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توجه إلى أنقرة في زيارة رسمية يلتقي خاللها أردوغان

الغانم :رفاهية المواطن هدفنا
وسننجح في تجاوز أزمة العجز
اجتماع مع الحكومة السبت ولن يقر أي قرار
قبل إشراك مؤسسات المجتمع المدني
اك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م ��رزوق
الغانم ان الحلول االقتصادية ألزم��ة
ال� �ع� �ج ��ز امل� ��ال� ��ي ال � �ت ��ي ت� �ع ��ان ��ي م�ن�ه��ا
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ح��ال �ي��ا الي �م �ك��ن ان
ت�ك��ون ع�ل��ى ح�س��اب امل��واط��ن البسيط
الفتا الى ان استمرار الوضع الحالي
ف� �ي ��ه ض � � ��رر ع� �ل ��ى امل� � ��واط� � ��ن اال ان �ن��ا
واث �ق��ون ف��ي ت �ج��اوز ه ��ذه ال�ت�ح��دي��ات
االقتصادية الن نيتنا صادقة.
وقال الغانم عقب اجتماع موسع
ع� �ق ��دت ��ه ال �ل �ج �ن ��ة امل ��ال � �ي ��ة ب��رئ��اس �ت��ه
وحضور سمو رئيس مجلس الوزراء
الشيخ جابر املبارك وعدد من الوزراء
وال�ن��واب ان األي��دي املرتجفة ال تنفع
في اتخاذ ال�ق��رار الفتا ال��ى ان الهدف
من االص�ل�اح��ات االق�ت�ص��ادي��ة زي��ادة

اإلي� ��رادات وأن ي�ك��ون امل��واط��ن شريكا
في مشاريع الـ.B.O.T
واض ��اف ال�غ��ان��م أن رئ�ي��س ال ��وزراء
أك ��د ع�ل��ى أن م��ن ال ي�ن�ف��ذ ال�ت��وص�ي��ات
س�ي�ت��م أخ ��ذ اإلج � ��راء امل �ن��اس��ب حياله
الف�ت��ا ال��ى أن��ه سيكون ه�ن��اك اجتماع
ي��وم السبت املقبل م��ع الحكومة ولن
يقر أي قرار في هذا الصدد قبل إشراك
م ��ؤس� �س ��ات امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي داع �ي��ا
املواطنني إلى املشاركة باقتراحاتهم
عبر بوابة ساهم بالتشريع.
وأك ��د أن ال�ت�ص��ري�ح��ات وح��ده��ا لن
ت�ك�ف��ي ل�ح��ل االزم� ��ة االق �ت �ص��ادي��ة وأن
ال� �ه ��دف االس ��اس ��ي م ��ن ه ��ذه ال �ح �ل��ول
هو إبقاء الرفاهية للمواطنني هدفنا
األساسي.

واستطرد قائال :إذا كان قدرنا هو
معالجة أخ�ط��اء م�ج��ال��س وح�ك��وم��ات
سابقة فلعل من حكمة الله أن نكون
ف��ي ه��ذا امل��وق��ع ح��ال�ي��ا إذ ال يمكن أن
نستمر كدولة على النمط االقتصادي
ذات� ��ه ال� ��ذي ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ب �ي��ع ال�ن�ف��ط
لدفع ال��روات��ب مضيفا :ال وق��ت لدينا
للتكسبات السياسية ألن وقتنا كله
مخصص ملصلحة ال��وط��ن وامل��واط��ن
ول� � ��ن ن � �ه� ��رب ك� �م ��ا ه� � ��رب غ� �ي ��رن ��ا ف��ي
السابق.
إل ��ى ذل� ��ك ،ت��وج��ه رئ �ي��س مجلس
االم��ة م��رزوق علي الغانم على رأس
وف ��د ب��رمل��ان��ي أم ��س ال ��ى ال�ع��اص�م��ة
ال� �ت ��رك� �ي ��ة أن � �ق� ��رة وذل � � ��ك ف� ��ي زي � ��ارة
رس �م �ي��ة ت�ل�ب�ي��ة ل��دع��وة رس �م �ي��ة من

المطاوعة :األمير الراعي الدائم
للقضاء والعدالة
أك � � � ��د رئ � � �ي � ��س امل � �ج � �ل � ��س األع � �ل � ��ى
للقضاء املستشار يوسف املطاوعة
أن س�م��و أم�ي��ر ال�ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األح �م��د ه��و ال��راع��ي ال��دائ��م للقضاء
وال�ع��دال��ة .وأش��اد بالدعم واالهتمام
ال �ل��ام� � �ح � ��دودي � ��ن ب � �م ��رف ��ق ال� �ق� �ض ��اء
ودور العدالة ومنها م�ب��ادرة سموه

ب�ت�ش�ي�ي��د م�ج�م�ع��ي م�ح��اك��م ال�ج�ه��راء
والرقعي حيث تم إنجازهما في وقت
قياسي بحدود الـ 20شهرا
ج � ��اء ذل � ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح أدل� � ��ى ب��ه
املستشار املطاوعة لكونا وتلفزيون
ال �ك��وي��ت ام� ��س ع �ق��ب ج��ول��ة ت�ف�ق��دي��ة
قام بها ملبنى مجمع محاكم الرقعي

رافقه فيها وزير العدل وزير األوقاف
والشؤون اإلسالمية يعقوب الصانع
ورئيس الشؤون املالية واإلدارية في
الديوان األميري عبدالعزيز اسحق.
تفاصيل (ص)15

العلي :ال مساس بالتموين والخبز
ن �ف��ى وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
د .ي��وس��ف ال�ع�ل��ي وج ��ود اي تقليص
ف ��ي م �ح �ت��وي��ات ال �ب �ط��اق��ة ال�ت�م��وي�ن�ي��ة
او اي توجه لذلك في الوقت الحالي.
م �ش��ددا ع �ل��ى امل �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى اس �ع��ار

الخبز الكويتي وتقديمه للمواطنني
واملقيمني باسعار مناسبة ملا له من
اهمية كبرى تمس كل من يعيش على
ارض الكويت.
وقال العلي إن االج��راءات الخاصة

بترشيد ال��دع��وم��ات وخفض االنفاق
يتم دراستها في مجلس االمة مشددا
ع �ل��ى ان � ��ه ل� ��م ي �ت��م ات � �خ ��اذ اي اج � ��راء
م ��ن ش ��ان ��ه ال �ت��اث �ي��ر ع �ل��ى م ��دخ ��والت
املواطنني.

الغانم مترئسا اجتماع اللجنة املالية أمس بحضور رئيس الوزراء

نظيره التركي اسماعيل كهرمان.
وم � ��ن امل � �ق� ��رر ان ي� �ج ��ري ال �غ��ان��م
وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل ��ه خ �ل��ال زي ��ارت ��ه
سلسلة من املباحثات تشمل رئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة رج ��ب ط �ي��ب أردوغ � ��ان

أبل :السكنية
ملتزمة بجدول
التوزيعات
أك � ��د وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
االس � � �ك� � ��ان ي� ��اس� ��ر أب � � ��ل ال � �ت� ��زام
امل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل ��رع ��اي ��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة ب �ج��دول ال �ت��وزي �ع��ات
خ�ل�ال ال�س�ن��ة ال�ح��ال�ي��ة ك�م��ا هي
الحال في السنة املاضية عندما
وزعت  12ألف وحدة سكنية.
وق� � � � � ��ال أب� � � � ��ل ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
للصحافيني على هامش حفل
ت �ك��ري��م ق� �ي ��ادي ��ي امل ��ؤس� �س ��ة إن
امل��ؤس�س��ة ت�ح��رص ع�ل��ى توفير
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ل�ل�م��واط�ن�ين
ب �ت ��وج �ي �ه ��ات م� ��ن س� �م ��و أم �ي��ر
ال� � �ب �ل��اد وذل� � � ��ك وف� � ��ق االن �ظ �م ��ة
وال �ق��وان�ي�ن امل �ط��روح��ة وح�س��ب
مشاريع التنمية.
تفاصيل (ص)14

اضافة الى مباحثاته مع كهرمان.
ك� �م ��ا س �ي �ع �ق��د ال � ��وف � ��د ال� �ب ��رمل ��ان ��ي
الكويتي اجتماعا مع رئيس وأعضاء
ل �ج �ن��ة ال �ص ��داق ��ة ال �ت��رك �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
بالبرملان التركي .

وي ��راف ��ق ال �غ��ان��م خ�ل�ال زي ��ارت ��ه كل
م��ن النائبني ك��ام��ل ال�ع��وض��ي وأحمد
القضيبي .
تفاصيل (ص)03

ملف «الدستور»
االقتراحات برغبة في الحياة البرلمانية

 الفصل األول 312 :اقتراحا برغبة منها  143مشتركا الفصل الثاني  153 :اقتراحا برغبة قدمها  39نائبا الفصل الثالث 219 :رغبة منها  48بشأن المرافق الفصل الرابع 171 :اقتراحا برغبة قدمها  42نائبا الفصل الخامس 770 :رغبة منها  2لرئيس المجلستفاصيل (ص)10-06

تلفزيون المجلس

محمد طنا:

التوصيات التي تحقق
إصالحا حكوميا أفضل
من طرح الثقة بالوزير

تفاصيل (ص)11
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األمير استقبل ولي العهد
ورئيسي مجلسي األمة والوزراء

ولي العهد استقبل الغانم
والمبارك وعددا من الوزراء

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

اس� �ت� �ق� �ب ��ل ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال � �ب�ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح
حفظه الله ورعاه بقصر السيف
ص�ب��اح ام��س سمو ول��ي العهد
ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د ال�ج��اب��ر

ال �ص �ب��اح.ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل رئ�ي��س
م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ال �ن��ائ��ب األول
لرئيس مجلس ال ��وزراء ووزي��ر

ال � �خ � ��ارج � �ي � ��ة ال � �ش � �ي� ��خ ص� �ب ��اح
الخالد.

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
ال� �ل ��ه ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف ص� �ب ��اح ام��س
رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك
رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء واس�ت�ق�ب��ل

النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
ال �خ��ال��د ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد واستقبل نائب
رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع

مشعل األحمد :الحرس الوطني
حريص على معاونة أجهزة الدولة
أك��د نائب رئيس ال�ح��رس الوطني
الشيخ مشعل األحمد حرص الحرس
ال��وط�ن��ي على م�ع��اون��ة أج�ه��زة ال��دول��ة
ل�ح�م��اي��ة امل��راف��ق ال�ح�ي��وي��ة وامل�ص��ال��ح
االستراتيجية للدولة.
جاء ذلك في بيان صحافي للحرس
الوطني لدى استقبال الشيخ مشعل
األح�م��د للمدير ال�ع��ام ل�ل�ادارة العامة
للجمارك خالد السيف حيث تم بحث
س�ب��ل ال �ت �ع��اون امل�ش�ت��رك ب�ين ال�ح��رس
الوطني واإلدارة العامة للجمارك.
ون �ق��ل ال �ب �ي��ان ع ��ن ال �ش �ي��خ مشعل
ت ��اك � �ي ��ده ح� � ��رص ال � �ح � ��رس ال ��وط �ن ��ي
على توطيد العالقة ب ��اإلدارة العامة
ل� �ل� �ج� �م ��ارك ال � �ت� ��ي ت �ت �م �ث��ل ف � ��ي ق �ي��ام

ال �ح��رس ب ��دوره ال��وط�ن��ي ف��ي معاونة
أج� �ه ��زة ال ��دول� ��ة ذات ال �ط��اب��ع ال�ف�ن��ي
واالس �ت��رات �ي �ج��ي م��ن خ�ل�ال ال�ت�م��اري��ن
امل� �ش� �ت ��رك ��ة ل � ��زي � ��ادة ك � �ف� ��اءة م��وظ �ف��ي
الجمارك وتبادل الخبرات.
وأش� � � � ��ار ال� �ش� �ي ��خ م� �ش� �ع ��ل إل � � ��ى أن
ذل� ��ك ي��أت��ي ت�ط�ب�ي�ق��ا ل �ب �ن��ود ال��وث�ي�ق��ة
االس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة  2020ال� �ت ��ي ت�ن��ص
على قيام الحرس الوطني بمساندة
وإم��داد أجهزة ال��دول��ة من املؤسسات
والوزارات السيما الحيوية منها.
وأضاف أن التمرين األخير الذي تم
بني الجانبني سيكون ن��واة ملزيد من
ال�ت�ع��اون ف��ي املستقبل تنفيذا لرؤية
ال �ق �ي��ادة ال�ع�ل�ي��ا ف��ي ال �ح��رس ال��وط�ن��ي

بضرورة معاونة أجهزة الدولة على
ح �م��اي��ة امل ��راف ��ق ال �ح �ي��وي��ة وامل �ص��ال��ح
االستراتيجية للدولة.
من جهته اش��اد السيف بمبادرات
ال �ح��رس ال��وط�ن��ي ف��ي خ��دم��ة املجتمع
وح� ��رص ق �ي��ادت��ه ع �ل��ى دع ��م مختلف
املؤسسات مؤكدا استعداد الجمارك
للتعاون املشترك لزيادة كفاءة األداء
وتحقيق األهداف املأمولة.
وح � �ض� ��ر ال � �ل � �ق ��اء ق� ��ائ� ��د ال �ح �م��اي��ة
والتعزيز في الحرس الوطني اللواء
الركن فالح شجاع فالح ومدير ديوان
ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ح��رس ال��وط�ن��ي ال�ل��واء
جمال الذياب.

مشعل األحمد في لقطة جماعية مع وفد الجمارك

الشيخ خالد الجراح
واس � �ت � �ق � �ب ��ل س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
وزي��ر االع�لام ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود.
كما استقبل وزير التربية ووزير
التعليم العالي د .بدر العيسى.
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اللجنة المالية ناقشت في اجتماع برئاسته وحضور رئيس الوزراء تجاوز أزمة العجز المالي

الغانم :اإلصالح االقتصادي ضرورة حتمية
ولن يكون على حساب المواطن
ت ��رأس رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق
علي الغانم أم��س االح��د اجتماع لجنة
الشؤون املالية واالقتصادية البرملانية
وذل ��ك ب�ح�ض��ور رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
س �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك ال �ح �م��د
ال �ص �ب��اح وال �ف ��ري ��ق ال �ح �ك��وم��ي امل�ك�ل��ف
ب �ق �ض ��اي ��ا االص �ل ��اح� � ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
العامة.
وبحث االجتماع الذي حضره رئيس
وأعضاء اللجنة املالية وعدد من النواب
إضافة الى نائب رئيس مجلس الوزراء
وزي � ��ر امل��ال �ي��ة ووزي � ��ر ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
ان ��س ال �ص��ال��ح ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء
بالوكالة الشيخ محمد عبد الله املبارك
ال�ص�ب��اح ووزي ��رة ال�ش��ؤون االجتماعية
والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح ووزير االشغال
العامة وزير الدولة لشؤون مجلس األمة
د .ع�ل��ي العمير ووزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
االس � �ك� ��ان ي ��اس ��ر اب� ��ل ووزي � � ��ر ال �ت �ج��ارة
والصناعة د .ي��وس��ف العلي املواضيع
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي وس�ب��ل
م �ع��ال �ج��ة ال �ع �ج��ز ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة ال�ع��ام��ة
للدولة في ظل استمرار انخفاض أسعار
النفط واستيضاح رؤية الحكومة بشأن
ه ��ذا امل �ل��ف إل ��ى ج��ان��ب وض ��ع ال�خ�ط��وط
العريضة الج�ت�م��اع اللجنة م��ع أعضاء
ال �ف ��ري ��ق ال �ح �ك��وم��ي امل � �ق ��رر ع� �ق ��ده ي��وم
السبت املقبل.
وح� �ض ��ر االج� �ت� �م ��اع ك ��ل م ��ن رئ �ي��س
دي� � � � � ��وان امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ب � ��اإلن � ��اب � ��ة ع� � ��ادل
ال � �ص ��رع ��اوي ورئ � �ي ��س ال �ج �ه ��از ال �ف �ن��ي
للمجلس االع �ل��ى للتخصيص الشيخ
فهد سالم الصباح ونائب رئيس لجنة
التنمية االق�ت�ص��ادي��ة باملجلس األعلى
للتخطيط والتنمية علي البدر ووكيل
وزارة امل��ال �ي��ة خ�ل�ي�ف��ة ح �م��ادة وال��وك�ي��ل
امل �س��اع��د ل �ش��ؤون امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة في
وزارة املالية صالح الصرعاوي وعضو
املجلس االع�ل��ى للتخصيص د .صالح
املزيدي ومدير مكتب البنك الدولي في
دولة الكويت د .فراس رعد ومدير املكتب
الفني في هيئة مشروعات الشراكة بني
القطاع العام والخاص فضيلة الحسن.
أك � ��د رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� � ��ة م � ��رزوق
ال�غ��ان��م أن ات �خ��اذ ال �ق��رارات اإلص�لاح�ي��ة
لن يكون على حساب امل��واط��ن البسيط
مشيرا في الوقت نفسه الى ان استمرار
الوضع االقتصادي الحالي دون اتخاذ
ال �ق ��رار ل�ل�اص�ل�اح االق �ت �ص��ادي ال�ش��ام��ل
سيؤدي إلى نتائج كارثية على املواطن
م�ض�ي�ف��ا ان �ن��ا ب�ح��اج��ة ال ��ى ق ��رار ورؤي ��ة
واضحة قابلة للتطبيق والتحويل الى
واق ��ع ع�م�ل��ي م�ل�م��وس م��رت�ب��ط وم �ق��رون
بتواريخ.
وش� ��دد ع �ل��ى أن م ��ن ال ي�س�ت�ط�ي��ع ان
يحقق هذه االهداف وفق هذه التواريخ
ف�ع�ل�ي��ه أن ي��رح��ل وي��أت��ي م��ن يستطيع

الغانم مترئسا اجتماع اللجنة املالية بحضور رئيس الوزراء

أن يحقق ه��ذه األه ��داف .وطالب الغانم
بضرورة العمل على مواجهة التحديات
االقتصادية كافة بهدف تحقيق التوازن
االق� �ت� �ص ��ادي امل �ط �ل ��وب وق � ��ال ال��رئ �ي��س
ال�غ��ان��م ف��ي ت�ص��ري��ح للصحافيني عقب
ح�ض��وره اللجنة املالية بحضور سمو
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك وبعض الوزراء ان هذا االجتماع
ي��أت��ي ب �ن��اء ع�ل��ى ال�ت�ك�ل�ي��ف ال �ص��ادر من
امل �ج �ل��س ال ��ى م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س مل�ن��اق�ش��ة
ال�ت�ح��دي��ات االق�ت�ص��ادي��ة م�ش�ي��را ال��ى ان
مكتب امل�ج�ل��س ك�ل��ف ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة أن
ت �ك��ون ف ��ي ح ��ال ان �ع �ق��اد دائ � ��م مل�ن��اق�ش��ة
ه ��ذا امل ��وض ��وع .واض� ��اف ان �ن��ا ن��ؤك��د أن
ك��ل ال�ح�ل��ول االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي ستنتج
عن ه��ذه االجتماعات ال يمكن أن تكون
ع�ل��ى ح�س��اب امل��واط��ن البسيط وه��و ما
ذك��رت��ه س��اب�ق��ا م��ن أن اس�ت�م��رار ال��وض��ع
ال �ح��ال��ي س�ي�ت�س�ب��ب ب��أك �ب��ر ض� ��رر على
املواطن وجيبه ،وقال :كالمي واضح من
ال�ب��داي��ة وس��وف نستمر فيه وم�ص��رون
عليه وعازمون على مواجهة التحديات
االق �ت �ص��ادي��ة ك �م��ا ن�ج�ح�ن��ا ون �ج��ح ه��ذا
املجلس في تجاوز العديد من التحديات
ال�س�ي��اس�ي��ة ال�س��اب�ق��ة خ�ص��وص��ا عندما
راه ��ن ال�ب�ع��ض ع�ل��ى ف�ش��ل ه ��ذا املجلس
وأعلن الغانم عن اجتماع آخر
ي�ع�ق��د ي ��وم ال �س �ب��ت امل �ق �ب��ل مل��واص�ل��ة
م �ن��اق �ش��ة م ��ا ت ��م ط ��رح ��ه أم� ��س وس�ي�ت��م
توجيه الدعوة لجميع االعضاء وسيتم
دع��وة اللجنة االق�ت�ص��ادي��ة ف��ي املجلس
االع �ل��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط ودي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
وال � ��ذي ت �ك �ش��ف ت �ق��اري��ره أوج � ��ه ال�خ�ل��ل
ف��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ؤك��دا ان ��ه لن
يتم ات�خ��اذ ال �ق��رار النهائي قبل إش��راك
م��ؤس�س��ات املجتمع امل��دن��ي .وأش ��ار الى
ان مجلس االم��ة يفتح اب��واب��ه للجميع
ل�لادالء بدلوه سواء من خالل التواصل
املباشر أم املوقع االلكتروني للمجلس.
واوض� ��ح ان م�ج�ل��س االم ��ة ن�ج��ح في
وض ��ع ح �ل��ول للقضية االس�ك��ان�ي��ة منذ
ال �ب��داي��ة ف��ي وق ��ت ك ��ان ال �ب �ع��ض ي��راه��ن
ع �ل��ى ف �ش��ل امل �ج �ل��س ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ه��ذا
االن � �ج� ��از م �ض �ي �ف��ا :ان ك � ��ان ق ��درن ��ا ه��و
م �ع��ال �ج��ة اخ� �ط ��اء م �ج��ال��س وح �ك��وم��ات
س��اب�ق��ة ف�ل�ع��ل م��ن ح�ك�م��ة ال �ل��ه ان ن�ك��ون
في هذا املوقع في هذا الوقت بالذات إذ

ال يمكن ان نستمر ك��دول��ة ع�ل��ى النمط
االق �ت �ص��ادي ذات ��ه ب��االع�ت�م��اد ع�ل��ى بيع
النفط لدفع ال��روات��ب .واك��د ان استمرار
االخ � �ت �ل��االت االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ي� �ه ��دد ع�ل��ى
املستوى القريب وليس البعيد بإفالس
ال ��دول ��ة ق ��ائ�ل�ا ال� �ص ��دق م �ن �ج��اة ون �ح��ن
س �ن �ك��ون واض � �ح �ي�ن وش �ف ��اف�ي�ن م ��ع ك��ل
املواطنني وبأن استمرار الوضع الحالي
سيتسبب بضرر على املواطنني .مشيرا
ال� ��ى ان ل��دي �ن��ا ط��رق��ا ع ��دي ��دة ت��زي��د من
دخ��ل امل��واط��ن وتعالج ف��ي ال��وق��ت نفسه
االختالالت االقتصادية ولن نلتفت الى
م��ن ي�ج�ت��زىء ت�ص��ري�ح��ات�ن��ا او يتصيد
االخ � �ط ��اء ف�ل�ا وق� ��ت ل��دي �ن��ا ل�ل�ت�ك�س�ب��ات
السياسية الن وقتنا كله مخصص ملا
فيه مصلحة الوطن واملواطن ولن نهرب
ك�م��ا ه��رب غ�ي��رن��ا ف��ي ال�س��اب��ق وت�س��اءل
اي ��ن ك ��ان امل �س ��ؤول ��ون ال ��ذي ��ن ي�ن�ت�ق��دون
م�ج�ل��س االم ��ة ع�ن��دم��ا ك��ان��وا ع�ل��ى رأس
مسؤولياتهم وملاذا لم يتخذوا القرارات
ال �ت��ي ي �ط��ال �ب��ون ب �ه��ا اآلن؟ واوض � ��ح ان
ق�ض�ي�ت�ن��ا ل �ي��س رف� ��ع ال ��دع ��م م ��ن ع��دم��ه
ب��اع �ت �ب��اره��ا ج��زئ �ي��ة ب�س�ي�ط��ة ف ��ي اط ��ار
ال�ح��ل امل�ن�ش��ود م�ش�ي��را ال��ى ان قضيتنا
هي معالجة كل االخ�لاالت االقتصادية
م��ع م��ا ي�ص��اح��ب ذل ��ك م��ن اع� ��ادة النظر
في االيرادات واملصاريف .واضاف :اننا
ن�ت�ك�ل��م ع��ن ح��زم��ة اق �ت �ص��ادي��ة متكاملة
تهدف ال��ى إيقاف الهدر في العديد من
ال� � ��وزارات وم��ؤس �س��ات ال��دول��ة وتشمل
زي � ��ادة اي � � ��رادات امل��واط �ن�ي�ن م��ن دون ان
يشكل ذلك عبئا على الحكومة او الباب
االول باالضافة الى ترشيد االنفاق دون
ان يكون على حساب املواطن البسيط.
وقال :نريد ان يستفيد املواطن من زيادة
ايرادات الدولة متسائال؛ ملاذا ال يستفيد
املواطن من ه��ذه ال��زي��ادة ليكون شريكا
في كل مشاريع الدولة مثل البي او تي
وال�خ�ص�خ�ص��ة وغ �ي��ره��ا م��ن امل �ب ��ادرات
التي يجب أال تقتصر على عدد قليل من
االف��راد حتى لو ك��ان ذل��ك وفقا للقانون
ون ��ري ��د ان ي �ك ��ون امل ��واط ��ن ش��ري �ك��ا ف��ي
القطاع العام وليس اجيرا.
وأك��د ان تحقيق ه��ذه االم��ور يحتاج
ال� ��ى ارادة ص �ل �ب��ة إذ ال ت �ن �ف��ع االي � ��ادي
امل��رت �ج �ف��ة وال ال� � �ق � ��رارات امل � �ت � ��رددة ف��ي
ت �ح �ق �ي��ق ه � ��ذه االم � � ��ور م �ش �ي ��را ال � ��ى ان

االجتماع استعرض خارطة الطريق ولم
يتم ال�ت�ط��رق الم��ور فنية م�ح��ددة وذل��ك
تحضيرا لجلسة مجلس االم��ة املقبلة
التي ستناقش التوجهات النهائية لهذه
القضية .وقال ان تنفيذ هذه التصورات
مسؤولية الفريق الحكومي املعني ومن
ال يستطيع ت�ن�ف�ي��ذه��ا فعليه ان يرحل
س ��واء ك ��ان وزي � ��را أم م �س��ؤوال وه ��و ما
أكده سمو رئيس مجلس الوزراء بنفسه
مضيفا :ال عذر ملن ال يستطيع التنفيذ
وإن كانت لدى الحكومة صعوبات فنية
معينة أو تحتاج إلى تشريعات قانونية
فلتبلغ مجلس األمة بها فإن كانت هذه
امل�ط��ال��ب مستحقة ف�لا م��ان��ع ل��دي�ن��ا من
اق��راره��ا وم�ج�ل��س االم ��ة ل��ن ي�ص�ب��ر ال��ى
ماال نهاية فاذا لم يصدر القرار في وقته
فال قيمة له.
وب �س ��ؤال ��ه ع ��ن دور امل �ج �ل��س ات �ج��اه
التصورات الحكومية في شأن معالجة
االخ � � �ت �ل ��االت االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وت ��رش �ي ��د
الدعوم اكد الغانم ان الحكومة لن تنفرد
بقراراتها قبل الرجوع الى نواب مجلس
االم ��ة ال��ذي��ن يحملون ه�م��وم امل��واط�ن�ين
ال��ذي��ن يمثلونهم داخ ��ل ق��اع��ة عبدالله
السالم وان تأخذ الحكومة بتوجهاتهم
ومالحظاتهم.
وح � � � � � ��ول م� � ��وع� � ��د ال � � � �ب � � ��دء ب �ع �م �ل �ي ��ة
االص�ل�اح ��ات االق �ت �ص��ادي��ة ق ��ال ال�غ��ان��م
نحن بدأنا فورا حيث ستستمر اللجنة
املالية البرملانية باجتماعاها على ان
تجتمع ب��ال�ح�ك��وم��ة ي��وم ال�س�ب��ت املقبل
ونأمل ان تقدم تصورها في وقت سريع
م��ؤك��دا ان تقديم الحكومة لتصوراتها
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال يعني تغيير ال �ح��ال ف��ورا
انما توجيهه الوجهة الصحيحة والتي
س� � ��وف ت �س �ت �غ ��رق وق � �ت ��ا ح� �ت ��ى ي�ش�ع��ر
املواطن باالصالحات
واض � � ��اف ال �غ ��ان ��م ان� ��ه ب � ��دون ات �خ��اذ
ال�ق��رار أوض��ع ال�ت�ص��ور بشفافية كاملة
مع اشراك املواطن في هذا االمر ال يمكن
ان نشعر باالصالح ولو بعد حني.
وج� � � ��دد ال � �غ ��ان ��م ت ��أك � �ي ��ده أن ارادة
الكويتيني الصلبة ق ��ادرة على تخطي
ك��ل ال �ت �ح��دي��ات م�ش�ي��را ال ��ى ان ال�ح�ل��ول
م��وج��وده وليست مستحيلة او صعبة
ان � �م� ��ا ت� �ح� �ت ��اج م� ��واج � �ه� ��ة وم� �ص ��ارح ��ة
وم�ك��اش�ف��ة م��ع ال�ج�م�ي��ع ح�ي��ث إن هناك

دوال ال تملك ثروات واستطاعت تحقيق
الرفاهية لشعوبها.
وقال انه من املقرر ان تقدم الحكومة
تصورها خ�لال جلسة االول من مارس
وان ل��م ي�ت��م ذل ��ك ف �خ�لال ال�ج�ل�س��ة ال�ت��ي
تعقبها م�ش�ي��را ال��ى اه�م�ي��ة ان نعترف
بأخطائنا وان نضع الحلول الواقعية
حيث ان التصريحات لوحدها ال تكفي
ك �م��ا ان االن �ت �ق��اد وان� ��ا ج��ال��س ب��ال�ب�ي��ت
امر لن يحل مشكلة املواطن وان تصيد
االخ � � �ط � ��اء ف� �ق ��ط دون وض� � ��ع ال �ح �ل ��ول
الواقعية لن يفيد املواطن.
واضاف نحن سوف ننشغل في هذه
الفترة فقط فيما يهم املواطن وهمومه
وان ن �ك ��ون واض� �ح�ي�ن وص ��ري �ح�ي�ن م��ع
امل��واط�ن�ين وبشفافية ت��ام��ة م�ش�ي��را ال��ى
ان استمرار الوضع الحالي على ماهو
عليه سيدمر الوطن واملواطن.
وش � ��دد ع �ل��ى ان وض � ��ع ال �ح �ل ��ول ل��ن
يكون على حساب املواطنني وان الهدف
االس��اس��ي وال��رئ�ي�س��ي ل �ن��واب االم ��ة هو
تحقيق الرفاهية للمواطنني.
واض ��اف ان ال�ف��ري��ق ال�ح�ك��وم��ي ملزم
بعد اتخاذ التوصيات بتنفيذها حيث
اكد سمو رئيس الوزراء ان الوزير الذي
ال يستطيع تنفيذ التوصيات ان يرحل
م �ش �ي��را ال ��ى ان ال �ت �ص ��ورات وااله � ��داف
قصيرة االمد ستكون مرتبطة بتواريخ
وس �ي �ك ��ون ت �ق �ي �ي �م �ه��ا س �ه�ل�ا م ��ن خ�ل�ال
االج � �ه� ��زة ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �ع �ن �ي��ة وم � ��ن ال
يستطيع تحقيق ت�ل��ك االه� ��داف فعليه
ان يترك املجال لغيره من الكفاءات من
اب �ن��اء ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ال �ق��ادري��ن على
تحقيق طموحات هذا الشعب.
واع� ��رب ال �غ��ان��م ف��ي خ �ت��ام تصريحه
ع��ن االم��ل ف��ي ان ت�ق��ود ه��ذه اآلل�ي��ة التي
انتهجها امل�ج�ل��س ال��ى تحقيق ال�ه��دف
امل �ن �ش ��ود ك �م��ا ت �ح �ق��ق ف ��ي ال �ع ��دي ��د م��ن
امل� �ل� �ف ��ات ك� �ن� �ج ��اح امل� �ج� �ل ��س ب��ال �ج��ان��ب
ال�ت�ش��ري�ع��ي وت��وج �ي��ه امل �ل��ف االس �ك��ان��ي
لوجهته الصحيح والتصدي للتحديات
ال�س�ي��اس�ي��ة ك�م��ا سننجح ف��ي التصدي
ل �ل �ت �ح��دي��ات االق �ت �ص��ادي��ة وان نتحمل
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة امل� �ل� �ق ��اة ع �ل ��ى ع��ات �ق �ن��ا ف��ي
ه��ذا ال��وق��ت وس�ن�ك��ون مخلصني الب�ن��اء
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وان ن�ن�ق��ل ال �ب�لاد من
وضع الى وضع افضل.
وحول زي��ارت��ه ال��رس�م�ي��ة ال��ى ان�ق��رة
اك��د ال�غ��ان��م عمق ال�ع�لاق��ات ب�ين مجلس
االم��ة الكويتي والبرملان التركي مبينا
ان ه��ذه ال��زي��ارة ت��أت��ي تلبية ل��دع��وة من
رئيس البرملان التركي الكبير حيث من
املقرر بحث العديد من املوضوعات بني
ال�ج��ان�ب�ين ك�م��ا م��ن امل �ق��رر ل�ق��اء الرئيس
التركي رجب طيب اردوغ��ان واش��ار الى
ان ال��وف��د ال�ب��رمل��ان��ي سيعود ال��ى البالد
غ��دا الثالثاء ليواصل اجتماعاته فيما
يتعلق بمعالجة االختالالت االقتصادية
واتخاذ القرارات االصالحية الشاملة.

المبارك:
عقوبات لمن
ال يطبق
سياسة الترشيد
في غضون ذل��ك أك��د سمو الشيخ
جابر امل�ب��ارك الحمد الصباح رئيس
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء أن أي م �س��ؤول في
الجهاز اإلداري غير قادر على تطبيق
سياسة ترشيد االنفاق ووقف الهدر
س �ن �ت �خ��ذ ب �ح �ق��ه أق� �ص ��ى ال �ع �ق��وب��ات
وس �ن �ق��وم ب��ان �ه��اء خ��دم��ات��ه ك�ب��ر ك��ان
أو صغر م�ش��ددا على ان��ه ل��ن يشاور
اح��دا ف��ي اب�ع��اد املقصرين فالجميع
اآلن على املحك وزراء ومسؤولني إن
لم يستطع أي منهم تحقيق رؤيتنا
ف��ي الترشيد ووق��ف ال�ه��در ف�لا مكان
له بيننا.
وقال سموه خالل اجتماع اللجنة
امل��ال�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة مل�ن��اق�ش��ة م��وض��وع
اص � �ل � ��اح االوض � � � � � � ��اع االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
امل�س��ؤول�ي��ة م�ش�ت��رك��ة ب�ين السلطتني
التنفيذية والتشريعية ولن نستطيع
اإلصالح ما دام هناك جهاز حكومي
غ�ي��ر ق��ادر وادارة م�ت��ره�ل��ة ،علينا ان
نبتدىء باإلصالح بخطوات موزونة
ت�ع��ال��ج ال�ت��ره��ل وت�ق�ض��ي ع�ل��ى ك��ل ما
يعطل م��ا ن�ن�ش��ده م��ن اص�ل�اح ودون
امل �س��اس ب�ح�ق��وق امل��واط��ن وأج�ي��ال�ن��ا
القادمة.
ودع� � ��ا س� �م ��وه ال � �ن� ��واب واع� �ض ��اء
ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال �ي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال � ��ى ان
يضعوا الكويت نصب اعينهم قائال:
اح �ن��ا م��ا ن �ب��ي غ �ي��ر ت��رش �ي��د االن �ف��اق
م �ش �ي��را إل ��ى أن ه �ن��اك دوال ات �خ��ذت
االج� � � � � ��راءات ال �ت �ص �ح �ي �ح �ي��ة وب � ��دأت
ب ��اإلص�ل�اح  .وأش� ��اد س �م��وه بجلسة
م� �ن ��اق� �ش ��ة األوض� � � � � ��اع االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
االس� �ب ��وع امل ��اض ��ي م �ش �ي��دا ب�ك�ل�م��ات
ال � � �ن� � ��واب وال� � �ت � ��ي ك� ��ان� ��ت ت� �ص ��ب ف��ي
مصلحة الكويت مضيفا وانا استمع
ل�ل�ن��واب ت��ذك��رت مقولة أم�ي��ر الكويت
ال � ��راح � ��ل ال� �ش� �ي ��خ ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �س��ال��م
ط�ي��ب ال �ل��ه ث ��راه اول م��ا اف�ت�ت��ح قصر
السالم اذا طال اللحاف مددت رجلي
واقصرها اذا قصر اللحاف.
ك �م��ا أش � ��اد س �م��وه ب�ك�ل�م��ة رئ�ي��س
م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ع �ل��ي ال �غ��ان��م
ف��ي ذات الجلسة ع�ن��دم��ا ق��ال ان ه��ذا
ق ��درن ��ا وب��ال �ف �ع��ل ه ��ذا ق ��درن ��ا م��ؤك��دا
على ضرورة ان نكون عند حسن ظن
صاحب السمو أمير البالد حفظه الله
ورعاه وهو يأمل خيرا من اجتماعنا
في االصالح االقتصادي.
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التشريعية :الحكومة قدمت
تعديالت على قانون استقالل القضاء
ب � � ��دأت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة أم � � � ��س م� �ن ��اق� �ش ��ة
املشروع الحكومي واالقتراحات
النيابية املتعلقة باستقاللية
القضاء.
وق � � ��ال م� �ق ��رر ال �ل �ج �ن��ة أح �م��د
ال �ق �ض �ي �ب��ي إـ� ��ن ال �ل �ج �ن��ة ع �ق��دت
امس اجتماعا حضره ممثلون
ع��ن وزارة ال �ع��دل وش��رع �ن��ا في
م�ن��اق�ش��ة االق �ت��راح��ات النيابية
وامل� �ش ��روع ال �ح �ك��وم��ي املتعلقة
ب��اس�ت�ق�لال�ي��ة ال �ق �ض��اء مضيفا:
أبلغنا ممثلي ال �ع��دل ان هناك
تعديالت سيتم االت�ف��اق عليها
ب�ي��ن وزارة ال � �ع� ��دل وامل �ج �ل��س
األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء وس �ت��رف��ع إل��ى
مجلس األمة األسبوع املقبل.
وأع � � � � �ل� � � � ��ن ال � � �ق � � �ض � � �ي � � �ب � ��ي ان
ال�ت�ع��دي�لات متنوعة وستشمل
ب � �ع� ��ض امل � � � � ��واد ال� � �ت � ��ي ط ��ال �ب ��ت
التشريعية بإجراء تعديل عليها
مبينا أن االق�ت��راح��ات النيابية
ال��دس �ت��وري��ة س�ي�ت��م دم�ج�ه��ا مع
املشروع الحكومي وتصاغ في
تقرير واحد وتعرض تاليا على
مجلس األمة.
وب � � �خ � � �ص � � ��وص م � �خ ��اص� �م ��ة
القضاء ق��ال القضيبي :سنركز
حاليا على استقاللية القضاء
وب� �ع ��د االن� �ت� �ه ��اء م� �ن ��ه ن �ن��اق��ش
مخاصمة القضاء .
وت� � �ض� � �م� � �ن � ��ت ال� � �ت� � �ع � ��دي �ل��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة  13ب �ن ��دا وج� ��اءت
كاآلتي:
أوال :االب � �ق � ��اء ع� �ل ��ى ت�س�م�ي��ة
املشروع بقانون تنظيم القضاء.
ثانيا :امل��واف�ق��ة على ان يرفع
الى سمو رئيس مجلس الوزراء
النظر في أمر بقاء املادة الثانية
م ��ن امل� �ش ��روع االص� �ل ��ي امل�ق�ت��رح
م ��ن امل �ج �ل��س االع � �ل ��ى ل �ل �ق �ض��اء
ب�ش��أن ت�ق��اض��ي رئ�ي��س املجلس
االع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء امل��رت��ب امل �ق��رر
ل ��رئ� �ي ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء او
رئيس مجلس االمة أيهما أكبر
وت �ق��اض��ي اع �ض��اء امل�ج�ل��س من
القضاة مرتب الوزير.
ث��ال�ث��ا :االت �ف��اق ع�ل��ى ان يحل
م �ح��ل وك� �ي ��ل وزارة ال� �ع ��دل ف��ي
ت�ش�ك�ي��ل م�ج�ل��س ال �ق �ض��اء أم�ين
عام املجلس عضوا في املجلس
وي � �ع �ي�ن ب� ��درج� ��ة وك � �ي ��ل وزارة
مساعدة على األقل.
راب �ع��ا :امل��واف �ق��ة ع�ل��ى االب �ق��اء
ع � �ل� ��ى ح� � ��ق وزي� � � � ��ر ال � � �ع� � ��دل ف��ي
االش��راف على القضاء والنيابة
ال� �ع ��ام ��ة ط �ب �ق��ا ل �ن��ص ال �ق��ان��ون
الحالي في املادتني  35و.60
خامسا :املوافقة على االبقاء
على أن يكون تعيني الوظائف

العوضي يستقبل
السفير األسترالي

العوضي مستقبال السفير األسترالي

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

ال �ق �ي��ادي��ة ب��ال �ق �ض��اء ب �م��رس��وم
ب �ن��اء ع �ل��ى ع ��رض وزي� ��ر ال �ع��دل
ب�ع��د أخ ��ذ رأي امل�ج�ل��س األع�ل��ى
ل�ل�ق�ض��اء دون اس �ت �ل��زام موافقة
املجلس املادة  20من املشروع.
س��ادس��ا :االب �ق��اء ع�ل��ى النص
االص� � � � �ل � � � ��ي ال � � � � � � ��ذي ي� �خ� �ص ��ص
اعتمادات مالية للقضاء ضمن
ال �ق�س��م ال �خ��اص ب � ��وزارة ال�ع��دل
في ميزانية الوزارات دون االخذ
باقتراح املجلس االعلى للقضاء
بوجود ميزانية سنوية ملحقة.
س� ��اب � �ع� ��ا :ورد ف � ��ي اق � �ت � ��راح
امل� �ج� �ل ��س االع � �ل� ��ى ل �ل �ق �ض��اء ان
ي �ك��ون للمجلس اخ�ت�ص��اص��ات
مجلس الخدمة املدنية وديوان
ال� � �خ � ��دم � ��ة امل � ��دن� � �ي � ��ة ب��ال �ن �س �ب��ة
للقضاة واعضاء النيابة العامة
غ �ي��ر ان ��ه ب �ع��د امل �ن��اق �ش��ة اق �ت��رح
ممثلو املجلس االعلى للقضاء
ان يعهد بهذا االختصاص الى
وزير العدل بدال من املجلس.
ث��ام�ن��ا :امل��واف�ق��ة على ان تظل
رئ� ��اس� ��ة م �ج �ل��س ادارة م�ع�ه��د
ال �ك��وي��ت ل �ل��دارس��ات القضائية
وال�ق��ان��ون�ي��ة ل��وزي��ر ال �ع��دل ب��دال
م��ن اق �ت��راح امل�ج�ل��س ب��أن تكون
رئ��اس�ت��ه لنائب رئ�ي��س محكمة
التمييز.
ك �م��ا واف� ��ق امل�ج�ت�م�ع��ون على
ان ي �ت��رك ت�ن�ظ�ي��م ش� ��ؤون ن��ادي
القضاة الى قرار من وزير العدل
وفقا للنص الحالي للمادة 27
ولم يتم االخذ بمقترح املجلس.
تاسعا :وافق املجلس االعلى
للقضاء على نصوص مشروع
الوزارة املحال الى مجلس االمة
فيما يتعلق ب �م��واد مخاصمة
القضاة بعد ح��ذف كلمة الغدر
م � ��ن اح� � � � ��وال امل� �خ ��اص� �م ��ة ع �ل��ى
ان ت �ن �ظ��ر ال� ��دع� ��وى ف ��ي ج�م�ي��ع

االحوال بجلسة سرية.
ع� ��اش� ��را :ات� �ف ��ق ال� �ح ��اض ��رون
على ان يلحق باملجلس االعلى
ل �ل �ق �ض��اء ام� ��ان� ��ة ع ��ام ��ة ت �ت��ول��ى
تنظيم الشؤون االدارية واملالية
والوظيفية الخاصة بالقضـاة
واعضاء النيابة العامة يرأسها
أم�ي�ن ع ��ام ب��درج��ة وك �ي��ل وزارة
مساعد على االقل يكون عضوا
في املجلس االعلى للقضاء.
ح� � ��ادي ع� �ش ��ر :واف� � ��ق م�م�ث�ل��و
امل �ج �ل��س االع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء على
النصوص الخاصة بما يلي:
 ان � �ش� ��اء ص � �ن� ��دوق ل��رع��اي��ةرج��ال القضاء واعضاء النيابة
العامة الحاليني الكويتيني.
 استحقاق عضو الصندوقمعاشا اض��اف�ي��ا م��ن الصندوق
عند انتهاء خدمته.
وفي هذا الخصوص اطلعهم
وزي ��ر ال �ع��دل ع�ل��ى ك �ت��اب وزارة
امل ��ال � �ي ��ة امل � � � ��ؤرخ 28/5/2015
وال � �ث ��اب ��ت ب� ��ه ان ي� �ت ��م ت�ح�م�ي��ل
االع � �ض� ��اء اش � �ت ��راك ��ات ش �ه��ري��ة
بواقع  ٪ 5من املرتب للحصول
على م�ع��اش اض��اف��ي يصل الى
 3000د.ك ث�ل�اث ��ة آالف دي �ن��ار
ش�ه��ري��ا م�ت��ى بلغت م��دة خدمة
ال� �ع� �ض ��و  40س� �ن ��ة وامل� �ح� �ض ��ر
مرفق به صورة من كتاب وزارة
املالية وملحقاته.
ث� ��ان� ��ي ع � �ش� ��ر :واف � � ��ق م�م�ث�ل��و
املجلس االعلى للقضاء على ما
ورد في املشروع من استحقاق
ال �ع �ض��و م �ك��اف��أة ن �ه��اي��ة خ��دم��ة
مقدارها مجموعة راتبه االخير
عن م��دة سنة اذا بلغت خدمته
مدة  30سنة على االقل وسنتني
اذا بلغت الخدمة  35سنة فاكثر.
ع�ل��ى ان ي�ت��ول��ى ال �ح��اض��رون
عن املجلس االعلى للقضاء في

ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة بمجلس
االم� � ��ة ط �ل��ب زي � � ��ادة ق �ي �م��ة ه��ذه
املكافأة.
ث� ��ال� ��ث ع � �ش� ��ر :واف � � ��ق م�م�ث�ل��و
امل �ج �ل��س االع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء على
ال �ن��ص ال �خ��اص ب�ك�ف��ال��ة ال��دول��ة
للتأمني الصحي لرجال القضاء
والنيابة العامة على ان يصدر
بنظام التأمني الصحي قرار من
وزير العدل بالتنسيق مع وزير
املالية.
وقد اطلع جميع الحاضرين
ع�ل��ى م��ا ورد ف��ي ه ��ذا املحضر
وات � �ف � �ق� ��وا ع� �ل ��ى ان� � ��ه ف� ��ي ح��ال��ة
صدور القانون على هذا النحو
ف� ��ان امل �ج �ل��س االع� �ل ��ى ل�ل�ق�ض��اء
يعتبر ص ��دور ال�ق��ان��ون تنفيذا
ع � ��ادال ل�ل�اح �ك��ام ال � �ص� ��ادرة م��ن
دائ� � ��رة ط �ل �ب��ات رج � ��ال ال �ق �ض��اء
وتعتبر ال �ق��رارات ال �ص��ادرة من
املجلس ف��ي ه��ذا ال�ش��أن ك��أن لم
ت �ك��ن وي � �ص� ��در امل �ج �ل��س ب �ي��ان��ا
بذلك.
ويرفع املحضر للعرض على
س �م��و رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
حفظه الله ورعاه.

استقبل رئيس لجنة الشؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب
ك� ��ام� ��ل ال � �ع� ��وض� ��ي أم� � ��س األح � ��د
س� �ف� �ي ��ر أس � �ت� ��رال � �ي� ��ا ل � � ��دى دول � ��ة
الكويت وارن هاوك.
وج � � ��رى خ� �ل��ال ال� �ل� �ق ��اء ب �ح��ث
ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن دول ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت واس � �ت � ��رال� � �ي � ��ا وس� �ب ��ل
دع �م �ه��ا وت �ط��وي��ره��ا ف ��ي ظ ��ل ما
يربط البلدين من روابط صداقة
متميزة ومصالح مشتركة .
كما تطرق اللقاء إلى اجراءات
تسهيل عمل ال�ف�ي��زا للمواطنني

ال ��راغ� �ب�ي�ن ف ��ي زي� � ��ارة اس �ت��رال �ي��ا
وت��ذل �ي��ل ال �ع �ق �ب��ات ال �ت��ي ت��واج��ه
الطلبه ال��دارس�ين هناك والعمل
ع �ل��ى زي � ��ادة آف� ��اق ال �ت �ع��اون بني
ال�ب�ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين ف��ي امل�ج��ال
االستثماري والتجاري.
وت� � � �ن � � ��اول ال � �ج� ��ان � �ب� ��ان ع� � ��ددا
م��ن ال �ق �ض��اي��ا وامل �س �ت �ج��دات في
امل�ن�ط�ق��ة وآخ� ��ر ال �ت �ط ��ورات على
ال�س��اح�ت�ين االق�ل�ي�م�ي��ة وال��دول�ي��ة
إض��اف��ة ال ��ى ع ��دد م��ن امل��واض�ي��ع
ذات االهتمام املشترك.

القضيبي يسأل عن الربط
اإللكتروني بين المكاتب
الخارجية والتعليم العالي
ق��دم ال�ن��ائ��ب أح�م��د القضيبي
س ��ؤاال ال ��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي��ر
التعليم العالي د .بدر العيسى.
وقال في نص السؤال:
 يرجى تزويدي بآلية الربطااللكتروني ما بني وزارة التعليم
ال � �ع� ��ال� ��ي وامل� � �ك � ��ات � ��ب ال �ث �ق ��اف �ي ��ة
الخارجية مع بيان عدد املكاتب
املرتبطة آليا مع الكويت.
 م� � ��ا ال � �ج � �ه� ��ة ال� � �ت � ��ي ق ��ام ��تبتطوير ن�ظ��ام ال��رب��ط اآلل ��ي (ان
وجدت) ما بني الوزارة واملكاتب
الثقافية الخارجية؟ وك��م كانت
ف� �ت ��رة ت �ن �ف �ي��ذ ال �ع �ق��د وك� ��م ت�ب�ل��غ
قيمته؟
 ه ��ل ق ��ام ��ت ال � � � ��وزارة ب �ط��رحم �ن��اق �ص��ة ل �ل��رب��ط اآلل � ��ي م ��ا ب�ين
ال� ��وزارة وامل�ك��ات��ب الثقافية؟ في
ح ��ال االي� �ج ��اب ي��رج��ى ت��زوي��دي
بنسخة من املناقصة والشركات
التي تقدمت لها.
 -هل تقدمت أي شركة مملوكة

أحمد القضيبي

ل �ل �ح �ك��وم��ة أو ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ب� �م� �ش ��روع ل �ل��رب��ط
اآلل � � ��ي م� ��ا ب�ي��ن وزارة ال �ت �ع �ل �ي��م
ال�ع��ال��ي وامل �ك��ات��ب ال�ث�ق��اف�ي��ة؟ في
ح ��ال اإلي� �ج ��اب ي��رج��ى ت��زوي��دي
ب�ن�س�خ��ة م��ن امل� �ش ��روع م��ع ب�ي��ان
ال�ك�ل�ف��ة واذا م��ا ت��م ال�ت��وق�ي��ع مع
تلك الشركات.
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برلمان

 5نواب يقترحون تعديل قانون الخطة
اإلنمائية الخمسية
قدم  5نواب هم :عادل الخرافي
وط�ل�ال ال �ج�لال ود .عبدالحميد
دش� � �ت � ��ي وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال �ت �م �ي �م��ي
وع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي اق � �ت� ��راح
بقانون في ش��أن تعديل امل��ادة 3
فقرة  3واملادة  4من القانون رقم
 11لسنة  2015ب��إص��دار الخطة
اإلنمائية للسنوات 2016/2015
–  2020/2019مشفوعا بمذكرته
اإلي �ض��اح �ي��ة م ��ع اع �ط��ائ��ه ص�ف��ة
االستعجال.
وج � � � � ��اء ف � � ��ي ن � � ��ص االق� � � �ت � � ��راح
بقانون:
م ��ادة أول ��ى :ي�ع��دل ن��ص امل��ادة
 3ف �ق��رة  3م��ن ال �ق��ان��ون لتصبح
كالتالي-:
نسبة  50ف��ي امل��ائ��ة  % 50من
األس � �ه� ��م ت �خ �ص��ص ب��ال �ت �س��اوي
لجميع املواطنني ممن يحملون
الجنسية الكويتية وق��ت صدور
هذا القانون.

عادل الخرافي

طالل الجالل

عبدالله التميمي

مادة ثانية :يعدل نص املادة 4
من القانون لتصبح كالتالي:
ت� �ت ��ول ��ى ال� �ج� �ه ��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة
ال� �ت ��ي ي �ك �ل �ف �ه��ا م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ب � �ت� ��أس � �ي� ��س ال� � �ش � ��رك � ��ة ت� �ح ��دي ��د
رأس� � �م � ��ال� � �ه � ��ا وت � � ��وزي � � ��ع ج �م �ي��ع
األس �ه��م امل�خ�ص�ص��ة للمواطنني

بالتساوي بني جميع الكويتيني
امل�س�ج�ل��ة أس �م��اؤه��م ف��ي الهيئة
العامة للمعلومات املدنية وقت
ص� ��دور ه ��ذا ال �ق��ان��ون وم ��ن غير
تخصيص لكسور األس�ه��م على
أن يتم تسديد قيمة تلك األسهم
م ��ن االح �ت �ي ��اط ��ي ال� �ع ��ام ل �ل��دول��ة

كمنحة وع �ل��ى أن ت�ق�ي��د وال يتم
ال�ت�ص��رف ف�ي�ه��ا م��ن م�لاك�ه��ا مل��دة
ع �ش��ر س� �ن ��وات ك��ام �ل��ة ت� �ب ��دأ م��ن
ت��اري��خ تملكهم لتلك األس�ه��م مع
أحقيتهم فقط خالل تلك املدة من
تسلم عوائد األسهم وأرباحها.
م��ادة ثالثة :يلغى كل حكم أو

الطريجي :إغالق مجلة العربي
ردة ثقافية
أع � � ��رب ال� �ن ��ائ ��ب د .ع �ب��دال �ل��ه
ال� �ط ��ري� �ج ��ي ع� ��ن ان ��زع ��اج ��ه م��ن
األن� �ب ��اء امل �ت��داول��ة ع��ن اح�ت�م��ال
إغ �ل ��اق م �ج �ل��ة ال� �ع ��رب ��ي داع �ي ��ا
الحكومة إل��ى ال�ت��دخ��ل السريع
ل � �ل � �ح� ��ؤول دون ص � � � ��دور ه� ��ذا
القرار الذي سيكون ردة ثقافية
ومأساويا بكل املقاييس.
وأض � � � � � � ��اف ال� � �ط � ��ري� � �ج � ��ي ف��ي
ت �ص��ري��ح ص �ح��اف��ي ان أح � ��دا ال
ينكر ما لهذه املجلة من تاريخ
ع� ��ري� ��ق م �س �ت �م��ر م� �ن ��ذ م� ��ا ق �ب��ل
استقالل دولة الكويت وتحديدا
منذ العام  1958مشيرا إل��ى أن
الحكومة مطالبة بإنعاش هذه
املجلة بدال من إغالقها وإع��دام
إرث ثقافي كبير جدا لم يتوقف
ع��ن ال �ص��دور م�ن��ذ  58ع��ام��ا إال
فترة االحتالل العراقي الغاشم.
وق � � ��ال ال� �ط ��ري� �ج ��ي ان س �م��و
األم �ي��ر ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
ه � ��و م � ��ن وج � � ��ه إلص � � � � ��دار ه� ��ذه
املجلة عندما كان رئيسا لدائرة
امل �ط �ب��وع��ات وال �ن �ش��ر وه� ��و م��ا
يجسد اهتمام سموه بالثقافة

د .عبدالله الطريجي

وال �ع�ل��م وامل �ع��رف��ة ال �ت��ي تميزت
بها دولة الكويت وكانت مجلة
ال�ع��رب��ي ال��رائ��دة ح�ل�ق��ة ال��وص��ل
بني األشقاء في العالم العربي
ف� ��اس � �ت � �ح � �ق� ��ت م � �س � �م� ��ى م �ج �ل��ة
ك ��ل ال� �ع ��رب ال � ��ذي أط �ل �ق��ه ع�ل�ي��ه
مثقفون كبار.
وأض � � � ��اف ان ت �س �م �ي��ة دول� ��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت ع� ��اص � �م� ��ة ال� �ث� �ق ��اف ��ة
اإلسالمية للعام الحالي 2016
يؤكد املكانة الثقافية والعلمية

ل � ��دول � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت وه � � ��و م � ��ا ال
ي�س�ت�ق�ي��م م �ع��ه أب � ��دا ال�ت�ض�ي�ي��ق
ع �ل ��ى م �ن ��اب ��ر ال �ث �ق ��اف ��ة وال �ع �ل��م
وال� � �ت � ��ي ت � �ع ��د م� �ج� �ل ��ة ال� �ع ��رب ��ي
احدها.
وأش� � � � � � � ��ار ال� � �ط � ��ري� � �ج � ��ي إل � ��ى
امل �ن��اش��دات ال �ت��ي ان�ط�ل�ق��ت عبر
وس��ائ��ل ال �ت��واص��ل االج�ت�م��اع��ي
إلنقاذ مجلة العربي األمر الذي
ي ��دل ��ل ع �ل��ى أن إغ�ل�اق �ه��ا ي�م�ث��ل
ص��دم��ة ل�ل�ك��وي�ت�ي�ين ع �ل��ى وج��ه
الخصوص والعرب بوجه عام
م � �ش� ��ددا ع �ل ��ى اض � �ط �ل�اع وزي� ��ر
اإلع �ل��ام وزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود
بمسؤولياته واتخاذ كل ما من
شأنه الحفاظ على ه��ذه املجلة
العريقة وضمان ديمومتها.

نص ورد في أي قانون يتعارض
مع أحكام هذا القانون.
م� � � � ��ادة راب� � � �ع � � ��ة :ي� �ع� �م ��ل ب� �ه ��ذا
ال� �ق ��ان ��ون م ��ن ت ��اري ��خ ن� �ش ��ره ف��ي
الجريدة الرسمية.
م � � ��ادة خ ��ام� �س ��ة :ع� �ل ��ى رئ �ي��س
مجلس الوزراء والوزراء كل فيما
يخصه بتنفيذ هذا القانون.
وج��اء ف��ي امل��ذك��رة اإليضاحية
لالقتراح بقانون:
وم� � � ��ن ح � �ي� ��ث إن ال� � �ن � ��ص ف��ي
امل� ��ادة  152م��ن ال��دس �ت��ور م��ن أن
ك��ل ال �ت��زام ب��اس�ت�ث�م��ار م ��ورد من
موارد الثروة الطبيعية أو مرفق
م��ن امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ال ي �ك��ون إال
بقانون لزمن محدود وان تكفل
اإلج � � � ��راءات ال �ت �م �ه �ي��دي��ة تيسير
أعمال البحث والكشف وتحقيق
ال�ع�لان�ي��ة وامل�ن��اف�س��ة وم ��ا نصت
عليه املادة  153من الدستور من
أن كل احتكار ال يمنح إال بقانون
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وال� � � � ��ى زم� � � ��ن م � � �ح� � ��دود وك� ��ان� ��ت
الثروات الطبيعية في البالد تعد
من امللكيات العامة والتي يتملك
ف �ي �ه��ا امل ��واط� �ن ��ون ت �ل��ك ال �ح �ق��وق
بالتساوي بينهم وإع�م��اال لتلك
امل �ب��ادئ وت�م��اش�ي��ا م��ع نصوص
امل��واد  17و 20و 21من الدستور
وال�ت��ي ج��اءت جميعها م��ن اجل
رف��ع م�س�ت��وى املعيشة وتحقيق
ال � ��رخ � ��اء امل �ع �ي �ش��ي ل �ل �م��واط �ن�ين
وح� �ي ��ث إن ت �ل ��ك ال� �ش ��رك ��ات ه��ي
ش � ��رك � ��ات ت� �ن� �م ��وي ��ة ل � �ه ��ا ع�ل�اق ��ة
ب � � ��ال� � � �ث � � ��روات وج � �م � �ي � �ع � �ه ��ا م �ل��ك
األم ��ة ف �ك��ان يقتضي إج� ��راء ذل��ك
التعديل.

دشتي :سأتقدم بطلب مع نواب
إلنهاء أعمال جهاز للبدون
قال النائب د .عبدالحميد دشتي
ان الجهاز املركزي ملعالجة اوضاع
البدون ليس له الزم��ة اآلن بعد ان
ق ��ام ب�ع�م�ل��ه م��ن ع�م�ل�ي��ة اح�ص��ائ�ي��ة
وامل � � � �ف� � � ��روض اآلن ان ت� �ت ��واص ��ل
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ذات ال�ص�ل��ة
ل�لان �ت �ه��اء م ��ن ه� ��ذا امل �ل��ف م�ط��ال�ب��ا
بانهاء عمل الجهاز املركزي.
واض � � ��اف دش� �ت ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي :سمعنا ان وزارة التربية
ستنهي خدمات  ٪ 23من املوظفني
البدون وبعد تواصلنا مع الوزير
ب�ين ان ه��ذه مجرد نية وستحسم
ف��ي ش �ه��ر ي��ول �ي��و امل �ق �ب��ل وان ه��ذه
مراسلة جاءت من الجهاز املركزي
تطالب بانهاء خدمة بعض ابناء
ال� �ب ��دون وه� ��ذا االم� ��ر ج�ع�ل�ن��ا ن��دق
ناقوس الخطر وليس من املفترض
ان تقوم بهذا االمر الن دور الجهاز
يقف عند عملية حصر االعداد.
وت� � ��اب� � ��ع :اذا اس� �ت� �م ��ر ال� �ج� �ه ��از
امل ��رك� ��زي ف ��ي ت �ق��دي��م ك �ت��ب الن �ه��اء
اع �م��ال ال �ب��دون ان��ا ات�ع�ه��د بتقديم
ط�ل��ب م��ع ع ��دد م��ن ال �ن ��واب الن�ه��اء
اعمال الجهاز املركزي الن��ه يخلق

د .عبدالحميد دشتي

ل �ن��ا م�ش�ك�ل��ة ب ��زي ��ادة ع ��دد اع �ض��اء
البطالة وسيكون لها اث��ار سلبية
اج�ت�م��اع�ي��ة وال �ح��ق م�ن��اص��رة ه��ذه
الشريحة.
واض � � ��اف ان ال� �ج� �ه ��از امل ��رك ��زي
ق � ��ام ب �م��ا ع �ل �ي��ه م ��ن اح� �ص ��اء ع��دد
املستحقني للجنسية وتقديمهم
ب � �ع� ��ض ال � �ن � �ص� ��ح وال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات
الن � � �ص� � ��اف ه� � � ��ذه ال � �ش� ��ري � �ح� ��ة ف��ي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات االن� �س ��ان� �ي ��ة وه �ن��ا
ان � �ت � �ه� ��ى دوره ول� � �ك � ��ن ه� � ��م ل �ي��س

بيدهم قرار الن هذا دور الحكومة
وامل �ج �ل��س وي �ح �ت��اج ال� ��ى ت�ش��ري��ع
وال � �ي � ��وم ان � �ه� ��اء خ� ��دم� ��ات ال� �ب ��دون
يزيد من تعقيد املسألة ويشركنا
كساكتني ع��ن الحق وال�س��اك��ت عن
الحق شيطان أخرس.
وط��ال��ب ل�ج�ن��ة ح �ق��وق اإلن �س��ان
بتكثيف االجتماعات وعليها عقد
اجتماع مشترك مع لجنة الداخلية
والدفاع وااللتقاء مع نائب رئيس
ال � � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد الخالد ف��ي سبيل معالجة
ما يتطلبه التشريع بشأن البدون
كفئة معلقة بني األرض والسماء.
وأك� � ��د ان ق �ض �ي��ة ال � �ب� ��دون ف�ق��ط
تحتاج الى قرار وهم أبناء الكويت
وم � ��ا ي �ح �ص��ل ل �ه ��م م� ��ن ح � ��رب ف��ي
م�ص��در رزق �ه��م ه��ذا غ�ي��ر مستحب
وبصفتنا أعضاء مجلس األمة لن
نشارك في ظلم هذه الشريحة.
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ملف

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

الفصل التشريعي األول 312 :اقتراحا
برغبة منها  143مشتركا
الرغبات خالل الفصل األول

إعداد الملف -
عبده ابراهيم وأيمن
عبداهلل وسامح محمد:
نتناول في هذه الحلقة
الثانية االقتراحات براغبة
المقدمة خالل الفصول
التشريعية األول والثاني
والثالث والرابع والخامس
حيث قدم  55نائبا في
الفصل األول  312رغبة
وفي الفصل الثاني قدم
 39نائبا  153رغبة وفي
الفصل الثالث قدم 47
نائبا  219رغبة وفي الفصل
الرابع قدم  42نائبا 171
رغبة وفي الفصل الخامس
قدم  50نائبا  770رغبة.
وفيما يلي التفاصيل:
 312رغ �ب��ة ق��دم �ه��ا  55ن��ائ �ب��ا في
الفصل التشريعي األول وتأتي زيادة
عدد النواب نتيجة استقالة  10نواب
وإجراء انتخابات تكميلية.
وأكثر النواب تقديما لالقتراحات
ال �ن��ائ �ب��ان م��رض��ي األذي� �ن ��ه وم�ح�م��د
ال � �ب� ��راك ب� �ـ  34اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ل�ك��ل
م� �ن� �ه� �م ��ا وال� � �ن � ��ائ � ��ب ع � �ل ��ي األذي � �ن � ��ه
والنائـــب حمـــــد الحميــــدة بـ  28رغبة
والنائب ابراهيم خريبط بـ  27رغبة
ثم النائب خليفـــة الجـــــــري بـ  26رغبة.
ول �ل �م��راف��ق وال �خ ��دم ��ات ال�ن�ص�ي��ب
األك � �ب ��ر م ��ن االق � �ت� ��راح� ��ات ب��رغ �ب��ة إذ
ق��دم ال�ن��واب  64رغبة ثم االقتراحات
املتعلقة بالرعاية السكنية بـ  45رغبة
فالتعليم بـ  39رغبة ثم شؤون األسرة
ب�ـ  28رغ�ب��ة فالرعاية الصحية ب�ـ 26
رغبة فاملرور بـ 23رغبة أما املواضيع
امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب� ��ال � �ش � �ب� ��اب وال � ��ري � ��اض � ��ة
واإلعالم فاألقل في االقتراحات بعدد
رغبة واح��دة ثم االقتراحات املتعلقة
باملعاقني ب�ع��دد رغبتني ث��م القضاء
والقروض بعدد  3رغبات وكان عدد
االقتراحات في دور االنعقاد األول 38
اقتراحا وفي الثاني  101والثالث 78
وال��راب��ع  59والخامس التكميلي 36
اقتراحا.
وأبرز الرغبات التي قدمها النواب
ه��ي :اق�ت��راح ب��ان يعقد مجلس االم��ة
جلستني ف��ي االس �ب��وع حتى يتمكن

%54.2

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

تصنيف موضوعات الرغبات
في الفصل االول

%11.5 %12.2

%45.8

%18.9

%32.4

%25

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

اإلجمالي

العدد

169

143

312

العدد

38

101

78

59

36

312

املعدل

% 54.2

% 45.8

٪ 100

املعدل

٪ 12٫2

٪ 32٫4

٪ 25

٪ 18٫9

٪ 11٫5

٪ 100

املجلس من انجاز ما لديه من اعمال
وت �ك��وي��ن ل�ج�ن��ة بمجلس االم ��ة لحل
م �ش��اك��ل ق�ض�ي��ة االي �ج ��ار وع� ��دم مس
االح �ت �ي��اط��ي ال �ع ��ام ل �ل��دول��ة وال�ع�م��ل
ع�ل��ى تنميته وان �ش��اء وزارة خاصة
ل �ش��ؤون ال�ن�ف��ط وان �ش ��اء دار االف �ت��اء
او مجلس االفتاء في الكويت ومنح
امل ��وظ ��ف ال �ك��وي �ت��ي رات� �ب ��ه ك��ام�ل�ا اذا
اض �ط��رت��ه ال � �ظ ��روف مل �ص��اح �ب��ة اح��د
اق� ��ارب� ��ه ل �ل �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج واق ��ام ��ة
م �ص �ن��ع ل�ت�ق�ط�ي��ر امل� �ي ��اه ف ��ي ج��زي��رة
ف �ي �ل �ك��ا وت� �ن� �ظ� �ي ��م ح� ��ول� ��ي وال� �ن� �ق ��رة
والجابرية والساملية والراس وميدان
ح��ول��ي وتشكيل لجنة للمناقصات
الحكومية وتخفيض اسعار السكر
وط � ��رح م ��وض ��وع ال �ج �ن �س �ي��ة ب�ش�ك��ل
م �ف �ص��ل وم �ن ��اق �ش ��ه ت �خ �ف �ي��ض رس ��م
تسجيل ال �ع �ق��ارات وت�ش�ج�ي��ر جميع
ش � � � ��وارع ال� �ك ��وي ��ت وزرع االش � �ج ��ار
ف��ي ج�م�ي��ع االرص �ف ��ة وام � ��ام ال�ب�ي��وت
وتثمني ال�ب�ي��وت القديمة ف��ي القبلة
وامل � � ��رق � � ��اب وال� � �ف � ��روان� � �ي � ��ة ودراس � � � ��ة
اوض � � � � ��اع ال � �خ� ��ري � �ج �ي�ن ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن
وت �س �ه �ي��ل االج� � � ��راءات الب� �ن ��اء ب��ادي��ة
الكويت في الحصول على الجنسية
وف��رض رس��وم جمركية على جميع
م �س �ت��وردات ش��رك��ات ال�ن�ف��ط العاملة
في الكويت وتوزيع البيوت الجاهزة
املتوافرة لديها على املستحقني من
ذوي ال��دخ��ل امل �ح��دود م��ن امل��واط�ن�ين

وان �ش ��اء م�خ�ف��ر ش��رط��ة ف��ي ال�ج�ه��راء
وت � �ب � �ل � �ي� ��ط ج � �م � �ي� ��ع ش� � � � � � ��وارع ق ��ري ��ة
الصليبخات وانشاء مخفر للشرطة
بمنطقة الشعب وانشاء مراكز رعاية
للشباب بمناطق ال��دع�ي��ة وال��دس�م��ة
وب�ع��ض امل�ن��اط��ق السكنية بالكويت
واق� ��ام� ��ة ب �ع��ض امل� ��راف� ��ق ال �ع ��ام ��ة ف��ي
جزيرة فيلكا واعفاء املزارعني ومربي
ال � ��دواج � ��ن واالغ � � �ن � ��ام م� ��ن ث� �م ��ن م ��اء
الصليبية وانشاء مستوصف لقرية
الشعيبة وانشاء اربع مكتبات عامة
ف ��ي ك ��ل م ��ن ال �ف �ح �ي�ح �ي��ل وال�ش�ع�ي�ب��ة
والفنطاس وابوحليفة وانشاء بيوت
ذوي الدخل املحدود في قرية املنقف
وت�ع�ب�ي��د وان � ��ارة ش � ��وارع ف��ي بعض
املناطق واعفاء املوظفني ومحدودي
الدخل والذين يدفعون ايجار بيوتهم
م��ن ث �م��ن اس �ت �ه�لاك امل� ��اء وال �ك �ه��رب��اء
وت �س �ه �ي��ل اع� �ط ��اء ال� �ق ��روض اله��ال��ي
وم � � � �س� � � ��اواة
قريتي واره واملقوع
ص �غ��ار امل��وظ �ف�ين وامل�س�ت�خ��دم�ين في
ب � ��دل االن� �ت� �ق ��ال وان ت �خ �ت��ص دائ � ��رة
التسجيل العقاري وحدها بتسجيل
العقارات وتشكيل لجنتني لالشراف
على جميع البرامج التلفزيونية قبل
ع��رض�ه��ا وان ت�ف��رض وزارة التربية
ع�ل��ى ال�ت�لام�ي��ذ ال�ب��ال�غ�ين ال �ص�لاة في
اوقاتها واستمرار دفع راتب املوظف
املتوفي كامال ملدة ستة اشهر كاملة.
وتخصيص جلسة ملجلس األم��ة

مل�ن��اق�ش��ة ال�ت�س�ه�ي�لات ال �ت��ي تقدمها
ال�ح�ك��وم��ة ل�ش��رك��ة ال �ب �ت��رول الوطنية
ف � � ��ي وج � � � ��ه م � � � �ح� � � ��اوالت ال � �ش � ��رك � ��ات
االج �ن �ب �ي��ة م �ح��ارب��ة ه� ��ذه ال �ش��رك��ات
ب ��اس �ت �م ��رار وإص� � � ��دار ق � ��رار ب�ت�ع�ي�ين
ل �ج �ن��ة م ��ن ع �ش��رة اش� �خ ��اص م ��ن ك��ل
دائ��رة انتخابية واح��د وذل��ك لتوزيع
ب�ي��وت ذوي ال��دخ��ل ب��دال م��ن اللجنة
ال�ح��ال�ي��ة وال ي�ص��ح ل�ع�ض��و املجلس
املنتخب الجمع بني العضوية وتولي
ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ع��ام��ة وت �ث �م�ي�ن م�ن�ط�ق��ة
ش � ��رق وت� �ع ��وي ��ض أص � �ح� ��اب ب�ع��ض
امل�ن��ازل في الساملية لتالفي االض��رار
ال �ن��اج �م��ة م ��ن ج � ��راء ت�ع�ل�ي��ة ال�ط��ري��ق
ال �ع��ام ع��ن م�س�ت��وى م�ن��ازل�ه��م ووق��ف
منح الجنسية من الفئة الثانية ملدة
خمس سنوات واعفاء املوظفني مدة
خمس سنني عن دف��ع االق�س��اط التي
يدفعونها عن ال�ق��روض املالية التي
تسلموها من الحكومة لبناء بيوت
ال�س�ك��ن وت��وزي��ع ب �ي��وت ذوي ال��دخ��ل
امل� �ح ��دود ف��ي ك��ل م�ن�ط�ق��ة ب ��أن ت�ك��ون
اولوية التوزيع للسكان القاطنني في
املنطقة نفسها ونقل املكتب الرئيسي
ل � �ش ��رك ��ة ن � �ف ��ط ال � �ك� ��وي� ��ت م � ��ن ل� �ن ��دن
ل�ل�ك��وي��ت وم �س��اواة ص�غ��ار املوظفني
وامل� �س� �ت� �خ ��دم�ي�ن ف� ��ي ب� � ��دل االن� �ت� �ق ��ال
وتغيير سياسة الحكومة ازاء نظام
ال�ت�ق�س�ي��ط ب��ال�ن�س�ب��ة ل�لاس�ت�م�لاك��ات
وت � �ق ��دي ��م امل � �س � ��اع � ��دات امل � ��ادي � ��ة إل ��ى

اصحاب هذه املنازل ممن يثبت عدم
قدرتهم على االنفاق واصدار قرار إلى
الحكومة بشأن النظر بعني االعتبار
إل ��ى اح� ��وال ال �ق��رى وت�ش�ج�ي��ر ال�ج��زء
الشمالي من قرية الجهراء وتسهيل
اعطاء القروض املادية ألهالي قريتي
وارة وامل� �ق ��وع وت�خ�ص�ي��ص م�س��اك��ن
للقريتني خ��ارج ح��دود التنظيم في
منطقتي العضيلية وجليب الشيوخ
ومنح التسهيالت لهم وانشاء مرافق
ع��ام��ة ف��ي ت�ل��ك امل�ن��اط��ق وتخصيص
ق� �س ��ائ ��م ف � ��ي ق� ��ري� ��ة ال �ص �ل �ي �ب �ي �خ��ات
للمواطنني م��ع اع�ط��ائ�ه��م ق��رض��ا من
بنك االئتمان وسرعة انشاء املجمع
الصحي بالفروانية واختيار مختار
ل �ق��رى ج�ل�ي��ب ال �ش �ي��وخ وال�ع�ض�ي�ل�ي��ة
وص �ي �ه ��د ال� � �ع � ��وازم وع� � ��دم ال �س �م��اح
باستيراد س�ي��ارات امل��ازوت والديزل
وال� �ت� �ع ��اق ��د م� ��ع ال �ف �ن �ي�ي�ن ف� ��ي وزارة
ال� �ص� �ح ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة وان � � �ش� � ��اء م ��راك ��ز
ل��رع��اي��ه ال�ش�ب��اب ف��ي ب�ع��ض امل�ن��اط��ق
وت� �خ� �ف� �ي ��ض ث� �م ��ن اس � �ت � �ه �ل�اك ال �ح��د
االدن��ى من ال��وح��دات الكهربائية من
خمسة فلوس إلى ثالثة وانشاء مركز
إلطفاء الحريق في القرى الساحلية
واالح �ت �ف ��اظ ب��االح �ي��اء ال �ق��دي �م��ة في
الكويت وتعديل بعض م��واد قانون
بنك االئ�ت�م��ان وب�ن��اء م ��دارس ري��اض
اط� �ف ��ال وم � � ��دارس اب �ت��دائ �ي��ة ل�ل�ب�ن�ين
وأخرى للبنات.

املوضوعات

العدد

مرافق وخدمات

64

الرعاية السكنية

45

التعليم

39

شؤون االسرة

28

الرعاية الصحية

26

املرور

23

العسكريون

17

اتصاالت

14

التجنيس والبدون

10

تسمية شوارع
ومناطق

8

االقتصاد

8

املعاشات

5

التوظيف

4

القضاء

3

القروض

3

العمل األهلي

2

املعاقون

2

املتقاعدون

2

االعالم

1

الشباب والرياضة

1

موضوعات اخرى

7

اإلجمالي

312
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الرغبات النيابية
في  14فصال

ملف

07

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

الفصل التشريعي الثاني  153 :اقتراحا
برغبة قدمها  39نائبا
الرغبات خالل الفصل الثاني

 153اق� �ت ��راح ��ا ب ��رغ �ب ��ة ق��دم �ه��ا
 39ن��ائ�ب��ا ف��ي ال�ف�ص��ل التشريعي
الثاني تنوعت تلك الرغبات فيما
ب�ين امل��راف��ق وال�خ��دم��ات والتعليم
وامل ��رور وش��ؤون األس��رة ورغبات
ت �ت �ع �ل��ق ب� � ��أوض� � ��اع ال �ع �س �ك��ري�ي�ن
والرعاية الصحية وغيرها.
وك � � ��ان أك � �ث� ��ر ال� � �ن � ��واب ت �ق��دي �م��ا
ل �ل��اق� � �ت � ��راح � ��ات ال� � �ن � ��ائ � ��ب م � �ب� ��ارك
ال �ح �س��اوي ب� �ـ  23رغ �ب��ة وال �ن��ائ��ب
راش� � � ��د ال� �ح� �ج� �ي�ل�ان ب� � �ـ  13رغ �ب��ة
وال�ن��ائ��ب علي األذي �ن��ه ب�ـ  11رغبة
والنصيب األك�ب��ر م��ن االقتراحات
ل �ل �م��راف��ق وال �خ��دم��ات ب �ـ  28رغ�ب��ة
ف��ال �ت �ع �ل �ي��م ب � �ـ  22رغ� �ب ��ة وش � ��ؤون
األس ��رة وال�ع�س�ك��ري��ون ب�ـ  14رغبة
والرعاية الصحية بـ  13رغبة.
وأق� � � ��ل ال� ��رغ � �ب� ��ات امل � �ق� ��دم� ��ة م��ن
ال� �ن ��واب ف ��ي م��وض��وع��ات اإلع �ل�ام
واملعاشات املعاقون برغبة واحدة
لكل منهما ثم التوظيف والقضاء
ب�ـ  3اقتــــــرحــــــات ثــــم القـــــــــروض
ب�ـ  3اق�ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة .وك��ان عدد
االقتراحات في دور االنعقاد األول
 56اق�ت��راح��ا وال�ث��ان��ي  36والثالث
 23وال � ��راب � ��ع  20وال � �خ ��ام� ��س 18
اقتراحا.
وأب � � ��رز ال ��رغ� �ب ��ات ال� �ت ��ي ق��دم�ه��ا
ال � �ن� ��واب ه� ��ي :ت �ع �ي�ين ال �ك��وي �ت �ي�ين
س��واء كانوا حاصلني على مؤهل
م �ت��وس��ط او ك ��ان ��وا غ �ي��ر م��ؤه�ل�ين
وت � � ��وزي � � ��ع ب� � �ي � ��وت ذوي ال� ��دخ� ��ل
امل � �ح� ��دود ح �س��ب ن� �ظ ��ام االول ��وي ��ة
بغض النظر عن اي منطقة كانت
وان � �ش� ��اء ادارة االي � �ت� ��ام ال �ت��اب �ع��ة
ل � ��وزارة ال �ع��دل وت�خ�ف�ي��ض رس��وم
الهاتف للمنازل واعفاء املوظفني
مل� � � ��دة خ � �م� ��س س � � �ن� � ��وات م� � ��ن دف� ��ع
االق � �س� ��اط ل �ل �ح �ك��وم��ة وال � �ق� ��روض
املالية التي تسلموها منها وفتح
م��دارس وكليات بترولية لتعليم
ص �ن��اع��ة ال� �ب� �ت ��رول وف� �ت ��ح م��راك��ز
ل �ت��دري��ب امل��واط �ن�ي�ن ع �ل��ى ال �س�لاح
وان �ش��اء مكتب يخصص لشؤون
ال� �ع ��اط� �ل�ي�ن ع� ��ن ال� �ع� �م ��ل واق � �ت� ��راح
بتخفيض ال��رس��وم ال�ع�ق��اري��ة بما
ال ي ��ره ��ق امل ��واط� �ن�ي�ن وت �خ �ف �ي��ض
ال��رس��وم ال�ق�ض��ائ�ي��ة وان �ش��اء كلية
ل �ل �ت �م ��ري ��ض ت� �خ� �ص ��ص ل� �ت ��دري ��ب
الشباب الكويت وتشجيع الطالب
ال �ك��وي �ت �ي�ين امل �ت �ف��وق�ين م ��ن حملة
ال� �ث ��ان ��وي ��ة ال� �ع ��ام ��ة ع� �ل ��ى دراس � ��ة
الصيدلة والطب بمنحهم مكافآت

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد
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اض ��اف� �ي ��ة ت �ش �ج �ي �ع �ي��ة وت �ص �ن �ي��ف
ج �م �ي��ع ال �ك��وي �ت �ي�ين ال �ع��ام �ل�ين في
اج � �ه � ��زة ال � ��دول � ��ة وت� �ع� �ي�ي�ن ك �ت��اب
ال� �ج� �ل� �س ��ات ف � ��ي ج �م �ي ��ع امل �ح ��اك ��م
م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين وع� ��دول الحكومة
ع ��ن ال �ح �ك��م ال� �خ ��اص ب��ال �س��ن ف��ي
تشغيل الكويتيني وتجميد ق��رار
ال�ح�ك��وم��ة ب �ع��دم ت�ع�ي�ين ال�ك��وي�ت��ي
الذي بلغ من العمر خمسني عاما
وقيام وزارة العدل بالعمل بنظام
امل� �ح� �ل� �ف�ي�ن ب � ��أس � ��رع وق � � ��ت م �م �ك��ن
وت�ع�ي�ين مفتي ل�ل�ب�لاد ل�ك��ي يكون
مرجع دينيا وانشاء وزارة تسمى
وزارة ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
وامل � �ع� ��دن � �ي� ��ة وت � �ع� ��وي� ��ض م� � ��ن ل��م
يحصل على قسائم لبناء بيوتهم
ع�ل�ي�ه��ا وزي� � ��ادة م �ب �ل��غ االق� �ت ��راض
ل �ل �م��واط �ن�ين ع �ش ��رة ب��امل �ئ��ة وذل ��ك
بسبب ارتفاع اسعار م��واد البناء
وت� �ع� �ي�ي�ن م �ج �ل��س الدارة ام� � ��وال
االوق � ��اف ال �خ �ي��ري��ة م��ن امل��واط �ن�ين
ي� � �خ� � �ت � ��اره � ��م م � �ج � �ل� ��س ال � � � � � � ��وزراء
واالس � � � ��راع ف ��ي ت �ن �ظ �ي��م ال �ح��دائ��ق
العامة وتشجيرها داخ��ل مناطق
ال� �س� �ك ��ن ك ��اف ��ة وال � �ج� ��دي� ��دة م�ن�ه��ا
خاصة وزيادة املخصصات املالية
لطالبنا الذين يدرسون بالخارج
بنسبة ع�ش��ري��ن ب��امل��ائ��ة وتشكيل
لجنة لتنسيق االعمال املتشابهة
ف��ي ال� � ��وزارات وال ��دوائ ��ر املختلفة

وان ��ارة وتشجير بعض ال�ش��وارع
في عدة مناطق وان تعمل جامعة
الكويت بنظام االن�ت�س��اب وبفتح
ه ��ذا ال �ب��اب س�ي�ح�ق��ق رغ �ب��ات فئة
ك � �ب � �ي ��رة م � ��ن امل� ��وظ � �ف�ي��ن وان � �ش� ��اء
م��دارس ومستوصفات ومساجد
ف ��ي ع� ��دد م ��ن امل �ن��اط��ق وأن ت�ق��وم
وزارة ال� �ص� �ح ��ة ب� � ��اص� � ��دار ق � ��رار
إلي �ج��اد ص�ي��دل�ي��ة خ�ف��ر ل�ي�ل�ي��ة في
ج �م �ي��ع م �ن��اط��ق ال �ك��وي��ت وان �ش��اء
اح� � � � � � ��واض ل� � �ل� � �م � ��راك � ��ب وال � �س � �ف� ��ن
ال� �ص� �غ� �ي ��رة ال� � �ع � ��ائ � ��دة ل� �ص� �ي ��ادي
االسماك بطريقة تحافظ على هذه
السفن.
وان ت� � � �ك � � ��ون ال� � �ت� � �ش � ��ري� � �ع � ��ات
االسالمية هي املستقى األساسي
وامل ��رج ��ع ل��وض��ع ح� ��دود األح �ك��ام
والنصوص القانونية ملواد قانون
ال� �ج ��زاء وت �ص �ن �ي��ف امل�س�ت�خ��دم�ين
الكويتيني الذين يشغلون وظائف
ك �ت��اب �ي��ة ب ��إح ��دى درج � ��ات ال�ح�ل�ق��ة
الثالثة من الجدول املرافق لقانون
ال��وظ��ائ��ف ال �ع��ام��ة امل��دن �ي��ة اس ��وة
ب��زم�ل�ائ �ه ��م ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وت �ب �ل �ي��ط
ال �ج��زء امل � ��ؤدي م��ن م�ج�م��ع ال�ن�ف��ط
رق� ��م  13إل� ��ى م�ن�ط�ق��ة ال�ص�ب��اح�ي��ة
وس ��رع ��ة رص ��ف ش � ��وارع ام ص��دة
وان��ارة الشوارع الرئيسة بمنطقة
ب�ن�ي��د ال �ق��ار وع ��دم ان �ج��راف اب�ن��اء
الكويت باالشتغال في الوظائف

االس � �ت � �خ� ��دام � �ي� ��ة غ � �ي� ��ر ال� �ن ��اف� �ع ��ة
وتوسعة معظم شبكات الصرف
ف��ي ال�ش��وارع حتي تكون مجارية
ل � �ت � �ق� ��دم ال � �ك� ��وي� ��ت م� � ��ن ال� �ن ��اح� �ي ��ة
ال �ع �م��ران �ي��ة واع� � � ��داد م�س�ت��وص��ف
ف��ي ق��ري��ة الصبيحية باعتبارها
م��ن ال �ق��رى ال��زراع �ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
وس��رع��ة تمهيد ال �ط��رق باملنطقة
ال�ت��اس�ع��ة تيسيرا ع�ل��ى امل��واط�ن�ين
ل � �ق � �ض� ��اء ح� ��وائ � �ج � �ه� ��م ب� �س� �ه ��ول ��ة
وح�م��اي��ة س�ف��ن ص �ي��ادي االس �م��اك
وغ �ي ��ره ��ا م ��ن ال �س �ف��ن وت�خ�ف�ي��ض
ق �ي �م��ة ال� �ق� �س ��ائ ��م ال �س �ك �ن �ي��ة ال �ت��ي
ت �ع �ط ��ى ل �ل �م��وظ �ف�ي�ن م � ��ع ق � ��روض
م �ن��اط��ق امل �ن �ص��وري��ة وال �ع��دي �ل �ي��ة
وال�ش��رق�ي��ة إل��ى مبلغ  1000دينار
للقسيمة الواحدة وانشاء قسائم
ل �ل �ت ��وزي ��ع واخ � � ��رى ل �ب �ي ��وت ذوي
ال ��دخ ��ل امل � �ح� ��دود ب �م �ن �ط �ق��ة اب ��رق
خيطان وقيام البنوك عند تسليم
م� �س� �ت� �ن ��دات ال� �ب� �ض ��ائ ��ع ل�س�ح�ب�ه��ا
م ��ن ال� �ج� �م ��ارك ب ��اض ��اف ��ة ال ��رس ��وم
املقررة على املبالغ املطلوبة وعدم
ال �س �م��اح ل �ل �س �ي��ارات ال �ت��ي تحمل
ارقاما كويتية ويملكها اشخاص
غير كويتيني السفر خ��ارج البالد
الن بعض اصحاب هذه السيارات
يقومون بأفعال تسيء إلى سمعة
ال �ب�لاد وتخصيص مضخة مياه
ع��ذب��ة مل�ن�ط�ق��ة ال��رم �ي �ث �ي��ة الت �س��اع

ال �ب �ن��اء ال�س�ك�ن��ي وال �ت �ج��اري فيها
وتخصيص مضخة اخرى ملنطقة
النقرة وحولي والجابرية الزدياد
سكان تلك الناطق واتساع البناء
فيها كذلك وان�ش��اء او تخصيص
م �س �ج��د ف� ��ي امل� �ن� �ص ��وري ��ة الب� �ن ��اء
الجعفرية وان�ش��اء وح��دة صحية
م�ج�م�ع��ة ت �خ��دم م�ن�ط�ق��ة االح �م��دي
والقرى امل�ج��اورة وقيام الحكومة
ب��ان �ش��اء ق ��ري زراع� �ي ��ة ع �ل��ى ط��ول
الحدود مع العراق للزراعة وتربية
املواشي والدواجن وانشاء مساكن
ب�س�ي�ط��ة وع� ��دم ال �س �م��اح ب��اع �ط��اء
اس� �ت� �م ��ارة ت �ع �ل �ي��م ق� �ي ��ادة س �ي��ارة
إل��ى اش �خ��اص غ�ي��ر ك��وي�ت�ي�ين ع��دا
االشخاص الذين يحملون اجازات
قيادة سيارة من بلدهم.

املوضوعات

العدد

مرافق وخدمات

28

التعليم

22

املرور

14

العسكريون

14

شؤون االسرة

14

الرعاية الصحية

13

الرعاية السكنية

9

تسمية شوارع
ومناطق

9

املتقاعدون

6

العمل األهلي

6

القروض

4

القضاء

3

التوظيف

3

املعاشات

1

االعالم

1

االقتصاد

1

املعاقون

1

موضوعات اخرى

4

اإلجمالي
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ملف

الرغبات النيابية
في  14فصال

aldostoor

االثنين  07جمادى األولى  15 . 1437فبراير 2016

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

الفصل التشريعي الثالث 219 :رغبة منها
 48بشأن المرافق والخدمات
%1.4

الرغبات خالل الفصل الثالث

 219رغ�ب��ة ق��دم�ه��ا  47ن��ائ�ب��ا في
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ث��ال��ث تتعلق
بالشأن الخدمي واملرافق والرعاية
الصحية وش��ؤون األس��رة والرعاية
السكنية وغيرها.
وك � � � ��ان أك � �ث � ��ر ال � � �ن� � ��واب ت �ق��دي �م��ا
ل�لاق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ال�ن��ائ��ب ناصر
العصيمي ب�ـ  47رغبة يليه النائب
م� � �ب � ��ارك ال� � �ح� � �س � ��اوي ب� � �ـ  35رغ� �ب ��ة
والنائب محمد البراك  26رغبة
والنصيب األكبر من االقتراحات
ل �ل �م��راف��ق وال� �خ ��دم ��ات ب� �ـ  48رغ �ب��ة
وال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ص �ح �ي��ة ب � �ـ  23رغ �ب��ة
وش� ��ؤون األس� ��رة ب �ـ  19رغ �ب��ة .وأق��ل
ال� ��رغ � �ب� ��ات ف� ��ي م� ��وض� ��وع امل �ع��اق�ي�ن
برغبتني اثنني ثم االعالم واملعاشات
والقضاء وتسمية شوارع ومناطق
ب�ـ  3رغ�ب��ات .وك��ان ع��دد االقتراحات
ف��ي دور االنعقاد األول  54اقتراحا
والثاني  50والثالث  83والرابع 29
والخامس  3اقتراحات.
وأب � � � ��رز ال� ��رغ � �ب� ��ات ال � �ت ��ي ق��دم �ه��ا
النواب هي:
ن �ق��ل وق��ائ��ع اج �ت �م��اع��ات مجلس
االم� � � � ��ة ع � �ب� ��ر ش � ��اش � ��ة ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون
واالذاع� � ��ة ح�ت��ى ي�ت�م�ك��ن ك��ل م��واط��ن
االستماع والوقوف على ما يجري
م��ن مناقشات وان �ش��اء لجنه دائمة
بمجلس األم��ة تسمى لجنة شؤون
ال� �ن� �ف ��ط وع � �ق� ��د ج �ل �س �ت��ي ع� �م ��ل ف��ي
االس� �ب ��وع اض��اف��ة ل�ج�ل�س��ة ال �ث�لاث��اء
بمجلس االم��ة وال �غ��اء ق�ي��ود السفر
امل � �ف ��روض ��ة ع �ل ��ى م ��واط� �ن ��ي ال � ��دول
العربية الراغبني في دخول الكويت
ومعاملتهم باملثل وااليعاز للبنوك
ب�ت�ط�ب�ي��ق ن �ظ ��ام ال �ت �ق��اع��د امل �ع �م��ول
ب� ��ه ب��ال �ن �س �ب��ة مل ��وظ� �ف ��ي ال �ح �ك��وم��ة
الكويتيني وعمل دراسة مستفيضة
ل �ت �ح��دي��د ال �ح��د االدن � ��ى م ��ن ال��دخ��ل
ال� � � � ��ذي ب � �م ��وج � �ب ��ه ي� �ك� �ف ��ل ل�ل��اس� ��رة
الكويتية ح�ي��اة كريمة و تخفيض
ال�ق��روض إل��ى النصف م��ا سيترتب
عليه ان�خ�ف��اض االق �س��اط الشهرية
ال � �ت� ��ي ت� �ت� �ق ��اض ��اه ��ا ال� �ح� �ك ��وم ��ة م��ن
املوظف وانشاء ادارة للتصليحات
ال � �ص � �غ � �ي� ��رة ل � �ل � �ط� ��رق وت� �خ� �ف� �ي ��ض
ال��رس��وم في وزاره العدل إل��ى الربع
ت �ي �س �ي��را ل �ل �م��واط �ن�ي�ن وق � �ي� ��ام ب�ن��ك
التسليف واالدخ��ار بمنح املزارعني
ق��روض��ا طويلة امل��دى ليتسنى لهم
ال �ق �ي��ام ب ��ال ��زراع ��ة ع �ل��ى خ �ي��ر وج��ه
وان� � �ش � ��اء ح� ��دائ� ��ق ع� ��ام� ��ة وم�ل�اع ��ب
ل�ل�اط� �ف ��ال وم� �س ��اج ��د واس� �ت ��راح ��ات

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

%14

%24.7

%86

%22.8

تصنيف موضوعات الرغبات
في الفصل الثالث

%13.2
%37.9

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

اإلجمالي

العدد

148

71

219

العدد

54

50

83

29

3

219

املعدل

% 67.6

% 32.4

% 100

املعدل

% 24.7

% 22.8

% 37.9

% 13.2

٪ 1.4

100٪

تصنيف
االقتراحات

فردي

ومستوصفات وم��واق��ف للسيارات
ودوارات وان ��ارة ش��وارع ف��ي بعض
امل� �ن ��اط ��ق وق � �ي� ��ام وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ب�م�ض��اع�ف��ة ع ��دد ال�ع��ام�ل�ين ب��امل�ط��ار
ومراكز الحدود البرية من موظفي
ال � � �ج� � ��وازات وال � �ج � �م� ��ارك وت �ق �س �ي��ط
اش �ت��راك ال�ه��ات��ف ع�ل��ى امل��وظ��ف إل��ى
اقساط شهرية وانشاء دائ��رة مرور
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة ال �ج �ه��راء وزي� � ��ادة ع��دد
ال �ع��ام �ل�ي�ن ف ��ي م �ك �ت��ب ص �ح��ة ل �ن��دن
لتخفيف العبء عنه وحتى يتمكن
املوظفون من خدمه املواطنني وفتح
م �ك �ت��ب ل �ل �ج �ن��ه ت �ح �ق �ي��ق ال�ج�ن�س�ي��ة
وزيادة املعونات التي تقدم لالندية
وال �ج �م �ع �ي��ات وال� �ن� �ق ��اب ��ات ب�ن�س�ب��ة
( )% 50ورب��ط كلمة الخليج بكلمة
ال �ع��رب وان ت ��ورد اي�ن�م��ا وج ��دت ان
ك��ان��ت ف��ي ال�ص�ح��ف او امل �ج�ل�ات او
اس �م ��اء ال �ش��رك��ات او م ��ا ي�ش��اب�ه�ه��ا
م � ��ن ت � �س� �م ��ىات دائ � �م� ��ا ت� �ح ��ت اس ��م
ال� �خ� �ل� �ي ��ج ال � �ع� ��رب� ��ي وذل� � � ��ك ح �ف��اظ��ا
م �ن��ا ع �ل��ى ح �ق �ن��ا ال �ق��وم��ي وت��أك �ي��دا
ل �ع ��روب ��ة خ �ل �ي �ج �ن��ا ال �ع ��رب ��ي وم �ن��ح
امل ��وظ ��ف ال� � ��ذي ي �ع �م��ل ف ��ي امل �س��رح
اج� � � ��ازة ش� �ه ��ر ل� �ح�ي�ن االن � �ت � �ه ��اء م��ن
عرض املسرحية وتكويت املحققني
ب ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة واق�ت�ص��ار ت��زوي��د
ال �ب��واخ��ر ب��ال��وق��ود ع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة
فقط دون غيرها وتقديم مساعدات
مختلفة ل�ل�م��زارع�ين الكويتيني في

مشترك

اإلجمالي

منطقتي العبدلي وال��وف��رة والعمل
ع�ل��ى ت�ح��دي��د م��وع��د م�ع�ين ل�لاج��ازة
ال� �ف� �ض ��ائ� �ي ��ة ل �ل �م �ح ��اك ��م ف � ��ي ف �ص��ل
ال �ص �ي ��ف وال � �غ � ��اء دائ� � � ��رة االس� �ك ��ان
واع� �ط ��اء ب ��دل س �ك��ن مل ��ن ت�ح�ت��اج�ه��م
الحكومة وان�ش��اء مبان رسمية في
م��راك��ز ال �ح��دود م�ج�ه��زة بالكهرباء
وال�ه��ات��ف وب �ن��اء س��د لحماية قرية
اب��وح �ل �ي �ف��ة م ��ن م �ي��اه االم� �ط ��ار وان
ت�ق�ب��ل وزارة ال �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
وال�ع�م��ل تسجيل طلبات الحصول
على بيوت ذوي الدخل املحدود من
ال�ش�ب��اب غ�ي��ر امل �ت��زوج�ين ب�ع��د ممن
هم في الوظائف الرسمية او طلبة
الجامعات واستبدال عباره كويتي
او ك��وي�ت�ي��ة ب��ال�ت��أس�ي��س ب�ش�ه��ادات
ال �ج �ن �س �ي��ة ع �ل��ى ان ت �ك ��ون ك��وي�ت�ي��ا
او ك��وي�ت�ي��ة وف �ق��ا ل �ل �م��ادة امل��ذك��ورة
وان� � � �ش � � ��اء ب � �ن� ��ك ص � �ن� ��اع� ��ي ع � �ق� ��اري
يتولي تمويل املشاريع الصناعية
وال �ع �ق��اري��ة وج �ع��ل ادارة ال �ج�م��ارك
ادارة م�س�ت�ق�ل��ة ب�م�ي��زان�ي��ة مستقلة
وان يكون نظام توزيع بيوت ذوي
الدخل املحدود والقسائم السكنية
والقسائم الصناعية قائما اساسا
على مبادئ ثابتة يراعي فيها مدى
ح��اج��ة امل��واط��ن وان ي�ص��در مجلس
األم � ��ة ق� � ��رارا ب��رغ �ب��ة إل� ��ى ال�ح�ك��وم��ه
كي تاخذ اللجان املختصة بتوزيع
ب �ي��وت ال�س�ك��ن وال �ق �س��ائ��م السكنية

وال �ق �س��ائ��م وزي � � ��ادة ال� �ق ��رض ال ��ذي
ت�م�ن�ح��ه ب �ن��ك ال �ت �س �ل �ي��ف واالدخ� � ��ار
بحيث تصبح 1000دي� �ن ��ار كويتي
لتناسب وتكاليف الحياة املعيشية
ال �ت��ي ارت �ف �ع��ت ف ��ي اآلون � ��ة االخ �ي��رة
ومنح االتحاد العام لعمال الكويت
ت��رخ �ي��ص اص � ��دار ص�ح�ي�ف��ة ن��اط�ق��ة
ب� ��اس� ��م ال � �ع � �م� ��ال وان � � �ش� � ��اء ال �ك �ل �ي��ة
البحرية على غ��رار الكلية الحربية
وك �ل �ي��ة ال �ش��رط��ة وان � �ش� ��اء دائ ��رت�ي�ن
ل� �ل ��اح � � ��وال ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة ل �ل �ج �ي��ش
وال �ش��رط��ة ت�خ�ت�ص��ان ب��ال�ف�ص��ل في
امل� �ن ��ازع ��ات وان� �ش ��اء ب �ي��وت ج��دي��دة
لذوي الدخل املحدود وبناء طوابق
علوية جديدة في بيوت ذوي الدخل
امل� �ح ��دود ف��ي امل �ن��اط��ق ال�ن�م��وذج�ي��ة
ورف � � ��ع ق �ي �م��ة ق� � ��رض ال� �ب� �ن ��اء ال� ��ذي
ي �م �ن��ح مل� ��ن ت �خ �ص��ص ل �ه ��م ق �س��ائ��م
وذل ��ك م��ن خ�م�س��ة ع�ش��ر ال ��ف دي�ن��ار
إل ��ى ع �ش��ري��ن ال ��ف دي� �ن ��ار واي �ص��ال
امل� �ي ��اه ال �ع ��ذب ��ة إل � ��ى ج �م �ي��ع ج �ه��ات
املنطقة العاشرة واط�لاق الحكومة
ال � ��دره � ��م ع� �ل ��ى امل � �ئ ��ة ف� �ل ��س ب�ح�ي��ث
يكون الدينار عشرة دراهم وبحيث
ت �ص �ب��ح ج �م �ي��ع امل� �ع ��ام�ل�ات امل��ال �ي��ة
وم� �ن ��ع اس � �ت � �خ ��دام ب � �ن� ��ادق ال �ص �ي��د
الخفيفة منعا باتا وتمكني اعضاء
السلكني ال��دب�ل��وم��اس��ي والقنصلي
امل��وج��ودي��ن ب��ال�خ��ارج م��ن امل�ش��ارك��ة
ف� ��ي االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات وذل � � ��ك ب � � ��االدالء

بأصواتهم امام السفارات الكويتية
او ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ف ��ي ال� �خ ��ارج واق� ��رار
ع� �ل ��اوة م �ع �ي �ش��ة ج �م �ي��ع ال �ع��ام �ل�ي�ن
بالدولة من موظفني ومستخدمني
وعمال فنيني وغير فنيني املصنف
م �ن �ه��م وامل � �ع �ي�ن ع �ل��ى رات� � ��ب ي��وم��ي
وك ��ذل ��ك اف � � ��راد ال� �ش ��رط ��ة وال �ج �ي��ش
والحرس الوطني وح��رس االس��واق
واآلب� ��ار وال �ح��دود ون�ظ��ائ��ره��م ممن
ي �ت �ق��اض��ون روات� �ب� �ه ��م ب �م �ي��زان �ي��ات
م�س�ت�ق�ل��ة واالل � �غ ��اء ال� �ف ��وري ل�ن�ظ��ام
االخ �ت�لاط ال ��ذي ط�ب��ق ع�ل��ى ال�ط�لاب
وال � �ط� ��ال � �ب� ��ات ف � ��ي ك� �ل� �ي ��ة ال� �ت� �ج ��ارة
واالق� � �ت� � �ص � ��اد واع � � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف��ي
م�ج�ل��س ال�ج��ام�ع��ة واع � ��ادة تشكيله
ع� �ل ��ى اس � ��س ج� ��دي� ��دة ت �ن �س �ج��م م��ع
االحترام املطلوب لألداب والشعائر
االس� �ل��ام � � �ي� � ��ة وت � �ش � �ك � �ي� ��ل ل �ج �ن �ت�ي�ن
لتحقيق الجنسية الكويتية ومنح
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة ل � �ك� ��ل ش � �خ� ��ص ح �ص��ل
شقيقه عليها وذل ��ك م�ت��ى ت��واف��رت
ف�ي��ه ش��روط�ه��ا وأن ت�ق��وم الحكومة
بتأليف لجنة تسمى لجنة التموين
امل��رك��زي��ة وان �ش��اء ب�ن��ك زراع ��ي يقوم
ب� ��اق� ��راض امل� ��زارع�ي��ن وم �س��اع��دت �ه��م
للتمكن م��ن ش ��راء اآلالت وامل �ع��دات
الزراعية الالزمة.

املوضوعات

العدد

مرافق وخدمات

48

الرعاية الصحية

23

شؤون االسرة

19

املرور

17

التعليم

15

الرعاية السكنية

15

العسكريون

11

املتقاعدون

11

العمل األهلي

8

القروض

7

التوظيف

7

االقتصاد

6

اتصاالت

6

التجنيس والبدون

5

الشباب والرياضة

4

تسمية شوارع
ومناطق

3

املعاشات

3

االعالم

3

القضاء

3

املعاقون

2

موضوعات اخرى

3

اإلجمالي
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الرغبات النيابية
في  14فصال

09

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

الفصل التشريعي الرابع 171 :اقتراحا
برغبة قدمها  42نائبا
الرغبات خالل الفصل الرابع

 171اقتراحا برغبة قدمها  42نائبا
ف��ي الفصل التشريعي ال��راب��ع تعلقت
ف ��ي غ��ال�ب�ي�ت�ه��ا ب ��امل ��راف ��ق وال �خ��دم��ات
والتعليم والرعاية الصحية واالملرور
والرعاية السكنية وغيرها.
وأكثر ال�ن��واب تقديما لالقتراحات
ب ��رغ �ب ��ة ال� �ن ��ائ ��ب ه � � ��ادي ال �ح ��وي �ل ��ة ب�ـ
 31اق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ي �ل �ي��ه ال �ن��ائ��ب
خ�ل��ف ال�ع�ت�ي�ب��ي ب �ـ  14رغ �ب��ة وال �ن��واب
عبدالعزيز املساعيد وعبدالله الوزان
ومحمد الرشيد بـ  21رغبة لكل منهم.
وال �ن �ص �ي��ب األك � �ب ��ر م ��ن االق� �ت ��راح ��ات
ل� �ل� �م ��راف ��ق وال � �خ � ��دم � ��ات ب � �ـ  39رغ �ب��ة
والرعاية الصحية بـ  25رغبة فاملرور
وال �ت �ع �ل �ي��م ب � �ـ  19رغ� �ب ��ة ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا
والرعاية السكنية بـ  13رغبة أما أقل
ال��رغ �ب��ات ف�ك��ان��ت م��ن نصيب القضاء
ب��رص �ي��د رغ �ب��ة واح � ��دة ث ��م امل �ع��اش��ات
والتجنيس والبدون بـ اقتراحني اثنني
ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا ث��م ال�ع�س�ك��ري�ين وال�ع�م��ل
األهلي بـ  3اقتراحات برغبة لكل منهم.
وك � ��ان ع� ��دد االق � �ت ��راح ��ات ف ��ي دور
االن �ع �ق��اد األول  60اق �ت��راح��ا وال�ث��ان��ي
 111اقتراحا.
وأب��رز الرغبات التي قدمها النواب
ه � ��ي :ان � �ش� ��اء ل �ج �ن��ة دائ � �م� ��ة ب�م�ج�ل��س
االم � ��ة ت �س �م��ى ل �ج �ن��ة ال �ن �ف��ط وال �ط��اق��ة
وت ��زوي ��د ج�م�ي��ع امل� � ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة
بأجهزة تكييف ال�ه��واء وقبول سكان
امل� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ع � ��اش � ��رة ف � ��ي م �س �ت �ش �ف��ى
ش ��رك ��ة ال �ن �ف��ط ب ��االح� �م ��دي واي� �ص ��ال
امل�ي��اه العذبة والصليبية وال�غ��از إلى
املناطق التي تم تنظيمها في املنطقة
ال � �ع ��اش ��رة اس � � ��وة ب �م �ن��اط��ق ال �ك��وي��ت
االخرى وضرورة تصنيف الكويتيني
العاملني في مختلف الوزارات من مدة
ط��وي�ل��ة وال ي��زال��ون م��ن غ�ي��ر تصنيف
وم� �ن ��ح ال � �ع �ل��اوة االج �ت �م ��اع �ي ��ة ح�ت��ى
ال��ول��د العاشر وذل��ك تشجيعا لزيادة
ع ��دد ال �س �ك��ان ال�ك��وي�ت�ي�ين وت�خ�ف�ي��ض
ث �م ��ن م� �ي ��اه ال � �ش� ��رب ع �ل ��ى امل ��واط �ن�ي�ن
وزيادة قيمة التثمني باملنطقة الرابعة
وت��وح�ي��د التثمني ف��ي جميع مناطق
ال� �ك ��وي ��ت ب��ال �ن �س �ب��ة ل� �ب� �ي ��وت ال �س �ك��ن
ال � �خ ��اص ال ف � ��رق ب �ي�ن داخ� � ��ل امل��دي �ن��ة
وخارجها وانشاء بنك تجاري يخدم
املواطنني من جميع الفئات والتسوية
في مقدار العالوة االجتماعية لالوالد
ب�ين املوظفني واملستخدمني والعمال
الكويتيني في جميع الدرجات بالغاء
الفروقات وزي��ادة املنح الدارسية إلى
ث�لاث�م��ائ��ة م�ن�ح��ة ت�خ�ص��ص لخريجي
م �ع �ه ��د امل� �ع� �ل� �م�ي�ن وامل � �ع � �ل � �م ��ات ودار

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

%32.4

%35.1

تصنيف موضوعات الرغبات
في الفصل الرابع

%64.9

%67.6

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

اإلجمالي

العدد

151

20

171

العدد

60

111

171

املعدل

% 88.3

% 11.7

٪ 100

املعدل

% 35.1

% 64.9

% 100

املعلمني واملعلمات وتطوير التدريب
امل�ه�ن��ي ل�ت�غ��ذي��ة ال�ص�ن��اع��ات الوطنية
ب � ��ال� � �ك � ��وادر ال� �ف� �ن� �ي ��ة وص� � � ��رف ع �ل��اوة
اج�ت�م��اع�ي��ة ل�ك��ل م��وظ��ف ع��ن ك��ل طفل
م �ق ��داره ��ا ع �ش��رة دن��ان �ي��ر وت�خ�ف�ي��ض
اسعار مياه الشرب من  800فلس إلى
 500ف�ل��س ل�لال��ف ج��ال��ون وم�ض��اع�ف��ة
االع� � � � ��ان� � � � ��ات ل �ل ��ان� � ��دي� � ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة
وج �م �ع �ي��ات ال �ن �ف��ع ال � �ع ��ام وامل � �س ��ارح
واالت � � �ح� � ��ادات وال� �ن� �ق ��اب ��ات ال �ع �م��ال �ي��ة
وادراج امل �ب��ال��غ ال�ل�ازم ��ة ف��ي م�ي��زان�ي��ة
الدولة لرفع املعونة السنوية لنقابات
وات �ح��ادات العمال إل��ى الضعف حتى
تقوم بواجبها على اكمل وجه وادراج
امل �ب��ال��غ ال�ل�ازم��ة ف��ي م�ي��زان�ي��ة 76 /75
م��ن ال��وف��ورات التي تحققها امليزانية
ل� �ص ��رف ب � ��دل ط �ب �ي �ع��ة ع �م ��ل ل�ج�م�ي��ع
موظفي البرق والهاتف في ال��وزارات
امل �خ �ت �ل �ف��ة واع � �ف� ��اء امل ��واط� �ن�ي�ن ال��ذي��ن
يتقاضون مساعدات من الدولة كمية
معينة من املياه والكهرباء وتمليك من
خصصت لهم بيوت م��ن ذوي الدخل
املحدود التي مضى على تخصيصها
ع �ش��ر س� �ن ��وات واع �ف ��ائ �ه ��م م ��ن ب��اق��ي
الثمن وتخصيص ج��زء م��ن ميزانية
الدولة للمرافق العامة باملناطق التي
تحتاج إلى تكميل املرافق بها وزيادة
مقدار املساعدة املقررة للطالب الذين
يتلقون علومهم في الخارج وتطبيق

ق��ان��ون م �ع��اش��ات وم �ك��اف��آت ال�ت�ق��اع��د
ل �ل �م��وظ �ف�ين امل��دن �ي�ي�ن ع �ل��ى ال �ع��ام �ل�ين
ب��ال�ش��رك��ات وذل ��ك ل�ل�خ��دم��ات الطويلة
وان ت�ق��وم مؤسسة الخطوط الجوية
الكويتية بانشاء فرع او مكتب لها في
االسكندرية يتولى هذه الشؤون التي
ت��دع��و ال�ي�ه��ا ال�ح��اج��ة امل��اس��ة ب�ص��ورة
م�س�ت�م��رة وت �س �م��ىة ال�ع��اص�م��ة ب��اس��م
ت� �ع ��رف ب� ��ه ع �ل ��ى وج � ��ه االخ �ت �ص ��اص
ل� �ت� �ك ��ون ك �ل �م��ه ال � �ك ��وي ��ت م� �ع� �ب ��رة ع��ن
ع��ام��ة ال �ب�ل�اد وت �ح �ظ��ى ال �ع��اص �م��ة في
ك��ل ب�ل��دان ال�ع��ال��م باهتمام خ��اص من
املسؤولني ف��ي ال��دول��ة تعتبر مقياسا
مل��دى ت��وص�ل��ت ال�ي��ه م��ن تنظيم وب�ن��اء
ومل��ا ي �ب��دو عليها اه�ت�م��ام امل�س��ؤول�ين
بتجميلها وتنظيمها وتعويض كل
م ��ن ع �م��ل ف ��ي ال �غ ��وص خ�ل�ال ال�س�ن�ين
املاضية باحتساب سنني عملهم تلك
خ��دم��ة ف�ع�ل�ي��ة ل�ه��م ف��ي ال��دول��ة مدتها
ع � �ش� ��رون س �ن ��ة ت �ح �س��ب ف� ��ي امل �ع ��اش
ال �ت �ق��اع��دي واع� � ��اة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ال �ق ��رار
القاضي بقصر التعيني على حاملي
ال�ش�ه��ادة ال�ث��ان��وي��ة ف�م��ا ف��وق واي�ج��اد
م�س�ت�ش�ف��ى ل �ع�ل�اج االم � � ��راض امل��زم �ن��ة
وانشاء مكاتب فرعية لكاتب العدل في
املحافظات الثالث واعتبار السنوات
ال �ت��ي ق�ض��اه��ا امل��واط �ن��ون ف��ي م��زاول��ة
اع �م��ال ال �غ��وص وال �ب �ح��ارة وال �ح��دادة
وال� �ق�ل�اف ��ة م ��ن ال ��ذي ��ن ل ��م ي� ��زاول� ��وا اي

عمل تجاري او حكومي فترة سنوات
ع �م��ل ف ��ي ال ��دول ��ة وص� ��رف ع�ل��اوة عن
ك ��ل ول ��د م ��ن اوالد امل ��وظ ��ف وت��وح�ي��د
عالوتهم م��ن دون التقيد بعدد معني
م��ن االوالد وذل��ك مساهمة م��ن الدولة
ف��ي تحميل ج��زء م��ن االع�ب��اء الباهظة
وتطبيق نظام التقاعد املعمول به في
شركة نفط الكويت بالنسبة للعاملني
الكويتيني ع�ل��ى ال�ع��ام�ل�ين الكويتيني
ف ��ي ش ��رك ��ة ال ��زي ��ت االم��ري �ك �ي��ة وم �ن��ح
م�س��اع��دات االرام ��ل واالي �ت��ام وغيرهم
م � ��ن امل �س �ت �ح �ق�ي�ن ال � ��ذي � ��ن ي �ت �ق��اض��ون
مساعدات من وزارة الشؤون واتخاذ
الخطى السريعة للوصول إل��ى اق��رار
ن �ظ��ام امل �ع��اش��ات وم �ك��اف��ات ال�ت�ق��اع��د
للكويتيني العاملني في القطاع األهلي
من مختلف الفئات وتطبيق استعمال
االرق��ام العربية وت��رك االرق��ام الهندية
االجنبية واالس��راع في تنظيم منطقة
املنقف وافتتاح مكتب بريد في منطقة
م �ي �ن��اء ع �ب��د ال �ل��ه وش ��ق ط��ري��ق ف��رع��ي
يربط منطقة ميناء عبد الله بالطريق
ال��رئ�ي�س��ي واف�ت�ت��اح مكتبة ك�ب�ي��رة في
املنطقة العاشرة والعمل على انشاء
ن ��وع م��ن امل �س��اع��دة ل�ل�ب��ادي��ة واف�ت�ت��اح
م��رك��ز للتثقيف وال�ت��وع�ي��ة الصحيني
ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ال� � �ع � ��اش � ��رة وت � ��زوي � ��ده
بمرشدات صحيات كويتيات وحصر
م ��وض ��وع ت �ن �ظ �ي��م اس� �ت� �ق ��دام ال �ع �م��ال

م��ن ال�خ��ارج ب ��وزارة الداخلية وحدها
وازال��ة املساكن غير الصالحة للسكن
وب�ن��اء مساكن ب��دال منها بطابق ثان
اسوة باملناطق االخرى والغاء الزيادة
امل � �ض ��اف ��ة ع� �ل ��ى االق� � �س � ��اط ال � �ق� ��روض
امل� �م� �ن ��وح ��ة ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن وت �خ �ف �ي��ض
ق�ي�م��ة ال �ق �س��ط ال �ش �ه��ري ال� ��ذي ي��دف�ع��ه
امل ��واط ��ن ح�ت��ى ال�ن�ص��ف ل�ت�م��دي��د أج��ل
االس�ت�ح�ق��اق إل��ى ض�ع��ف امل ��دة امل�ق��ررة
وتشكيل لجنة مختصة تسمى لجنة
التسوية او لجنة التسوية والتنظيم
وان � �ش� ��اء ق �س��م م �س �ت �ق��ل ف �ي �ه��ا ي�ع�ن��ى
ب��ادارة ش��ؤون الجنسية وانشاء قسم
مستقل ت��اب�ع��ا ل�ق�س��م ال �ق��وى العاملة
ب ��وزارة ال�ش�ئ��ؤن االج�ت�م��اع�ي��ة وإع ��ادة
النظر في املبلغ الذي يقدم للقصابني
ب �م��ا ي�ك�ف��ل ع ��دم اس �ت �م��رار خ�س��ائ��ره��م
وب� � � �ن � � ��اء م � �س � ��اك � ��ن ل � �ل � �ش� ��رط� ��ة ت�ل�ائ ��م
التطور العمراني بالكويت وتتناول
بالتحسني اوضاعهم املعيشية نظرا
للدور الذي يقومون به لخدمه الوطن
وتجديد رخص السيارات كلما انتهى
االجل ال تقل عن خمس سنوات ومنح
الجنسية الكويتية لكل من امضى او
ي�م�ض��ي ف��ي خ��دم��ة ال ��دول ��ة م��ن رج��ال
الجيش والشرطة وم��ن خ�ف��راء م��دة ال
تقل ع��ن عشر س�ن��وات ون�ق��ل ال ��وزارت
التي تتولي امر الخدمات إلى الدائري
السادس.

املوضوعات

العدد

مرافق وخدمات

39

الرعاية الصحية

25

التعليم

19

املرور

19

الرعاية السكنية

13

شؤون االسرة

8

تسمية شوارع
ومناطق

8

القروض

7

املتقاعدون

5

الشباب والرياضة

4

اتصاالت

4

التوظيف

4

العسكريون

3

العمل األهلي

3

املعاشات

2

التجنيس والبدون

2

القضاء

1
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5
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أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات برغبة على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
 12939رغبة قدمها  317نائبا .والدستور تنشرها تباعا على  4حلقات.

الفصل التشريعي الخامس 770 :اقتراحا
برغبة منها اقتراحان لرئيس المجلس
الرغبات خالل الفصل الخامس

 770اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ق��دم�ه��ا
 50ن��ائ�ب��ا ف��ي ال�ف�ص��ل التشريعي
ال �خ��ام��س م �ن �ه��م رئ �ي��س امل�ج�ل��س
م�ح�م��د ي��وس��ف ال �ع��دس��ان��ي ال��ذي
ق��دم اق�ت��راح�ين م�ش�ت��رك�ين .تعلقت
غ��ال �ب �ي �ت �ه��ا ب ��امل ��راف ��ق وال �خ��دم��ات
وامل� � � � � � ��رور وال� � ��رع� � ��اي� � ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
وال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م وش � � � � � � ��ؤون األس� � � � ��رة
وال�ع�س�ك��ري�ين وال��رع��اي��ة الصحية
وغيرها.
وأك� � � � �ث � � � ��ر ال� � � � � �ن � � � � ��واب ت � �ق� ��دي � �م� ��ا
لالقتراحات برغبة في هذا الفصل
النائب ه��ادي الحويلة إذ ق��دم 87
اقتراحا برغبة يليه النائب جاسر
ال��راج �ح��ي ب �ـ  71رغ �ب��ة ث��م ال�ن��ائ��ب
فيصل القضيبي بـ  64رغبة.
واح �ت �ل ��ت امل� ��راف� ��ق وال �خ ��دم ��ات
ص� � � � � ��دارة االق� � � �ت � � ��راح � � ��ات ب � � �ـ 133
اقتراحا فاملرور بـ  99اقتراحا ثم
التعليم بـ  89اقتراحا ثم الرعاية
السكنية بـ  84اقتراحا برغبة.
وك ��ان ع ��دد االق �ت��راح��ات برغبة
ف � ��ي دور االن� � �ع� � �ق � ��اد األول 192
اق �ت��راح��ا وال �ث��ان��ي  216وال �ث��ال��ث
 188وال ��راب ��ع  149وال �خ��ام��س 25
اقتراحا.
وأب � � ��رز ال ��رغ� �ب ��ات ال� �ت ��ي ق��دم�ه��ا
ال � � �ن � � ��واب ه � � ��ي :زي � � � � ��ادة م ��رت� �ب ��ات
موظفي الدولة على نحو يناسب
ال � ��زي � ��ادة امل� � �ط � ��رودة ف ��ي ت �ك��ال �ي��ف
امل � �ع � �ي � �ش� ��ة وااله � � �ت � � �م� � ��ام ب� �م ��رف ��ق
ال �ص��رف ال �ص �ح��ي ودع� ��م ال��وض��ع
امل � ��ال � ��ي ل �ل�ات � �ح� ��اد ال� � �ع � ��ام ل �ع �م��ال
ال �ك��وي��ت وت �ع �ي�ي�ن ي� ��وم األول م��ن
مايو اجازة رسمية واقرار التفرغ
ال� �ن� �ق ��اب ��ي وان � �ش � ��اء ب� �ي ��وت ل� ��ذوي
الدخل املحدود في بعض املناطق
وتقديم قروض من بنك التسليف
واالدخ� � ��ار الص �ح��اب ب �ي��وت ذوي
الدخل املحدود ليتسني لهم اجراء
الترميمات الضرورية بها وحظر
ع ��رض اف �ل�ام االج � ��رام وامل� �خ ��درات
وامل � � �ك � � �س� � ��رات واالف � � �ل� � ��ام امل� �ث� �ي ��رة
للجنس واالف�ل�ام ال�ت��ي ت��دع��و إلى
م� �ف ��اس ��د االخ� �ل� ��اق ف� ��ي ت �ل �ف��زي��ون
الكويت وصرف رواتب الكويتيني
امل �ت �ق ��اع ��دة ك��ام �ل��ة واع� � � ��ادة ن �ظ��ام
اض ��اف ��ة ع �ش��ر س� �ن ��وات ل�ل�م��وظ��ف
الراغب في التقاعد وقبول جميع
الكويتيني من الطلبة والطالبات
الحاصلني على الثانوية العامة
ال��راغ �ب�ي�ن ف��ي االل �ت �ح��اق بجامعة
ال� �ك ��وي ��ت م� ��ن دون ت �ق �ي��د ب�ن�س��ب
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للقبول او توفير االماكن املالئمة
لهم باملعاهد الفنيه التي يرغبون
االل �ت �ح��اق ب�ه��ا وت�ح�س�ين اوض ��اع
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ش ��اغ� �ل ��ي م �ج �م��وع��ة
ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ح��رف �ي��ة وم �ج �م��وع��ة
وظ��ائ��ف ال�خ��دم��ات وزي ��ادة ع�لاوة
االب � �ن� ��اء ال� �ت ��ي ت �م �ن��ح ل�ل�م��وظ�ف�ين
الكويتيني إل��ى  25د.ك ع��ن الطفل
الواحد من دون وضع حد أقصى
لعدد االب�ن��اء الذين تصرف عنهم
ه � ��ذه ال � �ع�ل��اوة واع � �ف� ��اء اص �ح ��اب
ب� � �ي � ��وت ذوي ال� � ��دخ� � ��ل امل� � �ح � ��دود
وبيوت االمير الراحل الشيخ عبد
ال �ل��ه ال�س��ال��م ال�ص�ب��اح م��ن ال��دي��ون
املستحقة عليهم لبنك التسليف
واالدخار واقرار بدل سكن ملقدمي
ط � �ل � �ب� ��ات م � �س� ��اك� ��ن ذوي ال� ��دخ� ��ل
املحدود املحدود واملتوسط لحني
تسلمهم مساكنهم وانشاء جسور
ع �ب��ور م �ش��اة ودوارات واش � ��ارات
ض ��وئ� �ي ��ة وت ��وس� �ع ��ة ش � � � ��وارع ف��ي
ب� �ع ��ض امل� �ن ��اط ��ق وت� �ث� �م�ي�ن ب �ي��وت
املواطنني الخاصة الذين لم يسبق
ل�ه��م ال�ت�ث�م�ين واج� ��راء الترميمات
ال �ض ��روري ��ة وال �ت �ل �ب �ي��س ال��داخ �ل��ي
ب�ط�ب�ق��ة ال �ط��اب��وق ال �ج �ي��ري ل�ه��ذه
البيوت على نفقة وزارة االسكان
وان�ش��اء مكتب ل�ل�ج��وازات ومكتب
ل �ل �م��رور ب �ج��زي��رة ف�ي�ل�ك��ا وال �ح��اق

ب� �ع ��ض امل� �ج� �ن ��دي ��ن ال� ��ذي� ��ن ان� �ه ��وا
مرحلة التدريب العسكري بأجهزة
الشرطة واالمن العام.
وت��وف�ي��ر ك��ات��ب ع��دل بمحافظة
االح � � � �م� � � ��دي الع� � � � � � ��داد ال � � ��وك � � ��االت
ال��رس �م �ي��ة وت��وث �ي��ق ال �ع �ق��ود وان
ت �م �ن��ح اق� ��ام� ��ه دائ � �م� ��ة ل �ك ��ل ع��رب��ي
مسلم خ��دم ال �ب�لاد ب��اخ�لاص مل��دة
تزيد علي عشرين سنة اذا ما رغب
ف ��ي ذل� ��ك وق� �ب ��ول ط �ل �ب��ات ال�س�ك��ن
امل� �ق ��دم ��ة م ��ن ال �خ��ري �ج�ي�ن ال� �ع ��زاب
وف �ت��ح م �ل �ف��ات ل �ه��م ل�ي�ت�م�ك�ن��وا من
التمتع بأولوية التسجيل وزيادة
املنحة التي تمنح عند الزواج إلى
ال�ف��ي دي�ن��ار وزي ��ادة ال�ق��رض ال��ذي
يمنح عند ال��زواج إلى الفي دينار
واالس � � � ��راع ف ��ي ان� �ش ��اء م�ص�ل�ي��ات
ل�ل�ن�س��اء ب��امل �س��اج��د ال �ج��ام �ع��ة في
منطقة ك�ي�ف��ان وان �ش��اء  200بيت
م ��ن ب �ي��وت ذوي ال ��دخ ��ل امل �ح��دود
ف��ي ج��زي��رة ف�ي�ل�ك��ا ل�ت�ل�ق��ي طلبات
امل��واط�ن�ين ب�ه��ذه املنطقة وان يتم
ش�غ��ل م�ن��اص��ب م�خ�ت��اري املناطق
ال بطريق التعيني كما ه��و متبع
حالىا وزي��ادة مرتبات املختارين
لتصبح  600دي �ن��ار ش�ه��ري��ا ب��دال
م� ��ن  350دي� � �ن � ��ارا وي� �م� �ن ��ع م�ن�ع��ا
ب ��ات ��ا ت ��دري ��ب وت� ��دري� ��س ال��رق��ص
ب�ج�م�ي��ع ان��واع �ه��ا واع �ف ��اء االي �ت��ام

وال �ع �ج��زة واالرام� � ��ل م��ن اص �ح��اب
ب �ي��وت ذوي ال ��دخ ��ل امل� �ح ��دود من
ق�ي�م��ة ال �ب �ي��وت امل�س�ت�ح�ق��ة عليهم
ال��دول��ة وال �ق��روض امل�م�ن��وح��ة لهم
املتعلقة بمساكنهم واع�ف��اء ذوي
ال ��دخ ��ل امل� �ح ��دود ال ��ذي ��ن ح�ص�ل��وا
ع�ل��ى بيوتهم م�ن��ذ اك�ث��ر م��ن عشر
س� �ن ��وات وت �ك��وي��ت ال��وظ��ائ��ف في
شركة البترول الوطنية وخاصة
في مصفاة الشعيبة ومنح قرض
م � ��ن ب� �ن ��ك ال� �ت� �س� �ل� �ي ��ف واالدخ� � � � ��ار
ب �م �ب �ل��غ  15ال� � ��ف دي � �ن� ��ار أله ��ال ��ى
ال� �ب� �ي ��وت ذوي ال� ��دخ� ��ل امل� �ح ��دود
وزيادة القروض السكنية من بنك
ال�ت�س�ل�ي��ف واالدخ� � ��ار م��ن  36ال��ف
دي�ن��ار إل��ى  60ال��ف دي�ن��ار وزي��ادة
ال� �ق ��روض امل �م �ن��وح��ة ل�ل�م��واط�ن�ين
م��ن ذوي ال��دخ��ل املتوسط بمقدار
ع �ش��رة االف دي� �ن ��ار وان� �ش ��اء مقر
جديد إلداره الجوازات والجنسية
واالق� � � ��ام� � � ��ة ب� �م� �ن� �ط� �ق ��ة األح� � �م � ��دي
وي �ل �ح��ق امل �ح �ق �ق��ون ورؤس� ��اؤه� ��م
ورج � � ��ال امل� �ب ��اح ��ث ال �ج �ن��ائ �ي��ة ف��ي
ك��ل م�ح��اف�ظ��ة ب��امل�ح��اف�ظ�ين وم��دي��ر
االم��ن باملحافظ دون الرجوع إلى
الدوريات املركزية الرئيسية وعدم
اقتطاع وزارة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل اي م �ب �ل��غ م ��ن امل �س��اع��دة
املستحقة واالس�ت�غ�ن��اء ع��ن ادارة

ال�خ�ب��راء ب� ��وزارة ال �ع��دل وال�س�م��اح
ب �م �ن��ح اج � � ��ازة ق � �ي� ��ادة ال� �س� �ي ��ارات
ل � �ع� ��دي � �م� ��ي ال � �ج � �ن � �س � �ي� ��ة واع � � �ف� � ��اء
املواطنني الكويتيني من تكالىف
ت��وص �ي��ل ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي إل��ى
م �س��اك �ن �ه��م واق� ��ام� ��ة ن� ��اد ل�ض�ب��اط
الجيش مجهزا بمختلف االجهزة
وامل� � �ع � ��دات وامل�ل��اع� ��ب وال � �ص� ��االت
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ال� �ل ��ازم � � ��ة مل� �م ��ارس ��ة
ك��اف��ة االل �ع��اب ال��ري��اض�ي��ة وإع�ط��اء
االول ��وي ��ة ل�ط�ل�ب��ات اف� ��راد الجيش
وال� �ش ��رط ��ة ع �ن��د ت ��وزي ��ع امل �س��اك��ن
وتثمني جميع مساكن املواطنني
ال� �خ ��اص ��ة غ �ي ��ر امل �ن �ظ �م��ة واع� �ف ��اء
اص � �ح ��اب ال� �ب� �ي ��وت ال �س �ك �ن �ي��ة م��ن
دف ��ع ال ��رس ��وم ال �ت��ي ت��ؤخ��ذ منهم
ف��ي ح ��االت ن�ق��ل امللكية وم �س��اواة
امل �ج �ن��د ب��ال �ع �س �ك��ري ال �ع ��ام ��ل ف��ي
صرف جميع البدالت.
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تلفزيون المجلس

11

رد خالل لقائه في برنامج بال حصانة على من يصف استجوابات المجلس الحالي بغير المؤثرة

طنا :التوصيات التي تحقق إصالحا حكوميا
أفضل من طرح الثقة بالوزير
استضاف برنامج بال حصانة على تلفزيون المجلس
النائب محمد طنا في لقاء شمل جوانب اجتماعية
وسياسية متنوعة كما ألقى النائب طنا الضوء
على أهم أولويات مجلس األمة التي تم إنجازها
ورؤيته لمدى تعاون الحكومة مع أعضاء المجلس
كما تطرق طنا للحديث عن مشاركتيه في انتخابات
األربعة أصوات والصوت الواحد وموقفه من كتلة
المعارضة.

الشارع السياسي
احترم حكم
الدستورية بخصوص
الصوت الواحد
والمعارضة أخطأت
باستمرار المقاطعة
أعارض رفع الدعم
لوجود بدائل أخرى
والحكومة بال رؤية
اقتصادية ناجحة

محمد طنا

وفي التفاصيل اعتبر النائب طنا
أن ت �ع��اون ال�س�ل�ط�ت�ين ه��و األس ��اس
ال � � � ��ذي ي �س �ت �ن ��د إل � �ي� ��ه ف � ��ي ت �ح �ق �ي��ق
األول � ��وي � ��ات امل �ش �ت��رك��ة ب�ي�ن م�ج�ل��س
األم ��ة وال�ح�ك��وم��ة ب�م��ا يحقق صالح
امل��واط �ن�ي�ن م ��ؤك ��دا أن م�ج�ل��س األم ��ة
ال �ح��ال��ي ن �ج��ح ف��ي ت�ح�ق�ي��ق ال �ت��وازن
ب�ي�ن ال �ت �ع ��اون امل �ط �ل��وب ب �ي �ن��ه وب�ين
السلطة التنفيذية م��ع م��راع��اة عدم
اإلخ�لال ب��دوره التشريعي والرقابي
من خالل محاسبة الوزراء املقصرين
وإصعادهم إلى منصة االستجواب.
وأث�ن��ى طنا ف��ي ه��ذا ال�ص��دد على
جهود سمو رئيس مجلس ال��وزراء
ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل � �ب ��ارك اإلص�ل�اح �ي��ة
وت��وج �ي �ه��ات��ه ال ��دائ� �م ��ة إل� ��ى وزرائ � ��ه
ل�ل�ت �ع��اون ال �ج��دي م��ع م�ج�ل��س األم��ة
م�ش�ي��را إل��ى أن امل �ب��ارك م�ن��ح وزراءه
كامل الصالحيات التي تمكنهم من
تطبيق اإلصالحات داخ��ل وزاراتهم
والجهات املرتبطة بها غير أن بعض
ال ��وزراء ليسوا على ق��در املسؤولية
وات �ض��ح م��ن م�ت��اب�ع��ة أدائ �ه��م وج��ود
ض �ع��ف ف ��ي ه ��ذا األداء ي�ع�ك��س ع��دم
ق ��درت �ه ��م ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ اإلص�ل�اح ��ات
املطلوبة.
وأض� � ��اف ط �ن��ا أن ه �ن��اك م�ت��اب�ع��ة
ن�ي��اب�ي��ة دق�ي�ق��ة ألداء ج�م�ي��ع ال� ��وزراء
وسوف يتم اتخاذ إجراءات حاسمة
إذا اس �ت �م��رت األخ � �ط ��اء ف� ��ي ب�ع��ض
الوزارات وسيصبح صعود وزرائها
امل �ن �ص ��ة أم � � ��را م �س �ت �ح �ق��ا ف� ��ي ح��ال��ة
اس� �ت� �م ��رار أوض� � ��اع وزارات� � �ه � ��م ب �ه��ذا
التردي.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر أج� ��اب ط �ن��ا عن
سؤال بخصوص إنجازه لألولويات

ال �ت��ي أع �ل��ن ع�ن�ه��ا ف��ي ب��داي��ة الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ق ��ائ �ل�ا :ل �ق��د ق ��دم ��ت 50
اق� �ت ��راح ��ا ب ��رغ �ب��ة ووج � � ��دت ت �ف��اع�لا
ح�ك��وم�ي��ا م��ع معظمها وم ��ن أهمها
املتعلق بنقل الحراج الذي يمثل عبئا
كبيرا على منطقة ال�ج�ه��راء وأهلها
وه� �ن ��اك ت �ف��اع��ل م ��ن وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
وال�ع�م��ل ج��ار ب��ال�ت�ع��اون م��ع البلدية
لتخصيص أرض ل�ح��راج السيارات
ب �ع �ي��دا ع ��ن امل �ن �ط �ق��ة ك �م��ا أن ال�ع�م��ل
ج��ار إلص�ل�اح شبكة ط��رق محافظة
ال�ج�ه��راء الف�ت��ا إل��ى أن املساهمة في
حل قضية البدون من أولوياته خالل
املرحلة املقبلة خاصة مع ما تمثله
القضية من إحراج كبير للكويت في
املحافل الدولية مشيرا إلى أن إهمال
ال� �ح ��ل ال � �ج� ��ذري ل �ت �ل��ك ال �ق �ض �ي��ة ف��ي
الوقت الحالي واملماطلة فيها يلقي
بأعباء كبيرة على األج�ي��ال القادمة
ال �ت��ي س�ن�ج��رم ف��ي ح�ق�ه��ا إذا أحلنا
لهم مثل تلك القضية وال�ت��ي ت��زداد
تعقيدا بمرور الوقت مع زيادة أعداد
تلك الفئة .وق��ال معلقا :إذا ل��م نقبل
ال�ي��وم بحلول لبضعة آالف م��ن فئة
ال�ب��دون فسنضطر غ��دا للتعامل مع
القضية بما تشمله من مئات اآلالف.
األوضاع الصحية
وف�ي�م��ا يتعلق ب��ال�ق�ط��اع الصحي
قال طنا إن القضية الصحية شهدت
تطورا نسبيا في عهد مجلس األمة
الحالي وال يستطيع أي محق إنكار
دور املجلس في تحريك القضية من
خ�ل�ال م�ت��اب�ع��ة إن �ه ��اء امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
ال � �ج ��دي ��دة ف� ��ي اس � � ��رع وق � ��ت وال� �ت ��ي
استمر العمل على إنشائها سنوات

كما أن املجلس أق��ر ق��ان��ون��ا متميزا
م ��ن خ�ل��ال إق � � ��رار ال �ت ��أم�ي�ن ال�ص�ح��ي
ل�ل�م�ت�ق��اع��دي��ن وال � ��ذي ي�ن�ت�ظ��ر ال �ب��دء
ب �ت �ن �ف �ي��ذه خ �ل�ال األس ��اب �ي ��ع ال�ق�ل�ي�ل��ة
امل��اض �ي��ة وسيستفيد م�ن��ه م��ا يزيد
على مائة أل��ف م��واط��ن متقاعد وتم
إدخ��ال تعديالت عليه ليشمل ذوي
االح �ت �ي��اج��ات واألط� �ف ��ال م ��ع وج ��ود
طموح للمجلس في أن يمتد التأمني
ليشمل جميع املواطنني.
وم� � ��ن ج� ��ان� ��ب أخ� � ��ر أك� � ��د ط� �ن ��ا ان
االس �ت �ج ��واب ��ات ال �ت��ي ق��دم �ه��ا ن ��واب
املجلس الحالي ق��د حققت املطلوب
وأن ع � � � ��دم ال� � � ��وص� � � ��ول إل � � � ��ى ط � ��رح
ال� �ث� �ق ��ة ل� �ي ��س ض� �ع� �ف ��ا م � ��ن امل �ج �ل��س
وإن � � �م� � ��ا ي� �ع� �ك ��س وع� � �ي � ��ا س �ي ��اس �ي ��ا
ك �ب �ي��را ألع �ض��ائ��ه ح� ��ول ال� �ه ��دف م��ن
االستجواب وهو اإلصالح معتبرا أن
ذلك دليل على عدم وجود استهداف
لشخص ال��وزي��ر أو وج ��ود مصالح
شخصية من وراء االستجواب الفتا
إل��ى أن خ��روج معظم االستجوابات
بتوصيات يقوم املجلس ب��دوره في
متابعتها يحقق الهدف املنشود من
تقديم االستجواب.
وتابع :إن الوصول إلى طرح الثقة
في الوزير املستجوب يعود باألخير
إل� ��ى ق �ن��اع��ات ك ��ل ن ��ائ ��ب وال ت��وج��د
تجهيزات مسبقة ملسار االستجواب
وط ��ري � �ق ��ة ت �ف �ن �ي��د ال � ��وزي � ��ر مل� �ح ��اور
االس�ت�ج��واب التي تحدد م�س��اره من
تقديم توصيات باإلصالح أو طرح
ال�ث�ق��ة إذا ارت ��أى امل�ج�ل��س ع��دم ق��درة
ال � ��وزي � ��ر ع �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذ اإلص�ل��اح� ��ات
أو االرت �ق��اء ب��ال��وزارة أو إذا التمس
ال� �ن ��واب ع ��دم ج��دي��ة ال ��وزي ��ر م��ؤك��دا

أن ال �ج �م �ي��ع ف� ��ي ق� � ��ارب واح� � ��د وأن
ال�س�ل�ط�ت�ين ب��وج��ه ع ��ام ع �ل��ى ق�ن��اع��ة
بأهمية أن يقوم كل عضو ومسؤول
بدوره وأن يجتهد الجميع لتحقيق
ما يصبو إليه املواطنون.
وأض� ��اف ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد إل ��ى أن
االستجواب ليس سيفا مصلتا على
رق ��اب ال� ��وزراء ي�ع��رق��ل عملهم وإن�م��ا
هو وسيلة نيابية لتحقيق اإلصالح
ض �م��ن أدوات م �ت��درج��ة م �ش �ي��را إل��ى
قناعته بأهمية االستجوابات كأداة
وإن وصلت إلى حد تقديم استجواب
ف��ي ك��ل ج�ل�س��ة ب��اع �ت �ب��ار أن ص�ع��ود
ال � ��وزي � ��ر امل� �ن� �ص ��ة ي� ��وض� ��ح ل �ل �ش �ع��ب
ال �ك��وي �ت��ي أوج� ��ه ال�ت�ق�ص�ي��ر وم ��ن ثم
يضع الوزير أمام مسؤولياته مشيرا
في هذا الصدد إلى انه يتابع جهود
وزي ��رة ال �ش��ؤون ف��ي إن�ج��از م��ا صدر
عن املجلس من توصيات في جلسة
اس �ت �ج��واب��ه ل �ه��ا وق � ��ال إن ال ��وزي ��رة
نجحت في إصالح بعض املالحظات
وإن كان يبقى أهم توصية املتعلقة
بتعيني ال�ق�ي��ادي�ين ال��ذي��ن ن��رى أنهم
غ �ي��ر م��ؤه �ل�ين ل�ل�ق�ي��ام ب� ��دور ق �ي��ادي
م �ش �ي��را إل ��ى م�ن�ح�ه��ا وق �ت��ا مل�ع��ال�ج��ة
هذا البند ملوحا بإعادة استجواب
الوزيرة إذا لم تقم بمعالجته.
قضية الدعوم
أم��ا ع��ن قضية رف��ع ال��دع��وم فأكد
طنا معارضته توجه الحكومة لرفع
الدعم عن املوطنني مشيرا إل��ى انها
ت�م �ل��ك أك �ث��ر م ��ن ح ��ل مل��واج �ه��ة عجز
امل�ي��زان�ي��ة م��ن دون ال�ل�ج��وء إل��ى رف��ع
ال ��دع ��م وان �ت �ق��د ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد ما
اعتبره عجزا من ال��وزراء في ترشيد

اإلن� �ف ��اق ب��ال �ص��ورة ال�س�ل�ي�م��ة داخ��ل
أروق � ��ة وزارات� �ه ��م وت�ح�م�ي��ل امل��واط��ن
ف� ��ات� ��ورة ان �خ �ف ��اض اس� �ع ��ار ال �ن �ف��ط.
وأضاف معلقا في هذا الصدد :أوجه
ت��رش �ي��د اإلن� �ف ��اق ال �ح �ك��وم��ي ك�ث�ي��رة
وبتطبيقها يمكن تحقيق وفر أكبر
بكثير م��ن امل��زم��ع تحقيقه م��ن خالل
رفع الدعوم غير أن ذلك يحتاج إلى
رج ��ال دول ��ة م��ن ط ��راز ع ��ال يملكون
فكرا اقتصاديا وحلوال حقيقية لتلك
األزمة من دون املساس باملواطنني.
وت��اب��ع معلقا :إن ال�ك�ه��رب��اء تباع
للمراكز التجارية واملوالت العمالقة
بنفس السعر الذي تباع به للمواطن
وه� � � ��و ف � �ل � �س� ��ان وك� � ��ذل� � ��ك ل �ل �ق �س��ائ��م
ال �ت �ج��اري��ة ف��ي ال �ش��وي��خ ال�ص�ن��اع�ي��ة
ويمكن للدولة رفع أسعار الكهرباء
على تلك الجهات كما نعيد التأكيد
أننا بحاجة إلى حكومة تمتلك رؤية
واض �ح��ة ل�ت�ع��وي��ض ع �ج��ز امل�ي��زان�ي��ة
وت�ن��وي��ع م �ص��ادر ال��دخ��ل مثلما هو
حاصل في الدول الخليجية املجاورة
ال �ت ��ي اس �ت �ط��اع��ت إن� �ت ��اج ص �ن��اع��ات
ن �ف �ط �ي��ة وغ� �ي ��ر ن �ف �ط �ي��ة ت �م �ك �ن��ت م��ن
خاللها تقليل االعتماد على الدخل
النفطي ف��ي ح�ين أن الكويت مكانك
راوح في هذا املجال.
وان� �ت� �ق ��د ط� �ن ��ا ت� ��وج� ��ه ال �ح �ك��وم��ة
إل��ى وق��ف البعثات الخارجية وق��ال
معلقا :إن البالد تبنى على سواعد
ال� �ش� �ب ��اب امل �ت �ع �ل��م وامل� �ث� �ق ��ف ووق� ��ف
ال�ب�ع�ث��ات ال �خ��ارج �ي��ة خ�ط��أ حكومي
ج� �س� �ي ��م ي � �ن� ��اق� ��ض ت � ��وج � ��ه ال � ��دول � ��ة
بتأسيس الشباب للقيام بدورهم في
بناء البلد وتنويع مصادر دخلها.
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر ت�ح��دث ط�ن��ا عن

جانب من حياته املهنية والسياسية
ب� � � � ��دءا م� � ��ن ال � �ع � �م� ��ل ال � ��ري � ��اض � ��ي ث��م
ال �ت �ع��اون��ي وال �ع �س �ك��ري م �ع �ت �ب��را أن
رئاسته لجمعية الجهراء التعاونية
ف ��ي ح�ق�ب��ة ال�ث�م��ان�ي�ن�ي��ات م ��ن ال �ق��رن
امل��اض��ي ق��د ساهمت ف��ي صقل أدائ��ه
وخ �ب��رات��ه ووف� ��رت ل��ه دائ� ��رة واس�ع��ة
من العالقات مع املسؤولني نافيا ما
ي��دع�ي��ه ال�ب�ع��ض م��ن اس�ت�غ�لال عمله
مديرا ألمن الجهراء في إعداد قاعدة
جماهيرية استعدادا ملرحلة الترشح
مل �ج �ل ��س األم � � ��ة م � ��ؤك � ��دا أن امل �ت ��اب ��ع
لعمله في مديرية أمن مبارك الكبير
ي��درك أن��ه ال صحة ل��ذل��ك وأن خدمة
املوطنني وتسهيل إج��راءات�ه��م وفقا
للقانون ينطلق من إيمان كامل بأن
ذل��ك ج��زء من واج��ب املسؤول وليس
ت �ف �ض�لا ع �ل��ى امل ��واط ��ن أو ل�ت�ح�ق�ي��ق
أهداف شخصية.
خطأ المعارضة
وب� � �س � ��ؤال � ��ه ع� � ��ن س � �ب� ��ب خ ��وض ��ه
ان �ت �خ��اب��ات ال� �ص ��وت ال ��واح ��د ب��رغ��م
معارضته لها ق��ال طنا :لقد خضت
االن �ت �خ ��اب ��ات وف �ق ��ا ل �ن �ظ��ام األرب �ع ��ة
أصوات وكنت قريبا من النجاح غير
أن قلة الخبرة السياسية لعبت دورا
في ع��دم الوصول وكنت أواف��ق كتلة
امل �ع��ارض��ة ف ��ي ت��وج�ه�ه��م وام�ت�ن�ع��ت
ع ��ن خ ��وض االن �ت �خ��اب��ات ف ��ي ب��داي��ة
ت �ط �ب �ي �ق��ه ل �ك �ن��ه ت� ��راج� ��ع ب� �ع ��د ح�ك��م
املحكمة ال��دس�ت��وري��ة بتحصني هذا
ال�ن�ظ��ام معتبرا أن ذل��ك ي��وج��ب على
الجميع اح�ت��رام الحكم ال��ذي يعتبر
اح� �ت ��رام ��ا ل �ل��دس �ت��ور ال � ��ذي ت�ت�م�س��ك
ب ��ه األغ �ل �ب �ي��ة ون �ق �ل��ت ل �ه��م ف ��ي أح��د
االجتماعات رأي��ي ب�ض��رورة خوض
االن�ت�خ��اب��ات ب�ع��د ه��ذا ال�ح�ك��م وبعد
رفضهم قررت االحتكام إلى قواعدي
االن �ت �خ��اب �ي��ة ال �ت ��ي ش�ج�ع�ت�ن��ي ع�ل��ى
خ��وض االن �ت�خ��اب��ات وق��د ت��م معربا
ع ��ن اع �ت �ق��اده ب�ص�ح��ة ت �ل��ك ال�خ�ط��وة
وق��ال إن األغلبية ق��د أخ�ط��أت كثيرا
بعدم خ��وض االنتخابات بعد حكم
ال ��دس� �ت ��وري ��ة غ �ي��ر أن ال �ش �ع��ب ك��ان
واعيا باملجريات السياسية ومدركا
أن ال ��وض ��ع اخ �ت �ل��ف ب �ع��د ت�ح�ص�ين
ال��دس�ت��وري��ة للصوت ال��واح��د وبناء
ع �ل��ى ه � ��ذا ال ��وع ��ي ف� �ق ��دت األغ �ل �ب �ي��ة
الزخم الذي كان موجودا قبل صدور
حكم الدستورية.
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 34مرشحا بينهم امرأتان يخوضون االنتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة يوم  20من الشهر الجاري ويدلي  81.318ناخبا وناخبة
بأصواتهم في  94لجنة موزعة على  20مدرسة بالدائرة.

الطاحوس يطالب بتحرير السلطة
القضائية من تبعية األعلى للقضاء
ق ��ال م��رش��ح ال ��دائ ��رة ال�ث��ال�ث��ة
ل�لان�ت�خ��اب��ات التكميلية 2016
أس ��ام ��ة ي��وس��ف ال �ط��اح��وس إن
ال��واق��ع السياسي ف��ي الكويت
ان� �ع� �ك ��س ع� �ل ��ى ك ��اف ��ة ق �ط��اع��ات
ال�ح�ي��اة األخ ��رى م��ن اقتصادية
واجتماعية وغيرها.
وأض � � � � ��اف ال� � �ط � ��اح � ��وس ب� ��أن
م � � ��ن أه � � � ��م اإلج � � � � � � � � � ��راءات ال � �ت ��ي
ي �ج ��ب دراس� �ت� �ه ��ا وم ��واء م �ت �ه ��ا
م ��ع ال ��دس� �ت ��ور ال �ك��وي �ت��ي فصل
ال �س �ل �ط��ات ع ��ن ب�ع�ض�ه��ا بشكل
واض��ح بحيث ال تشارك سلطة
م��ا ف��ي ع�م��ل س�ل�ط��ة أخ ��رى كما
ه��و ق��ائ��م اآلن حيث إن السلطة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ت� �ش ��ارك ف ��ي وض��ع
ال�ق��وان�ين ف��ي ح�ين يجب عليها
تنفيذها.
وبني الطاحوس أنه من املهم
ت�ح��ري��ر السلطة ال�ق�ض��ائ�ي��ة من
كل الضغوط املعنوية املفروضة
عليها من خالل تبعية املجلس
األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء ل � ��وزارة ال�ع��دل
وه� � � ��ي ج � �ه� ��ة ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وه� ��و
األم � ��ر ال � ��ذي ي �ن �ف��ي ع �ن �ه��ا صفة

االس �ت �ق�لال �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة وي��وح��ي
بنوع ما من التبعية على الرغم
من نزاهة القضاء الكويتي.
وأش � � � � � � ��ار ال � � �ط� � ��اح� � ��وس إل � ��ى
ض��رورة نيل الثقة ألي حكومة
م� ��ن ق� �ب ��ل م �ج �ل��س األم � � ��ة وف �ق��ا
ل �ل �ب ��رن ��ام ��ج ال� �ح� �ك ��وم ��ي امل� �ق ��دم
خ �ل�ال ف �ت��رة دس �ت��وري��ة معينة
ك �م��ا ه ��و م �ع �م��ول ب ��ه ف ��ي أع ��رق
الديموقراطيات في العالم وهو
م��ا يعطي الحكومة ح�ي��زا أكبر
م ��ن امل �ص��داق �ي��ة وي �م �ن��ع ح ��االت
ال� � �ت � ��أزم ألن امل� �ج� �ل ��س س �ي �ق��وم
ب� �م� �ح ��اس� �ب ��ة ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ع �ل��ى
أساس واضح ضمن أطر زمنية
م� �ح ��ددة ب �ع �ي��دا ع ��ن ال�ض�ب��اب�ي��ة
ال�س��ائ��دة ح��ال�ي��ا .وم��ن امل�ع��روف
أن اختيار سمو ولي العهد من
حق سمو األمير حصريا ولكنه
يحتاج أيضا ملصادقة مجلس
األم � � ��ة ف � ��األح � ��رى ب � ��أن ت�خ�ض��ع
الحكومة أيضا لهذا اإلج��راء ملا
فيه من مصلحة وطنية وتوافق
بني األطراف.
وأك� � � � ��د ال� � �ط � ��اح � ��وس أه� �م� �ي ��ة

أسامة الطاحوس

االس� � �ت� � �خ � ��دام اإلي� � �ج � ��اب � ��ي ل �ك��ل
األدوات ال ��دس� �ت ��وري ��ة امل �ت��اح��ة
ل�ل�ن��واب وات �ب��اع طريقة امل��راح��ل
وعدم القفز إلى األدوات النهائية
مثل استخدام االستجواب فورا
دون مبرر علما بأن االستجواب
حق دستوري للنواب وال يمكن
ألح ��د أن ي �ق��ول غ�ي��ر ذل ��ك ول�ك��ن
ه � ��ذه األداة ال ��دس� �ت ��وري ��ة ه��ي
م��رح �ل��ة م �ت �ق��دم��ة م ��ن خ �ط��وات
ي� �ج ��ب أن ت �س �ب �ق �ه��ا ك��ال �ت �ن �ب �ي��ه

والسؤال وهي أداة بناء وليست
أداة ه��دم أو تهديد بيد النائب
ضد الحكومة .وفي حال وصول
االس � �ت � �ج� ��واب إل � ��ى اس �ت �ح �ق��اق��ه
الصحيح يتوجب على الوزير
امل � �س � �ت � �ج� ��وب ال� � � ��وق� � � ��وف أم � � ��ام
املجلس وتوضيح وجهة نظره
وال��دف��اع ع��ن أدائ��ه ول�ي��س األم��ر
هنا غالبا أو مغلوبا بل هو أداء
لواجب من الطرفني.
وختم الطاحوس موضحا أن
إص�ل�اح ال��وض��ع ال�س�ي��اس��ي هو
أس ��اس إلص�ل�اح ك��اف��ة قطاعات
الدولة األخ��رى والدولة الرائدة
ه��ي ال ��دول ��ة ال �ت��ي ت�ب�ن��ي جميع
دوائرها وقطاعاتها على أسس
س�ي��اس�ي��ة ح�ك�ي�م��ة وق��وي��ة دون
أن يطغى امللف السياسي على
بقية امللفات أو أن يهمشها.

الكوح يدعو إلى تنفيذ
القوانين الصادرة لتوفير
حياة كريمة للمواطنين
ش� ��دد م��رش��ح ال� ��دائ� ��رة ال�ث��ال�ث��ة
امل� �ح ��ام ��ي س �ل �ي �م��ان ال � �ك� ��وح ع�ل��ى
أه �م �ي��ة أن ت� �ق ��وم ال� ��دول� ��ة م�م�ث�ل��ة
بالحكومة بتطبيق كافة القوانني
والتشريعات التي أقرها املجلس
وال� �ت ��ي م ��ن ش��أن �ه��ا ت��وف �ي��ر ح�ي��اة
كريمة للمواطنني.
وأضاف ان هناك قوانني متعلقة
ب��ال�ش��أن االق�ت�ص��ادي وامل��ال��ي وما
ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ص �ح��ة م��ن
أج��ل االرت�ق��اء بالرعاية املستحقة
وال ��واج� �ب ��ة ت �ج��اه ج �م �ي��ع ال �ف �ئ��ات
ك ��ل ذل ��ك ق ��د ت ��م اع� � ��داده وان �ج ��ازه
وب��ان �ت �ظ��ار اق� � ��راره م ��ن ال�ح�ك��وم��ة
داعيا إل��ى سرعة إنجاز املشاريع
ل ��دف ��ع ع �ج �ل��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وت�ح�ق�ي��ق
االستقرار في البلد.
واشار الكوح إلى ان على جميع
وزارات ال��دول��ة تطبيق ال�ق��وان�ين
ال�ت��ي شرعها ال�ب��رمل��ان ال�ح��ال��ي أو
ال�ب��رمل��ان��ات السابقة وال�ت��ي تصب
في مصلحة املواطنني بالتساوي
بالوظيفة وغ�ي��ره��ا م��ن الخدمات
املمنوحة لهم بقوة القانون.
وأك ��د ان ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة القيام
بواجبها تجاه املواطن بأن تكون

املحامي سليمان الكوح

ح�ك��وم��ة ع��دل وم �س��اواة وال تكيل
بمكيالني أيا كان الحال وإذا كان
هناك بعض املشكالت السياسية
ف��ي ال��زم��ن ال �س��اب��ق ف��ال �ي��وم نحن
نعيش فترة هدوء سياسي يجب
على الدولة أن تستغله في إصالح
الخلل في إدارة البلد بشكل أفضل.
وقال الكوح ان العدل واملساواة
يضمنان أمن املجتمع واستقراره
وي �ج �ع�لان ك��ل ال �ف �ئ��ات ت�ع�ط��ي كل
ما عندها بال إحساس بالغنب أو
الظلم أو عدم املساواة.

البطالة المقنعة ساهمت في إنهاك االقتصاد الوطني

عبدالوهاب األمير :الدولة توظف حوالي  80في المئة
من القوى العاملة دون تخطيط واضح
ق� ��ال م ��رش ��ح ال� ��دائ� ��رة ال �ث��ال �ث��ة
ل�لان �ت �خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة 2016
عبدالوهاب فهد األمير إن البطالة
املقنعة مشكلة كبيرة وضاغطة
ع � �ل� ��ى ال � �ق � �ض � �ي� ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
ب��رم�ت�ه��ا ح �ي��ث إن ه ��ذه ال�ب�ط��ال��ة
ت�س�ت�ن��زف ج� ��زءا ك �ب �ي��را م��ن ب��اب
ال ��روات ��ب ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ح�ك��وم��ي
إضافة إل��ى تعطيل نسبة كبيرة
من اإلنتاجية التي يمكن أن تقوم
بها شريحة البطالة املقنعة من
امل��وظ�ف�ين وال�ت��ي يمكن أن تكون
راف ��دا مهما وح�ي��وي��ا لالقتصاد
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي وخ� � ��اص� � ��ة ف� � ��ي ه� ��ذه
املرحلة.

وأض � � � ��اف األم � �ي � ��ر أن ال� ��دول� ��ة
ت��وظ��ف ف��ي م��ؤس�س��ات�ه��ا ح��وال��ي
 % 80م ��ن ال �ق ��وى ال �ع��ام �ل��ة دون
ت �خ �ط �ي��ط واض� � ��ح ودون وض ��ع
أي أه ��داف اق�ت�ص��ادي��ة تنتج عن
ه ��ذه ال�ع�م�ل�ي��ة امل�ت�خ�ب�ط��ة م��ؤك��دا
أن سياسة التوظيف هذه غريبة
وغير موجودة في الدول األخرى
وت � �ك � ��اد ال � �ك ��وي ��ت ودول ق �ل �ي �ل��ة
أخرى تنفرد بها كسياسة عامة
الستيعاب امل��واط�ن�ين كموظفني
دون فائدة.
وب�ين األمير أن جهات رقابية
عاملية أص ��درت ف��ي دراس ��ة لهذه
ال �ظ��اه��رة ف��ي ال �ك��وي��ت ب ��أن عمل

امل ��وظ ��ف ال �ح �ك��وم��ي ال ي �ت �ج��اوز
 22دقيقة بسبب ظاهرة البطالة
امل �ق �ن �ع��ة وه � ��و رق � ��م م �خ �ي��ف إذا
ن�ظ��رن��ا إل �ي��ه م��ن ن��اح�ي��ة امل�ق��ارن��ة
ب� �م� �ن� �ط ��ق ال � � ��رب � � ��ح وال� � �خ� � �س � ��ارة
واإلنتاجية مشددا على ضرورة
االن � �ت � �ب� ��اه وات� � �خ � ��اذ اإلج� � � � ��راءات
املناسبة للحد من هذه الظاهرة
القاتلة لالقتصاد واإلبداع.
وش� ��دد األم� �ي ��ر ع �ل��ى أن ج ��زءا
ك � �ب � �ي� ��را م� � ��ن م� �ش� �ك� �ل ��ة ال� �ب� �ط ��ال ��ة
امل �ق �ن �ع��ة ي �م �ك��ن أن ي �ت��م ح �ل��ه من
خ�ل�ال تشجيع ال �ق �ط��اع ال�خ��اص
وإع � � �ط� � ��ائ� � ��ه م � � ��ا ي� �س� �ت� �ح� �ق ��ه م��ن
أه�م�ي��ة الس�ت�ي�ع��اب ه��ذه البطالة

وت�ح��وي�ل�ه��ا م��ن ش��ري�ح��ة سلبية
وع ��ال ��ة ع �ل��ى ال �ق �ط��اع ال� �ع ��ام إل��ى
شريحة منتجة ومبدعة.
كما أك��د األمير ض��رورة وضع
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة واض� � �ح � ��ة ل �ه ��ذا
االن� �ت� �ق ��ال وي � �ك� ��ون م� ��ن ض�م�ن�ه��ا
ت �ص �ح �ي��ح ال �ت��رك �ي �ب��ة ال �س�ك��ان�ي��ة
وم �ع��ال �ج��ة م� �خ ��رج ��ات ال�ت�ع�ل�ي��م
ب� �ش� �ك ��ل ع � � � ��ادل ودع � � � ��م م � �ت � ��وازن
إلنجاح سياسة مشاركة القطاع
ال �خ��اص وال ��ذي ي�ك��ون م��ن خ�لال
خصخصة كثير م��ن املؤسسات
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ك��اف��ة ال�ق�ط��اع��ات
اإلن � �ت� ��اج � �ي� ��ة وال � �خ� ��دم � �ي� ��ة دون
استثناء أي قطاع.

وخ � �ت� ��م األم � �ي� ��ر م � �ش� ��ددا ع�ل��ى
أن ح� ��ل ال �ق �ض �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال ي� �ق� �ت� �ص ��ر ع � �ل ��ى ح � ��ل م �ش �ك �ل��ة
البطالة املقنعة فقط ،على الرغم
م��ن أهميتها الكبير ولكنه سلة
إج� � � ��راءات م �ت �ك��ام �ل��ة وم�ت�ن��اغ�م��ة
ت�غ�ي��ر م �س��ار ال�ع�م��ل االق�ت�ص��ادي
ف��ي ال �ك��وي��ت م��ن خ�ل�ال ال�ت�ن��وي��ع
االق � � �ت � � �ص� � ��ادي ودع� � � � ��م ال� �ق� �ط ��اع
ال� � �خ � ��اص وف � �ت� ��ح آف� � � ��اق ج ��دي ��دة
م ��ن خ �ل��ال ت �ش��ري �ع��ات وق ��وان�ي�ن
اق �ت �ص��ادي��ة ج ��اذب ��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار
املحلي واألجنبي معا.
عبد الوهاب األمير
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م .هشام البغلي

ال � �ت � �ش ��ري � �ع ��ات امل � �ن ��اس � �ب ��ة ل �ه��ا
ك��ال �ت��ي ت ��دع ��م ح �ص��ول �ه��ا ع�ل��ى
ك ��اف ��ة ح �ق��وق �ه��ا وام �ت �ي ��ازات �ه ��ا
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة اس� � � ��وة ب ��ال ��رج ��ل
وتفعيل عمل اللجنة البرملانية
املعنية ب �ش��ؤون امل ��رأة الص��دار
القوانني والتشريعات املنصفة
للمرأة

وب� �ي� ��ن ال � �ب � �غ � �ل� ��ي ان� � � ��ه ي �ض��ع
ق�ض��اي��ا امل� ��رأة ض�م��ن اول��وي��ات��ه
وس�ي�س�ع��ى ج ��اه ��دا الن�ص��اف�ه��ا
ب ��ال� �ق ��ان ��ون ف � ��امل � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة
أث �ب �ت��ت ق��درت �ه��ا وت �م �ي��زه��ا في
الكثير من املجاالت والحكومة
م�س��ؤول��ة م�س��ؤول�ي��ة ك��ام�ل��ة عن
ه��ذا الخلل وتجاهل قضاياها
وع��دم انصافها كما ان مجلس
االم � ��ة ه ��و اآلخ � ��ر م� �س ��ؤول ع��ن
استمرار تهميش دور ومكانة
امل ��راة مطالبا ب �ض��رورة اع�ط��اء
هذا امللف االولوية لدى مجلس
االم ��ة وم�ن��اق�ش��ة ك��اف��ة ال�ح�ق��وق
واملشاكل الخاصة بها وصوال
الق��رار التشريعات املالئمة لها
وألسرتها.

الكندري يدعو إلعادة النظر
في فلسفة التوظيف
دع � � ��ا م� ��رش� ��ح ال � � ��دائ � � ��رة ال �ث ��ال �ث ��ة
امل �ح��ام��ي ع �ب��دال �ل��ه أح �م��د ال �ك �ن��دري
إل � ��ى إع � � ��ادة ف �ل �س �ف��ة ال �ت��وظ �ي��ف ف��ي
ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� �ح� �ك ��وم ��ي وال � �خ� ��اص
السيما مع ارت�ف��اع معدالت البطالة
التي تجاوزت وفقا آلخر إحصائية
ص��ادرة من اإلدارة العامة لإلحصاء
 17أل ��ف ع��اط��ل وع��اط �ل��ة ع��ن ال�ع�م��ل
والحكومة مكانك سر مؤكدا أن هذا
االع� �ت ��راف ال �ح �ك��وم��ي ي �ن��ذر ب�ك��ارث��ة
مستقبلية إن ل��م ي�ت��م ال�ت�ع��ام��ل معه
تعامال جديا الحتوائه.
وش� � � ��دد ال � �ك � �ن� ��دري خ �ل ��ال ل �ق��ائ��ه
ال �ص �ح �ف �ي�ي�ن ي � ��وم أم � ��س األول ف��ي
م�ق��ره االنتخابي بمنطقة العديلية
على ضرورة البدء بعملية التكويت
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص وس ��ن ق��وان�ين
مرنة تساهم ف��ي توفير ف��رص عمل
ج��دي��دة الف�ت��ا إل��ى أهمية أن تتوجه
الدولة لتأسيس شركات استثمارية
وصناعية وعقارية ذات طابع خاص
واستقاللية وميزانية خاصة يكون
ه��دف �ه��ا ال��رئ �ي �س��ي ت �ن��وي��ع م �ص��ادر
ال��دخ��ل وإش� ��راك ت�ل��ك ال�ق�ط��اع��ات في
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 34مرشحا بينهم امرأتان يخوضون االنتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة يوم  20من الشهر الجاري ويدلي  81.318ناخبا وناخبة
بأصواتهم في  94لجنة موزعة على  20مدرسة بالدائرة.

البغلي :سأسعى
جاهدا إلنصاف المرأة
أك � � ��د م � ��رش � ��ح االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة م .ه� �ش ��ام ال�ب�غ�ل��ي
ض��رورة اش��راك امل��رأة الكويتية
ف��ي ص �ن��اع��ة ال� �ق ��رار ال�س�ي��اس��ي
واالق � � � � �ت � � � � �ص� � � � ��ادي م � � � ��ن خ �ل ��ال
االس �ت �م��اع ل �ص��وت �ه��ا وت��وج�ي��ه
ال� �ج� �ه ��ود ل �ح ��ل ك ��اف ��ة امل �ش��اك��ل
ال � �ت � ��ي ت � �ت � �ع� ��رض ل � �ه� ��ا م �ش �ي��را
ال ��ى ان امل � ��رأة ع �ن �ص��ر اس��اس��ي
ف ��ي امل �ج �ت �م��ع ول �ه��ا دور كبير
م ��ا ي�س�ت��وج��ب ع ��دم تهميشها
خاصة في القضايا والقوانني
التي يصدرها مجلس األمة.
وذك � ��ر ال �ب �غ �ل��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� � �ح � ��اف � ��ي ان ه � � �ن� � ��اك ل �ج �ن��ة
برملانية خاصة معنية باملرأة
ف� � ��ي م� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة وم� � � ��ن ث��م
ي �ج��ب اي� �ص ��ال ص��وت �ه��ا ت �ج��اه
أي قضية او مقترح يمسها أو
يمس اسرتها لالخوة االعضاء
م ��ن خ �ل��ال ه � ��ذه ال �ل �ج �ن��ة الف �ت��ا
ال ��ى ض� ��رورة ان�ص��اف�ه��ا واق ��رار

انتخابات

املحامي عبدالله الكندري

التنمية وإنهاء أزمة البطالة.
وب�ي�ن ال�ك�ن��دري أن ح�ج��م البطالة
الحالي للمتعطلني عن العمل ارتفع
م��ن  15154متعطال ع ��ام  2014إل��ى
 17269متعطال ع��ام  2015وبنسبة
ارت�ف��اع بلغت ح��وال��ي  % 14.0حيث
ارتفع عدد املتعطلني بني الذكور من
 2669إل��ى  3236وكذلك ارت�ف��اع عدد
املتعطلني بني اإلناث من  12485إلى
.14033

وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر ل �ف��ت ال �ك �ن��دري
إلى ضرورة االبتعاد عن االستثمار
ف��ي امل�ش��روع��ات االستهالكية داعيا
ال �ح �ك��وم��ة ل�لال �ت �ف��ات ن �ح��و تشجيع
ودع� � � � � ��م امل� � � �ش � � ��روع � � ��ات ال � �ص � �غ � �ي ��رة
وامل � �ت � ��وس � �ط � ��ة وت � �ب � �ن� ��ي امل � �ش� ��اري� ��ع
التنموية التي تفيد الوطن وتخلق
ف � � ��رص ع � �م� ��ل ودورة اق� �ت� �ص ��ادي ��ة
متجددة.
وق� � � � � ��ال إن � � � ��ه الب � � � ��د م � � ��ن ت ��وج� �ي ��ه
االق � �ت� ��راض إل� ��ى االس �ت �ث �م��ار ول�ي��س
ل�ل�اس �ت �ه�ل�اك ول� ��ذل� ��ك ن ��رف ��ض م �ب��دأ
ال ��دف ��ع ب��امل �ش��روع��ات االس �ت �ه�لاك �ي��ة
م ��ع ال �ت �ش��دي��د ع �ل��ى دع� ��م امل �ش��اري��ع
االس �ت �ث �م��اري��ة ال� �ت ��ي ت ��دف ��ع ب�ع�ج�ل��ة
التنمية وتعزز الوضع االقتصادي
م ��ؤك ��دا أن امل��رح �ل��ة امل �ق �ب �ل��ة ت�ح�ت��اج
ف �ع �ل �ي��ا الن �ط�ل�اق ��ة ح �ق �ي �ق �ي��ة وج � ��ادة
خ ��اص ��ة ف ��ي دع � ��م ت �ل��ك امل �ش ��روع ��ات
ل�لإس �ه��ام ف��ي م��واج �ه��ة االخ �ت�ل�االت
االقتصادية.

الخميس :علينا جميعا تفتيت
أي محاوالت لضرب وحدتنا
ق � � � � ��ال م � � ��رش � � ��ح االن � � �ت � � �خ � ��اب � ��ات
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ل �ل��دائ��رة ال �ث��ال �ث��ة علي
ال �خ �م �ي��س ان ال �ح �ك��وم��ة ي �ج��ب أن
ت �ن �ت �ب ��ه مل � ��ا ي� �ح� �ي ��ط ال � �ك� ��وي� ��ت م��ن
مخاطر وان الوطن واملواطنني هم
املسؤولية األول ��ى للحكومة التي
يجب أن تنتبه لها خاصة في ظل
املتغيرات اإلقليمية وما صاحبها
من تصاعد وتيرة األح��داث وكون
ال �ك��وي��ت ط ��رف ف��اع��ل ف��ي ك��اف��ة ما
ي �ح��دث ف��ي امل�ن�ط�ق��ة م ��ن ت�ح��رك��ات
م � �م ��ا ق � ��د ي � �ك � ��ون ل � ��ه ان� �ع� �ك ��اس ��ات
مختلفة بالداخل.
ون � ��اش � ��د ال �خ �م �ي ��س ال �ح �ك��وم��ة
وأج� �ه ��زة األم� ��ن امل�ع�ن�ي��ة ب �ض��رورة
أخ� ��ذ ال �ح �ي �ط��ة وال� �ح ��ذر وردع كل
م ��ن ق ��د ت �س��ول ل ��ه ن �ف �س��ه امل �س��اس
بأمن الكويت أو العبث بنسيجها
اإلج �ت �م��اع��ي امل�ن�س�ج��م م�ن��ذ سنني
أو التعرض للرواسخ التي ُجبلنا
ع�ل�ي�ه��ا خ��اص��ة أن أع � ��داء ال�ك��وي��ت
ي�ت��رب�ص��ون ألي ث �غ��رة ق��د ينفثون

علي الخميس

من خاللها سموم الفنت الطائفية
أو االجتماعية م��ؤك��دا أن الكويت
بتاريخها االجتماعي والسياسي
ك� ��ان� ��ت أق� � � ��وى م � ��ن أي م � �ح� ��اوالت
بائسة ويائسة إلث��ارة الفنت بكافة
أشكالها وستظل كذلك دوما بإذن
الله.
وأوض��ح الخميس أننا جميعا

م��واط �ن�ين ون ��واب ��ا وح �ك��وم��ة أم ��ام
مسؤولية وطنية كبرى بضرورة
ال� �ع� �م ��ل م �ت �ك ��ات �ف�ي�ن ل �ت �ف �ت �ي��ت أي
م � �ح� ��اوالت ش �ي �ط��ان �ي��ة ق ��د ي�س�ع��ى
ل �ه��ا ال �ب �ع��ض ل �ض��رب وح��دت �ن��ا أو
أمننا موضحا أن أم��ن ال�ك��وي��ت ال
يقبل امل�س��اوم��ة أو ال�ت��راخ��ي وأننا
ح��ال �ي��ا ن �ع �ي��ش أج � � ��واء م�ش�ح��ون��ة
ب �س �ب ��ب األح � � � � ��داث ف � ��ي ع� � ��دة دول
ق ��ري� �ب ��ة أو ج � � ��ارة ون � �ح� ��ن ك ��دول ��ة
م�ع�ن�ي�ين ب�ك��اف��ة م��ا ي �ح��دث حولنا
ل ��ذل ��ك ف �م��ن ال � �ض� ��روري أن ت�ن�ت�ب��ه
األج�ه��زة األمنية وت�ك��ون على قدر
مسؤوليتها ال��وط�ن�ي��ة ف��ي حماية
أمن الوطن واملواطنني.
وش ��دد م��رش��ح ال ��دائ ��رة ال�ث��ال�ث��ة
علي الخميس أن تسارع األح��داث
في املنطقة سواء ما تشهده العراق
أو اليمن أو املتغيرات األخيرة في
س��وري��ا يجعلنا بحاجة مضاعفة
ال � � ��ى االن � �ت � �ب � ��اه وال� �ي� �ق� �ظ ��ة وأخ � ��ذ
الحيطة والحذر.

الضويحي :تشجيع االستثمار
األجنبي ضرورة ملحة
أك� � ��د م ��رش ��ح ال� � ��دائ� � ��رة ال �ث��ال �ث��ة
ل�لان�ت�خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ع�ب��دال�ل��ه
ف � �ه� ��د ال � �ض� ��وي � �ح� ��ي ان ت �ن �ش �ي��ط
االق �ت �ص��اد وت �ف �ع �ي��ل دور ال �ق �ط��اع
ال � �خ� ��اص وت �ش �ج �ي ��ع االس �ت �ث �م ��ار
االجنبي والوطني ه��ي على رأس
االول� ��وي� ��ات وال� �ح ��زم االق �ت �ص��ادي��ة
ال �ت��ي س�ت�ك��ون ب��اك��ورة اق�ت��راح��ات��ه
النيابية ف��ي ح��ال ت�ش��رف بتمثيل
األمة.
وق� ��ال ال �ض��وي �ح��ي ف��ي ت�ص��ري��ح
صحفي اك��د اه�م�ي��ة ال�ح�ف��اظ على
ث��روات ال�ب�لاد ال سيما النفط وان
نضع الخطة والتركيز على مجال
امل�ش��روع��ات املتعلقة ف��ي الجوانب
ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة ون � �خ � �ل ��ق م� � �ح � ��اور ف��ي
مختلف امل�ج��االت االستثمارية إذ
يمكن ل��رواد األع�م��ال وال�ت�ج��ارة أن
يحصلوا ع�ل��ى خ��دم��ات أك�ث��ر مثل
اإلرش� � � ��اد وال� �ت� �م ��وي ��ل ف��ان �خ �ف��اض
اس �ع��ار ال�ن�ف��ط ي��دع��ون��ا ال��ى اع��ادة
ال�ن�ظ��ر ف��ي امل �ش��اري��ع االق�ت�ص��ادي��ة
ع� �م ��وم ��ا ح� �ي ��ث ي �ت �ط �ل��ب االم � � ��ر ان
نتوسع في بناء وتشغيل الوحدات

عبدالله الضويحي

وامل� �ص ��اف ��ي ال �ن �ف �ط �ي��ة ون ��دف ��ع ف��ي
ات�ج��اة اق��رار ال�ق��وان�ين املتعلقة في
هذا الجانب.
واش� � � � � ��ار ال � �ض� ��وي � �ح� ��ي ال� � � ��ى ان
الحكومة عليها ان تضع الخطط
عبر اللجنة االقتصادية ال��وزاري��ة
وم��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول ال��وط �ن �ي��ة في
رس ��م س �ي��اس��ة م�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ت��راع��ي
نظر ما تعيشه الدول من انخفاض
اسعار النفط وماهي الخطط التي

خرجت بها اللجان املختصة سواء
في مجلس الوزراء أم مجلس االمة
في هذا الجانب.
واض� � ��اف ال ��وض ��ع االق �ت �ص��ادي
ح � ��ذر م �ن��ه خ� �ب ��راء االق� �ت� �ص ��اد ف��ي
العالم منذ فترة ليست بالبسيطة
ل� ��ذل� ��ك ع� �ل ��ى اع� � �ض � ��اء ال �س �ل �ط �ت�ين
خ ��اص ��ة اع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف ��ي م �ج �ل��س االم ��ة
ان ي�ص�ب��وا اه�ت�م��ام�ه��م ن�ح��و رس��م
ال�س�ي��اس��ات االق�ت�ص��ادي��ة ال��واج�ب��ة
في ظل ه��ذة ال�ظ��روف التي تعاني
منها الكويت وذل��ك يتطلب وضع
خطط ملعالجة سوء االدارة ورسم
السياسات االقتصادية والتنموية
واالب� � �ت� � �ع � ��اد ع � ��ن االس� � �ت� � �م � ��رار ف��ي
استخدام االستراتيجيات القديمة
ال �ت��ي ك��ان��ت ص��ال �ح��ة ف ��ي امل��اض��ي
وتطبيقها ع�ل��ى ال��واق��ع ال�ح��اض��ر
دون تغيير علما بأن االس��اس في
نجاح االدارة والخطط االقتصادية
ه � ��ي امل� � ��رون� � ��ة ف � ��ي ال � �ت � �ع� ��ام� ��ل م��ع
الظروف واملعطيات وقدرتها على
التغير وفقا لزمان واملكان.
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أبل :الرعاية السكنية ملتزمة بجدول
التوزيعات خالل السنة الحالية
أك � � � ��د وزي� � � � � ��ر ال� � � ��دول� � � ��ة ل� � �ش � ��ؤون
االس�ك��ان ياسر أب��ل ال�ت��زام املؤسسة
ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ب�ج��دول
التوزيعات خالل السنة الحالية كما
هي الحال في السنة املاضية عندما
وزعت  12ألف وحدة سكنية.
وقال أبل في تصريح للصحافيني
ع �ل��ى ه��ام��ش ح �ف��ل ت �ك��ري��م ق�ي��ادي��ي
املؤسسة إن املؤسسة تحرص على
توفير الرعاية السكنية للمواطنني
ب�ت��وج�ي�ه��ات م��ن س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
وذل � � ��ك وف� � ��ق االن � �ظ � �م ��ة وال � �ق ��وان �ي�ن
املطروحة وحسب مشاريع التنمية.
وأوض� � � � ��ح أن امل� ��ؤس � �س� ��ة ت �ع �م��ل
ج��اه��دة لتوفير السكن للمواطنني
م ��ن خ �ل�ال ق �ي��ادي �ي �ه��ا وع �ب��ر خطط
تنموية م��دروس��ة ومحكمة مشددا
على أهمية مواصلة العمل لتطبيق
خطط التنمية االسكانية وتخطي
ال �ع �ق �ب ��ات وال� �ص� �ع ��وب ��ات ال� �ت ��ي ق��د
ت �ع �ت��رض م �س �ي��رة ال �ت �ن �ف �ي��ذ ف ��ي اي

الوزير أبل يلقي كلمته في حفل التكريم

مرحلة من مراحل التنمية.
وأش� � � � � � � ��ار إل � � � � ��ى ض� � � � � � � ��رورة ع �م ��ل
(ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة) ب� �ع� �ق� �ل� �ي ��ة م �ن �ف �ت �ح��ة
واالس �ت �ف ��ادة م��ن ت �ج��ارب وخ �ب��رات
ال �ق �ي��ادي�ي�ن ال �س��اب �ق�ين ون �ق �ل �ه��ا ال��ى

جيل الشباب الذي يعول عليه كثيرا
ب�م��واص�ل��ة ال �ج �ه��ود ل�ح��ل وم�ت��اب�ع��ة
القضية االسكانية.
وذك��ر أن ه��ذا التكريم ه��و ل��رواد
امل ��ؤس� �س ��ة ال� ��ذي� ��ن س ��اه� �م ��وا ب� ��دور

كبير اليصالها الى مراحل متقدمة
ومهنية خاصة أن قضية االسكان
ت�ح�ت��اج لكثير م��ن ال�ج�ه��د وال��وق��ت
ولعمل مؤسساتي مبني على فترات
زمنية طويلة .من جانبه قال املدير
ال �ع��ام ل�ل�م��ؤس�س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة ب ��در ال��وق �ي��ان ف ��ي كلمته
خ�ل�ال ال �ح �ف��ل إن ب �ص �م��ات ق�ي��ادي��ي
املؤسسة السابقني مازالت وستبقى
ع�ل��ى خ��ري�ط��ة ان�ج��ازات�ه��ا مل��ا ق��دم��وه
م��ن ت�ط��وي��ر ألدائ �ه��ا ف��ي التخطيط
والتصميم والتنفيذ واالس ��راع في
ان �ج��از ال��وح��دات السكنية وتقليل
فترات االنتظار للمواطنني.
وأك� ��د ال��وق �ي��ان ح ��رص امل��ؤس�س��ة
على تنمية امل��وارد البشرية الع��داد
وتأهيل الكوادر الوطنية الكويتية
بإدارة املشاريع بشكل مباشر.

الصبيح :قانون الجمعيات الجديد
ينظم العمل المدني ولن يقيده
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م ��ل ووزي � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
إن القانون الجديد لجمعيات النفع
العام يهدف إلى تنظيم العمل املدني
وليس تقييده وإن القانون سيعود
بالنفع على الجميع مع األخذ بعني
االعتبار كل التجارب العملية على
مدى السنوات املاضية وفق القانون
القديم.
وأوض � �ح� ��ت ال �ص �ب �ي��ح ف ��ي ك�ل�م��ة
خالل االحتفال الذي نظمه التحالف
امل��دن��ي ل�ت�ع��زي��ز ال�ت�ع��اي��ش السلمي
ون�ب��ذ العنف بعنوان (ت��م ي��ا وط��ن)
مساء امس االول في حديقة الشهيد
أن القانون سيشمل جمعيات النفع
العام والجمعيات الخيرية والفرق
ال �ت �ط��وع �ي��ة م �ب �ي �ن��ة أن  26ج�م�ع�ي��ة
زودوت وزارة الشؤون بمالحظاتها
ح� � ��ول ال � �ق� ��ان� ��ون ال� �ج ��دي ��د وس �ي �ت��م
دراس �ت �ه��ا ب �ع �ن��اي��ة واه �ت �م��ام حيث
سيؤخذ بعضها بعني االعتبار بما
يتماشى مع ما تسمو اليه الوزارة.
وش� � � � � � ��ددت ال � �ص � �ب � �ي� ��ح ع � �ل � ��ى أن
ال �ك ��وي ��ت م �م �ث �ل��ة ب� � � ��وزارة ال� �ش ��ؤون
ت��ول��ي اه �ت �م��ام��ا ك �ب �ي��را ب�م�ن�ظ�م��ات
املجتمع املدني كشريك في التنمية
ج� �ن� �ب ��ا ال � � ��ى ج� �ن ��ب م � ��ع ال �ق �ط ��اع�ي�ن
الحكومي والخاص مشيرة إل��ى أن
ه ��ذا االه �ت �م��ام ي�ت�م�ث��ل ف ��ي تسهيل

الصبيح خالل احتفال التحالف املدني في حديقة الشهيد

اج � � � ��راءات اش � �ه ��ار ه � ��ذه امل �ن �ظ �م��ات
وف��ق ال�ض��واب��ط وال�ق��وان�ين املعمول
بها .ولفتت إلى أن عدد الجمعيات
املشهرة يبلغ  118جمعية نفع عام
ال� ��ى ج��ان��ب ط �ل �ب��ات اخ � ��رى تنتظر
اإلش � �ه� ��ار م ��ا ي �ع��د دالل � ��ة ع �ل��ى ث�ق��ة
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي م �ث��ل ه� ��ذه ال �ج �ه��ود
التطوعية.
وقالت الصبيح ان هذه االحتفالية
التي اجتمعت على تنظيمها عشر
جمعيات نفع ع��ام خير دل�ي��ل على
ح��رص ه��ذه امل�ن�ظ�م��ات ع�ل��ى العمل
الوطني واملجتمعي وتعزيز القيم
الوطنية النبيلة التي تعد نموذجا
يحتذى به.
وب�ي�ن��ت أن م�ن�ه��ج ال �ك��وي��ت ال��ذي

خ� �ط ��ه س� �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال �ش �ي��خ
ص� �ب ��اح االح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
(ق��ائ��د العمل االن�س��ان��ي) يحث على
تعزيز التعايش السلمي والتكاتف
لحماية ال��وط��ن م��ن ت��داع�ي��ات الفنت
والتشرذم.
واوض� � �ح � ��ت ان ال� � �ظ � ��روف ال �ت��ي
ت� �م ��ر ب� �ه ��ا امل� �ن� �ط� �ق ��ة وال � �ع� ��ال� ��م ب �م��ا
ف � �ي � �ه� ��ا م � � ��ن م � �خ � ��اط � ��ر وت � �ح � ��دي � ��ات
ج� �س ��ام ت �ت �ط �ل��ب م �ض��اع �ف��ة ال �ج �ه��د
م��ن اج ��ل ت �ع��زي��ز ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة
وال � �ت � �ع� ��اون وال� �ت� �ع ��اض ��د وال �ت ��آل ��ف
ون�ب��ذ ال�ع�ن��ف وال �ت��آخ��ي والتنسيق
املشترك اليصال رسالة مفادها ان
الكويت بلد املحبة والسالم واألمن
واالستقرار.

م��ن ج��ان�ب�ه��ا أك� ��دت األم �ي�ن ال�ع��ام
للتحالف امل��دن��ي لتعزيز التعايش
ال �س �ل �م��ي ورئ � �ي� ��س م �ج �ل��س إدارة
ال ��راب �ط ��ة ال��وط �ن �ي��ة ل�ل�أم��ن األس� ��ري
(رواس� � ��ي) د .خ��دي�ج��ة امل�ح�م�ي��د ان
القيم التي تجسدها احتفالية (تم يا
وط��ن) نابعة من اإلي�م��ان باملواطنة
ال� �ت ��ي ت �ع �ط��ي ال �ق �ي �م��ة ل �ك��ل إن �س��ان
عاش على تراب الوطن وأخلص له
الفتة إل��ى أن ه��ذه القيم تحتاج الى
ان ت�ج�س��د ف��ي ن �م��اذج االح �ت �ف��االت
الوطنية وبرامجها وأعمالها.
واوض� �ح ��ت ان ال �ت �ح��ال��ف امل��دن��ي
ي �م �ث��ل ش �ب �ك��ة م� ��ن  12ج �م �ع �ي��ة م��ن
ج�م�ع�ي��ات ال�ن �ف��ع ال �ع��ام ي�ع�م��ل على
اعداد مسودة وثيقة وطنية لتعزيز
التعايش السلمي لتساهم في عالج
التطرف والعنف والحد من خطاب
الكراهية في أوساط املجتمع.
وذك � ��رت ان ��ه امل� �س ��ودة س�ت�ع��رض
ب� �ع ��د ان � �ج � ��ازه � ��ا ع� �ل ��ى م ��ؤس� �س ��ات
امل �ج �ت �م��ع امل ��دن ��ي ف ��ي م��ؤت �م��ر ع��ام
ل �ت �ض��ع ب �ص �م �ت �ه��ا ف �ي �ه��ا وت �س��اه��م
ف ��ي م�ل�ك�ي�ت�ه��ا وم� ��ن ث ��م اع �ت �م��اده��ا
ب ��ال� �ت ��وق� �ي ��ع ع �ل �ي �ه��ا ورف � �ع � �ه� ��ا ال ��ى
م �ج �ل ��س االم � � ��ة ل �ت �ش �ك��ل م �س��اه �م��ة
م ��دن� �ي ��ة ت �ك ��اف �ل �ي ��ة م � ��ن م ��ؤس� �س ��ات
املجتمع املدني لجهود الحكومة في
ص�ي��ان��ة ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة وحماية
املجتمع من التطرف.

البيئة :على محطات الوقود
االلتزام باالشتراكات البيئية
أك � � � ��دت ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
ل �ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة ض� � ��رورة ال �ت ��زام
م �ح �ط��ات ال ��وق ��ود ب��االش �ت��راط��ات
وامل � �ع� ��اي � �ي� ��ر ال� �ب� �ي� �ئ� �ي ��ة وت �ح �ق �ي��ق
أع �ل��ى م�ع��اي�ي��ر األم� ��ان بخصوص
خ� ��زان� ��ات � �ه� ��ا ع � �ب� ��ر اخ � �ت � �ب � ��ار خ��ط
األنابيب لتفادي أي تسرب يؤثر
سلبا على البيئة واملجتمع.
وق � ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�ج�م�ع�ي��ة
م .ع�ب��داألم�ي��ر ال �ج��زاف ل�ك��ون��ا ان��ه
اع��د دراس��ة رك��زت على أن العديد
م ��ن امل �ش �ك�ل�ات ال �ب �ي �ئ �ي��ة ت�س�ب�ب�ه��ا
م� �ح� �ط ��ات ال � ��وق � ��ود إن ل� ��م ت �ل �ت��زم
باشتراطات ومعايير معينة مما
يوجب توخي الحذر والتحقق من
سالمة خطوط األنابيب من التلف
وع �ل�اج � �ه ��ا ل � �ت � �ف ��ادي أي م�ش�ك�ل��ة
بيئية.
وأوض ��ح ال �ج��زاف أن املشكالت
ال�ب�ي�ئ�ي��ة ال �ت��ي ي�م�ك��ن أن تسببها
م�ح�ط��ات ال��وق��ود ه��ي االن�ب�ع��اث��ات
ال � �غ� ��ازي� ��ة ال � � �ص� � ��ادرة ع � ��ن ع �م �ل �ي��ة
ال �ت �ع �ب �ئ ��ة وامل � �خ � �ل � �ف ��ات ال �س��ائ �ل��ة
الناتجة عن االنسكابات البترولية
فضال عن مخلفات غسل السيارات

امللوثة بالزيوت ومخلفات صلبة
كالبراميل والعبوات التي تصف
من بني املواد الخطرة.
وق � � ��ال إن م� �ح� �ط ��ات ال �ك ��وي ��ت
املنتشرة في مختلف أنحاء البالد
م �ل �ت��زم��ة ب ��أع �ل ��ى م �ع��اي �ي��ر األم� ��ن
والسالمة وباالشتراطات البيئية
التي وضعتها الجهات املعنية في
الدولة وعلى رأسها الهيئة العامة
ل �ل �ب �ي �ئ��ة إذ ت �ت �ج �ن��ب امل ��ؤس �س ��ات
وال �ش��رك��ات ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��ام�ل��ة في
ه��ذا امل �ج��ال ال�ت��أث�ي��ر السلبي على
البيئة والحرص على عدم إلحاق
ال �ض��رر ب��ال�ب�ي�ئ��ة وامل�ح��اف�ظ��ة على
الصحة العامة.
وأشار الجزاف إلى أن املشاريع
ال �ت ��ي ط �ب�ق �ت �ه��ا م �ح �ط��ات ال ��وق ��ود
فعليا ال�ت��زام��ا ب��امل�ع��اي�ي��ر البيئية
منها نظام (راج��ع األب�خ��رة) ال��ذي
ي �ت��ول��ى إع � ��ادة األب� �خ ��رة ال�ن��ات�ج��ة
ع��ن تعبئة ال��وق��ود للمركبات إلى
خ��زان��ات ال��وق��ود مما يقلل ويحد
من انبعاث تلك األبخرة في الجو
وم � ��ن ث� ��م ت� �ح ��دث ت �ل ��وث ��ا ه��وائ �ي��ا
ضارا.

إزالة  10جواخير مقامة
على أمالك الدولة في ارحية

جانب من اإلزاالت

ق ��ام ��ت ب �ل��دي��ة ال �ك ��وي ��ت ف��رع
م � �ح� ��اف � �ظ� ��ة ال � � �ج � � �ه � ��راء ب �ح �م �ل��ة
م � �ي ��دان � �ي� ��ة إلزال � � � � ��ة ال� �ج ��واخ� �ي ��ر
امل �خ��ال �ف��ة وامل �ق ��ام ��ة ع �ل��ى أم�ل�اك
ال��دول��ة بمنطقة ارح �ي��ة أس�ف��رت
عن إزالة عشرة منها.
وقالت إدارة العالقات العامة
ف��ي ال�ب�ل��دي��ة ف��ي ب �ي��ان صحافي
امس إن الحملة جاءت بناء على
الشكوى التي تقدمت بها وزارة
األش � �غ� ��ال ال� �ع ��ام ��ة ب �غ �ي��ة وض��ع
مناهيل في املنطقة حيث ترأس
ال �ف��ري��ق رئ �ي��س ف��ري��ق ال �ط��وارئ
ف � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � �ج � �ه� ��راء ع �ل��ي
القويضي وش ��ارك فيها رئيس

قسم اإلزاالت طارق القطان على
منطقة ارح�ي��ة أس�ف��رت ع��ن إزال��ة
عشرة جواخير غير مرخصة.
وأش � � � ��ادت ال �ب �ل��دي��ة ب �ت �ع��اون
ب � �ع� ��ض أص � � �ح� � ��اب ال� �ج ��واخ� �ي ��ر
امل �خ��ال �ف��ة ف ��ي إزال �ت �ه ��ا ط��واع �ي��ة
م��ؤك��دة ت��واص��ل ال�ح�م�لات التي
ي � �ق� ��وم ب� �ه ��ا ق� �س ��م اإلزاالت ف��ي
فريق الطوارئ للقضاء على كل
ال �ظ��واه��ر غ�ي��ر ال �ح �ض��اري��ة بكل
املناطق الواقعة تحت مسؤولية
املحافظة.
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قام بجولة تفقدية لمبنى مجمع محاكم الرقعي الجديد رافقه فيها وزير العدل يعقوب الصانع

المطاوعة :األمير الراعي الدائم
للقضاء والعدالة
أك � ��د رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س األع �ل��ى
ل � �ل � �ق � �ض� ��اء امل � �س � �ت � �ش� ��ار ي ��وس ��ف
امل �ط��اوع��ة أن س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
ال � �ش � �ي� ��خ ص� � �ب � ��اح األح � � �م� � ��د ه��و
ال��راع��ي ال��دائ��م للقضاء والعدالة
وأش� ��اد ب��ال��دع��م وااله �ت �م��ام غير
املحدودين بمرفق القضاء ودور
ال �ع��دال��ة وم �ن �ه��ا م� �ب ��ادرة س�م��وه
بتشييد مجمعي محاكم الجهراء
والرقعي حيث تم إنجازهما في
وقت قياسي بحدود الـ  20شهرا.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح أدل ��ى
ب ��ه امل �س �ت �ش��ار امل� �ط ��اوع ��ة ل�ك��ون��ا
وت �ل �ف��زي��ون ال �ك��وي��ت ام ��س عقب
ج ��ول ��ة ت �ف �ق��دي��ة ق � ��ام ب �ه��ا مل�ب�ن��ى
م �ج �م��ع م �ح��اك��م ال ��رق� �ع ��ي راف �ق��ه
فيها وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر األوق��اف
وال� � �ش � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة ي �ع �ق��وب
الصانع ورئيس الشؤون املالية
واإلداري� � ��ة ف��ي ال ��دي ��وان األم �ي��ري
عبدالعزيز اسحق.
وقال إن هذه الجولة التفقدية
ت ��أت ��ي ق �ب ��ل االف� �ت� �ت ��اح ال��رس �م��ي
وال �ت �س �ل��م ال �ن �ه��ائ��ي وق ��د شملت
االط � �ل� ��اع ع� �ل ��ى م � ��راف � ��ق امل �ج �م��ع
املصممة وفق أحدث الخصائص
ال �ه �ن��دس �ي��ة وامل� � �ي � ��زات ال�ع�م�ل�ي��ة
وامل� �ص� �ن� �ف ��ة م � �ش� ��روع� ��ا ص��دي �ق��ا
للبيئة وهو مشروع متكامل من
مختلف النواحي.
من جانبه قال الوزير الصانع
إن مجمع محاكم الرقعي صرح
ق�ض��ائ��ي ك�ب�ي��ر وم �ف �خ��رة ل�ن��ا في
وزارة ال�ع��دل لتحقيق طموحنا
في تحقيق العدالة الناجزة.
وأك � � � � ��د ال� � �ص � ��ان � ��ع أن � � � ��ه ل �ي��س
ب�غ��ري��ب ع�ل��ى س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد

احتضانه هذا الصرح القضائي
وه ��و ال��داع��م ل�ل�ق�ض��اء وال�س�ل�ط��ة
القضائية والعاملني في السلطة
القضائية والعدالة الناجزة.
وذك� � � ��ر أن إن� � �ج � ��از م �س ��ؤول ��ي
ال� ��دي� ��وان األم� �ي ��ري ه� ��ذا ال �ص��رح
ال � �ق � �ض� ��ائ� ��ي ال� �ك� �ب� �ي ��ر ف� � ��ي وق� ��ت
ق �ي��اس��ي ي�ع�ت�ب��ر م �ف �خ��رة م�ش�ي��دا
بدورهم الرائد في متابعة إنجاز
هذا املشروع.
وب �ي ��ن أن م ��رح� �ل ��ة ال �ت �ش �غ �ي��ل
الفعلية ل�ل�م�ش��روع س�ت�ت��م خ�لال
األش�ه��ر الثالثة املقبلة بالتدرج
ع�ق��ب عملية ن�ق��ل ج�م�ي��ع إدارات
وزارة ال �ع��دل م��ن امل�ب�ن��ى ال�ق��دي��م
ملجمع م�ح��اك��م ال��رق�ع��ي إل��ى ه��ذا
املبنى املتكامل لئال تكون هناك
إعاقة في عملية االنتقال.
ويقع مجمع محاكم الفروانية
ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال��رق �ع��ي ال �ت��ي تضم
ال�ع��دي��د م��ن ال�ه�ي�ئ��ات الحكومية
وال� �خ ��دم� �ي ��ة وم � ��راف � ��ق رئ �ي �س �ي��ة
وي �م �ت��د امل �ب �ن��ى ال��رئ �ي �س��ي ع�ل��ى
ق �ط �ع��ة أرض م �س��اح �ت �ه��ا 8.225
م �ت��را م��رب �ع��ا ب��إج �م��ال��ي م�س��اح��ة
بناء ملبنى املحكمة تبلغ 94.760
مترا مربعا ومكون من  16طابقا
ودورا أرض �ي��ا وث�لاث��ة س��رادي��ب
هي مواقف للسيارات إضافة إلى
غرف للخدمات ومرافقها.
وي�ح�ت��وي امل�ج�م��ع أي �ض��ا على
ق��اع��ة للمناسبات وامل�ح��اض��رات
ومرافقها وغرف العرض إضافة
إل� � � ��ى غ� � � ��رف ح � �ج� ��ز ل �ل �م �ت �ه �م�ي�ن
بمساحات مختلفة ع�ل�اوة على
ب �ع��ض امل �ك��ات��ب اإلداري� � ��ة وغ��رف
ال � � �خ � ��دم � ��ات وم� � �ك � ��ات � ��ب إداري � � � � ��ة

املطاوعة والصانع خالل الجولة التفقدية بمجمع محاكم الرقعي

والخدمات القضائية من توثيق
ع� �ق ��اري وال �ت��وث �ي �ق��ات ال�ش��رع�ي��ة
وإدارة ت �ن �ف �ي ��ذ وت� �ن� �ق� �س ��م ب�ين
امل �س��اح��ات ال�ث��اب�ت��ة وأخ ��رى ذات
حلول تصميمية مرنة ومرافقها
م� ��ن غ� � ��رف خ� ��دم� ��ات وم �ل �ح �ق��ات
وأماكن مخصصة للصالة.
وت ��وج ��د ف ��ي امل �ب �ن��ى  80ق��اع��ة
محكمة بمرافقها روع�ي��ت فيها
ك� ��ل االع� � �ت� � �ب � ��ارات وال� �ح� �س ��اب ��ات
ال� � �ص � ��وت� � �ي � ��ة وغ� � � � � ��رف ل� �ل� �ق� �ض ��اة
وامل � �ح� ��ام �ي�ن وغ � � ��رف ل �ل �خ��دم��ات
واس �ت ��راح ��ات ل�ل�ق�ض��اة وم�ك��ات��ب

االدع� ��اء ال �ع��ام وم�ك��ات��ب ال��رس��وم
القضائية والخدمات.
وي�ع��د م�ش��روع مجمع محاكم
الرقعي نموذجا عمليا تطبيقيا
لنشر فكرة الحفاظ على الطاقة
وم � �ح� ��اول� ��ة ل �ت �خ �ف �ي��ض ال �ح �م��ل
ال � �ك � �ه� ��رب� ��ائ� ��ي األق� � � �ص � � ��ى خ�ل��ال
س� ��اع� ��ات االس� �ت� �ه�ل�اك ال �ق �ص��وى
ح �ي��ث ي �ع��د م ��ن أن �ظ �م��ة امل �ب��ان��ي
ال��ذك�ي��ة وامل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ال�ط��اق��ة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ب��اع �ت �م��اد ال �ط��اق��ة
النظيفة والبديلة والتي تحافظ
على البيئة.

اإلحصاء والصناعة توقعان مذكرة تفاهم
اب� � ��رم� � ��ت اإلدارة امل� ��رك� ��زي� ��ة
ل �ل��اح� � �ص � ��اء ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل �ل �ص �ن��اع��ة م� ��ذك� ��رة ت �ف ��اه ��م ف��ي
م�ق��ر األم��ان��ة ال�ع��ام��ة للتخطيط
والتنمية.
وق��ال��ت امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ل�ادارة
ب � ��اإلن � ��اب � ��ة م� �ن ��ى ال� � ��دع� � ��اس ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ل �ل �ص �ح ��اف �ي�ي�ن ام ��س
إن ت ��وق� �ي ��ع امل � ��ذك � ��رة ي ��أت ��ي ف��ي
إط � � ��ار م� �س ��ؤول� �ي ��ة (اإلح� � �ص � ��اء)
ت �ج��اه ال �ع �م��ل ال �ت �ن �م��وي ب�ه��دف
تسهيل إجراء مسوح إحصائية
ل�ل�م�ن�ش��آت ال�ص�ن��اع�ي��ة وق��واع��د

ب� �ي ��ان ��ات ال� �ت� �ج ��ارة ال �خ��ارج �ي��ة
واملرافق اإلحصائية للبالد.
وأض� ��اف� ��ت ال� ��دع� ��اس أن ه��ذه
املذكرة تؤسس للعمل املشترك
ب� �ي ��ن ال � �ج � �ه � �ت �ي�ن ح � �ي� ��ث ت �ك �م��ن
أه �م �ي �ت �ه��ا ف ��ي ت �س �م �ي��ة ض �ب��اط
اتصال دائمني من كال الجانبني
إض� � ��اف� � ��ة إل� � � ��ى ت � �ح� ��دي� ��د آل � �ي� ��ات
االت � �ص� ��ال امل� �ب ��اش ��رة م ��ا ي�س�ه��ل
ج��ري��ان امل �ع �ل��وم��ات وال �ب �ي��ان��ات
جريانا أكثر يسرا وسهولة.
وذك� � � � � ��رت أن االن� � �ت� � �ق � ��ال ب�ين
ال �ق��واع��د وال �ب �ي��ان��ات امل�ش�ت��رك��ة

سيكون مباشرا من خالل الربط
اآللي لالحصاء والهيئة العامة
ل �ل �ص �ن��اع��ة م �ش �ي ��رة إل � ��ى ت��وف��ر
ت �ف��اص �ي��ل ب�ي�ن ق ��واع ��د ب �ي��ان��ات
الصادرات وال��واردات واملصنف
دوليا ما يسهل استخدامها بني
الجهتني.
وأوض� �ح ��ت ال ��دع ��اس أن م��دة
امل � ��ذك � ��رة ث �ل��اث س � �ن� ��وات ق��اب �ل��ة
للتجديد وقد يتم إدخال بعض
ال �ب �ن��ود اإلض ��اف� �ي ��ة ع�ل �ي�ه��ا بما
يخدم املصلحة العامة.
وذك��رت أن (اإلح �ص��اء) سعت

في السنوات األخيرة إلى توقيع
مذكرات تفاهم هو والعديد من
الجهات الحكومية التي كان لها
األث ��ر ال�ك�ب�ي��رة ع�ل��ى آل �ي��ة العمل
اإلحصائي لجهة سهولة انتقال
البيانات بسهولة ودقة مشددة
ع� �ل ��ى أن اإلدارة ه � ��ي امل ��رج ��ع
الوحيد للدولة بهذا الشأن وفق
القانون.

وتم استخدام الطاقة الشمسية
ط��اق��ة ب��دي�ل��ة نظيفة ب��اس�ت�خ��دام
األلواح الشمسية املولدة للطاقة
ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة واس �ت �خ��دام ال�ط��اق��ة
ال �ح��راري��ة ل�ل�ش�م��س ف��ي تسخني
امل�ي��اه م��ا يساهم ف��ي دع��م شبكة
ال� �ك� �ه ��رب ��اء ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة امل �غ��ذي��ة
للمشروع.
ك � �م� ��ا ي � �ت� ��م اس� � �ت� � �خ � ��دام ن� �ظ ��ام
وح ��دات التبريد امل��وف��رة للطاقة
ال �ت��ي ت�ع�ت�م��د ال �ف �ك��رة األس��اس �ي��ة
ل �ه��ا ف��ي ع�م�ل�ي��ة ب ��ذل ال �ط��اق��ة في
الفترة املسائية والتي تنخفض

فيها درج��ات ال�ح��رارة ومعدالت
اس� �ت� �ه�ل�اك ال� �ط ��اق ��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة
ف��ى إن �ت��اج ك�م�ي��ات محسوبة من
الثلج.
ويتم بناء على ذلك استرجاع
تلك ال�ط��اق��ة بالفترة الصباحية
وع �ن��د ف �ت��رة ال � � ��ذروة الس �ت �ه�لاك
ال �ط��اق��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ع ��ن ط��ري��ق
إذاب ��ة ه��ذه الكميات امل�خ��زن��ة من
الثلج واستخدامها بديال للمياه
املبردة املنتجة من وحدات تبريد
املياه املركزية التقليدية.
وم��ن ش��أن ه��ذا النظام خفض
ال� �ح� �م ��ل األق� � �ص � ��ى ف � ��ى س ��اع ��ات
االس �ت �ه�ل�اك ال �ق �ص��وى وي�س��اه��م
ف� ��ى خ� �ف ��ض م � �ع ��دل االس� �ت� �ه�ل�اك
ال �ك �ه��رب��ائ��ي ال � ��ذي ي �ت��م تطبيقه
ل�ل�م��رة األول� ��ى ع�ل��ى ه��ذا ال�ن�ط��اق
ف��ي ال�ك��وي��ت ب�ه��ذا امل �ش��روع ال��ذي
يعتبر ن�م��وذج��ا ي�ح�ت��ذى ب��ه في
أي من املشاريع املستقبلية.
ويحتوي املشروع أيضا على
م �ب �ن��ى مل ��واق ��ف ال� �س� �ي ��ارات تبلغ
مساحة بنائه اإلجمالية حوالي
تبلغ  104آالف متر مربع ويعتبر
من العالمات املميزة للمشروع.
وب � � ��ذك ي� �ك ��ون م �ب �ن��ى م ��واق ��ف
ال�س�ي��ارات األول ف��ي العالم ال��ذي
ي� �ج� �م ��ع ن� ��وع�ي��ن م �خ �ت �ل �ف�ي�ن م��ن
امل��واق��ف اآلل �ي��ة وأخ ��رى تقليدية
بسعة إجمالية تبلغ  3000موقف
س� �ي ��ارة ب �م��داخ��ل م�ن�ف�ص�ل��ة لكل
منهما.

الكويت تستضيف ندوة
حول التطبيقات النووية
تبدا اليوم االثنني تحت رعاية
س� �م ��و رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك وب�م�ش��ارك��ة
امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل ��وك ��ال ��ة ال ��دول �ي ��ة
للطاقة الذرية يوكيا امانو ندوة
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال � �ن� ��ووي� ��ة م� ��ن اج ��ل
التنمية املستدامة في دول مجلس
ال� � �ت� � �ع � ��اون ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي س �ت��رك��ز
على تكثيف ال�ت�ع��اون ال�ق��ائ��م بني
ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة
ودول مجلس التعاون الخليجي
ف ��ي م �ج��ال ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات ال �ن��ووي��ة

السلمية.
وأع � �ل � ��ن س �ف �ي ��ر ال � �ك ��وي ��ت ل ��دى
ال �ن �م �س��ا وم �م �ث �ل �ه��ا ال � ��دائ � ��م ل ��دى
املنظمات الدولية ص��ادق معرفي
ان ال �ن��دوة ت�ه��دف ال��ى اب ��راز عمل
ال��وك��ال��ة ال��دول �ي��ة ل�ل�ط��اق��ة ال��ذري��ة
في مساعدة ال��دول االعضاء على
اس�ت�خ��دام العلوم والتكنولوجيا
استجابة لتحديات القرن الـ 21في
مجاالت حيوية كالغذاء والزراعة
والصحة البشرية وادارة امل��وارد
البيئية.
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تكريم تركي للراحل جاسم الخرافي
ت�ن�ظ��م وك ��ال ��ة غ ��رب ال �ب �ح��ر األب �ي��ض
املتوسط التركية للتنمية (ب��اك��ا) حفل
ت �ك��ري��م ل�ف�ق�ي��د ال �ك��وي��ت رئ �ي��س مجلس
األمة السابق جاسم محمد الخرافي في
مدينة أنطاليا التركية برعاية وحضور
معمر ت��ورك��ر ،وذل��ك يوم
وال��ي أنطاليا ّ
ال �خ �م �ي��س امل �ق �ب��ل امل� ��واف� ��ق  18ف �ب��راي��ر
ال�ج��اري ،حيث سيشهد الحفل حضور
عدد من كبار الشخصيات التركية ،من
بينها محافظ أنطاليا مندريس تورل،
واألمني العام لوكالة (باكا) محمد سري
اوزي��ن ،ورئيس جمعية أعمال أنطاليا
عبدالله اردوغ��ان ،ورج��ال أعمال أت��راك،
وج �م �ه��ور ن �خ �ب��وي ،ووس ��ائ ��ل اإلع �ل�ام
ال �ت��رك �ي��ة ،وي �ح �ض��ره م �م �ث� ًلا ع ��ن أس ��رة
امل��رح��وم ج��اس��م محمد ال�خ��راف��ي نجله
إياد جاسم الخرافي .
ويأتي ت�ن�ظ�ي��م وك��ال��ة (ب ��اك ��ا) ل�ه��ذا
التكريم تحت رعاية والي أنطاليا تقديرًا
ل �ج �ه��ود ال ��راح ��ل ال �ك �ب �ي��ر ،وإس �ه��ام��ات��ه
الجليلة ،ونشاطاته اإلقليمية والدولية،
ال ّ
سيما م��ع الجمهورية التركية التي
كانت آخر محطات الفقيد.
ويهدف التكريم إلى تسليط الضوء
على مآثر الراحل جاسم محمد الخرافي

وم �ن��اق �ب��ه ال �ع��ال �ي��ة ،إض ��اف ��ة الس �ت��ذك��ار
خ��دم��ات��ه ال�ج�ل�ي�ل��ة ال �ت��ي ق��دم�ه��ا لوطنه
ال�ك��وي��ت ع�ب��ر م�س�ي��رة ح��اف�ل��ة ب��ال�ع�ط��اء،
ون�ش��اط��ات��ه امل �ش �ه��ودة ع�ل��ى املستويني
اإلق� �ل� �ي� �م ��ي وال � � ��دول � � ��ي ،وإل � � ��ى ت �ع��ري��ف
الجمهور التركي ورجال األعمال األتراك
بشخصيته  ،وم��ا ق��دم��ه م��ن إس�ه��ام��ات
في النهوض االقتصادي ،ونشر رسالة
ّ
واألخوة بني الشعوب،
السالم والوحدة
وإب� � ��راز ن �م ��وذج ال�ت�ن�م�ي��ة اإلق �ت �ص��ادي��ة
ألس ��رة ال �خ��راف��ي ع�ب��ر ع �ق��ود م��ن ال��زم��ن
حول العالم.
وفي هذا الصدد ،أعرب نجل الراحل
الكبير وممثل أسرة الخرافي في التكريم
إي � � ��اد ج ��اس ��م ال � �خ� ��راف� ��ي ،ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي ،عن بالغ تقدير أسرة املرحوم
ج��اس��م محمد ال �خ��راف��ي ،وش�ك��ره��ا إل��ى
كافة القائمني على تنظيم ه��ذا الحدث
ال��دول��ي وع�ل��ى م��ا ق��ام��وا ب��ه م��ن ُج�ه��ود
وإع ��داد ل��هُ ،متضرعني إل��ى ال�ب��اري جل
ّ
وعال أن يحقق أهدافه املنشودة.
وق� � ��ال إي� � ��اد ال � �خ� ��راف� ��ي ،إن امل �غ �ف��ور
ل ��ه -ب� � ��إذن ال �ل��ه ت �ع��ال��ى -ج��اس��م محمد
ال� �خ ��راف ��ي ك � ��ان ن� �م ��وذج ��ًا م ��ن رج � ��االت
ال �ك��وي��ت األوف� �ي ��اء ال��ذي��ن س��اه �م��وا في

الراحل جاسم محمد الخرافي

نهضة البالد ،كما كان عنصرا مشهودًا
له باإلتزان طيلة العهد الذي قضاه في
حقل السياسة.
وأض ��اف أن فقيد ال�ك��وي��ت ت��رك آث��ارًا
ب��ارزة على الصعيد االقتصادي ،فهو
م��ن ع��ائ�ل��ة ع��ري�ق��ة ف��ي م �ج��ال ال �ت �ج��ارة،
أث � �م� ��رت ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال � �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
س ��اه �م ��ت ب � ��دوره � ��ا ف� ��ي ب� �ن ��اء ال ��وط ��ن،
وت��وس �ع��ت أن�ش�ط�ت�ه��ا وان �ت �ش��اره��ا في

مختلف دول العالم ،ومنها الجمهورية
التركية التي كانت آخر محطات الفقيد
ُقبيل وداعه الحياة الدنياُ ،منوها إلى
أن ه ��ذا ال �ح��دث ي��أت��ي ليحفظ ذك��ري��ات
ص �ف �ح��ات س��اط �ع��ة ف��ي ت��اري��خ ال�ك��وي��ت
والعالقة مع تركيا.
وأشار إلى أن نشاطات الراحل الكبير
الخيرية ال تقل عن ذلك ،فقد كان -طيب
الله ث��راهُ -مساهمًا مؤثرًا في منظمات

العمل الخيري محليًا ودوليًا.
كما لفت إل��ى األهمية التي تشكلها
ت��رك �ي��ا ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وال � �ت ��ي ت �ن �ب��ع م��ن
م ��وق� �ع� �ه ��ا ال � �ح � �ي � ��وي ال� � � � ��ذي ي �ت ��وس ��ط
ال �ش��رق وال� �غ ��رب ،ف �ض�لا ع��ن إح�ت�لال�ه��ا
م �ك��ان��ًا ُم �م �ي �زًا ل�ل�إس �ت �ث �م��ارات ال�ع��امل�ي��ة
والخليجيةُ ،مثنيًا في الوقت ذاته على
ال�ع�لاق��ات القائمة ب�ين ال�ك��وي��ت وتركيا
وتطورها التاريخي ،ال ّ
سيما العالقات
اإلقتصادية س��واء على صعيد التبادل
ال� �ت� �ج ��اري أو اإلس � �ت � �ث � �م ��ارات أو ع�ل��ى
الصعيد السياحي.
وأك � ��د إي � ��اد ال �خ��راف��ي ث �ق �ت��ه ب��وج��ود
ال�ع��دي��د م��ن ال �ف��رص ل��زي��ادة وت�ي��رة ه��ذا
ال�ت�ع��اون ب�ين ش��رك��ات ال�ق�ط��اع ال�خ��اص
بشكل ع��ام ومجموعة ال�خ��راف��ي بشكل
خ� � ��اص ،وف � ��ي أن �ط��ال �ي��ا ت �ح ��دي �دًا ال �ت��ي
ش�ه��دت ث ��ورة ع�ل��ى الصعيد السياحي
حني ب��دأت اإلستثمارات فيهاّ ،
وحولت
التنمية واإلستثمار املدينة إلى منتجع
دول ��ي ي�ق�ص��ده ال �ن��اس م��ن ش� ّ�ت��ى أن�ح��اء
العالم.

انطالق البرنامج التدريبي الثاني لحرس المجلس
ت�ح��ت إش ��راف األم�ي�ن ال �ع��ام املساعد
ل � �ش ��ؤون ح � ��رس م �ج �ل��س األم� � ��ة ال� �ل ��واء
خالد خلف الوقيت انطلق أم��س األحد
ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال� �ت ��دري� �ب ��ي ال� �ث ��ان ��ي خ�ل�ال
السنة التدريبية  2016/2015بعنوان
النظام املتكامل لرفع مستوى املهارات
وال�ق��درات في فن التعامل مع الجمهور
لعسكري ح��رس امل�ج�ل��س خ�ل�ال الفترة
من  14فبراير إلى  17مارس . 2016
وقال الوقيت في تصريح صحافي إن
هذا البرنامج يأتي بناء على توجيهات
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم في
إط ��ار خ�ط��ة ت��دري�ب�ي��ة م�ت��واص�ل��ة تهدف
لرفع كفاءة وأداء أفراد حرس املجلس.
وأض � � ��اف أن ال �ب ��رن ��ام ��ج ال �ت��دري �ب��ي
يتضمن أهم النقاط في فن التعامل مع
كبار الشخصيات والجمهور وبناء فرق
ال�ع�م��ل داخ ��ل مجتمع ال �ح��رس وي�ه��دف
إلى تطوير األداء لعسكري الحرس من

جانب من املشاركني

خ�ل��ال ت �ح �س�ين أس� �ل ��وب ال �ت �ص ��رف ف��ي
بعض املواقف واإلرشادات األمنية التي
ت��واج��ه عملهم ف��ي مجلس األم��ة  .وفي
ختام كلمته أع��رب الوقيت عن امتنانه

اللواء خالد الوقيت

للبدء في تنفيذ سياسة التدريب التي
ت �ح �ظ��ى ب��اه �ت �م��ام م ��ن رئ �ي ��س م�ج�ل��س
األم� � ��ة م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م وت �س �ت �ن��د ع�ل��ى
رف��ع م�س�ت��وى وك �ف��اءة وت��دري��ب األف ��راد
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وإم � ��داده � ��م ب ��أح ��دث ال ��وس ��ائ ��ل ل�ل�ق�ي��ام
بواجبهم على أكمل وج��ه  .وم��ن املقرر
أن ي �ح��اض��ر ف ��ي ال �ب��رن��ام��ج ال �ت��دري �ب��ي
ك��ل م��ن األم�ي��ن ال �ع��ام امل �س��اع��د ل �ش��ؤون

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

حرس مجلس األمة اللواء خالد الوقيت
ومستشار شؤون حرس مجلس األمة د.
مجدي عبد البصير .
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