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باقر :تأخر الحكومة في تفعيل القوانين
تفاصيل (ص)10
االقتصادية يدعم غالء األسعار

األسرة

والشؤون االسالمية يعقوب الصانع.
وت������ج������ت������م������ع ل������ج������ن������ة ال���������ش���������ؤون
امل���ال���ي���ة مل���ن���اق���ش���ة م����ش����روع ال���ق���ان���ون
واالق������ت������راح������ات ب����ق����وان��ي�ن ف�����ي ش����أن
امل����ن����اق����ص����ات ال����ع����ام����ة وال���ت���ع���دي�ل�ات
املقدمة عليه بحضور رئيس دي��وان
املحاسبة.

العسكريون

وغ�����ي�����ره�����ا ث������م ج��������اء ف������ي امل����رك����ز
ال��ث��ام��ن ت��ط��وي��ر االق��ت��ص��اد بعدد
 483رغبة وحل تاسعا موضوع
تسمية ال��ش��وارع واملناطق بعدد
 453رغ��ب��ة م��ا ب�ين اط�ل�اق اس��م��اء
الشخصيات العامة على املناطق
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أخرى

العدد 1083 1575 1617 2131
املعدل % 8.4 12.1% % 12.5 % 16.5

التشريعية تناقش قوانين
القضاء اليوم
تجتمع لجنة الشؤون التشريعية
ص�����ب�����اح ال������ي������وم مل���ن���اق���ش���ة ع�������دد م��ن
االق�������ت�������راح�������ات ب�����ق�����وان��ي��ن ف������ي ش����أن
اس��ت��ق�لال ال��ق��ض��اء وال��ن��ي��اب��ة ال��ع��ام��ة
وتنظيم ال��ق��ض��اء اض��اف��ة ال���ى ان��ش��اء
م���ج���ل���س م���خ���اص���م���ة ال���ق���ض���اء وذل����ك
بحضور وزي��ر ال��ع��دل وزي��ر االوق��اف

%32.6

االجمالي

ت����ق����دم  317ن���ائ���ب���ا ب�����ـ 12939
اق������ت������راح������ا ب�����رغ�����ب�����ة ف�������ي ت�����اري�����خ
ال���ح���ي���اة ال���ن���ي���اب���ي���ة م���ن���ذ ال��ف��ص��ل
التشريعي األول حتى االن جاء
ذل��ك في دراس��ة تحليلية أعدتها
«ال������دس������ت������ور» ل���ت���وث���ي���ق أن���ش���ط���ة
امل��ج��ل��س وال����ن����واب م��ن��ذ امل��ج��ل��س
التأسيسي.
وت�������ص�������درت رغ������ب������ات امل�����راف�����ق
وال�����خ�����دم�����ات امل����واض����ي����ع األك���ث���ر
ت��ق��دي��م��ا ب��ش��أن��ه��ا رغ����ب����ات ح��ي��ث
ق�������دم ب���ش���أن���ه���ا  2131رغ����ب����ة ث��م
ال���رع���اي���ة ال��ص��ح��ي��ة ب���ع���دد 1617
رغ�����ب�����ة ت����ن����وع����ت م�����ا ب��ي��ن ان����ش����اء
م����س����ت����ش����ف����ي����ات وف������ت������ح امل������راك������ز
واملستوصفات على مدار الساعة
وتوفير االسعاف في كل املناطق
ثم جاء في املركز الثالث التعليم
ب�����ع�����دد  1575رغ�����ب�����ة ث�����م امل�������رور
بعدد  1083رغبة تنوعت ما بني
انشاء دوارات ومخارج ومداخل
ف��ي م��ن��اط��ق ال��ك��وي��ت ث��م ال��رع��اي��ة
السكنية بعدد  939رغبة تنوعت
م��ا ب�ين ت��وف��ي��ر االراض�����ي وزي���ادة
ق��رض االس��ك��ان وغ��ي��ره��ا ث��م جاء
في املركز السادس شؤون األسرة
بـ  737رغبة وجاءت سابعا مزايا
ال���ع���س���ك���ري�ي�ن ب����ع����دد  643رغ���ب���ة
وت��ن��وع��ت ب�ين م��ك��اف��آت وترقيات

تصنيف موضوعات االقتراحات برغبة

وال��ش��وارع وامل����دارس ث��م ج��اء في
امل���رك���ز ال��ع��اش��ر ال���ق���روض ب���ـ 436
رغبة.

الغانم يتوجه
إلى أنقرة اليوم

ي�����ت�����وج�����ه رئ������ي������س م���ج���ل���س
األم��������ة م����������رزوق ال����غ����ان����م ع��ل��ى
رأس وف���د ب��رمل��ان��ي ال��ي��وم إل��ى
ال��ع��اص��م��ة ال��ت��رك��ي��ة أن���ق���رة في
زيارة رسمية تستمر حتى 17
فبراير الجاري.
وس����ي����ج����ري ال����غ����ان����م خ��ل�ال
الزيارة مباحثات هو ورئيس
ال�����ج�����م�����ه�����وري�����ة رج����������ب ط���ي���ب
أردوغ�����������ان ورئ�����ي�����س ال���ب���رمل���ان
ال����ت����رك����ي اس���م���اع���ي���ل ق���ه���رم���ان
كما م��ن امل��ق��رر ان يعقد الوفد
ال����ب����رمل����ان����ي ال���ك���وي���ت���ي رئ���ي���س رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم
وأع�������ض�������اء ل����ج����ن����ة ال����ص����داق����ة
ال��ت��رك��ي��ة ال��ك��وي��ت��ي��ة ب��ال��ب��رمل��ان ال���ت���ي ت���أت���ي ب���ن���اء ع��ل��ى دع���وة
م��ن ن��ظ��ي��ره ال��ت��رك��ي اسماعيل
التركي اجتماعا.
ويرافق الغانم خالل زيارته قهرمان النواب كامل العوضي

تفاصيل (ص)15-11

أبل :الترشيد لن يؤثر
على المشروعات
اإلسكانية
أك���د وزي���ر ال��دول��ة ل��ش��ؤون
اإلس��������ك��������ان ي������اس������ر أب���������ل ف���ي
ت���ص���ري���ح ل����ـ «ال����دس����ت����ور» أن
ت�����رش�����ي�����د امل�������ص�������روف�������ات ل���ن
ي��م��س امل���ش���اري���ع اإلس��ك��ان��ي��ة
الفتا إلى ان مشروع املطالع
ي��ع��د أك��ب��ر م��ش��روع إس��ك��ان��ي
وه�����و م������درج اآلن ف����ي ل��ج��ن��ة
املناقصات املركزية.

وأح���م���د ال��ق��ض��ي��ب��ي وس��ع��دون
حماد.
تفاصيل (ص)02

نواب :واجهنا الحكومة بقصور
أدائها ومصلحة المواطن هي المعيار
أكد عدد من النواب ان املجلس
كان عند حسن ظن املواطنني به
خالل جلستي الثالثاء واألربعاء
املاضيتني القتني ال��ى ان النواب
رفضوا اقتراحات الحكومة برفع
ال���دع���م وه���و م���ا ك���ان ي��ؤث��ر سلبا
على املواطن البسيط.
وأوض�����ح�����وا ان����ه����م ردوا ع��ل��ى
ال����ح����ك����وم����ة ردودا م���وض���وع���ي���ة

وأك��������دوا ان امل��ش��ك��ل��ة ل��ي��س��ت ف��ي
امل��ب��ال��غ ال��ت��ي ي��وف��ره��ا رف���ع ال��دع��م
ال����ب����ال����غ����ة  890م����ل����ي����ون دي����ن����ار
ف��ال��ح��ك��وم��ة ت��ق��وم بتغيير ارق���ام
العجز باستمرار م��رة 5مليارات
ثم  7مليارات ثم مليارين والسبب
ه���و ان ال����ن����واب ب������دأوا ي��ف��ت��ح��ون
االدراج املغلقة ويدققون ف��ي كل
شيء.

وأشار النواب الى انهم وجهوا
رسالة للحكومة مفادها انتبهي
يا حكومة نحن متابعون للوزراء
وف����ي ال��ن��ه��اي��ة س��ت��ك��ون مصلحة
املواطن هي امليعار.

تفاصيل (ص)09
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يجري مباحثات مع الرئيس أردوغان وكهرمان

رئيس مجلس األمة يتوجه اليوم إلى تركيا
في زيارة رسمية

الغانم :رجال األمن بصماتهم واضحة في مسيرة األمن وانخفاض معدالت الجريمة

رئيس مجلس األمة ووزير الداخلية

ي� �ت ��وج ��ه رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ع� �ل ��ى رأس وف ��د
برملاني اليوم األح��د إلى العاصمة
ال �ت��رك �ي��ة أن �ق��رة ف��ي زي � ��ارة رس�م�ي��ة
خ�لال الفترة من  14إل��ى  17فبراير
الجاري.
وسيجري الغانم خ�لال ال��زي��ارة
ال� �ت ��ي ت ��أت ��ي ب� �ن ��اء ع �ل��ى دع � ��وة م��ن
نظيره ال�ت��رك��ي اسماعيل كهرمان
سلسلة من املباحثات تشمل رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة رج��ب ط�ي��ب أردوغ� ��ان
اضافة الى مباحثاته مع كهرمان.
ك �م��ا م ��ن امل� �ق ��رر ان ي�ع�ق��د ال��وف��د
ال �ب��رمل��ان��ي ال �ك��وي �ت��ي اج �ت �م��اع��ا مع
رئ �ي ��س وأع � �ض ��اء ل �ج �ن��ة ال �ص��داق��ة
التركية الكويتية بالبرملان التركي.
وي��راف��ق الغانم خ�لال زي��ارت��ه كل
من ال�ن��واب كامل العوضي وأحمد
القضيبي وسعدون حماد
وم� ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى وت ��زام �ن ��ا مع
اح�ت�ف��االت دول ��ة ال�ك��وي��ت ب��ال��ذك��رى
ال� � �ع � ��اش � ��رة ع � �ل� ��ى ت � ��ول � ��ي ح� �ض ��رة
صاحب السمو امير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه م�ق��ال�ي��د الحكم
وال � ��ذك � ��رى ال � �ـ  55ل �ل �ع �ي��د ال��وط �ن��ي
وال � ��ذك � ��رى ال� � �ـ  25ل� �ي ��وم ال �ت �ح��ري��ر
اق ��ام ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ووزي � � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
الخالد مأدبة غداء في مخيم وزارة
ال ��داخ �ل �ي ��ة ف ��ي ال� �س ��امل ��ي ح �ض��ره��ا
رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم
ون��ائ�ب��ه م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج وأع�ض��اء
املجلس وع��دد من ال��وزراء ورئيس
وأع� �ض ��اء امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وك �ب��ار

الخالد متوسطا طالل الجالل وعسكر والعمير

م �س��ؤول��ي ال� ��دول� ��ة ودواوي � � � ��ن اه��ل
الكويت ورؤس ��اء تحرير الصحف
املحلية واالعالميني.
وق ��د ك ��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال�ه��م ل��دى
وصولهم ال��ى املخيم نائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد ووكيل وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ف��ري��ق س�ل�ي�م��ان الفهد
ووك�لاء وزارة الداخلية املساعدين
وقيادات الداخلية.
وق ��د ع �ب��ر رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة
م��رزوق الغانم عن شكره وتقديره
لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية الشيخ محمد الخالد على
هذه الدعوة الكريمة الهل الكويت
والتي تجسد روح االسرة الواحدة
املترابطة واصالة اهل الكويت.
واثنى الغانم على جهود رجال
االم��ن قائال ان بصماتهم اصبحت
واض� � �ح � ��ة ف � ��ي م � �س � �ي ��رة االم � � � ��ن اذ
ادى ذل� ��ك إل� ��ى ان �خ �ف��اض م �ع��دالت
ال �ج��ري �م��ة ف ��ي اآلون � ��ة االخ� �ي ��رة من
خ�لال استشعار امل��واط�ن�ين باالمن
واالمان.
وأش ��اد ع��دد م��ن اع�ض��اء مجلس
االم� � � � ��ة ب� � � � ��دور وزارة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة
ورج��ال �ه��ا ف��ي امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى ام��ن
الوطن واملواطنني واملقيمني قائلني
ان ل� ��رج� ��ال االم � � ��ن م� �ك ��ان ��ه خ��اص��ة
ف� ��ي ق �ل��وب �ن��ا وأن ع �م �ل �ه��م ي�ح�ظ��ى
بتقديرهم وتقدير اهل الكويت.
من جانب آخر عبر اهل الكويت
باختالف شرائحهم عن اعتزازهم
ب ��دور رج ��ال االم ��ن ف��ي ح�ف��ظ االم��ن
في البالد.

وعبروا عن فرحتهم لتزامن هذه
ال��دع��وة وال��ذك��رى ال�ع��اش��رة لتولي
حضرة صاحب السمو امير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله ورع��اه ملقاليد
الحكم.
وق� ��ال� ��وا ان ه � ��ذا ال� �ل� �ق ��اء ي�ج�س��د
مقولة ان االم��ن مسؤولية الجميع
وال�ت��ي تجسد ال�ش��راك��ة املجتمعية
م� ��ؤك� ��دي� ��ن ان امل� � ��واط� � ��ن ه � ��و روح
الوطن اذ ان رج��ال االم��ن هم العني
الساهرة على امن املواطن الذي هو
من يعطي الثقة لرجل االمن لتأدية
واج � �ب � ��ه ع� �ل ��ى اك � �م� ��ل وج� � ��ه داع �ي��ن
املولى عز وجل ان يديم نعمة االمن
واألم � ��ان ع�ل��ى وط�ن�ن��ا ت�ح��ت ق�ي��ادة
سمو األمير حفظه الله ورعاه.
وم��ن جانبه توجه نائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ب��ال �ش �ك��ر
والتقدير للحضور على تشريفهم
مخيم وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال ��ذي يبرز
روح االس� � � ��رة ال � ��واح � ��دة وي �ج �س��د
ال � �ت� ��واص� ��ل ب �ي��ن أط� � �ي � ��اف ال �ش �ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي م ��ؤك ��دا ان رج � ��ال االم ��ن
ق� ��دم� ��وا اروع االم� �ث� �ل ��ة م� ��ن خ�ل�ال
تضحياتهم ف��ي امل��اض��ي وم��ازال��وا
مستمرين في ذالك.
وق� � ��ال ان ه � ��ذه ال� ��دع� ��وة ت�ج�س��د
ان �ص �ه��ارن��ا ف��ي ب��وت �ق��ة واح � ��دة من
اجل حماية بالدنا الكويت.
واث � � � �ن� � � ��ى ال � � �خ� � ��ال� � ��د ع� � �ل � ��ى دور
امل��واط�ن�ين ف��ي دع��م رج ��ال االم ��ن اذ
ي�م�ث�ل��ون ال�ع�ض�ي��د وال�س�ن��د ل ��وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة وأن وج��وده��م ال �ي��وم مع

رجال الداخلية ما هو اال تـأكيد ان
منظومة االم��ن ال تكتمل صورتها
اال ب �ت �ع��اون اه ��ل ال �ك��وي��ت ورج ��ال
وزارة الداخلية والتي ستظل على
العهد والعطاء.
واك� ��د ان ه ��ذا ال �ل �ق��اء ي��أت��ي ب�ن��اء
على دعوة من اخوانهم رجال االمن
وه ��و ي�ج�س��د م ��دى ت��واص��ل وزارة
الداخلية وقربها م��ن اه��ل الكويت
لالستماع إل��ى آرائ�ه��م وح��وارات�ه��م
ب� � ��اإلض� � ��اف� � ��ة ال � � � ��ى ال� � � ��وق� � � ��وف ال� ��ى
جانبهم ومشاركتهم فى الجوانب
االج �ت �م��اع �ي��ة وه � ��ذا ال � ��دور ي� ��وازي
دوره � ��ا األم� �ن ��ي ال� ��ذي ت �ت �ص��دى له
على مدار العقود والسنني لحماية
حياة الناس في اوطانهم.
وأش � � � ��اد ب ��ال ��دع ��م ال � � ��ذي ي �ق��دم��ه
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء امل ��وق ��ر وم�ج�ل��س
االمة لوزارة الداخلية ورجال االمن
من خالل سن القوانني التي تضمن
ام� ��ن وس�ل�ام ��ة ال ��وط ��ن وامل��واط �ن�ي�ن
واملقيمني.
ون� � � ��وه ال � �خ� ��ال� ��د ب� � � ��دور اإلع �ل ��ام
واإلع�ل��ام � �ي�ي��ن ف� ��ي إي � �ص� ��ال ون �ق��ل
حقيقة الجهد االمني وابراز دورهم
امل�س��ؤول ع��ن ام��ن وام��ان املواطنني
واملقيمني.
وأش � ��ار إل ��ى دور ال� ��دواوي� ��ن في
ح� �ي ��اة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م �ن ��ذ ال � �ق� ��دم اذ
ت �ع �ت �ب��ر م� �ك ��ان ��ا الل� �ت� �ق ��اء ب�ع�ض�ه��م
بعضا للتحدث ع��ن أم��ور حياتهم
اذ تعتبر منبرا للتعبير عن اراءهم
ف ��ي م �خ �ت �ل��ف ال �ق �ض��اي��ا ال �ت ��ي ت�ه��م
م �ج �ت �م �ع �ه��م ب ��اإلض ��اف ��ة ال � ��ى ان �ه��ا
تعتبر مكانا وارثا توارثه األجداد

واآلب � � � ��اء وت �م �ث ��ل ام � �ت � ��داد ل �ت��اري��خ
الكويت.
واك ��د ان رج ��ال وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
على العهد باقون ومستمرون على
ال � ��والء ت �ح��ت ش �ع��ار ال �ل��ه وال��وط��ن
واألمير وسيبقون الجنود االوفياء
مهما زادت األع �ب��اء وامل�س��ؤول�ي��ات
داع �ي��ا امل��ول��ى ع��ز وج ��ل ان يحفظ
دول � ��ة ال �ك��وي��ت م ��ن ك ��ل م� �ك ��روه في
ظ��ل ق�ي��ادة ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
امير ال�ب�لاد الشيخ صباح االحمد
الجابر الصباح وسمو ولي العهد
االمني الشيخ نواف االحمد الجابر
ال� �ص� �ب ��اح وس� �م ��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء الشيخ جابر املبارك الحمد
الصباح حفظهم الله ورعاهم وان
يطيل الله بعمرهم.
وق � � � ��ام ال � �ح � �ض� ��ور ف � ��ي ال� �خ� �ت ��ام
بحضور مأدبة الغداء التي أقامها
نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزير
الداخلية الشيخ محمد الخالد.
وعلى صعيد متصل بعث رئيس
مجلس االم ��ة م ��رزوق ع�ل��ي الغانم
ببرقية الى رئيس البرملان االملاني
(ال �ب��ون��دس �ت��اغ) ن��ورب �ي��رت الم ��رت
اع� ��رب ف�ي�ه��ا ع��ن خ��ال��ص ال �ت �ع��ازي
وص��ادق امل��واس��اة بضحايا حادث
ال �ت �ص��ادم ب�ين ق �ط��اري��ن ف��ي امل��ان�ي��ا
وال� ��ذي اس �ف��ر ع��ن س �ق��وط ع ��دد من
القتلى والجرحى.

النواب :رجال األمن
لهم مكانة خاصة
في قلوبنا وعملهم
يحظى بالتقدير
الخالد :منظومة
األمن ال تكتمل
صورتها إال بتعاون
أهل الكويت
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الشباب والرياضة :انطالق حملة رفع
اإليقاف عن النشاط الرياضي من السعودية
أع�ل�ن��ت ل�ج�ن��ة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
البرملانية ان الوفد الشعبي الرياضي
امل�ن��اط ب��ه ح��ث االت �ح��ادات الرياضية
ف��ي ال ��دول الشقيقة وال�ص��دي�ق��ة على
رفع االيقاف الرياضي سيبدأ جولته
في اململكة العربية السعودية معربة
عن املها في تفهم االشقاء واالصدقاء
لحجم الظلم ال��ذي وق��ع على الكويت
جراء قرار االيقاف الصادر عن اللجنة
االوملبية الدولية.
واكد رئيس اللجنة النائب عبدالله
املعيوف اننا بحاجة ماسة الى تحرك
شعبي وري��اض��ي وب��رمل��ان��ي الي�ص��ال
رس��ال�ت�ن��ا ب��أن ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي غير
معني بهذه الخالفات واملشاكل التي
يثيرها ال�ب�ع��ض مضيفا أن الشعب
ال �ك��وي �ت��ي ش �ع��ب م �س��ال��م ي �ح��ب ك��رة
ال �ق��دم ون�ت�م�ن��ى م��ن االت �ح��اد ال��دول��ي
ان ال يحرمه م��ن مشاركة املنتخبات
وال � � �ف� � ��رق ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ف � ��ي امل� �ح ��اف ��ل
الرياضية الدولية.
ول�ف��ت ال��ى ان ال��وف��د سيضم ع��ددا
م��ن الالعبني ال�ق��دام��ى ال��ذي��ن تعودنا
م �ن �ه ��م ع� �ل ��ى ت �ل �ب �ي��ة ن� � � ��داء ال� ��واج� ��ب
وال � ��وط � ��ن وال � �س � �ع ��ي ال � ��دائ � ��م ل��رف �ع��ة
اس��م ب�ل��ده��م متمنيا ان ت�ك��ون هناك
مساهمة شعبية ل��دع��م ه��ذا التوجه
ال �ش �ع �ب��ي وال �ب��رمل��ان��ي ل �ه��ذا ال �ت �ح��رك
لرفع االيقاف الرياضي.
ودع ��ا امل�ع�ي��وف ال�لاع�ب�ين ال�ق��دام��ى
وال �ح��ال �ي�ي�ن ال� ��ى امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي ه��ذه
الجهود.
وان ت � �ك� ��ون ل� �ه ��م ك �ل �م��ة ف� ��ي ه ��ذه
الحملة الن رأيهم سيكون مؤثرا على
بقية االت �ح��ادات ال��دول�ي��ة ال�ت��ي تملك
ق ��رار رف ��ع ال �ق��رار ال�ظ��ال��م ع��ن الشعب

الكويتي مطالبا بأن تكون الرياضة
ب �ع �ي ��دة ع� ��ن ال� �خ�ل�اف ��ات ال �ش �خ �ص�ي��ة
والسياسية.
واش � � � � ��ار امل � �ع � �ي� ��وف ال � � ��ى م ��واق ��ف
كويتية رائدة في العديد من املشاكل
ال � �ت� ��ي ك� ��ان� ��ت ت � �ح� ��دث ب �ي��ن االش � �ق� ��اء
واالصدقاء مشيرا في هذا الصدد الى
اس�ت�ض��اف��ة ال�ك��وي��ت ب�ط��ول��ة ال�ص��داق��ة
وال �س�ل�ام وال �ت��ي ج�م�ع��ت ب�ي�ن ال �ع��راق
واي� ��ران ب�ع��د ح��رب ط��اح�ن��ة اس�ت�م��رت
ثماني سنوات.
وك �ش��ف ان ب ��داي ��ة ت �ح��رك ال�ح�م�ل��ة
س �ي �ك��ون ال � ��ى ات� � �ح � ��ادات ك � ��رة ال �ق��دم
ف��ي دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
وب ��ال �ت �ح ��دي ��د ف� ��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال�س�ع��ودي��ة وق ��ال ن�ح��ن ال ن��ذه��ب ال��ى
االت �ح��ادات الخليجية حتى نقنعهم
بالتصويت ضد االي�ق��اف الننا نعلم
ت �م��ام��ا ب� ��أن االت� � �ح � ��ادات ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
تمثل الكويت قبل ان تمثل دولها وال
نشك في تصويتهم لصالح الكويت
ولكن نتمنى ان يساهموا ف��ي اقناع
بقية الدول التي تربطهم بها عالقات
ص��داق��ة وم�ح�ب��ة ل�ل�ت�ص��وي��ت م��ع رف��ع
االيقاف.
وب�ي�ن امل �ع �ي��وف ان ال��وف��د سيضم
الرياضيني من اعضاء مجلس االمة
ورياضيني قدامى وبالتالي هو وفد
برملاني شعبي يمثل الشعب الكويتي
ول� � �ي � ��س ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال� � �ت � ��ي ال ن ��ري ��د
م�ن�ه��ا ال �ت��دخ��ل م��ع ال �ش�ك��ر وال�ت�ق��دي��ر
ل�ج�ه��وده��ا وم�ح��اوالت �ه��ا ول�ك��ن نحن
ال� �ي ��وم ن �ت �ح��رك ش �ع �ب �ي��ا ب�ت�ع�ل�ي�م��ات
ومباركة من رئيس مجلس االمة وهو
الرجل الرياضي الذي تهمه مصلحة
ال �ب �ل��د وع � � ��ودة ال ��ري ��اض ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
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وبقية اعضاء مجلس االمة.
واع� ��رب امل �ع �ي��وف ع��ن ب��ال��غ ش�ك��ره
وت �ق��دي��ره إل ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ل��دع�م��ه ف�ك��رة تشكيل
هذا الوفد وتسخير جميع االمكانات
الالزمة النجاح مهمته مؤكدا ان هذه
ال�ل�ف�ت��ة ل�ي�س��ت غ��ري �ب��ة ع �ل��ى ال��رئ�ي��س
ال��ري��اض��ي ال�غ��ان��م ك�م��ا ن��وه املعيوف
ب� ��دور س �م��و رئ �ي��س ال � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ووزي � ��ر االع �ل��ام وزي ��ر
الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان
الحمود والهيئة العامة للرياضة.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ذك� � ��ر م � �ق� ��رر ال �ل �ج �ن��ة
النائب د .عبدالله الطريجي ان الوفد
الشعبي ال��ري��اض��ي سيكمل الجهود
الرسمية والشعبية امل�ت��واص�ل��ة منذ
ق ��رار االي �ق ��اف امل�ج�ح��ف م��وض�ح��ا ان
ت �ش �ك �ي��ل ال� ��وف� ��د ال �ش �ع �ب��ي ف� �ك ��رة م��ن
ال�ل�ج�ن��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ل�ت�ف��وي�ض��ه بحث
امكانية ت��راج��ع االت �ح��اد ال��دول��ي عن
قرار االيقاف واملقرر ان تعقد جمعيته
العمومية اجتماعا لها في السادس
والعشرين من فبراير الجاري.

واض � � ��اف ان  12ن� ��ادي� ��ا ري��اض �ي��ا
كويتيا تقدموا ال��ى االت�ح��اد الدولي
ل �ك��رة ال �ق��دم ب�ك�ت��اب ي��ؤك��دون ف�ي��ه أن
ال �ق��وان�ين ال�ك��وي�ت�ي��ة ال ت �ت �ع��ارض مع
امل��واث �ي��ق ال��دول �ي��ة وب ��أن ال�ح�ك��وم��ة ال
تتدخل في ش��ؤون الرياضة وه��و ما
يفند مزاعم اللجنة االوملبية.
وأع ��رب الطريجي ع��ن أم�ل��ه ف��ي ان
تكلل جهود الوفد الشعبي بالنجاح
وأال ت�ص�ط��دم ه��ذه ال�ج�ه��ود امل�ب��ارك��ة
ب �ت��دخ��ل ب �ع��ض ال �ش �خ �ص �ي��ات ال �ت��ي
نتمنى ان تتراجع عن مواقف سابقة
ق� �ب ��ل م� ��وع� ��د ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
لالتحاد الدولي لكرة القدم وان تضع
م�ص�ل�ح��ة ال �ك��وي��ت وش �ب��اب �ه��ا نصب
أعينها.
م ��ن ن��اح �ي �ت��ه أش� � ��اد أح � ��د أع �ض��اء
الوفد الشعبي الكابنت سعد الحوطي
ب� �ف� �ك ��رة ال� ��وف� ��د م ��وض� �ح ��ا ان � ��ه ت�ل�ق��ى
ات � �ص� ��اال م� ��ن رئ � �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
م��رزوق الغانم يقترح عليه املشاركة
في هذه املهمة الشعبية.
واش� � ��ار ال �ح��وط��ي ال� ��ى م ��ا تتمتع

ب ��ه ال��ري��اض��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ن خ �ب��رات
وم�س��اه�م��ات ع��دي��دة س��اب�ق��ة ف��ي حل
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ش��اك��ل ال��ري��اض�ي��ة على
مستوى العالم مشيرا في هذا الصدد
ال��ى دور ال�ك��وي��ت ف��ي ع��ودة الشقيقة
مصر ال��ى كنف اشقائها الرياضيني
بعد املقاطعة التي تمت في سبعينات
القرن املاضي.
واع� ��رب ال �ح��وط��ي ع��ن ام �ل��ه ف��ي ان
تنجح مهمة ال��وف��د الشعبي ف��ي رفع
االي� �ق ��اف ل �ي �ت��زام��ن ذل� ��ك واح �ت �ف��االت
ال � �ك� ��وي� ��ت ب ��ال� �ع� �ي ��د ال� ��وط � �ن� ��ي وي � ��وم
التحرير لتكون الفرحة فرحتني.
ب � � � � ��دوره ط� ��ال� ��ب ال � �ك� ��اب�ت��ن م �ح �م��د
ك ��رم ال�ح�ك��وم��ة ب��االه �ت �م��ام ب��ال�ش�ب��اب
الكويتي من خالل الرياضة والكفيلة
بتجنيبهم شغل اوق ��ات ف��راغ�ه��م في
أم��ور ض��ارة كالعنف ف��ي املجتمعات
واالس � ��واق وغ�ي��ره��ا م��ن ال�س�ل��وك�ي��ات
السلبية م�ع��رب��ا ع��ن ت�ق��دي��ره لجهود
ال� �ح� �ك ��وم ��ة وم� �ج� �ل ��س االم � � ��ة ول �ج �ن��ة
الشباب الرياضة البرملانية.
م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى دع ��ا م �ق��رر لجنة
ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ال �ن��ائ��ب د .عبد
ال�ل��ه الطريجي النائب األول لرئيس
م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد إلى التدخل من
أجل مساندة الجهود الرامية إلى رفع
اإلي�ق��اف ال��ري��اض��ي ع��ن دول��ة الكويت
م �ن��وه��ا ب��ال �ح �ن �ك��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي
يمتلكها الوزير الخالد والتي تؤهله
ل �ل �ع��ب دور ك �ب �ي��ر ف ��ي ه� ��ذه امل��رح �ل��ة
التاريخية.
وأض� � � ��اف ال �ط ��ري �ج ��ي ف� ��ي ت �ص��رح
ص� �ح ��اف ��ي ان � �ن ��ا ن� ��راه� ��ن ع� �ل ��ى ق� ��درة
ال ��وزي ��ر ال �خ��ال��د ف��ي ل �ع��ب دور ف��اع��ل

وم �ه��م مل �س��ان��دة ج �ه��ود رف ��ع اإلي �ق��اف
امل �ت ��واص �ل ��ة وال � �ت ��ي آخ ��ره ��ا ت�ش�ك�ي��ل
ال � ��وف � ��د ال� �ش� �ع� �ب ��ي ال � � � ��ذي س �ي �ح �ش��د
امل��ؤي��دي��ن ل��رف��ع الظلم ال��ذي تعرضت
له الكويت مؤكدا أن وزير الخارجية
قادر على تشكيل ضغط ديبلوماسي
ع �ل��ى س� �ف ��راء ال� � ��دول ال �ت ��ي ي �م �ك��ن أن
تنتصر للكويت في اجتماع الجمعية
العمومية لالتحاد الدولي لكرة القدم
فيفا واملقرر أن تجتمع في  26فبراير
الجاري للتصويت على رفع اإليقاف.
وق� � ��ال إن دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ت�ح�ظ��ى
ب�ع�لاق��ات م�ت�م�ي��زة ب��ال�ع��دي��د م��ن دول
ال� �ع ��ال ��م وه � ��و م� ��ا ي �م �ك��ن أن ي �س��اع��د
ف��ي ح �ش��د األص � ��وات ال��داع �م��ة للحق
الكويتي برفع اإليقاف مشيرا إلى أن
م��واق��ف ع��دي��دة أث�ب�ت��ت فيها الكويت
هذه املكانة الرائدة ومنها على سبيل
امل �ث��ال ال ال�ح�ص��ر ال��دع��م ال ��ذي حصل
ع �ل �ي��ه س �م��و األم� �ي ��ر ب �ت��زك �ي �ت��ه ق��ائ��دا
للعمل اإلنساني.
ودع � ��ا ال �ط��ري �ج��ي ال ��وزي ��ر ال �خ��ال��د
إلى أن يكون رأس الحربة في املعركة
السياسية وال�ق��ان��ون�ي��ة ال�ت��ي بدأتها
ال� �ك ��وي ��ت م ��ن أج � ��ل ح �ش��د األص� � ��وات
ال�ع��رب�ي��ة وال��دول �ي��ة امل �ن��اص��رة للحق
ال �ك��وي �ت��ي الف �ت��ا إل ��ى أن ل ��دى ال��وزي��ر
الخالد خ�ي��ارات ع��دة ومنها في هذه
املرحلة حث السفراء املعتمدين لدى
الكويت على مخاطبة دولهم من أجل
ت��وف �ي��ر ال �ح ��د األدن� � ��ى م ��ن األص � ��وات
الالزمة لرفع اإليقاف وهي  53صوتا
على األق��ل معربا عن ثقته بتصويت
يفوق هذا العدد بعد نجاح الجهود
الرسمية والشعبية.

 5نواب يقترحون تعديل قانون إنشاء هيئة أسواق المال
ق��دم  5ن��واب ه��م ع��ادل الخرافي
و ط�ل�ال ال �ج�لال و د .عبدالحميد
دشتي و عبدالله التميمي وعبدالله
الطريجي اقتراحا بقانون في شأن
تعديل املادة  33فقرة  3من القانون
رقم  22لسنة  2015بتعديل بعض
أح�ك��ام القانون رق��م  7لسنة 2010
ب �ش��أن إن �ش ��اء ه�ي�ئ��ة أس � ��واق امل ��ال
وتنظيم نشاط األوراق املالية  ،مع
اعطائه صفة االستعجال.
وجاء في نص االقتراح بقانون:

مادة أولى
 يعدل ن ��ص امل� � � ��ادة 33  ف �ق��رة 3من القانون لتصبح كالتالي :
ن� � � �س� � � �ب � � ��ة  % 50م � � � ��ن األس � � �ه� � ��م
ت� �خ� �ص ��ص ب� ��ال � �ت � �س� ��اوي ل �ج �م �ي��ع
املواطنني ممن يحملون الجنسية
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة وق � � � ��ت ص � � � � ��دور ه � ��ذا
ال � �ق� ��ان� ��ون وال � �ث� ��اب � �ت� ��ة أس � �م ��اؤه ��م
ب ��ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات
املدنية على أن يتم تسديد قيمة
تلك األس�ه��م م��ن االحتياطي العام

للدولة كمنحة م��ن قبلها شريطة
أال يتم التصرف فيها م��ن مالكها
مل��دة عشر س�ن��وات كاملة ت�ب��دأ من
ت ��اري ��خ ت�م�ل�ك�ه��م ت �ل��ك األس� �ه ��م مع
أحقيتهم فقط خالل تلك امل��دة من
تسلم عوائد تلك األسهم وأرباحه.
م ��ادة ث��ان�ي��ة :ي�ل�غ��ى ك��ل ح�ك��م أو
ن��ص ورد ف��ي أي ق��ان��ون يتعارض
مع أحكام هذا القانون.
مادة ثالثة :يعمل بهذا القانون
م� ��ن ت� ��اري� ��خ ن� �ش ��رة ف� ��ي ال� �ج ��ري ��دة

الرسمية .
  م � � ��ادة راب � � � �ع � � ��ة :ع � �ل� ��ى رئ� �ي ��س
مجلس ال ��وزراء وال ��وزراء كل فيما
يخصه بتنفيذ هذا القانون.
وج� ��اء ف��ي امل ��ذك ��رة اإلي�ض��اح�ي��ة
لالقتراح بقانون :حيث إن النص
ف ��ي امل � ��ادة  152م ��ن ال��دس �ت��ور من
أن ك� ��ل ال � �ت� ��زام ب��اس �ت �ث �م��ار م ��ورد
م ��ن م� � ��وارد ال� �ث ��روة ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة أو
م��رف��ق م��ن امل��راف��ق ال�ع��ام��ة ال يكون
إال بقانون لزمن م� � �ح � ��دود وان

ت � �ك � �ف� ��ل اإلج� ��راءات ال � �ت � �م � �ه � �ي� ��دي� ��ة
تيسير أعمال البحث وال �ك �ش��ف
وتحقيق العالنية واملنافسة وما
نصت عليه املادة  153من الدستور
من أن كل احتكار ال يمنح إال بقانون
والى زمن محدود وكانت الثروات
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة ف� ��ي ال � �ب�ل��اد ت� �ع ��د م��ن
امل �ل �ك �ي��ات العامة والتي ي�ت�م�ل��ك
ف�ي�ه��ا امل��واط �ن��ون ت �ل��ك الحقــــــوق
با لتسا و ي بينهم و إ عما ال لتلك
امل � �ب� ��ادئ وت �م��اش �ي��ا م ��ع ن �ص��وص

امل��واد  17و  20و  21م��ن الدستور
وال� �ت ��ي ج � ��اءت ج�م�ي�ع�ه��ا م ��ن اج��ل
رف� ��ع م �س �ت��وى امل �ع �ي �ش��ة وت�ح�ق�ي��ق
الرخاء املعيشي للمواطنني بما
ي � �ت � �ن� ��اس� ��ب م � � ��ع م � � � � � ��وارد ال � ��دول � ��ة
وثرواتها الطبيعية وحيث إن تلك
الشركات هي شركات تنموية لها
ع �ل��اق � ��ة ب� � ��ال � � �ث� � ��روات وج �م �ي �ع �ه ��ا
ملك األمة فكان يقتضى إجراء ذلك
التعديل.
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أكد أن سموه نذر نفسه لخدمة وطنه

الخرينج و الهرشاني :ولي العهد يحظى
بمحبة كبيرة في نفوس أهل الكويت
عبر ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس االم��ة
م � �ب� ��ارك ال �خ ��ري �ن ��ج ع� ��ن التهاني
الخالصة وال ��والء ال �ص��ادق لسمو
ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف االح�م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح بمناسبة حلول
ه ��ذه االي� ��ام امل �ب��ارك��ة ع�ل��ى كويتنا
ال�غ��ال�ي��ة وه��ي اي ��ام ع��زي��زة وغالية
على ال�ك��وي��ت وط�ن��ا وشعبا وهي
ال ��ذك ��رى ال �ع��اش��ره ل �ت��ول��ي ح�ض��رة
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
االحمد الجابر الصباح حفظه الله
والي� ��ة العهد ف��ي ب�ل�ادن��ا ال�ك��وي��ت
الغالية بتزكية غالية م��ن حضرة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
االحمد الجابر الصباح امير البالد
املفدى حفظه الله ورعاه وبمبايعة
ك ��ري� �م ��ة م� ��ن م �ج �ل��س االم � � ��ة ل �ه��ذه
التزكية املباركة.
واع� � �ت� � �ب � ��ر ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ان ه� ��ذه
ال��ذك��رى الغالية لتبوؤ سمو ولي
ال�ع�ه��د ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه مقاليد
م�ن�ص�ب��ه ال��وط �ن��ي ع �ض��دا وس �ن��دا
الخ�ي��ه س�م��و االم �ي��ر حفظهما الله
ورع ��اه� �م ��ا ف ��ي ق� �ي ��ادة ال� �ب�ل�اد ل�ه��ا
االث��ر السعيد للشعب الكويتي ملا
لسمو ول��ي ال�ع�ه��د حفظه ال�ل��ه من
م �ك��ان��ة رف �ي �ع��ة وم �ح �ب��ة ك �ب �ي��رة في
ن�ف��وس اه��ل ال�ك��وي��ت مل��ا ع��رف عنه
التواصل الدائم ومعايشته الدائمة
م ��ع ابناء ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ف��ي
اف��راح��ه وات��راح��ه وت��واض �ع��ه الجم
م��ع الجميع واخ�لاص��ه الكبير في
اداء واجبه الوطني.
واك ��د ال�خ��ري�ن��ج ان والي ��ة العهد
ل �س �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه م ��رح �ل ��ة م��ن

مبارك الخرينج

حمد الهرشاني

م� ��راح� ��ل ع �م��ل سموه ف� ��ي ال �ع �م��ل
ال��وط �ن��ي امل�خ�ل��ص ال ��ذي ي�ش�ه��د له
ك��اف��ة ال �ش �ع��ب الكويتي ف �ق��د ك��ان
س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه الله ن �ع��م ال �ق��ائ��د
امل� �ح ��ب اله� �ل ��ه ال �ش �ع��ب الكويتي
ف � ��ي ك � ��ل م � ��واق � ��ع ع� �م� �ل ��ه ال ��وط� �ن ��ي
ب � � ��اذال ال� �ج� �ه ��د م� ��ن اج� � ��ل ال �ك��وي��ت
ورفعتها وحفظ مصالحها مذلال
الصعوبات والعوائق امام مصالح
ال �ش �ع ��ب ال �ك ��وي �ت ��ي ف� ��ي ك� ��ل م �ك��ان
تبوأه حفظه الله واضعا مصلحة
الكويت واهلها نصب عينيه.
وختم الخرينج تصريحه سائال
ال �ل��ه ع ��ز وج ��ل ان ي �ح �ف��ظ ال �ك��وي��ت
واه �ل �ه��ا م��ن ك��ل م �ك��روه وان ت��دوم
االف��راح واملناسبات السعيدة على
ال �ك��وي��ت واه �ل �ه��ا ف ��ي ظ ��ل ال �ق �ي��اده
ال �ح �ك �ي �م��ة ل �س �م��و االم � �ي� ��ر وس �م��و
ول ��ي ع �ه��ده االم�ي��ن ح�ف�ظ�ه�م��ا ال�ل��ه
ورعاهما.
إل� � ��ى ذل� � ��ك ت � �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ح�م��د

ال � �ه� ��رش� ��ان� ��ي ب � ��أص � ��دق ال� �ت� �ه ��ان ��ي
وال �ت �ب��ري �ك��ات ل �س �م��و ول� ��ي ال�ع�ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ب�م�ن��اس�ب��ة
ال� ��ذك� ��رى ال� �ع ��اش ��رة ل �ت��ول �ي��ه والي ��ة
العهد.
وق � ��ال ال �ه��رش��ان��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي إن والي ��ة ال�ع�ه��د وت��ول��ي
الشيخ ن��واف امل�س��ؤول�ي��ة الوطنية
ليكون عضيدا وعونا ألخيه سمو
الشيخ صباح األحمد أمير البالد
محطة من ضمن املحطات الكثيرة
ف � ��ي ح � �ي� ��اة ال� �ش� �ي ��خ ن � � � ��واف ال � ��ذي
ع��رف عنه تفانيه في حب الكويت
واخ�ل�اص��ه ف��ي خ��دم��ة وط �ن��ه الف�ت��ا
إل��ى ال�خ�ب��رة الطويلة ال�ت��ي يتمتع
بها الشيخ ن��واف وال�ت��ي اكتسبها
م� ��ن ت� ��درج� ��ه ف� ��ي امل� �ن ��اص ��ب ف�م�ن��ذ
الستينات من القرن املاضي وسمو
ول � ��ي ال� �ع� �ه ��د ي �ت �ن �ق��ل م� ��ن م�ن�ص��ب
إل��ى آخ��ر وع �ن��وان��ه خ��دم��ة الكويت
وش�ع�ب�ه��ا وال �ت��واض��ع واإلخ �ل�اص

وال�ت�ف��ان��ي وان �ك��ار ال ��ذات والعطف
على الكبير والصغير.
وذك � � ��ر ال� �ه ��رش ��ان ��ي إن ال �ش �ي��خ
نواف رجل نذر نفسه لخدمة وطنه
وع� �ش ��ق أب � �ن� ��اء ال� �ك ��وي ��ت ف �ب��ادل��وه
الحب مؤكدا أن الشيخ نواف يعمل
بجهد وف�ي��ر ول�ك�ن��ه يفضل العمل
ب�ص�م��ت ف �ه��و رج ��ل دول� ��ة ح��ري��ص
ع �ل��ى م �ص��ال��ح ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي
رس� � � � ��م س� � �ي � ��اس � ��ة ت � �خ � �ص� ��ه وه � ��ي
سياسة االتزان والهدوء واملعالجة
للملفات وفق رؤية تؤكد بعد األفق
والحكمة والحنكة.
وأك ��د ال �ه��رش��ان��ي ان س�م��و ول��ي
العهد له مواقف راسخة في أذهان
الكويتيني فكلما ق�ل�ب��وا صفحات
عمله الحافلة ب��اإلخ�لاص والعمل
ال� ��دؤوب وج ��دوا ال�ث�ق��ة وال�ت��واض��ع
ودم ��اث ��ة ال �خ �ل��ق وال� ��رزان� ��ة وس�ع��ة
ال�ف�ك��ر م�ع�ت�ب��را ال�ش�ي��خ ن ��واف رج��ل
املواقف الصعبة ففي كل املنعطفات
ال�ت��اري�خ�ي��ة ن �ج��ده ص��اح��ب ال �ق��رار
الصائب وال�ح��ازم متمنيا له دوام
ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة ليبقى عضيدا
ألخ �ي��ه س �م��و أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح األحمد.

الصالح يشيد بدخول الكويت موسوعة
غينس العالمية بأطول علم
أعرب النائب خليل الصالح عن
سعادته بما شهدته الكويت برفع
أط ��ول ع�ل��م ف��ي ال �ع��ال��م ب �ط��ول 107
أمتار في احتفالية وطنية بامتياز
احتضنت املبادرات الشبابية.
وأوض � ��ح ال �ص��ال��ح ف��ي ت�ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي إن س �م ��اء ال �ك��وي��ت ال �ت��ي
ازدان� � ��ت ب �ع �ل��م ال� �ب�ل�اد م�ح�ل�ق��ا مل��دة
خمس دقائق عن طريق طائرة يتم
التحكم بها عن بعد شهدت على
عمق الوالء للوطن.
وأض � � � � ��اف ان دخ � � � � � ��ول ال� �ك ��وي ��ت
م��وس��وع��ة غينس ال�ع��امل�ي��ة ب��أط��ول
ع � �ل ��م ي� �ح� �ل ��ق ف � ��ي ال � � �ه� � ��واء ي �ش �ك��ل

إض��اف��ة ل�س�ج��ل ال�ت�م��دد ال�ت��اري�خ��ي
الس��م الكويت ف��ي املحافل الدولية
فضال عن كونه ملسة وطنية فريدة
تناسب االح�ت�ف��االت ب��ذك��رى أعياد
االستقالل والتحرير.
وذك � � � � ��ر ال� � �ص � ��ال � ��ح ان م �م �ث �ل��ي
م ��وس ��وع ��ة غ �ي �ن��س ش � �ه� ��دوا ه ��ذه
االح �ت �ف��ال �ي��ة وس �ج �ل ��وا إع �ج��اب �ه��م
بها بعد أن أن��زل العلم ف��ي امل��درج
امل�خ�ص��ص ل��ه معلنني أن�ن��ا نشهد
ال� �ي ��وم ال �ع �ل��م األط � � ��ول ف ��ي ال �ع��ال��م
م �ش �ي��را إل� ��ى أن م �ث��ل ه� ��ذا ال �ح��دث
ي � �ع� ��زز ت � �ص� ��در اس� � ��م ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
املنظومة العاملية بمفهوم الوطنية

بعد أن نال شرف قيادة اإلنسانية
ف��ي ظ��ل ق�ي��ادة سمو األم�ي��ر الشيخ
صباح األحمد.
وش��د ال�ص��ال��ح على ي��د الشباب
ال ��ذي ��ن دش �ن ��وا ذل ��ك ال �ع �م��ل امل�ف�ع��م
ب ��امل � �ح � �ب ��ة ل � �ل� ��وط� ��ن م� �ث� �ن� �ي ��ا ع �ل��ى
ال � �ط � �ي� ��اري� ��ن م � ��ن دول � � � ��ة اإلم� � � � ��ارات
الشقيقة وكذلك الطيارين الكويتني
الذين شاركوا في هذا الحدث عبر
التحكم ع��ن بعد ف��ي الطائرة التي
زينت سماء الكويت بعلم البالد.
خليل الصالح

وفد الصداقة البرلمانية
يغادر إلى اليونان وقبرص

العدواني والتميمي والظفيري ضمن وفد الصداقة البرملانية

غ � � � � � � ��ادر ال� � � � �ب � �ل� ��اد أم� � � � � ��س وف� � ��د
م �ج �م��وع��ة ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال�ث��ال�ث��ة ب��رئ��اس��ة ال�ن��ائ��ب عبدالله
ال � �ع � ��دوان � ��ي ف � ��ي م �س �ت �ه ��ل ج ��ول ��ة
ت �ش �م��ل ال� �ي ��ون ��ان وق� �ب ��رص وذل ��ك

خالل الفترة  13إلى  20فبراير
الجاري.
ويضم الوفد النائبان عبدالله
التميمي ود .منصور الظفيري.

الحويلة يدعو الستكمال
خدمات مدينة صباح األحمد
السكنية بصفة عاجلة
دع��ا ال�ن��ائ��ب د.م�ح�م��د الحويلة
ال� � � � � � ��وزارات امل� �ع� �ن� �ي ��ة إل� � ��ى س��رع��ة
استكمال خدماتها بمدينة صباح
األح � �م� ��د واالن � �ت � �ه� ��اء م� ��ن ال �ب �ن �ي��ة
ال �ت �ح �ت �ي��ة ل �ل �م��دي �ن��ة ب �ش �ك��ل ك��ام��ل
وإنجاز املحور الخدمي واالنتهاء
م��ن ك��ل امل��راف��ق ال�ع��ام��ة وامل�ش��اري��ع
ع �ل��ى أن ت �ك��ون م �ت �ط��ورة ل�ت��وف�ي��ر
سبل ال��راح��ة للمواطنني وتيسير
ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى م ��ا ي�س�ت�ح�ق��ون��ه
م� � ��ن خ� � ��دم� � ��ات خ � ��اص � ��ة م � �ش� ��روع
امل �س �ت �ش �ف��ى وامل� � ��راك� � ��ز ال �ص �ح �ي��ة
والجامعة واملعاهد والجمعيات
وص��ال��ة األف � ��راح وم��رك��ز التنمية
واملكتبة ال�ع��ام��ة وم��راك��ز الشباب
وت�ش�ج�ي��ر ال �ط��رق وع�م��ل م�ص��دات
للعواصف الترابية.
ك� � � � �م � � � ��ا ط � � � � ��ال � � � � ��ب ال � � �ح � � ��وي � � �ل � � ��ة
ب��االس �ت �ع �ج��ال ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ ط��ري��ق
ال ��وف ��رة مل ��ا ل ��ه م ��ن أه �م �ي��ة ك�ب�ي��رة
وح �ي��ث ي �ع��د ال �ش��ري��ان األس��اس��ي
ل �ل �م��دي �ن��ة وك ��ذل ��ك ال �ط ��ري ��ق ال ��ذي
ي � �ص� ��ل م� ��دي � �ن� ��ة ص � �ب � ��اح األح � �م� ��د
ب� � �ط � ��ري � ��ق امل � � �ل� � ��ك ف� � �ه � ��د وم� �ج� �م ��ع
ل� �ل ��وزارات وغ�ي��ره��ا م��ن ال�خ��دم��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة االخ ��رى ك�م��ا ي�ج��ب أن
نضع نصب أعيننا ن�م��وذج��ا من
حافظة مبارك الكبير التي ما زالت
ت�ف�ت�ق��ر إل� ��ى ال �ك �ث �ي��ر م ��ن م��راف�ق�ه��ا
ومقوماتها كاملستشفى وبعض
مراكز الخدمة واملعاهد وأن تأخذ
املشاريع التي ت��م توقيعها صفة
االستعجال بشكل يوازي الحافظ
على ضمان الجودة وفق املعايير
واملواصفات العاليمة.
وأكد الحويلة أن املدينة تعتبر

د.محمد الحويلة

م��ن أك�ب��ر امل��دن م��ن حيث املساحة
وت�ع��داد السكان وأن��ه م��ن املتوقع
لها مع التوسع العمراني حولها
ف� ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل أن ت� �ك ��ون اح� ��دى
م�ح��اف�ظ��ات ال��دول��ة ل��ذل��ك يفترض
أن ي��رس��م ل�ه��ا ك��اف��ة االح�ت�ي��اج��ات
املستقبلية وال�خ��دم��ات وذل��ك ألن
امل��دي �ن��ة ت �ع��د م ��ن أك �ب��ر امل �ش��اري��ع
اإلسكانية.
واخ� � �ت� � �ت � ��م ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة م� ��ؤك� ��دا
حرصه على متابعة كافة املشاكل
وامل� �ع ��وق ��ات ال �ت ��ي ت ��واج ��ه أه��ال��ي
مدينة صباح االحمد موضحا أن
املناطق السكنية الجديدة تحتاج
إل��ى متابعة ل�ك��اف��ة ال�خ��دم��ات لها
وخ ��اص ��ة م��دي �ن��ة ص �ب��اح األح �م��د
والتي تحمل اسم حضرة صاحب
ال �س �م��و ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ح �ف �ظ��ه ال�ل��ه
ورعاه مؤكدا استمراره ومتابعته
جميع الجهات لالنتهاء من كافة
احتياجات املدينة.
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الزلزلة :جريمة األندلس فجعت الشعب
الكويتي ووحدته
أع� � ��رب ال� �ن ��ائ ��ب د.ي� ��وس� ��ف ال��زل��زل��ة
ع��ن خ��ال��ص م��واس��ات��ه وت�ع��ازي��ه لعائلة
وذوي ال�ف�ت��اة امل �غ��دورة ضحية جريمة
ال�ق�ت��ل البشعة ال�ت��ي ح��دث��ت ف��ي منطقة
األندلس يوم الثالثاء الفائت موكدا أن
مثل هذه الجرائم قد أفجعت قلوب أبناء
وب �ن ��ات ال �ك��وي��ت ق��اط �ب��ة ألن �ه��ا ت �ك��ررت
للمرة الثالثة خالل خمس سنوات ومن
ن�ف��س ال�ج�ن�س�ي��ة وب �ظ��روف وم�لاب�س��ات
متشابهة األمر الذي يحتم اتخاذ اجراء
من قبل الجهات املعنية في الدولة ملنع
ح � ��دوث ح � ��االت م �ش��اب �ه��ة الس �م ��ح ال�ل��ه
كما أب��دى د.ال��زل��زل��ة استنكاره الشديد
النتهاك حرمة الضحية من خالل القيام
بتصوير الجثة ف��ي نفس ال��وق��ت ال��ذي
ك��ان فيه مسرح الجريمة بعهدة رج��ال
األمن ومن ثم نشر الصور على شبكات
ال �ت��واص��ل اإلج �ت �م��اع��ي دون أن ي��راع��ي
م ��ن ي �ق��وم ب �ه��ذا ال �ف �ع��ل ال �ش �ن �ي��ع ح��رم��ة
امليت ومشاعر الفاجعة وصدمة ذويها
ووال��دت �ه��ا امل�ك�ل��وم��ة األم ��ر ال ��ذي تسبب
بضرر نفسي شديد لهم فوق مصيبتهم
ناهيك عن أن من قام بتصوير الجثة قد

ت�س�ب��ب ب ��إس ��اءة ك �ب �ي��رة ل �ص��ورة رج��ال
األم � � ��ن ال� ��ذي� ��ن ي �ع �ت �ب��ر ح �م ��اي ��ة ال �ن ��اس
وأعراضهم من أولى واجباتهم.
وأض ��اف د.ال��زل��زل��ة أن��ه يطالب وزي��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ب �م��ا ع� ��رف ع �ن��ه م ��ن م��واق��ف
م �ش��رف��ة وح� ��رص ع �ل��ى س�م�ع��ة وك��رام��ة
جميع املواطنني بتشكيل لجنة تحقيق
ملعرفة من صور جثة الضحية وتطبيق
القانون على ما قام به من جرم ليكون
رادع � � ��ا ل �غ �ي��ره م �م��ن ان� �ع ��دم ��ت ال �غ �ي��رة
واملروءة في قلوبهم .
وختم د.ال��زل��زل��ة تصريحه ب��أن ع��زاء
ذوي امل�غ��دورة ه��و وق��وف أب�ن��اء وبنات
الشعب الكويتي كافة ال��ى جانبهم في
ص ��ورة اع�ت��دن��ا عليها ف��ي ال�ك��وي��ت بلد
امل�ح�ب��ة وال�ت�ك��ات��ف ال��ذي��ن ت ��ذوب بينهم
ك��اف��ة التباينات أم��ام امل��واق��ف الصعبة
واملحن التي يتعرض لها اي كويتي .
من جهته انتقد مراقب مجلس األمة
النائب عبدالله التميمي تسريب صور
امل �غ ��دور ب �ه��ا امل��رح��وم��ة ف��اط �م��ة محمد
ال �ع �ت �ي �ب��ي ال� �ت ��ي ذه� �ب ��ت ض �ح �ي��ة غ ��در
الخادمة األثيوبية املجرمة قبل أيام.

وق� ��ال :ب�ع��د ت�ت�ب��ع م��وض��وع تسريب
ال� �ص ��ور خ�ل��ال وف��ات �ه��ا م ��ن ق �ب��ل أس ��رة
ال� �ف� �ق� �ي ��دة ت� �ب�ي�ن أن ال �ض �ح �ي ��ة ل � ��م ي�ق��م
ب �ت �ص��وي��ره��ا أح� ��د م ��ن أف� � ��راد ع��ائ�ل�ت�ه��ا
املتواجدين بعد تعرضها لالعتداء من
قبل ال�خ��ادم��ة وأن أول م��ن ع��اي��ن الجثة
هم الجهات األمنية.
ودع��ا التميمي نائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ال�ش�ي��خ محمد
ال� �خ ��ال ��د ل �ف �ت��ح ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي ت �ص��وي��ر
ج�ث��ة امل��رح��وم��ة ون �ش��ره��ا ع�ب��ر وس��ائ��ل
ال � �ت ��واص ��ل اإلج� �ت� �م ��اع ��ي ب �ش �ك��ل أس� ��اء
ل �ح ��رم ��ة امل �ت ��وف �ي ��ة ال� �ت ��ي ط ��امل ��ا ع��رف��ت
بحياتها بإرتداء الحجاب والستر أمام
ال�ق��ري��ب قبل ال�غ��ري��ب متسائال فهل من
العقل واألخ�ل�اق أن يتم ت��داول صورها
وهي مضرجة بدمائها بعد وفاتها.
وخ � �ت� ��م ال �ت �م �ي �م ��ي وت � �ل� ��ك االس� � � ��اءة
ال�ت��ي ت�ع��رض��ت ل�ه��ا الضحية وأس��رت�ه��ا
وان� �ت� �ه ��اك ح��رم �ت �ه��م ف �ي �ج��ب ال ��وص ��ول
للجاني الثاني كما استطاعوا الوصول
للجانية االثيوبية وهذا اقل ما يمكن ان
ي�ك��ون م��ن رد اع�ت�ب��ار للمغدروة فاطمة

سعدون حماد

د .يوسف الزلزلة

عبدالله التميمي

وعائلتها الكريمة مستدركا انتظرنا
ان�ت�ه��اء ث��ال��ث أي ��ام ال �ع��زاء ح�ت��ى نناشد
الوزير الخالد بفتح امللف.
وم� � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى ط� ��ال� ��ب ال �ن ��ائ ��ب
س� �ع ��دون ح �م��اد ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ محمد
الخالد الصباح بسرعة اتخاذ اجراءات
ومواقف صارمة تجاه العمالة االثيوبية
في الكويت وذلك من خالل ابعادهم فورا
وب��أس��رع وق ��ت م�م�ك��ن ووق ��ف التجديد
مل��ن ي�ح�م��ل اق��ام��ة ص��ال�ح��ة م�ن�ه��م وع��دم
االك�ت�ف��اء ب�ق��رار وق��ف استقدامهم وذل��ك
بعد تكرار ظاهرة حوادث القتل والنحر

امل ��روع ��ة ال �ت��ي ارت�ك�ب�ت�ه��ا ت �ل��ك ال�ج��ال�ي��ة
ف��ي اآلون ��ة االخ �ي��رة ف��ي ال�ك��وي��ت مشيرا
ال��ى ان��ه مما الش��ك فيه أن هناك اسبابا
حول ارتباط تلك الجرائم بهذه الجالية
ملا لديها من معتقدات وطقوس دينية
حول ارتكاب جرائم القتل والنحر.
واضاف حماد :ان الحادثة املأساوية
األخيرة التي استيقظت عليها الكويت
ق�ب��ل ي��وم�ين ب�م�ق�ت��ل م��واط�ن��ة ف��ي العقد
الثاني من عمرها غدرا على يد خادمة
م ��ن ال �ج �ن �س �ي��ة االث �ي��وب �ي��ة ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
االن ��دل ��س ل �ي �س��ت ال �ح ��ادث ��ة االول � ��ى من
ن ��وع� �ه ��ا ول� �ي� �س ��ت امل � � ��رة االول � � � ��ى ال �ت��ي

ت�ت�ع��رض ف�ي�ه��ا ال �ب �ي��وت ال�ك��وي�ت�ي��ة ملثل
هذه املأساة ونخشى أال تكون األخيرة
خ�ص��وص��ا أن�ه��ا ت �ك��ررت ك�ث�ي��را ع�ل��ى يد
هذه الفئة .وطالب حماد وزارة الداخلية
ب��إح�ص��اء ع ��دد ال �خ��ادم��ات االث�ي��وب�ي��ات
اي ��ذان ��ا ب��إب �ع��اده��ن ع ��ن ال� �ب�ل�اد ل�ت�لاف��ي
ازدياد جرائم النحر والقتل.
ك �م��ا ط��ال��ب ح �م��اد وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ب �ض ��رورة اخ �ض��اع ال �خ��دم ل�ف�ح��وص��ات
دوري� � � � � ��ة ل� �ل� �ت ��أك ��د م� � ��ن س�ل�ام� �ت� �ه ��م م��ن
أي ام � � ��راض ن �ف �س �ي��ة أو ع �ق �ل �ي��ة وذل ��ك
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع وزارة ال�ص�ح��ة حفاظا
على سالمة وارواح املواطنني.

أبل يسأل عن الزيادات المالية
لموظفي بنك االئتمان
وجه النائب د.خليل أبل سؤاال إلى
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون اإلسكان ياسر
أب ��ل ق ��ال ف �ي��ه :واف � ��ق م �ج �ل��س ال �خ��دم��ة
املدنية ب�ق��راره رق��م ( )2010/3بتاريخ
 2010/4/22ع�ل��ى ت�ق��ري��ر ب��دل طبيعة
العمل واملكافأة التشجيعية ومكافأة
امل �س �ت ��وى ال��وظ �ي �ف��ي وب � ��دل االش � ��راف
وق��د ت��م تطبيق ه��ذه ال��زي��ادات املالية
ع�ل��ى م��وظ�ف��ي ب�ن��ك االئ �ت �م��ان الكويتي
ل �ل �م �ع �ي �ن�ي�ن ع� �ل ��ى ال� � ��درج� � ��ات ال �ع ��ام ��ة
واستثنى م��ن التطبيق املعينني على
نظام العقود.
وطالب موافاته وتزويده بما يلي:
 نسخة م��ن ال�ق��رار رق��م ( 2010 / 3) وال �ق��رار رق��م ( )2010/6ال �ص��ادر من
مجلس الخدمة املدنية.
 م � ��ا األس� � �ب � ��اب ال � �ت� ��ي ح� ��ال� ��ت ب�ينتطبيق ق ��رار م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
رق��م  2010/3بالتساوي ب�ين املوظفني
ال �ك��وي �ت �ي�ين امل �ع �ي �ن�ين ع �ل��ى ال ��درج ��ات
ال�ع��ام��ة واملعينني على ن�ظ��ام العقود؟
وما السند القانوني في تطبيقها على
العاملني املعينني على الدرجات العامة
ومنعها عن املعينني على نظام العقود

في شأن الزيادات والبدالت التي ُأقرت؟
 إذا ك � ��ان ت �ط �ب �ي��ق ق � � ��رار م�ج�ل��سالخدمة املدنية رق��م  2010/3ال يشمل
ف��ي تطبيقه امل��وظ �ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين في
امل��ؤس �س��ات وال �ه �ي �ئ��ات ال �ع��ام��ة ال��ذي��ن
ت ��زي ��د م��رت �ب��ات �ه��م ال �ش �ه��ري��ة ال �ش��ام �ل��ة
أو ت �ت �س��اوى م ��ع امل ��رت �ب ��ات ال �ش �ه��ري��ة
الشاملة لنظرائهم على جدول املرتبات
ال �ع��ام��ة ك �م��ا ن ��ص ع�ل�ي��ه ق� ��رار مجلس
الخدمة املدنية رق��م  2010/6في البند
( )12م�ن��ه ف�ه��ل ي�ش�م��ل ه ��ذا ال �ق��رار من
ت �ق ��ل م��رت �ب��ات �ه��م م� ��ن ال �ع ��ام �ل�ي�ن ع�ل��ى
ن�ظ��ام ال�ع�ق��ود م��ع م��ن ت��زي��د مرتباتهم
م��ن ال�ع��ام�ل�ين امل�ع�ي�ن�ين ع�ل��ى ال��درج��ات
العامة؟ فإذا كانت اإلجابة بنعم – فما
السند القانوني ال��ذي ي��دل على الحق
في حرمان العاملني على نظام العقود
من الزيادات التي يتقاضاها العاملون
املعينون على الدرجات العامة؟
 ه��ل ت��م م�خ��اط�ب��ة مجلس الخدمةامل � ��دن� � �ي � ��ة ل �ل�اس � �ت � �ف � �س ��ار ع� � ��ن أح �ق �ي ��ة
حصول العاملني بنظام العقود ببنك
االئتمان الكويتي على ال��زي��ادات التي
ح�ص��ل عليها ن�ظ��راؤه��م م��ن العاملني

د .خليل أبل

امل�ع�ي�ن�ين ع �ل��ى ال ��درج ��ات ال �ع��ام��ة؟ إذا
كانت اإلج��اب��ة بنعم – يرجى تزويدي
باملخاطبات والردود عليها وإذا كانت
اإلج��اب��ة بالنفي – فلماذا لم تقم إدارة
ب �ن��ك االئ �ت �م��ان ال �ك��وي �ت��ي ي��أخ��ذ ال ��رأي
ال�ق��ان��ون��ي لتحقيق ال�ع��دال��ة وامل �س��اواة
بني املوظفني الكويتيني العاملني على
ك�ل�ا ال �ن �ظ��ام�ي�ن وال �ت �ح �ق��ق م ��ن أح�ق�ي��ة
العاملني على نظام العقود من الزيادة
والبدالت على املرتب؟

 هل سبق أن تقدم العاملني بنظامال�ع�ق��ود م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين ب�ط�ل��ب تعديل
أوضاعهم بما يتوافق مع نظرائهم من
العاملني املعينني على الدرجات العامة
وم �س��اوات �ه��م ب �ه��م؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة
بنعم – فما ردود إدارة بنك االئتمان
الكويتي على هذه الفئة؟ مع تزويدي
بنسخ من الشكاوى وال��ردود عليها –
إن وجد.
 ه��ل ي�ج��وز دس�ت��وري��ا وق��ان��ون��ا أنيحصل املوظف الكويتي العامل بنظام
ال�ع�ق��د وال � ��ذي ي�ع�م��ل ب�ن�ف��س ال��وظ�ي�ف��ة
ون�ف��س امل �ه��ام وي�ح�م��ل ن�ف��س ال�ش�ه��ادة
العلمية والخبرة العملية على مرتب
أق� ��ل م ��ن ن �ظ �ي��ره امل �ع�ي�ن ع �ل��ى ال ��درج ��ة
ال� �ع ��ام ��ة؟ م ��ع ت��وض �ي��ح م ��ن ي� ��دل ع�ل��ى
اإلجابة بنعم أو بالنفي.
 ه� � ��ل ي � �ت� ��م إع � � �ط� � ��اء ب � � � ��دل ع �ل ��اوةاج �ت �م��اع �ي��ة ع ��ن أوالد ال �ع��ام �ل�ين على
نظام العقود ببنك االئتمان الكويتي
ح �س��ب ال� �ق ��ان ��ون؟ إذا ك ��ان ��ت اإلج ��اب ��ة
بالنفي – ي��رج��ى التسبيب م��ع تقديم
السند القانوني.

دشتي يدعو الجتماع مشترك
لمناقشة إنهاء خدمات 23
معلما في التربية
اس �ت �غ��رب ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��د الحميد
دشتي استمرار مالحقة فئة البدون
ف � ��ي أك� � ��ل ع �ي �ش �ه��ا واالن � �ت � �ق � ��اص م��ن
حقوقهم االس��اس�ي��ة مضيفا ف��ي هذا
ال� �ش ��أن ان م ��ا ن � ��راه ق ��د ي �ك ��ون ع�ج��ب
العجاب فبدال ان يكون لهم االولوية
بالوظائف املهنية والفنية والخدمية
واع �ط��ائ �ه��م االول ��وي ��ة ع�ل��ى ال��واف��دي��ن
اذ ب�ن��ا ن�ف��أج��ا ب� ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة تنهي
خدمات  23معلما من تلك الفئة التي
قد يكون وص��ل الظلم م��داه معها في
نيل حقوقها املدنية االجتماعية.
وتساءل النائب دشتي في تصريح
ص�ح��اف��ي اي ��ن ل�ج�ن��ة ح �ق��وق االن �س��ان
م� �م ��ا ي � �ح ��دث م � ��ع أب � �ن � ��اء ت� �ل ��ك ال �ف �ئ��ة
والذي يصل لحد التعسف في ابسط
ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة وف��ي
ظ��ل ال�ظ��روف املعيشية ال�ت��ي يعانون
منها داعيا اله �م �ي��ة ع �ق��د اج �ت �م��اع
م�ش�ت��رك ب�ين لجنتي ح�ق��وق االن�س��ان
وال��داخ �ل �ي��ة وال ��دف ��اع مل�ن��اق�ش��ة وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة وال�ج�ه��از امل��رك��زي ملعالجة
أوضاع املقيمني بصورة غير قانونية
فيما يخص الحقوق االساسية البناء
تلك الفئة والوقوف على املبررات التي

د .عبدالحميد دشتي

دعت إلنهاء خدمات هؤالء املعلمني.
ومن جهة أخرى وجه دشتي سؤاال
إل ��ى وزي ��ر امل ��واص�ل�ات وزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون البلدية عيسى الكندري طالب
فيه بتزويده وإفادته باآلتي:
 بيان بعدد ال �ط��اري��ن الكويتينياملعينني في اخر ثالث سنوات وعدد
ساعات الطيران لهم.
 ب � � �ي � ��ان ب � �ع � ��دد ال � �ط � �ي� ��اري� ��ن غ �ي��رال �ك��وي �ت �ي�ين امل �ع �ي �ن�ين ف ��ي آخ� ��ر ث�ل�اث
سنوات وعدد ساعات الطيران لهم.
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تكليف المرأة واألسرة دراسة موضوع إقامة أوالد الكويتيات وبحثه مع الخالد

الغانم :إذا استمر الوضع فإن البلد
في اتجاه االنتحار االقتصادي
خلصت جلسة الثالثاء
العادية واألربعاء
التكميلية المنعقدة
في يومي  9و 10فبراير
الماضيين إلى العديد من
القرارات والنتائج فقد
أقر مجلس األمة قانون
الوكاالت التجارية في
مداولتيه األولى والثانية
وأحاله على الحكومة
كما أقر المداولة األولى
لتعديل قانون رقم 47
لسنة  1993بشأن الرعاية
السكنية والخاص بإلغاء
الرقابة المسبقة على
المشاريع اإلسكانية
لمدة خمس سنوات كما
تليت توصية عقب طلب
المناقشة بتخصيص
ساعتين لمناقشة الوضع
االقتصادي ورفع الدعوم
مفادها تكليف اللجنة
المالية أن تكون في
انعقاد دائم لدراسة
األوضاع االقتصادية
وتقديم تقريرها متضمنا
القرارات والتوصيات
الالزمة لمواجهة األزمة
في  1مارس المقبل .وأقر
المجلس  3اتفاقيات
دولية لإلغاثة وحماية
االستثمارات والبراءات
ومدد المجلس عمل
لجنة الشباب والرياضة 3
أشهر للتحقيق في أسباب
إيقاف النشاط الرياضي
وإلى تفاصيل الجلسة:

التصديق على المضابط
صادق املجلس على املضبطتني
رقمي  1345أ  /ب بتاريخ  26و27
يناير بعدما أش��ار النائب سعود
الحريجي إل��ى أن محمد طنا ذكر
آية قرآنية وق��ال :إذا جاءكم فاسق
ب �ن �ب��أ وال �ص �ح �ي��ح ه ��و إن ج��اء ك��م
ف��اس��ق بنبأ ث��م أش��ار ج�م��ال العمر
الى وجود مساس طلب شطبه.
الرسائل الواردة
وان� � �ت� � �ق � ��ل امل � �ج � �ل� ��س ال� � � ��ى ب �ن��د
الرسائل الواردة وقبلها تقدم عدد
م��ن ال �ن ��واب ب�ت�خ�ص�ي��ص ساعتني
مل� �ن ��اق� �ش ��ة ال � ��وض � ��ع االق � �ت � �ص� ��ادي
ب � �ع� ��د ال � ��رس � ��ائ � ��ل ال � � � � � � ��واردة ح �ي��ث
واف � ��ق امل �ج �ل��س ع �ل��ى ذل ��ك ع �ل��ى ان
ي �ت��م ت��أج �ي��ل االس �ئ �ل ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ل�ج�ل�س��ة ال �ي��وم ال �ت��ال��ي (االرب� �ع ��اء)
وب � ��دأ ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة ب��ال �ح��دي��ث
ع� ��ن ال� ��رس� ��ائ� ��ل ال� �خ ��اص ��ة ب � � ��وزارة
املواصالت مطالبا الوزير العيسى
ب� ��أن ي �ه �ت��م ب ��امل ��وان ��ئ .وأش� � ��ار إل��ى
أن ��ه خ�ل�ال ش �ه��ري��ن ت��وف��ي ع��ام�لان
نتيجة غ��رق سفينة وع��ام��ل ثالث
اي�ض��ا ن�ظ��را لقلة االم ��ن وال�س�لام��ة
ف�ك�ي��ف ي�ن�ظ��ر ل�ل�ك��وي��ت؟ م�ت�س��ائ�لا:
ه��ل يعقل وج��ود  70سفينة واقفة
منذ فترة كبيرة في ميناء الشعيبة
واملوانئ شريان رئيسي في البلد
وفي تاريخ الكويت لم تعطل هذه
السفن؟
ب ��دوره ق��ال ع�ب��دال�ل��ه الطريجي:
نشكر س�م��و األم �ي��ر ع�ل��ى رسالته
ون ��دع ��و ال� �ل ��ه ان ي� �ق ��ود ال �ب �ل��د ل�ب��ر
األم� � � � � � ��ان م � �ت � �ط� ��رق� ��ا إل � � � ��ى رس � ��ال � ��ة
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ب �ش��أن ص�ن��دوق
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة ح�ي��ث ق��ال:
يجب ان ي�ع��رف رئ�ي��س ال� ��وزراء أن
ال �ه��دف م��ن ه��ذا امل �ش��روع ه��و دع��م
ابناء الكويت لكن ما يقوم به مدير
ال �ص �ن��دوق أم ��ر ال ي�م�ك��ن ال�س�ك��وت
عنه فهو يتجاهل لجنة امليزانيات
وي� �ت� �خ� �ل ��ف ع � ��ن ح � �ض� ��ور ال� �ل� �ج ��ان
واج�ت�م��اع��ات دي ��وان املحاسبة بال
عذر.
وأضاف قائال إن مدير الصندوق
يتعسف م��ع ش�ب��اب ال�ك��وي��ت الفتا
إلى أن ديوان املحاسبة انسحب من
االشراف على الصندوق واملسؤول
يقول :مضى علي  27عاما بديوان
امل�ح��اس�ب��ة ول ��م ي�م��ر ع�ل��ي م�س��ؤول
كمدير الصندوق ف��ي ال��وق��ت ال��ذي
ي��داف��ع فيه وزي��ر ال�ت�ج��ارة ع��ن هذا
الشخص ويقول سأرفع املوضوع
ملجلس الوزراء.
وتابع قائال إن مدير الصندوق

رئيس المجلس:
من قال الكويت
كرستين الغارد؟
أنا استشهدت
بتجربة البنك
الدولي وقلت
كلمة صدق
يجب أن يعرفها
المواطن
حوارات نيابية حكومية على هامش الجلسة

ك ��ان م�ش��رف��ا ع�ل��ى امل�ج�ل��س االع�ل��ى
للتخصيص ولم يحرك ساكنا فيه
ث��م ان�ت�ق��ل ب�ب��راش��وت إل��ى ص�ن��دوق
املشروعات ليس كذلك فحسب بل
سكرتارية امليزانيات تخاطب هذا
الشخص بالحضور فيرد بقوله :ال
ارد على السكرتارية مطالبا رئيس
ال��وزراء بأن يتدخل شخصيا لحل
القضية.
وعقب وزي��ر التجارة د .يوسف
ال� �ع� �ل ��ي ق� ��ائ�ل��ا :ب��ال �ن �س �ب��ة ل ��دع ��وة
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات ل�لاج �ت �م��اع فقد
أت� �ت� �ن ��ا ال� �خ� �م� �ي ��س وك � �ن� ��ت خ � ��ارج
ال �ب�ل�اد وح ��اول ��ت االع� �ت ��ذار ون�ح��ن
ع�ل��ى اس �ت �ع��داد مل�ن��اق�ش��ة امل��وض��وع
وبعدها حضرت شخصيا للجنة
وامل ��وض ��وع ال� ��ذي ط ��رح ان�س�ح��اب
ديوان املحاسبة من االش��راف على
الصندوق وتعهدت إليهم بإنهاء
امل��وض��وع س��واء م��ن جهتي او من
خالل مجلس الوزراء بحيث يكون
ديوان املحاسبة هواملسؤول لكني
فوجئت بطرح املجلس للموضوع
رغ ��م ت �ع �ه��دي ب �ح��ل ال�ق�ض�ي��ة الف�ت��ا
إلى أنه ال داعي لهذه الرسالة بعد
تعهدي.
وق� � ��ال إن ال� �ص� �ن ��دوق ال��وط �ن��ي
ل� �ل� �م� �ش ��روع ��ات ال� �ص� �غ� �ي ��رة ي �ق ��وم
بعمله كما يجب وأنا مهتم بعمله
وت�ق��دي�م��ه خ��دم��ات ك�ب�ي��رة لشباب
ال �ك ��وي ��ت ون �ت �ط �ل��ع إلع � � ��داد اف �ض��ل
ال�ن�ظ��م وال �ل��وائ��ح ليتمكن شبابنا
م � ��ن االس� � �ت� � �ف � ��ادة ال � �ق � �ص� ��وى م �ن��ه
ونحن نستفيد م��ن اش��راف دي��وان
املحاسبة وتوجيهه للعمل.
وت �ح��دث ص��ال��ح ع��اش��ور ق��ائ�لا:
ي�ج��ب أن تهتم ال�ح�ك��وم��ة بقضايا
امل ��رأة امل �ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر الكويتي
وأنا أناشد رئيس مجلس ال��وزراء

إدخ ��ال ال�ف��رح��ة ألب �ن��اء الكويتيات
وتجنيس املستحقني منهم خالل
العيد الوطني.
وأض� � � � � � ��اف ان ل � �ج � �ن� ��ة األس � � � ��رة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة م�ه�ت�م��ة ب �ه��ذه القضية
ون � �ح� ��ن ن� ��دع� ��و وزي � � � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
وال� �ص� �ح ��ة إل � ��ى ح� �ض ��ور اج �ت �م��اع
اللجنة املقبل لحل بعض القضايا
ال � �ع ��ال � �ق ��ة خ � ��اص � ��ة ف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق
بتجنيس ابناء الكويتيات.
وط � � � ��ال � � � ��ب ع� � � � � � � ��ادل ال � � �خ� � ��راف� � ��ي
ب�م�ح��اس�ب��ة ال �ص �ن��دوق ال ��ذي تبلغ
ميزانيته ملياري دي�ن��ار والب��د ان
ي��أت��ي للجنة امل�ي��زان�ي��ات ويناقش
موضحا ان وزي��ر التجارة ال يعلم
ما بدوره.
من جهته قال عدنان عبدالصمد
إن امل � �ش � �ك � �ل ��ة ل� �ي� �س ��ت ف� � ��ي م ��دي ��ر
ال �ص �ن��دوق ب��ل ف��ي وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة
الذي يقول :اريد ان اشوف بعينني
ون� �ح ��ن ن� ��ري� ��دك ان ت� �ش ��وف ب�ع�ين
واحدة واملشكلة تتعلق بالوزير.
قانون الوكاالت
وان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س إل��ى ال�ن�ظ��ر في
امل� ��داول� ��ة ال �ث��ان �ي��ة ل �ق��ان��ون تنظيم
الوكاالت التجارية
وق � � ��ال رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن ��ة امل��ال �ي��ة
فيصل الشايع إن قانون الوكاالت
اس�ت�ط��اع كسر االح�ت�ك��ار التجاري
م��ن خ�ل�ال ع ��دم ح�ك��ر ال��وك �ي��ل وه��ل
يمكن أن يكون هناك أكثر من وكيل
وم ��وزع للمنتح أوالسلعة مشددا
على ضرورة اإلعالن في جريدتني
يوميتني للمنتج من خالل الوكيل
أوامل��وزع الجديد حيث يعطي ذلك
العلم للوكيل القديم بأن هناك آخر
جديدا سجلت الوكالة باسمه.
وانتقد الزلزلة ه��ذا االم��ر قائال:

ما ال�ج��دوى من ذل��ك؟ ف��رد الشايع:
ي � �ه� ��دف م � ��ن ذل � � ��ك إع� �ل� ��ام ال ��وك� �ي ��ل
السابق والقضية اعالمية فقط.
وذك� � ��ر وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة ي��وس��ف
ال� �ع� �ل ��ي ان ال ��وك� �ي ��ل اذا ل� ��م ي�ن�ف��ذ
ال �ق��ان��ون خ �ل�ال  30ي��وم��ا يسحب
ط�ل�ب��ه ال �خ��اص ب�ت�س�ج�ي��ل ال��وك��ال��ة
مشيرا ال��ى أن ه�ن��اك وك��ال��ة قيدية
تحكم العملية.
وأف � ��اد م�ح�م��د ال �ج �ب��ري ب ��أن كل
ال�ت�ع��دي�لات ال �ت��ي ط��رح��ت ستكون
في الالئحة التنفيذية.
ب � �ع ��ده ��ا دع � � ��ا رئ � �ي � ��س م �ج �ل��س
االم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م امل�ج�ل��س إل��ى
ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ق��ان��ون ال��وك��االت
ف��ي م��داول �ت��ه ال �ث��ان �ي��ة ح �ي��ث واف��ق
املجلس على القانون باإلجماع من
خالل حضور  50نائبا وموافقة 50
نائبا وتمت إحالته إلى الحكومة.
وق� ��ال ال �غ��ان��م ف ��ي ت�ع�ل�ي�ق��ه على
اقرار القانون :اكرر ان هذا القانون
االول ال� ��ذي ي�ك�س��ر االح �ت �ك��ار منذ
عام .65
األوضاع االقتصادية
بعدها ت�لا االم�ين ال�ع��ام ملجلس
االم � � � � ��ة ط � �ل � �ب ��ا ن � �ي� ��اب � �ي� ��ا مل� �ن ��اق� �ش ��ة
االوض � � ��اع االق �ت �ص ��ادي ��ة وع� ��ارض
ص��ال��ح ع��اش��ور ه ��ذا ال �ط�ل��ب ل�ع��دم
تقديم الحكومة أي تقرير رسمي
بهذا الخصوص ولم يقدم مشروع
قانون على هذا الصعيد.
وعلق وزير املالية انس الصالح:
ارى أن� � ��ه م� ��ن امل� �ن ��اس ��ب م �ن��اق �ش��ة
ال ��دع ��وم وم� ��ا ذك � ��ره ال �ن��ائ��ب االول
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح الخالد
بأنه ال يوجد في قاموس الحكومة
رف ��ع ال��دع��وم م��وض�ح��ا ان �ن��ا جئنا

ل�ت��وض�ي��ح حقيقة ال��وض��ع ال��راه��ن
ل�ل�ت��رش�ي��د وت�ق�ن�ين ال��دع��وم ون�ح��ن
نملك رؤية كاملة لهذه القضية.
من جهته ذكر النائب د .يوسف
ال ��زل ��زل ��ة ان ال ��وض ��ع االق �ت �ص ��ادي
للحكومة غير واض��ح ونطلب من
وزي ��ر امل��ال�ي��ة ال�ت�ح��دث ع��ن ال��وض��ع
الراهن وسماع وجهة نظر النواب
وال ��ذه ��اب ب �ه��ا ل�ل�ف��ري��ق ال�ح�ك��وم��ي
امل� �خ� �ت ��ص مل �ن ��اق �ش �ت �ه ��ا ل� �ل� �خ ��روج
بأفضل السبل على هذا الصعيد.
وارت� �ق ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س ال� � ��وزراء
وزي��ر املالية وزي��ر النفط بالوكالة
انس الصالح املنصة لعرض رؤية
الحكومة حول الوضع االقتصادي
حيث اش��اد ب�م�ب��ادرة سمو األمير
ل� �ت� �خ� �ف� �ي ��ض م � �ي� ��زان � �ي� ��ة ال� � ��دي� � ��وان
األم �ي ��ري ش��اك��را ل��ه االت �ج ��اه ل��ذل��ك
األم��ر وان ه��ذا االم��ر طبقته جهات
الدولة.
وت �ح��دث ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ق��ائ�لا:
اش �ك��ر وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ع �ل��ى ال �ع��رض
وكنا ننتظر اكثر مما قلته خاصة
ان ال �ش��ارع ال�ك��وي�ت��ي ي��ري��د س�م��اع
ش� ��يء م �ب �ش��ر ل �ي �ك��ون ال �ك��وي �ت �ي��ون
ج �س��دا واح � ��دا الف �ت��ا ال ��ى ان �ن��ا في
وضع يجب ان نستفيد منه.
واك ��د ان ل�ج�ن��ة ت��رش�ي��د ال��دع��وم
هي التي اقترحت وجود مستشار
ع��امل��ي ل��دراس��ة ال��دع��وم ع�ل��ى م��دى
ع��ام�ين وال��دراس��ة ان�ت�ه��ت وش��ددت
ع� �ل ��ى ت ��رش� �ي ��د ال � ��دع � ��وم م � ��ن اج ��ل
اص� �ل ��اح االوض� � � � ��اع االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
موضحا ان استخدام االحتياطات
لتعويض العجز ليس حال وال حل
سوى باصالح اقتصادي كامل.

التتمة ص07

aldostoor

األحد  06جمادى األولى  14 . 1437فبراير 2016

قراءة

07

إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع اإلسكانية وانسحاب نيابي من الجلسة اعتراضا على تأجيل التحقيقات

المجلس يمدد التحقيق في إيقاف النشاط
الرياضي ثالثة أشهر
تتمة المنشور ص06
وزاد :أتمنى من وزي��ر املالية أن
يضع ف��ي اع�ت�ب��اره قضية التعليم
وامل � �خ� ��رج� ��ات ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة والب� ��د
م ��ن ب ��دائ ��ل ت �ك��ون ق��اب �ل��ة للتنفيذ
والتطبيق وأن يكون هناك تنفيذ
للتشريعات كي تضمن للكويتيني
الدخول في سوق العمل.
وع ��رج ع�ل��ى ال�ت�خ�ص�ي��ص ق��ائ�لا
ان الخصخصة ه��ي ال�ط��ري��ق لحل
االزم� � � � ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ف� �م ��ن غ �ي��ر
امل�ع�ق��ول ان تهيمن الحكومة على
كل م�ق��درات ال��دول��ة بال خصخصة
فهناك قانون طموح للخصخصة
ف �ل �م��اذا ال ي �ن �ف��ذ م ��ؤك ��دا ان ه �ن��اك
ت��وج�ه��ا حكوميا إلس �ق��اط القطاع
ال�خ��اص بعد خ��روج  24شركة من
البورصة.
كما ع��رج إل��ى قضية مهمة هي
ب �ي��ع ال �ن �ف��ط ل �ل �خ��ارج خ��ام��ا ق��ائ�لا
ان��ه ي�ص��در الينا ب��أض�ع��اف سعره
مطالبا ب��اق��ام��ة م��رك��ز للصناعات
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت خ ��اص ��ة م� ��ع ام �ت�ل�اك
االمكانات املادية.
وق� � ��ال ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي ان
م ��ا ي� �ح ��دث ف ��ي االق� �ت� �ص ��اد س�ب�ب��ه
ترهل االجهزة الحكومية والفساد
وال � � �ت� � ��راك � � �م� � ��ات ال � �س� ��اب � �ق� ��ة واآلن
ال�ف��أس سقط ب��ال��رأس واالستمرار
بالصرف بنفس الطريقة السابقة
ال ي �م �ك��ن ان ي �س �ت �م��ر م �ض �ي �ف��ا ان
املعالجة الحالية مشرطية مؤملة
وي�ج��ب ان ي�ك��ون التنفيذ الجديد
متدرجا.
وش ��دد ع�ل��ى ان ��ه ي�ج��ب ان نفكر
في ايجاد مصادر بديلة عن النفط
ل�ك��ن االرق ��ام ال �ص��ادرة م��ن البديلة
ضئيلة مطالبا الحكومة بنسيان
املواطن حاليا من رفع الدعوم لحني
ت �ع��وي��ده ع�ل��ى ال�س�ي��اس��ة ال�ج��دي��دة
وب�ب�ي��ع ال �ش��رك��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة كما
ش��دد على ض��رورة اال تزيد نسبة
الحكومة في االستثمارات على 24
في املئة و 26في املئة للمستثمرين
و 50في املئة للمواطنني.
وط �ل��ب دش �ت��ي ت��أج �ي��ل اي ق��رار
حاليا برفع الدعوم عن املواطنني.
وقال عبدالله التميمي إن دراسة
ال�ح�ك��وم��ة ح��ول االوض� ��اع ال��راه�ن��ة
م�ت��واض�ع��ة وع �ب��رت ع��ن ام�ت�ع��اض
الحكومة وقلنا للوزير الصالح ال
ي�م�ك��ن ت�ط�ب�ي��ق ه ��ذه ال�س�ي��اس��ة من
أس �ف��ل ال� ��ى ف� ��وق وع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
االم� �ت� �ث ��ال مل � �ب� ��ادرة س� �م ��و األم �ي��ر
بالبداية من فوق.
واك� � � � ��د ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي ان ال� �ف� �س ��اد
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والتعدي على امل��ال ال�ع��ام موجود
ان بكل ال ��وزراء وه�ن��اك مسؤولون
ي � �ه� ��درون امل� � ��ال ال� �ع ��ام ك �م��ا ان �ت �ق��د
س�ي��اس��ة وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة ع�ل��ى ه��ذا
الصعيد وعدم تقديمه رؤية وزارته
ح��ول التعامل م��ع ال��وض��ع ال��راه��ن
متسائال :ه��ل ه�ن��اك ت��وج��ه ل��زي��ادة
رس ��وم ام�ل�اك ال ��دول ��ة؟ وه ��ل ه�ن��اك
س �ي��اس��ة ل �ت��رش �ي��د االس �ت �ث �م ��ارات
وحماية املال العام؟
وت��اب ��ع ان ��ه م��ن االول � ��ى ان ت�ب��دأ
الحكومة بنفسها بترشيد االنفاق
ول�ي��س امل��واط��ن الف�ت��ا ال��ى ان سمو
األمير حذر من املساس باملواطن.
وقال إن  95في املئة من املواطنني
يستخدمون البنزين الخصوصي
ف� �ك� �ي ��ف س� �ت� �ت ��م زي� � � � � ��ادة أس� � �ع � ��اره
ب �ه��ذا ال �ش �ك��ل امل ��رف ��وض م��ؤك��دا ان
الحكومة متخبطة ف��ي سياستها
ويجب إحالة املجرمني الحقيقيني
وسراق املال العام للنيابة.
وت� �ح ��دث رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م م��ن م�ق��اع��د ال�ن��واب
ق ��ائ�ل�ا :ق ��درن ��ا ان ن�ت�ح�م��ل ت�ب�ع��ات
وت ��راك� �م ��ات ح �ك��وم��ات وب��رمل��ان��ات
س��اب �ق��ة م��وض �ح��ا ان� �ن ��ا ك �ن��ا دول ��ة
ت �ب �ي��ع ن �ف��ط وت ��دف ��ع روات � ��ب وج�ل��د
ال��ذات ال يفيد اآلن وإنهاء الجلسة
بال ش��يء خيانة للشعب الكويتي
وال بد من حلول.
وأكد أنه يجب ان نلزم الحكومة
بحلول تنفيذية مضيفا :ال نكذب
على الشعب الكويتي ونقول جيب
امل��واط��ن ال يمس ه��ذا غير صحيح
وج �ي��ب امل ��واط ��ن ي �م��س وج�ي��وب�ن��ا
ك �ل �ه ��ا ف� ��االس � �ت � �م� ��رار ف � ��ي ال ��وض ��ع
الحالي انتحار اقتصادي.
وزاد ان امل ��رت� �ب ��ات  4م �ل �ي��ارات
ف��ي  2004ووص �ل��ت ف��ي  2014إل��ى

 14م �ل �ي��ارا الف �ت��ا ال ��ى ان امل�ج��ال��س
السابقة ه��ي ال�ت��ي صنعت قضية
ال � ��روات � ��ب واالم� � �ت� � �ي � ��ازات مل �ص��ال��ح
انتخابية والحل في الخصخصة
ومشاريع  POTمضيفا أنه يعرف
ن��واي��ا رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ل�لإص�لاح
ل �ك ��ن ي �ج ��ب ان ي� �ك ��ون ذل � ��ك ب �ق ��رار
م� �ط ��ال� �ب ��ا ب � �ع� ��دم االس� � �ت� � �م � ��اع إل ��ى
السياسيني منتهيي الصالحية.
وق ��ال إن ه ��ؤالء ل��ن ن�ص��ل معهم
إل � ��ى ن �ت �ي �ج��ة م �ط��ال �ب��ا ب � ��أن ت�ت�خ��ذ
الحكومة ال �ق��رار حاليا بعيدا عن
االتهامات وأق��ول للوزراء والنواب
يجب أن تكون هناك خارطة طريق
وت�ت�خ��ذ ق� ��رارات ب�ع�ي��دا ع��ن الهايد
بارك وسوق عكاظ.
وط ��ال ��ب ب��إح��ال��ة امل ��وض ��وع ال��ى
ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال �ي ��ة ل �ت �ك��ون ب��ان �ع �ق��اد
م �س �ت �م��ر ل� �ح�ي�ن ان� � �ج � ��از ال �ت �ق��ري��ر
ال �خ��اص ب��ذل��ك ول�ي�ت�ح��ول امل��واط��ن
ل � �ش� ��ري� ��ك ول� � �ي � ��س أج � � �ي� � ��را .ف � �ع� ��دد
املوظفني تضاعف  5مرات خالل 5
سنوات وهذا شيء مخيف .مطالبا
ب��وض��ع ض��واب��ط ج��دي��دة ل�ض�م��ان
ع� � ��دم ت �ف �ن �ي��ش ال � �ق � �ط� ��اع ال� �خ ��اص
للمواطنني.
واض � ��اف ال �غ��ان��م :ت��وج��د ح�ل��ول
تقدم بها البنك الدولي وصندوق
ال� �ن� �ق ��د وط� �ب� �ق ��ت ف � ��ي ال � �ع ��ال ��م ك �ل��ه
.م� ��وض � �ح� ��ا ان امل� � ��واط� � ��ن ال ي �ع �ل��م
ب �ق �ي �م��ة ال� ��دع� ��م وي� �ج ��ب ان ي�ن�ج��ز
املجلس هذه القضية وان تصارح
ال�ح�ك��وم��ة امل��واط��ن ب��ال�ن�س�ب��ة لرفع
البنزين والكهرباء والدعم مطالبا
ب��أن تنتهي الحكومة إل��ى ق��رارات
حاسمة السعاف الوضع.
وش ��دد ال�غ��ان��م ع�ل��ى أن الجلسة
امل�ق�ب�ل��ة ع�ل��ى أب �ع��د ت�ق��دي��ر ستكون
ج �ل �س��ة ق � � ��رار وان � �ط �ل�اق ��ا م� ��ن دور

امل � �ج � �ل� ��س ال� � ��رق� � ��اب� � ��ي ب � � � ��أن ت ��أت ��ي
ال �ح �ك��وم��ة ب � �ق� ��رارات ت �ن �ف �ي��ذي��ة في
الجلسة املقبلة.
وط ��ال ��ب ب��إح��ال��ة امل ��وض ��وع إل��ى
اللجنة املالية البرملانية واالجتماع
م� ��ع امل �ع �ن �ي�ي�ن ف� ��ي ال �ح �ك ��وم ��ة وان
تعقد اجتماعاتها بشكل مستمر
وت��رف��ع تقريرها قبل جلسة االول
م� ��ن م� � ��ارس م �ت �ض �م �ن��ا ال �خ �ط��وات
التنفيذية والفعلية.
واستدرك :إن كانت في الجلسة
امل� �ق� �ب� �ل ��ة اح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ت �ش��ري �ع �ي��ة
فلنصوت عليها وإن ك��ان��ت هناك
ق � ��رارات ال ت�ح�ت��اج إل ��ى ت�ش��ري�ع��ات
تؤخذ موافقة املجلس ومصادقته
ع �ل �ي �ه��ا م �ط��ال �ب��ا ال �ح �ك��وم��ة ب �ع��دم
االنفراد بالقرار.
وش��دد على ض��رورة ان يتحول
املواطن الى شريك للحكومة وليس
أج�ي��را مضيفا :ليس مطلوبا منا
ان نكون ارخ��ص مدينة للوافدين
ف��ي ال �ش��رق االوس� ��ط م��ع االح �ت��رام
ل�ل�ك��ل ب��ل امل �ط �ل��وب ات �خ��اذ ق� ��رارات
حازمة وفورية.
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب د .اح �م��د م�ط�ي��ع:
ن��رف��ض رف ��ع ال ��دع ��وم ب��ال�ك�ل�ي��ة وال
نقبل جميع تصريحات الحكومة
ون��رف��ض ك�لام وزي��ر املالية بمرور
امل� ��وس ع �ل��ى ال� � ��رؤوس ب ��ل ينبغي
ان يكون على الحكومة فقط وهذا
ي��دل ع�ل��ى ف�ش��ل ال�ح�ك��وم��ة وجميع
االس �ب��اب امل�ت��اح��ة م��ن مستشارين
واج �ه��زة ح�ك��وم�ي��ة ف�ه��ي ل��م تعرف
ك �ي��ف ت��دي��ر االم� � ��ور وف� ��ي س �ن��وات
س ��اب � �ق ��ة وص � � ��ل ال� � �ب� � �ت � ��رول ال � � ��ى 9
دوالرات ول � ��م ي� �ت ��م رف � ��ع ال ��دع ��وم
وطبخ طبختيه يالرفلة كليه.
وأض� ��اف :ي�ج��ب اش ��راك ال�خ��اص
ووق��ف الهدر في امل��ال العام وعلى

ال � � � ��وزراء ج �م �ي �ع��ا وض� ��ع أي��ادي �ه��م
ع �ل��ى م ��واط ��ن ال �خ �ل��ل واي �ق��اف��ه وال
نتحمل مسؤولية فشل الحكومة.
هناك فوائد سابقة باملليارات في
امليزانية اين هي االن؟ في مناقصة
املطار تمت زي��ادة املمارسة بـ 324
م�ل�ي��ون دي �ن��ار امل��واط��ن ج�ي�ب��ه خط
اح�م��ر الن عليه ف��ي االص ��ل دي��ون��ا
وف � � ��ي ن� �ص ��ف ال� �ش� �ه ��ر ي �ت �س �ل �ف��ون
وأق � ��ول ل�ل�ح�ك��وم��ة ان اع � ��ذارك غير
مقبولة واملستشارون املوجودون
س �ي �ئ��ون ول �ي��س ل��دي �ه��م اي خطط
اواف �ك ��ار والب ��د م��ن االس �ت �ف��ادة من
ال � � ��دول ال �ش �ق �ي �ق��ة ال� �ت ��ي ال ت�ع�ت�م��د
اعتمادا كليا على النفط.
وت��اب��ع :اح��ذر امل�س��اس باملواطن
ال �ب �س �ي��ط م� ��ن ج �ي �ب��ه وأط � �ل� ��ب م��ن
ال�ن��واب ع��دم قبول اع��ذار الحكومة
وع� ��دم امل��واف �ق��ة ل �ه��ا ع �ل��ى اي ق��رار
فهذا التخطيط فاشل من الحكومة
وجميع مستشاريها فاشلون في
االس �ت �ش ��ارة وع�ل�ي�ه��ا اال تتحجج
ب��أع��ذار واه �ي��ة ون��رف��ض ان ي�ك��ون
املواطن ضحية لفشل الحكومة.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ج �م��ال ال�ع�م��ر:
امس كان فريق الحكومة موجودا
وت�لا ال��وزي��ر بيانا وه��ذه القضية
ت��اري �خ �ي��ة وح ��دي ��ث ال �س��اع��ة ف��أي��ن
الوزير وأين فريق الحكومة؟
وقال وزير املالية أنس الصالح:
ال �ح �ك��وم��ة ح ��اض ��رة وان� ��ا م��وج��ود
والوزراء موجودون.
وق� � � ��ال ج � �م� ��ال ال � �ع � �م� ��ر :م �ش �ك �ل��ة
ال �ح �ك��وم��ة ان �ه��ا ل ��م ت �ش �ع��ر بحجم
ال �ق �ض �ي��ة ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � � ��وزراء
وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ي�ع�ت�ق��د ان ال�ق�ض�ي��ة
ش�خ�ص�ي��ة وان �م��ا ال�ع�ج��ز ت��اري�خ��ي
وامل��وض��وع م�ه��م وال�ق�ض�ي��ة ليست
اعتيادية.

م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال د .ع�ب��دال��رح�م��ن
الجيران :ما تم اعالنه الى اآلن من
ج��ان��ب ال �ح �ك��وم��ة م �ت��واض��ع وه��ذا
ت��رش �ي��د س �ل �ب��ي ول� �ي ��س اي �ج��اب �ي��ا
ب ��دل� �ي ��ل ان � �ن� ��ا ل � ��م ن �ع �م ��ل اال وق ��ت
االزم � ��ات ول ��و ي��رت �ف��ع س �ع��ر ال�ن�ف��ط
س ��وف ت�ت�لاش��ى ك��ل ه ��ذه ال�ب��رام��ج
وال � �ك � �ل � �م ��ات والب� � � ��د م � ��ن ان ن �خ��ط
بالكويت خطا جديدا ونعاني عدم
ت��وازن سياسي مثلما ص��ارت قبل
ذلك كانت معارضة ونقلنا للعالم
ص ��ورة م�ش��وه��ة للمعارضة واآلن
ن �ح��ن ف ��ي ازم � ��ة اق �ت �ص��ادي��ة ح�ت��ى
ص��ارت العملية (ب��زن��س) ومظاهر
ع� ��دم ال � �ت� ��وازن االق� �ت� �ص ��ادي ال �ي��وم
تجلت بزحف القطاع الخاص على
ال �ق �ط��اع ال �ع��ام وت�ع�ي�ين ال�ق�ي��ادي�ين
وال �ك��وي��ت ل�ي�س��ت ك��رس�ت�ين الغ ��ارد
ول �ي �س��ت ص� �ن ��دوق ال �ن �ق��د ال ��دول ��ي
ونحن نستفيد من ال��دول املتقدمة
والكويت قادرة على تخطي االزمة
ولكن البد من قناعة لدى الحكومة
وانظر الى تقارير ديوان املحاسبة
ي�ق��ول بكل ادب ال تبوقون ويضع
مالحظاته لكن ال احد يسمع لها.
وت � �س ��اءل :اي ��ن دور ال ��دول ��ة في
استعادة مديونياتها لدى الغير؟
البد ان يكون للدولة رأي ما يضمن
ملدينة الحرير اال تكون مثل جامعة
الشدادية.
وعقب الرئيس الغانم على كالم
الجيران بقوله :منو قال ان الكويت
ك��رس �ت�ين الغ � ��ارد؟ ان ��ا اس�ت�ش�ه��دت
بتجربة البنك الدولي وتكلمت عن
ت�ج�س�ي��د ح�ق�ي�ق��ي وواق �ع ��ي وكلمة
ص� ��دق ي �ج��ب ان ي �ع��رف �ه��ا امل��واط��ن
ولكن اذا استمر الوضع على ما هو
عليه فان البلد في اتجاه االفالس
واالنتحار االقتصادي.
ب � � ��دوره ق � ��ال ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري:
ع� ��رض ال �ح �ك��وم��ة ام� ��س م �ت��واض��ع
جدا ولم تضع اي حلول واقعية اذا
سعر النفط نزل اكثر من ذلك فهل
سنرفع الدعوم عن املواطنني؟ وهل
اذا نزل اكثر سنرفع على منوبعد؟
لالسف ال توجد اي خطط سابقة
او الحقة وهناك توجه لدى اللجنة
ان ت �ق��دم ال �ح �ك��وم��ة رؤي � ��ة اص�ل�اح
اق �ت �ص��ادي ك��ام��ل وي �ج��ب أال ت��أت��ي
ال �ح �ك��وم��ة ب �ح �ب��ر ع �ل��ى ورق الن��ه
ل��ن ي�م��ر ف��ي اللجنة امل��ال�ي��ة وأغ�ل��ب
القوانني التي اقررناها في صالح
امل � ��واط � ��ن ول� � ��ن ن �س �م��ح ب��امل �س��اس
باملواطن.
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استثناء «السكنية» من الرقابة
المسبقة لتسريع اإلنجاز
تتمة المنشور ص07
وأض ��اف :منذ س�ن��وات وامل��واط��ن
ي� �ش� �ت� �ك ��ي م� � ��ن االس� � � �ع � � ��ار ووزارة
التجارة وحماية املستهلك ال تقوم
ب��دوره��ا وأس �ت �غ��رب اح��ال��ة قياديي
ال�ن�ف��ط للتقاعد ول��دي�ه��م ت �ج��اوزات
وم �خ��ال �ف��ات ث ��م ت�ع�ط�ي�ه��م م �ك��اف��آت!
ل��دي �ن��ا ح �ك��وم �ت��ان ف ��ي ال �ب �ل��د وف��ي
ظ��ل التقشف يتمتع قياديو النفط
بامتيازات كثيرة.
من جانبه قال حمدان العازمي:
الوضع املالي السيئ ال��ذي وصلنا
ال �ي��ه ال �ي��وم ل�ي��س ب�س�ب��ب ان�خ�ف��اض
اسعار النفط وال الوضع االقتصادي
العاملي بل بسبب فشل السياسات
الحكومية السابقة والحالية فمنذ
م�ت��ى ون�ت�ح��دث ع��ن ت�ن��وي��ع م�ص��ادر
ال��دخ��ل؟ ه��ذا اه�م��ال حكومي نيابي
وأذك ��ر عندما وص��ل سعر البرميل
ال ��ى  130دوالرا وط��ال �ب �ن��ا ب �ع�لاوة
االوالد ماذا كان رد الحكومة؟ قالوا:
سيسبب تكلفة على املال العام.
وأوضح عادل الخرافي ان العجز
واضح وهو  12مليار دينار والدعوم
 2.8مليار او  3مليارات و % 60من
الدعوم للكهرباء واملاء و % 40لغير
امل��واط�ن�ين فيحب ان ي�ت��وج��ه ال��دع��م
للمواطن املستحق فما يحصل االن
ان غ��ال�ب�ي��ة ال��دع��م ال يستفيد منها
املواطن وبيت الزكاة البد أن يدخل
فلوسا حتى هيئة االسكان البد ان
تدخلك فلوسا الحلول موجودة من
غ�ي��ر امل �س��اس ب��امل��واط��ن وال�ه�ي�ئ��ات
املستقلة تغطي تكاليفها واملسؤول
الذي ال يغطي تكاليفه يروح البيت
 12هيئة ل��و افترضنا اي ��رادات لها
ب �ـ  300م �ل �ي��ون ف ��ان ل��دي �ن��ا اي � ��رادات
تقترب من  3مليارات وهذا يمكن ان
يغطي العجز اننا نحتاج مارادونا
في االقتصاد.
وق � � ��ال وزي � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة :ل � ��وال ه ��ذا

رفض نيابي ألي
توجه حكومي
بشأن رفع الدعم
عن محدودي
الدخل

رئيس وأعضاء الحكومة خالل الجلسة

امل �ج �ل ��س وت� �ع ��اون ��ه مل� ��ا اس �ت �ط �ع �ن��ا
ادراج  5مشاريع شراكة  B.O.Tمنها
م �ح �ط��ة ك �ه ��رب ��اء ال � � ��زور وال �خ �ي ��ران
وال� �ع� �ب ��دل ��ي وك� �ب ��د ل �ل �ن �ف��اي��ات وام
ال �ه �ي �م ��ان ل �ل �ص ��رف ال �ص �ح ��ي ه ��ذه
الشركات سيملكها الشعب الكويتي
ب �ن �س �ب��ة  % 50وس �ن �م �ن��ح ال �ش �ع��ب
ف� ��رص اس �ت �ث �م��ار ون �ع �ط �ي��ه ع��وائ��د
مالية وقيمة مضافة.
وأض��اف :البعض تحدث عن اداء
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار ف ��االداء
ي� �ف ��وق ب �ع��ض امل � ��ؤش � ��رات ه ��و اداء
ج �ي��د وم �م �ت��از وم�ل�اح �ظ��ات دي� ��وان
املحاسبة تتم دراستها واجتمعنا
م � � ��ع ال � � � ��دي � � � ��وان ول� � �ك � ��ن ل � � ��م ن �س �م��ع
تجاوزات على املال العام وبالنسبة
ل��زي��ادة اي�ج��ار االراض ��ي الصناعية
فكلها تمت زيادتها منذ فترة واالن
ن �ب �ح��ث ام �ل ��اك ال� ��دول� ��ة ورس��وم �ه��ا
وي � �ج� ��ب ت �ق �ي �ي �م �ه��ا ح� �ت ��ى ت �ن��اس��ب
الوضع الحالي.
توصيات
وتال االمني العام طلبا بتكليف
ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة ان ت �س �ت �م��ر ف��ي

ح��ال��ة ان �ع �ق��اد مل�ن��اق�ش��ة االوض� ��اع
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وم � ��واف � ��اة امل �ج �ل��س
بالتوصيات الالزمة بكل القرارات
وال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات ال � ��واج � ��ب س �ن �ه��ا
وع � � � ��رض ت � �ق� ��ري� ��ره� ��ا ف� � ��ي ج �ل �س��ة
.2016/3/1
وق � ��ال ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ال��وزي��ر
طرح قضايا كثيرة يمكن بعضها
ان ي �ص��در ب �ق ��رارات م��ن الحكومة
لكن اهم القضايا يفترض ان تمر
م��ن خ�لال ق��ان��ون ي�ص��دره املجلس
وال� �ح� �ك ��وم ��ة ل � ��م ت � �ق� ��دم اي ش ��يء
حتى اآلن فهل هناك فترة زمنية
م� � �ح � ��ددة؟ وأوض� � � ��ح خ �ل �ي��ل اب� ��ل:
ه �ن��اك  3ط �ل �ب��ات ق��دم��ت االن الب��د
م��ن ق��راء ت �ه��ا وط �ل��ب ت�م��ت ق��راء ت��ه
باستدعاء كل النواب الجتماعات
اللجنة البداء الرأي.
وق � ��ال د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي:
التوصية مستحقة وهذه هي التي
ت�خ��اط��ب ال �ش��ارع ال�ك��وي�ت��ي وه��ذه
آل�ي��ة ع�م��ل ول��ن نسمح ب��أن تنفرد
الحكومة بالقرار وإال ستصطدم
باملادة  50من الدستور ومن شأن
ذلك خلق مشكلة وعدم تعاون.

تقارير الخارجية
وان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى م�ن��اق�ش��ة
ت�ق��اري��ر لجنة ال �ش��ؤون الخارجية
ب �ش��أن ت�ن�ظ�ي��م وت �ي �س �ي��ر ع�م�ل�ي��ات
االغ� ��اث� ��ة وان� �ض� �م ��ام ال� �ك ��وي ��ت ال��ى
م �ع��اه��دة ت �ع ��اون ب �ش��أن ال� �ب ��راءات
واتفاقية حكومة الكويت واملكسيك
ل �ل �ت �ش �ج �ي��ع وال� �ح� �م ��اي ��ة امل �ت �ب��ادل��ة
لالستثمار.
واق �ت��رح ال�ن��ائ��ب ي��وس��ف الزلزلة
ال ��ذه ��اب م �ب��اش��رة ال ��ى ال�ت�ص��وي��ت
واالكتفاء باملناقشة وتمت املوافقة.
ووافق املجلس بإجماع اعضائه
الحضور على ث�لاث اتفاقيات في
املداولتني واحالها الى الحكومة.
الرقابة المسبقة
على مشاريع اإلسكان
وواف� � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى ال� �ب ��دء
بمناقشة ت�ع��دي��ل ق��ان��ون االس�ك��ان
وأوض��ح رئيس اللجنة االسكانية
ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري ان ه ��ذا التعديل
مهم للغاية م��ن اج��ل اس��راع عجلة
االن� �ج ��از وإن� �ش ��اء  5م� ��دن سكنية
ضخمة في وقت سريع.

وأض� � ��اف ال� �ك� �ن ��دري :ن �ق ��در دور
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ف��ي ال��رق��اب��ة لكن
ه��ذا ال�ت�ع��دي��ل م�ه��م للغاية ف��ي ظل
وج � ��ود  108االف ط �ل��ب اس �ك��ان��ي
وتنفق الحكومة  20مليون دينار
على بدل االيجار وأتمنى ان تكون
هناك موافقة حتى نستطيع ايقاف
هذا الهدر.
وش ��دد ال �ك �ن��دري ع�ل��ى ان ال�غ��اء
الرقابة املسبقة ليس بدعة جديدة
منذ  76حتى  1998ل��م تكن هناك
رق � ��اب � ��ة م �س �ب �ق ��ة ع � �ل ��ى امل � �ش ��اري ��ع
وم��ن  98حتى  2005ح��دث��ت رقابة
م�س�ب�ق��ة وم ��ن  2005ال ��ى  2010تم
الغاء الرقابة املسبقة ثم من 2010
ع��ادت الرقابة ووف��ق التعديل فان
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
م � �ل� ��زم� ��ة ب� �ت� �ق ��دي ��م ت � �ق� ��ري� ��ر دوري
للمجلس ع��ن االن �ج��ازات والرقابة
الالحقة ستكون موجودة والهدف
م �ن �ه��ا ه��وم �ع��ال �ج��ة ط � ��ول ال� � ��دورة
املستندية.
وق��ال وزي��ر االس �ك��ان ي��اس��ر اب��ل:
نشكر النواب على التعاون املثمر
ون �ح��ن ق�ط�ع�ن��ا ش��وط��ا ك �ب �ي��را في

القضية االسكانية م��ن خ�لال دعم
امل �ج �ل��س وال� �ح ��دي ��ث ع� ��ن ال��رق��اب��ة
امل �س �ب �ق��ة ل �ي ��س ج� ��دي� ��دا ف �م �ع �م��ول
ب��ه م �ن��ذ ع ��ام  2005ون �ح��ن ع�ن��دم��ا
رج �ع �ن��ا ال ��ى امل �ي ��زة ل ��دى م��ؤس�س��ة
الرعاية السكنية رأينا ان باالمكان
انجاز املشاريع خالل ثلث املدة.
وت �س��اءل اب ��ل :ه��ل ع��رق�ل�ن��ا عمل
دي� � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة؟ ال � � �ج� � ��واب ال
وس � �ي � �س ��ارع االس� �ت� �ث� �ن ��اء ب��ان �ج��از
امل�ش��اري��ع االسكانية الف�ت��ا ال��ى انه
امام القضية االسكانية  3تحديات:
مالي وفني ووقتي وهو االصعب
ون� � �ح � ��ن ت � � �ح� � ��اول اي � � �ج� � ��اد ح� �ل ��ول
ل�ل�ت�ح��دي��ات وف��ق ت��وج�ي�ه��ات سمو
رئيس ال ��وزراء وأتمنى ان يقدرنا
الله على خدمة الشعب الكويتي.
وأوضح مقرر اللجنة االسكانية
ان تعديل قانون الرعاية االسكانية
ب� ��ال � �غ� ��اء ال� ��رق� ��اب� ��ة امل� �س� �ب� �ق ��ة ع �ل��ى
املشاريع االسكانية يكون حتى 31
مارس .2021
وج��رى التصويت على امل��داول��ة
االول��ى وتمت املوافقة بنتيجة 28
مقابل  8وامتناع عادل الخرافي.
بند األسئلة
وان� � �ت� � �ق � ��ل امل� � �ج� � �ل � ��س ال � � � ��ى ب �ن��د
االس �ئ �ل ��ة وف �ي �م��ا اك �ت �ف��ى ع� ��دد م��ن
ال�ن��واب بتأجيل ال�س��ؤال ق��ال وزي��ر
االعالم سلمان الحمود :كان هناك
اهتمام مباشر م��ن رئيس ال��وزراء
وأعددنا لجنة مشتركة مع جمعية
الفنانني ووضعنا الئحة متميزة
ت��م تطبيقها ف��ي رم �ض��ان امل��اض��ي
ونسجل تقديرنا الكبير بعمالقة
ال �ف��ن وت�م��ت تسمية م �س��رح باسم
الفنان حسني عبد الرضا.

تزكية الرويعي أمينا للسر وعاشور أمينا للصندوق

انتخاب الشايع وكيال للشعبة البرلمانية
ع� �ق ��دت ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
اج�ت�م��اع�ه��ا ال �س �ن��وي االول في
دور االن� �ع� �ق ��اد ال ��راب ��ع للفصل
التشريعي الرابع عشر برئاسة
رئيس الشعبة ورئيس مجلس
االم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م وأس �ف��ر

االجتماع عن :
إق� � � � � � � � ��رار ج � � � � � ��دول االع � � �م � � ��الوال� � �ت� � �ص � ��دي � ��ق ع� � �ل � ��ى م �ح �ض��ر
اج �ت �م��اع ال �ج �م �ع �ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة
للشعبة السابق.
 -تفويض اللجنة التنفيذية

ل �ل �ش �ع �ب��ة ف � ��ي اق � � � ��رار م �ي��زان �ي��ة
الشعبة ال�ت��ي ت�ب��دأ م��ن  1بناير
 2016وتنتهي في  31ديسمبر
من العام الحالي
 اع �ت �م��اد ت �ق��اري��ر امل��ؤت �م��راتواالجتماعات التي تمت خالل

ال �ف �ت��رة م ��ن ف �ب��راي��ر  2014ال��ى
شهر ديسمبر من العام املاضي.
 ان � �ت � �خ ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب ف �ي �ص��لال� � � �ش � � ��اي � � ��ع وك � � � �ي � �ل ��ا ل� �ل� �ش� �ع� �ب ��ة
البرملانية.
 -ت ��زك� �ي ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع � � � ��ودة

ال��روي �ع��ي أم �ي �ن��ا ل �س��ر ال�ش�ع�ب��ة
البرملانية.
 ان � �ت � �خ ��اب ال � �ن ��ائ ��ب ح �م��ودال� � �ح� � �م � ��دان أم � �ي � �ن� ��ا ل� �ص� �ن ��دوق
الشعبة البرملانية.
 -ان �ت �خ ��اب ال � �ن� ��واب د.خ �ل �ي��ل

ع� �ب ��دال� �ل ��ه وم� ��اض� ��ي ال� �ه ��اج ��ري
وراك ��ان النصف أع�ض��اء للجنة
التنفيذية للشعبة البرملانية.
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قالوا لـ «الدستور» إن جلستي الثالثاء واألربعاء شهدتا إنجازات لصالح المواطنين والبالد

نواب :واجهنا الحكومة بقصور أدائها
ووضعنا مصلحة المواطن فوق كل اعتبار
أشاد نواب بجلستي الثالثاء
وتكميلية االربعاء الماضي
وأوضحوا ان المجلس كان
عند حسن ظن المواطنين
به ورفضوا اقتراحات
الحكومة برفع الدعم
وهو ما كان يؤثر سلبا
على المواطن البسيط.
وأوضحوا ان النواب ردوا
على الحكومة ردودا
موضوعية وأكدوا ان
المشكلة ليست في
المبالغ التي يوفرها
رفع الدعم البالغة 890
مليون دينار فالحكومة
تقوم بتغيير ارقام العجز
باستمرار مرة  5مليارات
ثم  7مليارات ثم مليارين
والسبب هو ان النواب
بدأوا يفتحون االدراج
المغلقة ويدققون في
كل شيء .فالنواب في
الجلسة وجهوا رسالة
للحكومة مفادها انتبهي
يا حكومة نحن متابعون
للوزراء وفي النهاية
ستكون مصلحة المواطن
هي المعيار.
كما اكد النواب ان
انتخابات الشعبة البرلمانية
جرت في شفافية وجو
ودي يؤكد الخبرة الطويلة
للنواب في هذا المجال.
وأشاروا الى ان اقرار
قانون الوكاالت التجارية
اكد ايضا ان المجلس
قادر على إنهاء الملفات
المسكوت عنها منذ
سنوات والقانون انهى
احتكار الوكاالت التجارية
في الكويت.

ف � ��ي ال� � �ب � ��داي � ��ة أش � � � ��اد أم� �ي ��ن س��ر
امل �ج �ل��س ع � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي ب�ج�ل�س��ة
ال�ث�لاث��اء امل��اض��ي وق��ال ان�ه��ا جلسة
واق �ع �ي��ة ت �ح��دث ف�ي�ه��ا ال ��زم�ل�اء بما
ي�ش�ع��رون ب��ه م��ن خ�لال معايشتهم
للمجتمع وانعكس خاللها ك��ل ما
يدور في الدواوين من احاديث حتى
رئيس املجلس نزل من على املنصة
وتكلم معبرا عن رأي��ه بما يؤكد ان
روح املسؤولية كانت تظل الجميع
والحكومة ايضا قدمت منظورا مثل
ال��ذي عرضته ف��ي الجلسة السرية
في مكتب املجلس وان كنت اعتقد
انها دون الطموح ألننا كنا ننتظر
م �ن �ه��ا ان ي �ك��ون ل��دي �ه��ا ق � ��درة اك�ب��ر
على وضع الحلول املمكنة اما انها
تكتفي بإعالمنا بخطورة الوضع
ال ��ذي ن�ح��ن ع�ل�ي��ه ف �ه��ذا ام��ر م�ف��روغ
م �ن��ه ول �ي��س ب �ج��دي��د وع �ل��ى سبيل
امل�ث��ال حينما ت�ق��ول لنا إن ترشيد
الوقود أو البنزين سيوفر لنا 190
م �ل �ي��ون دي �ن ��ار ه ��ل ح �ل��ت امل�ش�ك�ل��ة؟
ه ��ل ق�ض�ي�ت�ن��ا  190و  200م�ل�ي��ون
بالطبع ال قضيتنا في عجز وصل
ال ��ى  12م�ل�ي��ار دي �ن��ار .ك�ن��ت أتمنى
ان ي� �ك ��ون ح ��دي ��ث ال �ح �ك��وم��ة ع�ل��ى
قدر اكبر من املسؤولية والعمق او
ال �غ��وص ف��ي ع�م��ق امل ��وض ��وع نحن
ن�ت�ك�ل��م ع��ن م �ل �ي��اري��ن و  8م �ل �ي��ارات
وكنا قبل نقول  7و  5مليارات ملاذا
ت �غ �ي��رت ال�ن�غ�م��ة وت �ب��دل��ت االرق � ��ام؟
والسبب ان ال�ن��واب ب��دأوا يفتحون
االدراج امل�غ�ل�ق��ة وي��دق �ق��ون ف ��ي كل
ش��يء ول��ذل��ك ك��ان��ت رسالتهم قوية
ل�ل�ح�ك��وم��ة وم �ف��اده��ا ان �ه��م ي��ري��دون
ان ي�ق��ول��وا ل�ه��ا :انتبهي ي��ا حكومة
فنحن قارئون ومتابعون وسيكون
ف��ي اخ��ر قبولنا مصلحة امل��واط��ن.
واع � � ��رب ال� �خ ��راف ��ي ع� ��ن رض� � ��اه ع��ن
انتخابات الشعبة البرملانية وذكر
ان �ه��ا ج ��رت ف ��ي ج ��و اخ � ��وي جميل
وف �ي �ه��ا م �ي��زة ان ه �ن��اك ت �ق��ارب��ا في
االرق� � � ��ام وه� � ��ذا ي �ع �ن��ي ان امل �ج �ل��س
منسجم مع نفسه.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب اح �م��د
مطيع العازمي إن الجلسة انجزت
ق ��ان ��ون ��ا م �ه �م��ا ظ ��ل م �س �ك��وت��ا ع�ن��ه
ط� �ي� �ل ��ة امل � �ج� ��ال� ��س ال� �س ��اب� �ق ��ة وه ��و
ق ��ان ��ون ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة فكما
ه��و م �ع��روف ف��إن��ه م�ن��ذ س�ن��ة 1965
ك� ��ان� ��ا ه � �ن� ��اك س� �ي� �ط ��رة ك ��ام� �ل ��ة م��ن
جانب التجار على جميع الوكاالت
ال �ت �ج��اري��ة وال� �ي ��وم ال �ح �م��دل �ل��ه ول��ه
ال� �ح� �م ��د وامل� � �ن � ��ة ب� � � ��دءا م � ��ن رئ �ي��س
امل �ج �ل��س وامل � �ع� ��روف ب ��أن ��ه ي�ن�ت�م��ي
ال��ى فئة ال�ت�ج��ار ولكنه ب��دأ بنفسه
وك �س��ر ه ��ذا االح �ت �ك��ار وأث �ل��ج بذلك
صدور جميع النواب وأبطل مقولة

جانب من جلسة األربعاء املاضي

ان هذا املجلس يدار من قبل التجار
املوجودين في الكويت.
م � ��ن ج � ��ان � ��ب آخ � � ��ر ت �ك �ل �م �ن ��ا ع��ن
موضوع رفع الدعوم وأنا شخصيا
ض��د ه ��ذا امل ��وض ��وع وك��ذل��ك معظم
ال � � �ن � ��واب ألن ع� � ��ذر ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف��ي
تعطيل ه��ذا ال �ق��ان��ون غ�ي��ر م�ق�ب��ول.
وم �ع ��روف اي �ض��ا ان م�ع�ظ��م ال��دخ��ل
ال �ق ��وم ��ي ل �ل �ب�ل�اد ي ��أت ��ي م ��ن ال�ن �ف��ط
ول �ك��ن ه ��ذا امل �ص��در ال��وح �ي��د وص��ل
سعره اليوم الى  25دوالرا للبرميل
علما بأنه كان قد وصل في سنوات
الى سابقة تسعة دوالرات للبرميل
ول� ��م ت��ذه��ب ال �ح �ك��وم��ة وق �ت �ه��ا ال��ى
م��وض��وع رف ��ع ال ��دع ��وم .ف�ه��ل يعقل
اليوم ولدينا فائض مالي من دخل
ال�س�ن��وات امل��اض�ي��ة ت��أت��ي الحكومة
وت ��دع ��و ال� ��ى رف� ��ع ال ��دع ��وم رغ� ��م ان
هناك ام��واال كثيرة م�ت��واف��رة يمكن
االستفادة منها وتوظيفها بدال من
التفكير في التضييق على املواطن
البسيط في حياته املعيشية.
وأعرب النائب عسكر العنزي عن
رضاه وقناعته بالشرح الذي قدمه
وزي ��ر امل��ال�ي��ة وق ��ال إن��ه ك��ان شرحا
واضحا وكافيا ولكنه وبقية النواب
مصرون على ع��دم رف��ع الدعوم عن
املواطن وال بد من البحث عن طريق
آخر ملعالجة القضية.
وق� ��د اج �ت �م �ع �ن��ا ن �ح��ن وامل �ج �ل��س
االع �ل��ى للتخطيط وت�ب��ادل�ن��ا اآلراء
وه �ن��اك م��ن ي�ن�ص��ح وي �ق��ول دع��ون��ا
ن �ب��دأ ب��ال �ت �ج��ار وك �ث �ي��ر م��ن ال�ت�ج��ار
يقولون ليس م��ن املعقول ان ندفع
ال� �ك� �ه ��رب ��اء مل �ص �ن��ع م �ث �ل �م��ا ي��دف��ع
امل��واط��ن وامل��وض��وع ف�ي��ه ك�ل�ام وك��ل
ط��رف يحاول ان ينتصر لرأيه لكن
ف� ��ي ال �ن �ه��اي��ة ي �ج��ب ان ن �ص��ل ال��ى
رأي خالصته ع��دم امل�س��اس بجيب
املواطن ألن املوضوع لن يقف عند

قضية رف��ع ال��دع��وم وإن�م��ا سندخل
ف� ��ي س �ل �س �ل��ة م� ��ن ال� �ض� �غ ��وط ع�ل��ى
رأس ه��ذا امل��واط��ن الفقير واملسكني
ولعلنا ن��ذك��ر ان��ه قبل سنة تقريبا
ت��م رف��ع ال��دع��م ع��ن ال��دي��زل فوجدنا
امل��وض��وع سمع ف��ي ك��ل ش��يء حتى
الخباز وحتى تناكر امل�ي��اه ص��ارت
ب ��ال� �ض� �ع ��ف وك� � ��ل ح� ��اج� ��ة ط��ال �ت �ه��ا
ال��زي��ادة فما بالنا ال�ي��وم والحديث
ي�ط��ال اش�ي��اء كثيرة ك��ان فيها دعم
ف�م�ع�ن��ى ه ��ذا ان ال��دن �ي��ا ستشتعل
واالسعار تصبح نارا.
ورأى ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال� �ب ��راك ان
الجلسة تعد م��ن الجلسات املهمة
ألن قضية رف��ع ال��دع��وم املقدمة من
ق �ب��ل ال �ح �ك��وم��ة ل ��م ت �ل��ق ق �ب ��وال م��ن
النواب ونأمل ان تجد الحكومة حال
آخ��را وان تتوصل لجنة امليزانيات
وال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة ال��ى وج �ه��ات نظر
اخ��رى ب��ال�ت�ش��اور م��ع الحكومة في
جلسة اول مارس ونتمنى ان تكون
الحلول التي يتم التوصل اليها ال
ت �م��س دخ� ��ل م � �ح ��دودي وم �ت��وس��ط
ال��دخ��ل وه �ن��اك ح�ل��ول س��اب�ق��ة لحل
او س � ��د ال � �ع � �ج ��ز ف � ��ي امل � �ي ��زان � �ي ��ات
السابقة منها رفع القيمة االيجارية
ل �ل �ش��وي��خ ال �ص �ن��اع �ي��ة ول�ل�اس ��ف لم
ي �ن �ظ��ر ال� ��ى م �ث��ل ه� ��ذه االق �ت ��راح ��ات
املعقولة ولألسف لم ينظر الى مثل
هذه االقتراحات املعقولة واملقبولة
من قبل الكثير من النواب.
وقال النائب د .منصور الظفيري
ان � �ن� ��ا م� �ت� �ف ��ائ� �ل ��ون ب� � ��أن ال �ح �ك��وم��ة
س �ت �ك��ون ع �ن��د ح �س��ن ظ ��ن امل�ج�ل��س
وستفكر في االم��ر بجدية وتأتينا
ب ��رأي راش ��د ف��ي ق�ض�ي��ة رف ��ع ال��دع��م
واض� �ع ��ة ب �ع�ي�ن االع� �ت� �ب ��ار م�ص�ل�ح��ة
املواطن الفقير الذي سيضار حتما
من قضية رفع الدعوم.
وش ��دد ال�ن��ائ��ب ح �م��دان ال�ع��ازم��ي

على اهمية وضع مصلحة املواطن
فوق كل اعتبار.
وق � ��ال ان� ��ه م ��ن غ �ي��ر امل �ع �ق��ول وال
امل�ق�ب��ول ان ت�خ��رج علينا الحكومة
ال �ي��وم ب �ق��رار او ب �ق��ان��ون ت��رف��ع فيه
الدعوم عن املواطنني متسائال :ماذا
قدمت الحكومة لهذا املواطن حتى
تفاجئه اليوم برفع الدعوم؟
وق��ال :ال شك ان املواطن يتساءل
ال � �ي � ��وم أي� � ��ن ف � ��وائ � ��ض االم � � � � ��وال ي��ا
حكومة؟ وم��اذا فعلتم بها وق��ت ان
كان سعر البرميل  130دوالرا؟
ث��م ان ه��ذا ال�ح��دي��ث ال ��ذي ت�ت��داول��ه
ال�ح�ك��وم��ة االن ل�ي��س ول�ي��د ال �ي��وم فقد
اسمعتنا ه��ذه االس�ط��وان��ة منذ فترة
ح �ي �ن �م��ا وص � ��ل س �ع ��ر ال �ب ��رم �ي ��ل ال ��ى
ث �م��ان�ي�ن وخ �م �س��ة وس �ب �ع�ي�ن دوالرا.
وه��ل وضعت الحكومة خطة لتدارك
االن�خ�ف��اض ال��ى م��ا ه��و دون ال �ـ  75او
ال� �ـ  80دوالرا واس �ت �ع��دت الن�خ�ف��اض
السعر ال�ي��وم ال��ذي اص�ب��ح  25دوالرا
وال ت ��دري ه��ل س�ي��ف ع�ن��د ه ��ذا ال�ح��د
ام س � �ي� ��واص� ��ل االن � �خ � �ف � ��اض ون �ح ��ن
ن ��رى ال �ه �ب��ات ت��ذه��ب ي�م�ي�ن��ا وي �س��ارا
ون �س �م��ع اي� �ض ��ا ع � �ب� ��ارات ال �ت �خ��وي��ف
والتهديد وفي نفس الوقت نسمع عن
مشروعات عمالقة مثل مدينة الحرير
وت �ط��وي��ر ف�ي�ل�ك��ا وم� ��ا ال� ��ى ذل � ��ك .لعل
الجميع يذكر ان��ه عندما ارتفع سعر
البرميل ال��ى  130دوالرا كنا نطالب
بزيادة عالوة االوالد  25دينارا كانت
ال�ح�ك��وم��ة ت��رف��ض وتتحجج بالكلفة
املالية العالية في حني ان كرسي وزير
يساوي  440مليونا في عشرة اشهر
اين الحكومة من ذلك؟ رغم اننا قدمنا
االدل� � ��ة وال� �ب ��راه�ي�ن ول ��ذل ��ك ف��امل��واط��ن
ال يتقبل ت��وج��ه ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ات�ج��اه
رف ��ع ال��دع��وم وب��ال�ت��ال��ي ف ��أي ن��ائ��ب ال
يستطيع ان يقف مع الحكومة في هذا
االتجاه.

واش ��اد ال�ن��ائ��ب ح�م��دان العازمي
بانتخابات الشعبة البرملانية وقال
ان �ه ��ا ج� ��رت ف ��ي ج ��و ش �ف ��اف ألن �ه��ا
مثل اي انتخابات تمرسنا عليها
وليست لدينا مشكلة.
وقال النائب عبدالله معيوف ان
الجلسة ك��ان��ت مهمة ج��دا نوقشت
خ�ل�ال� �ه ��ا ق �ض �ي��ة ال � ��دع � ��وم واي� �ض ��ا
االنتهاء من التصويت على قانون
ال��وك�لات ال�ت�ج��اري��ة وك��ان��ت بالفعل
جلسة ايجابية وشفافة وق��د بينا
خ�ل�ال� �ه ��ا م � � ��دى ص� �ع ��وب ��ة ال ��وض ��ع
امل ��ال ��ي ل �ل��دول��ة وم� ��ن ث ��م اك ��دن ��ا أن��ه
من الضروري تضافر الجهود بني
ال �ح �ك��وم��ة وامل� �ج� �ل ��س وامل ��واط� �ن�ي�ن
م ��ذك ��ري ��ن ب� ��أن ال �ح �ك��وم��ة ي �ج��ب ان
ت�ك��ون ج ��ادة ف��ي ه��ذه العملية وأال
تقتصر على القوانني والتصاريح.
ك� �م ��ا اك� ��دن� ��ا ك ��ذل ��ك ض � � � ��رورة أال
يمس امل�س�ت��وى املعيشي للمواطن
ال� �ب� �س� �ي ��ط وان ن � ��راع � ��ي ال � �ظ� ��روف
االق�ت�ص��ادي��ة وال �غ�لاء ال��ذي تعيشه
البالد وضرورة ان تكون لدينا آلية
م��دروس��ة ب��االرق��ام واالح�ص��ائ�ي��ات
ال��دق�ي�ق��ة وان ت �ك��ون ممنهجة على
س� �ن ��وات ط��وي �ل��ة وان ت �ك��ون ل��دي�ن��ا
م��راق �ب��ة ج� ��ادة ع �ل��ى االس� �ف ��ار حتى
ال يستغل بعض التجار مثل هذه
الدعوم ويظنون انهم تضرروا ومن
ثم يرفعون األسعار تدريجيا .كذلك
ت��م خ�لال الجلسة اج��راء انتخابات
الشعبة البرملانية وقد تمت العملية
في جو من املمارسات الديمقراطية
وه� � � ��ذه ع� �م� �ل� �ي ��ات ت� �م ��رس� �ن ��ا ف �ي �ه��ا
واصبحت اجراء معتادا.
أم��ا النائب فيصل الكندري فقد
اكد ان املجلس يثبت يوما بعد يوم
ان��ه مجلس ان �ج��از ف��ال�ي��وم انجزنا
ق ��ان ��ون ال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة ال ��ذي
ظ��ل م��ن سنة  1965ول��م يجرو احد
ان يضعه على الطاولة او يناقشه
ت �ح��ت ق �ب��ة ع �ب��دال �ل��ه ال� �س ��ال ��م وق��د
ت��م ك�س��ر اح �ت �ك��ار ال �ت �ج��ار ول ��م يعد
بإمكان الذين كانوا يتقولون على
امل�ج�ل��س ب��ان��ه ف��ي ج�ي��ب ال�ت�ج��ار ان
ي� � � ��رددوا ه � ��ذه امل� �ق ��ول ��ة م � ��رة اخ ��رى
ومن يصر على ذلك نقول له اعطنا
قانونا واحدا سنه املجلس ملصلحة
التاجر وإنما اغلب القوانني تصب
في مصلحة البلد واملواطن.
وأم� � ��ا ان� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ش �ع �ب��ة ف�ق��د
جرت في جو صحي والفائز نقول
ل��ه م �ب��روك وال� ��ذي ل��م ي�ف��ز ن �ق��ول له
حظا اوفر.
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باقر :تأخر الحكومة في تفعيل القوانين
االقتصادية يدعم غالء األسعار
حل الوزير والنائب السابق أحمد باقر ضيفا على
برنامج «هاش تاغ» في تلفزيون المجلس
لمناقشة قانوني الوكاالت التجارية والتخطيط
االقتصادي برفقة األستاذ بكلية الدراسات التجارية
في جامعة الكويت د .أحمد المطيري حيث تناوال
بالشرح الوافي رؤيتهما لألوضاع االقتصادية
الحالية ودور القانونين في إرساء قواعد متينة
تنطلق منها اإلجراءات التنفيذية الخاصة بالمركز
المالي العالمي.

أحمد باقر

الوزير السابق أحمد باقر اعتبر
أن قوانني حماية املنافسة وحماية
امل �س �ت �ه �ل��ك وال� � ��وك� � ��االت ال �ت �ج��اري��ة
تمثل منظومة قانونية اقتصادية
متكاملة ومن هذا املنطلق فالبد من
الحرص على أن تكون تلك القوانني
م �ك �م �ل ��ة ل �ب �ع �ض �ه��ا وض� � �م � ��ان ع ��دم
ت�ع��ارض أي منها وم��واد توجد في
قانون أخر باعتبار أن ذلك سيعرقل
الهدف من سن تلك القوانني معربا
عن اعتقاده بأن الحالة املثالية التي
ت �ض �م��ن ت �ح �ق �ي��ق ذل � ��ك ه ��و ت�ط�ب�ي��ق
ق��ان��ون حماية املنافسة قبل قانون
الوكاالت التجارية.
وأعرب باقر عن استغرابه من ما
اعتبره تكاسال حكوميا واضحا في
تطبيق قانون حماية املنافسة وقد
مر على إصدار الئحته التنفيذية 9
س�ن��وات فمن ع��ام  2007وح�ت��ى اآلن
لم يفعل القانون برغم أهمية دوره
في كبح جماح الغالء الفاحش الذي
يعاني منه املواطن واملقيم طوال تلك
السنوات الطويلة مؤكدا أن القانون
يعالج  12صورة مفصلة تخل بمبدأ
ال �ت �ن��اف��س وال � �س� ��وق امل� �ف� �ت ��وح وق��د
اس�ت�م��د م� ��واده م��ن ال �ق��ان��ون امل��وح��د
ل�لأم��م امل �ت �ح��دة وال �خ��اص��ة بحماية
امل �ن��اف �س��ة وال �ق��ان��ون ال �س �ع��ودي مع
مراعاة الخصوصية الكويتية عند
معالجة النصوص.
حماية السوق
وت ��اب ��ع ب ��اق ��ر أن ق ��ان ��ون ح �م��اي��ة
املنافسة السعودي والشبيه بنظيره
الكويتي قد حقق نجاحا كبيرا في
ال� �ح ��د م� ��ن ص � ��ور االح � �ت � �ك ��ار داخ� ��ل
ال � �س ��وق امل �ح �ل��ي وك � ��ل ف� �ت ��رة ت�ن�ش��ر
ال� �ص� �ح ��ف ال� �س� �ع ��ودي ��ة ح �ك �م��ا ض��د
ال �ش��رك��ات امل�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��ان��ون وال�ت��ي

ثبت تالعبها بالسوق مشيرا إلى أن
أبرز الصور التي يعالجها القانون
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ظ� ��اه� ��رة إغ� � � ��راق ال� �س ��وق
بسلعة معينة وب��أس �ع��ار مخفضة
ل � �ف � �ت� ��رة ب� � �ه � ��دف إخ � � � � ��راج امل� �ن ��اف ��س
واحتكار السوق ورفع األسعار وهي
جريمة يعاقب عليها القانون وكذلك
االت �ف��اق ب�ين ال�ت�ج��ار ال��ذي��ن يقدمون
ن�ف��س امل�ن�ت��ج ع�ل��ى س�ع��ر م�ع�ين وه��و
صورة أخرى من صور الجرائم التي
يعاقب عليها القانون.
وتساءل باقر من جهة أخرى عن
أسباب ع��دم تفعيل دور الجمعيات
األه� �ل� �ي ��ة ل �ح �م��اي��ة امل �س �ت �ه �ل��ك ال �ت��ي
ي �ن��ص ع�ل�ي�ه��ا ال �ق ��ان ��ون وأن � ��ه حتى
اآلن لم تخرج جمعية واح��دة للنور
م� ��ؤك� ��دا أن إق � � ��رار وت �ف �ع �ي��ل ق��ان��ون
ال��وك��االت التجارية م��ع ع��دم تفعيل
حماية املنافسة وجميع مواد حماية
املستهلك فإن القانون لن يؤدي إلى
تحقيق كل النتائج املأمولة منه.
وأش � � ��ار ب ��اق ��ر إل � ��ى أن � ��ه ن �ق��ل إل��ى
أع�ض��اء اللجنة املالية وج�ه��ة نظره
ح� ��ول ق ��ان ��ون ال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة
وال � �ت ��ي ت �ق �ض��ي ب � �ض� ��رورة وض ��وح
جميع املواد التي يتضمنها القانون
لتكون جامعة مانعة وإغالق املجال
ح � ��ول امل �ع �ن ��ى امل� �ق� �ص ��ود ف� ��ي ح��ال��ة
غ �م��وض ال �ن��ص وه ��و م��ا س�ي�ت��رت��ب
عليه ال�ل�ج��وء املستمر إل��ى القضاء
باعتبار أن القانون يحتمل أكثر من
تفسير.
وأكد باقر أن تنفيذ فكرة تحويل
ال �ك��وي��ت إل ��ى م��رك��ز م��ال��ي وت �ج��اري
ل��ن تتحقق ب ��دون تحقيق منافسة
حقيقية على أرض ال��واق��ع تناسب
ف��ي م�ع��اي�ي��ره��ا امل�ع��اي�ي��ر التنافسية
ال�ع��امل�ي��ة الف �ت��ا إل ��ى أن ت�ح�ق�ي��ق ذل��ك
سيحقق أك�ث��ر م��ن ه��دف اق�ت�ص��ادي

وم �ن �ه��ا خ �ل��ق ف� ��رص ع �م��ل ل�ل�ش�ب��اب
وم ��واج� �ه ��ة األزم� � � ��ة امل �ق �ب �ل��ة ع�ل�ي�ه��ا
ال�ك��وي��ت ف��ي ه��ذا ال�ج��ان��ب م��ن خ�لال
ت �ن ��ام ��ي م � �ع� ��دالت ال �ب �ط ��ال ��ة ب �م ��رور
األع� � ��وام وزي� � ��ادة م �ط��ردة ف��ي ت��دف��ق
الخريجني على سوق العمل املكتظ
باملوظفني الذين ال حاجة للحكومة
بهم.
سياسة التوظيف
وت � ��اب � ��ع أن اس � �ت � �م � ��رار س �ي��اس��ة
ال�ح�ك��وم��ة بتوظيف ال�ش�ب��اب ملجرد
إث �ب ��ات ال �ن �ج��اح ف ��ي ت��وف �ي��ر وظ�ي�ف��ة
ورات� � ��ب ل �ل �م��واط��ن دون ال �ن �ظ��ر إل��ى
وج ��ود إن �ت��اج حقيقي يقتل طموح
تلك الفئة ب�م��رور ال��وق��ت وي�ح��د من
ق ��درت ��ه ع �ل��ى اإلن � �ت� ��اج ف ��ي ح�ي�ن أن��ه
م ��ن ج ��ان ��ب آخ� ��ر ن �ج��د أن ال ��روات ��ب
امل�ت�ن��ام�ي��ة ت�ت�ج��ه ت��دري�ج�ي��ا الل�ت�ه��ام
ك��ام��ل امل�ي��زان�ي��ة م �ش��ددا ع�ل��ى أهمية
وجود استراتيجية حكومية جديدة
تقوم على االهتمام بتفعيل القوانني
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي يشرعها مجلس
األم� � ��ة وال �ت �ط �ب �ي��ق ال �ح �ق �ي �ق��ي مل �ب��دأ
التنافسية واالق�ت�ص��اد ال�ح��ر وفتح
امل �ج��ال ل�ع�م��ل ال �ش �ب��اب ف��ي م�ج��االت
أكثر انتاجية وتحرير األراضي التي
تهيمن عليها وزارات الدولة.
وبسؤاله عن مواد قانون الوكاالت
ال�ت�ج��اري��ة ال�ت��ي ت�ح�ت��اج إل��ى تعديل
من وجهة نظره قال باقر إن القانون
بصورة عامة ال يمنع وجود أكثر من
وك�ي��ل ألي منتج م��وج��ود بالكويت
وم � � ��ا ي� ��ؤخ� ��ذ ع� �ل ��ى ال � �ق � ��ان � ��ون ع ��دم
ال ��وض ��وح ف ��ي ب �ع��ض امل�ص�ط�ل�ح��ات
وال�ع�ب��ارات وإن ك��ان أع�ض��اء اللجنة
امل��ال�ي��ة أك ��دوا أن ال�ق��ان��ون سيخضع
للتعديل معربا عن اعتقاده بأهمية
أن يتحدث ال�ق��ان��ون ع��ن ج��واز منح

ال��وك��ال��ة ألك �ث��ر م��ن وك �ي��ل وأال ي�ل��زم
القانون الوكيل بذلك مشيرا إلى أن
ال�ق��ان��ون ل��م يتضمن تنظيم قضية
التوزيع وخاصة أن السوق الكويتي
ال يتحمل وج��ود أكثر من وكيل في
عدد من املنتجات معتبرا أن تنظيم
ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��وزي ��ع ي �ن �ع��ش ال �ن �ش��اط
االقتصادي والتوظيفي.
وتابع أن إتاحة الفرصة للوكيل
لتحديد مواصفات التي يقبل على
أس��اس �ه��ا ت �ق��دي��م خ ��دم ��ات ل�ل�م�ن�ت��ج
ال ��ذي ت��م ش ��راؤه م��ن خ ��ارج الكويت
وت�ق�ي�ي��ده ب��أن ي�ك��ون م��ن ب�ل��د املنشأ
يضر باملستهلك بإلزامه بأن يشتري
املنتج من الدولة املصنعة إذا ما أراد
أن يقوم الوكيل املحلي بصيانتها
كما أنه يمكن للوكيل املحلي إضافة
اح ��دى امل��واص �ف��ات ال �ت��ي ال تناسب
م �ب��دأ دول �ي��ة ال �ض �م��ان م��وض �ح��ا أن
م��ادة م��واص�ف��ات ال��وك�ي��ل ف��ي قانون
ال � ��وك � ��االت ال� �ت� �ج ��اري ��ة ت �ل �غ��ي م� ��واد
ك��ام�ل��ة ف��ي ق��ان��ون ح�م��اي��ة املستهلك
وتضيف شروطا جديدة للتصليح
م��ؤك��دا م��ن ج��ان��ب آخ ��ر أن ��ه ال ض��رر
من تكرار امل��واد في أكثر من قانون
من أجل مزيد من اإليضاح واإلل��زام
القانوني.
وأعرب باقر عن اعتقاده بأن فتح
امل�ج��ال أم��ام ت�ع��دد ال��وك�لاء ل��ن يؤثر
ع �ل��ى ال ��وك ��االت ال �ت �ج��اري��ة ال�ق��ائ�م��ة
وامل��وج��ودة م��ن ع�ش��رات السنني من
ناحية عالقتها بالشركة األم وقناعة
ت�ل��ك ال �ش��رك��ة ب �ق��درة ال��وك �ي��ل ال�ق��ائ��م
ع �ل��ى اس �ت �ي �ع��اب م�ت�ط�ل�ب��ات ال �س��وق
املحلي طوال تلك السنوات مع صغر
ح �ج��م ال � �س ��وق م� �ق ��ارن ��ة ب ��األس ��واق
األخ� � � ��رى وه � ��و م� ��ا ي� �ح ��د م� ��ن ف �ك��رة
االستفادة من القانون بفتح املجال
أم� ��ام وك �ي��ل آخ ��ر ف ��ي ه ��ذه ال �ص��ورة

الفتا إل��ى أن ال��وك��االت الجديدة هي
التي ستستفيد من قانون الوكاالت
الجديد.
وفيما يتعلق بقانون التخطيط
االق�ت�ص��ادي ق��ال ب��اق��ر إن��ه ل��م يشمل
إال تعديالت بسيطة وغير جوهرية
ع�ل��ى ال �ق��ان��ون ال �ق��دي��م  60ل�س�ن��ة 86
وأش � � ��اد ب� �ه ��ذا ال� �ق ��ان ��ون واق �ت �ص ��ار
ال � �ت � �ع� ��دي�ل��ات ع � �ل ��ى ن � �ق � ��اط م �ع �ي �ن��ة
وامل �ت �ع �ل �ق��ة ب��رب��ط ال �خ �ط��ة ال�س�ن��وي��ة
بامليزانية حيث إن��ه ثبت بالتجربة
ص �ع��وب��ة ت �ق��دي��م ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة
بقانون مستقل تصدر على ضوئه
امل �ي��زان �ي��ة وم ��ا ن��ص ع�ل�ي��ه ال �ق��ان��ون
الجديد هو صدور امليزانية بقانون
وال �خ �ط��ة ال �خ �م �س �ي��ة ب �ق��ان��ون فيما
ت�ح�ل��ق ال�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة ب��امل�ي��زان�ي��ة
مثنيا ف��ي ه��ذا ال �ص��دد ع�ل��ى تعزيز
القانون الجديد لصالحيات مجلس
التخطيط ومؤكدا عدم وجود شبهة
دس �ت��وري��ة ف��ي م�س��أل��ة رب ��ط الخطة
السنوية بامليزانية.
أهداف رئيسية
وم ��ن ج��ان�ب��ه أك ��د األس �ت��اذ بكلية
ال� � � ��دراس� � � ��ات ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة د .أح �م ��د
امل �ط �ي��ري أه �م �ي��ة م ��راع ��اة ال �ق��وان�ين
ال �ص ��ادرة ع��ن م�ج�ل��س األم ��ة مسألة
ال � ��وض � ��وح وال� �ح� �س ��م ف� ��ي ن �ص��وص
املواد القانونية وعدم االستناد إلى
إمكانية التوضيح من خالل الالئحة
التنفيذية والتي يمكن أيضا نتيجة
لعدم وضوح املادة أن تقدم تفسيرا
غير ما يريد املشرع يخرج القانون
عن أهدافه الرئيسية.
واع � �ت � �ب ��ر امل � �ط � �ي ��ري أن امل �ج �ل��س
استعجل في إق��رار قانون الوكاالت
فيما أع��رب ع��ن رؤي�ت��ه ب��أن ال��دراس��ة
املتأنية للقانون فضال ع��ن تطبيق
ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ت��رت �ب��ط ب��ال �ق��ان��ون
امل��زم��ع إق � ��راره ل�ض�م��ان ع ��دم وج��ود
تناقض فيما بني القوانني.
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر أك��د امل�ط�ي��ري أن
إي�ج��اد األرض�ي��ة املناسبة لتشجيع
االستثمار تتطلب تفعيل القوانني
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة واع � �ت � �م ��اد إج� � � ��راءات
س��ري �ع��ة ب �ع �ي��دة ع��ن ال�ب�ي��روق��راط�ي��ة
الحكومية فضال عن سرعة الفصل
ال�ق�ض��ائ��ي ف��ي امل �ن��ازع��ات ال�ت�ج��اري��ة
م�ش�ي��را إل ��ى أن ت��أخ��ر ال�ح�ك��وم��ة في
ت�ف�ع�ي��ل ال �ق��وان�ي�ن ي �ح��د م��ن ال �ف��رص
االستثمارية املتاحة.
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الرغبات النيابية
في  14فصال

ملف

11

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات برغبة وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
 12939رغبة قدمها  317نائبا .والدستور تنشرها تباعا على  4حلقات.

قدمها  317نائبا وتضمنت  939رغبة إليجاد حلول للرعاية السكنية

 12939رغبة في تاريخ الحياة النيابية
تصنيف موضوعات االقتراحات برغبة

%1.1

الرغبات موزعة على ادوار االنعقاد في  14فصال

%16.5

%18.1

%31.7

التصينف

خدمات

الصحية

التعليم

املرور

بشأنها رغ�ب��ات حيث ق��دم بشأنها
 2131رغ �ب��ة ث ��م ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة
ب �ع��دد  1617رغ �ب��ة ت �ن��وع��ت م��ا بني

السكنية

املعدل % 8.4 12.1% % 12.5 % 16.5

األسرة

العدد

2131

1617

1575

1083

العسكريون

وخارجية واقتصاد وغيرها.
وت� � � � �ص � � � ��درت رغ� � � �ب � � ��ات امل� � ��راف� � ��ق
والخدمات املواضيع األكثر تقديما

%8.4

%7.2

939

737

643

7.2%

% 5.7

%5

أخرى

العدد
املعدل

3752
% 29

4097
% 31.7

2595
% 20.1

2348
% 18.1

147
% 1.1

12939
% 100

%91.3
االجمالي

دور
االنععاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

 12939اق �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ق��دم�ه��ا
317ن��ائ�ب��ا ف��ي ال�ف�ص��ول التشريعية
منذ الفصل التشريعي األول وحتى
الفصل التشريعي الرابع عشر
واستكماال للدراسات التحليلية
واالح� � �ص � ��ائ� � �ي � ��ة ال� � �ت � ��ي ت � �ص ��دره ��ا
ج��ري��دة ال��دس �ت��ور ل�ت��وث�ي��ق أنشطة
امل� �ج� �ل ��س وال � � �ن � � ��واب م� �ن ��ذ ال �ف �ص��ل
ال �ت��أس �ي �س��ي وذل� � ��ك ب ��ال �ت �ع ��اون م��ع
ادارة ال �ت��وث �ي��ق وامل �ع �ل��وم��ات ال�ت��ي
يتولى ادارتها خالد سعد املطيري
ف �ق��د ق��ام��ت ال �ج��ري��دة ب ��إع ��داد ملف
ع��ن االق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة امل�ق��دم��ة من
ال � �ن� ��واب م �ن��ذ ال �ف �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
األول وتصنيفها وامل��واض�ي��ع التي
ق ��دم ��ت ب �ش��أن �ه��ا اق� �ت ��راح ��ات وع ��دد
ال �ن��واب م�ق��دم��ي االق �ت��راح��ات وأك�ث��ر
ال � �ن� ��واب ت �ق��دي �م��ا ل�ل�اق� �ت ��راح ��ات ف��ي
ت��اري��خ ال�ح�ي��اة ال�ن�ي��اب�ي��ة .وت�ن��وع��ت
ت�ص�ن�ي�ف��ات االق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة في
الفصول التشريعية م��ا ب�ين مرافق
وخ��دم��ات وت�ع�ل�ي��م ورع��اي��ة صحية
ورع ��اي ��ة س�ك�ن�ي��ة وق � ��روض وم� ��رور
وم�ت�ق��اع��دي��ن وت��وظ �ي��ف وم�ع��اش��ات
وش �ب��اب وري��اض��ة وش ��ؤون األس��رة
وتسمية شوارع ومناطق وتأمينات
وزراع� � � � � � � � ��ة وق � � � �ض� � � ��اء وات � � � �ص� � � ��االت

%32.6
%5
%5.7

%12.1
االجمالي

إعداد الملف -
عبده ابراهيم وأيمن
عبداهلل وسامح محمد:

%8.7

%12.5

%29

%20.1

تصنيف الرغبات خالل الفصول التشريعية

22939 4214
%100 % 32.6

ان �ش ��اء م�س�ت�ش�ف�ي��ات وف �ت��ح امل��راك��ز
وامل�س�ت��وص�ف��ات ع�ل��ى م ��دار الساعة
وتوفير االسعاف في كل املناطق ثم

الرغبات موزعة على أدوار االنعقاد في الفصول التشريعية
دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

االجمالي

االول

38

101

78

59

36

312

الثاني

56

36

23

20

18

153

الثالث

54

50

83

29

3

219

الرابع

60

111

-

-

-

171

الخامس

192

216

188

149

25

770

السادس

317

353

-

-

-

670

السابع

598

128

195

314

-

1236

الثامن

646

253

168

-

-

1067

التاسع

46

244

259

1054

65

1668

العاشر

202

778

631

467

-

2078

الحادي عشر

464

503

260

-

-

1227

الثاني عشر

297

366

-

-

-

663

الثالث عشر

535

491

372

100

-

1498

الفصل التشريعي

الرابع عشر

247

466

338

156

-

1207

االجمالي

3752

4097

2595

2348

147

12939

تصنيف
الرغبات

فردي

مشترك

اإلجمالي

العدد
املعدل

11812
% 91.3

1127
% 8.7

12939
% 100

جاء في املركز الثالث التعليم بعدد
 1575رغ �ب��ة ث��م امل� ��رور ب �ع��دد 1083
رغبة تنوعت ما بني انشاء دوارات
وم � � �خ� � ��ارج وم� � ��داخ� � ��ل ف � ��ي م �ن��اط��ق
الكويت ث��م ال��رع��اي��ة السكنية بعدد
 939رغ �ب��ة ت �ن��وع��ت م ��ا ب�ي�ن ت��وف�ي��ر
االراض � � ��ي وزي � � ��ادة ق� ��رض االس �ك��ان
وغيرها ثم جاء في املركز السادس
ش� � ��ؤون األس � � ��رة  737رغ� �ب ��ة وج ��اء
سابعا مزايا العسكريني بعدد 643
رغبة وتنوعت بني مكافآت وترقيات
وغ �ي��ره��ا رغ �ب��ة ث��م ج ��اء ف��ي امل��رك��ز
الثامن تطوير االقتصاد بعدد 483
رغبة وحل تاسعا موضوع تسمية
ال�ش��وارع واملناطق بعدد  453رغبة
م��ا ب�ين اط�ل�اق اس�م��اء الشخصيات
ال� �ع ��ام ��ة ع �ل��ى امل� �ن ��اط ��ق وال � �ش� ��وارع
وامل��دارس ثم جاء في املركز العاشر
القروض بـ  436رغبة.
ورص� � ��دت ال� ��دراس� ��ة ق��ائ �م��ة أك�ث��ر
ال�ن��واب تقديما لالقتراحات برغبة
ح�ي��ث ج ��اء اوال ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق د.
ول �ي��د ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي ح �ي��ث ق ��دم 522
رغبة اب�ت��داء من الفصل التشريعي
ال �ث��ام��ن ح �ت��ى ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
ال �ث��ال��ث ع�ش��ر م�ن�ه��ا  57ف��ي الفصل
ال �ث��ام��ن و  97ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �ت��اس��ع
و  80ف ��ي ال �ع ��اش ��ر و 68رغ� �ب ��ة ف��ي
الحادي عشر و  56رغبة في الثاني

التتمة ص12

 483رغبة قدمت
بشأن تطوير
االقتصاد و453
بإطالق اسماء
شخصيات على
المناطق والشوارع
الفصل التشريعي
العاشر أكثر
الفصول التي
قدمت فيها
االقتراحات
بـ  2078رغبة
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الرغبات النيابية
في  14فصال

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات برغبة وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
 12939رغبة قدمها  317نائبا .والدستور تنشرها تباعا على  4حلقات.

الخدمات تصدرت تصنيف الرغبات بـ 2131
رغبة تلتها الرعاية الصحية
600

أكثر النواب تقديما للرغبات
516

394

223

236

249

255

456

400

328

300

مبارك الخرينج

عسكر العنزي

أحمد باقر

مسلم البراك

صالح عاشور

خالد العدوة

حسن جوهر

محمد الخليفة

محمد الحويلة

علي الدقباسي

فيصل املسلم

أكثر النواب تقديما

هادي الحويلة

االول (فبراير .)2012وجاء في املركز
الثاني النائب السابق حسني مزيد
حيث قدم  516اقتراحا برغبة ابتداء
م� ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال �ت��اس��ع

حسني مزيد

ع�ش��ر و 164رغ�ب��ة ف��ي ال�ث��ال��ث عشر
ف�ض�لا ع��ن  104رغ �ب��ات ف��ي املبطل

291

500

وال �ع��اش��ر وال �ح��ادي ع�ش��ر وال�ث��ال��ث
عشر وجاء في املركز الثالث النائب
ال��راح��ل ه ��ادي ال�ح��وي�ل��ة ح�ي��ث ق��دم
 456رغبة ف��ي الفصول التشريعية

200

وليد الطبطبائي
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308

416

428

437

522

100
0

ال � � ��راب � � ��ع وال� � �خ � ��ام � ��س وال � � �س� � ��ادس
وال�س��اب��ع وال�ث��ام��ن وج��اء ف��ي املركز

التتمة ص13

تصنيف الرغبات في الفصول التشريعية

النائب

العدد

الفصل التشريعي

فردي

مشترك

االجمالي

وليد الطبطبائي

522

األول

169

143

312

حسني مزيد

516

الثاني

114

39

153

هادي الحويلة

456

الثالث

148

71

219

فيصل املسلم

437

الرابع

151

20

171

علي الدقباسي

428

الخامس

662

108

770

محمد الحويلة

416

السادس

601

69

670

محمد الخليفة

394

السابع

1080

156

1236

حسن جوهر

328

الثامن

991

76

1067

خالد العدوة

308

التاسع

1572

96

1668

صالح عاشور

291

العاشر

1999

79

2078

مسلم البراك

255

الحادي عشر

1178

49

1227

أحمد باقر

249

الثاني عشر

612

51

663

عسكر العنزي

236

الثالث عشر

1355

143

1498

الرابع عشر

1180

27

1207

مبارك الخرينج

223

املجموع

11812

1127

12939

أول اقتراح فردي
أول اقتراح فردي قدمه النائب
سليمان الحداد في ال��دور األول
م ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي األول
ب �ت��اري��خ  11م ��ارس  1963وك��ان

بشأن تأجيل انتخابات املجلس
البلدي شهرا على األقل وإعادة
النظر في بعض املناطق.

أول اقتراح مشترك
ق� � ��دم ال� � �ن � ��واب ب � �ن� ��در ال�ل�اف ��ي
وخالد الغنيم وعبدالله الالفي
الشمري أول اقتراح مشترك في
الفصل التشريعي األول في دور
االنعقاد األول بتاريخ  30يناير
 1963بشأن إصدار قرار بتعيني

لجنة من عشرة أشخاص من كل
دائ ��رة انتخابية ش�خ��ص واح��د
وذلك لتوزيع بيوت ذوي الدخل
املحدود.

 14اقتراحا للرؤساء
ق� � ��دم رؤس � � � ��اء م �ج �ل��س األم� ��ة
 14اق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة ع �ل��ى م ��دار
ال � �ح � �ي ��اة ال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة ح� �ي ��ث ق ��دم
رئ�ي��س امل�ج�ل��س خ�ل�ال الفصلني
ال �ت �ش��ري �ع �ي�ين ال �ث ��ال ��ث وال ��راب ��ع
خ��ال��د ال �غ �ن �ي��م اق �ت��راح�ي�ن اث�ن�ين
ف� ��ي ش � ��أن امل � ��راف � ��ق وال� �خ ��دم ��ات
واالقتصاد.
وق� ��دم رئ �ي��س امل �ج �ل��س خ�لال
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �خ��ام��س
م �ح �م��د ال� �ع ��دس ��ان ��ي اق �ت ��راح�ي�ن
اث � � � �ن � �ي ��ن ف � � � ��ي ش� � � � � ��أن ال� � �ق� � �ض � ��اء
والتأمينات.

وق� ��دم رئ �ي��س امل �ج �ل��س خ�لال
ال �ف �ص��ول ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ال �س��ادس
وال � � �س� � ��اب� � ��ع وال � � �ث� � ��ام� � ��ن أح � �م ��د
السعدون  9اقتراحات في شأن
ش � � ��ؤون األس� � � ��رة وال �ع �س �ك��ري�ي�ن
والخدمات واملرافق.
وق� ��دم رئ �ي��س امل �ج �ل��س خ�لال
ال �ف �ص��ول ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال �ت��اس��ع
وال � � �ع� � ��اش� � ��ر وال� � � � �ح � � � ��ادي ع �ش��ر
وال� �ث ��ان ��ي ع �ش��ر وال� �ث ��ال ��ث ع�ش��ر
جاسم الخرافي اقتراحا برغبة
في شأن الخدمات واملرافق.

اقتراح برغبة واحد لـ  12نائبًا
ف � ��ي  10م� � � ��ارس  1963وف ��ي
س��اب�ق��ة ب��رمل��ان�ي��ة ت�ق��دم  12نائبًا
هم أحمد محمد الخطيب وخالد
أح �م��د امل �ض��ف وخ��ال��د امل�س�ع��ود
الفهيد وراش��د صالح التوحيد
وسامي أحمد املنيس وسليمان
أح �م��د ال �ح��داد وس�ل�ي�م��ان خ��ال��د
امل� �ط ��وع وع �ب��دال �ب��اق��ي ع�ب��دال�ل��ه
ال � �ن� ��وري وع � �ب� ��دال� ��رزاق ال �خ��ال��د

ال ��زي ��د وم �ح �م��د أح �م ��د ال��رش �ي��د
وي� �ع� �ق ��وب ي ��وس ��ف ال�ح�م�ي�ض��ي
وي��وس��ف خ��ال��د امل�خ�ل��د ب��اق�ت��راح
برغبة في شأن تشكيل لجنة من
سبعة اع�ض��اء م��ن مجلس االم��ة
ل��دراس��ة اوض ��اع اج �ه��زة ال��دول��ة
واصالح الخلل املوجود فيها.
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التعليم والبحث العلمي حل في المركز
الثالث بـ  1575رغبة
تصنيف موضوعات االقتراحات برغبة في الفصول التشريعية
االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

مرافق وخدمات

64

28

48

39

133

98

240

178

235

295

148

162

246

217

2131

الرعاية الصحية

26

13

23

25

66

59

136

139

251

273

213

69

115

209

1617

التعليم

39

22

15

19

89

78

119

142

280

243

134

48

137

210

1575

املرور

23

14

17

19

99

89

158

88

93

166

23

25

213

56

1083

الرعاية السكنية

45

9

15

13

84

64

96

72

109

118

91

74

104

45

939

العسكريون

17

14

11

3

43

62

76

51

72

96

38

29

97

34

643

شؤون االسرة

28

14

19

8

76

39

77

39

63

146

53

21

105

49

737

القروض

3

4

7

7

32

25

67

37

56

43

35

12

89

19

436

املوضوعات

لقطة من إحدى جلسات مجلس األمة
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ال ��راب ��ع ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق د .فيصل
امل�س�ل��م ب �ع��دد  437اق �ت��راح��ا برغبة
ق��دم �ه��ا ف ��ي ال� �ف� �ص ��ول ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ال �ع��اش��ر وال � �ح ��ادي ع �ش��ر وال �ث��ان��ي
عشر والثالث عشر وجاء في املركز
ال� �خ ��ام ��س ال� �ن ��ائ ��ب ال� �س ��اب ��ق ع�ل��ي
ال ��دق �ب ��اس ��ي ح �ي��ث ق � ��دم  428رغ �ب��ة
ق��دم �ه��ا ف ��ي ال� �ف� �ص ��ول ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ال �ع��اش��ر وال � �ح ��ادي ع �ش��ر وال �ث��ان��ي
ع� �ش ��ر وال � �ث� ��ال� ��ث ع� �ش ��ر ث� ��م ال �ن��ائ��ب
الحالي د.محمد الحويلة حيث قدم
 416رغ �ب��ة ث ��م ح ��ل س��اب �ع��ا ال�ن��ائ��ب
السابق محمد الخليفة ب�ع��دد 394
رغبة وحل في املركز الثامن النائب
السابق د .حسن جوهر بعدد 328
رغبة وحل في املركز التاسع النائب
السابق خالد العدوة بـ  308رغبات
ث��م ح��ل ف��ي امل��رك��ز ال �ع��اش��ر ال�ن��ائ��ب
ال�ح��ال��ي ص��ال��ح ع��اش��ور ب �ع��دد 291
رغبة ثم جاء في املركز الحادي عشر
النائب السابق مسلم ال�ب��راك بعدد
 255رغ �ب��ة .وح��ل ف��ي امل��رك��ز الثاني
ع �ش��ر ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق أح �م��د ب��اق��ر
ب�ع��دد  249رغ�ب��ة ث��م ج��اء ف��ي املركز
الثالث عشر النائب الحالي عسكر
العنزي بعدد  236رغبة ثم جاء في
امل��رك��ز ال��راب��ع ع�ش��ر ال �ن��ائ��ب م�ب��ارك
الخرينج بعدد  223رغبة.
وأك � � � � ��دت ال � � ��دراس � � ��ة ان ال �ف �ص��ل
التشريعي العاشر كان أكثر الفصول
ال � �ت� ��ي ق� ��دم� ��ت ف� �ي� �ه ��ا االق � �ت� ��راح� ��ات
ب��رغ�ب��ة ب �ـ  2078رغ �ب��ة ي�ل�ي��ه الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ت��اس��ع ب �ـ  1668رغ�ب��ة

يليه الفصل التشريعي الثالث عشر
بـ  1498رغبة ثم الفصل التشريعي
ال�س��اب��ع ب�ـ  1236رغ�ب��ة يليه الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ح��ادي ع�ش��ر ب �ـ 1227
رغ�ب��ة ث��م الفصل التشريعي ال��راب��ع
عشر ب�ـ  1207رغ�ب��ات وك��ان الفصل
التشريعي الثاني أقل الفصول التي
ق��دم��ت ف�ي�ه��ا ال��رغ �ب��ات ب �ـ  153رغبة
ي�ل�ي��ه ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��راب ��ع بـ
 171رغبة يليه الفصل الثالث بـ 219
رغبة.
وع� �ل ��ي ص �ع �ي��د أدوار االن �ع �ق��اد
ق��دم ال�ن��واب في دور االنعقاد االول
ف��ي الفصل التشريعية  3752رغبة
وف� ��ي دور االن �ع �ق ��اد ال �ث��ان��ي 4097
رغبة وف��ي الثالث  2595رغبة وفي
الرابع  2348رغبة وفي دور االنعقاد
الخامس التكميلي  147رغبة وكان
دور االن� �ع� �ق ��اد ال ��راب ��ع م ��ن ال�ف�ص��ل
التشريعي التاسع من أكثر االدوار
التي قدمت فيها االقتراحات برغبة
ب�ـ  1054يليه دور االن�ع�ق��اد الثاني
م��ن ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ع��اش��ر بـ
 778رغ �ب��ة ث��م دور االن �ع �ق��اد االول
من الفصل التشريعي الثامن بـ 646
رغ �ب��ة ث��م دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث من
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال�ع��اش��ر ب �ـ 631
رغبة.

التاسع

العاشر

الحادي عشر

الثاني عشر

الثالث عشر

الرابع عشر

االجمالي

الفصل التشريعي

68

تسمية شوارع
ومناطق

8

9

3

8

20

18

23

56

االقتصاد

8

1

6

-

8

9

11

23

45

التوظيف

4

3

7

4

19

11

36

38

42

139

العمل االهلي

2

6

8

3

13

8

46

26

49

26

56

اتصاالت

14

-

6

4

12

14

8

18

17

111

35

12

املتقاعدون

2

6

11

5

8

18

28

30

48

28

27

18

44

املعاشات

5

1

3

2

18

11

25

29

41

51

26

20

41

30

االعالم

1

1

3

-

15

10

18

24

28

49

18

13

12

16

208

التجنيس
والبدون

10

-

5

2

9

8

17

26

23

21

24

23

22

230

القضاء

3

3

3

1

3

17

13

11

54

15

16

18

18

197

الشباب
والرياضة

1

-

4

5

11

1

14

16

23

9

16

23

41

203

املعاقون

2

1

2

-

3

13

6

17

42

26

13

12

11

33

181

موضوعات أخرى

7

4

3

5

9

18

22

7

28

11

9

6

9

11

149

االجمالي

312

153

219

171

770

670

1236

1067

1668

2078

1227

2663

1498

1207

12939

40
22
39

39

85

24

36

56

453

118

129

28

56

41

483

49

23

47

42

464

11

62

17

333

10

10

271

31

304
303
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أسماء جميع النواب مقدمي االقتراحات برغبة
النائب

االقتراحات

النائب

فردي مشترك

االقتراحات

النائب

فردي مشترك

االقتراحات

النائب

فردي مشترك

االقتراحات
فردي مشترك

إبراهيم علي خريبط

17

18

35

جاسم حمد الصقر

2

18

20

خالد عجران حسني جابر

54

21

75

سلطان جدعان الشمري

17

3

20

إبراهيم محمد امليلم

2

4

6

جاسم عبدالعزيز القطامي

7

5

12

خالد محمد الطاحوس

2

1

3

سلطان سلمان سلطان

6

14

20

أحمد حاجي علي الري

29

18

47

جاسم محمد الخرافي

6

7

13

خالد مشاري الروضان

-

4

4

سلوى عبدالله الجسار

34

2

36

أحمد خالد الفوزان

6

13

19

جاسم محمد العون

20

24

44

خالد مشعان الطاحوس

2

42

44

سليمان أحمد الحداد

-

7

7

أحمد خالد الكليب

3

9

12

جاسم محمد القطان

1

2

3

خالد ناصر الوسمي

12

3

15

سليمان خالد املطوع

-

7

7

أحمد خليفة الشحومي

4

4

8

جمال احمد الكندري

18

28

46

خضير عقلة العنزي

46

3

49

سليمان يوسف الذويخ

-

10

10

أحمد دعيج الدعيج

51

6

57

جمال حسني العمر

73

5

78

خلف دميثير العنزي

38

19

57

شارع ناصر العجمي

68

42

110

أحمد زيد السرحان

-

15

15

جمعان ظاهر الحربش

32

28

60

خلف هضيبان العتيبي

18

6

24

شعيب شباب املويزري

23

12

35

أحمد سليمان القضيبي

5

1

6

جمعان فالح العازمي

24

12

36

خليفة طالل الجري

19

27

46

صالح أحمد عاشور

260

31

291

أحمد سيد عابد املوسوي

4

4

8

جمعان محمد الحريتي

2

10

12

خليل إبراهيم املزين

-

7

7

صالح عبدالوهاب الرومي

2

3

5

أحمد عبدالعزيز السعدون

19

13

32

حبيب حسن حيات

1

1

2

خليل ابراهيم الصالح

10

2

12

صالح محمد املال

15

6

21

أحمد العبدالجليل

4

-

4

حزام فالح امليع

5

9

14

خليل عبدالله علي أبل

16

7

23

صالح يوسف الفضالة

45

27

72

أحمد عبدالله الربعي

16

5

21

حسن جوهر حيات

8

5

13

خميس طلق عقاب

20

4

24

صالح عبدالرضا خورشيد

67

5

72

أحمد عبداملحسن املليفي

35

16

51

حسن عبدالله جوهر

239

89

328

دعيج خلف الشمري

5

2

7

صياح شايع ابو شيبه

43

14

57

أحمد فهد الطخيم

9

2

11

حسني براك الدوسري

39

4

43

دعيج خليفة الجري

32

6

38

ضيف الله فضيل أبورمية

91

8

99

أحمد محمد الخطيب

-

24

24

حسني علي القالف

86

17

103

دليهي سعد الهاجري

2

2

4

طالل سعد الجالل السهلي

20

4

24

أحمد محمد النصار

22

85

107

حسني قويعان املطيري

18

2

20

راشد سلمان الهبيدة

19

6

25

طالل عثمان السعيد

98

5

103

أحمد نايف الخليفي

12

2

14

حسني محمد دواد معرفي

3

2

5

راشد سيف الحجيالن

57

16

73

طالل مبارك العيار

91

5

96

أحمد نصار الشريعان

125

15

140

حسني مزيد املطيري

500

16

516

راشد صالح التوحيد

-

8

8

عادل عبدالعزيز الصرعاوي

20

17

37

أحمد يعقوب باقر

201

48

249

حسني مكي جمعة

-

1

1

راشد عبدالله الفرحان

2

12

14

عادل مساعد الخرافي

1

21

22

أحمد يوسف النفيسي

1

3

4

حسني ناصر الحريتي

41

6

47

راشد عوض الجويسري

23

10

33

عايض علوش الخميشي

3

21

24

أحمدعبدالله العازمي

97

1

98

حمد خليفة الحميدة

1

27

28

راكان يوسف النصف

6

3

9

عايض علوش املطيري

29

14

43

إسماعيل علي دشتي

8

2

10

حمد سيف الهرشاني

7

-

7

رجا حجيالن املطيري

-

3

3

عباس حبيب مناور

63

40

103

أسيل عبدالرحمن العوضي

19

5

24

حمد عبدالله الجوعان

1

3

4

روضان الروضان

9

2

11

عباس حسني الخضاري

36

7

43

ابراهيم طاهر املطوع

6

1

7

حمد عبداملحسن املشاري

2

16

18

روال عبدالله دشتي

5

2

7

عبد الكريم الكندري

4

-

4

اسماعيل خضر الشطي

-

15

15

حمد مبارك العيار

3

28

31

رياض احمد العدساني

6

-

6

عبدالباقي عبدالله النوري

1

17

18

الصيفي مبارك الصيفي

27

40

67

حمدان سالم العازمي

8

-

8

زيد عبدالحسني الكاظمي

-

9

9

عبدالحميد عباس دشتي

8

2

10

باسل سعد الراشد

62

11

73

حمود حمد الرومي

9

29

38

سالم خالد داود املرزوق

1

6

7

عبدالرحمن خالد الغنيم

53

5

58

بدر شيخان الفارسي

6

4

10

حمود عبدالله الرقبة

10

1

11

سالم عبدالله الحماد

39

20

59

عبدالرحمن الجيران

55

8

63

بدر ضاحي العجيل

-

6

6

حمود محمد الحمدان

41

-

41

سالم غانم الحريص

-

19

19

عبدالرحمن فهد العنجري

3

1

4

بدر عبدالله الجاسم املضف

21

7

28

حمود ناصر الجبري

25

10

35

سالم نمالن العازمي

3

82

85

عبدالرزاق الخالد الزيد

1

7

8

بدر ناصر الجبري

-

1

1

حمود يوسف النصف

-

5

5

سامي أحمد املنيس

22

23

45

عبدالرزاق الصانع

-

6

6

بدر ناصر الجيعان

11

16

27

خالد أحمد املضف

2

19

21

سعد بليق العازمي

17

3

20

عبدالسالم العصيمي

1

21

22

براك ناصر النون

66

11

77

خالد العبداللطيف املسلم

-

4

4

سعد رغيان الشريع

39

3

42

عبدالعزيز حمد الشايجي

85

17

102

بندر سعد الالفي

1

12

13

خالد املسعود الفهيد

-

17

17

سعد زنيفر العازمي

7

1

8

عبدالعزيز املطوع

61

9

70

تركي محمد العازمي

19

19

38

خالد النزال املعصب

5

35

40

سعد علي الخنفور

37

5

42

عبدالعزيز علي الخالد

-

10

10

جابر سعد العازمي

22

3

25

خالد جميعان سالم

7

14

21

سعد فالح طامي

46

22

68

عبدالعزيز فهد املساعيد

4

11

15

جاسر خالد الراجحي

118

14

132

خالد خلف التيلجي

-

2

2

سعدون حماد العتيبي

118

6

124

عبدالعزيز العدساني

18

58

76

جاسم احمد الكندري

83

6

89

خالد سالم العدوه

237

71

308

سعود ارشيد القفيدي

22

4

26

عبدالكريم الجحيدلي

2

22

24

جاسم احمد األستاذ

3

2

5

خالد سلطان بن عيسى

28

39

67

سعود العبدالرزاق

-

5

5

عبداللطيف الكاظمي

2

10

12

جاسم إسماعيل الياسني

-

5

5

خالد صالح الغنيم

3

23

26

سعود نشمي الحريجي

31

4

35

عبداللطيف العميري

2

10

12

ملف
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الرغبات النيابية
في  14فصال

15

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات برغبة وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
 12939رغبة قدمها  317نائبا .والدستور تنشرها تباعا على  4حلقات.

في الفصول التشريعية األربعة عشر
النائب

االقتراحات

النائب

فردي مشترك

االقتراحات

النائب

فردي مشترك

االقتراحات

النائب

فردي مشترك

االقتراحات
فردي مشترك

عبدالله راشد الهاجرى

11

13

24

علي غانم الدبوس

14

5

19

مبارك فهد الدويلة

53

51

104

مسعود سعد الهمالن

-

17

17

عبدالله متعب العراده

90

3

93

علي فهد الراشد

126

9

135

مبارك محمد الوعالن

14

2

16

مسلم محمد البراك

159

96

255

عبدالله ابراهيم التميمي

20

-

20

علي محمد ثنيان الغانم

-

1

1

محمد أحمد الرشيد

62

12

74

مشاري جاسم العنجري

7

15

22

عبدالله حشر البرغش

23

7

30

عواد برد العنزي

121

12

133

محمد البصيري

33

2

35

مشاري محمد العصيمي

22

9

31

عبدالله حمد الهاشمي

3

15

18

عوده عوده الرويعي

23

3

26

محمد براك املطير

22

17

39

مشعان العازمي

11

-

11

عبدالله عكاش العبدلي

89

23

112

عيد هذال الرشيدى

31

4

35

محمد جاسم الصقر

9

12

21

مصلح هميجان العازمي

22

16

38

عبدالله علي دشتي

4

-

4

عيسي عبدالله محمد بهمن

13

3

16

محمد حبيب بدر

14

8

32

مضحي النزل املعصب

3

16

19

عبدالله فالح راعي الفحماء

29

10

39

عيسى ماجد الشاهني

1

12

13

محمد حسن الكندري

5

7

12

مطلق محمد الشليمي

10

9

19

عبدالله فهد الالفي الشمري

-

19

19

غانم علي فالح امليع

28

3

31

محمد حسني قبازرد

2

1

3

مطلق مزيد املسعود

1

9

10

عبدالله فهد النفيسي

19

3

22

غانم مبارك العميري

-

4

4

محمد حمد ناصر البراك

43

54

97

معصومة صالح املبارك

9

2

11

عبدالله محمد الطريجي

31

1

32

غنام علي الجمهور املطيري

31

27

58

محمد حمود الفجي

10

4

14

مفرج نهار املطيري

149

27

176

عبدالله محمد النيبارى

13

43

56

فارس سعد العتيبي

1

1

2

محمد خلف املهمل

46

11

57

مفلح فرحان النامي

-

1

1

عبدالله مرزوق العدواني

20

2

22

فالح حمود الصويلح

11

4

15

محمد خليفة الخليفة

363

31

394

منصور فالح الظفيري

35

-

35

عبدالله مهدي العجمي

18

-

18

فايز حامد البغيلي

16

1

17

محمد سليمان الرشيدي

1

44

45

منصور موسى املزيدي

1

2

3

عبدالله يعقوب الوزان

9

3

12

فالح مبارك الحجرف

37

46

83

محمد سليمان املرشد

49

18

67

منيزل جاسر فجري العتري

58

16

74

عبدالله يوسف الرومي

38

48

86

فالح مطلق الصواغ

33

32

65

محمد ضيف الله القحص

11

4

15

ناجي عبدالله العبدالهادي

2

24

26

عبدالله يوسف املعيوف

11

3

14

فهد دهيسان امليع

87

32

119

محمد ضيف الله شرار

32

29

61

ناصر جاسم الصانع

50

50

100

عبداملحسن مدعج املدعج

8

14

22

فهد صالح ناصر الخنة

58

13

71

محمد طنا العنزي

41

1

42

ناصر صنهات العصيمي

8

8

16

عبداملحسن يوسف جمال

2

38

40

فهد مبارك الهاجري

70

11

81

محمد عبدالله العبدالجادر

5

5

10

ناصر عبدالعزيز صرخوه

5

18

23

عبداملطلب الكاظمي

1

3

4

فيصل بندر الدويش

46

7

53

محمد عبدالله العليم

20

2

22

ناصر عبدالله الروضان

8

7

15

عبدالواحد العوضي

16

6

22

فيصل جاسم القضيبي

55

9

64

محمد عبداملحسن فراج
العصيمي

3

4

7

ناصر علي املعيلي

3

5

8

عبدالوهاب راشد الهارون

76

18

94

فيصل سعود الدويسان

14

3

17

محمد فالح العجمي

15

5

20

ناصر فهد البناي

29

6

35

عدنان ابراهيم املطوع

1

22

23

فيصل عبدالحميد الصانع

6

-

6

محمد محسن البصيري

69

10

79

ناصر فهد الدويلة

3

3

6

عدنان سيد عبدالصمد

107

74

181

فيصل علي املسلم

389

48

437

محمد مروي الهدية

3

-

3

ناصر محمد ناصر الساير

9

3

12

عسكر عويد العنزي

189

47

236

فيصل فهد الشايع

28

8

36

محمد مفرج املسيلم

13

3

16

نايف حمد جاسم الدبوس

3

7

10

عصام سلمان الدبوس

79

7

86

فيصل محمد الكندري

6

1

7

علي ابراهيم املواش

9

11

20

كامل محمود العوضي

7

-

7

محمد ناصر البراك
الرشيدي

20

-

20

نايف عبدالله أبو رمية

20

13

33

نبيل نوري الفضل

35

1

36

على احمد البغلى

8

8

16

ماجد موسى املطيري

2

1

3

محمد ناصر الجبري

14

-

14

هادي هايف الحويلة

435

21

456

علي ثنيان صالح األذينة

-

43

43

ماضي محمد الهاجري

25

1

26

محمد هادي الحويلة

411

5

416

هاضل سالم الجالوي

6

1

7

علي حمود الهاجري

39

8

47

مبارك براك الهيفي

40

6

46

محمد هايف املطيري

58

19

77

وليد خالد الجري

13

46

59

محمد ناصر السديران

علي سالم أبو حديدة

19

11

30

مبارك بنيه الخرينج

211

12

223

6

27

33

وليد مساعد الطبطبائى

473

49

522

محمد يوسف العدساني

-

2

2

وليد مناحي العصيمي

علي سالم الدقباسي

373

55

428

مبارك حمد الزوير

24

1

25

30

2

32

مخلد راشد العازمي

148

29

177

يعقوب عبداملحسن الصانع

علي صالح العمير

145

42

187

مبارك سالم الحريص

8

-

28

-

28

8

مرزوق علي الغانم

43

6

49

يعقوب محمد حياتي

2

10

12

علي صالح الفضالة

-

22

22

مبارك عبد الله العجمي

25

12

37

مرزوق فالح الحبيني

18

23

41

يعقوب يوسف الحميضي

-

6

6

علي عبدالرحمن العمر

-

1

1

مبارك عبدالعزيز الحساوي

39

2

41

مرضي عبدالله األذينة

26

44

70

يوسف السيد الرفاعي

10

13

23

علي عبدالله احمد الحبشي

3

4

7

مبارك عبدالله الدبوس

42

22

64

مريخان سعد صقر

8

11

19

يوسف خالد املخلد

37

33

70

علي عبدالله خلف السعيد

137

14

151

مبارك فالح راعي الفحماء

6

1

7

مزعل محمد النمران

10

-

10

يوسف سيد الزلزلة

109

17

126
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مبادرة النوير تطلق
حملة «على الجانب المشرق»
اطلقت مبادرة (النوير) حملتها
التطوعية الجديدة بعنوان (على
الجانب املشرق) والتي تعنى بنبذ
التذمر والتوعية ب��آث��اره السلبية
وت �س �ت �م ��ر ف �ع��ال �ي��ات �ه��ا ح� �ت ��ى 20
فبراير الجاري في مجمع (.)360
وقالت رئيسة املبادرة الشيخة
ان �ت �ص��ار س ��ال ��م ال �ع �ل��ي ل �ك��ون��ا ان
الهدف من الحملة الجديدة تبيان
اهمية نشر الفرح وتوعية االفراد
بسلبيات التذمر والتشاؤم اللذين
ي �ح �ج �ب ��ان ال� �ج ��ان ��ب امل � �ش� ��رق م��ن
الحياة.
واض��اف��ت ال�ش�ي�خ��ة ان �ت �ص��ار ان
الحملة تضم انشطة تساعد على
ت��وص�ي��ل ه ��ذه ال��رس��ال��ة وتشجيع
االف ��راد م��ن خ�لال ت��وزي��ع رب�ط��ة يد
ذات وج �ه�ين االول اص �ف��ر ويمثل
االي �ج��اب �ي��ة واآلخ� ��ر اس ��ود ويمثل
السلبية وعند التفكير أو التصرف
بأي طريقة يتم قلب الربطة.
واك ��دت ان ال�ن�ظ��ر ال��ى الجانب

األشغال :إنجاز % 34
من طريق جمال عبد الناصر
أعلنت وزارة االشغال العامة
إنجازها  34في املئة من مشروع
ان �ش��اء وان �ج��از وص�ي��ان��ة ال�ط��رق
والتقاطعات على الجزء الغربي
من شارع جمال عبدالناصر.
وق��ال ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د لقطاع
ه� �ن ��دس ��ة ال� � �ط � ��رق ف � ��ي ال� � � � ��وزارة
املهندس أحمد الحصان امس ان
امل�ش��روع ي�ه��دف ال��ى رف��ع ال�ق��درة
االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ل �ل �ط��ري��ق امل� �ق ��ام
حاليا وتقليل االزدح��ام املروري

وخفض نسبة الحوادث املرورية
وت�ح�ق�ي��ق م�س�ت��وي��ات ع��ال�ي��ة من
االمان والسالمة .وبني الحصان
ان امل� � �ش � ��روع ي �ت �ض �م��ن اع� �م ��اال
عديدة للطرق منها تنفيذ طريق
بطول  6.502كيلومتر وبعرض
 32م� �ت ��را م �ك��ون��ا م ��ن  3ح� ��ارات
في كل اتجاه اضافة الى حارات
الطوارئ.

الوفيات

الشيخة انتصار سالم العلي متوسطة فريق النوير

املشرق االيجابي «يساعدنا على
االستمتاع بكل لحظة في حياتنا
حيث تمنحنا هذه النظرة القدرة
على مواجهة مشاكل الحياة بكل
قوة» مبينة ان الشخص االيجابي
ي �ص �ن��ع ي��وم��ه ال ��رائ ��ع ب�ن�ف�س��ه من

خالل تجاهل التفكير باملاضي.
وب � �ي � �ن� ��ت ان زي � � � � � ��ادة ال � �ط ��اق� ��ة
االيجابية والتفكير بهذه الطريقة
س � �ي � �ك � �س � �ب� ��ان ال� � � �ف � � ��رد ال� �ح� �ي ��وي ��ة
والحماسة من امكاناته وال يدعان
م�خ��اوف��ه ت�ع��رق��ل س�ي��ر ح�ي��ات��ه كما

س� �ي� �ج� �ع�ل�ان ��ه ال ي � �ل� ��وم االخ� ��ري� ��ن
وي� �ت ��ذم ��ر ع �ل �ي �ه��م وي �ج �ع��ل ن�ف�س��ه
ضحية لظروفه.

المقاهي الشعبية تجذب المواطنين
والمقيمين في أجواء تراثية أصيلة
ت � � �ق� � ��وم امل� � �ق � ��اه � ��ي ال� �ش� �ع� �ب� �ي ��ة
ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ب� � � ��دور ك� �ب� �ي ��ر ف��ي
إب� ��راز ال �ت��راث ال�ك��وي�ت��ي ال�ع��ري��ق
ع� �ب ��ر ف� �ع ��ال� �ي ��ات� �ه ��ا امل �ج �ت �م �ع �ي��ة
ون� �ج ��اح ��ات� �ه ��ا ال � �ت� ��ي ت �ح �ق �ق �ه��ا
م ��ن خ �ل�ال امل� �ش ��ارك ��ة ف ��ي جميع
امل �ن��اس �ب��ات ال��وط �ن �ي��ة وال��دي�ن�ي��ة
اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى ج� � ��ذب امل ��واط� �ن�ي�ن
وامل �ق �ي �م�ي�ن ل �ل �ت �ف��اع��ل م �ع �ه��ا ف��ي
أجواء تراثية أصيلة.

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر

أحد املقاهي الشعبية في الكويت
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

• زم��زم علي عبدالرحمن ال��رش��ود 83 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج��ال :ال�س��رة،
ق ،6ش ،10م ،5تلفون ،99838368 :ن�س��اء :حطني ،ق ،1ش ،103م ،11تلفون:
25220386
• عبدالله علي ناصر غانم امليع العازمي 27 ،عاما( ،شيع) ،الصباحية،
ق ،2ش ،6م729
• خ��ال��د راض ��ي ف��ال��ح الشنيتير ال �ع��ازم��ي 28 ،ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال:
الصباحية ،ق ،2ش ،1م ،385تلفون ،50893335 :نساء :جابر العلي ،ق ،2ش ،8م7
• أحمد جاسم الخميس 93 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الشويخ ،ديوان القناعات،
تلفون ،99678376 :نساء :السرة ،ق،2ش ،6م1
• مشاري خالد عبدالكريم عبدالله االصقة 25 ،عاما( ،شيع) ،رج��ال:
النزهة ،ق ،3ش ،36م ،5تلفون ،99855955 :نساء :السرة ،ق ،4ش ،9م 3أ ،تلفون:
25340046
• محمد عبدالرحيم علي العوضي 77 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الدعية ،ق،3
دي��وان العوضي ،تلفون ،99739646 :نساء :ال�س��رة ،ق ،6ش ،5م 23ب ،تلفون:
99800821
• محمود مال الله احمد مال الله 68 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الشهداء ،ق،1
ش  ،107م ،9تلفون ،90904665 - 55698822 :نساء :الرميثية ،ق ،9ش ،93م،36
تلفون99645443 :
• مبارك ناصر ذيب الهاجري 86 ،عاما( ،شيع) ،رجال :الصليبخات ،ق،3
شارع ضويحي بن رميح ،م( 39مقابل مخفر الصليبخات) ،تلفون،51710005 :
نساء :الصليبخات ،ق ،3ش ،144ج ،3م ،20تلفون99820626 :
• مبارك عبدالهادي علي البصيري العجمي 49 ،عاما( ،شيع) ،رجال:
الجهراء ،قسائم ،العثمان ،ق ،5ش ،8م ،13مقابل جمعية الجهراء التعاونية ،تلفون:
 ،69090555نساء :سعد العبدالله ،ق ،6ش  ،624م .28تلفون99033138 :
• غ��زوة عبيد خليفة الشقيحي املطيري ،زوج��ة :خليل ذاي��ر حمدان
الديحاني 73 ،ع��ام��ا( ،شيعت) ،رج��ال :العارضية قسائم ، ،ق ،2ش ،6م،9
تلفون ،55555626 :نساء :خيطان ،ق ،10ش��ارع ناصر عبدالله الجبري ،م،76
تلفون66068961 :
• علي جدعان فرج الراجحي 56 ،عاما ( ،يشيع التاسعة من صباح
اليوم بمقبرة صبحان) ،الرقة ،ق ،3ش ،6م ،30تلفون66822525 :

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

05:08
06:28
12:02

العصر
املغرب
العشاء

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع
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06:54

