.
 العمل على تنفيذ كل ما منشأنه تحويل الكويت إل��ى مركز
لتطوير الصناعات النفطية كما

ك ��ان م� �ق ��ررا ف ��ي خ �ط��ط ح�ك��وم�ي��ة
سابقة.
 ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ج� �م� �ي ��ع امل � �ش� ��اري� ��عال�ن�ف�ط�ي��ة ال �ت��ي ت �ط��ور صناعتنا
النفطية وتقلل من تكلفة االنتاج.
 االب � � � �ق � � ��اء ع � �ل� ��ى ال� � �ك� � �ف � ��اءاتال��وط �ن �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ت��ي شهد
لها القاصي والداني أنها عقول
فنية لديها القدرة على التطوير
واالبتكار.
 ال �ع �م��ل ع �ل��ى االس� �ت� �ف ��ادة منال �ش ��راك ��ات م ��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
ف��ي م�ج��االت التطوير ف��ي جميع
اق��اط�ع��ات النفطية بما يتماشى
مع قوانني ( )B.O.T.والتخصيص
واملبادرات وغيرها.

صورة من جلسة مناقشة انقطاع التيار الكهربائي في  12فبراير 2015

 ه�ن��اك مجموعة م��ن الحقولال �ن �ف �ط �ي��ة وح � �ق� ��ول ال � �غ� ��از ال �ت��ي
عليها خالف سياسي مع بعض
ال��دول امل�ج��اورة ينبغي ح��ل هذه
ال�خ�لاف��ات وال��وص��ول إل��ى حلول
ف �ي �ه��ا م �ن �ف �ع��ة ل �ل �ك��وي��ت وال �ع �م��ل
على االنتهاء من إيجاد الحلول
املرضية لجميع األطراف.
 ال� � �ت � ��أك� � �ي � ��د ع� � �ل � ��ى ت ��وظ� �ي ��فال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وت ��دري� �ب� �ه ��م ل�ل�ع�م��ل
ف ��ي ج �م �ي��ع ال �ق �ط��اع��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة
دون اس�ت�ث�ن��اء وم �ح��اول��ة تبديل
ال� � �ع� � �ن � ��اص � ��ر غ� � �ي � ��ر ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة
بالكويتيني خ�ل�ال ف�ت��رة ال تزيد
على سنتني.
 -اتخاذ الدولة االستراتيجية

اي �ج��اد ب��دائ��ل ل�ل�إي ��رادات امل��ال�ي��ة
ل �ل��دول��ة وت �ق �ل �ي��ل االع �ت �م ��اد على
ال �ن �ف��ط س� ��واء ع ��ن ط��ري��ق إش ��راك
ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ف� ��ي م �ش��اري��ع
ال ��دول ��ة ال �ت ��ي ي �ك ��ون ف �ي �ه��ا ن �م��اء
ل�ل�اق� �ت� �ص ��اد ال� �ك ��وي� �ت ��ي وت �ف �ع �ي��ل
ق��ان��ون التخصيص ال �ص��ادر في
عام  2010أو غيرها.
 االس� � �ت� � �ف � ��ادة م � ��ن ال� �خ� �ب ��راتال� �ع ��امل� �ي ��ة ف � ��ي ج �م �ي ��ع امل � �ج� ��االت
النفطية لتطويرها وتنفيذ كل ما
هو وارد في خطة التنمية للتأكد
من تنفيذها كما هو مخطط لها.
 االس � � �ت � � �م� � ��رار ف� � ��ي م �ت ��اب �ع ��ةاألح� � � � � � � � � � � ��داث امل� � �خ� � �ت� � �ل� � �ف � ��ة ع� �ل ��ى
م�س�ت��وى ال �ع��ال��م ل��وض��ع الخطط
واالس�ت��رات�ي�ج�ي��ات ال�ت��ي ال تؤثر
س�ل�ب��ا ع�ل��ى ال��وض��ع امل��ال��ي ال�ع��ام
للدولة.
 م� � �ح � ��اول � ��ة اي � � �ج� � ��اد ال� �س� �ب ��لال�س�ي��اس�ي��ة وال��دب �ل��وم��اس�ي��ة ق��در
االم � �ك � ��ان ل �ل �ت �خ �ف �ي��ف م� ��ن ت��أث �ي��ر
ن � ��زول أس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط وم �ت��اب �ع��ة
س �ي��اس��ات ال � ��دول امل �ت �ن��ازع��ة من
خ�ل�ال م��ؤس �س��ات األم� ��م امل�ت�ح��دة
ل �ل��وص��ول إل� ��ى ح �ل��ول س�ي��اس�ي��ة
تقلل من التوترات العاملية التي
تؤثر على أسعار النفط.
 تقدم الحكومة تقريرها علىم��دى تنفيذ ه��ذه التوصيات في
بداية دور االنعقاد املقبل.
 إل � �غ� ��اء امل� �ش ��ارك ��ة ب��ال �ن �ج��احل� �ث� �ب ��وت م �خ��ال �ف �ت �ه��ا ل �ل �م �ب��ادئ
ال � ��دس� � �ت � ��وري � ��ة وع � � � ��دم ج � ��دواه � ��ا
للوطن.
إلغاء قرار رفع الدعم
عن الديزل والكيروسين
ف� ��ي ج �ل �س��ة  15ي� �ن ��اي ��ر 2015
ن��اق��ش امل �ج �ل��س ال �غ��اء ق� ��رار رف��ع
ال��دع��م ع��ن ال��دي��زل وال�ك�ي��روس�ين
وخرج املجلس بـ  9توصيات:
 وقف قرار رفع أسعار الديزلوال � �ك � �ي� ��روس�ي��ن إل � � ��ى ح �ي��ن ع �م��ل
دراس ��ة متكاملة ح��ول ه��ذا األم��ر
يبني فيها سلبيات وايجابيات
م �ث��ل ه� ��ذا ال � �ق� ��رار وع � ��دم ت��أث �ي��ره
ع�ل��ى امل��واط �ن�ين ب �ص��ورة سلبية
وكذلك تبني هذه الدراسة طريقة
ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال �س �ل��ع ال �ض��روري��ة
ل �ل �م��واط��ن ب�ح�ي��ث ال ت��ؤث��ر سلبا
على حياته املعيشية اليومية.
 مراقبة أسعار السلع وتفعيلدور إدارة ح�م��اي��ة املستهلك في
وزارة التجارة إليقاع العقوبات
بكل الجهات املخالفة.

التتمة ص12
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تأبين شهداء
مسجد الصادق
قدم درسا
في التالحم
الشعبي والنيابي
والمجتمعي
المجلس لم يحدد
موعدا لمناقشة
القوانين الصادرة
وإخالل الوزراء
بالنصوص الالئحية
في شأن األسئلة
البرلمانية
طلبات مناقشة
نوعية عن تقارير
لجان التحقيق
واللوائح التنفيذية
للقوانين
المجلس يشرع
الباب للتحقيق في
إيقاف الرياضة
ووضع خطة
شاملة لتطويرها
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األربعاء  26ربيع األول  06 . 1437يناير 2016

مجلس األمة تصدى للتصعيد السياسي
المفتعل الستهداف الوطن واستقراره
تتمة المنشور ص11
 ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��وان�ي�ن ب �ح��ق كلال� �ش ��رك ��ات امل �خ ��ال �ف ��ة ل� �ل� �ق ��رارات
ال �خ��اص��ة ب �ع��دم زي� ��ادة األس �ع��ار
وك��ذل��ك تطبيق ال� �ج ��زاءات التي
ت�ح��دده��ا ه��ذه ال�ق��وان�ين ف��ي حق
تلك الشركات.
 تفعيل دور اتحاد الجمعياتالتعاونية ملراقبة أسعار السلع
ومحاسبة الجمعيات التعاونية
ال �ت��ي ال ت �ل �ت��زم ب� �ق ��رارات ات �ح��اد
ال �ج �م �ع �ي��ات ب� �ع ��دم رف� ��ع أس �ع��ار
السلع بالطريقة الخاطئة التي
حصلت خالل األيام السابقة.
 ت�ق��دم الحكومة التشريعاتاملناسبة إليقاف جشع الشركات
ال�ت��ي ت�ق��وم ب��رف��ع أس �ع��ار السلع
دون أي مبرر لذلك.
 وقف أي قرارات قيد الدراسةل��دى الحكومة بخصوص إلغاء
ال ��دع ��وم ��ات ل�ل�س�ل��ع وال �خ��دم��ات
ال� � � �ض � � ��روري � � ��ة ل� � �ل� � �م � ��واط � ��ن إل � ��ى
ح�ي��ن االن � �ت � �ه ��اء م� ��ن ال � ��دراس � ��ات
الضرورية للتأكد من أن أي قرار
ال ي��ؤث��ر ع �ل��ى ج �ي��ب امل ��واط ��ن أو
الحياة اليومية االعتيادية.
 ت� �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة وب� �ص ��ورةم �س �ت �ع �ج �ل ��ة ب� ��اس � �ت � �م� ��رار دع� ��م
ال� �ك� �ي ��روس�ي�ن ل �ج �م �ي��ع امل �خ��اب��ز
وك ��ذل ��ك ت�س �ه�ي��ل إع� � ��ادة فتحها
ب �ع��د أن أغ �ل �ق��ت ن �ت �ي �ج��ة زي � ��ادة
سعر الكيروسني.
 تقديم التشريعات وتطبيقال� �ق ��وان�ي�ن ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ج �ه��ات
امل� �ه ��رب ��ة ل� �ل ��دي ��زل وإن� � � � ��زال أش ��د
العقوبات لكل من يثبت في حقه
جريمة التهريب.
 إعطاء سكان منطقة صباحاألح �م��د دي ��زل م��دع��وم إل ��ى حني
وص� ��ول ال �ك �ه��رب��اء ب �ع��د ال�ك�ش��ف
ح �ي��ث وص� ��ول ال �ك �ه��رب��اء بشهر
مارس.
تأبين خادم الحرمين
الشريفين
ف� ��ي ج �ل �س��ة  28ي �ن��اي��ر 2015
ن� ��اق� ��ش امل� �ج� �ل ��س ت� ��أب�ي��ن خ � ��ادم
الحرمني الشريفني الراحل امللك
ع�ب��دال�ل��ه ب��ن ع�ب��د ال�ع��زي��ز بطلب
م ��ن :ع�ب��دال�ل��ه امل �ع �ي��وف ومحمد
ال � �ج � �ب� ��ري وف � �ي � �ص� ��ل ال � �ك � �ن� ��دري
وس � �ل � �ط ��ان ال �ل �غ �ي �ص��م وف� � ��ارس
العتيبي ومحمد البراك ومحمد
طنا وحمدان العازمي وسعدون
ح � �م � ��اد ود .م� �ح� �م ��د ال� �ح ��وي� �ل ��ه
ود .اح �م��د م �ط �ي��ع ود .ع�ب��دال�ل��ه
الطريجي.

مهلة  3أشهر
للجنة الشباب
والرياضة لتقديم
تقريرها وتحديد
المسؤول عن
إيقاف النشاط
الرياضي

صورة من جلسة  6مايو  2015أثناء مناقشة أحداث التصعيد السياسي

انقطاع التيار الكهربائي
ف ��ي ج �ل �س��ة  12ف �ب ��راي ��ر 2015
ناقش املجلس  3طلبات مناقشة
حيث خصص املجلس ساعة من
الجلسة ملناقشة ح��ادث��ة انقطاع
ال� �ت� �ي ��ار ال �ك �ه ��رب ��ائ ��ي ع� ��ن م�ع�ظ��م
مناطق الكويت وفيما يلي نص
ال� �ط� �ل ��ب :ن� �ظ ��را ل �ت �ع ��رض ال �ب�ل�اد
الن � �ق � �ط� ��اع م � �ف� ��اج� ��يء ل �ل �ك �ه��رب��اء
م �م��ا أث� ��ار ال �ف��زع ل ��دى امل��واط �ن�ين
وأرب��ك امل��راف��ق وال �ش��وارع وأش��اع
ال �ف��وض��ى ب �ش �ك��ل غ �ي��ر م �س �ب��وق.
قدمها :عبدالله التميمي وجمال
العمر ود .يوسف الزلزلة وصالح
ع ��اش ��ور وم �ح �م��د ط �ن��ا وم� �ب ��ارك
ال�خ��ري�ن��ج وأح �م��د الري وفيصل

من جلسة تأبني مسجد الصادق  30يونيو2015

ال� ��دوي � �س� ��ان وف� �ي� �ص ��ل ال� �ك� �ن ��دري
ود.عبدالحميد دش�ت��ي وح�م��دان
ال � �ع� ��ازم� ��ي وس � �ع� ��ود ال �ح��ري �ج��ي
ود.م� � �ح� � �م � ��د ال � �ح ��وي � �ل ��ة وم ��اج ��د
موسى وخليل الصالح ود .عودة
ال ��روي� �ع ��ي وع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي
وح � � � �م� � � ��ود ال� � � �ح� � � �م � � ��دان وس � �ي� ��ف
العازمي وخرج بـ  11توصية:
 تقديم تقرير ك��ام��ل بأسبابأزم� ��ة ان �ق �ط��اع ال �ك �ه��رب��اء ملجلس
األم� ��ة ح ��ال ان �ت �ه��اء ال � � ��وزارة منه
ولفترة ال تزيد علي شهر واحد.
 إذا ث �ب��ت أن ه� �ن ��اك ق �ص��ورام � ��ن ب � �ع ��ض امل� � �س � ��ؤول �ي��ن ت �ت �خ��ذ
االجراءات القانونية ملحاسبتهم.
 -االس� �ت� �م ��رار ف ��ي دع� ��م ال��رب��ط

ال �خ �ل �ي �ج��ي وال� �ت ��واص ��ل م ��ع دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي في
تقوية الربط الخليجي.
 ال �ع �م��ل ع �ل��ى دع ��م ك��ل م��ا منشأنه تقوية املحطات الكهربائية
ل � �ع� ��دم ت� � �ك � ��رار أزم � � � � ��ات ان� �ق� �ط ��اع
ال� �ك� �ه ��رب ��اء م � ��رة أخ� � ��رى وت �ق �ل �ي��ل
احتماالت حدوثها.
 دراس��ة وض��ع ال�ط��وارئ ال��ذيح��دث خ�لال األزم ��ة وال�ع�م��ل على
ال�ت��أك��د أن ج�م�ي��ع أج �ه��زة ال��دول��ة
قادرة على مواجهة الطوارئ.
 توفير محطات متنقلة بعددأك �ب��ر مل��واج �ه��ة ح� ��االت ال �ط��وارئ
القادمة ال سمح الله.
 -دراس��ة ان�ش��اء محطة خاصة

بالنفط وجميع القطاع النفطي
ألنها تستهلك  900ميجاوات.
 ال�ع�م��ل ع�ل��ى إي �ج��اد ال�ط��اق��اتال� �ب ��دي� �ل ��ة ك ��ال� �ط ��اق ��ة ال �ش �م �س �ي��ة
وال� � �ط � ��اق � ��ة ال � �ه� ��وائ � �ي� ��ة وغ� �ي ��ره ��ا
وم � �ح� ��اول� ��ة ت �ن �ف �ي��ذ ج � � ��زء م �ن �ه��ا
ل�ب�ع��ض امل �ن��اط��ق وت�ع�م�ي�م�ه��ا في
حال ثبات نجاحها.
 م � �ك� ��اف� ��أة امل� ��وظ � �ف�ي��ن ال ��ذي ��نأث �ب �ت��وا ق��درات �ه��م ال��رائ �ع��ة خ�لال
فترة األزم��ة والعمل على تكثيف
تدريبهم ملواجهة األزمات.
 إن� � �ش � ��اء م� ��رك� ��ز م �ت �خ �ص��صإلدارة الكوارث واألزمات وتدريب
موظفيه على ذلك.
 وج� ��ود ن��اط��ق رس �م��ي ب��اس��مال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ح ��ال ��ة ح � ��دوث أي
طارئ.
مالحظات ديوان المحاسبة
ن� ��اق� ��ش امل � �ج � �ل ��س م�ل�اح� �ظ ��ات
دي� ��وان امل �ح��اس�ب��ة ع �ل��ى اإلدارات
والجهات واملؤسسات الحكومية
وخرج املجلس بـ  5توصيات:
 أن ت �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة (ب �ك��اف��ةال� �ج� �ه ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة) ب �ت �ق��دي��م
تقرير خ�لال شهرين ال��ى دي��وان
امل � �ح ��اس � �ب ��ة م� � �ح � ��ددا ف � �ي ��ه ك ��اف ��ة
اإلج� � ��راءات امل�ت�خ��ذة ب��امل�خ��ال�ف��ات
امل � ��ال � �ي � ��ة وف� � � ��ق ط � �ل � �ب� ��ات دي� � � ��وان
املحاسبة وعلى ديوان املحاسبة
تقديم تقرير ملجلس األم��ة خالل
ش � �ه� ��ر م� �ت� �ض� �م� �ن ��ا رأي� � � � ��ه ب� �ش ��أن
ت�ل��ك اإلج� � ��راءات وم� ��دى جديتها
م��وض �ح��ا ف �ي��ه ت��وص �ي��ات��ه ب �ه��ذا
الشأن.
أن ت� �ق ��وم ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ت �ق��دي��م
ت�ق��ري��ر ل��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة ب�ش��أن
ال � ��دراس � ��ات ال �ت ��ي أع ��ده ��ا دي� ��وان

امل � � �ح � ��اس � � �ب � ��ة وال � � � �ت� � � ��ي أرس � � �ل � ��ت
ل�ل�ح�ك��وم��ة وذل � ��ك خ �ل�ال ش�ه��ري��ن
م�ح��ددا فيها اإلج� ��راءات املتخذة
م��ن قبلها ب�ش��أن م��ا ورد بها من
ت��وص�ي��ات ون�ت��ائ��ج وع�ل��ى دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ت �ق��دي��م ت �ق��ري��ر خ�ل�ال
ش �ه��ر مل�ج�ل��س األم� ��ة م �ح��ددا فيه
مدى جدية اإلج��راءات الحكومية
وأي توصيات بهذا الشأن.
 ت �ك �ل �ي��ف دي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ةب� � ��إع� � ��داد دراس � � � � ��ة ح � � ��ول ت �ق �ي �ي��م
آل� �ي ��ة ت �ن �ف �ي��ذ ال � ��دي � ��وان األم� �ي ��ري
للمشاريع اإلنشائية آخذين في
االعتبار القدرات الفنية للعاملني
ب � ��ال � ��دي � ��وان ل �ت �ق �ي �ي��م امل � �ش ��اري ��ع
ودراسة العروض املقدمة وعقود
املناقصات أو التكليف باألعمال
س��ؤاء ك��ان ذل��ك من واق��ع ميزانية
ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري أو م�ي��زان�ي��ات
الجهات األخرى.
 وه ��ل ل ��دى ال ��دي ��وان األم �ي��ريال� �ق ��درات ال�ف�ن�ي��ة مل�ت��اب�ع��ة ان �ج��از
ت�ل��ك امل�ش��اري��ع واج � ��راءات تأهيل
املناقصني؟
 وهل تلك املشاريع تمت بناءع �ل��ى دراس � � ��ات ت�ق�ي�ي�م�ي��ة ت �ح��دد
ال �ت �ك �ل �ف��ة ال� �ت� �ق ��دي ��ري ��ة ل�ل�أع �م ��ال
املطلوبة وأي أعمال أخرى يراها
الديوان أثناء الدراسة.
تقارير اللجان
ناقش املجلس تقارير اللجان
عن طلبات التحقيق وانتهى إلى
توصيتني:
 ح��ث ال ��دي ��وان ع �ل��ى ال�ت�ح�ق��قف� �ي� �م ��ا إذا ك� ��ان� ��ت امل� ��وض� ��وع� ��ات
ت �ت �ض �م��ن اي م �خ��ال �ف��ة ل �ل �ق��واع��د
واألح � �ك� ��ام امل��ال �ي��ة امل �ع �م��ول ب�ه��ا
وف� �ي� �م ��ا إذا ك� � ��ان ق � ��د ص� � ��در ع��ن
امل �س��ؤول�ي�ن ع �ن �ه��ا أو امل �ش��ارك�ين
فيها أي تصرف خاطئ أو إهمال
أو ت �ق �ص�ي��ر ت��رت��ب ع �ل �ي��ه ض�ي��اع
الحقوق املالية للدولة أو املساس
بمصالحها املالية.
 إح ��ال ��ة ب ��اق ��ي ال �ت �ق��اري��ر إل��ىال� �ح� �ك ��وم ��ة الت � �خ� ��اذ اإلج� � � � ��راءات
امل�ن��اس�ب��ة ب�ش��أن�ه��ا ع�ل��ى أن تقدم
تقريرا في هذا الشأن خالل ثالثة
أش�ه��ر م��ن ت��اري��خ ه��ذا ال �ق��رار إلى
املجلس.
تأخير صدور اللوائح
التنفيذية للقوانين
ف ��ي ج �ل �س��ة  11م � ��ارس 2015
ن��اق��ش امل �ج �ل��س أس �ب��اب ت��أخ�ي��ر
ص � � � ��دور ال� � �ل � ��وائ � ��ح ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة
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المجلس فتح ملفات صدور اللوائح
التنفيذية للقوانين الصادرة
تتمة المنشور ص12
ل�ل�ق��وان�ين ال �ص ��ادرة ع��ن مجلس
األم� � � � ��ة وب� � �ع � ��د ال� � �ن� � �ق � ��اش واف� � ��ق
املجلس على التوصية التالية:
 أن ت� � �ق � ��دم ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة إل� ��ىامل �ج �ل��س ج� ��دول زم �ن��ي ب��ال�ف�ت��رة
ال � ��زم� � �ن� � �ي � ��ة ال � � �ت� � ��ي ت� �ح� �ت ��اج� �ه ��ا
لالنتهاءمن ال�ل��وائ��ح التنفيذية
وت ��اري ��خ ت �ن �ف �ي��ذ ه� ��ذه ال �ق��وان�ي�ن
وأن ت� �ف ��وض ل �ج �ن��ة األول� ��وي� ��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب�م�ت��اب�ع��ة امل��وض��وع
للتأكد من االلتزام بما ستقدمه
م ��ن ج� ��دول زم �ن��ي ل�لان �ت �ه��اء من
ال � �ل� ��وائ� ��ح ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وب� ��داي� ��ة
ت �ط �ب �ي��ق ه� ��ذه ال� �ق ��وان�ي�ن إض��اف��ة
إل ��ى أن ت �ق��دم ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات
تقريرا كل ثالثة أشهر عن مدى
التزام الحكومة بتنفيذ القوانني
واللوائح التنفيذية.
ردود الوزراء على مالحظات
ديوان المحاسبة
ف ��ي ج �ل �س��ة  12م � ��ارس 2015
وافق املجلس على طلب مناقشة
ردود ال � � ��وزراء ع �ل��ى م�لاح �ظ��ات
دي��وان املحاسبة وخرج املجلس
ب �ث�ل�اث��ة ت��وص �ي��ات ج � ��اءت ع�ل��ى
النحو التالي:
 إحالة ردود الوزراء والجهاتال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ع� �ل ��ى امل�ل�اح� �ظ ��ات
وامل�خ��ال�ف��ات ال� ��واردة ف��ي تقارير
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة للسنة املالية
 ٢٠١٤/٢٠١٣إلى لجنة امليزانيات
ل ��درس� �ه ��ا م ��ع ال � ��دي � ��وان وإع� � ��داد
ت �ق��ري��ر ب �ش��أن �ه��ا وت �ق��دي �م��ه إل��ى
املجلس.
 إل� � ��زام ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ةاعتبارا من يوم  12مارس 2015
ت��زوي��د دي ��وان املحاسبة بما تم
تالفيه من مالحظات ومخالفات
س� ِّ�ج�ل��ت عليها م��ن ال ��دي ��وان في
تقريره عن السنة املالية املذكورة
وم � ��ا ق �ب �ل �ه��ا ف ��ي م ��وع ��د أق �ص��اه
األول من أبريل املقبل.
 ت �ك �ل �ي��ف دي� � � ��وان امل �ح��اس �ب��ةب� � �ت � ��زوي � ��د ل � �ج � �ن� ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي البرملانية
خ � �ل� ��ال م� �ن ��اق� �ش� �ت� �ه ��ا مل� �ي ��زان� �ي ��ة
 ٢٠١٦/٢٠١٥للجهات الحكومية
ك��ل ع �ل��ى ح ��دة ب �م��ا ان �ت �ه��ت إل�ي��ه
ه � � ��ذه ال � �ج � �ه� ��ات م � ��ن ت� �س ��وي ��ات
ل� �ل� �م�ل�اح� �ظ ��ات ع � �ل� ��ى أن ي �ق � ّ�ي ��م
الديوان مدى جدية هذه الجهات
م��ن عدمها على أن تتجه لجنة
امل �ي��زان �ي��ات ه ��ذا ال �ع��ام إل ��ى رب��ط
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى ه� ��ذه امل �ي��زان �ي��ات
ب� �م ��دى ج ��دي ��ة ت �ع��ام��ل ال �ج �ه��ات
م��ع م�لاح�ظ��ات ال ��دي ��وان بحسب
إفادته.

المجلس يؤبن
خادم الحرمين
الشريفين وجاسم
الخرافي وشهداء
تفجير مسجد
الصادق

من جلسة  25مارس املتعلقة بمناقشة اإلساءة للقضاء

القضاء الكويتي
ف� ��ي ج �ل �س��ة  25م� � ��ارس 2015
ناقش املجلس إجراءات الحكومة
ب � � �ش� � ��أن اإلس� � � � � � � � � ��اءات امل� � �ت� � �ك � ��ررة
للقضاء الكويتي الشامخ بطلب
م ��ن ال � �ن� ��واب ف �ي �ص��ل ال ��دوي� �س ��ان
وس � �ع� ��دون ح� �م ��اد وأح� �م ��د الري
ود .ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة ود .ع ��ودة
الرويعي وفيصل الشايع وفارس
ال �ع �ت �ي �ب��ي وم �ح �م��د ط �ن��ا وأح �م��د
القضيبي وماجد موسى ومحمد
البراك ومبارك الحريص وفيصل
ال � �ك � �ن� ��دري وم � ��اض � ��ي ال� �ه ��اج ��ري
وع � � � ��ادل ال � �ج� ��ارال � �ل� ��ه وع� �ب ��دال� �ل ��ه
التميمي وعبدالله املعيوف.
تداعيات األحداث
والتصعيد السياسي
ف��ي جلسة  6مايو  2015واف��ق
امل � �ج � �ل ��س ع � �ل ��ى ط � �ل ��ب م �ن��اق �ش��ة
مقدم من النواب بشأن تداعيات
األح � ��داث وال�ت�ص�ع�ي��د السياسي
امل �ف �ت �ع��ل امل �خ �ط��ط ل ��ه م ��ن أط ��راف
ك ��ان ��ت ت� �ت ��آم ��ر الس � �ت � �ه� ��داف أم ��ن
ال ��وط ��ن واس � �ت � �ق� ��راره ال �س �ي��اس��ي
واالجتماعي وسعت إلى تقويض
ال�ن�ظ��ام وض ��رب ك��اف��ة مؤسسات
ال � ��دول � ��ة ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة ال �ع��ري �ق��ة
واإلساءة لشيوخ القضاء تضمن
 3توصيات:
 )1إحالة كل من شأنه تشكيل
ت�ه�م��ة أم ��ن دول� ��ة وك ��ل م��ن يثبت
ت��ورط��ه ت�خ�ط�ي�ط��ا أو ت�م��وي�لا أو
تحريضا أو تنفيذا إل��ى النيابة
ال �ع��ام��ة الت �خ��اذ ك��اف��ة اإلج� ��راءات
القانونية في هذا الشأن.
 )2ك � � �ش � � ��ف أس � � � � �م� � � � ��اء ك � ��اف � ��ة
املتورطني من سياسيني ون��واب
سابقني وإعالميني ودوره��م في
التخطيط والتنفيذ لهذه املؤامرة

ووضع الرأي العام الكويتي أمام
حقائق األمور.
 )3ك� �ش ��ف أس� � �م � ��اء ودور ك��ل
الناشطني املتورطني في وسائل
ال� � �ت � ��واص � ��ل االج � �ت � �م� ��اع� ��ي ال� �ت ��ي
كانت ت��ؤدي أدوارا مشبوهة في
الترويج للمؤامرة.
تأبين الخرافي
ف � ��ي ج� �ل� �س ��ة  2ي ��ون� �ي ��و 2015
ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة
مقدم من األعضاء لتأبني رئيس
مجلس األم��ة السابق املغفور له
ب ��إذن ال �ل��ه ج��اس��م ال �خ��راف��ي وه��م
د.ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي وس�ل�ط��ان
ال � �ش � �م � ��ري وف � �ي � �ص� ��ل ال � �ك � �ن� ��دري
وماجد موسى ود.عوده الرويعي
وطالل الجالل وعبدالله املعيوف
وم �ب��ارك ال�ح��ري��ص وم�ح�م��د طنا
وسعدون حماد.
تأبين شهداء مسجد الصادق
ف ��ي ج �ل �س��ة  30ي��ون �ي��و 2015
ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة
م�ق��دم م��ن ال �ن��واب ل�ت��أب�ين ش�ه��داء
تفجير مسجد ال �ص��ادق ون�ظ��ره
املجلس.
الوضع الرياضي
ف ��ي ج �ل �س��ة  4ن��وف �م �ب��ر 2015
ن ��اق ��ش امل �ج �ل��س ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة
بشأن الوضع الرياضي وايقاف
النشاط الكروي في الكويت املقدم
م� ��ن ال � �ن� ��واب ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف
وع � � � � ��ادل ال � �ج � ��ارال � �ل � ��ه ال � �خ� ��راف� ��ي
وفيصل الشايع وصالح عاشور
ود.ع � � � � ��ودة ال ��روي � �ع ��ي ود.خ� �ل� �ي ��ل
عبدالله وف��ي ختام النقاش وقد
تضمن  5توصيات:
 )1تكليف ال��ى لجنة الشباب

وال��ري��اض��ة التحقيق ك��ل م��ا أثير
وي �ت �ص��ل ب � �ص� ��دور ق� � ��رار إي �ق��اف
ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي وت �ح��دي��د كل
من ساهم او ش��ارك بالجلسة أو
سعى داخليا أو خارجيا بطريق
م �ب��اش��ر أو غ �ي��ر م �ب��اش��ر وأدى
م��ا ق��ام ب��ه م��ن أع�م��ال ال��ى ص��دور
ق��رار اإليقاف اي��ا كانت صفته أو
م��وق �ع��ه وع �ل��ى أن ت �ق��دم ال�ل�ج�ن��ة
تقريرها الى املجلس خالل ثالثة
اشهر متضمنا:
م ��ا ان �ت �ه��ت ال� �ي ��ه ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات
مشفوعا برأيها وتوصياتها.
اقتراح ماهية االستراتيجيات
وال�س�ي��اس��ات ووض��ع املقترحات
ال �ل�ازم ��ة إلع� � ��ادة ب �ن ��اء ال��ري��اض��ة
الكويتية وانتشالها م��ن الحالة
املتردية التي وصلت اليها خالل
اآلون� ��ة االخ �ي ��رة وت ��راه ��ا اللجنة
م �ع��ال �ج��ة ل �ل��وض��ع م ��ع م �ع��ال�ج��ة
األع� �م ��ال ال �ت��ي أدت ال� ��ى ح ��دوث
امل �ش �ك �ل��ة ت��أك �ي��دا ل �ع��دم ت �ك��راره��ا
مستقبال وللجنة ف��ي ذل��ك كافة
ال �ص�ل�اح �ي��ات ال �ت��ي ت�م�ك�ن�ه��ا من
ان �ج��از أع �م��ال �ه��ا ف ��ي ه ��ذا ال �ش��أن
وذلك وفقا ألحكام املادة  114من
الدستور واملادة  147من الالئحة
الداخلية للمجلس.
 )2ق�ي��ام وزارة الخارجية من
خ�ل�ال م�س��ؤول�ي�ت�ه��ا ف��ي تنسيق
ال� �س� �ي ��اس ��ة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ل �ل��دول��ة
وع �ل��اق � ��ات� � �ه � ��ا م� � ��ع ال � �ح � �ك� ��وم� ��ات
وامل� �ن� �ظ� �م ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة ورع� ��اي� ��ة
م� �ص ��ال ��ح ال � �ك� ��وي� ��ت ب ��ال� �ت ��واص ��ل
ال � �ف � ��وري وم� �خ ��اط� �ب ��ة ك� ��ل ال � ��دول
ال�ش�ق�ي�ق��ة وال �ص��دي �ق��ة ف ��ي دع ��وة
واضحة للوقوف أمام القرار غير
املسؤول واملخالف لكل القوانني
واالت�ف��اق��ات وامل�ع��اه��دات املنظمة
ل �ل �ع�ل�اق ��ة ب�ي��ن ال � � � ��دول االع � �ض� ��اء

وال � �ل � �ج � �ن� ��ة االومل� � �ب� � �ي � ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة
واالت� � �ح � ��اد ال� ��دول� ��ي ل� �ك ��رة ال �ق��دم
«الفيفا» وغيرهما من االتحادات
وامل �ن �ظ �م��ات ال��ري��اض �ي��ة وال�ع�م��ل
على التصدي والوقوف امام مثل
هذه اإلجراءات التعسفية.
 )3تكليف الشعبة البرملانية
بالقيام وفقا مليثاقها املبادرة الى
تصعيد م��وق��ف االت �ح��اد ال��دول��ي
بما يمثله من مخالفة لكل املبادئ
وال �ق �ي ��م ال� �ت ��ي ت �ح �ك��م م �م��ارس �ت��ه
الخ �ت �ص ��اص ��ات ��ه ودع � � ��وة ال � ��دول
أع� �ض ��اء ال �ش �ع��ب ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��ي
البرملانات املختلفة ال��ى الوقوف
الى جانب الحق الكويتي الثابت
ف � ��ي م ��واج � �ه ��ة اإلج � � � � � ��راءات غ �ي��ر
املشروعة لالتحاد الدولي والحد
م ��ن ت �ص��رف��ات��ه ال �خ��اط �ئ��ة وال �ت��ي
تستهدف تحقيق بعض املصالح
ال �ش �خ �ص �ي��ة غ� �ي ��ر امل� �س ��ؤول ��ة أو
املقدر عواقبها.
 )4ق � � �ي� � ��ام وزارة ال � �ش � �ب� ��اب
وال � ��ري � ��اض � ��ة وس � ��ائ � ��ر ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية ذات الصلة العمل فورا
على اتخاذ االج��راءات القانونية
حيال كل من تورط بشكل مباشر
أو غير مباشر عن طريق االتصال
أو ال �ع �م��ل م�س�ت�غ�لا ش �خ �ص��ه او
م �ن �ص �ب��ه واي� � ��ا ك � ��ان م ��وق �ع ��ه ف��ي
التواصل مع املنظمات الرياضية
ال ��دول� �ي ��ة أو االق �ل �ي �م �ي��ة اض � ��رارا
ب �م �ص �ل �ح��ة ال � �ش � �ب� ��اب ال �ك��وي �ت��ي
ع ��ن ط ��ري ��ق ال �س �ع��ي إل� ��ى إي �ق��اف
ال �ن �ش��اط ال ��ري ��اض ��ي ب��ال�ت�ض�ل�ي��ل
وب�م�ع�ل��وم��ات غ�ي��ر صحيحة من
خالل تبني اذاعة أخبار وبيانات
وإش � � ��اع � � ��ات ك� � ��اذب� � ��ة وم� �غ ��رض ��ة
ح��ول أوض��اع النشاط الرياضي
بالبالد األمر الذي نال من الدولة
وه �ي �ب �ت �ه��ا وأض� � ��ر ب�م �ص��ال �ح �ه��ا

ملف
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ال �ق��وم �ي��ة ع �ل��ى ال��رغ��م م��ن ت��واف��ق
ق ��وان�ي�ن ال��ري��اض��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة مع
ن �ظ��م ال �ل �ج �ن��ة األومل �ب �ي��ة ال��دول �ي��ة
واالت� � �ح � ��اد ال� ��دول� ��ي ل� �ك ��رة ال �ق��دم
«الفيفا» وغيرهما من االتحادات
واملنظمات الرياضية مما ينفي
أي ادع � � � � ��اء ب � ��وج � ��ود م � �ث� ��ل ه� ��ذا
التعارض مما يستوجب اخطار
ال �ج �ه��ات ال �ق �ض��ائ �ي��ة امل�خ�ت�ل�ص��ة
للتحقيق وفقا ألحكام امل��ادة 15
م��ن ق��ان��ون ال �ج��زاء رق��م  16لسنة
.1960
 )5ت� �ك� �ل� �ي ��ف ل� �ج� �ن ��ة ال� �ش� �ب ��اب
وال��ري��اض��ة دراس� ��ة م�ق�ت��رح قدمه
ع ��دد م ��ن ال� �ن ��واب ب �ش��أن تشكيل
لجنة استشارية تسمى «اللجنة
الوطنية الرياضية االستشارية»
ملعاونة لجنة الشباب والرياضة
ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة إلن� � � �ق � � ��اذ ال � ��وض � ��ع
ال� � ��ري� � ��اض� � ��ي ال� � � �ع � � ��ام ف � � ��ي دول � � ��ة
ال �ك��وي��ت وي �ك��ون ع ��دد أع�ض��ائ�ه��ا
 30ع � �ض� ��وا م � ��ن ذوي ال� �خ� �ب ��رة
وامل �خ �ت �ص�ين وامل �ش �ه��ود ل �ه��م في
امل � �ج� ��ال ال ��ري ��اض ��ي م� ��ن إداري �ي ��ن
وأع � �ض� ��اء م �ج��ال��س ف ��ي االن ��دي ��ة
أو أي م ��ن ال �ه �ي �ئ��ات ال��ري��اض �ي��ة
السابقني والحاليني ومن بينهم
ال �ق��ان��ون �ي��ون وق ��دام ��ى ال�لاع �ب�ين
ل �ت �ق��دي��م امل� � �ش � ��ورة وال� � ��دراس� � ��ات
وامل� �ق� �ت ��رح ��ات ب��امل �ع��ال �ج��ة ك��اف��ة
أوج��ه االخ�ت�لاالت واملشاكل التي
أدت الن �ح��دار ال��وض��ع ال��ري��اض��ي
ال �ع��ام محليا وإق�ل�ي�م�ي��ا ودول �ي��ا
واق�ت��راح ماهية االستراتيجيات
والسياسات ووض��ع التوصيات
امل� �ن ��اس� �ب ��ة وال �ل ��ازم� � ��ة الن� �ت� �ش ��ال
ال��ري��اض��ة الوطنية الكويتية من
حالة التردي العام وما ألت إليه
ال �ي��وم ل �ت �ك��ون م ��دة ع �م��ل اللجنة
سنتني قابلة للتمديد ملدة مماثلة
ومل��رة واح��دة وعلى أن تخصص
املكافأة املالية املناسبة ألعضاء
اللجنة وفقا اللوائح املعمول بها
وت�ق��وم لجنة الشباب والرياضة
بعد دراس��ة املقترح باتخاذ بما
هو مناسب بشأنه.
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أشاد بالدور الوطني لمكتب الشهيد في تخليد ذكرى شهداء الكويت

الحمود يثمن الرعاية األميرية
لمهرجان الموروث الشعبي
أكد وزير اإلعالم ووزير الدولة
ل�ش��ؤون الشباب الشيخ سلمان
ال �ح �م��ود أن رع ��اي ��ة س �م��و أم �ي��ر
البالد ملهرجان املوروث الشعبي
ت��ؤك��د ع�م��ق ف�ك��ر س�م��وه بأهمية
امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى أص��ال��ة وتقاليد
امل�ج�ت�م��ع ال�خ�ل�ي�ج��ي ال �ت��ي تمثل
ق ��اع ��دة أس��اس �ي��ة ل �ق ��وة ال�ل�ح�م��ة
ل��دول وش�ع��وب مجلس التعاون
لدول الخليج العربية.
ونقلت وزارة االعالم في بيان
ص� �ح ��اف ��ي ع� ��ن ال� �ش� �ي ��خ س �ل �م��ان
الحمود قوله أثناء جولة تفقدية
ق� ��ام ب �ه��ا مل ��وق ��ع م �ه ��رج��ان ق��ري��ة
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح �م��د التراثية
ل� �ل� �م ��وروث وال � �ت� ��راث ال�خ�ل�ي�ج��ي
للوقوف على مدى االستعدادات
ال� � �ج � ��اري � ��ة ت� �م� �ه� �ي ��دا ل�ل�اف� �ت� �ت ��اح
ال��رس �م��ي ل �ل �ق��ري��ة ف ��ي  15ي�ن��اي��ر
الجاري ان اقامة القرية تستهدف
ادخ � ��ال ال �ب �ه �ج��ة وال� �س ��رور على
ن �ف��وس زوار امل �ه��رج��ان وه ��و ما

االحتفاالت
الوطنية تؤصل
أسمى معاني
الوالء واالنتماء
للوطن والقيادة
السياسية
الحمود خالل استقباله فاطمة األمير

ي��ؤك��د ال��رؤي��ة الكويتية بأهمية
دع��م السياحة البينية ب�ين دول
مجلس التعاون الخليجي.
ومن جانب آخر بحث الحمود
م ��ع ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ب��ال��دي��وان
االم� � �ي � ��ري امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام مل �ك �ت��ب
الشهيد فاطمة األمير الفعاليات
ال�ت��ي يرتقب أن ينظمها املكتب
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة االع � � �ي� � ��اد ال��وط �ن �ي��ة

امل�ق�ب�ل��ة .وأش ��اد ب��ال��دور الوطني
ال� � � ��ذي ي � ��ؤدي � ��ه م �ك �ت ��ب ال �ش �ه �ي��د
وم �ن �ت �س �ب��وه ف ��ي ت �خ �ل �ي��د ذك ��رى
ش � �ه� ��داء دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وإب� � ��راز
ب� �ط ��والت� �ه ��م ورع� ��اي � �ت � �ه� ��م ألس ��ر
وأب� �ن ��اء ال �ش �ه��داء ال��ذي��ن ض�ح��وا
ب ��دم ��ائ �ه ��م ال ��زك� �ي ��ة ف� � ��داء ل �ت ��راب
الوطن الغالي.
وقال الشيخ سلمان ان مشاركة

م �ك �ت��ب ال �ش �ه �ي��د ب ��االح� �ت� �ف ��االت
الوطنية املرتقبة تؤصل أسمى
معاني ال��والء واالن�ت�م��اء للوطن
ول �ل �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة الحكيمة
وت�ب��ث مشاعر الفخر واالع �ت��زاز
ف��ي ن �ف��وس امل��واط��ن وامل �ق �ي��م في
استرجاع ذك��رى شهداء الكويت
البررة.

«العفو األميري» تفحص
ملفات نزالء المؤسسات
اإلصالحية
اع � �ل � �ن� ��ت وزارة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة
ع ��ن ب� ��دء ل �ج �ن��ة إع� � ��داد ال �ق��واع��د
ل �ل �ع �ف��و األم � �ي � ��ري ل �ل �ع ��ام 2016
أعمالها في فحص ملفات نزالء
امل��ؤس �س��ات اإلصل��اح �ي��ة للنظر
في مدى انطباق القواعد عليها
تنفيذا لرغبة سمو أمير البالد
وت ��وج� �ي� �ه ��ات ال � �ق � �ي� ��ادة ال �ع �ل �ي��ا
لوزارة الداخلية.
وق ��ال وك �ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
امل� �س ��اع ��د ل � �ش� ��ؤون امل ��ؤس� �س ��ات
اإلص�ل�اح� �ي ��ة وت �ن �ف �ي��ذ األح� �ك ��ام
اللواء خالد الديني في تصريح
ص�ح��اف��ي ام��س ال�ث�لاث��اء ان تلك
امل�ك��رم��ة األم�ي��ري��ة ت�ت��رج��م البعد
اإلن� �س ��ان ��ي ل �ل �ق �ي ��ادة ال �ح �ك �ي �م��ة
التي تسعى إلى وضع األولوية
ل� �ل� �ج ��وان ��ب اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ب �ه��دف
ال �ت �خ �ف�ي��ف ع ��ن م �ع��ان��اة ال �ن��زالء
وم�ن�ح�ه��م ال �ف��رص��ة ل �ل �ع��ودة إل��ى
ج� � ��ادة ال � �ص� ��واب ول� �ت� �ك ��ون ت�ل��ك
املكرمة السامية داعمة للبرامج
ال �ت��أه �ي �ل �ي��ة واإلص�ل��اح � �ي� ��ة ف��ي
املؤسسة اإلصالحية.
واك � � � � � � � ��د ح� � � � � � ��رص ال� � � �ق� � � �ي � � ��ادة

ال �س �ي��اس �ي��ة وال� �ق� �ي ��ادة األم �ن �ي��ة
ع�ل��ى خ�ل��ق امل �ن��اخ اإلن�س��ان��ي في
منطقة امل��ؤس �س��ات اإلص�لاح�ي��ة
األم� ��ر ال� ��ذي ت��رج�م�ت��ه امل �ش��اري��ع
امل � �س � �ت � �ق � �ب � �ل � �ي� ��ة ل � �ل � �م� ��ؤس � �س� ��ات
اإلص� �ل ��اح� � � �ي � � ��ة ل� � �ت� � �ك � ��ون أك � �ث� ��ر
انسجاما وتناغما مع املقاييس
ال��دول �ي��ة ل�ح�ق��وق اإلن �س��ان وم��ن
خ �ل�ال إش � ��راك ال �ل �ج��ان ال��دول �ي��ة
ال � �ح � �ق� ��وق � �ي� ��ة ف � � ��ي ال� �ت� �ص ��ام� �ي ��م
ال � � �ه � � �ن � ��دس � � �ي � ��ة ل � �ل � �م� ��ؤس � �س� ��ات
االصالحية.
وذك � � � � ��ر ال � � � �ل� � � ��واء ال � � ��دي� �ي ��ن أن
املؤسسة وضعت برامج حوارية
وف� � �ك � ��ري � ��ة مل � ��واج� � �ه � ��ة ال� �ت� �ط ��رف
داخ ��ل ال�س�ج��ون ون �ف��ذت خططا
تشغيلية لها وفق أسس علمية
وب � �م � �س ��ان ��دة ب� �ع ��ض ال �ه �ي �ئ��ات
املتخصصة في تلك البرامج.
واض � ��اف أن امل��رح �ل��ة تتطلب
ت ��وح� �ي ��د ال � �ج � �ه� ��ود مل ��ؤس� �س ��ات
ال� ��دول� ��ة ف ��ي م ��واج �ه ��ة ال �ت �ط��رف
وال �غ �ل��و ن�ت�ي�ج��ة االن �غ �م��اس في
الشبهات.

األنصاري :الكويت حريصة على تعزيز النزاهة
ومكافحة الفساد في كافة المحافل العربية والدولية
أك��د وك�ي��ل وزارة ال �ع��دل املساعد
ل�ل�ش��ؤون القانونية ب��دول��ة الكويت
زك��ري��ا ع �ب��دال �ل��ه االن� �ص ��اري ح��رص
دول ��ة ال�ك��وي��ت ع�ل��ى ت�ع��زي��ز ال�ن��زاه��ة
وم�ك��اف�ح��ة ال �ف �س��اد ف��ي ك��ل امل�ح��اف��ل
الدولية والعربية والخليجية.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح ادل � ��ى به
االن � � �ص� � ��اري ع� �ق ��ب ت� ��رؤس� ��ه ال ��وف ��د
الكويتي املشارك في اعمال االجتماع
الثاني للوكالء او املساعدين او من
ي�ق��وم مقامهم ب��االج�ه��زه امل�س��ؤول��ة
عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد
بدول مجلس التعاون والذي اختتم
أع � �م� ��ال� ��ه ف � ��ي وق � � ��ت س� ��اب� ��ق ال� �ي ��وم
بالرياض.
وق��ال االنصاري ان حكومة دولة
الكويت اولت اهتماما بالغا بتنفيذ
توجيهات ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
ام �ي��ر دول ��ة ال �ك��وي��ت ال�ش�ي��خ صباح
االحمد الجابر الصباح نحو تعزيز
أطر التواصل والتباحث مع االشقاء
في دول املجلس.
واوض��ح االن�ص��اري ان االجتماع
ن��اق��ش االس��س واالل �ي��ات التنفيذيه
ل� � �ق � ��رار امل � �ج � �ل ��س االع � � �ل � ��ى مل �ج �ل��س
ال � �ت � �ع� ��اون ف� ��ي دورت� � � ��ه ال 34ح ��ول

جانب من اعمال االجتماع الثاني الجهزه مكافحة الفساد بدول التعاون

موضوع العمل التطوعي واوص��ى
ب��اق��ام��ة فعاليات شبابية خليجيه
ت�ع�ن��ى ب�م��وض��وع ال�ع�م��ل التطوعي
في تعزيز الشفافية وحماية النزاهة
وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
االمانة العامة.
واض � � ��اف ان � ��ه وف� �ق ��ا مل ��ا ج � ��اء ف��ي
ال �ف �ق��رة ال ��راب �ع ��ة م ��ن ق � ��رار امل�ج�ل��س

االع � � �ل � ��ى س� �ي� �ت ��م دع � � ��م امل� �ن� �ت ��دي ��ات
واالن� � ��دي� � ��ة ال� �ط�ل�اب� �ي ��ة وال �ش �ب��اب �ي��ة
للعمل التطوعي من خالل التوعية
والتثقيف عن طريق صندوق دعم
ري ��ادة االع �م��ال مل�ش��روع��ات الشباب
الصغيرة واملتوسطه لدول املجلس.
وق � � ��ال ان � ��ه ت� ��م خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع
االط� � � �ل � � ��اع ع� � �ل � ��ى ت � ��وص� � �ي � ��ة ل �ج �ن��ة

امل�خ�ت�ص�ين ب �ش��ان م �ش��روع اتفاقية
مجلس التعاون الخليجي لتعزيز
ال� �ن ��زاه ��ة وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ح�ي��ث
اوص� ��وا ب��وج��وب ت ��درج ف��ي اص ��دار
الصكوك واملواثيق املتعلقة بحماية
النزاهه ومكافحة الفساد.
ك �م��ا اوص � ��ى االج� �ت� �م ��اع ع �ل��ى ان
يتم اع��داد ادل��ة استرشادية تساعد

دول املجلس على تنفيذ االتفاقيتني
االم�م�ي��ة والعربية ملكافحة الفساد
وف �ق ��ا مل��رئ �ي��ات ال� � ��دول اض ��اف ��ة ال��ى
ت� �ح ��دي ��د م� � ��دة ث� �ل��اث س � �ن� ��وات ي�ت��م
خاللها حصر الجوانب املوضوعية
واالج � � ��رائ� � � �ي � � ��ة ال� � �ت � ��ي ل� � ��م ت� �ت� �ط ��رق
ل �ه��ا االت �ف��اق �ي �ت�ي�ن وت �ك �ل �ي��ف ل�ج�ن��ة
امل�خ�ت�ص�ين ب ��دراس ��ة ت�ل��ك ال�ج��وان��ب
املوضوعية واالجرائية.
وذك��ر ان االجتماع اوص��ى ايضا
بتكليف لجنة املختصني باستكمال
دراسة املوضوع واالخذ في الحاالت
املشابهه الن�ض�م��ام املنظمات لتلك
االت �ف��اق �ي��ات ال��دول �ي��ة م ��ع م�خ��اط�ب��ة
ال� �ج� �ه ��ات امل �ع �ن �ي ��ة ل� �ل ��وق ��وف ع�ل��ى
ك��اف��ة ال� �ش ��روط ال�ل�ازم ��ة ل�لان�ض�م��ام
كما ت�ق��وم لجنة املختصني ب��اع��داد
م� �ش ��روع ص ��ك االن� �ض� �م ��ام ت�م�ه�ي��دا
لرفعه لالجتماع القادم.
ك� �م ��ا واف � � ��ق ع� �ل ��ى ال � �ي� ��ات ت�ن�ف�ي��ذ
امل � � �ب � ��ادئ االس � �ت� ��رش� ��ادي� ��ة ل �ت �ب ��ادل
ال �خ �ب ��رات وال� �ت� �ج ��ارب ب�ي�ن ه�ي�ئ��ات
واج � �ه� ��زة م �ك��اف �ح��ة ال� �ف� �س ��اد ب� ��دول
مجلس التعاون ووض��ع خطة عمل
تكفل تفعيل التعاون والتنسيق بني
ادارات التعاون ال��دول��ي والعالقات

ال��دول�ي��ه ف��ي االج �ه��زة امل�س��ؤول��ة عن
حماية النزاهة ومكافحة الفساد.
ي��ذك��ر ان ه��ذه ال�ت��وص�ي��ات سيتم
رف�ع�ه��ا ل�لأج�ت�م��اع ال �ث��ال��ث ل��رؤس��اء
االج � � �ه� � ��زة امل � �س� ��ؤول� ��ة ع � ��ن ح �م��اي��ة
ال� �ن ��زاه ��ة وم �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد ل ��دول
مجلس ال�ت�ع��اون وامل��زم��ع ع�ق��ده في
الرياض في مقر االمانة العامة في
شهر فبراير املقبل.
وق� � ��د ض � ��م وف� � ��د دول� � � ��ة ال �ك ��وي ��ت
املشارك في االجتماع كل من الباحث
القانوني ب��ادارة العالقات الدولية
ب��وزارة العدل محمد غريب الغريب
والسكرتير االول باالدارة القانونية
ب ��وزارة الخارجية مشعان ضيدان
العجمي والباحث القانوني بادارة
ال �ع�ل�اق ��ات ال ��دول �ي ��ة ب � � ��وزارة ال �ع��دل
يعقوب يوسف العجيل(.النهاية)

aldostoor

األربعاء  26ربيع األول  06 . 1437يناير 2016

أخبار

15

رحب بأي إجراء يتخذه مجلس األمة في التعامل مع هذه القضية

العيسى :إحالة  270شخصا من أصحاب
الشهادات المزورة للنيابة
ق ��ال وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
العالي د .بدر العيسى ان الوزارة
شكلت لجنة تحقيق فيما يخص
ال� �ش� �ه ��ادات امل � � ��زورة ل� ��دى بعض
اع� � �ض � ��اء ه� �ي� �ئ ��ة ال� � �ت � ��دري � ��س ف��ي

الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب مشيرا ال��ى ان اللجنة
قطعت شوطا في التحقيق.
واض� ��اف ال��وزي��ر ال�ع�ي�س��ى في
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ف ��ي م�ج�ل��س

االمة أمس انه تم في وقت سابق
ت�ح��وي��ل ن�ح��و  270ش�خ�ص��ا ال��ى
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ف ��ي ه ��ذا ال �ش��أن
وه��ي االس�م��اء ال�ت��ي ت��م حصرها
بناء على ما تم تداوله في وسائل

وزيرة الشؤون افتتحت الملتقى
التعاوني الخليجي الثالث
قالت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل ووزي � � ��رة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
إن امل �ل �ت �ق��ى ال �ت �ع��اون��ي ال�خ�ل�ي�ج��ي
الثالث يهدف إلى معرفة التحديات
ال� �ت ��ي ي �ف��رض �ه��ا اق� �ت� �ص ��اد ال �س��وق
وبحثها في ظل املنافسات الشديدة
واملتنوعة الذي يتميز بها في دول
مجلس التعاون الخليجي.
وأض��اف��ت ال�ص�ب�ي��ح ف��ي كلمتها
االفتتاحية للملتقى امس الثالثاء
وي �ح �م��ل ع� �ن ��وان ال �ت �ع��اون �ي��ات ف��ي
ظ ��ل اق �ت �ص��اد ال� �س ��وق وآل� �ي ��ات ��ه أن
امل �ل �ت �ق��ى ي ��رص ��د ع �ل��ى م� ��دى ث�لاث��ة
أي��ام املتطلبات القانونية لتنظيم
ال �ت �ع��اون �ي��ات وم�س�ت�ق�ب�ل�ه��ا ف��ي ظل
ال� �ت� �ح ��والت االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وآل� �ي ��ات
ال �س��وق ال �ج��دي��دة ف��ي دول مجلس
التعاون.
وأوض� � �ح � ��ت أن امل� �ل� �ت� �ق ��ى ي��أت��ي
اس � �ت � �م� ��رارا ل �ل �ن �ه��ج ال � � ��ذي ات �ب �ع �ت��ه
الدول الخليجية في بلورة األهداف
وال� �غ ��اي ��ات امل �ش �ت��رك��ة م �م��ا ي�ت��رت��ب
عليه إث��راء وتنوع وتجدد مستمر
في تجربة العمل الخليجي املشترك
على األصعدة كافة.
وذك��رت أن ج��دول أعمال امللتقى
حافل باملوضوعات املتعلقة بدور
ال �ت �ع��اون �ي��ات ف ��ي ظ ��ل اق �ت �ص��ادات
السوق وتحديات العمل التعاوني
وتقييم آداء ال�ت�ع��اون�ي��ات ف��ي دول
ال � �ت � �ع� ��اون وال � �ع �ل�اق� ��ة ب�ي��ن ال� ��دول� ��ة
وال � �ت � �ع ��اون � �ي ��ات وع � � ��رض ت� �ج ��ارب
الدول األعضاء ومناقشة الخيارات
امل� �ق� �ت ��رح ��ة ل� �ص� �ي ��غ ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ات
الخليجية املشتركة بما يتناسب
وقوانني دول التعاون.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال امل� ��دي� ��ر ال� �ع ��ام
للمكتب ال�ت�ن�ف�ي��ذي ملجلس وزاراء
الشؤون االجتماعية بدول مجلس

هند الصبيح

ال�ت�ع��اون الخليجي عقيل الجاسم
إن ال� �ع� �م ��ل ال � �ت � �ع ��اون ��ي أح� � ��د أه ��م
ال �خ �ي��ارات االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة لضمان
اق �ت �ص ��اد اج �ت �م��اع��ي ي �ع �ت �م��د ع�ل��ى
مشاركة فاعلة ألب�ن��اء مجتمعاتنا
الخليجية.
وأك ��د ال�ج��اس��م ف��ي كلمة مماثلة
ضرورة السعي إلى تطبيق مفاهيم
تعتمد الثقة واملصداقية في املجال
التعاوني وك��ذل��ك تطبيق مفهموم
املسؤولية االجتماعية للجمعيات
التعاونية التي تحتم قيامها بدور
م�ه��م ف��ي إي �ج��اد ال� �ت ��وازن ب�ي�ن آل�ي��ة
ح��رك��ة ال� �س ��وق وت �ح �ق �ي��ق م�ص��ال��ح
أف��راد املجتمع بما يعكس شفافية
العمل التعاوني ودوره االقتصادي
ف� ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت��دام��ة
وديمقراطيتها املجتمعية.
وأض ��اف أن ت�ع��زي��ز دور الحركة
التعاونية ف��ي خ��دم��ة وتنمية دول
م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي يعد
مطلبا حيويا يستند إلى ما تتيحه
ال �ح��رك��ة ال �ت �ع��اون �ي��ة ب�م�ن�ط�ل�ق��ات�ه��ا
وتراثها اإلنساني من وسائل قادرة
ع �ل��ى ت �ن �ظ �ي��م ال �ج �م��اع��ة وت��وح �ي��د
جهود امل��واط�ن�ين ال��ذات�ي��ة وتجميع
طاقاتهم من أج��ل خلق مجتمعات

م� �ت� �ط ��ورة اق� �ت� �ص ��ادي ��ا وس �ي��اس �ي��ا
واج�ت�م��اع�ي��ا ف��ي ظ��ل ع�ص��ر العوملة
واستحقاقاتها.
م� ��ن ج �ه �ت��ه ق � ��ال رئ� �ي ��س ات �ح ��اد
الجمعيات التعاونية االستهالكية
د ،سعد الشبو إن حركة التعاونيات
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل ��م ت �ع��د م �ق �ت �ص��رة على
تقديم السلع املختلفة للمواطنني
ب � ��ل أص � �ب � �ح� ��ت ت� �ش� �م ��ل ال � �ن� ��واح� ��ي
الثقافية والتعليمية وال��ري��اض�ي��ة
وال �ت��وظ �ي �ف �ي��ة وغ �ي��ره��ا ف �ض�لا عن
دع��م أص �ح��اب امل �ش��اري��ع الصغيرة
وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة م � � ��ن خ � �ل� ��ال ع� ��رض
منتجاتهم بأسواق الجمعيات.
وأضاف الشبو في كلمة مماثلة
أن هذه االنجازات ما كانت تتحقق
إال ب�ج�ه��ود ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى ش��ؤون
الحركة التعاونية االستهالكية في
ظل دعم الدولة لها من خالل إصدار
ال �ت �ش��ري �ع��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة وإق ��ام ��ة
املباني واملنشآت ال�لازم��ة ملمارسة
الجمعيات أعمالها.
وذك� � ��ر أن ات � �ح ��اد ال �ج �م �م �ع �ي��ات
ال�ت�ع��اون�ي��ة يسعى إل��ى رف��ع ك�ف��اءة
األداء ف � ��ي ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات وت �ق ��دي ��م
ال �خ��دم��ات امل�ش�ت��رك��ة ل�ه��ا م��ن خ�لال
ش � � ��راء م �ح �ل��ي وخ � ��ارج � ��ي ب �غ��رض
ت� �خ� �ف� �ي ��ض ال � �ن � �ف � �ق ��ات ك � �م ��ا ي �ع �م��ل
ع�ل��ى ال �ح��د م��ن االرت �ف ��اع املصطنع
ألسعار السلع االستهالكية حماية
للمستهلك.
وت �ش ��ارك ف��ي امل�ل�ت�ق��ى وف� ��ود من
دول م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
واالت � � � �ح� � � ��اد ال � �ت � �ع� ��اون� ��ي ال� �ع ��رب ��ي
واالت � � � �ح� � � ��اد ال � �ت � �ع� ��اون� ��ي ال � ��دول � ��ي
ومنظمة العمل العربية وع��دد من
ال� �خ� �ب ��راء وامل �ت �خ �ص �ص�ين ف ��ي ه��ذا
الشأن.

االع�ل��ام وال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
ومنها مجلة (نيوز ويك) مشيرا
الى ان اغلب املحالني الى النيابة
يعملون بالقطاع الخاص.
وح� � � ��ول م � ��ا اث � �ي� ��ر ع � ��ن وج � ��ود

اعضاء هيئة تدريس في جامعة
الكويت يحملون شهادات مزورة
ق��ال العيسى ان ال��وزارة ستتابع
ه��ذا امل��وض��وع وس�ن�ب�ل��غ مجلس
االم� � ��ة ب �م��ا ن �ن �ت �ه��ي ال� �ي ��ه م �ع��رب��ا

د .بدر العيسى

ع��ن ت��رح�ي�ب��ه ب ��أي اج� ��راء يتخذه
مجلس االمة في التعامل مع هذه
القضية.

السكنية تستدعي دفعة جديدة
لقسائم جنوب المطالع
أع�ل�ن��ت امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة ع ��زم� �ه ��ا ت � ��وزي � ��ع ق �س��ائ��م
ح�ك��وم�ي��ة ف��ي م�ن�ط�ق��ة امل �ط�ل�اع إن 10
ال ��دف �ع ��ة ال � �ـ  23ت �ش �م��ل  373ق�س�ي�م��ة
ب �م �س��اح��ة ق� ��دره� ��ا  400م� �ت ��ر م��رب��ع
ل �ك��ل م�ن�ه��ا ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن أص �ح��اب
الطلبات اإلسكانية حتى  2نوفمبر
.2005
ودعت املؤسسة في بيان صحافي
ام ��س ال �ث�لاث��اء امل��واط �ن�ين املخصص
لهم قسائم حكومية بمنطقة املطالع
إن  10إل� ��ى م��راج �ع��ة م �ق��ره��ا ي��وم��ي
الخميس واألحد املقبلني مصطحبني
م� �ع� �ه ��م ال � �ب � �ط� ��اق� ��ة امل � ��دن� � �ي � ��ة وق� � � ��رار

التخصيص لتسلم بطاقة القرعة.
وق� ��ال� ��ت ان � �ه ��ا س � �ت� ��وزع ب �ط��اق��ات
االحتياط ي��وم االثنني املقبل على أن
ت�ج��رى ال�ق��رع��ة ي��وم األرب �ع��اء امل��واف��ق
 13ي �ن��اي��ر م��وض �ح��ة أن م��ن يتخلف
ع��ن تسلم بطاقة القرعة الخاصة به
خالل األي��ام املحددة سيتم استبعاد
اسمه وإدخال األسماء التي تليه في
التخصيص.
وذك� ��رت أن امل��واط �ن�ين املخصصة
لهم قسائم حكومية في هذه القطعة
ولم ترد أسماؤهم ضمن هذا الكشف
م � ��دع � ��وون إل � ��ى م ��راج� �ع ��ة امل��ؤس �س��ة
االث � �ن �ي�ن امل �ق �ب��ل م �ص �ط �ح �ب�ين م�ع�ه��م

ق ��رار التخصيص وال�ب�ط��اق��ة املدنية
للدخول ضمن االحتياط.
ول�ف�ت��ت إل��ى أن امل��واط�ن�ين ال ��واردة
أس � �م� ��اؤه� ��م وال � ��ذي � ��ن ت � �ع� ��ذر ع �ل �ي �ه��م
ال � �ح � �ض� ��ور أو ل� �ي ��س ل ��دي� �ه ��م رغ �ب��ة
ف ��ي ال �ق �ط �ع��ة امل �ع �ل��ن ع �ن �ه��ا ل ��ن ت ��درج
أس � �م � ��اؤه � ��م ف � ��ي ال � ��دف � �ع � ��ات امل �ق �ب �ل��ة
ح �ت��ى م ��راج �ع ��ة إدارة ال�ت�خ�ص�ي��ص
ف��ي امل��ؤس�س��ة .وت�ض��م م��دي�ن��ة جنوب
املطالع الخدمات األساسية واملباني
العامة متمثلة ف��ي امل ��دارس وامل��راك��ز
ال �ص �ح �ي��ة وم ��راك ��ز اإلط� �ف ��اء وم��راك��ز
ال � �ض� ��اح � �ي� ��ة وف � � � � � ��روع ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ات
التعاونية واملساجد.

اتفاقية بين البترول والكهرباء
تنظم العالقة بين الطرفين
قالت مؤسسة البترول الكويتية
إن اتفاقية ت��زوي��د وزارة الكهرباء
واملاء باملحروقات ملحطات الوزارة
ومحطات القطاع ال�خ��اص تهدف
بشكل رئيسي إلى حوكمة وتنظيم
ال� �ع�ل�اق ��ة ال �ق ��ائ �م ��ة ب �ي�ن امل��ؤس �س��ة
والوزارة.
وأض� ��اف� ��ت امل ��ؤس� �س ��ة ف ��ي ب �ي��ان
ص�ح��اف��ي ام ��س ال �ث�لاث��اء أن قطاع
التسويق العاملي التابع لها أق��ام
حفل تكريم نخبة ممن شاركوا في
دراسة واعداد وثيقة اتفاقية تزويد
وزارة الكهرباء وامل��اء باملحروقات
ملحطات ال��وزارة ومحطات القطاع
ال� �خ ��اص وذل � ��ك ت �ق ��دي ��را ل�ل�ج�ه��ود
ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي ب��ذل��وه��ا ف ��ي إب ��رام
ه � � ��ذا ال� �ع� �ق ��د ب� �ح� �ض ��ور ال ��رئ� �ي ��س

نزار العدساني

التنفيذي ن��زار العدساني ووكيل
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء محمد بوشهري
وممثلي الشركات النفطية التابعة
للمؤسسة.

م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ع��دس��ان��ي إن
ال� �ع�ل�اق ��ة ب�ي��ن م ��ؤس �س ��ة ال �ب �ت ��رول
الكويتية ووزارة الكهرباء تاريخية
ت �ك��ام �ل �ي��ة ل �ت �ل �ب �ي��ة االح� �ت� �ي ��اج ��ات
ال�خ��اص��ة ب��امل��اء وال�ك�ه��رب��اء لعموم
دولة الكويت.
وأضاف العدساني أنه تم اعطاء
ه��ذه االتفاقية الكثير م��ن األهمية
والعمل ال��دؤوب من أج��ل إعدادها
بالطريقة السليمة ب�ه��دف تنظيم
العالقة بني املؤسسة وال��وزارة في
إط��ار قانوني ومهني يكفل حفظ
وت �ن �ظ �ي��م امل �س��ؤول �ي��ات وال �ح �ق��وق
لجميع األطراف املعنية.
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الكندري إلى السودان اليوم
للمشاركة في مؤتمر األمناء العامين
يغادر صباح اليوم األربعاء
رئيس جمعية األمناء العامني
للبرملانات العربية األمني العام
مل �ج �ل��س األم � ��ة ع�ل��ام ال �ك �ن��دري
ع� �ل ��ى رأس وف� � ��د م� ��ن األم� ��ان� ��ة
ال � �ع � ��ام � ��ة مل� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة إل� ��ى
ج�م�ه��وري��ة ال� �س ��ودان الشقيقة
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي أع �م��ال امل��ؤت�م��ر
السنوي الرابع لجمعية األمناء
ال �ع��ام�ين ل �ل �ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة
ال��ذي سيعقد خ�لال الفترة من
 7إلى  8يناير الجاري.
وي �ع �ق��د امل ��ؤت� �م ��ر ف� ��ي ي��وم��ه
األول ورش� � � ��ة ع� �م ��ل ب� �ع� �ن ��وان
(ال� �ق ��اع ��ات ال ��ذك� �ي ��ة :اس �ت �خ��دام
األنظمة اإللكترونية الحديثة

النادي العلمي
يرصد ظاهرة
الجيوب الفضية
ق ��ال ��ت إدارة ع� �ل ��وم ال �ف �ل��ك
وال � �ف � �ض ��اء ال �ت ��اب �ع ��ة ل �ل �ن��ادي
ال �ع �ل �م��ي ال �ك��وي �ت��ي ان ال �ع��ام
ال � � �ج � � ��اري س� �ي� �ش� �ه ��د ظ ��اه� ��رة
(ال �ج �ي��وب ال�ف�ض�ي��ة) املرتبطة
بالتقويم امل �ي�لادي ف��ي ارب�ع��ة
اشهر من السنة وه��ي ظاهرة
تتكرر كل  823عاما.
واوض ��ح م��دي��ر اإلدارة ب��در
العميرة ان الظاهرة ستحدث
ه� � ��ذا ال � �ع � ��ام ارب � � ��ع م � � ��رات ف��ي
اش�ه��ر ي�ن��اي��ر وأب��ري��ل ويوليو
وديسمبر مبينا ان الصينيني
ال �ق��دم��اء ه��م م��ن اط �ل��ق االس��م
على ه��ذه الظاهرة الن الشهر
س�ي�ش�ه��د خ�م�س��ة أي� ��ام جمعة
ومثلها سبت وايضا أحد.
واض � � � ��اف ان ال � �ظ� ��اه� ��رة ال
تحدث اال عندما يبدأ الشهر
ب � �ي� ��وم ج �م �ع ��ة الف � �ت� ��ا ال� � ��ى ان
الظاهرة تحدث عندما يكون
الشهر  31يوما وعليه تصبح
ال �ع �ط��ل ال��رس �م �ي��ة ع �ش��رة اي��ام
بدال من ثمانة.

في قاعات املجالس التشريعية
وال� � �ل� � �ج � ��ان ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة) ك �م��ا
ستعقد الجمعية ال�ع��ام��ة رق��م
( )34اج �ت �م��اع �ه��ا ف� ��ي ص �ب��اح
اليوم الثاني.
ويقام املؤتمر للمرة األول��ى
في جمهورية السودان برعاية
رئ � � �ي� � ��س امل� � �ج� � �ل � ��س ال� ��وط � �ن� ��ي
السوداني البرفيسور إبراهيم
أح � � �م� � ��د ع � �م � ��ر ح � �ي � ��ث س� �ت� �ق ��ام
الجلسة االفتتاحية في  7يناير
ال � �ج � ��اري وال � �ت� ��ي س�ت�ت�خ�ل�ل�ه��ا
ك �ل �م��ات ك ��ل م ��ن االم� �ي��ن ال �ع��ام
ل�ل�ات� �ح ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ع��رب��ي
ورئيس الجمعية واألمني العام
للمجلس الوطني السوداني.

املغربية الشقيقة تحت عنوان:
(الحصانة البرملانية) والثاني
في اململكة األردنية الهاشمية
ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة وك � � � ��ان م ��وض ��وع ��ه
(ت �ع��زي��ز ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن ال �ب��رمل��ان
وامل��واط��ن) أما الثالث فقد عقد
ف��ي مملكة ال�ب�ح��ري��ن الشقيقة
ب� �ع� �ن ��وان( :وس� ��ائ� ��ل ال �ت��واص��ل
االجتماعي وانعكاساتها على
عالقة البرملان باملجتمع).
عالم الكندري

ي ��ذك ��ر أن ج �م �ع �ي��ة األم� �ن ��اء
ال �ع��ام�ين ل �ل �ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة
عقدت املؤتمر األول في اململكة

«الهالل األحمر» يوزع  2000سلة
غذائية في اليمن
أع � �ل � �ن� ��ت ج� �م� �ع� �ي ��ة ال � �ه�ل��ال
األحمر الكويتي توزيع 2000
س � �ل� ��ة غ � ��ذائ� � �ي � ��ة ع � �ل� ��ى س� �ك ��ان
ج��زي��رة س�ق�ط��ر ال�ي�م�ن�ي��ة ال�ت��ي
تعرضت ألعاصير مؤخرا ادت
الى احداث اضرار كبيرة فيها.
وق ��ال ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ادارة الجمعية أنور الحساوي
لكونا أم��س الثالثاء ان امل��واد
الغذائية التي تبرع بها الشعب
ال �ك��وي �ت��ي وزع� ��ت ع �ل��ى س�ك��ان
جزيرة سقطري بالتعاون مع
منظمات املجتمع املحلي.
واض� � � � � � � ��اف ان ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة
تسعى م��ن خ�لال ه��ذه الحملة
ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م��ن آث� ��ار اإلع �ص��ار
الذي تسبب في إلحاق أضرار
ك� �ب� �ي ��رة ب� ��امل � �ن� ��ازل وال� �ب� �ي ��وت
وال�ب�ن�ي��ة التحتية اض��اف��ة ال��ى
إغاثة األسر املتضررة بسببه.
وذك � ��ر ان ه� ��ذه امل �س ��اع ��دات
ال� � �ع � ��اج� � �ل � ��ة ج� � � � � ��اءت ت� �ن� �ف� �ي ��ذا
لتوجيهات ال�ق�ي��ادة الحكيمة
ف� ��ي ال � ��دول � ��ة ب �ت �ق ��دي ��م ال� �ع ��ون

ت� �س� �ل� �م ��ت ج ��ام � �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ام� ��س
ال�ث�لاث��اء أول م�ش��روع��ات مدينة صباح
ال �س��ال��م ال�ج��ام�ع�ي��ة م�م�ث�لا ف��ي م�ش��روع
ن� �ف ��ق ال � �خ� ��دم� ��ات ال � ��راب � ��ط ب �ي��ن م�ح�ط��ة
ال� �خ ��دم ��ات امل ��رك ��زي ��ة االول � � ��ى ب��امل��دي �ن��ة
وم�ب��ان��ي ال�ك�ل�ي��ات ب�ط��ول 5ر 3كيلومتر
متضمنا خدمات مياه التبريد واالطفاء
ووحدات التيار الكهربائي واالتصاالت.
وق��ال األم�ي�ن ال�ع��ام لجامعة الكويت
ب��اإلن��اب��ة ال��دك�ت��ور آدم امل�لا ف��ي تصريح
صحافي امس الثالثاء إن هذا املشروع
ي �ع ��د األول م� ��ن ن ��وع ��ه ع �ل ��ى م �س �ت��وى
الكويت في تشييد البنى التحتية عبر
أن �ف��اق ال �خ��دم��ات ب��ال �ت �ع��اون م��ع وزارة
الكهرباء واملاء.
وأض��اف امل�لا أن انجاز مشروع نفق
الخدمات يعد من أب��رز التحديات التي
تواجه الجهات الحكومية التي تتعاون
ف�ي�م��ا ب�ي�ن�ه��ا م��ن أج ��ل ت�ن�ف�ي��ذ وتشغيل
مثل هذا النمط اإلنشائي.

وأوض � ��ح أن ل�ج�ن��ة ج��ام�ع�ي��ة شكلت
ب��رئ��اس �ت��ه وع �ض��وي��ة م�م�ث�ل��ي مختلف
االدارات ال�ج��ام�ع�ي��ة وم��دي��ر ال�ب��رن��ام��ج
االن �ش ��ائ ��ي ب��ال �ج��ام �ع��ة وم �م �ث �ل��ي م��دي��ر
املشروع ومقاول املشروع تسلمت اليوم
املشروع بصورة مبدئية.
وأش � ��ار إل ��ى أن ت �س �ل��م امل� �ش ��روع في
امل��وع��د امل �ح��دد ي�س��اه��م ف��ي ف�ت��ح امل�ج��ال
أم��ام تسليم املزيد من املشروعات التي
أوشكت أن تنتهي خالل العام الجاري.
وق��ال ان تسلم امل �ش��روع ي�ع��د فرصة
لجميع املهندسني الكويتيني الراغبني
ف��ي التعرف على آلية العمل الهندسي
ل�ل�أن �ف ��اق وم �ع��اي �ش��ة ال �ن �ظ ��ام ال �ج��دي��د
ل�ت�م��دي��دات ال�ب�ن��ى التحتية باستخدام
أن �ف��اق ال �خ��دم��ات الف �ت��ا إل ��ى أن جامعة
ال �ك��وي��ت ال ت�م�ن��ح ال �ش �ه ��ادات ال�ع�ل�م�ي��ة
للمهندسني فقط بل تسعى إلى توفير
الجانب امليداني بهدف تعزيز قدراتهم.
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السالل الغذائية املوزعة على جزيرة سقطر اليمنية

وامل�س��اع��دة لألشقاء اليمنيني
ف��ي ال �ج��زي��رة ال��ذي��ن ت �ض��رروا
من اإلعصار.
وق� � � � � � � � ��ال ال � � � � �ح � � � � �س � � � ��اوي ان
ت��وج�ي�ه��ات ال �ق �ي��ادة الحكيمة
ب � �ت � �ق� ��دي� ��م ه � � � ��ذه امل� � �س � ��اع � ��دات

aldostoor

وال��وق��وف بجانب األشقاء في
اليمن في هذا الظرف الطارئ
تجسد اهتمام الكويت قيادة
وش �ع �ب��ا ب �ت �ح �س�ين األوض� � ��اع
اإلن� � �س � ��ان� � �ي � ��ة ع � �ل� ��ى ال� �س ��اح ��ة
اليمنية.
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