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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

السيسي يشيد بدور األمير في تعزيز
وحدة الصف العربي

أشاد الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي بالدور الذي يقوم به سمو أمير
ال�ب�لاد الشيخ صباح األح�م��د الجابر الصباح ف��ي تعزيز وح��دة الصف العربي
بالنظر الى ما يتمتع به من مكانة وتقدير كبيرين من قبل الجميع .جاء ذلك خالل
لقاء الرئيس السيسي والنائب األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد امس بحضور وزير الخارجية املصري سامح شكري.
تفاصيل (ص)02

أكدت أنها تسلمت الميزانية العامة للدولة بدون أي مساس بالدعوم أو أي إجراءات تقشفية

الميزانيات :إعادة هيكلة الجهات
الحكومية ستعالج العجز المالي
بحثت لجنة امليزانيات والحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي اإلط� � � ��ار ال � �ع� ��ام مل �ي��زان �ي��ة
الوزارات واإلدارات الحكومية للسنة
املالية  2017/2016وبينت أن اإلطار
العام مليزانية السنة املالية الجديدة
ال ي�ع�ك��س ب�ت��ات��ا م��ا ن�ب��ه ع�ل�ي��ه سمو
األم �ي��ر م��ن ض� ��رورة ت��رش�ي��د االن �ف��اق
وأكدت انه حسب امليزانية املرسلة لم
تمس الدعوم بعد إلى حني الوصول
إل��ى ات�ف��اق نيابي وحكومي ف��ي هذا
امل�ل��ف الح�ق��ا الف�ت��ة ال��ى ان�ه��ا ستنظر
ف ��ي اج �ت �م��اع �ه��ا امل �ق �ب��ل آل �ي��ة ج��دي��دة
لخفض سقف اإلنفاق الحكومي في

امليزانية الجديدة بنسبة ال تقل عن
 % 20لجميع الجهات الحكومية من
دون استثناء.
وأوضحت اللجنة أن املصروفات
ل��م تخفض إال ب �ـ  279م�ل�ي��ون دي�ن��ار
ف� �ق ��ط ل �ي �س �ت �ق��ر س� �ق ��ف ت �ق ��دي ��رات �ه ��ا
ع�ل��ى  18.9م �ل �ي��ارات ف��ي ظ��ل ت��راج��ع
ح ��اد ل�ل��إي� ��رادات اإلج �م��ال �ي��ة ل�ل��دول��ة
ل�ت�ب�ل��غ ت �ق��دي��رات �ه��ا ن �ح��و  7.4م�ل�ي��ار
دينار تشكل اإليرادات النفطية منها
 % 77حيث تبلغ  5.7مليار دينار على
أس ��اس  25دوالرا ل�ل�ب��رم�ي��ل وبسعر
ص � ��رف  301ف �ل��س ل � �ل� ��دوالر وح �ج��م

انتاج مقدر بمليوني وثمانمائة ألف
برميل يوميا.
ورأت ال�ل�ج�ن��ة أن ال �ق �ف��زة الكبيرة
ف��ي ع�ج��ز امل�ي��زان�ي��ة ال �ق��ادم��ة وامل �ق��در
ب �ـ  12م�ل�ي��ار دي �ن��ار ي�ج��ب أن ُيقلص
من داخ��ل امليزانية نفسها من خالل
خ �ط ��وة ج��ري �ئ��ة وج� � ��ادة ت �ت �م �ث��ل ف��ي
إع� � ��ادة ه�ي�ك�ل��ة األج� �ه ��زة ال�ح�ك��وم�ي��ة
املتضخمة واملتشعبة والتي وصلت
إلى  64جهة حكومية وباتت تتشابه
وتتشابك أدوارها.
تفاصيل (ص)05

رفض نيابي لخفض مخصصات العالج
بالخارج والعبداهلل يؤكد أن القرار نافذ الغانم :نقلنا رسالة خاصة

الرئيس الغانم لدى وصوله مطار الكويت أمس وفي استقباله العمير والخرينج والكندري والسفير التركي

رف � � ��ض ع � � ��دد م � ��ن ال � � �ن� � ��واب ال � �ق � ��رار
الحكومي بخفض مخصصات العالج
بالخارج إلى  50دينارا في أمريكا و30
دي�ن��ارا ف��ي دول أوروب ��ا مشددين على
ض��رورة تراجع الحكومة عن مثل هذه
القرارات غير املدروسة التي تأتي على
حساب أرواح املواطنني وصحتهم.
وأك ��د ال �ن��واب ان ال�ح�ك��وم��ة تعهدت
بعدم التفرد باتخاذ أي ق��رار يمس به
املواطن إال أنها تتحايل على املجلس
وت�ت�خ��ذ ق� ��رارا ي�م��س ص�ح��ة امل��واط�ن�ين
وح �ي��ات �ه��م م �ت �ج��اه �ل��ة غ �ل��اء األس� �ع ��ار

ف��ي ال ��دول ال�ت��ي يبتعث فيها امل��ري��ض
ل �ل �ع�ل�اج .واس� �ت� �غ ��رب ال � �ن� ��واب أن ي�ت��م
إص ��دار ال �ق��رار دون دراس� ��ات ال سيما
أن تكاليف ال�ح�ي��اة ف��ي أوروب ��ا مكلفة
م�ع�ت�ب��ري��ن أن ه ��ذا ال �ق��رار ي�ع�ن��ي ب��داي��ة
توتر بني الحكومة واملجلس.
وبني النواب أن وزير الصحة تجاهل
كل تلك املسببات الحقيقية التي رفعت
م�ي��زان�ي��ة ال �ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج ال��ى 400
م�ل�ي��ون دي �ن��ار ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ال�ف�س��اد
اإلداري وامل ��ال ��ي وذه� ��ب م �ب��اش��رة ال��ى
مخصصات امل��رض��ى الحقيقيني دون

تلفزيون المجلس
د .بدر العيسى

 عقوبات مشددة للمعلم المتورط في نشرأفكار متطرفة

حمود الحمدان

 وسائل التواصل االجتماعي سبب تبني أفكارمتطرفة من بعض األفراد

تفاصيل (ص)14

اعتبار لحاجاتهم امل��اس��ة واالنسانية
خالل تلقيهم العالج في الخارج.
من جانبه قال وزي��ر الدولة لشؤون
مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله:
ان هذا القرار نافذ وال استثناءات فيه
وعلينا املضي ف��ي تطبيقه م��ؤك��دا انه
سيخضع للتقييم وامل��راج�ع��ة وعلينا
ع��دم االس�ت�ع�ج��ال ب ��ردة ال�ف�ع��ل إال بعد
قياس الفائدة أو الضرر املتحقق جراء
تطبيقه.
تفاصيل (ص)06

من سمو األمير للرئيس أردوغان

أك � � � ��د رئ� � �ي � ��س م � �ج � �ل ��س األم � � ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م أن� ��ه ن �ق��ل رس��ال��ة
خ � ��اص � ��ة م � � ��ن ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح للرئيس
التركي رجب طيب أردوغان خالل
اجتماعه معه في القصر الرئاسي

البلدية :حصر مخالفات البناء
في المحافظات
أك��د امل��دي��ر ال�ع��ام لبلدية الكويت
م.أحمد املنفوحي إن لجنة التنسيق
والتخطيط ق��ررت فتح ملف السكن
ال�خ��اص وانتهت إل��ى حصر جميع
امل �خ ��ال �ف ��ات خ �ص��وص��ا امل �خ��ال �ف��ات
ال �ج �س �ي �م��ة امل �ت �م �ث �ل��ة ف� ��ي األدوار
اإلض ��اف� �ي ��ة ال� �ت ��ي ش� �ي ��دت م ��ن دون
تراخيص.
وق � � ��ال امل� �ن� �ف ��وح ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح

صحفي إثر افتتاح اجتماع اللجنة
ال �ع �ل �ي��ا ل�ل�ت�ن�س�ي��ق وال �ت �خ �ط �ي��ط في
البلدية أمس بحضور األم�ين العام
للمجلس البلدي يوسف الصقعبي
إن مسؤولية البلدية تفرض علينا
م��واج �ه��ة ه� ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة ال �ت ��ي م��ن
ش ��أن� �ه ��ا أن ت� �خ ��ل ب� �م� �ب ��دأ ال� �ع ��دال ��ة
واملساواة بني املواطنني.

بأنقرة الليلة قبل املاضية.
وقال الغانم أن املباحثات التي
اجراها مع اردوغان كانت ممتازة
ومثمرة.
وأك ��د ال�غ��ان��م أن دول ��ة الكويت
والجمهورية التركية على مسافة
ل�ي�س��ت ب�ب�ع�ي��دة م��ن ب ��ؤر ال�ت��وت��ر

ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وأن م ��ا ش� ��دد عليه
ال �ط ��رف ��ان ه ��و وج � ��وب ال�ت�ن�س�ي��ق
والوقوف صفا واحدا ملواجهة كل
التحديات التي يمر بها اإلقليم.
تفاصيل (ص)03

ملف «الدستور»
االقتراحات برغبة في الحياة البرلمانية
 الحادي عشر 1227 :رغبة منها  213للرعاية الصحية الثاني عشر 663 :اقتراحا برغبة قدمها  38نائبا الثالث عشر 1498 :اقتراحا برغبة أغلبها للمرافق الرابع عشر 1207 :اقتراحا برغبة قدمها  44نائباتفاصيل (ص)11-08
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استقبل ناصر المحمد وجابر المبارك وهنأ رئيسة ليتوانيا

األمير يشهد تكريم الفائزين بمسابقة
الكويت لحفظ القرآن الكريم اليوم

سمو األمير مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

يتفضل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
فيشمل برعايته وح�ض��وره الحفل
الختامي لتكريم الفائزين والفائزات
في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ
ال �ق��رآن ال�ك��ري��م وت �ج��وي��ده التاسعة

ومستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

ع �ش��رة وذل ��ك ف��ي ال �س��اع��ة ال�ع��اش��رة
والنصف من صباح اليوم األربعاء
وذلك على مسرح قصر بيان.
م��ن جهة أخ��رى استقبل حضرة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع� � � ��اه ب �ق �ص��ر ب �ي��ان

ص �ب��اح ام ��س س �م��و ال �ش �ي��خ ن��اص��ر
امل�ح�م��د ك�م��ا اس�ت�ق�ب��ل س�م��و الشيخ
جابر املبارك رئيس مجلس الوزراء.
واس �ت �ق �ب��ل وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي ��ر
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � �ع� ��ال� ��ي د .ب � � ��در ح �م��د
العيسى حيث ق��دم لسموه ك�لا من
م��دي��ر م�ع�ه��د األب� �ح ��اث ال�ع�ل�م�ي��ة د.

سميرة عمر واألم�ين العام لجامعة
الكويت د .محمد ال�ف��ارس والوكيل
املساعد لشؤون البعثات في وزارة
التعليم العالي فاطمة السنان وذلك
ب �م �ن��اس �ب��ة ت �ع �ي �ي �ن �ه��م ب�م�ن��اص�ب�ه��م
الجديدة .واستقبل سفير جمهورية
ب �ن �غ�ل�ادي��ش ال �ش �ع �ب �ي��ة ل � ��دى دول ��ة

ولي العهد استقبل المحمد ووزيري
اإلسكان والتربية
اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح حفظه الله بقصر بيان
صباح امس سمو الشيخ ناصر
امل�ح�م��د واس�ت�ق�ب��ل وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون اإلسكان ياسر أبل.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل وزي � � � ��ر ال �ت ��رب �ي ��ة
ووزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ب��در
ال� �ع� �ي� �س ��ى ح � �ي ��ث ق � � ��دم ل �س �م��وه
ك �ل�ا م� ��ن م ��دي ��ر م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
لألبحاث العلمية د.سميرة عمر
واألمني العام لجامعة الكويت د.
محمد الفارس والوكيل املساعد
ل� � �ش � ��ؤون ال� �ب� �ع� �ث ��ات ف � ��ي وزارة
التعليم ال�ع��ال��ي ال�س�ي��دة فاطمة
السنان وذلك بمناسبة تعيينهم
في مناصبهم الجديدة.
وب� � �ع � ��ث س � �م� ��و ول� � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
ب � �ب� ��رق � �ي� ��ة ت� �ه� �ن� �ئ ��ة إل � � � ��ى دال � �ي � ��ا

سمو ولي العهد مستقبال ياسر أبل

غ � �ي� ��ري � �ب� ��اوس � �ك� ��اي � �ت� ��ي رئ� �ي� �س ��ة
ج �م �ه��وري��ة ل�ي�ت��وان�ي��ا ال�ص��دي�ق��ة

ضمنها س�م��وه خ��ال��ص تهانيه
بمناسبة العيد الوطني لبالدها

م �ت �م �ن �ي��ا ل� �ه ��ا م� ��وف� ��ور ال �ص �ح��ة
والعافية.

ال� �ك ��وي ��ت ال� � �ل � ��واء م �ح �م��د أص� �ح ��اب
ال��دي��ن وذل��ك بمناسبة انتهاء فترة
عمله سفيرا لبالده .وحضر املقابلة
نائب وزير شؤون الديوان األميري
الشيخ علي ال�ج��راح وبعث حضرة
صاحب السمو أمير البالد ببرقية
تهنئة إل��ى دال�ي��ا غيريباوسكايتي

رئ � �ي � �س � ��ة ج � �م � �ه � ��وري � ��ة ل� �ي� �ت ��وان� �ي ��ا
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ع� �ب ��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع��ن
خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال�ع�ي��د
الوطني لبالدها متمنيا لها موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.

السيسي يشيد بدور ألمير
في تعزيز وحدة الصف العربي
أش � � � � � � ��اد ال � � ��رئ� � � �ي � � ��س امل � � �ص� � ��ري
عبدالفتاح السيسي بالدور الذي
يقوم به سمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
ف��ي ت�ع��زي��ز وح��دة ال�ص��ف العربي
بالنظر الى ما يتمتع به من مكانة
وتقدير كبيرين من قبل الجميع.
ج ��اء ذل ��ك خ�ل�ال ل �ق��اء ال��رئ�ي��س
السيسي وال�ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الخارجية
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح ال � �خ� ��ال� ��د ام ��س
بحضور وزير الخارجية املصري
سامح شكري.
وق��ال امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي باسم
الرئاسة املصرية عالء يوسف في
بيان ان الرئيس السيسي طلب من
الشيخ صباح الخالد نقل تحياته
وتقديره لسمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد الجابر الصباح .
وأش ��ار السيسي ال��ى أن مصر
ق �ي��ادة وش�ع�ب��ا ل��ن تنسى م��واق��ف
س� �م ��وه امل � ��ؤي � ��دة الرادة ال �ش �ع��ب

امل�ص��ري ومساهمة دول��ة الكويت
امل �ق ��درة ف��ي دع ��م ج �ه��ود التنمية
ف��ي م�ص��ر م��ؤك��دا ع�م��ق ال�ع�لاق��ات
األخوية التي تجمع بني البلدين
وال �ش �ع �ب�ي�ن ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن وأه �م �ي��ة
ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ت � �ط� ��وي� ��ره� ��ا ع �ل��ى
األصعدة كافة.
وذكر يوسف أن الشيخ صباح
ال �خ��ال��د ن �ق��ل ت �ح �ي��ات س �م��و أم�ي��ر
ال � �ب�ل��اد ال � ��ى ال ��رئ� �ي ��س ال �س �ي �س��ي
م �ش �ي��را ال � ��ى ال� �ع�ل�اق ��ات ال��وث �ي �ق��ة
وامل �ت �م �ي��زة ال �ت��ي ت��رب��ط ال�ب�ل��دي��ن
والشعبني.
واض� � � � ��اف ان ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
ال �خ��ال��د اك� ��د ك ��ذل ��ك م �ك��ان��ة م�ص��ر
ال � � � ��رائ � � � ��دة ب� ��وص � �ف � �ه� ��ا ال � ��رك � �ي � ��زة
األس��اس�ي��ة ل�لأم��ن واالس�ت�ق��رار في
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي م �ش �ي��دا ب�ح��رص
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ال ��دف ��ع ق��دم��ا
ب��ال �ت �ع��اون ال �ث �ن��ائ��ي ف��ي مختلف
املجاالت وتحقيق نتائج سريعة
وملموسة في هذا الشأن.
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وصف اجتماعه والرئيس أردوغان بـ «المثمر والممتاز» وسلم له رسالة خاصة من األمير

الغانم :الكويت وتركيا على مسافة
ليست ببعيدة من بؤر التوتر

نتطلع إلى اهلل أن يقي كل الشعوب اإلسالمية اآلمنة شر الفتن والكوارث في المنطقة

الرئيس التركي متوسطا الغانم والوفد البرملاني الكويتي

ع � � � ��اد رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
م� ��رزوق ال�غ��ان��م وال��وف��د ال�ب��رمل��ان��ي
امل��راف��ق ل��ه إل��ى ال�ب�لاد أم��س وذل��ك
ع �ق��ب اخ �ت �ت��ام زي � ��ارة رس �م �ي��ة إل��ى
ال �ع��اص �م��ة ال �ت��رك �ي��ة أن� �ق ��ره تلبية
ل��دع��وة رسمية م��ن نظيره التركي
اسماعيل كهرمان.
وك� ��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال��ه ع �ل��ي ارض
امل�ط��ار ك��ل م��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
األم � � � ��ة م� � �ب � ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج ووزي � � ��ر
األش � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة ووزي� � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس األمة د .علي العمير
واألم �ي��ن ال �ع ��ام مل�ج�ل��س األم� ��ة ع�لام
الكندري والسفير التركي لدى دولة
ال�ك��وي��ت م��راد تامير واألم�ي�ن العام
املساعد لشؤون حرس مجلس األمة
اللواء خالد الوقيت.
وك��ان ال�غ��ان��م وال��وف��د البرملاني
امل ��راف ��ق ل��ه ق��د ع �ق��د خ�ل�ال زي��ارت��ه

س �ل �س �ل��ة م� ��ن امل� �ب ��اح� �ث ��ات ش�م�ل��ت
رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة رج� ��ب ط�ي��ب
أردوغ � � ��ان اض ��اف ��ة ال ��ى م�ب��اح�ث��ات��ه
مع كهرمان.
ك � �م� ��ا ع � �ق� ��د ال� � ��وف� � ��د ال� �ب ��رمل ��ان ��ي
ال� �ك ��وي� �ت ��ي اج� �ت� �م ��اع ��ا م� ��ع رئ �ي��س
وأع �ض��اء لجنة ال�ص��داق��ة التركية
الكويتية بالبرملان التركي .
وراف� � � ��ق ال� �غ ��ان ��م خ �ل��ال زي ��ارت ��ه
ك�ل�ا م��ن ال�ن��ائ�ب�ين ك��ام��ل ال�ع��وض��ي
وأحمد القضيبي.
وق� � � � ��ال رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م أن ��ه ن�ق��ل للرئيس
التركي رجب طيب أردوغان خالل
اجتماعه معه في القصر الرئاسي
بأنقرة الليلة قبل املاضية رسالة
خاصة من حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح.

رئيس مجلس األمة أثناء وصوله مطار الكويت وباستقباله الخرينج والعمير

وأض � � ��اف ال� �غ ��ان ��م ف ��ي ت �ص��ري��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ع� �ق ��ب م �ب��اح �ث��ات��ه
وال ��وف ��د ال �ب��رمل��ان��ي امل ��راف ��ق ل��ه مع
ال ��رئ� �ي ��س أردوغ � � � � ��ان :اج �ت �م��اع �ن��ا
ك ��ان م �م �ت��ازا وم �ث �م��را ح�ي��ث نقلنا
ت �ح �ي ��ات س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد إل ��ى
الرئيس أردوغ ��ان وحملنا ب��دوره
تحياته لسموه كما نقلنا رسالة
خاصة لسمو األمير إل��ى الرئيس
أردوغان.
وق� � � ��ال ال � �غ� ��ان ��م ان امل� �ب ��اح� �ث ��ات
ت �ن��اول��ت ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة بني
ال� �ك ��وي ��ت وت ��رك � �ي ��ا وأه � �م � �ي ��ة ت �ل��ك
العالقات في هذه املرحلة الدقيقة
ال �ت��ي ت �م��ر ب �ه��ا امل �ن �ط �ق��ة ح �ي��ث تم
اس� �ت� �ع ��راض ال� �ع ��دي ��د م ��ن امل �ل �ف��ات
اإلق �ل �ي �م �ي��ة امل �ل �ح��ة خ��اص��ة امل�ل�ف�ين
السوري والعراقي.
وأض� � � � � � � � ��اف :دول� � � � � � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت

والجمهورية التركية على مسافة
ل �ي �س��ت ب �ب �ع �ي��دة م ��ن ب� ��ؤر ال �ت��وت��ر
ف��ي املنطقة والتنسيق ف��ي ال��رؤى
ووج�ه��ات النظر ه��و أم��ر ض��روري
ل�ت�ح�ق�ي��ق ن �ت��ائ��ج إي �ج��اب �ي��ة س��ائ�لا
ال �ل��ه ت �ع��ال��ى ان ي�ق�ي�ن��ا وي �ق��ي كل
ال �ش �ع��وب اإلس�ل�ام� �ي ��ة اآلم� �ن ��ة ش��ر
ال �ف�تن وال� �ك ��وارث ال �ت��ي ت �ح��دث في
املنطقة.
وق ��ال ال �غ��ان��م إن م��ا ش ��دد عليه
ال� �ط ��رف ��ان ه� ��و وج� � ��وب ال�ت�ن�س�ي��ق
والوقوف صفا واحدا ملواجهة كل
التحديات التي يمر بها اإلقليم.
ول � �ف� ��ت ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �غ� ��ان� ��م إل ��ى
أن ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي رج� ��ب ط�ي��ب
أردوغ� � � � � ��ان أك� � ��د امل� ��وق� ��ف امل �ب��دئ��ي
ل �ت��رك �ي��ا ف ��ي وق ��وف �ه ��ا إل� ��ى ج��ان��ب
ال� � �ك � ��وي � ��ت وال� � �ت � ��زام� � �ه � ��ا ب ��أم� �ن� �ه ��ا
واس� �ت� �ق ��راره ��ا وال� �ت ��زام� �ه ��ا أي �ض��ا

بالدفاع عن الكويت عند الحاجة
إلى ذلك.
واخ � �ت � �ت � ��م ال � �غ � ��ان � ��م ت �ص��ري �ح��ه
بتوجيه الشكر الجزيل إلى سفير
الكويت لدى أنقرة عبدالله الذويخ
على ك��ل م��ا ق��ام وي�ق��وم ب��ه خاصة
وأنه عميد السلك الدبلوماسي في
تركيا مشيدا بتحركات وعالقات
ال� �س� �ف� �ي ��ر ال � ��ذوي � ��خ وأث � ��ره � ��ا ع �ل��ى
العالقة االستثنائية ب�ين الكويت
وتركيا.
ك �م��ا وج � ��ه ال� �غ ��ان ��م ال �ش �ك��ر إل��ى
أع �ض ��اء ال ��وف ��د ال �ب��رمل��ان��ي امل��راف��ق
وف � ��ي م �ق��دم �ت �ه��م ال� �ن ��ائ� �ب ��ان ك��ام��ل
ال�ع��وض��ي وأح �م��د القضيبي على
مشاركتهم اإلي�ج��اب�ي��ة خ�ل�ال ه��ذه
الزيارة.

القضيبي والعوضي يشيدان بنتائج زيارة الرئيس الغانم ألنقرة
أش ��اد نائبان ف��ي م�ج�ل��س األم��ة
بنتائج زي��ارة رئيس مجلس األم��ة
مرزوق الغانم إلى العاصمة التركية
أنقرة.
وأكدا األمر اإليجابي الذي تركته
ال��زي��ارة على تعزيز العالقات التي
ت��رب��ط دول ��ة ال�ك��وي��ت وال�ج�م�ه��وري��ة
ال� �ت ��رك� �ي ��ة وأه � �م � �ي� ��ة ال� �س� �ع ��ي ن �ح��و
ت � �ط� ��وي� ��ره� ��ا ف� � ��ي ش � �ت� ��ى امل� � �ج � ��االت
ب�م��ا ي �ع��ود ب��امل�ن�ف�ع��ة إل ��ى الشعبني
الصديقني.

وأع ��رب ال�ن��ائ��ب أح�م��د القضيبي
ع ��ن ارتياحه ل �ن �ت��ائ��ج امل �ب��اح �ث��ات
واالج �ت �م��اع��ات ال �ت��ي ع�ق��ده��ا ال��وف��د
ال �ب��رمل��ان��ي ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س مجلس
األم��ة م��رزوق الغانم موضحا أنها
جرت في اجواء بناءة تم من خاللها
اس�ت�ع��راض ال�ع�لاق��ات الثنائية بني
ال�ب�ل��دي��ن وع ��دد م��ن امل��واض �ي��ع ذات
االهتمام املشترك وم��وق��ف البلدين
منهما.
وأك��د القضيبي أهمية ال��زي��ارات

امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين البلدين ودوره ��ا في
تعزيز اواص ��ر ال�ت�ع��اون والتنسيق
ال� �ث� �ن ��ائ ��ي امل � �ش � �ت ��رك ب �ي��ن ال �ب �ل��دي��ن
ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن الس� �ي� �م ��ا ف� ��ي امل �ح��اف��ل
البرملانية الدولية.
م � ��ن ج �ه �ت ��ه ق� � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب ك��ام��ل
العوضي ان زي��ارة الوفد البرملاني
ال�ك��وي�ت��ي ت��أت��ي اس�ت�ك�م��اال للجهود
ال � �ت� ��ي ي� �ب ��ذل� �ه ��ا ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �غ ��ان ��م
ب ��ال� �ت ��واص ��ل م� ��ع ب� ��رمل� ��ان� ��ات ال � ��دول
األخ� ��رى م��وض�ح��ا ان ال��وف��د ن��اق��ش

ع � � � ��ددا م � ��ن امل � �ل � �ف� ��ات امل � �ه � �م� ��ة وف� ��ي
مقدمتها ملف االره ��اب واألوض��اع
في سوريا والعراق واليمن وموقف
البلدين منهما.
وذك � � ��ر ال� �ع ��وض ��ي ان ال � ��زي � ��ارات
امل�ت�ب��ادل��ة ب�ين ال�ب�ل��دي��ن ت�ع��د فرصة
س��ان�ح��ة ل�ت�ع��زي��ز ال �ت �ب��ادل ال�ت�ج��اري
واالس�ت�ث�م��اري ب�ين الكويت وتركيا
في ظل ما يربط البلدين من عالقات
صداقة متميزة مؤكدا ان البرملانني
ال�ك��وي�ت��ي وال �ت��رك��ي ح��ري�ص��ان على

ازال� � ��ة اي م �ع��وق ��ات تشريعية ق��د
تعرقل هذه التوجهات.
وت � �م � �ن� ��ى ال � �ع� ��وض� ��ي ان ت �س �ه��م
ال ��زي ��ارة ف��ي ت �ط��وي��ر ال �ع�ل�اق��ات بني
البلدين في شتى املجاالت السيما
ف��ي شقها البرملاني وتوسيع آف��اق
التعاون بينهما.

كهرمان أولم
على شرف الغانم
أقام رئيس البرملان التركي
اسماعيل كهرمان أمس االول
مأدبة عشاء على شرف رئيس
مجلس األمة الكويتي مرزوق
ال � �غ� ��ان� ��م وال � ��وف � ��د ال� �ب ��رمل ��ان ��ي
املرافق له.
وحضر املأدبة عن الجانب
التركي اعضاء لجنة الصداقة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ت��رك�ي��ة الكويتية
ف �ي �م��ا ح �ض��ره��ا ع ��ن ال �ج��ان��ب
ال � �ك ��وي � �ت ��ي ال � �ن� ��ائ � �ب� ��ان ك ��ام ��ل
ال �ع��وض��ي وأح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
وع�م�ي��د ال�س�ل��ك ال��دب�ل��وم��اس��ي
سفير دولة الكويت لدى تركيا
ع �ب��دال �ل��ه ال� ��ذوي� ��خ وال �ق �ن �ص��ل
ال� � �ع � ��ام ل � ��دول � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ف��ي
اسطنبول محمد فهد املحمد.

رئيس مجلس األمة
يهنئ نظيرته
في ليتوانيا
ب�ع��ث رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م��رزوق الغانم ببرقية تهنئة
ال� � � ��ى رئ � �ي � �س� ��ة ال � � �ب � ��رمل � ��ان ف��ي
ج �م �ه��وري��ة ل�ي�ت��وان�ي��ا ل��وري�ت��ا
غ��روزي�ن�ي�ن��ي وذل ��ك بمناسبة
العيد الوطني لبلدها.
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ألقى كلمة في افتتاح أعمال اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد البرلماني العربي الـ18

الشايع :على البرلمانيين العرب رسم خطة
لمحاربة اإلرهاب
أك ��د وك �ي��ل ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة في
مجلس األم��ة ال�ن��ائ��ب فيصل الشايع
امس أهمية تحديد ورسم خطة عمل
م�ت�ك��ام�ل��ة ت��زي��د م��ن ف��اع�ل�ي��ة االت �ح��اد
ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي وت�ل�ائ ��م ب �ص��ورة
ف��اع �ل��ة م ��ا ت �ش �ه��ده ال �س��اح��ة ال��دول �ي��ة
والعربية من أحداث ارهابية.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة أل�ق��اه��ا الشايع
ف ��ي اف �ت �ت��اح أع �م ��ال اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
التنفيذية لالتحاد البرملاني العربي
ال� � � � � �ـ 18ب � �ح � �ض ��ور م �م �ث� �ل ��ي ع � � ��دد م��ن
ال�ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة لبحث مواضيع
ع � ��دة اه �م �ه��ا ت �ح��دي��د م� �ك ��ان م��ؤت �م��ر
االت � �ح� ��اد ال �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي امل �ق �ب��ل
وموعده.

واك��د ال�ش��اي��ع ال��ذي يتولى رئاسة
ال �ل �ج �ن ��ة ال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة اه� �م� �ي ��ة وض ��ع
تعديالت هيكلية على البناء االداري
ل�ل��ات � �ح� ��اد ك � ��ي ي �س �ت �ط �ي��ع م �ج��اب �ه��ة
االخ � �ط ��ار امل �س �ت �ح��دث��ة واالس �ت �ج��اب��ة
لتطلعات شعوب ال��وط��ن العربي في
اق��ام��ة امل��واط�ن��ة الديمقراطية وال�ع��دل
ونشر االمن واالمان.
وأض � � � � ��اف ان م � �خ� ��اط� ��ر االره � � � ��اب
تفاقمت تفاقما ملفتا بعدما اتسعت
دائ ��رة ال�ن�ش��اط��ات االره��اب �ي��ة ال�ع��اب��رة
ل �ل �ح��دود م �ش �ي��را ال ��ى ان االره � ��اب لم
ي�ع��د ي�خ��ص ط��رف��ا أو شعبا أو دول��ة
دون أخرى إنما شمل الجميع بغض
النظر ع��ن اس�ب��اب��ه واه��داف��ه وطبيعة

الجهات التي تغذيه وأصبح تهديدا
واضحا على استقرار املجتمع الدولي
ومنظماته وحقوق االفراد وحرياتهم
االساسية.
وق� � ��ال ال� �ش ��اي ��ع إن� �ن ��ا ن� � ��درك ح�ج��م
ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج �ه �ه��ا امل�ن�ط�ق��ة
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي ال��وق��ت ال��راه��ن م��ا يدعو
الى السير في طريق محاربة االرهاب
ال ��دول ��ي م �ش �ي��را ال� ��ى ان ب �ع��ض ه��ذه
ال �ت �ح��دي��ات م��رت �ب��ط ب��ال �ب �ع��د ال��دول��ي
أو ن � �ت� ��اج ل� �ل� �ت ��راك� �م ��ات ال �ت ��اري �خ �ي ��ة
وال� �ت� �ع� �ق� �ي ��دات ال �س �ي��اس �ي��ة م� ��ا ي �ب��رز
ال �ح��اج��ة امل ��اس ��ة ال ��ى اي �ج ��اد اآلل �ي��ات
والسبل ال��دول�ي��ة واالقليمية الكفيلة
ب�م��واج�ه��ة ال�ف�ك��ر ال�ت�ك�ف�ي��ري امل�ت�ط��رف

واملسمى ب(اإلرهاب الدولي).
وح� � ��ث ال� �ب ��رمل ��ان� �ي�ي�ن ال � �ع� ��رب ع�ل��ى
السعي نحو دع��م عمليات التصدي
ل�ل�اره ��اب امل �ت �ط��رف ع �ب��ر ت �ع��زي��ز لغة
الحوار واملصالحة والتبادل الثقافي
ل �ف �ه ��م االخ� � � ��ر م � ��ؤك � ��دا ض � � � ��رورة س��ن
ال �ت �ش��ري �ع��ات وال �ق ��وان�ي�ن وامل �ص��ادق��ة
ع �ل��ى امل �ع��اه��دات وامل��واث �ي��ق ال��دول �ي��ة
الرامية ال��ى مواجهة الفكر االره��اب��ي
امل� �ت� �ط ��رف دون امل � �س� ��اس ب��ال �ح �ق��وق
والحريات االساسية لألفراد.
وأعرب الشايع عن امله بأن يخرج
االجتماع الحالي بنتائج مثمرة تدعم
ال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان��ي امل �ش �ت��رك ليتسنى
إص� ��دار ال �ق��وان�ين وامل��واث �ي��ق الكفيلة

بمعالجة ال��وض��ع امل�ل�ت�ه��ب باملنطقة
وذلك بالسرعة القصوى.
وش� � � � � ��ارك ف� � ��ي اج � �ت � �م � ��اع ال �ل �ج �ن��ة
التنفيذية ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ممثال
ع��ن دول ��ة ال�ك��وي��ت ال��ى ج��ان��ب النائب
ف �ي �ص��ل ال� �ش ��اي ��ع أم �ي��ن س� ��ر ال �ش �ع �ب��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال �ن��ائ��ب ف��ي م�ج�ل��س االم��ة
د.ع� � � � � ��ودة ال � ��روي � �ع � ��ي وم � ��دي � ��ر ادارة
املنظمات ف��ي االم��ان��ة العامة ملجلس
االمة مشعل العنزي.
كما شارك في االجتماع ممثلو دول
االردن واالمارات والبحرين والسودان
وس��وري��ا وال �ع��راق وفلسطني وعمان
وقطر ولبنان ومصر واملغرب.

فيصل الشايع

وفد مجموعة الصداقة التقى انستاسيوس كوراكيس

العدواني :تعزيز التعاون البرلماني واالقتصادي
بين الكويت واليونان
أشاد رئيس وفد مجموعة الصداقة
البرملانية الكويتية اليونانية النائب
ع �ب ��دال �ل ��ه ال � �ع� ��دوان� ��ي ب ��ال �ل �ق ��اء ال� ��ذي
جمعه والنائب االول لرئيس البرملان
ال �ي��ون��ان��ي ان�س�ت��اس�ي��وس ك��وراك�ي��س
م �ش �ي��را إل� ��ى أن امل� �ح ��ادث ��ات ال �ت��ي تم
ع �ق��ده��ا م��ع ال �ط��رف ال �ي��ون��ان��ي ك��ان��ت
ب �ن��اءة وم �ث �م��رة اذ ت �ن��اول��ت مختلف
املواضيع االقليمية والدولية.
وأض� � ��اف ال� �ع ��دوان ��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحفي أنه نقل تحيات رئيس مجلس
االمة مرزوق الغانم الى رئيس البرملان
اليوناني نيكوس فوتسيس وللشعب
االيوناني الصديق ودعوته له لزيارة
دولة الكويت الفتا الى تقدير الجانب
ال �ك��وي �ت��ي ل �ل��دع��م ال �ي��ون��ان��ي ل�ق�ض��اي��ا
الكويت العادلة وعلى رأسها املوقف
التاريخي بالوقوف الى جانب الحق
الكويتي عام  1990حينما غزا املقبور
صدام حسني الكويت.
وقال العدواني إن اللقاء الذي ضمه
والنائبني عبدالله التميمي ومنصور
الظفيري م��ع ك��وراك�ي��س شهد اج��واء
م��ن ال�ت�ف��اه��م ح ��ول م�ج�م��ل امل��واض�ي��ع
التي طرحت الفتا الى انه نقل تقدير
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ل �ل �م��وق��ف ال �ي��ون��ان��ي
ال��داع��م للقضية الفلسطينية وال��ذي
اس �ف��ر م��ؤخ��را ع��ن ت�ص��وي��ت ال�ب��رمل��ان

الظفيري:
االجتماعات
مع الجانب اليوناني
تطرقت إلى
مكافحة اإلرهاب
التميمي :فرص
االستثمار تشجع
القطاعين
الحكومي والخاص

جانب من اجتماع وفد مجموعة الصداقة وانستاسيوس كوراكيس

اليوناني االعتراف بدولة فلسطني.
واجتمع العدواني ووفد مجموعة
ال �ص��داق��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة خ�لال
الزيارة الى رئيس وأعضاء مجموعة
ال �ص��داق��ة ال�ي��ون��ان�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وال��ي
رئ �ي��س وأع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال��دائ�م��ة ل �ش��ؤون ال��دف��اع وال�خ��ارج�ي��ة
ورئ�ي�س��ة ال��وف��د ال�ي��ون��ان��ي ف��ي ات�ح��اد
البرملانات العاملية اضافة الى لقاء مع
وزي��ر االقتصاد والتنمية والسياحة

ج � � � ��ورج س� �ت ��اث ��اك ��س وق � � ��د ت� �ن ��اول ��ت
امل �ح��ادث��ات أوج ��ه ال �ت �ع��اون املختلفة
بني دولة الكويت وجمهورية اليونان
وت �ع��زي��زه��ا خ �ص��وص��ا ف��ي ال �ج��وان��ب
البرملانية واالقتصادية واالستمرار
ف � ��ي ال � �ع�ل��اق� ��ات ال ��وث� �ي� �ق ��ة ف �ي �م ��ا ب�ين
الجانبني الصديقني وسبل تعزيزها.
مكافحة االرهاب
من جانبه قال عضو الوفد النائب

منصور الظفيري ان االجتماعات التي
ع�ق��ده��ا ال��وف��د ال�ن�ي��اب��ي ال�ك��وي�ت��ي مع
الفعاليات النيابية اليونانية كانت
بناءة ومثمرة اذ تطرق الجانبان الى
املواضيع السياسية سيما ما يتعلق
بمكافحة االره��اب ورفضه واالح��داث
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وس �ب��ل ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
م ��ع ال �ج��ان��ب ال �ي��ون��ان��ي ف ��ي مختلف
ال �ج��وان��ب م�ش�ي��را ال ��ى ب�ح��ث ال�ف��رص
االس �ت �ث �م��اري��ة ف ��ي ال �ي��ون��ان وأه �م �ي��ة

تفعيل االتفاقيات االقتصادية فيما
بني البلدين الصديقني معربا.
وأض � � � ��اف ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ان ال �ج��ان��ب
ال�ي��ون��ان��ي ي �ق��در دول ��ة ال�ك��وي��ت أم�ي��را
وحكومة وشعبا الف�ت��ا ال��ى االمتنان
ال� ��ذي ي�ك�ن��ه امل �س ��ؤول ��ون ال�ي��ون��ان�ي�ين
ال ��ى ال �ع�ل�اق��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة م ��ع دول ��ة
الكويت والدور الذي يلعبه سمو امير
ال�ب�لاد الشيخ صباح االح�م��د الجابر
الصباح علي الصعيد الدولي والذي

ت��وج باختيار س�م��وه ق��ائ��دا انسانيا
وت�ق��دي��ره��م للسياسة الحكيمة التي
ي �ق��وم ب�ه��ا ودور ال �ك��وي��ت ال�س�ي��اس��ي
واالنساني مع دول العالم.
استقرار سياسي
ب� � � � � ��دوره ق� � � ��ال ال � �ن � ��ائ � ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال�ت�م�ي�م��ي ان امل �ح��ادث��ات م��ع ال�ج��ان��ب
اليوناني شملت الجوانب السياسية
واالق�ت�ص��ادي��ة وسبل تفعيل الجانب
االق�ت�ص��ادي منها سيما وان الفرص
االس�ت�ث�م��اري��ة امل��وج��ودة ف��ي ال�ي��ون��ان
تشجع القطاعني الحكومي والخاص
على االستثمار هناك مع بدء تعافي
االق�ت�ص��اد ال�ي��ون��ان��ي م��ؤخ��را ووج��ود
اس� �ت� �ق ��رار س �ي��اس��ي ج� � ��اذب ل �ل �ف��رص
االستثمارية هناك.
وأض � � ��اف ال �ت �م �ي �م��ي ان ال �ع�ل�اق��ات
ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ب� �ي ��ن دول � � � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت
وج�م�ه��وري��ة ال�ي��ون��ان متميزة وقوية
ارس � � ��ى ق� ��واع� ��ده� ��ا ح � �ض� ��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع� ��اه
ابان توليه وزارة الخارجية ومازالت
م �س �ت �م ��رة م �ث �م �ن��ا وق� � � ��وف ال� �ب ��رمل ��ان
وال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ج �م �ه��وري��ة ال �ي��ون��ان
ال�ص��دي�ق��ة م��ع ق �ض��اي��ا دول� ��ة ال�ك��وي��ت
على كافة االصعدة.
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العجز المقدر بـ  12مليارا يجب أن يقلص من داخل الميزانية

الميزانيات :آلية لتخفيض اإلنفاق الحكومي
في الميزانية الجديدة % 20
ق ��ال رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
والحساب الختامي ع��دن��ان عبد
ال� �ص� �م ��د ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة اج �ت �م �ع��ت
مل �ن��اق �ش��ة اإلط � ��ار ال� �ع ��ام مل�ي��زان�ي��ة
ال� � � � � � ��وزارات واإلدارات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ل� �ل� �س� �ن ��ة امل � ��ال � �ي � ��ة 2017/2016
ب �ح �ض��ور ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س مجلس
ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر امل ��ال �ي ��ة ووزي� ��ر
ال �ن �ف��ط ب��ال��وك��ال��ة أن ��س ال�ص��ال��ح
وتبني لها ما يلي :بينت اللجنة
ان اإلط� ��ار ال �ع��ام مل�ي��زان�ي��ة السنة
امل��ال�ي��ة ال�ج��دي��دة ال تعكس بتاتا
م ��ا ن �ب��ه ع �ل �ي��ه س �م��و األم� �ي ��ر م��ن
ضرورة ترشيد االنفاق موضحة
أن امل �ص��روف��ات ل��م تخفض إال بـ
(مائتني وتسعة وسبعني مليون
دي� � �ن � ��ار ف � �ق� ��ط) ل �ي �س �ت �ق ��ر س �ق��ف
ت �ق��دي��رات �ه��ا ع �ل��ى (ث �م��ان �ي��ة عشر
مليارا وتسعمائة مليون دينار)
ف ��ي ظ ��ل ت ��راج ��ع ح ��اد ل�ل�إي ��رادات
اإلج � � �م� � ��ال � � �ي� � ��ة ل � � �ل� � ��دول� � ��ة ل �ت �ب �ل ��غ
تقديراتها نحو (سبعة مليارات
وأربعمائة مليون دينار) تشكل
اإلي � � ��رادات ال�ن�ف�ط�ي��ة م�ن�ه��ا % 77
(خ �م �س��ة م� �ل� �ي ��ارات وس �ب �ع �م��ائ��ة
م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار) ع �ل��ى أس� ��اس 25
دوالرا ل�ل�ب��رم�ي��ل وب�س�ع��ر ص��رف
 301فلس ل�ل��دوالر وحجم انتاج
مقدر بـ (مليوني وثمانمائة ألف)
برميل يوميا.
وأوض� � � �ح � � ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة ان م��ا
ط��رأ ع�ل��ى امل�ي��زان�ي��ة ال�ج��دي��دة من
ت �خ �ف �ي �ض��ات ل ��م ي �ك��ن إال نتيجة
ارت �ب��اط تلك العناصر املخفضة
بأسعار النفط مباشرة كدعمي
(وق� � � � ��ود ت �ش �غ �ي ��ل امل � �ح � �ط� ��ات) و
(امل �ن �ت �ج ��ات ال �ب �ت��رول �ي��ة امل� �ك ��ررة
وال �غ ��از امل �س ��ال) وال ف�ض��ل ألح��د
ف��ي تخفيضها ن�ه��ائ�ي��ا ف��ي حني
أن اإلن� � �ف � ��اق ال� � �ج � ��اري ل �ل �ج �ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة م��ا زال ع �ل��ى وض�ع��ه
الحالي وال يكاد يالمس الخفض
فيه ال �ـ ( % 0.5ن�ص��ف ب��امل�ئ��ة) بل
ول ��م ت�ش�ه��د ك�ث�ي� ٌ�ر م��ن ب �ن��وده أي
ت��رش �ي��د ح�ق�ي�ق��ي ع�ل�ي�ه��ا وم�ن�ه��ا
ع� �ل ��ى س �ب �ي��ل امل � �ث� ��ال ال ال �ح �ص��ر
انخفاض بند (املهمات الرسمية
ف � ��ي ال � � �خ� � ��ارج) م � ��ن  46م �ل �ي��ون��ا
إل ��ى  44م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار وارت� �ف ��اع
تكلفة استهالك مباني األج�ه��زة
الحكومية من الكهرباء واملاء من
 20مليونا إلى  40مليون دينار!
وع�ل��ى النقيض م��ن ذل��ك شهد
اإلن�ف��اق الرأسمالي واملتمثل في
الصرف على املشاريع اإلنشائية
ت��راج�ع��ا م�ل�ح��وظ��ا بنسبة % 12
مما يعكس تخبطا في التخطيط

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

واملفترض أن تكون هذه امليزانية
ال �ج��دي��دة م��دخ�لا ج ��ادا ل�لإس��راع
ف��ي إن �ج��از ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ش��اري��ع
املستحقة منذ زمن بعيد ومنها
على سبيل املثال ال الحصر إنشاء
منشآت صحية متكاملة لترشيد
ف��ات��ورة ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج وال�ت��ي
وص �ل��ت إل ��ى  441م �ل �ي��ون دي �ن��ار
ف ��ي ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي األخ �ي��ر
خ��اص��ة وأن دي ��وان املحاسبة قد
أوض� ��ح ع��ن وج� ��ود  80م�ش��روع��ا
إن�ش��ائ�ي��ا ف��ي ال�ح�س��اب الختامي
األخ �ي��ر و 181م �ش��روع��ا ت�ط��وي��را
في خطة التنمية لم يتم الصرف
عليها نهائيا ما ترتب عليه عدم
تحقيق األهداف املرجوة منها.
وم� ��ن واق � ��ع ال �ب �ي��ان��ات امل��ال �ي��ة
للميزانية الجديدة ت��رى اللجنة
أن ال � �ق � �ف� ��زة ال� �ك� �ب� �ي ��رة ف � ��ي ع �ج��ز
امل �ي��زان �ي��ة ال �ق��ادم��ة وامل �ق��در ب �ـ 12

مليار دينار يجب أن يقلص من
داخ��ل امليزانية نفسها من خالل
خطوة جريئة وج��ادة تتمثل في
إع��ادة هيكلة األجهزة الحكومية
امل �ت �ض �خ �م��ة وامل �ت �ش �ع �ب��ة وال �ت��ي
وص �ل��ت إل� ��ى  64ج �ه��ة ح�ك��وم�ي��ة
وباتت تتشابه وتتشابك أدوارها
ه� � � ��ذا ب� � �خ �ل��اف ب� � ��رام� � ��ج م �ج �ل��س
الوزراء التي وصلت إلى  9برامج
إض ��اف ��ة إل� ��ى  18م �ك �ت �ب��ا ول �ج �ن��ة
ح �ت ��ى وص� �ل ��ت ت �ك �ل �ف��ة ال �ت �م��وي��ل
الحكومي لتلك الهيئات إل��ى ما
ي �ق��ارب (أرب �ع��ة م �ل �ي��ارات دي �ن��ار)
م �م��ا زاد م ��ن ص �ع��وب��ة وت�ع�ق�ي��د
الوضع أكثر من ذي قبل.
كما أشارت اللجنة أن امليزانية
امل �ق �ت ��رح ��ة ل �ل �س �ن��ة ال� �ج ��دي ��دة ل��م
ت �ح��ط ب �ك��اف��ة االل� �ت ��زام ��ات امل��ال�ي��ة
امل �ح �ت �م �ل��ة وم� ��ن أب� ��رزه� ��ا ال�ع�ج��ز
االك � � �ت � ��واري األخ � �ي� ��ر ل�ل�م��ؤس�س��ة

ال�ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
وامل�ق��در م��ا ب�ين  5إل��ى  8مليارات
دينار والتي ارت��أت وزارة املالية
ف��ي السنة السابقة تأجيله على
أمل تحسن الظروف االقتصادية
وعلما أن تأجيل سداده قد يزيد
الفوائد املترتبة عليه.
وأم ��ا وامل� �ق ��درة ن�ح��و (م�ل�ي��اري
وثمانمائة مليون دي�ن��ار) فإنها
وح� �س ��ب امل� �ي ��زان� �ي ��ة امل ��رس� �ل ��ة ل��م
تمس بعد ولم يتم رفع الدعم عن
أسعار الكهرباء وامل��اء والبنزين
إل � ��ى ح �ي�ن ال� ��وص� ��ول إل � ��ى ات �ف��اق
ن�ي��اب��ي وح �ك��وم��ي ف��ي ه ��ذا امللف
الحقا.
وإزاء ه ��ذا ال ��وض ��ع وس�ت�ن�ظ��ر
اللجنة في اجتماعها املقبل آلية
ج ��دي ��دة ل �خ �ف��ض س �ق��ف اإلن �ف��اق
الحكومي في امليزانية الجديدة
بنسبة ال تقل ع��ن  % 20لجميع

الحريجي يطالب بحل االزدحام
المروري في القصر
ط � ��ال � ��ب ال� � �ن � ��ائ � ��ب س� �ع ��ود
ال �ح��ري �ج��ي وزارة األش �غ ��ال
بتخفيف االزدح� ��ام امل��روري
ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ق� �ص ��ر وق � ��ال:
ن�ظ��را لضيق ال�ش��ارع ال��واق��ع
بمنطقة ال�ق�ص��ر قطعة  2ما
يسبب ازدحاما مروريا ومن
امل�ت��وق��ع ت��زاي��د الضغط على
ال�ش��ارع بعد بناء مستشفى
الجهراء الجديد.
وق � ��ال ف ��ي ن ��ص االق� �ت ��راح:

ق�ي��ام وزارة االش �غ��ال العامة
ب �ت ��وس �ع ��ة ال� � �ش � ��ارع ال� ��واق� ��ع
ب �م �ن �ط �ق��ة ال� �ق� �ص ��ر ق �ط �ع ��ة 2
امل � � �ح� � ��اذي مل � ��زرع � ��ة ص ��اح ��ب
ال � �س � �م� ��و األم � � �ي� � ��ر م� � ��ن ج �ه��ة
ال � � �ش� � ��رق امل � �م � �ت� ��د م� � ��ن دوار
ج� �م� �ع� �ي ��ة امل � �ع � �ل � �م �ي�ن ت� �ج ��اه
م � ��درس � ��ة امل� �ع� �ت� �ص ��م ب �ح �ي��ث
ي� � �ك � ��ون م� � �س � ��اري � ��ن ل �ت �ق �ل �ي��ل
االزدحام املروري.

سعود الحريجي

الجهات الحكومية دون استثناء
وأن ت �ن �س ��ق ت� �ل ��ك ال � �ج � �ه ��ات م��ع
وزارة املالية وأي جهة حكومية
ال ت �ت �ع��اون ف ��ي ه ��ذا امل� �ج ��ال ف��إن
ال� �ل� �ج� �ن ��ة س� �ت� �ق ��وم ب �ت �خ �ف �ي �ض �ه��ا
مباشرة خاصة أن العجز سيظل
م � ��وج � ��ودا ط� ��امل� ��ا ك� ��ان� ��ت أس� �ع ��ار
النفط أق��ل من نقطة التعادل في
امل �ي��زان �ي��ة وامل� �ق ��درة ب �ـ  65دوالرا
وذل � � � ��ك ب � �ع� ��د اس � �ت � �ق � �ط� ��اع ن �س �ب��ة
اح�ت�ي��اط��ي األج �ي��ال ال�ق��ادم��ة مما
يتطلب ترشيدا حقيقيا.
ونشد على أي��دي سمو رئيس
مجلس الوزراء الذي بني صراحة
أن أي م� �س ��ؤول غ �ي��ر ق � ��ادر على
تطبيق سياسة ترشيد االن�ف��اق
ووق� ��ف ال �ه��در س�ت�ن�ه��ى خ��دم��ات��ه
وابعاد املقصرين منهم وال مكان
ل �ه��م ب�ي�ن�ن��ا ف��ال�ج�م�ي��ع اآلن على
املحك.
وت � �ش � �ي� ��ر ال � �ل � �ج � �ن� ��ة أن أول� � ��ى
خ � �ط� ��وات إص �ل ��اح م� �س ��ار م��ال �ي��ة
الدولة العامة تبدأ بالرجوع إلى
ما نبهت عليه اللجنة مرارا طوال
السنوات الـ  15ماضية حيث أنها
ومنذ السنة املالية 2011/2002
وح �ت��ى ت��اري �خ��ه ق��د وج �ه��ت 559
ت��وص�ي��ة ف��ي م�ي��زان�ي��ات ال�ج�ه��ات
الحكومية.
ون��وه عبدالصمد ال��ى أن آلية
ترسية مناقصات الدولة تحتاج
ال��ى م��راج�ع��ة خ��اص��ة وأن تأخر
ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة إم ��ا تباطؤ
أو ت��واط��ؤ ف��ي ترسية ال�ع�ط��اءات
ال� � �ف � ��ائ � ��زة ع � �ل ��ى امل � �ن ��اق � �ص �ي�ن م��ا
يتسبب بانسحاب املناقص األول
والترسية على املناقص الثاني
وهي منتشرة بكثرة في الجهاز
الحكومي حتى بلغت الفروقات
في املناقصات  36مليون دينار.
وان�ت�ق��د عبدالصمد امل�ن��اق�لات
امل � ��ال� � �ي � ��ة وم � �ث� ��ال � �ه� ��ا ف� � ��ي وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ح �ي��ث ارت� �ف ��ع ال �ص��رف
على م��ا ه��و معتمد ف��ي ميزانية
ال � ��وزارة ل �ـ (ال �ض �ي��اف��ة وال�ح�ف�لات
والهدايا) من مليوني دينار إلى
 23مليون دينار ولم تخطر وزارة
امل��ال�ي��ة بفواتير تلك امل�ص��روف��ات
إال م��ع نهاية اإلق �ف��ال املحاسبي
للسنة املالية.
وخ� �ت ��م ع �ب��دال �ص �م��د م��ؤت �م��ره
بالتأكيد على عزمه تقديم تصور
ي �ق �ض��ي ب �ت �ح��دي��د س �ق��ف روات� ��ب
ال �ق �ي ��ادي�ي�ن وم� �ج ��ال ��س اإلدارات
الحكومية بما اليتجاوز  ٥آالف
دينار.

الدعوم والمقدرة
نحو  2.8مليار دينار
حسب الميزانية
المرسلة لم تمس
بعد
ال فضل ألحد
في تخفيض
الميزانية نهائيا
وخفض االنفاق
الحكومي ال يكاد
يالمس % 0.5
تراجع حاد لإليرادات
اإلجمالية للدولة
لتبلغ تقديراتها
نحو  7.4مليارات
دينار تشكل
النفطية منها
% 77
تحديد سقف
رواتب القياديين
بما اليتجاوز
 ٥آالف دينار
المصروفات لم
تخفض إال 279
مليون دينار في
الميزانية الجديدة
التي بلغت 18.9
مليار دينار
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رفض نيابي لخفض مخصصات العالج بالخارج

د .عبد الحميد دشتي

د.أحمد مطيع

فارس العتيبي

حمدان العازمي

سيف العازمي

عبدالله العدواني

اس�ت�ن�ك��ر ع ��دد م��ن ال �ن��واب ال �ق��رار
ال� �ح� �ك ��وم ��ي ب �خ �ف ��ض م �خ �ص �ص��ات
ال�ع�لاج بالخارج إل��ى  50دي�ن��ارا في
أمريكا و 30دي�ن��ارا في دول أوروب��ا
م � �ش� ��ددي� ��ن ع� �ل ��ى ض� � � � ��رورة ت ��راج ��ع
الحكومة عن مثل هذه القرارات غير
امل ��دروس ��ة ال �ت��ي ت��أت��ي ع�ل��ى ح�س��اب
أرواح املواطنني وصحتهم.
م��ن ج�ه�ت��ه اك ��د ال�ن��ائ��ب د.ي��وس��ف
ال ��زل ��زل ��ة ان ق� � ��رار م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
ب �ت �خ �ف �ي��ض م �خ �ص �ص ��ات امل ��ري ��ض
دل� �ي ��ل ع� �ل ��ى ق� �ص ��ر ن� �ظ ��ر ال �ح �ك��وم��ة
وتخبطها الواضح ولو ان الخدمات
ال�ط�ب�ي��ة ك��ان��ت م�ت�ق��دم��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
مل� ��ا اض� �ط ��ر اح � ��د ل� �ل ��ذه ��اب ل �ل �ع�لاج
ف��ي ال� �خ ��ارج ل �ك��ن خ��دم��ات س�ي�ئ��ة و
ق��رار س�ي��ئ بتخفيض املخصصات
وال�غ��ائ�ه��ا ذل��ك يعني ب��داي��ة التوتر
ب�ي�ن ال �ح �ك��وم��ة وامل �ج �ل��س ولتنتظر
الحكومة ماهو ق��ادم من مواجهات
مع املجلس.
واس �ت �غ��رب ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دش�ت��ي ت�ف��رد مجلس ال� ��وزارء بقرار
خفض مخصصات م��رض��ى العالج
ب� ��ال � �خ� ��ارج ف � ��ي وق� � ��ت ك� � ��ان ي �ن �ت �ظ��ر
ف�ي��ه ت�ق��دي��م ال�ح�ك��وم��ة ت�ق��ري��ر للجنة
امل��ال �ي��ة ب��امل �ج �ل��س ب �ش ��أن االص�ل��اح
االقتصادي وإع��ادة هيكلته وتقنني
الدعوم.
ورأى دشتي في تصريح صحافي
أم ��س ان االن �ف ��راد ب�م�ث��ل ه ��ذا ال �ق��رار
دون م �ش��اورة امل�ج�ل��س خ �ط��وة غير
م��وف�ق��ة ل�ك��ن ي�ب�ق��ى ال �س��ؤال ه��ل ذل��ك
مقدمة الل�غ��اء ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج واذ
ك��ان ك��ذل��ك ف�ه��ل اس�ت�ع��دت الحكومة
ج �ي��دا ل �ه��ذا ال �خ �ط��وة أش ��ك ف��ي ذل��ك
مستطردا :ثم مل��اذا البدء بتخفيض
مخصصات ال�ع�لاج للمرضى وهم
ال�ح��االت التي تكفيهم م��رارة ما هم
ف�ي��ه م��ن آل��م ف�ه��ذا أم��ر غ��ري��ب وق��د ال
نجد ل��ه تفسيرا م��ردف��ا :والحكومة
م �ط��ال �ب��ة ال � �ي� ��وم ق �ب ��ل غ � ��دا ب �ت �ق��دي��م
امل� �ب ��ررات مل�ث��ل ه ��ذا ال �ق ��رار املجحف
ب �ح��ق م��رض��ى ي �ح �ت��اج��ون م �ن��ا ال��ى
رف��ع ج��زء م��ن معاناتهم ال زيادتها
ثم بالله عليكم ماذا تفعل  50دينارا
للمريض ف��ي دول أوروب ��ا واميركا
و 30دي�ن��ار لغير تلك ال��دول ف��ي ظل
ارتفاع مختلف االسعار.
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اس� �ت� �ن� �ك ��ر ال� �ن ��ائ ��ب
د.أح� � �م � ��د م �ط �ي��ع ال � �ع� ��ازم� ��ي ال � �ق ��رار

ال� �ح� �ك ��وم ��ي ب �خ �ف ��ض م �خ �ص �ص��ات
العالج بالخارج.
وق ��ال :س�ب��ق أن ح��ذرن��ا الحكومة
م��ن ات �خ��اذ أي خ �ط��وات ت�م��س حياة
املواطنني وصحتهم فالدولة ملزمة
بتوفير العالج ملواطنيها والرعاية
الصحية الكاملة فإذا لم يكن العالج
متوفرا في الدولة فعليها أن تيسر
للمواطنني الحصول عليه خارجها
مؤكدا أن تخفيض املخصصات إلى
ه��ذه األرق� ��ام ي�ع��د أم ��را م�خ�ج�لا فما
ال��ذي ستفعله ه��ذه املبالغ الزهيدة
تجاه غالء األسعار بتلك الدول التي
يبتعث إليها املواطنون للعالج؟
وش � � � ��دد ع � �ل ��ى ض � � � � ��رورة ت ��راج ��ع
الحكومة عن مثل هذه القرارات غير
امل ��دروس ��ة ال �ت��ي ت��أت��ي ع�ل��ى ح�س��اب
أرواح املواطنني وصحتهم.
م� ��وض � �ح� ��ا ان� � �ن � ��ا ط� ��رح � �ن� ��ا ع �ل��ى
ال�ح�ك��وم��ة ال�ع��دي��د م��ن ال�ح�ل��ول التي
من شأنها املساهمة في سد العجز
ول �ك��ن ال �ح �ك��وم��ة ال ت��أب��ه مل �ث��ل ه��ذه
ال� �ح� �ل ��ول وال ت ��رض ��ى إال أن ي �ك��ون
املواطن ضحية ألخطائها وقراراتها
املتعسفة.
وط��ال��ب ال �ح �ك��وم��ة أن ت�ت�ق��ي ال�ل��ه
ع��ز وج ��ل ف��ي ق��رارت �ه��ا وأال تستمر
في تشخيصها الخاطئ للمشكالت
وأن ت��راج��ع ال �ح �ل��ول امل �ط��روح��ة من
ال �خ �ب ��راء وامل �خ �ت �ص�ين ال �ت��ي ت�خ��دم
الدولة وتحمي مواطنيها.
ورف ��ض ال �ن��ائ��ب ف ��ارس العتيبي
ق ��رار م�ج�ل��س ال � ��وزراء ف��ي اجتماعه
أم� ��س ت �ق �ل �ي��ص ن �ف �ق��ات ال� �ع�ل�اج ف��ي

الخارج.
وق��ال العتيبي في تصريحه :لقد
سبق أن حذرنا الحكومة من اتخاذ
ق��رارات كهذه وه��ي التي من شأنها
أن تمس جيوب املواطنني وحياتهم
وصحتهم مضيفا ان الدولة ملزمة
بتوفير العالج ملواطنيها والرعاية
ال �ص �ح �ي��ة ال �ك��ام �ل��ة خ��اص��ة ف ��ي ظل
ت��ردي األوض��اع الصحية في البالد
والوضع املزري للمستشفيات التي
تفتقر إلى الكثير لكي تصبح مؤهلة
ﻻستقبال بعض الحاالت الحرجة.
وت � �س� ��اءل ال �ع �ت �ي �ب��ي ك �ي��ف ي��دف��ع
امل � ��واط � ��ن ال � � ��ذي ه� ��و ب� �ح ��اج ��ة ف�ع�لا
للعالج ف��ي ال �خ��ارج ثمن الخلل في
وزارة ال �ص �ح��ة وت �خ �ب��ط ال�ح�ك��وم��ة
داعيا إلى ابعاد ما يسمى بسياسة
اإلصالح االقتصادية التي تنتهجها
الحكومة عن القطاع الصحي.
وأكد العتيبي ان تلك القرارات ما
ه��ي إال دل�ي��ل واض��ح على أن هموم
امل� ��واط� ��ن آخ � ��ر أول � ��وي � ��ات ال �ح �ك��وم��ة
وه ��ي ق� ��رارت غ�ي��ر م��دروس��ة وت��ؤث��ر
تأثيرا مباشرا على حياة املواطنني
وصحتهم.
إل ��ى ذل ��ك اع �ت �ب��ر ال �ن��ائ��ب ح �م��دان
العازمي قرار ال �ح �ك��وم��ة ب�خ�ف��ض
مخصصات ال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج بانه
دل �ي��ل ح �ك��وم��ي ع �ل��ى ح��ل امل�ش�ك�لات
ال �ن ��ات �ج ��ة ع� ��ن ف �ش ��ل ادارت� � �ه � ��ا ع�ل��ى
ح �س��اب امل��واط��ن ف��ي وق ��ت تتجاهل
فيه جميع اخطائها وك��م الهدر في
امل � ��ال ال� �ع ��ام ال �ن��ات��ج ع ��ن م �ح ��اوالت
ال �ت �ن �ف �ي��ع وال �ف �س ��اد امل �س �ت �ش��رى في

جميع وزارات الدولة.
وق � � ��ال :ال �ح �ك��وم��ة ت �ع �ه��دت اك �ث��ر
م��ن م��رة ب�ع��دم التفرد ف��ي ات�خ��اذ أي
ق� ��رار ي �م��س ج �ي��ب امل ��واط ��ن اال ان�ه��ا
ت�ت�ح��اي��ل ع�ل��ى م�ج�ل��س االم� ��ة وع�ل��ى
الشعب الكويتي واتخذت هذا القرار
ال��ذي فيه مساس لصحة املواطنني
وح�ي��ات�ه��م متجاهلة غ�ل�اء االس�ع��ار
في الدول التي يبتعث فيها املريض
للعالج.
واض� ��اف ال �ع��ازم��ي :م�ل��ف ال�ع�لاج
ب � ��ال � � �خ � ��ارج م� �ك� �ت ��ظ ب ��ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
امل �خ��ال �ف��ات وال � �ت � �ج� ��اوزات ال �ت ��ي ل��و
ت�لاف��ت ل��وف��رت ع�ل��ى ال��دول��ة م�لاي�ين
اال ان الحكومة كعادتها استسهلت
ال�ط��ري��ق لتزيد ال�ع��بء على امل��واط��ن
ب � ��دال م ��ن ان ت ��وج ��ه وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة
لتالفي التجاوزات التي سبق ان تم
ذكرها في استجوابنا اليه وغير ها
الكثير من التجاوزات.
ومن جانب آخر استغرب النائب
ع�ب��دال�ل��ه ال �ع��دوان��ي خ�ف��ض مجلس
ال� � � � ��وزراء م �خ �ص �ص��ات ال � �ع �ل�اج ف��ي
الخارج متسائال هل يعي من اتخذ
ال �ق��رار ان املبلغ املخصص سيكفي
للسكن واملعيشة.
وأض� � ��اف ال� �ع ��دوان ��ي :ف ��ي ال��وق��ت
ال � � � ��ذي ت � �ق � ��دم ال� � ��دول� � ��ة ل �ل �م �ع �ل �م��ات
ال��واف��دات مبلغ  ١٥٠دي�ن��ارا تخفض
مخصصات العالج للمرضى بنسبة
 ٧٠باملئة مشيرا ال��ى ان أغلبية من
يتلقون ال�ع�لاج قبل ال �ق��رار التزموا
ب�ع�ق��ود س�ك��ن م��رت�ف�ع��ة ال�س�ع��ر االم��ر
الذي وضعهم في موقف محرج.

وأردف العدواني ان املعيشة في
ال � ��دول االوروب � �ي ��ة غ��ال �ي��ة وم��رت�ف�ع��ة
والي�م�ك��ن ب��اي ح��ال م��ن االح� ��وال ان
يكفي مبلغ الـ ٥٠دينارا.
م��ن ج��ان �ب��ه رف ��ض ال �ن��ائ��ب سيف
العازمي القرار الفتا الى انه من غير
املعقول ان يكفي هذا املبلغ للعيش
في ال��دول العربية فما بالك بالدول
االوروبية وأمريكا.
وق��ال ال�ع��ازم��ي ان ال �ق��رار متسرع
وغ �ي��ر م �ق �ب��ول داع� �ي ��ا س �م��و رئ�ي��س
مجلس الوزراء الشيخ جابر املبارك
ال��ى ال�ت��دخ��ل واع� ��ادة االم ��ور ال��ى ما
كانت عليه سابقا.
ال� ��ى ذل� ��ك أوض � ��ح ال �ن��ائ��ب راك� ��ان
ال� �ن� �ص ��ف أن ق � � ��رار وزارة ال �ص �ح��ة
ب �خ �ف��ض م �خ �ص �ص��ات ال � �ع �ل�اج ف��ي
ال � �خ� ��ارج دل �ي ��ل ع �ل��ى ف �ش��ل ال� � ��وزارة
ف � ��ي م ��واج � �ه ��ة ال � �ع �ل��اج ال �س �ي��اس��ي
وال� �س� �ي ��اح ��ي الف� �ت ��ا ال � ��ى أن األص ��ل
ه��و محاسبة املتسببني ف��ي ارس��ال
امل �ت �م��ارض�ين ال ��ى ال� �خ ��ارج وه ��و ما
تسبب في تضخم ميزانية العالج.
وق� � � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب ال � �ن � �ص ��ف :وزي � ��ر
ال � �ص � �ح� ��ة ال ي� �س� �ت� �ط� �ي ��ع م ��واج� �ه ��ة
الضغوط السياسية والنيابية فيما
يتعلق ب��ال�ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج أو أنه
ال يريد أن يخسر هذا السالح الذي
ي�ب�ق�ي��ه ع �ل��ى ك��رس �ي��ه ف��آث��ر اإلض� ��رار
ب �م �خ �ص �ص��ات امل� ��رض� ��ى امل ��وف ��دي ��ن
ل �ل �خ��ارج ع �ل��ى أن ي �ت �خ��ذ اج� � ��راءات
حقيقية تحفظ حقوقهم وتحاسب
املتمارضني منهم.
وأض � � � ��اف ان ال � ��وزي � ��ر ي �ت �ج��اه��ل

م� �ت� �ع� �م ��دا ن � �ت ��ائ ��ج دراس � � � � ��ة دي � � ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ف� ��ي ال � �ع�ل��اج ب ��ال� �خ ��ارج
وال��ذي ص��در ف��ي يونيو  2015الفتا
ال��ى أن التحقيق انتهى ال��ى صرف
مبالغ غير مستحقة عن قيمة تذاكر
س �ف��ر وم �خ �ص �ص��ات مل ��راف �ق�ي�ن غ�ي��ر
م�س��اف��ري��ن ك�م��ا أن ب�ع��ض املصحات
العالجية تصدر تقارير طبية غير
صحيحة بشأن تواجد مرضى وهم
غير متواجدين في بلد العالج.
وأش� ��ار ال�ن�ص��ف ال ��ى ان ال��دراس��ة
خ� �ل� �ص ��ت أي� � �ض � ��ا ال� � � ��ى ال � �ت� ��دخ �ل�ات
السياسية والنيابية الرسال حاالت
باملئات ال��ى ال�ع�لاج ف��ي ال�خ��ارج من
غ�ي��ر املستحقني ن��اه�ي��ك ع��ن توسع
ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ف��ي اي �ف��اد ح��االت
للعالج في الخارج رغم توفر العالج
في الكويت.
وب�ي�ن ال �ن �ص��ف أن وزي� ��ر ال�ص�ح��ة
تجاهل كل تلك املسببات الحقيقية
ال� �ت ��ي رف� �ع ��ت م �ي��زان �ي��ة ال � �ع �ل�اج ف��ي
ال � �خ� ��ارج ال � ��ى  400مليون دي �ن��ار
باإلضافة الى الفساد اإلداري واملالي
والسياسي الذي طال أعمال اللجنة
وذه � ��ب م �ب ��اش ��رة ال� ��ى م�خ�ص�ص��ات
امل ��رض ��ى ال �ح �ق �ي �ق �ي�ين دون اع �ت �ب��ار
لحاجاتهم املاسة واالنسانية خالل
تلقيهم العالج في الخارج.
ووص � � ��ف ال� �ن� �ص ��ف ق � � ��رار خ�ف��ض
م �خ �ص �ص��ات ال � �ع �ل�اج ف� ��ي ال� �خ ��ارج
ب � �ـ«ال � �ك� ��ذب� ��ة ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة» ل �ل ��وزي ��ر
العبيدي أم��ام رئيس ال ��وزراء سمو
ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل� �ب ��ارك ح �ت��ى يظهر
ب�م�ظ�ه��ر امل �ح��اف��ظ ع �ل��ى امل � ��ال ال �ع��ام
بينما الحقيقة أنه أحد أوجه الهدر
امل��ال��ي والتنفيع ف��ي وزارة الصحة
وه��ذا ما يتطلب إقالته من منصبه
لحماية األموال العامة وليس خفض
مخصصات املرضى الحقيقيني.
ودع� � ��ا ال �ن �ص��ف رئ� �ي ��س ال � � ��وزراء
ال ��ى ط�ل��ب دراس� ��ة دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بشأن ال�ع�لاج ف��ي ال�خ��ارج واالط�لاع
على م��ا فيها م��ن فضائح سياسية
وت�لاع��ب ح�ت��ى ي ��درك ح�ج��م ال�ف�س��اد
ال��ذي سيطر على ه��ذا امللف والظلم
ال��ذي أوق�ع��ه ال��وزي��ر العبيدي اليوم
على املرضى الحقيقيني بتخفيضه
مخصصاتهم.

 ...والعبداهلل يرد :القرار نافذ وال استثناءات فيه
أك��د وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال� � � � � � � ��وزراء وزي� � � � ��ر ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل� � � ��اء
ب ��االن ��اب ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه:
ح ��رص ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى ال �ت��وص��ل ال��ى
توافقها ومجلس االم��ة بشأن مدينة
ال�ح��ري��ر ب��اع�ت�ب��اره اح��د اه��م املشاريع
املستقبلية في الدولة.
واضاف في تصريح صحافي بعد
حضوره اجتماع لجنة املرافق العامة
أن ن �ق��اش �ه��ا واع � �ض� ��اء ال �ل �ج �ن��ة ك��ان

حيويا مشيرا الى ان الحكومة اجابت
على مقترحات واستفسارات اللجنة
حيال املشروع.
وقال العبدالله :انه من واجبنا عدم
استعجال النقاش والبحث في جميع
القضايا املختلف حولها مبينا انه
س �ي �ت��م دع � ��وة ك ��ل امل �خ �ت �ص�ين ب �ه��دف
اث ��راء ال�ن�ق��اش وال �ت��وص��ل ال��ى ت��واف��ق
حول املشروع.
وردا على س��ؤال اوض��ح العبدالله

ان امل �س ��اح ��ة امل �خ �ص �ص��ة ل �ل �م �ش��روع
س �ي �ت��م ت �ح��دي��ده��ا الح �ق��ا وس �ي �ص��در
ب�ه��ا م��رس��وم ط�ب�ق��ا مل��ا ورد ف��ي م��واد
االقتراح.
واض� � � � � � � � ��اف :ان ال � � �ق � � ��ان � � ��ون ح � ��دد
اختصاصات مجلس االمناء واملناط
به اصدار التشريعات لتسيير املرفق
وله الحق في عزل الهيئة االدارية التي
ال يمكن ان تنفذ إال القرارات الصادرة
من مجلس االمناء.

وردا ع �ل��ى ق � ��رار م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ع �ل��ى ت�خ�ف�ي��ض م �خ �ص �ص��ات ال �ع�لاج
بالخارج قال العبدالله :ان القرار نافذ
وال اس �ت �ث �ن��اءات ف�ي��ه وع�ل�ي�ن��ا امل�ض��ي
بتطبيقه مؤكدا انه سيخضع للتقييم
وامل��راج�ع��ة ك�م��ا ه��و ال�ح��ال م��ع جميع
ال�ق��رارات الحكومية واض��اف :وعلينا
ع��دم االستعجال ب��ردة الفعل اال بعد
قياس الفائدة او الضرر املتحقق جراء
تطبيقه.
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الوزير العيسى أكد أن األمر قضائي بحت وال نملك إال احترامه

انتقادات لزيادة بدل إيجار المعلمات
الوافدات إلى  150دينارا
بينما استغرب عدد من النواب إقرار
زيادة بدل إيجار املعلمات الوافدات من
 60إل��ى  150دي �ن��ارا ت�ت�ح��دث الحكومة
عن الترشيد ووق��ف الهدر إذ أك��د وزير
ال �ت��رب �ي��ة وزي� ��ر ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د.ب ��در
العيسى ان ال�ق��رار ج��اء ب�ن��اء على حكم
قضائي ص��ادر من املحكمة الدستورية
وال نملك االاحترامه و تنفيذه.
وأض � � ��اف ال � �ن� ��واب ان ق � ��رار امل��واف �ق��ة
على زي ��ادة مالية ل�ل��واف��دي��ن ي��وق��ع بكل
اري �ح �ي��ة رغ ��م ع�ل��م ال�ح�ك��وم��ة ب��أث��ر مثل
هذا القرار على امليزانية العامة للدولة
وما سيضيفه على العجز الكبير الذي
تعاني منه امليزانية.
وأوض�ح��وا أن لجنة امل��رأة ستناقش
ه � � � ��ذه امل � � �ف� � ��ارق� � ��ة وإن ج � � � � ��اءت ب �ح �ك��م
محكمة مطالبني بإنصاف الكويتيات
امل� � �ت � ��زوج � ��ات م � ��ن غ� �ي ��ر ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ألن
الحكومة تعسفت كثيرا وأبدت اهتماما
ب��ال��واف��دي��ن وش � ��ددوا ع�ل��ى ان ��ه م��ن غير
امل �ق �ب��ول ان ت��أخ��ذ ال �ح �ك��وم��ة م ��ن جيب
امل� ��واط� ��ن ال �ب �س �ي��ط ل �ت �ض �ع��ه ف� ��ي ج�ي��ب
الوافد.
م ��ن ج �ه �ت��ه ط ��ال ��ب ال �ن��ائ��ب س �ع��دون
حماد وزير التربية وزير التعليم العالي
د .ب � ��در ال �ع �ي �س��ى ب �س ��رع ��ة ال �ت��وض �ي��ح
للشارع الكويتي مالبسات زيادة صرف
بدل االيجار للمعلمات الوافدات من 60
دي�ن��ارا كويتيا ال��ى  150دي�ن��ارا كويتيا
حيث تبني لنا ان تلك الزيادة سوف يتم
صرفها لهؤالء املعلمات ال��واف��دات بناء
على حكم صادر من املحكمة الدستورية
ونحن نحترم احكام املحكمة الدستورية
واحكام القضاء.
وأك��د ح�م��اد ان صمت وزي��ر التربية
عن توضيح مالبسات تلك الزيادة فتح
املجال النتشار الشائعات واملشاحنات
داخ��ل ال�ش��ارع الكويتي خ��اص��ة ف��ي ظل
ان �خ �ف��اض اس �ع��ار ال �ن �ف��ط وال �ت��وج �ه��ات
الحكومية لترشيد االنفاق ورفع الدعوم
عن السلع االستهالكية وزي��ادة اسعار
ال�ب�ن��زي��ن وال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ف��ي محاولة

الحماد :سنتبع كل
السبل لالبتعاد عن
المساس بدخل
المواطن

سعدون حماد

د.يوسف الزلزلة

طالل الجالل

محمد طنا

ملعالجة االنخفاض في امل��وازن��ة العامة
ل� �ل ��دول ��ة ب ��االض ��اف ��ة ال � ��ى ص � � ��دور ق� ��رار
مجلس ال ��وزراء ام��س ال�خ��اص بخفض
ق �ي �م��ة م �خ �ص �ص��ات ال � �ع �ل�اج ب��ال �خ��ارج
ل �ل �م��رض��ى ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م ��ن  75دي� �ن ��ارا
ك��وي�ت�ي��ا ال��ى  50دي �ن��ارا ك��وي�ت�ي��ا ووق��ف
صرف مخصصات املرافقني.
وأضاف حماد اننا نطمئن املواطنني
ب��أن�ن��ا سنتبع ك��ل ال�س�ب��ل ل�لاب�ت�ع��اد عن
امل � �س� ��اس ب� �م ��دخ ��ول امل � ��واط � ��ن ال� �ع ��ادي
وسنوجه رفع الدعوم الصحاب الدخول
املرتفعة واصحاب املصانع والشركات
وامل �ج �م �ع��ات ال �ت �ج��اري��ة واالس�ت�ث�م��اري��ة
واص � �ح� ��اب ال �ش��ال �ي �ه��ات ق �ب��ل امل �س��اس
باملواطنني اصحاب الدخول املنخفضة.
وق��ال النائب د.ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :بعد
االت �ص��ال ب��وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د.ب� ��در ال�ع�ي�س��ى ب�خ�ص��وص ما
ي �ث��ار ب ��االع�ل�ام م ��ن زي � ��ادة ب ��دل ال�س�ك��ن
ل �ل �م �ع �ل �م��ات ال� � ��واف� � ��دات وب� ��أث� ��ر رج �ع��ي
أوض ��ح ال��وزي��ر ان ��ه وب �ن��اء ع�ل��ى الطعن
امل� �ق ��دم ل�ل�م�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة حكمت
امل�ح�ك�م��ة ب �ه��ذه ال ��زي ��ادة وب ��أث ��ر رج�ع��ي
وعليه الزم ديوان الخدمة املدنية وزارة
التربية بتنفيذه وبما ان االمر قضائي
بحت فال نملك اال احترامه.
واس � �ت � �غ ��رب ال� �ن ��ائ ��ب ط �ل��ال ال �ج�ل�ال
توجه نائب رئيس ال��وزراء وزير املالية
وزير النفط بالوكالة انس الصالح اقرار

زي ��ادة م��ال�ي��ة ل�ل�م��درس��ات ال ��واف ��دات في
الوقت ال��ذي تسعى فيه الحكومة نحو
ال �غ��اء ال��دع��وم وت�خ�ف�ي��ض مخصصات
ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج ع��ن امل��واط �ن�ي�ن تحت
ش �ع��ار ال �ع �ج��ز امل��ال��ي وه ��و م��ا ن��رف�ض��ه
جملة وتفصيال.
وب�ي�ن�م��ا اب� ��دى ال �ج�ل�ال ف��ي ت�ص��ري��ح
صحافي رفضه املطلق لتوجه الحكومة
ن �ح��و خ �ف��ض م �خ �ص �ص��ات ال� �ع�ل�اج ف��ي
ال � �خ� ��ارج ع ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن ف ��ي ظ ��ل غ�ل�اء
االس� �ع ��ار ف ��ي ال� � ��دول ال �ت��ي ي �ت��م ارس� ��ال
املواطن للعالج بها قال :كيف يتم اقرار
زي� � ��ادة ال ��واف ��دي ��ن وب ��أث ��ر رج �ع��ي ب�ه��ذه
الطريقة؟
واض � � ��اف ال � �ج �ل�ال ف ��ي ال ��وق ��ت ال ��ذي
ت �ص��رح ف�ي��ه ال�ح�ك��وم��ة ووزي� ��ر ماليتها
ان ��س ال �ص��ال��ح ع��ن االص�ل��اح امل��ال��ي في
الكويت نجد ق��رار امل��واف�ق��ة على زي��ادة
مالية للوافدين يوقع بكل اريحية رغم
علم الحكومة بأثر مثل هذا القرار على
امليزانية العامة للدولة وم��ا سيضيفه
ع �ل��ى ال �ع �ج��ز ال�ك�ب�ي��ر ال� ��ذي ت �ع��ان��ي منه
امليزانية.
وش � � ��دد ال � �ج�ل��ال ع� �ل ��ى ان االص �ل��اح
ل��ن ي �ك��ون ف�ق��ط ع�ل��ى رؤوس امل��واط�ن�ين
ال �ب �س �ط��اء ال��ذي��ن ح�م�ل�ن��ا ام��ان��ة ح�م��اي��ة
مصالحهم والدفاع عن حقوقهم مطالبا
ال� ��وزي� ��ر ال �ص ��ال ��ح ب� �ع ��دم ت �ن �ف �ي��ذ ق � ��راره
وات � �خ� ��اذ ال� �خ� �ط ��وات ال �ل�ازم� ��ة ل�ت��رش�ي��د

ميزانية وزارة التربية والتعليم.
واب��دى ال�ج�لال استغرابه م��ن صرف
 ١٥٠دينار شهريا بدل ايجار للمعلمني
ال��واف��دي��ن ف��ي وزارة التربية ف��ي الوقت
الذي تتحدث فيه الحكومة عن الترشيد
ووقف الهدر.
وفيما يخص التوجه نحو تخفيض
مخصصات العالج بالخارج قال الجالل
ان� � ��ه ت ��وج ��ه م �ج �ح��ف وي� �ش� �ك ��ل ص��دم��ة
كبيرة للمواطنني ال��راغ�ب�ين ف��ي العالج
خ��ارج الكويت إذ كانوا يأملون بزيادة
تلك املخصصات امل��ال�ي��ة ن�ظ��را الرت�ف��اع
املعيشة واملواصالت في كثير من الدول
التي يقصدها املواطنون للعالج.
ودع��ا ال�ج�لال الحكومة ال��ى العدول
ع � ��ن ه� � ��ذا ال � �ت ��وج ��ه ال � �ظ ��ال ��م ل �ل �م��رض��ى
الكويتيني املبتعثني للعالج بالخارج
م � �ش � �ي ��را ال � � ��ى ان � � ��ه ب � � ��دال م � ��ن امل � �س ��اس
باملستحقات املالية للمبتعثني للعالج
بالخارج ومرافقيهم كان على الحكومة
االه � �ت � �م � ��ام اوال ب� �ت� �ط ��وي ��ر ال� �خ ��دم ��ات
ال�ص�ح�ي��ة ف��ي ال �ب�ل�اد وت �ح��دي��ث امل��راف��ق
الصحية الحكومية لتصلح الستقبال
االط �ب��اء واالس�ت�ش��اري�ين العامليني وفي
الوقت ذات��ه االرت�ق��اء بمستوى و جودة
الخدمات الصحية في القطاع الصحي
األه� �ل ��ي ل �ي �ك��ون ق � � ��ادرا ع �ل��ى اس �ت �ق �ب��ال
ال � � �ح� � ��االت امل� ��رض � �ي� ��ة ال � �ت� ��ي ت �س �ت��دع��ي
عالجها بالخارج.

وت� �س ��اءل ال� �ج�ل�ال :م��ا ذن ��ب امل��ري��ض
امل �ح �ت��اج ف �ع�لا ل �ل �ع�لاج ب ��ال �خ ��ارج لكي
يدفع ثمن الخلل في عمل وزارة الصحة
وي�ت�ع��رض للدين ف��ي ب�لاد ال�غ��رب��ة التي
ي�ع��ال��ج ب�ه��ا؟ م �ج��ددا رف�ض��ه الت �خ��اذ اي
ق ��رار ي�م��س ب�ح�ق��وق امل��رض��ى املبتعثني
للعالج بالخارج.
وب ��دوره اس�ت�غ��رب م�ق��رر لجنة امل��رأة
واألس � � ��رة ال �ب��رمل��ان �ي��ة م �ح �م��د ط �ن��ا رف��ع
ب ��دل اإلي �ج��ار للمعلمة ال ��واف ��دة م��ن ٦٠
إل ��ى  ١٥٠دي �ن ��ارا وب��أث��ر رج �ع��ي م��ؤك��دا
أنها مفارقة تحتاج إلى التوقف عندها
ألن��ه في الوقت ال��ذي يرفع ب��دل االيجار
ل�ل�م�ع�ل�م��ات ال ��واف ��دات ت �ح��رم ال�ك��وي�ت�ي��ة
امل �ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر ك��وي�ت��ي م��ن أي ب��دل
إيجار وكأنه ال بواكي للكويتية .
وق ��ال ط�ن��ا ف��ي ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي إن
لجنة امل��رأة ستناقش ه��ذه املفارقة وإن
ج��اءت بحكم محكمة مطالبا بإنصاف
الكويتيات املتزوجات من غير كويتيني
ألن ال �ح �ك��وم��ة ت�ع�س�ف��ت ك �ث �ي��را وأب� ��دت
اهتماما بالوافدين ولم تحل املشكالت
ال� �ت ��ي ت �ع��ان ��ي م �ن �ه��ا ال �ك��وي �ت �ي��ة س� ��واء
م�ش��اك��ل اإلع ��اش ��ة وت��وظ �ي��ف األب �ن ��اء أو
األم��ور املتعلقة بتجنيس األب�ن��اء الفتا
إلى ان اجتماع اللجنة املخصص اليوم
لبحث إقامة أبناء الكويتيات سيناقش
تحت بند م��ا يستجد م��ن أع�م��ال بحث
منح الكويتيات املستحقات بدل إيجار.

الزلزلة :بما ان االمر
قضائي بحت فال
نملك اال احترامه
الجالل :غير مقبول
أن تأخذ الحكومة
من المواطن
البسيط لتضعه في
جيب الوافد
طنا :نطالب
بإنصاف الكويتيات
المتزوجات من
غير الكويتيين ألن
الحكومة تعسفت
كثيرا معهن

الجيران :معهد األبحاث خرج عن مساره الصحيح
ودخل مسالك الشخصانية
ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع � �ب ��دال ��رح � �م ��ن
الجيران من املؤسف ان نجد معهد
االب � �ح � ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ه � ��ذا ال �ص ��رح
االك��ادي �م��ي ال �ح �ض��اري ي ��دار بهذه
الطريقة التي خرج بها عن مساره
الصحيح ودخل بمسالك التنفيع

والشخصانية والشللية .مضيفا:
ك�ن��ا ن�ت��أم��ل ف�ع�لا بمسيرة وق�ي��اده
ت� �س� �م ��و ف � � ��وق ه � � ��ذه االع� � �ت� � �ب � ��ارات
وتحقق االهداف التي ُأنشئ املعهد
م��ن أج �ل �ه��ا ول �ك �ن��ه ال �ي��وم أب �ع��د ما
يكون عن هذا .

وت ��اب ��ع ال� �ج� �ي ��ران :ال� �ي ��وم ون �ح��ن
نشهد والدة عهد جديد لنرجو ان
يتحول املعهد الى نظام العمل على
مدار الساعة اسوة باملعاهد العاملية
ذات االختصاص كما نرجو تفعيل
الشراكة العلمية مع جامعة الكويت

ومعهد االبداع ووزارة النفط ودعم
االبحاث العلمية واملشاركة العاملية
وخاصة في التخصصات الدقيقة.
وزاد :ه � ��ذا ب ��االض ��اف ��ة إل � ��ى م��د
ج� � �س � ��ور ال � � �ت � � �ع� � ��اون ال � �ع � �ل � �م� ��ي ف��ي
ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات وت�ح��دي��دا

مناطق جنوب شرق آسيا والصني
واوروب� ��ا وام��ري�ك��ا واب� ��راز االب�ح��اث
الوطنية وتشجيعها مؤكدا انه اذا
سرنا بهذا االتجاه فقطعا لن نجد
مثل نفايات العهد القديم.

د.عبدالرحمن الجيران
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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 الحادي عشر1227 :
اقتراحا برغبة منها  213للرعاية الصحية
إعداد الملف -
عبده ابراهيم وأيمن
عبداهلل وسامح محمد:
نتناول اليوم في الحلقة
الرابعة واألخيرة من ملف
االقتراحات برغبة تلك
المقترحات التي تقدم
بها النواب خالل الفصول
التشريعية من الحادي عشر حتى
الرابع عشر«الحالي» حيث قدم
 48نائبا في الفصل الحادي عشر
 1227اقتراحا برغبة وفي الثاني
عشر قدم  38نائبا  663اقتراحا
برغبة وفي الثالث عشر قدم
 48نائبا  1498اقتراحا برغبة
وفي الرابع عشر"الحالي" قدم
 44نائبا  1207اقتراحات برغبة
وفيما يلي التفاصيل:
 1227رغ�ب��ة قدمها  48نائبا في
ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال� �ح ��ادي عشر
وتناولت الرغبات الرعاية الصحية
واالجتماعية والسكنية والقروض
وامل� � ��رور وال �ت �ج �ن �ي��س وامل ��واص�ل�ات
والتوظيف واملتقاعدين واملعاقني
وشؤون األسرة والنفط وغيرها.
وك � ��ان ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال�خ�ل�ي�ف��ة
م��ن أك �ث��ر ال �ن��واب ت�ق��دي�م��ًا للرغبات
ب� �ـ  142رغ �ب��ة ت �ل�اه ال �ن��ائ��ب فيصل
املسلم بـ 130رغبة تاله النائب علي
ال��دق�ب��اس��ي ب �ـ  126رغ�ب��ة ث��م النائب
حسني مزيد املطيري بـ  101رغبة.
وكانت الرعاية الصحية من أكثر
املواضيع التي قدمت فيها رغبات
حيث قدم النواب بشأنها  213رغبة
ت�ل�ت�ه��ا امل ��راف ��ق وال� �خ ��دم ��ات ب� �ـ 148
رغ �ب��ة ث��م ال�ت�ع�ل�ي��م ب �ـ  134رغ �ب��ة ثم
االقتصاد بـ  129رغبة.
وق ��دم ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال �ع��ادي
األول من الفصل التشريعي الحادي
عشر  464رغ�ب��ة وف��ي ال��دور الثاني
 503رغبات وف��ي ال��دور الثالث 260
رغبة.
وأب � � � ��رز ال� ��رغ � �ب� ��ات ال � �ت ��ي ق��دم �ه��ا
ال� � �ن � ��واب ه � � ��ي :إن � �ش� ��اء م�س�ت�ش�ف��ى
متخصص للطب الطبيعي وإنشاء
ق� �ن ��اة ت �ل �ف��زي��ون �ي��ة ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ت�ه�ت��م
ب�ت��دري��س جميع امل��راح��ل ال��دراس�ي��ة
وإع � � �ف� � ��اء أب� � �ن � ��اء ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ات م��ن

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

الرغبات خالل الفصل الحادي عشر

تصنيف موضوعات الرغبات
في الفصل الحادي عشر

%4

املوضوعات

العدد

الرعاية الصحية

213

مرافق وخدمات

148

التعليم

134

االقتصاد

129

الرعاية السكنية

91

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

اإلجمالي

تسمية شوارع
ومناطق

85

العدد

1178

49

1227

العدد

464

503

260

1227

العمل االهلي

56

املعدل

% 96

%4

100٪

املعدل

% 37.8

% 41

% 21.2

٪ 100

شؤون االسرة

53

التوظيف

49

العسكريون

38

القروض

35

اتصاالت

35

املتقاعدون

27

املعاشات

26

املرور

23

التجنيس والبدون

21

االعالم

18

القضاء

15

املعاقون

13

الشباب والرياضة

9

موضوعات اخرى

9

االجمالي

1227

%37.8

%41
%96

الرسوم الخاصة بالعالج والتأمني
وأن ي �ك��ون ال �ق��رض امل �م �ن��وح ل��ذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة ل �ت��رك �ي��ب
مصعد باملنزل ومقداره خمسة آالف
دي� �ن ��ار م �ن �ح��ة ال ت� ��رد وت�خ�ص�ي��ص
م� � �م � ��رض أو م � �م� ��رض� ��ة ل �ل��اش � ��راف
ع�ل��ى ع�ل�اج امل �ع��اق ب�م�ن��زل��ه وزي ��ادة
ال� �خ� �ص ��م امل � �م � �ن� ��وح م � ��ن ال� �خ� �ط ��وط
الجوية الكويتية للطلبة الدارسني
ف� � ��ي ج � �م � �ه� ��وري� ��ة م � �ص� ��ر ال� �ع ��رب� �ي ��ة
وآلبائهم وفتح قنصلية بمحافظة
االسكندرية وذلك لتسهيل اجراءات
الطلبة الدارسني وأحقية املعاق في
التقاعد املبكر بعد مضي  15سنة
م ��ن ال �خ��دم��ة وإض ��اف ��ة ب� ��دل س��ائ��ق
م � �ق� ��داره م ��ائ ��ة دي� �ن ��ار ش �ه��ري��ا إل��ى
رات� ��ب امل �ك �ف��وف�ين وت�ع�ج�ي��ل ط�ل�ب��ات
امل�ك�ف��وف�ين ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة لست
س� �ن ��وات ب� ��دال م ��ن ال� �ث�ل�اث س �ن��وات
وأن يكون االقتطاع الشهري لقسط
ب�ن��ك التسليف واالدخ � ��ار بالنسبة
للمعاق ال��ذي يحمل ش�ه��ادة تثبت
إع ��اق� �ت ��ه ب �م��ا ال ي� �ت� �ج ��اوز  ٪ 5م��ن
رات�ب��ه الشهري وم�ن��ح العاملني في
محطات القوى الكهربائية وتقطير
امل �ي��اه ب� ��وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء ب��دل
خطر والعمل على تسهيل اجراءات
اس� �ت� �خ ��راج ج � � ��وازات س �ف��ر ل�ل�ط�ل�ب��ة
ال� ��دارس �ي�ن ف ��ي م �ص��ر م ��ن ف �ئ��ة غير
م �ح��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة وزي� � ��ادة ال��دع��م

%21.2

امل� ��ال� ��ي ل�ل�ات� �ح ��اد ال ��وط� �ن ��ي ل�ط�ل�ب��ة
الكويت ومنح العالوة االجتماعية
امل�خ�ص�ص��ة للطلبة امل �ت��زوج�ين في
ج��ام �ع��ات وم �ع��اه��د ال �ب�ل�اد للطلبة
الكويتيني املتزوجني ال��دارس�ين في
جمهورية مصر العربية واإلي�ع��از
لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
ب�ت�ج�ه�ي��ز امل �ب �ن��ى ب �ع��د االن �ت �ه��اء من
إن�ش��ائ��ه دارا ل �ل��دراس��ات اإلس�لام�ي��ة
ل �ل �ن �س��اء وإل� � �غ � ��اء ال� � �ق � ��رار ال� �خ ��اص
لتجزئة خدمة رجل قوة الشرطة من
أبناء دول مجلس التعاون الخليجي
وت��أس �ي��س أن��دي��ة ري��اض �ي��ة خ��اص��ة
بالنساء لكافة االنشطة الرياضية
وتحويل استاد الشويخ الرياضي
إلى مدينة رياضية نسائية وادراج
محققي املخالفات املرورية العاملني
ب ��إدارة تحقيق امل�خ��ال�ف��ات امل��روري��ة
ض � �م� ��ن ك� � � � ��ادر امل � �ح � �ق � �ق �ي�ن ب� � � � ��وزارة
الداخلية وإع ��ادة النظر ف��ي توفير
ال�ع�لاج املناسب للمقيمني بالبالد
وامل �ص ��اب�ي�ن ب ��أم ��راض مستعصية
وزي ��ادة ال�ع�لاوة االجتماعية لالبن
املعاق من  75دينارا إلى  100دينار
ون �ق��ل ح��دي�ق��ة ال �ح �ي��وان م��ن منطقة
ال �ع �م �ي��ري��ة وت �خ �ص �ي��ص ارض لها
بعيدا ع��ن مناطق السكان وتعيني
أب� �ن ��اءال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات واب� � �ن � ��اء رج� ��ال
ال�ج�ي��ش وال�ش��رط��ة وح�م�ل��ة إح�ص��اء
1965ض � �م� ��ن ق� ��وة ل �ل �ش��رط��ة وال �غ��اء

ش��رط ال��رات��ب لحصول وال��د الطفل
م� ��ن ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة
على املساعدة االجتماعية وتغيير
اس��م املجلس األع�ل��ى للمعاقني إلى
املجلس األعلى ل��ذوي االحتياجات
ال �خ��اص��ة وت �ق �ل �ي��ل س ��اع ��ات ال�ع�م��ل
بالنسبة للمعاقني وأولياء امورهم
وان ت � �ش � �م ��ل م � � �س� � ��اع� � ��دات وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل الطلبة
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن امل� �ت ��زوج�ي�ن ال ��دارس�ي�ن
بالخارج اس��وة بالطلبة الكويتيني
ف� ��ي ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت وأن ي��راع��ى
عند تقسيم االراض��ي املعدة للبناء
تخصيص اماكن للمساجد لجميع
املذاهب ومنح الهيئة العامة للبيئة
املزيد من الصالحيات ومنح زوجة
ال�ش�ه�ي��د ت�ق��اع��دا ك��ام�لا واع�ت�ب��اره��ا
م� �ك� �ت� �م� �ل ��ة ال� � �خ � ��دم � ��ة واس� � �ت� � �ح � ��داث
ادارة ل �ش��ؤون البيئة ف��ي ك��ل وزارة
واسقاط القروض السكنية عن اسر
األس��رى وال�ش�ه��داء وأال ال يقل عدد
املرافقني عن اثنني للمرأة الحاصلة
ع� �ل ��ى م ��واف � �ق ��ة ل� �ل� �ع�ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج
وانشاء مرصد دائم لقياس مستوى
ت �ل��وث ال �ه��واء ف��ي امل �ن��اط��ق القريبة
م��ن م �ص��ادر ت �ل��وث ال�ب�ي�ئ��ة واع �ف��اء
الزوجني الكويتيني من اذن ال��زواج
ل� �ج� �م� �ي ��ع ال � �ق � �ط� ��اع� ��ات ال �ع �س �ك ��ري ��ة
واي� � �ج � ��اد ح� �ل ��ول مل �ش �ك �ل��ة ال �ع �م��ال��ة
واالت � �ج� ��ار ب��ال �ف �ي��ز وإدراج وظ�ي�ف��ة

امل� �س� �ع� �ف�ي�ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ال �ع��ام �ل�ي�ن
ف��ي إدارة ال �ط��وارئ الطبية ب ��وزارة
الصحة والوظائف املعادلة لها في
ال�ج�ه��ات الحكومية األخ ��رى ضمن
األع�م��ال الشاقة والخطرة وتطبيق
ق� ��رار م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق��م
 13ل �س �ن ��ة  2006ب � �ش� ��أن وظ ��ائ ��ف
وم �ك��اف��أة ال�ك��وي�ت�ي�ين ح�م�ل��ة دب �ل��وم
ت �خ �ص��ص م �ح��اس �ب��ة ف ��ي ال �ج �ه��ات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وال � ��زام ال �ب �ن��وك ب�ف��ائ��دة
ث��اب �ت��ة واس� �ت� �ب ��دال م ��ا ت �ن��ص ع�ل�ي��ه
امل��ادة ال��راب�ع��ة م��ن ش��روط االختيار
ل� �ش� �غ ��ل وظ � �ي � �ف� ��ة م � � � ��درس م �س��اع��د
ب�ل�ائ� �ح ��ة وظ� �ي� �ف ��ة م � � ��درس م �س��اع��د
بجامعة الكويت ومنح بدل طبيعة
ع �م��ل ل�لاخ �ص��ائ �ي�ين االج �ت �م��اع �ي�ين
وال �ن �ف �س �ي�ين ال �ع��ام �ل�ين ف��ي م ��دارس
وزارة التربية ت �ت��راوح م��ا ب�ين 150
  200دي �ن��ار وي �ع��وض ك��ل صاحبمنزل حكومي ت��م تخصيص منزل
حكومي له من قبل الرعاية السكنية
بمساحة تقل عن  400م مربع بمبلغ
 200دينار عن كل متر ناقص ويحق
لكل كويتية متزوجة من غير كويتي
ول �ه��ا أوالد م�ن��ه ال �ح��ق ب �ب��دل سكن
وتصدر وزارة الشؤون االجتماعية
وال �ع �م��ل ح �ظ��را ع �ل��ى ج�م�ي��ع ل�ج��ان
املشتريات في الجمعيات التعاونية
واالستهالكية.
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الفصل التشريعي الثاني عشر:
 663اقتراحا برغبة قدمها  38نائبا
الرغبات خالل الفصل الثاني عشر

 663رغ �ب��ة ق��دم�ه��ا  38ن��ائ� ً�ب��ا في
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث ��ان ��ي ع�ش��ر
ت �ن ��اول ��ت ال ��رغ� �ب ��ات م ��واض �ي ��ع ع��دة
م�ن�ه��ا ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة وال��رع��اي��ة
السكنية واالجتماعية واالقتصادية
وال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة وال�ت��أم�ي�ن��ات
والعسكريني والقضاء واملواصالت
وغيرها.
وك� � � � � ��ان ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز
ال �ش��اي �ج��ي أك� �ث ��ر ال � �ن� ��واب ت �ق��دي� ً�م��ا
ل�لاق�ت��راح��ات برغبة حيث ق��دم 102
اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ت�ل�اه ال �ن��ائ �ب��ان علي
الدقباسي ود .فيصل املسلم ب�ـ 59
رغبة لكل منهما ثم النائب د .وليد
ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي ب �ـ  56رغ �ب��ة ف��ال�ن��ائ��ب
محمد سليمان الهطالني الرشيدي
بـ  45رغبة.
وك� � � ��ان� � � ��ت م� � ��واض � � �ي� � ��ع امل � � ��راف � � ��ق
وال� �خ ��دم ��ات أك �ث ��ر امل ��واض� �ي ��ع ال �ت��ي
ق��دم��ت ب �ش��أن �ه��ا اق� �ت ��راح ��ات ب��رغ�ب��ة
حيث قدم النواب  162رغبة وجاءت
في املركز الثاني مواضيع الرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة ب� �ـ  74رغ �ب��ة ث ��م ال��رع��اي��ة
الصحية بـ  69رغبة.
وق� ��دم ال� �ن ��واب  612رغ �ب��ة ف��ردي��ة
و  51رغ�ب��ة مشتركة وق��دم ف��ي دور
االن �ع �ق��اد ال �ع��ادي األول  297رغ�ب��ة
وفي الدور الثاني  366رغبة.
وأب � � � ��رز ال� ��رغ � �ب� ��ات ال � �ت ��ي ق��دم �ه��ا
النواب ه��ي :بناء مستشفى خاص
باملعاقني وإن�ش��اء مستشفى الطب
ال�ط�ب�ي�ع��ي ع �ل��ى أن ي �ج �ه��ز ب��أح��دث
األج� � � �ه � � ��زة امل � � �ت � � �ط � ��وره وال� � � �ك � � ��وادر
ال�ط�ب�ي��ة وال�ت�م��ري�ض�ي��ة املتخصصة
ل�ع�لاج ذوي االح�ت�ي��اج��ات الخاصة
وت��زوي��د جميع س �ي��ارات اإلس�ع��اف
واإلط� �ف ��اء ب �ج �ه��از م��اج�ل�ان وإق��ام��ة
جسر للمشاه وح��ارات إضافية في
بعض املناطق ومنح لكل مولود ألم
كويتية وأب غير م�ح��دد الجنسية
أو ألم غ�ي��ر م �ح��ددة ال�ج�ن�س�ي��ة ول��د
على أرض الكويت شهادة ميالد من
دون الرجوع إلى اللجنة التنفيذية
لبيان حالة والده في خانة جنسية
امل ��ول ��ود وت �خ �ف �ي��ف س ��اع ��ات ال�ع�م��ل
لكل من املوظف املعاق وول��ي األمر
امل ��وظ ��ف أو امل ��وظ� �ف ��ة ال� � ��ذي ي��رع��ى
معاقا واإلس� ��راع ف��ي إن�ش��اء الهيئة
الوطنية للمعايير وض�م��ان ج��ودة
ال �ت �ع �ل �ي��م ك �ه �ي �ئ��ة م�س�ت�ق�ل��ة ل�ت�ق�ي�ي��م
العملية التعليمية وب �ن��اء م��دارس
ل��ذوي االحتياجات الخاصة تشمل
ري��اض األطفال واملتوسط وثانوي

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

تصنيف موضوعات الرغبات
في الفصل الثاني عشر
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663

املعدل
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املعدل
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% 55.2
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للبنني والبنات ف��ي بعض املناطق
وإن � � �ش� � ��اء م� �س� �ت ��وص� �ف ��ات واق � ��ام � ��ة
مداخل ومخارج في بعض املناطق
وإن� �ش ��اء ق �س��م ل�ل�أم ��راض ال�ج�ل��دي��ة
في مستشفى مبارك الكبير مجهزا
ب� ��أح� ��دث األج � �ه � ��زة وزي � � � ��ادة ق ��رض
امل� ��واط � �ن� ��ات ال�ل��ات� ��ي ح �ص �ل��ن ع�ل��ى
ق��رض م��ن بنك التسليف واالدخ ��ار
بقيمة ث�لاث�ين ال ��ف دي �ن��ار ول ��م يتم
اغالق رصيد حسابتهن لدى البنك
بمبلغ قدره خمسة عشر الف دينار
ليصل القرض اإلجمالي إلى خمسة
وأربعني ألف دينار ملواجهة الغالء
ف��ي امل� ��واد اإلن �ش��ائ �ي��ة وق �ي��ام وزارة
امل ��واص �ل�ات ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م ��ع ب�ل��دي��ة
الكويت بإيجاد آلية تمكن شركات
االتصاالت استخدام أبراج متعددة
اإلس� � �ت� � �خ � ��دام م � ��ع ت� �ط ��وي ��ر امل �ن �ظ��ر
الجمالي ل�ه��ذه األب ��راج وع�م��ل دوار
ف��ي ال �ش��ارع ال�ف��اص��ل ب�ين منطقتي
ال � � �س� �ل��ام وح� � �ط �ي��ن وف� � � ��ق امل �خ �ط ��ط
امل��رف��ق وإع � ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي تصميم
مداخل ومخارج املدارس في بعض
املناطق وتنفيذ التعديالت املدنية
واإلنشائية بتلك امل��دارس ومواقف
ال �س �ي��ارات امل�ح�ي�ط��ة ب�ه��ا وم�ح��اول��ة
ح�ل�ه��ا ب��أس��رع وق��ت م�م�ك��ن وإن �ش��اء
م��راس جديدة متعددة األدوار على
ط��ول ال��واج�ه��ة البحرية واس�ت�ب��دال
امل ��راس ��ي ال �ت��اب �ع��ة ل �ل��دول��ة ب��أخ��رى

متعددة وإن�ش��اء دوارات ف��ي بعض
امل� �ن ��اط ��ق وأن ي� �ك ��ون م �ب �ل��غ ع �ل�اوة
األبناء منذ ال��والدة حتى سن عشر
س� �ن ��وات خ �م �س�ين دي � �ن� ��ارا ع �ل��ى ان
ت��زاد قيمتها م��ن س��ن عشر سنوات
ح�ت��ى خ�م��س ع�ش��رة س�ن��ة إل��ى مائة
دينار وت��زاد لتكون مائة وخمسني
دي �ن��ارا م��ن س��ن إط�ل�اق اس �م��اء على
ب� �ع ��ض ال � � �ش� � ��وارع وامل � �ن� ��اط� ��ق وأن
يكون للطلبة الكويتيني الذين تقرر
ال� � ��وزارة اب�ت�ع��اث�ه��م ل�ل�ح�ص��ول على
املاجستير أو ال��دك�ت��وراه ال�ح��ق في
اخ �ت �ي��ار ال �ج��ام �ع��ة ال �ت��ي يلتحقون
بها في الداخل أو الخارج بشرط أن
تكون معترفا بها من وزارة التعليم
ال� �ع ��ال ��ي وأن ي �ح �ت �ف��ظ ال �ع �س �ك��ري
ب��ال�ح��رس ال��وط�ن��ي ب��امل�ك��اف��آت التي
حصل عليها مقابل منحه األوسمة
واألن � � � � ��واط ال �ع �س �ك��ري��ة ع �ن ��د ت��رك��ه
ال� �خ ��دم ��ة ألي س �ب��ب م� ��ن األس� �ب ��اب
وإن �ش��اء م��رك��ز م�ت�خ�ص��ص ل �ل��والدة
ورع��اي��ة األم��وم��ة بمحافظة حولي
مع تزويده باحتياجاته من الكوادر
الطبية واإلدارية والخدمات املعاونة
واألج �ه ��زة وامل �ع ��دات وأن ي�ت��م منح
إج��ازة مرافق مريض وبراتب كامل
ل�لأب أو األم أو األق��ارب من الدرجة
األولى للمريض املصاب باألمراض
ال �خ �ب �ي �ث��ة وخ ��اص ��ة األط� �ف ��ال منهم
ع �ل��ى أن ت �ح��دد األم � ��راض الخبيثة

ب �ق��رار م��ن وزي ��ر ال�ص�ح��ة ب�ن��اء على
توصية املجلس الطبي العام وقبول
من أتم اربع سنوات دراسية بنجاح
ف ��ي دور ال � �ق� ��رآن ال� �ك ��ري ��م ب��وظ�ي�ف��ة
م��ؤذن معني او متطوع وق�ب��ول من
أتم اربع سنوات دراسية باإلضافة
إلى سنتني تخصص في دور القرآن
بوظيفة إم��ام معني أو متطوع بعد
اجتياز املقابلة وتحويل استعمال
مجمع الصوابر إل��ى مكاتب إداري��ة
أسوة بالعديد من العقارات التي تم
تحويل استعمالها إلى مكاتب خالل
ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ب��ال �ع��اص �م��ة أو
التعويض ال�ع��ادل اس��وة بأصحاب
ال �ب �ي��وت ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال�ظ�ه��ر وق�ب��ول
من تم أربع سنوات دراسية بنجاح
ف ��ي دور ال � �ق� ��رآن ال� �ك ��ري ��م ب��وظ�ي�ف��ة
م��ؤذن معني او متطوع وق�ب��ول من
أتم اربع سنوات دراسية باإلضافة
إلى سنتني تخصص في دور القرآن
ب��وظ �ي �ف��ة إم � � ��ام م� �ع�ي�ن أو م �ت �ط��وع
ب� �ع ��د اج� �ت� �ي ��از امل� �ق ��اب� �ل ��ة وت �ح��وي��ل
جميع اإلش��ارات املرورية املوجودة
ب ��ال ��دائ ��رة ال �خ��ام �س��ة إل � ��ى دوارات
وت� �خ� �ص� �ي ��ص ص� � �ن � ��دوق ح �ك��وم��ي
إلرس � � � � ��ال امل � ��رض � ��ى غ � �ي ��ر م � �ح ��ددي
ال�ج�ن�س�ي��ة ب��رأس �م��ال ق� ��دره خمسة
م�ل�اي�ي�ن دي �ن ��ار ت��دف��ع م ��ن امل �ي��زان �ي��ة
ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة وي �ك��ون ال �ص �ن��دوق
ت�ح��ت إش ��راف وزارة ال�ص�ح��ة إدارة

العالج بالخارج وتوحيد الجنسية
الكويتية وإزال��ة ال�ف��وارق الجنسية
ب�ين أف ��راد املجتمع الكويتي ومنح
ب��دل إيجار للطبيب الكويتي حتى
ل��و تسلم قسيمة أو بيتا حكوميا
ووض � � ��ع ش � � ��روط وض � ��واب � ��ط ل�ف�ت��ح
ع�ي��ادة مل��زاول��ة مهنة الطب النفسي
ف��ي ال�ق�ط��اع ال�ط�ب��ي األه �ل��ي وإن�ش��اء
دي��وان �ي �ت�ي�ن ف ��ي ك ��ل ق �ط �ع��ة سكنية
إح��داه �م��ا م�خ�ص�ص��ة ل �ك �ب��ار ال�س��ن
واألخ ��رى مخصصة للشباب تقوم
ب��اإلش��راف عليهما وزارة ال�ش��ؤون
االجتماعية والعمل وإن�ش��اء نظام
ص ��رف ص �ح��ي مل �ي��اه األم� �ط ��ار على
ال � ��دائ � ��ري ال � �س� ��ادس وق � �ي ��ام إح ��دى
الجهات الحكومية كبلدية الكويت
وب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م� ��ع اإلدارة ال �ع��ام��ة
ل�ل�م��رور ووزارة األش �غ��ال بالتعاقد
مع الجهات العلمية كمعهد الكويت
ل�ل�أب� �ح ��اث ل �ع �م��ل دراس � � ��ة م ��روري ��ة
مستمرة كل  6اشهر وفتح فرع ثان
للتموين في منطقة الدوحة وإل��زام
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
ب��إن �ش��اء م�ق��ر ل� ��دور ت�ح�ف�ي��ظ ال �ق��رآن
ل �ل��رج��ال وال� �ن� �س ��اء ف ��ي ك ��ل م�ن�ط�ق��ة
تنشأ حديثا كما هو الحال بإنشاء
امل� �خ� �ف ��ر وامل� �س� �ت ��وص ��ف وامل� � � ��دارس
واملساجد وإنشاء مستشفى خاص
ل �ع�ل�اج م�ن�ت�س�ب��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
وآخر للحرس الوطني.

املوضوعات

العدد

مرافق وخدمات

162

الرعاية السكنية

74

الرعاية الصحية

69

التعليم

48

العسكريون

29

االقتصاد

28

املرور

25

تسمية شوارع
ومناطق

24

التجنيس والبدون

24

التوظيف

23

شؤون االسرة

21

املعاشات

20

املتقاعدون

18

القضاء

16

الشباب والرياضة

16

االعالم

13

القروض

12

اتصاالت

12

املعاقون

12

العمل االهلي

11

موضوعات اخرى

6

االجمالي

663

10

ملف

الرغبات النيابية
في  14فصال

aldostoor

االربعاء  09جمادى األولى  17 . 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 عشر1498 :
اقتراحا برغبة أغلبها للمرافق والخدمات
الرغبات خالل الفصل الثالث عشر

 1498اق�ت��راح��ًا برغبة قدمها 48
نائبًا في الفصل التشريعي الثالث
ع �ش ��ر ،ت �ت �ع �ل��ق غ��ال �ب �ي �ت �ه��ا ب��ال �ش��أن
الخدمي واملرافق وامل��رور والتعليم
وال � ��رع � ��اي � ��ة ال �س �ك �ن �ي ��ة وال �ص �ح �ي��ة
وال � �ع � �س � �ك ��ري �ي�ن وش � � � � ��ؤون األس � � ��رة
وقروض املواطنني وغيرها.
وك � � � ��ان أك� � �ث � ��ر ال � � �ن � � ��واب ت �ق��دي �م��ًا
ل �ل�اق � �ت� ��راح� ��ات ب ��رغ� �ب ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب د.
محمد الحويلة ب�ـ  205رغ�ب��ة يليه
ال �ن��ائ��ب ول �ي��د ال �ط �ب �ط �ب��ائ��ي ب� �ـ 164
رغ� �ب ��ة وال � �ن ��ائ ��ب ع� �ل ��ي ال��دق �ب��اس��ي
ب� �ـ  107رغ� �ب ��ات وال �ن �ص �ي��ب األك �ب��ر
م� ��ن اق � �ت� ��راح� ��ات ال � �ن � ��واب ل �ل �م��راف��ق
والخدمات بـ  246اقتراحا ،وامل��رور
ب � � �ـ 213اق� �ت ��راح ��ا وال �ت �ع �ل �ي��م ب� �ـ 137
اق�ت��راح��ا ،وال��رع��اي��ة الصحية ب�ـ 110
اقتراحات ،ثم شؤون األس��رة بـ 105
اق �ت��راح��ا وال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ب �ـ104
اق�ت��راح��ات وأق��ل االق�ت��راح��ات برغبة
ك��ان��ت م��ن نصيب االت �ص��االت ب�ـ 10
اق�ت��راح��ات وامل�ع��اق��ون ب�ـ  11اقترحا
واالعالم بـ 12وكان عدد االقتراحات
ف� ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد األول ل�ل�ف�ص��ل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث ��ال ��ث ع �ش��ر ق ��د ب�ل��غ
 535اقتراحا ،والثاني  491اقتراحا،
والثالث  372اقتراحا وال��راب��ع 100
اقتراح برغبة.
وأب � � � ��رز ال� ��رغ � �ب� ��ات ال � �ت ��ي ق��دم �ه��ا
النواب هي:
ان � � � � �ش � � � ��اء م� � �ك� � �ت � ��ب ص � � �ح� � ��ي ف ��ي
ج �م �ه��وري��ة ال�ت�ش�ي��ك واب� �ق ��اء جميع
البدالت في راتب املبتعث او املجاز
دراسيا ومساواة قيمة بدل الخطر
لرجال االطفاء بزمالئهم في الجيش
وال �ش ��رط ��ة واي� �ق ��اف ردم ال �ن �ف��اي��ات
ف ��ي امل �ن��اط��ق ال �ق��ري �ب��ه م ��ن امل �ن��اط��ق
امل ��أه ��ول ��ة ب��ال �س �ك��ان ح��ال �ي��ا وم �ن��ع
اق ��ام ��ة أي م �ن��اط��ق ردم ق��ري �ب��ه م��ن
امل�ن��اط��ق السكنية مستقبال .وفتح
امل� �ج ��ال ام � ��ام ش��ري �ح��ه امل �ت �ق��اع��دي��ن
الذين يرغبون في العودة ألعمالهم
ف� ��ي ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات ال � �ت� ��ي ت �ح �ت��اج
ال�ي�ه��ا ال��دول��ة م��ع تمتعهم بجميع
امل� �م� �ي ��زات ال� �ت ��ي ك� ��ان� ��وا ي �ت �م �ت �ع��ون
ب�ه��ا ق�ب��ل ت�ق��اع��ده��م وان �ش��اء م��داخ��ل
خاصة لذوي االحتياجات الخاصة
وان�ش��اء دورات مياه خاصة في كل
املرافق العامة بالدولة وانشاء مركز
لتحفيظ ال �ق��ران ال�ك��ري��م ف��ي بعض
امل� �ن ��اط ��ق وف� �ت ��ح م� �ك� �ب ��رات ال �ص��وت
ال � �خ ��ارج � �ي ��ة اث� � �ن � ��اء ت � ��أدي � ��ة ج �م �ي��ع
ال �ص �ل��وات ف��ي امل �س��اج��د واالع �ت ��داد

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد
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تصنيف موضوعات الرغبات
في الفصل الثالث عشر

%6.9
%24.8

%35.7
%90.5

%32.8

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اإلجمالي

العدد

1355

143

1498

العدد

535

491

372

100

1498

املعدل

% 90.5

% 9.5

100٪

املعدل

% 35.7

% 32.8

% 24.8

% 6.7

٪ 100

بمدة الخبرة الكلية للحاصل على
امل��ؤه��ل ال�ج��ام�ع��ي ف��ي ن�ف��س م�ج��ال
تخصص الدبلوم مع ع��دم اشتراط
ان تكون الخبرة ق��اص��رة فقط على
امل � ��دة ال �ت��ال �ي��ة ل �ل �م��ؤه��ل ال �ج��ام �ع��ي
ت �ح �ق �ي �ق��ا ل� �ل� �ع ��دال ��ة ب �ي��ن امل ��وظ �ف�ي�ن
وتشجيعهم على زيادة تحصيلهم
العلمي ب��ال�ح�ص��ول ع�ل��ى امل��ؤه�لات
الجامعية املختلفة وق �ي��ام جامعة
ال �ك��وي��ت ووزارة ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال � �ت� ��دري� ��ب ب � ��زي � ��اده امل �خ �ص �ص��ات
امل ��ال� �ي ��ة ل�ل�ات� �ح ��اد ال ��وط� �ن ��ي ل�ط�ل�ب��ة
ال� �ك ��وي ��ت ف � ��رع ال� �ج ��ام� �ع ��ة واالف � � ��رع
ال � �خ � ��ارج � �ي � ��ه وم� � �ت � ��درب � ��ي ال �ه �ي �ئ ��ة
وم��راج�ع��ة روات��ب الطلبة املبتعثني
م� ��ن م ��ؤس� �س ��ات ال � ��دول � ��ه امل �خ �ت �ل �ف��ة
س � �ن ��وي ��ا وزي � ��ادت� � �ه � ��ا وف � � ��ق ن �س �ب��ه
ال � �ت � �ض � �خ ��م ف� � ��ي دول� � � � ��ة االب � �ت � �ع� ��اث
وال�س�م��اح ب��اص��دار رخ�ص��ة القيادة
للطالب الكويتي ال��ذي حصل على
شهادة الثانوية العامة دون النظر
إلى شرط السن وعمل مصدات على
جانبي الطرق السريعة للمساحات
الترابية وال ��زام ال�ش��رك��ات املصنعة
وامل� � � �س� � � �ت � � ��وردة ل �ل��اغ � ��ذي � ��ة ب ��وض ��ع
ت �ف��اص �ي��ل ون� �س ��ب م �ك ��ون ��ات امل� ��واد
امل �ض ��اف ��ة ع �ل��ى ك ��ل ان � � ��واع االغ ��ذي ��ة
ال�ت��ي ي�ق��وم��ون بانتاجها وتوسعة
ش � ��وارع وان� �ش ��اء م ��داخ ��ل وم �خ��ارج

لبعض ال�ش��وارع ودع��م دور الهيئة
ال�ع��ام��ة للمعلومات امل��دن�ي��ة كمركز
وطني للقاعدة االساسية للبيانات
والعمل على حل مشكلة عدم توافق
ب� �ي ��ان ��ات� �ه ��ا م� ��ع ب� �ي ��ان ��ات االج � �ه� ��زة
ال �ح �ك��وم �ي��ة األخ � � � ��رى وال �ت �ن �س �ي��ق
م��ع الجهات املعنية ف��ي ه��ذا الشأن
وت�ش�ك�ي��ل لجنة م��رك��زي��ة عليا على
مستوى الدولة لتحديد احتياجات
ال� �ب�ل�اد م ��ن م�خ�ت�ل��ف ال�ت�خ�ص�ص��ات
العلمية ولتنسيق سياسات ونظم
ال� �ق� �ب ��ول ب�ي��ن م ��ؤس� �س ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م
ال�ع��ال��ي وذل��ك ف��ي ظ��ل ازدي ��اد اع��داد
م � �خ� ��رج� ��ات ال �ت �ع �ل �ي ��م ال� � �ع � ��ام ع �ل��ى
مستوى ال��دول��ه وتعيني رج��ال امن
ل �ل �ح��دائ��ق ال �ع ��ام ��ة م ��ن ال �ك��وي �ت �ي�ين
وق � �ي ��ام م��ؤس �س��ة ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�ت�ق��دم
ال�ع�ل�م��ي ب�ت�م��وي��ل وان �ت��اج وت��رج�م��ة
ب��رام��ج تلفزيونية واذاع �ي��ة علمية
تثقيفية ف��ي جميع ن��واح��ي العلوم
وت�ح��دي��د وق��ت م�ع�ين لفتح واغ�ل�اق
ال�ح��دائ��ق ال�ع��ام��ة للمواطنني وذل��ك
ح � �ف� ��اظ� ��ا ع � �ل� ��ى راح� � � � ��ة ال� �س ��اك� �ن�ي�ن
ب �ق��رب �ه��ا م ��ع ت�ع�ي�ين ح ��راس ��ة ام�ن�ي��ة
لها وان�ش��اء جسور للمشاة تفاديا
للحوادث امل��روري��ة واالكتفاء ببالغ
ال � ��والدة ك�ب��دي��ل ع��ن ش �ه��ادة امل�ي�لاد
لتسجيل اب�ن��اء الكويتيات م��ن فئة
غ�ي��ر م �ح��ددي الجنسية ف��ي ري��اض
االطفال ومدارس الحكومة وتطوير

منشات املكاتب الثقافية الكويتية
في الخارج وزياده الكوادر البشرية
واالك��ادي �م �ي��ة ف��ي امل�ك��ات��ب الثقافية
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ت �ع��زي��ز ش� ��ؤون ال�ط�ل�ب��ة
واح�ت�ي��اج��ات�ه��م وان ي�ق��دم تلفزيون
واذاع��ة الكويت برامج تعرض فيها
ن�م��اذج م��ن امل�ش��ارك�ين ال�ف��ائ��زي��ن في
مسابقات حفظ وتالوة القرآن الكريم
امل�ح�ل�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة واص� ��دار ق��رار
من مجلس ال��وزراء يلزم كل جهات
العمل الحكومية وغ�ي��ر الحكومية
ب ��االف� �ص ��اح ع ��ن اح �ت �ي��اج��ات �ه��ا م��ن
ال � �ع � �م ��ال ��ة ل� �خ� �م ��س س� � �ن � ��وات ع �ل��ى
االق� � ��ل ورب� � ��ط ذل � ��ك ب ��امل ��واف �ق ��ة ع�ل��ى
اس� �ت� �خ ��دام� �ه ��ا ال � �س� �ن ��وي ل �ل �ع �م��ال��ة
ال �ت��ي ت �ح �ت��اج ال �ي �ه��ا وال � � ��زام وزارة
امل � ��واص �ل��ات ل� �ش ��رك ��ات االت � �ص ��االت
ب� � �ت � ��زوي � ��د امل � �ش � �ت� ��رك�ي��ن ب� �ب� �ي ��ان ��ات
تفصيلية من ارق��ام ص��ادرة وواردة
ورسائل محلية دولية واي خدمات
أخرى قام بها املشترك بشكل شهري
ومنح اعضاء الهيئة التدريسية من
ال �ك��وي �ت �ي�ين ع �ل��اوة دوري � ��ة س�ن��وي��ة
واع��داد وطباعة دليل للراغبني في
ال��دراس��ة ب��ال�خ��ارج يشمل التعريف
ب��ال �ج��ام �ع��ات وامل �ع ��اه ��د وال �ك �ل �ي��ات
امل�ع�ت��رف ب�ه��ا وش ��روط ال�ق�ب��ول بها
ع �ل��ى ان ي �ت��م ت �ح��دي��ث ه� ��ذا ال��دل �ي��ل
س �ن ��وي ��ا وت �ك �ل �ي��ف ج �ه ��ة ح �ك��وم �ي��ة
م �ع �ي �ن��ة واع � �ط� ��اؤه� ��ا ال �ص�ل�اح �ي��ات

ال�لازم��ة ل��دراس��ة ومتابعة موضوع
الخلل بالتركيبة السكانية بدولة
ال� �ك ��وي ��ت االس� �ت� �ع� �ج ��ال ف� ��ي ان� �ش ��اء
م� ��دن ع �م��ال �ي��ة وم ��راك ��ز م�ت�خ�ص��ص
ل �ل��والدة ورع��اي��ة االم��وم��ة وح��دائ��ق
ع��ام��ة ف��ي بعض امل�ن��اط��ق واالس ��راع
ف � ��ي ب � �ن� ��اء م �س �ت �ش �ف �ي ��ات ال� �ت ��أم�ي�ن
ال�ص�ح��ي ل �ل��واف��دي��ن وت�س�ل�ي��م م�ه��ام
ال �ح��راس��ة ب��امل �ن �ش��ات ال�ن�ف�ط�ي��ة إل��ى
اف��راد م��ن ال�ح��رس الوطني ب��دال من
اف ��راد ال��داخ�ل�ي��ة وذل��ك لسد النقص
واع� �ط ��اء االم ال�ك��وي�ت�ي��ة ح��ق ك�ف��ال��ة
اب �ن��ائ �ه��ا م ��ن ال � ��زوج غ �ي��ر ال�ك��وي�ت��ي
ك��ذل��ك م �ن��ح امل��وظ �ف��ة م �ن �ه��ن ع�ل�اوه
االوالد ولزوجها حق اص��دار جواز
سفر ورخ�ص��ة ق�ي��ادة وال�ع�لاج على
نفقة الدولة وألبنائها حق التعليم
ال� �ع ��ال ��ي امل� �ج ��ان ��ي داخ � � ��ل ال �ك��وي��ت
كذلك اعطائهم االول��وي��ة للتوظيف
واعتبار شركة النقل العام الكويتية
وس� �ي� �ل ��ة ال� �ن� �ق ��ل ال ��رس� �م� �ي ��ة ل � � ��وزاره
ال �ت��رب �ي��ة وال� � ��زام ش ��رك ��ات ال �ه��وات��ف
امل�ت�ن�ق�ل��ة ب��ازال��ه اب��راج �ه��ا او نقلها
م��ن ام��اك�ن�ه��م ال�ح��ال�ي��ة ف��ي امل�ن��اط��ق
ال �س �ك �ن �ي��ة وع� � ��دم ت �ح��دي��د ال� �ع�ل�اوة
االجتماعية بعدد االب�ن��اء بالنسبة
ل�ل�ع�س�ك��ري�ين ال�ع��ام�ل�ين ف��ي وزارت ��ي
الداخلية والدفاع والحرس الوطني
وبناء مستشفى خاص باملعاقني.

املوضوعات

العدد

مرافق وخدمات

246

املرور

213

التعليم

137

الرعاية الصحية

115

شؤون االسرة

105

الرعاية السكنية

104

العسكريون

97

القروض

89

العمل االهلي

62

االقتصاد

56

التوظيف

47

املتقاعدون

44

املعاشات

41

تسمية شوارع
ومناطق

36

التجنيس والبدون

23

الشباب والرياضة

23

القضاء

18

االعالم

12

املعاقون

11

اتصاالت

10

موضوعات اخرى

9

االجمالي
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aldostoor

االربعاء  09جمادى األولى  17 . 1437فبراير 2016

الرغبات النيابية
في  14فصال

11

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 عشر1207 :
اقتراحا برغبة قدمها  44نائبا
 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

%2.2

الرغبات خالل الفصل الرابع عشر

 1207اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة قدمها
 44نائبا خ�لال الفصل التشريعي
ال � ��راب � ��ع ع� �ش ��ر ال� �ح ��ال ��ي وت� �ن ��اول ��ت
ال ��رغ �ب ��ات م��واض �ي��ع ع� ��دة م �ن �ه��ا ما
يخص املرافق والخدمات والرعاية
الصحية والتعليم واملرور وتسمية
ش��وارع ومناطق واقتراحات أخرى
ت �خ��ص ش� � ��ؤون االس � � ��رة وال ��رع ��اي ��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة وال �ت��وظ �ي��ف واالق �ت �ص��اد
وال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة والعسكريني
واملعاقني واملتقاعدين وغيرها من
االقتراحات.
وك ��ان ال�ن��ائ��ب د.م�ح�م��د الحويلة
اك �ث��ر ال �ن ��واب ت�ق��دي�م��ا ل�لاق�ت��راح��ات
ب��رغ �ب��ة ب  199رغ �ب��ة ت �ل�اه ال �ن��ائ��ب
عسكر العنزي ب  134رغبة فالنائب
د .احمد مطيع ب  98رغبة ثم النائب
د .عبدالرحمن الجيران ب  64رغبة.
وك ��ان ��ت امل ��راف ��ق وال� �خ ��دم ��ات من
اكثر املوضوعات التي قدمت فيها
اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة م��ن ق�ب��ل ال �ن��واب
ب � �ـ  217رغ � �ب ��ة وح� � ��ل ال �ت �ع �ل �ي��م ف��ي
املركز الثاني بـ  210رغبة فالرعاية
الصحية ثالثة بـ  209رغبة وكل من
امل � ��رور وت �س �م �ي��ة ش � ��وارع وم�ن��اط��ق
ب 56رغبة لكل منهما.
وتبني أن هناك 1180رغبة قدمها
ال �ن��واب بصفة م�ن�ف��ردة و  27رغبة
اشترك في تقديمها عدد من النواب.
وق ��دم ف��ي دور االن �ع �ق��اد ال �ع��ادي
االول من الفصل التشريعي الحالي
 247رغبة وفي دور االنعقاد الثاني
 466رغ�ب��ة وف��ي ال ��دور ال�ث��ال��ث 338
وفي الرابع  156رغبة.
وأب � � � ��رز ال� ��رغ � �ب� ��ات ال � �ت ��ي ق��دم �ه��ا
النواب هي:
ان تعرض الحكومة على مجلس
االم ��ة أي س�ي��اس��ة أو ب��رن��ام��ج عمل
أو خ �ط��ة م�ت�ع�ل�ق��ة ب ��رف ��ع ال ��دع ��م أو
زي � ��ادة اس �ع��ار اي س�ل�ع��ة أو خ��دم��ة
قبل ات�خ��اذ أي ق��رار بذلك م��ع إم��داد
م� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة ب � �ك� ��ل ال � � ��دراس � � ��ات
ال�ت��ي أع ��دت ف��ي ه��ذا ال �ش��أن الت��اح��ة
ال� �ف ��رص ��ة ألع � �ض � ��اء م �ج �ل ��س االم� ��ة
إلب ��داء ال ��رأي وامل�لاح �ظ��ات بشأنها
وت��أج �ي��ل ت�ط�ب�ي��ق ق� ��رار رف ��ع ال��دع��م
ع ��ن أس� �ع ��ار ال� ��دي� ��زل وال �ك �ي��روس�ي�ن
إل ��ى ب��داي��ة ال�س�ن��ة امل��ال �ي��ة ال�ج��دي��دة
وإص� � ��دار ق� ��رار م ��ن وزارة ال �ت �ج��ارة
ب ��إل ��زام ال �ج �ه��ات امل�خ�ت�ص��ة ب��إع��ادة
اسعار السلع والخدمات كما كانت
عليه قبل رفعها نتيجة ه��ذا القرار
ت ��وف� �ي ��ر م� �ن ��اط ��ق ص �ن��اع �ي��ة ت �ل �ت��زم

ملف

%12.9

تصنيف موضوعات الرغبات
في الفصل الرابع عشر
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الرعاية السكنية
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العدد
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العدد
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1207

شؤون االسرة

49

املعدل

% 97.8

% 2.2

% 100

املعدل

% 20.5

% 38.6

% 28

% 12.9

% 100

التوظيف

42

االقتصاد

41

الشباب والرياضة

41

العسكريون

34

املعاقون

33

املتقاعدون

31

املعاشات

30

التجنيس والبدون
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القروض

19

القضاء

18

العمل االهلي

17

االعالم

16

اتصاالت

10

موضوعات اخرى

11

االجمالي

1207

%20.5

%28
%97.8

باالشتراطات البيئية وانشاء مدن
صناعية الستقطاب رؤوس االموال
الكويتية واالجنبية وانشاء معهد
للتعليم الديني للفتيات في بعض
املناطق وان�ش��اء جامعة تحت اسم
دول مجلس التعاون ل��دول الخليج
ال�ع��رب�ي��ة واص� ��دار عملة م�م�ي��زة من
بنك الكويت املركزي تخليدا للذكرى
وت� �ن� �ظ� �ي ��م دورة ل� �ض� �ب ��اط ال �ص��ف
الجامعيني بوزارة الدفاع لترقيتهم
إلى رتبة م�لازم واستحداث منطقة
استثمارية جديدة لكثافة سكانية
قليلة وقيام ادارة العالج بالخارج
ب � � ��وزارة ال �ص �ح��ة ب�ت�خ�ص�ي��ص ي��وم
او م��واع �ي��د م�ع�ي�ن��ة ي�ق�ت�ص��ر العمل
بها على طلبات ذوي االحتياجات
الخاصة مع توفير الخدمة املالئمة
لهم ف��ي ه��ذا ال�ي��وم وإن�ش��اء عيادات
خ��اص��ة ت�ع�ن��ى ب �م��رض ال �ت��وح��د في
ج �م �ي��ع م �ح��اف �ظ��ات ال� �ب�ل�اد وان �ش��اء
م ��واق ��ف س� �ي ��ارات م �ت �ع��ددة االدوار
مل �ب��ان ��ي ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت وان� �ش ��اء
م��رك��ز ل�ت�ن�م�ي��ة امل ��واه ��ب وال� �ق ��درات
ل� � ��دى ال� �ط� �ل� �ب ��ة امل� �ت� �م� �ي ��زي ��ن ف � ��ي ك��ل
م��درس��ة حكومية واس�ت�ح��داث قسم
م ��خ واع� �ص ��اب ب�م�س�ت�ش�ف��ى ال �ع��دان
م��ع ت��وف�ي��ر االح �ت �ي��اج��ات وال �ك��وادر
ال� �ط� �ب� �ي ��ة ال �ل��ازم � ��ة وم � �ن� ��ح ال�ل�اع ��ب
ف �ه��د ال �ع �ن��زي ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ع� �ل ��ى ب� �ن ��د االع � � �م� � ��ال ال� �ج� �ل� �ي� �ل ��ة مل��ا
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حققه ل��دول��ة ال�ك��وي��ت وان �ش��اء قسم
ب �ج��ام �ع��ة ال� �ك ��وي ��ت ي � �ق ��وم ب ��إع ��داد
وت��أه�ي��ل ال�ق�ي��ادي�ين ح�ت��ى يتمكنوا
م��ن التطوير وتقديم م��ا ه��و افضل
في مجال عملهم وانشاء مستشفى
متخصص للعالج الطبيعي وزيادة
ع��دد امل��راك��ز ال�ت��ي تعمل ب�ن�ظ��ام 24
ساعة وجعل املراكز الجديدة شاملة
ل �ل �ع �ي ��ادات ال �ت �خ �ص �ص �ي��ة واط �ل��اق
اس��م امل��رح��وم ب��إذن ال�ل��ه عبدالرضا
الفيلي على احدى املنشآت الثقافية
او االع�ل�ام� �ي ��ة ب ��ال ��دول ��ة ت �ق��دي��را ل��ه
وت �ش �ك �ي ��ل دورة ل� �ض� �ب ��اط ال �ص��ف
الجامعيني العاملني ب��وزارة الدفاع
اللحاقهم ب��دورة الترقية إل��ى رتبة
مالزم وتفعيل دور اللجنة الوطنية
مل �ك��اف �ح��ة امل� � �خ � ��درات ون� � ��زع م�ل�ك�ي��ة
وت �ث �م�ين ال �ب �ي��وت امل �ق��اب �ل��ة لجامعة
الكويت بالخالدية واستغالل هذه
امل� �س ��اح ��ة ل �ب �ن��اء م� ��واق� ��ف م �ت �ع��ددة
االدوار واستحداث مواقف متعددة
االدوار في الساحة املقابلة للهيئة
العامة للمعلومات املدنية واسناد
إدارة مستشفى ج��اب��ر االح �م��د إل��ى
مستشفى عاملي ملدة زمنية محددة
ع �ل��ى ان ت �ك ��ون أول ��وي ��ة ال �ت��وظ �ي��ف
ل �ل �م��واط �ن�ين ال �ك��وي �ت �ي�ين وال �س �م��اح
ل� �ل� �م ��وظ� �ف�ي�ن امل � ��دن � �ي �ي��ن ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن
ب��ال�ق�ط��اع�ين ال �ع��ام وال �خ ��اص ببيع
جزء من رصيد االج��ازات املمنوحة

ل �ه��م وان� �ش ��اء ص� �ن ��دوق ب��امل��ؤس�س��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة
يكون مخصصا ملنح املحتاجني من
املتقاعدين ق��روض ميسرة على اال
تتجاوز قيمة القرض الواحد عشرة
االف دي�ن��ار كويتي وال �غ��اء مجلس
ال��وك�ل�اء ف��ي ج�م�ي��ع ال� � ��وزارات لعدم
ت ��داخ ��ل ال �ص�ل�اح �ي��ات وت�خ�ص�ي��ص
عدد مناسب من البعثات الخارجية
املدرجة بميزانيات جامعة الكويت
ووزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي لخريجي
أق � �س � ��ام ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ات واالح � �ص � ��اء
واالق� � �ت� � �ص � ��اد ل�ل�اب� �ت� �ع ��اث ف � ��ي ه ��ذا
ال �ت �خ �ص��ص ال � �ن� ��ادر وت �ق �ل �ي��ل س�ف��ر
الوفود الوزارية وتقديم األهم على
امل �ه��م ف��ي ال ��زي ��ارات وت�ق�ل�ي��ص ع��دد
امل��راف �ق�ي�ن وت�خ�ف�ي��ض امل�خ�ص�ص��ات
ووضع سقف لالنفاق في املؤتمرات
امل � �ن � �ع � �ق ��دة ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت م � ��ن ق �ب��ل
ال �ح �ك��وم��ة وت �ن �ظ �ي��م دورة ل�ض�ب��اط
االخ �ت �ص��اص ال�ج��ام�ع�ي�ين امل��دن�ي�ين
في اإلدارة العامة لالطفاء املعينني
م� ��ن ق �ب ��ل دي� � � ��وان ال� �خ ��دم ��ة امل��دن �ي��ة
ش ��ام� �ل ��ة ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات امل �خ �ت �ل �ف��ة
وت� ��وح � �ي� ��د س � �ج�ل��ات امل � ��رض � ��ى ب�ين
ج �م �ي��ع امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
وامل ��راك ��ز ال�ص�ح�ي��ة ب��رب��ط م �ل��ف كل
م��ري��ض ب��رق��م ه��وي�ت��ه وف�ت��ح امل�ج��ال
ل �ل �ش �ب ��اب ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل� �ل ��دخ ��ول ف��ي
دورات تدريبية متخصصة للعمل

ك �ض �ب��اط أم � ��ن ف ��ي ج �م �ي��ع وزارات
وه �ي �ئ��ات ال ��دول ��ة ع�ل��ى أن ي�ع��ام�ل��وا
م �ع��ام �ل��ة ال �ع �س �ك��ري�ين ف ��ي ال �ب ��دالت
وامل� ��زاي� ��ا امل� ��ادي� ��ة األخ � � ��رى وان� �ش ��اء
مكتبة مركزية في كل محافظة من
م �ح��اف �ظ��ات ال �ب�ل�اد م � ��زودة ب�ق��واع��د
ال�ب�ح��ث وال �ح��اس��وب وتكنولوجيا
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وان� � � �ش � � ��اء ق � �س� ��م خ� ��اص
لالهتمام ب��امل��راج�ع��ة الطبية لكبار
ال � �س� ��ن س � � ��واء ل� �ل� �م ��واع� �ي ��د ال �ط �ب �ي��ة
او ح �ج��ز ال� �غ ��رف وذل � ��ك ف ��ي جميع
املستشفيات وانشاء عيادات طبية
م �ي��دان �ي��ة ف��ي امل �ج �م �ع��ات ال�ت�ج��اري��ة
واالس� � � � � � � � ��واق ال � �ش � �ع � �ب � �ي ��ة ال � �ك � �ب� ��رى
وان�ش��اء هيئة مستقلة لتقييم أداء
امل ��ؤس� �س ��ات ال �ص �ح �ي��ة وخ��دم��ات �ه��ا
تكون تابعة ملجلس الوزراء لضمان
الحيادية واالستقاللية وضم مراكز
ط� ��وارئ ال�ك�ه��رب��اء وامل� ��اء إل ��ى مركز
ع�م�ل�ي��ات وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وال�ع�م��ل
ع � �ل ��ى ت � �ط ��وي ��ر ال� � �ج � ��زر ال �ك��وي �ت �ي��ة
وامل�ح�م�ي��ات الطبيعية واالس�ت�ف��ادة
م �ن �ه��ا م� ��ع إق� ��ام� ��ة م� ��راك� ��ز ت �ج��اري��ة
وثقافية وفنية فيها وتشكيل لجنة
لدراسة ظاهرة املخدرات واملؤثرات
العقلية واق �ت��راح ال��وس��ائ��ل الكفيلة
بتوعية ال�ش�ب��اب ب��االث��ار الخطيرة
ل�ت�ل��ك االف � ��ات ال �ت��ي ت �ه��دد مستقبل
الشباب.
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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.

أكد استمراره في خوض االنتخابات التكميلية ونفى شائعات انسحابه

المعوشرجي يفتتح مقره
ويستقبل الناخبات اليوم
دعا مرشح انتخابات مجلس األمة
ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ع��ن ال ��دائ ��رة ال�ث��ال�ث��ة م��زي��د
املعوشرجي ناخبات الدائرة لحضور
افتتاح املقر االنتخابي وحفل استقبال
ال �ن��اخ �ب��ات ال �ي ��وم األرب� �ع ��اء وذل� ��ك في
منطقة العديلية.
وأك � � ��د امل� �ع ��وش ��رج ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي أن� � ��ه م �س �ت �م��ر ف� ��ي ال �ح �م �ل��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة م�ت�ش��رف��ا ب��ال �ت��واص��ل مع
ناخبي وناخبات الدائرة الثالثة نافيا
ما ت��ردد من أنباء عن انسحابه وق��ال:
أن ��ا ق � ��ررت امل �ش��ارك��ة ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات
انطالقا من ايماني باملسؤولية تجاه
ه ��ذا ال ��وط ��ن ال � ��ذي اع �ط��ان��ا ك ��ل ش��يء
وال� � ��ذي ي �ج��ب اال ن �ب �خ��ل ع �ل �ي��ه ب�ش��يء
فاملرحلة الحالية تتطلب ان نتعاون
جميعا لنتجاوز كل العثرات والعقبات
والتحديات.
وبني املعوشرجي أنه ال يزال يعمل
على تحقيق شعار حملته االنتخابية
م �ش ��ارك ��ة وش ��راك� ��ة وك ��ذل ��ك ب��اإلم �ك��ان
ال � �ت ��واص ��ل م� ��ع ال �ح �م �ل��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة
ع� �ب ��ر ه ��اش� �ت ��اغ #م � �ش ��ارك ��ة_وش ��راك ��ة
ع �ل��ى م ��واق ��ع ال� �ت ��واص ��ل االج �ت �م��اع��ي
ال ��ذي ي �ه��دف ل�ل�ت��واص��ل م��ع ال�ن��اخ�ب�ين

وال� �ن ��اخ� �ب ��ات م �ش �ي��را إل � ��ى أن ش �ع��ار
ال�ح�م�ل��ة ي��أت��ي ت �ع��زي��زا وت��أك �ي��دا على
أه �م �ي��ة امل �ش��ارك��ة ال��وط �ن �ي��ة وال �ش��راك��ة
ب��االخ�ت�ي��ار وال �ق��رار داع �ي��ا إل��ى تفعيل
املشاركة والشراكة وتنظيم األولويات
واأله � � ��داف واالس �ت��رات �ي �ج �ي��ات للعمل
على م��واج�ه��ة التحديات االقتصادية
املقبلة انطالقا من االيمان باملسؤولية
الوطنية خالل هذه الفترة التي تتطلب
ج �م �ي �ع��ا ال �ع �م ��ل واالن � � �ج � ��از مل�ص�ل�ح��ة
الكويت.
وك�ش��ف امل�ع��وش��رج��ي ع��ن أن إط�لاق
ال �ه��اش �ت��اغ #م �ش��ارك��ة_وش��راك��ة ه��دف��ه
ت��وظ�ي��ف ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ف��ي ال�ت��واص��ل
م ��ع ال �ن��اخ �ب�ي�ن خ��اص��ة ف ��ي ظ ��ل قصر
م � ��دة ال �ح �م �ل��ة االن �ت �خ ��اب �ي ��ة وارت � �ف� ��اع
ع ��دد ال�ن��اخ�ب�ين وال �ن��اخ �ب��ات ف �ك��ان من
امل�ن��اس��ب ان ن��وظ��ف التكنولوجيا في
ال �ت��واص��ل م��ع ال �ن��اخ �ب�ين ط� ��وال ال �ي��وم
م ��ن دون ال �ح��اج��ة ل �ل��وج��ود ف ��ي امل�ق��ر
االن �ت �خ��اب��ي او ال �ح �ض��ور ال�ش�خ�ص��ي
وه ��ذا ي �ح��رر ال �ن��اخ��ب او ال�ن��اخ�ب��ة من
االلتزام بضرورة التواصل الشخصي
امل�ب��اش��ر فمن خ�لال ال�ه��اش�ت��اغ ج��اءت
كثير من االفكار التي ضمناها الحملة

مزيد املعوشرجي

االن �ت �خ��اب �ي��ة اض��اف��ة ال ��ى االع �ل��ان عن
املناسبات االجتماعية واللقاءات.
وق � � � ��ال إن � � ��ه س� �ي� �س ��اه ��م ف � ��ي وض ��ع
ت �ش��ري �ع��ات وح� �ل ��ول ت �ع �ن��ى ب��ال��وض��ع
االق �ت �ص��ادي ال �ق��ائ��م اض��اف��ة ال��ى ط��رح
ب �ع��ض امل �ق �ت��رح��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��إي �ج��اد
مصادر بديلة للدخل بعيدا عن النفط
وت �ق �ل �ب��ات��ه اض ��اف ��ة ال ��ى ت�م�ك�ين ودع ��م
ال�ش�ب��اب إلق��ام��ة مشاريعهم التنموية
امل �ت ��وس �ط ��ة وال� �ص� �غ� �ي ��رة ب��اع �ت �ب��اره��ا

العصب االساسي لالقتصاد الوطني.
وط � ��ال � ��ب امل� �ع ��وش ��رج ��ي ال �ح �ك��وم��ة
ب� ��ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى ض � �ب� ��ط امل � �ص� ��اري� ��ف
واسترجاع األم��وال املصروفة من دون
وج��ه حق لدعم امليزانية العجز املالي
للدولة مقترحا في هذا الشأن تحفيز
ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى ال �ص �ن��ادي��ق ال�س�ي��ادي��ة
امل �م �ل��وك��ة ل �ل ��دول ��ة م ��ن خ�ل��ال م�ن�ح�ه��م
ام �ت �ي ��ازات ف ��ي ح ��ال ت�ح�ق�ي�ق�ه��م زي ��ادة
ف��ي أرب��اح �ه��م ال ت�ق��ل ع��ن  1%وه ��و ما
س�ي�ش�ك��ل إض��اف��ة إل ��ى ال��دخ��ل امل�ت��وق��ع
من أداء ه��ذه الصناديق ويساهم في
مواجهة العجز امل��ال��ي للدولة مشيرا
إل � ��ى ان ك� ��ل  %1اض� ��اف� ��ي زي � � � ��ادة ف��ي
ال �ص �ن��ادي��ق االس �ت �ث �م��اري��ة ال�خ��ارج�ي��ة
ستحقق ل�ل��دول��ة ارب��اح��ا ت�ص��ل ال ��ى 6
م�ل�ي��ارات دوالر س�ن��وي��ا بحيث تكون
اولوية لها قبل االتجاه لقضية الدعوم.
وذك� ��ر امل �ع��وش��رج��ي إن االس�ت�ث�م��ار
الحقيقي يكون ف��ي التعليم والشباب
وه��و م��ا ي�ج��ب أن ي�ك��ون ه��دف��ا وطنيا
ل�ل�ج�م�ي��ع ألن أول� ��ى خ �ط ��وات ت�ح��دي��د
شكل مستقبل الدولة شريطة أن يكون
ذل� ��ك م�ب�ن�ي��ا ع �ل��ى ال �ت �خ �ط �ي��ط ال�س�ل�ي��م
والدراسة والتنفيذ الصحيح ال العبث.

الفضل :بعض المرشحين
يسعى لدخول مجلس األمة
على حساب الوحدة الوطنية
أك� ��د م��رش��ح ال� ��دائ� ��رة ال�ث��ال�ث��ة
أح� �م ��د ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل أن ه �ن��اك
ب� � �ع � ��ض امل� � ��رش � � �ح �ي ��ن ي� �س� �ع ��ون
للوصول ملجلس األمة حتى وأن
ك ��ان ذل ��ك ع�ل��ى ح �س��اب وح��دت�ن��ا
ال��وط�ن�ي��ة ول�ح�م�ت�ه��ا وال�ت�ع��رض
مل�ق��دس��ات وم�ع�ت�ق��دات ال�ط��وائ��ف
املختلفة في مجتمعنا.
وق � ��ال ف ��ي ب �ي ��ان ص �ح �ف��ي :ال
ب��ارك الله بالكرسي إن ك��ان فيه
ت �ف ��ري ��ق ب �ي �ن �ن��ا وب �ي��ن إخ ��وان �ن ��ا
بالوطن وسحقا لتلك املنافسة
غ �ي��ر ال �ش��ري �ف��ة ال� �ت ��ي ي�م�ت�ه�ن�ه��ا
البعض من املرشحني للوصول
إل� � � ��ى غ� ��اي� ��ات � �ه� ��م وم� �ص ��ال� �ح� �ه ��م
ال� �خ ��اص ��ة غ �ي��ر آب� �ه�ي�ن ب �ع��واق��ب
تصرفاتهم املريضة وأثرها على
الخطاب العام باملجتمع.
وفي ظل هذا التدافع املحموم
واالصطفاف الطائفي البغيض
ال��ذي يمارسه بعض املرشحني
فإننا سأكون مع املخلصني من
أبناء هذا الوطن وهم كثر نذود
ع��ن اخ��وت�ن��ا م��ن شتى الطوائف
وامل �ل��ل واالع � ��راق ون �ك��ون صمام
أم ��ان ام ��ام اي اح�ت�م��ال لتصادم
ط ��ائ� �ف ��ي او ف � �ئ� ��وي م �ج �س��دي��ن
التالحم املجتمعي بكل اطيافه

أحمد الفضل

وم � � �ش� � ��ارب� � ��ه ف � �ت � �غ� ��دو ك ��وي� �ت� �ن ��ا
الحبيبة كما كانت دائما عصية
أم � � � ��ام ك � ��ل م � ��ن ي� ��ري� ��د ت �ف��ري �ق �ن��ا
وتمزيقنا.
وق� � � � � ��ال :إن ي� � �ك � ��ون ح �ل �ي �ف �ن��ا
ال �ح��ق م �ق��رون��ا ب �ع��دم ال�ت��وف�ي��ق
ب ��االن �ت �خ ��اب ��ات أح � ��ب إل �ي �ن��ا م��ن
ن�ج��اح يجنى على أط�ل�ال كرامة
ال � �ن� ��اس وس �م �ع �ت �ه��م أو إه ��ان ��ة
معتقداتهم.

أكد أن مايشاع مجرد أرقام لوحدات سكنية ال فائدة منها

الكندري :الملف اإلسكاني هو كابوس حقيقي صنعته
الحكومةوما تحقق ال يناسب النمو السكاني
قال مرشح الدائرة الثالثة املحامي
عبدالله أح�م��د ال�ك�ن��دري إن املشكلة
اإلسكانية ك��اب��وس حقيقي صنعته
الحكومة واصفا إياها بالعصا التي
تعرقل عجلة التقدم واالزدهار.
ول � �ف � ��ت ال� � �ك� � �ن � ��دري ف � ��ي ت �ص ��ري ��ح
صحفي أن العذر ك��ان سابقا أن حل
ال �ق �ض �ي��ة االس �ك��ان �ي��ة ي �ك �م��ن ف ��ي ف��ك
ال �ح �ص ��ار ال �ح �ك��وم��ي ع ��ن األراض � ��ي
وب �ع ��د ت �ح��ري��ره��ا ل ��م ت �ح ��رك س��اك�ن��ا
وم ��اي � �ش ��اع م� �ج ��رد أرق� � � ��ام ل ��وح ��دات
س�ك�ن�ي��ة ص �ي �غ��ت ع �ل��ى أوراق ب��ال�ي��ة
الف� ��ائ� ��دة م �ن �ه��ا م ��ؤك ��دا أن امل�ش�ك�ل��ة
اإلس �ك ��ان �ي ��ة ه ��ي ال �ح �ك��وم��ة ن�ف�س�ه��ا

التي جعلت من أراض��ي الدولة ملكا
لبعض وزاراتها.
ودع ��ا ال ��ى ض� ��رورة وض ��ع ت�ص��ور
ح�ك��وم��ي واض ��ح ت �ج��اه ال�ت�ع��ام��ل مع
امل � �ل� ��ف اإلس � �ك� ��ان� ��ي ال � �ت� ��ي أص �ب �ح��ت
ه��اج��س ك ��ل م ��واط ��ن م�س�ت�غ��رب��ا من
امل � �ع ��ال � �ج ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ل �ل �ق �ض �ي��ة
االسكانية.
وط� ��ال� ��ب ال � �ك � �ن ��دري اإلس � � � ��راع ف��ي
إنجاز الوعود التي أطلقتها املؤسسة
ال �ع��ام��ة ل �ل��رع��اي��ة ال�س �ك �ن �ي��ة بتنفيذ
خ �ط��ة ط �م��وح��ة م �ت �ك��ام �ل��ة ال �خ��دم��ات
مستغربا أن تمتلك الكويت املقومات
واإلمكانات البشرية كافة والقدرات

امل ��ال� �ي ��ة وم ��واط� �ن ��وه ��ا ي� �ع ��ان ��ون ف��ي
إي�ج��اد السكن امل�ن��اس��ب ال��ذي يحقق
لهم االستقرار االجتماعي.
وش � � ��دد ع� �ل ��ى ض� � � ��رورة أن ي �ك��ون
التوجه العام للحكومة نحو إحداث
ن �ق �ل��ة ن ��وع �ي ��ة ف� ��ي م �ف �ه ��وم ال ��رع ��اي ��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة وت�ف�ت�ي��ت م�ن��اب��ع ال�ش�ك��وك
وع ��دم امل�ص��داق�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ص��ف بها
الحكومة مشيرا إل��ى أهمية إش��راك
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وإع �ط��ائ��ه ال�ف��رص��ة
للقيام بدوره في املساهمة في إيجاد
حلول فاعلة لتلك املشكلة.
وب�ي�ن ال �ك �ن��دري أن إي �ج��اد م�خ��رج
للقضية اإلس�ك��ان�ي��ة يساهم ف��ي حل

ال� �ع ��دي ��د م ��ن ال �ق �ض��اي��ا امل �ه �م��ة ذات
األولوية لدى الدولة واملواطن ومنها
تخفيف االحتقان املروري املزمن في
ش ��وراع ال�ك��وي��ت م��وض�ح��ا أن��ه خ�لال
أرب � �ع� ��ة ع� �ق ��ود م ��اض �ي ��ة ارت � �ف� ��ع ع ��دد
سكان الكويت من  250أل��ف شخص
إلى  4ماليني شخص.
وأض � � ��اف أن امل� �س ��اح ��ات امل �ع �م��رة
خ�ل��ال ال �ع �ق ��ود األرب � �ع� ��ة امل ��اض �ي ��ة ال
ت �ن��اس��ب ح �ج��م ال �ن �م��و ال �س �ك��ان��ي في
ال ��دول ��ة س� ��واء ع�ل��ى ص�ع�ي��د ال�ت�م��دد
ال� �ع ��رض ��ي أو ال � �ع � �م� ��ودي م �ط��ال �ب��ا
ب � � �ض � ��رورة ب � ��ث ال � ��وع � ��ي اإلس� �ك ��ان ��ي
وت �غ �ي �ي��ر ال �ف �ل �س �ف��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ب�م��ا

يناسب طموحات الشاب الكويتي.
وت ��اب ��ع ال �ك �ن ��دري ت ��وزي ��ع ق�س��ائ��م
امل�ط�لاع ف��ي ال�ش�م��ال وإن �ش��اء مدينة
ص �ب��اح األح �م��د ف��ي ال �ج �ن��وب ب ��ادرة
جيدة ولكنها تحتاج إل��ى االهتمام
وال� � ��رع� � ��اي� � ��ة واإلس � � � � � � ��راع ف� � ��ي م ��ده ��ا
ب ��ال� �خ ��دم ��ات ح� �ت ��ى ال ت� �ت� �ح ��ول إل ��ى
تجربة مماثلة للصوابر.

عبدالله الكندري
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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.

الهاجري في حشد جماهيري من أبناء الدائرة الثالثة:

االنتقال بالشباب إلى اإلنتاج
هو الرهان الرابح
ف ��ي ح� �ض ��ور ح ��اش ��د م ��ن أب �ن��اء
ال � � ��دائ � � ��رة ال� �ث ��ال� �ث ��ة أع � �ل� ��ن م ��رش ��ح
النتخابات مجلس األمة التكميلية
خ ��ال ��د ع �ب��دال �ع��زي��ز ال� �ه ��اج ��ري ع��ن
ج� �م� �ل ��ة م� �م ��ا وص� �ف� �ه ��ا ب� � �ـ “ه� �م ��وم
ال ��وط ��ن وامل� ��واط� ��ن” وع �ل��ى رأس �ه��ا
االه� �ت� �م ��ام ب��ال �ش �ب��اب وت�ع�ل�ي�م�ه��م
وإنشاء أكاديميات لصناعة القادة
واالن �ت �ق��ال ب�ه��م ب�ع��د ال �ت �خ��رج إل��ى
ف �ض ��اء ال �ع �م��ل واإلن � �ت� ��اج وت �ق��دي��م
األفضل للوطن.
ولفت الهاجري خالل الندوة إلى
أن الشباب فئة مهضومة الحقوق
ال ي�ج��دون م��ا ي�ن�ش��دون��ه ف��رغ��م ما
ق��دم��ت ل �ه��م ال �ح �ك��وم��ة م��ن ال �ف��رص
إال أنها نقطة في بحر فمطالبهم
وطموحاتهم أكبر بكثير ال سيما
إذا م��ا ع�ل�م�ن��ا أن �ه��م ص �م��ام األم ��ان
وق��وة األوط��ان وثروتها الحقيقية
ال� �ت ��ي ال ت �ن �ض��ب م �ش �ي��را إل � ��ى أن
رؤي�ت��ه بالنسبة للشباب الكويتي
ت �ت �م �ث��ل ف ��ي إق � � ��رار ق ��ان ��ون ي�ج�ع��ل
األول ��وي ��ة ل �ه��م ف��ي ج�م�ي��ع األع �م��ال
إض ��اف ��ة ل�ت�ف�ع�ي��ل امل ��راك ��ز ال�ث�ق��اف�ي��ة
واالجتماعية وال��ري��اض�ي��ة ووض��ع
ال �خ �ط��ط ل�لاس �ت �ف��ادة م��ن إب��داع��ات
ال� �ش� �ب ��اب ال �ك��وي �ت ��ي ال� �ت ��ي أب �ه ��رت
ال �ج �م �ي��ع وي �ج��ب أن ت�س�ت�ث�م��ر في
خ��دم��ة ال��وط��ن وإعطائهم املساحة
الكافية لتقديم ما لديهم.
وت ��اب ��ع ال �ه��اج��ري ب ��أن ال�ت�ع�ل�ي��م
وج��ودت��ه ه��و أه��م أه ��داف الرسالة

ال �س �م��اوي��ة وأه� ��م ع �ن��اص��ر ال�ح�ي��اة
فبه نخلق جيال ق��ادرا على تمثيل
الكويت محليا ودوليا فما لدينا
م� ��ن م � � � ��دارس وج� ��ام � �ع� ��ات ال ت�ف��ي
ب��اح �ت �ي��اج��ات أب� �ن ��اء ال �ك��وي��ت وال
ت �ح �ق��ق أه � � ��داف ال� ��دول� ��ة امل �ت �ق��دم��ة
ف�ت�ك��دس ال�ط�ل�ب��ة ف��ي ال�ف�ص��ول بما
ال ي �ق��ل ع ��ن  ٣٠ط��ال �ب��ا ي �ج �ع��ل م��ن
الصعوبة الوصول إلى القدر املميز
م��ن ال�ت�ع�ل�ي��م وت�ن�ش�ئ��ة ال�ط�ل�ب��ة ما
يجعل م��ن بناء م��دارس نموذجية
ج� ��دي� ��دة ت� ��واك� ��ب ال� �ع� �ص ��ر م �س��أل��ة
ف��ي غ��اي��ة األه �م �ي��ة م�ش�ي��را إل ��ى أن
م �ش �ك �ل��ة ال� � � � ��دروس ال �خ �ص��وص �ي��ة
يجب أن تجد طريقا إل��ى النهاية
م��ن ع��امل �ن��ا وذل� ��ك ب��االس �ت �ف��ادة من
امل ��درس�ي�ن امل �ت �ق��اع��دي��ن ف ��ي ال�ف�ت��رة
امل �س��ائ �ي��ة ل �ع �م��ل دروس ال �ت �ق��وي��ة
بدعم حكومي ممنهج وذكي.
وط � ��ال � ��ب ب �ت �ح��دي��د ن �س ��ب غ�ي��ر
الكويتيني في الوظائف الحكومية
ودع � ��م ال �ش �ب��اب خ��ري �ج��ي امل �ع��اه��د
وال �ك �ل �ي��ات ب�م�ش��اري�ع�ه��م ال�خ��اص��ة
وإب ��داع ��ات� �ه ��م ال �ح��رف �ي��ة وامل �ه �ن �ي��ة
والعلمية واالستفادة من طاقاتهم
التي تشتعل باإلنجاز والحيوية.
وت� � � �ن � � ��اول ال� � �ه � ��اج � ��ري ال� ��وض� ��ع
الصحي ووصفه بأنه مزر يحتاج
إل��ى وقفة ج��ادة وتصحيحية وأن
ن �ش��د ع �ل��ى ي� ��د ال �ح �ك��وم��ة ل �ل �ق �ي��ام
بتحرك كبير ملعالجة م��ا ن��راه من
م�ل�ام��ح ال ��وض ��ع ال �ص �ح��ي م�ش�ي��را

أك � � ��د م� ��رش� ��ح ال � � ��دائ � � ��رة ال �ث ��ال �ث ��ة
س�ل�ي�م��ان ال �ك��وح ض� ��رورة أن ي�ك��ون
ش�ع��ار امل��رح�ل��ة املقبلة «ال للفساد»
م �ش��ددا ع �ل��ى رف ��ض ال �ف �س��اد امل��ال��ي
واإلداري ال��ذي استشرى في البالد
وال ينبغي أن يكون مجرد ك�لام أو
من خالل وعود زائفة .وقال الكوح:
املرحلة املقبلة لن تتحمل املزيد من
ه��ذا ال�ف�س��اد ف��ي ظ��ل ت��راج��ع أسعار
النفط ولهذا يجب تحجيم الفساد

ب �ت �ش��ري �ع��ات ت� �ك ��ون ل �ه��ا األول ��وي ��ة
م� ��ن ق� �ب ��ل ال �س �ل �ط �ت�ي�ن ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وه� � �ن � ��اك ح� ��زم� ��ة م��ن
ال�ق��وان�ين ي�ج��ب أن ت��رى ال �ن��ور على
أن ي�ت��م ف��ي ال��وق��ت ذات ��ه س��ن ق��ان��ون
يقضي الهدر املالي بالدولة وعلى
أن ت �ك��ون ه �ن��اك م�ح��اس�ب��ة ل �ك��ل من
م�ق�ص��ر وال ب��د م��ن ت �ش��ري��ع يشجع
ال �ن��اس ع �ل��ى اإلب �ل��اغ ع��ن أي ف�س��اد
هنا أو هناك ويحميهم من سطوة

خالد الهاجري

إلى أن الحمل ثقيل على مؤسسات
الصحة إال أن ذلك ال يعني السكوت
على هذا املستوى وإنما ال بد من
استقدام الخبرات العاملية للكويت
ون �ق��ل خ �ب ��رات ب �ن��اء امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
وت � �ج � �ه � �ي ��زه ��ا م� � ��ن أع� � � � ��رق ال� � � ��دول
املتقدمة ف��ي ال�ط��ب فالصحة خط
أحمر يجب أن نرقى بها ونضع كل
جهودنا لتقدم األفضل للمواطن.
وفي حديثه عن الوحدة الوطنية
التي اعتبرها في مقدمة أولوياته
ق� ��ال ال� �ه ��اج ��ري :ال �ك��وي��ت م�ج�ت�م��ع
م �ت �ج��ان��س م� ��ن ج �م �ي��ع ال �ط ��وائ ��ف
ونسيج مختلف ومتماسك علينا
أن نحافظ على ه��ذه ال��وح��دة وأن
نعيش ي��دا واح ��دة م�ش�ي��را إل��ى أن
ما حدث في مسجد الصادق أظهر

ت�ل�اح �م �ن��ا وت �ل�اح� ��م أه � ��ل ال �ك��وي��ت
وترابطهم ف��ي وق��ت ال �ش��دة فكلنا
أب � �ن� ��اء ه � ��ذا ال� ��وط� ��ن ال� �غ ��ال ��ي ع�ل��ى
ق �ل��وب �ن��ا ج �م �ي �ع��ا واألزم� � � � ��ات ه��ي
امل�ح��ك ال�ت��ي أث�ب�ت��ت ت�لاح��م الشعب
ال�ك��وي�ت��ي م��ن ح �ض��ر وب� ��دو وس�ن��ة
وشيعة ومن جميع األطياف.
وف��ي رده على س��ؤال ع��ن موقع
املرأة الكويتية من اهتماماته قال
الهاجري :املرأة هي عماد املجتمع
هي األم هي األب هي املدرسة التي
أن �ت �ج��ت األج � �ي� ��ال ال ��ره ��ان عليها
ره ��ان راب ��ح ورع��اي�ت�ه��ا وااله�ت�م��ام
ب� �ه ��ا ي� �ج ��ب أن ي � �ك ��ون ع� �ل ��ى رأس
قائمة كل مسؤول وك��ل مرشح في
م�ج�ل��س األم � ��ة وال ب��د أن تحصل
على حقوقها كاملة غير منقوصة
ل �ت��ؤدي رس��ال�ت�ه��ا وت �ق��دم األف�ض��ل
للجيل الجديد.
ول� � �ف � ��ت إل� � � ��ى أن� � � ��ه ح � �ص� ��ل ع �ل��ى
م ��واف� �ق ��ات م� ��ن ع � ��دد م� ��ن ال �ج �ه��ات
امل�ع�ن�ي��ة إلن �ش��اء دار ل�ح�ف��ظ ال �ق��رآن
ال �ك��ري��م ف��ي م�ن�ط�ق��ة ج �ن��وب ال�س��رة
وب��ان�ت�ظ��ار تنفيذ امل �ش��روع خدمة
ألبناء املنطقة خالل الفترة القادمة.

الكوح :المرحلة المقبلة
ال تتحمل المزيد من الفساد المالي
بعض املنتقدين الذين يعيثون في
البالد فسادا وإفسادا.
وأضاف الكوح ان املرحلة املقبلة
تعتبر مفصلية والعبور من األزمة
االق�ت�ص��ادي��ة وامل�س��اه�م��ة بإيجابية
ف� ��ي اخ� �ت� �ي ��ار ال� �ع� �ن ��اص ��ر ال��وط �ن �ي��ة
الخالصة واملتجردة من أي مصلحة
واج ��ب وط�ن��ي ع�ل��ى الجميع فنحن
أمام تحديات كبيرة وعصيبة.
وذكر اننا اآلن أمام فرصة ذهبية

الستعادة االستقرار املالي من خالل
م�ش��ارك��ة ال�ق�ط��اع ال �خ��اص م��ن أج��ل
ت�ن�م�ي��ة ال��وط��ن ب�ع�ي��دا ع��ن التعقيد
والتشكيك ال��ذي يعيقنا عن السير
ف��ي ط��ري��ق اإلص�ل��اح وال�ت�ن�م�ي��ة ألن
م �س �ت �ق �ب��ل ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي ال� �س� �ن ��وات
امل� �ق� �ب� �ل ��ة م� ��رت � �ب� ��ط ب ��ال� �ن� �ه ��ج ال� � ��ذي
سنتخذه في التعامل مع القضايا
كافة.
وأش � � � ��ار ال � �ك� ��وح ال� � ��ى أن ال �ن �ف��ط

الخميس :صندوق المشروعات
الصغيرة مغلق أمام الشباب
ق � ��ال م ��رش ��ح ال � ��دائ � ��رة ال �ث��ال �ث��ة
ل�ل�ان� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ع �ل��ي
ع �ب ��دال �ل ��ه ال �خ �م �ي��س ان امل ��واط ��ن
ال� �ك ��وي� �ت ��ي أص � �ب� ��ح ي� �ع ��ان ��ي أش ��د
امل �ع��ان��اة ب �س �ب��ب س� ��وء ال �خ��دم��ات
وتردي األوضاع وتراجع التنمية.
وأش��ار أن هناك فئة كبيرة من
ال� �ش� �ب ��اب أص� �ب� �ح ��ت ت �ف �ك��ر ج��دي��ا
بالبحث ع��ن ف��رص للعمل خ��ارج
ال �ك��وي��ت وأن �ه��م ي ��رون أن ال�ف��رص
ف � ��ي ب � �ع� ��ض ال � � � � ��دول ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
ص��ارت أكثر مالئمة لطموحاتهم
وق � ��درات� � �ه � ��م م � ��ن ال � �ك� ��وي� ��ت ال � ��ذي
يجدون أن فرص العمل والنجاح
ب �ه��ا ص � ��ارت ت �ن �ح �س��ر ك �ث �ي��را وال
تلبي الطموحات.
وط��ال��ب مرشح ال��دائ��رة الثالثة
س �م��و رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء ب� �ض ��رورة
اع� ��ادة ال�ن�ظ��ر ب��األط��ر واألس��ال�ي��ب
ال � � �ت� � ��ي ت � �ع � �م� ��ل ب� � �ه � ��ا ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
وأج� �ه ��زت� �ه ��ا والب � � ��د م � ��ن ال �س �ع��ي
الس � �ت � �ق � �ط ��اب ك � � �ف� � ��اءات ال� �ش� �ب ��اب
ال �ك��وي �ت��ي وق � ��درات � ��ه وااله� �ت� �م ��ام
ب��إت��اح��ة ال �ف��رص��ة أم��ام �ه��م للعمل
ف��ي بيئة وظيفية صالحة مذكرا
ب � ��أن ال� ��دول� ��ة ان � �ش ��أت ق �ب��ل ق��راب��ة
ث� �ل��اث س � �ن� ��وات ص � �ن� ��دوق ب� ��رأس
مال ملياري دينار لدعم املشاريع
الصغيرة وم��ازال ه��ذا الصندوق
مغلقا أم��ام الشباب وال نعلم كم
س �ن��ة س �ي �ب �ق��ى ع �ل��ى ه � ��ذه ال �ح��ال
وص� � ��ارت اج� �ه ��زة ال ��دول ��ة ت�ع��ان��ي
م � ��ن ال � �ت� ��ره� ��ل وال � �ب � �ي ��روق ��راط � �ي ��ة
وامل� �ح� �س ��وب� �ي ��ة وق� �ل ��ة اإلن �ت��اج �ي��ة
وصار الشباب الكويتي في حالة
ص � � ��دام م� ��ع ه � ��ذه األج� � �ه � ��زة ال �ت��ي
أصبحت تعرقل مشاريعهم اكثر
من مساعدتهم.

ه� � ��و دخ� � � ��ل رت� � �ي � ��ب ال ي� �ن� �ق ��ص وال
ي��زي��د وال �ش �ع��ب ف��ي ت��زاي��د مستمر
واملتطلبات ف��ي ت��زاي��د م�ش��ددا على
ض � � � ��رورة أن ي� �ت� �ح ��ول ال� �ن� �ف ��ط ال ��ى
ص�ن��اع��ات تحويلية داخ ��ل الكويت
ب��دال من تصديره خ��ام وذل��ك لخلق
ف��رص عمل كثيرة وكبيرة للشباب
خصوصا وأن الكويت ال ينقصها
شيء سوى املبادرة.

علي الخميس

ون ��وه ال�خ�م�ي��س ال��ى أن ال��رع��ب
ال� � ��ذي ت �ث �ي��ره ال� ��دول� ��ة ح��ال �ي��ا ف��ي
ق � �ل� ��وب امل� ��واط � �ن�ي��ن ب �س �ب ��ب س ��وء
األوض ��اع االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي كان
م��ن امل�ف�ت��رض أن ال ن�ت��أث��ر ب�ه��ا لو
أننا استعددنا مبكرا لهذا اليوم.
وقال الخميس إنني أذكر اليوم
بخطاب سمو رئيس ال��وزراء قبل
ق��راب��ة ال�ث�لاث��ة أع ��وام حينما ل��وح
ب � ��أن دول � � ��ة ال ��رف ��اه� �ي ��ة س�ت�ن�ت�ه��ي
متسائال ب�م��ا أن ال�ح�ك��وم��ة كانت
تعلم حينها بقرب هذا اليوم ملاذا
ل��م ت�س�ت�ع��د م��ن وق �ت �ه��ا ومل � ��اذا لم
تضع الخطط وامل�ش��اري��ع لتواجه
ه� � � ��ذه األزم � � � � � ��ة؟ ومل � � � � ��اذا رض� �خ ��ت
ال�ح�ك��وم��ة ل�ل�ض�غ��وط��ات الشعبية
وال �ب��رمل��ان �ي��ة ب��ال �ت��راج��ع ع ��ن ت�ل��ك
امل �ق ��ول ��ة ..ان �ه��ا أس �ئ �ل��ة ك �ث �ي��رة من
املحزن أن نطرحها اليوم والوقت
قد أدركا لكننا يجب أن ال نمضي
ف� ��ي ط ��ري ��ق امل� �ك ��اب ��رة وامل �ج��ام �ل��ة
وي� �ج ��ب أن ي �ت �ح �م��ل ك� ��ل ش�خ��ص
وتتحمل كل جهة مسؤوليتها.

سليمان الكوح
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برنامج «هاش تاغ» ناقش قضية تطوير التعليم

العيسى :عقوبات مشددة للمعلم
المتورط في نشر أفكار متطرفة
ن ��اق ��ش ب ��رن ��ام ��ج ه � ��اش ت � ��اغ ع�ل��ى
ت� �ل� �ف ��زي ��ون امل� �ج� �ل ��س ق �ض �ي��ة ت �ط��وي��ر
التعليم بحضور وزي��ر التربية وزير
التعليم العالي د .بدر العيسى ومقرر
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ح �م��ود ال�ح�م��دان
ورئيس قسم املناهج وطرق التدريس
ف��ي ك�ل�ي��ة ال�ت��رب�ي��ة األس��اس �ي��ة د .فهد
السماوي.
وم��ن جهته أع��رب د .ب��در العيسى
ع��ن ع��دم رض��اه ع��ن مستوى التعليم
في الكويت مشيرا إلى وجود طموح
ك �ب �ي��ر ل ��دي ��ه ل �ت �ط��وي��ره ووض� �ع ��ه ف��ي
مكانة متميزة من حيث الجودة وأن
ال �ج �ه ��ود ل �ت �ن �ف �ي��ذ ال �خ �ط��ة امل �ش �ت��رك��ة
م��ع ال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ل�ت�ط��وي��ر امل�ن��اه��ج
تمضي ف��ي طريقها الصحيح وأنها
سوف تؤتي ثمارها في غضون عشر
سنوات.
وح � ��دد ال �ع �ي �س��ى أس� �ب ��اب ت��واض��ع
نتائج الكويت في املسابقات العلمية
ال ��دول� �ي ��ة ال �خ��اص��ة ب �م��ادت��ي ال �ع �ل��وم
والرياضيات بأنها نتيجة عدم تطور
ن�ظ��ام التعليم وامل�ن��اه��ج ال�ت��ي يوجد
ب �ه��ا ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �ع �ل��وم��ات ال �ت��ي ال
يحتاج إليها الطالب كما يرتبط بتلك
األسباب إمكانات املعلم وقدرته على
إيصال املعلومة إلى الطالب غير أنه
أش ��ار إل��ى أن مشكلة التعليم ليست
م �ح �ص��ورة ف �ق��ط ف��ي ال �ك��وي��ت وإن�م��ا
ت �ع��ان��ي م �ن �ه��ا ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ك��اف��ة
وب �ع��ض ال � ��دول ال �غ��رب �ي��ة م ��ع ت �ف��اوت
مستويات املشكلة بني تلك الدول.
وتابع العيسى أن مشكلة الكويت
تكمن في نظام التدريس القائم على
ال �ت �ل �ق�ي�ن واع� �ت� �م ��اد غ��ال �ب �ي��ة ال �ط�ل�اب
ع�ل��ى ال�ح�ف��ظ وه��و م��ا ي�ف�س��ر ت��واض��ع
م� �ش ��ارك ��ات ال �ك ��وي ��ت ف ��ي امل �س��اب �ق��ات
العلمية حيث إن مادتي الرياضيات
وال �ع �ل��وم ال ت �ق��وم ع�ل��ى م �ب��دأ الحفظ
معربا عن اعتقاده بأن املعلم يتحمل
ج ��زءا ك�ب�ي��را ف��ي ذل��ك وان�ت�ق��د ال��وزي��ر
ف � ��ي ه � � ��ذا ال� � �ص � ��دد م � �خ� ��رج� ��ات ك �ل �ي��ة
ال�ت��رب�ي��ة ووص �ف �ه��ا ب��ال�س�ي�ئ��ة للغاية
كاشفا عن وجود عدة حلول تدرسها
وزارة ال �ت��رب �ي��ة إلص�ل��اح ه ��ذا ال�خ�ل��ل
وم� ��ن أب ��رزه ��ا ال �ح �ص��ول ع �ل��ى درج ��ة
امل��اج �س �ت �ي��ر ك� �ش ��رط مل �م ��ارس ��ة م�ه�ن��ة
ال �ت��دري��س أم ��ا امل�ع�ل�م��ون امل��وج��ودون
على رأس عملهم فيخضعون لدورات
ت��دري �ب �ي��ة م�ك�ث�ف��ة ل�ت�ن�م�ي��ة م �ه��ارات �ه��م
وق ��ال إن ه ��ذا ال �ن �ظ��ام م�ع�م��ول ب��ه في
ف �ل �ن��دا وس �ن �غ��اف��ورة وأث �ب ��ت ن�ج��اح��ه
أيضا في عدد من الدول األخرى.
سوق العمل
وأما ربط مخرجات التعليم بسوق
ال �ع �م��ل ف ��أش ��ار ال �ع �ي �س��ى إل� ��ى وج ��ود
دراس ��ة م��ن جامعة ال�ك��وي��ت ق��دم��ت له

اشتراط الحصول
على الماستر للعمل
بمهنة التدريس
إغالق التخصصات
التي ليس لها
وظائف بسوق
العمل
د .بدر العيسى

ف ��ي ب ��داي ��ة ت��ول �ي��ه امل �ن �ص��ب ال� � ��وزاري
تحدد احتياجات سوق العمل عالوة
ع�ل��ى ق �ي��ام ال�ج��ام�ع��ة ب�ت�ق��دي��م ت�ق��اري��ر
سنوية عن احتياجات السوق وإقامة
م�ع��ارض ف��ي مستهل ال�ع��ام ال��دراس��ي
الفتا إل��ى أن��ه بناء على تلك التقارير
تم إيقاف دراسة الحقوق من جامعات
م�ص��ر واألردن ح�ي��ث إن ف��ائ��ض ع��دد
خريجي الحقوق وصلت نسبته إلى
 600باملئة وكذلك تخصص الهندسة
امليكانيكية لوجود فائض كبير فيه
ألن ال�خ��ري�ج�ين ي�ص�ب��ون ف��ي ال�ق�ط��اع
ال �ن �ف �ط ��ي ال � � ��ذي اك� �ت� �ف ��ى ب��ال �ع��ام �ل�ي�ن
ل ��دي ��ه ف� ��ي ه� � ��ذا ال �ت �خ �ص ��ص ك��اش �ف��ا
ع ��ن أن ه �ن ��اك ت��وج �ه��ا ل ��وق ��ف ب�ع��ض
التخصصات األخ��رى ومنها ري��اض
األط �ف��ال ألن�ه��ا تخصصات ليس لها
عمل في الوقت الحالي.
وج� � � � ��دد ال � �ع � �ي � �س ��ى ت � ��أك� � �ي � ��ده خ �ل��و
امل �ن��اه��ج ال��دراس �ي��ة م��ن أي م�ظ�ه��ر من
مظاهر التطرف وقال معلقا :لقد قرأت
املناهج موضع االتهام ول��م أج��د فيها
أي إش � ��ارة م��ن ق��ري��ب أو ب�ع�ي��د للحث
على ال�ت�ط��رف معربا ع��ن اع�ت�ق��اده بأن
ت �ل��ك امل�ش�ك�ل��ة إن وج� ��دت داخ� ��ل بعض
م��دارس �ن��ا ف �ه��ي ت�ت�ع�ل��ق ب��امل�ع�ل��م ال ��ذي
يخرج عن إطار املنهج ويحدث الطالب
ف��ي ام��ور خ��ارج��ة ع��ن الكتاب املدرسي
ومن ضمنها قضايا تتعلق بالتطرف
مشددا في هذا الصدد على أن الوزارة
لن تسمح لهؤالء ولن تفسح لهم املجال
من خالل وضع الئحة عقابية مشددة
على املعلم والطالب ال��ذي يتطرق إلى
مثل تلك األمور.
وت��اب��ع أن وزارة ال�ت��رب�ي��ة ستقوم
ب� � ��دور ت ��وع ��وي م ��ن خ �ل��ال اس �ت �غ�لال
نظام التابلت لبث ف�لاش��ات توعوية
ت�ن�ب��ذ ال �ت �ط��رف وت �ع��ال��ج ال�س�ل��وك�ي��ات
السلبية مثل العنف الطالبي وغيرها
م��ن األم��ور التي تحتاج إل��ى توعوية
وتوجيه.

حمود الحمدان

وق��ال العيسى إن رات��ب املعلم جيد
جدا بل إنه يغري الكثير على االنتقال
م� ��ن ال �ع �م��ل اإلداري إل � ��ى ال �ت��دري��س
للتمتع باملزايا التي نوفرها للمعلم
مشيرا إل��ى أن اإلشكالية التي تؤدي
إل��ى تذمر بعض املعلمني هي تفاوت
ال �ج �ه��د امل � �ب� ��ذول ب�ي�ن م �ع �م �ل��ي امل� ��واد
الرئيسية وزم�لائ�ه��م ال��ذي��ن يدرسون
م� ��وادا ث��ان��وي��ة وال ��ذي ��ن ي �ك��ون لديهم
وقت كبير من الفراغ بينما يتساوى
ال�ج�م�ي��ع ف��ي ال ��روات ��ب ك��اش�ف��ا ع��ن أن
ال� � � ��وزارة ت � ��درس س �ب��ل ال �ق �ض��اء على
ه��ذا ال �ت �ف��اوت ف��ي امل�ج�ه��ود م��ن خ�لال
اس �ت �غ�ل�ال وق ��ت ف � ��راغ م�ع�ل�م��ي امل ��واد
ال � �ث ��ان ��وي ��ة ف � ��ي أم� � � ��ور أخ� � � ��رى داخ � ��ل
امل��درس��ة مل �س��اواة الجهد امل �ب��ذول بني
جميع املعلمني.
وب �س��ؤال ��ه ع ��ن وج � ��ود ش �ك��وى من
ب�ع��ض ال �ط�لاب م��ن ع ��دم استيعابهم
ل�ب�ع��ض ال�ل�ه�ج��ات ال �ت��ي يستخدمها
امل �ع �ل �م��ون ال � ��واف � ��دون ف ��ي ت��دري �س �ه��م
ق ��ال ال�ع�ي�س��ى إن ذل ��ك أي �ض��ا م��وض��ع
اهتمام ودراس ��ة م��ن ال ��وزارة مرجحا
أن يتم تعميم استخدام اللغة العربية
ال�ف�ص�ح��ى ف��ي ال �ت��دري��س ف�م��ن ناحية
ت�ك��ون م�ف�ه��وم��ة للجميع وم��ن جانب
آخ � ��ر ت �س��اع��د ع �ل��ى ت �ق��وي��ة م �س �ت��وى
الطالب في استخدام القواعد اللغوية.
أم� � ��ا ع � ��ن ال �ت �ع �ل �ي��م ف � ��ي امل � � ��دارس
الخاصة فاعتبر ال��وزي��ر العيسى أنه
أصبح عملية تجارية بحته تخضع
ل�ح�س��اب امل�ك�س��ب وال �خ �س��ارة مشيرا
إل ��ى أن ��ه م �ق��اب��ل ارت� �ف ��اع امل �ص��روف��ات
ال ��دراس� �ي ��ة الب � ��د أن ت �ت �ح �س��ن ج ��ودة
ال �ت �ع �ل �ي ��م ك ��اش� �ف ��ا ع � ��ن أن امل� � � ��دارس
ال� � �خ � ��اص � ��ة ت � � ��واج � � ��ه إش � �ك� ��ال � �ي � ��ة ف��ي
اس �ت �ق �ط ��اب امل �ع �م �ل�ي�ن ب �س �ب��ب ن�ق��ص
االمتيازات التي يحصل عليها املعلم
صاحب الكفاءة مقارنة بما يقدم له
من دول اخرى مثل الصني التي تعتبر
امل �ن��اف��س األول ل �ك��ل دول ال �ع��ال��م في

استقطاب نوعية متميزة من املعلمني
األكفاء.
وأك ��د ال�ع�ي�س��ى رف��ض ال � ��وزارة ألي
إج��راءات تقوم بها امل��دارس الخاصة
لرفع املصاريف من دون ال�ع��ودة إلى
ال ��وزارة وامل��واف�ق��ة على تلك ال��زي��ادات
م �ش �ي��را إل� ��ى وج � ��ود ج � � ��زاءات س�ي�ت��م
تطبيقها على امل ��دارس التي تخالف
ذل � � ��ك ت� �ص ��ل إل � � ��ى وق � � ��ف ال �ت��رخ �ي��ص
نهائيا.
حشو المناهج
وم� � ��ن ج �ه �ت ��ه أك� � ��د م � �ق� ��رر ال �ل �ج �ن��ة
التعليمية حمود الحمدان أن معظم
امل � �ن� ��اه� ��ج ال � ��دراس� � �ي � ��ة ب � �ح ��اج ��ة إل ��ى
مراجعة الحتوائها على كم هائل من
امل�ع�ل��وم��ات ال�ت��ي ال تفيد ال�ط��ال��ب في
ح�ي��ات��ه ال�ع�م�ل�ي��ة ك�م��ا أن غ �ي��اب م�ب��دأ
ال� �ث ��واب وال �ع �ق��اب ال� ��ذي ي �ف��رز امل�ع�ل��م
املتميز عن املتكاسل ثغرة أخ��رى في
امل�ن�ظ��وم��ة التعليمية م�ش�ي��را إل ��ى ان
ال �ك��وي��ت ت�م�ت�ل��ك ج �م �ي��ع اإلم �ك��ان �ي��ات
ل�ل�ارت �ق ��اء ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ب �ت��واف��ر ال�ب�ن�ي��ة
التحتية وال��روات��ب امل�ت�م�ي��زة للمعلم
وأن م��ا ن�ح�ت��اج إل �ي��ه ل�ل�ق�ي��ام بعملية
االرتقاء الشامل بالتعليم هو معلمني
أص �ح ��اب ك� �ف ��اءات وم �ن��اه��ج ت�م��اش��ى
متطلبات العصر.
وم��ن ج��ان��ب أخ��ر وص��ف ال�ح�م��دان
أداء ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب� �خ� �ص ��وص ق�ض�ي��ة
التعليم بغير املنضبط لعدم انطالقه
م��ن دراي� ��ة ك��ام�ل��ة ب��اح�ت�ي��اج��ات س��وق
العمل وربط مخرجات التعليم بها.
واع�ت�ب��ر ال �ح �م��دان أن ال�ح��دي��ث عن
وص��ول التطرف ف��ي الكويت إل��ى حد
ال �ظ��اه��رة غ �ي��ر دق �ي��ق وأن � ��ه ال ي��وج��د
انتشار للفكر املتطرف وأن��ه ال يمكن
أن ي�ن�ت�ش��ر ع ��ن ط��ري��ق امل � � ��دارس وأن
ال�ظ��اه��رة تقتصر على بعض األف��راد
امل �ن��اص��ري��ن ل�ت�ل��ك األف �ك ��ار ع��ن ط��ري��ق
وسائل التواصل االجتماعي وطالب

وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد في
ت �ع �ق��ب ه � � ��ؤالء وات� � �خ � ��اذ اإلج� � � � ��راءات
القانونية بشأنهم .
وف�ي�م��ا يتعلق ب��امل��دارس الخاصة
ك �ش��ف ال �ح �م��دان ع ��ن وج� ��ود م �س��ودة
ق ��ان ��ون ح �ك��وم �ي��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال �خ��اص
س �ت��درس ف��ي اللجنة التعلمية التي
س�ت�س�ع��ى إلق� ��راره� ��ا ف ��ي أس � ��رع وق��ت
ل�ت�ن�ظ�ي��م ع �م�ل�ه��ا وم �ن ��ح ال ��دول ��ة ق��وة
ال�ق��ان��ون ل�ف��رض سيطرتها ع�ل��ى تلك
املدارس واحتوائها.
أمن قومي
وب� ��دوره أك��د رئ �ي��س ق�س��م امل�ن��اه��ج
وط� � � ��رق ال � �ت� ��دري� ��س ل �ك �ل �ي��ة ال �ت��رب �ي��ة
األس� ��اس � �ي� ��ة د .ف� �ه ��د ال � �س � �م� ��اوي أن
التعليم قضية أم��ن ق��وم��ي الرت�ب��اط��ه
ب �ت �ش �ك �ي��ل ع� �ق ��ول ال� �ن ��شء وإع� ��داده� ��م
لتحمل مسؤولية الدولة في املستقبل
مشيرا إلى أن انطباع عدم الرضاء عن
م�س�ت��وى ال�ت�ع�ل�ي��م ف��ي ال �ك��وي��ت يعود
لوجود خلل في مستوى الطالب في
مراحل التعليم التأسيسي مؤكدا أن
الجامعة لن تنجح في إفراز مخرجات
م�ت�م�ي��زة إال إذا ت��م ت��أس�ي��س ال�ط��ال��ب
ت��أس�ي�س��ا ج �ي��دا ف��ي م��راح��ل التعليم
األولى.
وف�ي�م��ا يتعلق ب��امل��دارس الخاصة
ش��دد ال�س�م��اوي على خ�ط��ورة تعامل
أصحاب تلك املدارس معها كمشروع
تجاري يحكمه مبدأ الربح والخسارة
م��ؤك��دا ان اس�ت�م��رار ه��ذا النهج يهدد
الن� �ت� �ك ��اس ��ة ك� �ب� �ي ��رة مل � �خ� ��رج� ��ات ت �ل��ك
املدارس.
وت��اب��ع أن االس�ت�ث�م��ار ف��ي التعليم
ت�ح�ك�م��ه ض ��واب ��ط خ��اص��ة ت �س �م��ح ل��ه
بتكوين ه��ام��ش رب�ح��ي ت�س��اع��د على
االستمرار مشيرا إلى أن تحقيق ذلك
يحتاج إل��ى رق��اب��ة ص��ارم��ة م��ن وزارة
التربية.

النائب الحمدان:
مناقشة مسودة
قانون للمدارس
الخاصة لتنظيم
عملها
وسائل التواصل
االجتماعي سبب
تبني أفكار
متطرفة من بعض
األفراد
د .السماوي :عدم
التأسيس الجيد في
المراحل التعليمية
المبكرة سبب
ضعف المخرجات
الجامعية
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الصانع :الزكاة لها دور كبير
في المسؤولية المجتمعية
قال وزير العدل وزير االوقاف
وال� �ش ��ؤون االس�ل�ام �ي��ة ي�ع�ق��وب
الصانع امس ان املؤتمر العاملي
ل �ل��زك��اة ي �ه��دف ال� ��ى اب � ��راز دور
ف��ري�ض��ة ال��زك��اة ف��ي امل�س��ؤول�ي��ة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة الس �ي �م��ا م��اي�ت�ص��ل
بالتنمية االقتصادية.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ك�ل�م��ة للصانع
ب� ��اف � �ت � �ت� ��اح امل � ��ؤت� � �م � ��ر ال� �ع ��امل ��ي
ال �ع��اش��ر ل �ل��زك��اة ال � ��ذي ينظمه
ب �ي��ت ال ��زك ��اة ع �ل��ى م� ��دى ث�لاث��ة
اي ��ام ت�ح��ت ش �ع��ار (دور ال��زك��اة
وم��ؤس �س��ات �ه��ا ف ��ي امل �س��ؤول �ي��ة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة وأث � � ��ر ال �ت �خ �ط �ي��ط
االستراتيجي عليها).
واض� ��اف ال��وزي��ر ال�ص��ان��ع ان
املؤتمر يدعو الى االستفادة من
ال �خ �ب��رات وت �ج��ارب م��ؤس�س��ات
الزكاة املشاركة مشيرا الى دور
م��ؤس �س��ات ال� ��زك� ��اة ف ��ي ت�ن�م�ي��ة

يعقوب الصانع

ال � �ع�ل��اق� ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب�ين
االفراد من تواد وتحاب وتعاون
م� �م ��ا ي� �ح� �ق ��ق االم� � � ��ن وال� �ت� �ف ��رغ
للتخطيط االستراتيجي الذي
ل� ��ه اث� � ��ره ال �ك �ب �ي��ر ف� ��ي ال �ت �ن �م �ي��ة
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ح� �ي ��ث ي� �ت ��واف ��ر

ال�ع�م��ل للجميع وي�ق�ض��ي على
البطالة والفقر.
ب� ��دوره ق ��ال م��دي��ر ع ��ام بيت
ال � ��زك � ��اة د .اب� ��راه � �ي� ��م ال �ص��ال��ح
ان ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط االس �ت��رات �ي �ج��ي
اث� ��ر ك �ب �ي��ر ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق اه� ��داف
م� ��ؤس � �س ��ات ال � ��زك � ��اة وت �ط ��وي ��ر
عملها لتحقيق االمن املجتمعي
ال ��ذي ينعكس ن �م��وا وازده � ��ارا
ع�ل��ى االق�ت�ص��اد وال�ق�ض��اء على
االفكار املنحرفة التي اصبحت
م�ش�ك�ل��ة ه ��ذا ال �ع �ص��ر ف��ي كثير
من االمصار وبخاصة في بالد
العرب واملسلمني.

أك� � � ��د رئ� � �ي � ��س دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
ب ��اإلن ��اب ��ة ع � ��ادل ال� �ص ��رع ��اوي أه�م�ي��ة
ال�ت�خ�ط�ي��ط االس �ت��رات �ي �ج��ي ف��ي ق�ي��ادة
العمل ال��رق��اب��ي خ�لال امل��رح�ل��ة املقبلة
وق � ��ال ال� �ص ��رع ��اوي ف ��ي ك�ل�م�ت��ه خ�لال
االج �ت �م��اع ال �س ��ادس ل�ف��ري��ق امل�خ�ط��ط
االس�ت��رات�ي�ج��ي ل �ـ(األراب ��وس ��اي) ال��ذي
اف� �ت� �ت ��ح ام� � ��س إن اه � �ت � �م ��ام امل �ن �ظ �م��ة
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية
واملحاسبة بالتخطيط االستراتيجي
واض��ح وم�ل�م��وس م��ن خ�لال إع��داده��ا
ومتابعتها للخطط االستراتيجية.
وأوض� � � � ��ح أن اج � �ت � �م ��اع ��ات ف��ري��ق
املخطط االستراتيجي لـ(األرابوساي)
ل ��ن ت�ج�ن��ي ث �م��اره��ا م��ال��م ي �ك��ن ه�ن��اك
ال � �ت � ��زام م� ��ن ال� � � ��دول األع � �ض � ��اء ب�ن�ه��ج
التخطيط االس�ت��رات�ي�ج��ي وانعكاسه
ع �ل��ى ال �خ �ط��ط االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل��دى
الدول األعضاء.
وذك � � � � � � � � ��ر أن ف � � � ��ري � � � ��ق امل� � �خ� � �ط � ��ط

عادل الصرعاوي

ب �ه ��دف االس� �ت� �ف ��ادة م �ن �ه��ا ف ��ي خ�ط��ط
املنظمة خالل املرحلة املقبلة موضحا
أن دول��ة الكويت تترأس حاليا فريق
إعداد املخطط االستراتيجي للمنظمة
العربية (األرابوساي).

وقع وزير األشغال العامة ووزير
الدولة لشؤون مجلس األمة د.علي
ال �ع �م �ي��ر االت �ف ��اق �ي ��ة االس �ت �ش��اري��ة
ل �ل��اش � ��راف ع� �ل ��ى إن � �ش� ��اء وإن� �ج ��از
وصيانة الطرق والتقاطعات على
الجزء الغربي من الطريق الدائري
الخامس وتبلغ قيمة االتفاقية 5.2
ماليني دينار كويتي.
وقالت وزارة األشغال في بيان
صحافي امس إن أعمال االتفاقية
اإلش � ��راف ت�ت�ض�م��ن إن �ش��اء وإق��ام��ة
خمسة جسور إض��اف��ة إل��ى تعديل
جسر آخ��ر وإن�ش��اء طريق خدمات
على جانبي الطريق بطول  5.5كم
بحارتني.
وأش� � � � � ��ارت إل � � ��ى أن االت� �ف ��اق� �ي ��ة
ت �ت �ض �م ��ن ك� ��ذل� ��ك إن� � �ش � ��اء ج �س ��ور
متصلة وم�س�ت�م��رة ب �ط��ول  2.9كم
ع �ل��ى ال ��دائ ��ري ال �خ��ام��س وتثبيت
التربية بطول  1.1كم وإنشاء جسر

م� ��ن ج �ه �ت��ه أش � � ��اد م �م �ث��ل األم ��ان ��ة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي ��ة ح�س�ين
ب ��وص �ن ��دل ب � ��دور دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت ف��ي
استضافة االجتماع مشيرا إل��ى دور
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي دع� ��م امل�ن�ظ�م��ة
العربية من خالل الدعم املالي ملوازنة
املنظمة وتنظيم ال ��دورات التدريبية
وامللتقيات العلمية واستضافة جل
اجتماعات لجان عمل املنظمة وكذلك
إب ��داء امل�ق�ت��رح��ات ال��رام�ي��ة إل��ى تفعيل
دور املنظمة واالرتقاء بأدائها.
وث�م��ن ب��وص�ن��دل ف��ي كلمة مماثلة
م � �ب ��ادرة رئ �ي ��س امل �ج �ل��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي
ل�ل�م�ن�ظ�م��ة ال �ع��رب �ي��ة ب�ت�ن�ظ�ي��م ملتقي
علمي ح��ول التخطيط االستراتيجي
وال � � ��ذي اس �ت �ض��اف �ت��ه دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
ف��ي أك�ت��وب��ر امل��اض��ي وم��ا تضمنه من
ع��رض للعديد م��ن ال�ت�ج��ارب الدولية
ونقاشات حول آليات دعم التخطيط
االستراتيجي.

حملة توعية لالستخدام الصحيح للطاقة والمياه
دش �ن��ت م�ح��اف�ظ��ة ال �ع��اص �م��ة ام��س
ح� �م� �ل ��ة ت� ��رش � �ي� ��د وت� ��وع � �ي� ��ة اله �م �ي ��ة
االس�ت�خ��دام الصحيح للطاقة واملياه
في منطقتي قرطبة والعديلية تحت
ش �ع��ار (ح�م�ل��ة ال�ع��اص�م��ة ال �خ �ض��راء)
ب �ت �ع��اون �ه��ا ووزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
وم � � � � � ��دارس امل� �ن� �ط� �ق ��ة وال �ج �م �ع �ي �ت�ي�ن

التعاونيتني فيهما.
وق� ��ال م��دي��ر ال �ع�ل�اق��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
ب��امل �ح��اف �ظ��ة ال � �ل� ��واء امل �ت �ق��اع��د خ��ال��د
الفارس في كلمة خالل التدشني نيابة
عن محافظ العاصمة الفريق املتقاعد
ث ��اب ��ت امل �ه �ن ��ا إن ت � �ع� ��اون §ال �ج �ه��ات
املعنية بالترشيد لالستخدام السليم

للمياه وال�ك�ه��رب��اء ه��و ألج��ل امل��واط��ن
واس �ت �م��رارا لتمتعه ب��اس�ت�خ��دام ه��ذه
الخدمات في وجهها الصحيح.
وأض��اف أن الحملة ستقوم أيضا
بتقديم جائزة الفضل بيت كويتي في
منطقتي قرطبة والعديلية استفاد من
هذه الحملة الترشيدية وطبقها على
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العمير وقع اتفاقية لتطوير
«الخامس» بـ  5.2ماليين دينار

الصرعاوي :خطة مستقبلية
تحقق طموحات أعضاء األرابوساي
االستراتيجي لـ(األرابوساي) يسعى
إلى وضع الخطة املستقبلية للمنظمة
خ �ل ��ال ال � �ف � �ت ��رة امل �ق �ب �ل ��ة ب� �م ��ا ي ��واف ��ق
طموحات ال��دول األعضاء مشيرا إلى
أه�م�ي��ة ال��رب��ط ب�ين م��ا ه��و م�خ�ط��ط له
وم��ا هو منفذ على مستوى األجهزة
الرقابية.
وبني الصرعاوي أن فريق املخطط
االستراتيجي س��وف ي�ق��وم بتضمني
توصيات االجتماع في تقريره الذي
س� �ي� �ع ��رض ع� �ل ��ى اج � �ت � �م ��اع امل �ج �ل��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ال � �ق ��ادم امل ��زم ��ع ع �ق ��ده ف��ي
اململكة املغربية في مارس القادم إلى
ج��ان��ب أب ��رز أه ��م اإلن� �ج ��ازات املحققة
خ �ل��ال ال � �ع� ��ام امل� ��اض� ��ي وال �س �ل �ب �ي��ات
املصاحبة لتنفيذ األه��داف والخطط
البديلة.
وأش� � � � ��ار إل � � ��ى ت� ��وص � �ي� ��ات م �ل �ت �ق��ى
ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط االس � �ت� ��رات � �ي � �ج� ��ي ال � ��ذي
اس �ت �ض��اف��ه دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة أخ �ي��را

أخبار

وسائله املنزلية كاستهالك للكهرباء
او امل� � � ��اء ف � ��ي االس� � �ت� � �خ � ��دام ال �ي ��وم ��ي
وسقاية ال��زرع مبينا أن الجائزة هي
ب�ه��دف تشجيع األه��ال��ي للتفاعل مع
حملة العاصمة الخضراء.

د .علي العمير

عبور مشاة.
ومن ناحية أخرى أعلن الوكيل
املساعد لقطاع هندسة الطرق في
وزارة األش �غ ��ال ال �ع��ام��ة امل�ه�ن��دس
أحمد الحصان إن�ج��از ال ��وزارة 23
في املئة من مشروع جسر الشيخ

جابر األحمد  -وصلة الدوحة الذي
ينفذ بكلفة إجمالية  165.7مليون
دينار.
وق ��ال ال�ح�ص��ان ف��ي ت�ص��ري��ح إن
املشروع يشمل إنشاء جسر بحري
ي �ب��دأ م ��ن م�ن�ط�ق��ة م �ي �ن��اء ال�ش��وي��خ
وامل� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ح � ��رة وي� �ع� �ب ��ر ج ��ون
الكويت غربا م��ارا بجانب جزيرة
أم النمل حتى منطقة ال��دوح��ة ثم
ي ��رب ��ط ب �ط��ري��ق ال� ��دوح� ��ة ال �س��ري��ع
بطول  12.4كيلو متر ويتكون من
ب �ن��اء ج �س��ر ب �ح��ري ب �ط��ول سبعة
كيلومترات مع تقاطعني رئيسيني
ويشمل امل�ش��روع نفس مواصفات
الجسر الرئيسي (وصلة الصبية)
م��ن ح �ي��ث ال �س �ع��ة وع� ��دد ال �ح��ارات
(ث�ل��اث ح � ��ارات م ��روري ��ة م��ع ح��ارة
طوارئ لكل اتجاه).

وكالة الطاقة :مستعدون
لتزويد الكويت بالتقنية النووية

أمانو متوسطا محرري «كونا»

اكدت الوكالة الدولية للطاقة
ال � � ��ذري � � ��ة اس � �ت � �ع� ��داده� ��ات� ��زوي� ��د
ال � �ك� ��وي� ��ت ب��ال �ت �ق �ن �ي��ة ال� �ن ��ووي ��ة
ل �ت �ح �س�ين اس �ت �خ ��دام ��ات م� ��وارد
املياه ومراقبة البيئة البحرية.
وأوض��ح املدير العام للوكالة
يوكيا امانو في تصريح لكونا
ان التقنية ال �ن��ووي��ة واملختلفة
تماما عن توليد الطاقة النووية
ي�م�ك��ن ان ت�س�ه��م ف��ي تشخيص
وعالج مرض السرطان.
ويزور امانو البالد للمشاركة
ف� ��ي ن � � ��دوة ن �ظ �م��ت ام � ��س االول
االث� �ن�ي�ن ب �ع �ن ��وان (ال �ت �ط �ب �ي �ق��ات
ال� � �ن � ��ووي � ��ة م� � ��ن أج � � ��ل ال �ت �ن �م �ي��ة
امل � �س � �ت� ��دام� ��ة ف � ��ي دول م �ج �ل��س
ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي) نظمتها
ال��وك��ال��ة ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة

وح �ك��وم��ة ال �ك��وي��ت ت�ح��ت رع��اي��ة
س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب� ��ارك
رئيس مجلس الوزراء.
وأك� � ��د ان ال ��وك ��ال ��ة ي �م �ك��ن ان
ت� �س ��اع ��د دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ودول
ال�خ�ل�ي��ج ف��ي ال �ت��وص��ل ال ��ى فهم
اوض� ��ح مل� ��وارد امل �ي��اه امل��وج��ودة
ت� �ح ��ت االرض اذ ان ال �ت �ق �ن �ي��ة
ال �ن��ووي��ة ت �ق��دم ت �ف �س �ي��را اف�ض��ل
لسلوك املياه وبالتالي يتسنى
استخدامها استخداما افضل.
واع � �ت � �ب ��ر ان ال � �ت � �ع� ��اون ب�ين
الكويت والوكالة في هذا املجال
ه��و ح��اج��ة ملحة مضيفا :نريد
ان نطلع على احتياجاتكم وفي
ح � ��ال ق ��ررت ��م ذل � ��ك ف�س�ن�خ�ب��رك��م
بطرق املساعدة املمكن تقديمها.
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وزير اإلعالم افتتح معرض المقتنيات اإلسالمية
افتتح وزي��ر االع�لام وزي��ر الدولة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب ورئ �ي��س املجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واالداب
الشيخ سلمان الحمود ام��س االول
م� � �ع � ��رض امل� �ق� �ت� �ن� �ي ��ات االس �ل�ام � �ي� ��ة
ل��وض��اح خ��ال��د س �ع��ود ال��زي��د ال��ذي
ي �ق �ي �م��ه امل� �ج� �ل ��س ال� ��وط � �ن� ��ي ض �م��ن
احتفاالت الكويت باألعياد الوطنية
واحتفالية الكويت عاصمة للثقافة
االسالمية  2016ويستمر حتى 24
فبراير الحالي.
وق� � � � ��ال ال� � �ح� � �م � ��ود ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
لكونا عقب االف�ت�ت��اح ان الحضارة
االس� �ل��ام � � �ي� � ��ة س� ��اه � �م� ��ت ف � � ��ي ن �ش��ر
مفهوم االنسانية عبر تعزيز مبدأ
الوسطية والتواصل مع الحضارات
االن � �س� ��ان � �ي� ��ة .وان ان � �ت � �ش ��ار ال ��دي ��ن
االس �ل�ام ��ي ف ��ي ج �م �ي��ع ان� �ح ��اء دول
العالم وتواصل املسلمني مع سكان
هذه ال��دول ساهما في نشر الثقافة

االس�ل�ام� �ي ��ة ال� �ت ��ي رس� �خ ��ت م �ف �ه��وم
االن �س��ان �ي��ة م ��ن خ�ل�ال ت �ع��زي��ز م�ب��دأ
الوسطية والتسامح وتقبل االخر.
واوض � � � ��ح ان امل � �ع � ��رض اح� �ت ��وى
العديد م��ن املخطوطات االسالمية
التاريخية املهمة التي عكست فترات
زمنية من الحضارة االسالمية التي
نتجت عن انتشار الدين االسالمي.
واش � � � � ��ار ال � � ��ى ت� �ن� �ظ� �ي ��م امل �ج �ل��س
ل � �ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات االس� � � �ب � � ��وع ال� �ث� �ق ��اف ��ي
ال�ك��وي�ت��ي  -ال�ق��رغ�ي��زي ال ��ذي انطلق
ام� � ��س ض� �م ��ن اح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة ال �ك ��وي ��ت
عاصمة للثقافة االس�لام�ي��ة معربا
ع��ن س�ع��ادت��ه ل��زي��ارة وزي ��ر الثقافة
واالع� � �ل� ��ام وال� �س� �ي ��اح ��ة ال �ق��رغ �ي��زي
آل�ت�ن ب�ي��ك م�ق�ص��ودوف ال��ى الكويت
لحضور افتتاح االسبوع والرامية
ال��ى ت�ع��زي��ز ال�ع�لاق��ات الثقافية بني
البلدين الصديقني.
وم � � � � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه ق � � � � � ��ال ال� � � ��وزي� � � ��ر

منار الحشاش ضمن الشخصيات
األكثر تأثيرا وابتكارا
اخ� � �ت � ��ار ال � �ك ��ون � �غ ��رس ال �ع ��امل ��ي
ل� �ل� �م� �س ��ؤول� �ي ��ة االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة م.
الكويتية منار الحشاش.
ض �م��ن ق��ائ�م�ت��ه ال �س �ن��وي��ة ل�ع��ام
 2016للشخصيات ال �ـ  50األك�ث��ر
تأثيرا وابتكارا في أعمالها خدمة
للمجتمع حول العالم.
وق ��ال ��ت ال� �ح� �ش ��اش ل �ك��ون��ا إن
القائمة التي يصدرها الكونغرس
العاملي سنويا تهدف ال��ى تقدير
الجهود وأعمال الشخصيات التي
ل��دي �ه��ا رس ��ال ��ة واض �ح ��ة وأه� ��داف
م �ح��ددة ول��دي �ه��ا ال�ش�غ��ف بتقديم
األفضل لخدمة املجتمعات كل في
مجاله مضيفة أن اختيارها هو
األول من قبل الكونغرس العاملي
لشخصية كويتية .وأوضحت أنه
ورد في الرسالة التي وجهها لها
رئ �ي��س ال �ك��ون �غ��رس د .ب�ه��ات�ي��ا أن
اخ�ت�ي��اره��ا ج��اء إي�م��ان��ا م��ن لجنة
ال�ت�ح�ك�ي��م ب �ج �ه��ود ال �ح �ش��اش في
ن�ش��ر ال��وع��ي ب�م�ج��ال تكنولوجيا
امل� �ع� �ل ��وم ��ات واالت � � �ص� � ��االت ال� ��ذي
س��اه��م ف ��ي ال�ت�غ�ي�ي��ر االج �ت �م��اع��ي
اإلي � �ج � ��اب � ��ي ع� �ل ��ى م � ��ر ال� �س� �ن ��وات
املاضية.

وزير اإلعالم مفتتحا معرض املقتنيات اإلسالمية

م� �ق� �ص ��ودوف ف ��ي ت �ص��ري��ح م �م��اث��ل
ل�ـ(ك��ون��ا) إن ال�ه��دف م��ن زي��ارت��ه الى
الكويت هو حضور فعاليات االيام

ال�ث�ق��اف�ي��ة ال�ق�ي��رغ�ي��زي��ة ال�ت��ي ستقام
ض �م��ن اح �ت �ف��ال �ي��ة ع��اص �م��ة ال�ث�ق��اف��ة
االس�ل�ام� �ي ��ة م �ب �ي �ن��ا ان� �ه ��ا ت�ت�ض�م��ن

ال �ع��دي��د م ��ن ال � �ع ��روض امل��وس�ي�ق�ي��ة
وال �ف �ل �ك��ول��وري��ة وع � � ��روض االزي� � ��اء
الشعبية.

نادي باسل الصباح ينظم تجمعا
لسيارات بونتيك

الوفيات
• ص �ب��ري��ة ع �ل��ي ال � �ح ��ي ،أرم� �ل ��ة:
شريدة راش��د الشريدة 79 .عامًا،
(ش�ي�ع��ت) ،رج ��ال :ال �ع��دان ،ق ،6ش،8
م ،13ت �ل �ف ��ون ،66046500 :ن �س��اء:
خيطان ،ق ،10ش ،17م13
• خ��زن��ة م �ب��ارك ن�ه�ي��ر ال �ش �م��ري،
زوج � � � � ��ة :ن � �ه� ��ار ش� ��دي� ��د م �ش �ه��ور
ال� �ش� �م ��ري 73 ،ع ��ام ��ًا( ،ش �ي �ع��ت)،
رج��ال :سعد العبدالله ،ق ،11ش،160
م ،429أزرق ،4ت �ل �ف��ون،67666227 :
نساء :القيروان ،ق ،1ش ،122م46
• فهد فضل طه ياسني عبدالله،
 24عامًا( ،شيع) ،رجال :القرين ،ق،2
ش ،18م ،37تلفون ،65777725 :نساء:
ال��رم�ي�ث�ي��ة ،ق ،1ش ،14م35أ ،ت�ل�ف��ون:
60330030
• نوره فهد ناصر ،زوجة :ناهض
ف��ال��ح محمد ال�ع�ت�ي�ب��ي 74 ،ع��ام��ًا،
(ش �ي��ع) ،رج ��ال :م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر ،ق،5
ش ،10م ،3تلفون ،65558775 :نساء:
مبارك الكبير ،ق ،5ش ،2م5
• ع � � �ب � ��دال � � �ل � ��ه م � �ح � �م � ��د ن� ��اص� ��ر
القنيصي 78 ،عامًا( ،شيع) ،رجال:
ال�ف��روان�ي��ة ،ش األردن ،بجانب بنزين
ال �ف��روان �ي��ة ،دي � ��وان س��ال��م ال�ق�ن�ي�ص��ي،
ت�ل�ف��ون ،99000282 :ن�س��اء :خيطان،
ق ،10ش ،11م ،12تلفون55085504 :
• ب � ��در ح �س�ي�ن م �ح �م��د م��اج �ك��ي،
 60ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال :حسينية
ب��وح�م��د ،ال��دع�ي��ة ،ق ،2ش ،27م ،8أول
أي��ام ال �ع��زاء اع�ت�ب��ارًا م��ن ي��وم الخميس
 ،2016/2/18ت �ل �ف��ون،99000435 :
نساء :الدسمة ،دي��وان الزلزلة ،ق ،2ش
بلقيس ،م1
• ع �ل��ي ح �س�ين م �ح �م��د ع �ل��ي46 ،
ع ��ام ��ًا( ،ش � �ي� ��ع) ،رج � � ��ال :ح�س�ي�ن�ي��ة
ال �ب �ل ��وش ،ال �ج ��اب ��ري ��ة ،ق ،11ش،108
ت �ل �ف��ون ،99117747 :ن �س��اء :ع�ب��دال�ل��ه
امل� �ب ��ارك ،ق ،7ش ،717م ،35ت�ل�ف��ون:
97142400 - 65993111
• خ � ��ال � ��دة ع � �ب� ��دال� ��وه� ��اب ح �س��ن
ال � �ق � �ط� ��ان 52 ،ع� ��ام� ��ًا( ،ش� �ي� �ع ��ت)،
رج � � ��ال :ح�س�ي�ن �ي��ة األئ� �م ��ة (ال� �ه ��زي ��م)،
امل �ن �ص��وري��ة ،ق ،1ج ،14م ،51ت�ل�ف��ون:
 ،50072599نساء :صباح السالم ،ق،5
الشارع األول ،ج��ادة  ،16م ،51تلفون:
60633991

م .منار الحشاش

وع �ب��ر رئ �ي��س ال �ك��ون �غ��رس في
رس ��ال �ت ��ه ع ��ن ت �ه �ن �ئ �ت��ه ال �ح �ش��اش
ب �ه��ذا االخ �ت �ي ��ار ألن �ه��ا شخصية
فعال مؤثرة داعيا اياها لحضور
ال � �ت � �ك� ��ري� ��م ال � � � ��ذي س � �ي � �ق� ��ام ب� �ه ��ذه
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة ب ��وم �ب ��اي
ب ��ال� �ه� �ن ��د غ � � ��دا ض � �م ��ن ف� �ع ��ال� �ي ��ات
ال�ك��ون�غ��رس ال �ع��امل��ي للمسؤولية
االجتماعية.

مواقيت الصالة

مجموعة من سيارات بونتيك

ينظم نادي باسل السالم الصباح
ل� �س� �ب ��اق ال� � �س� � �ي � ��ارات وال� � ��دراج� � ��ات
النارية ي��وم الجمعة املقبل تجمعا
ل �ل �س �ي ��ارات م ��ن ن � ��وع ب��ون �ت �ي��ك ف��ي
م��واق��ف أب ��راج ال�ك��وي��ت ع�ل��ى ش��ارع
الخليج العربي بمشاركة عدد كبير
من الحضور واملتسابقني.
وق��ال مدير ال�ن��ادي سيف عوض
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املطيري لكونا إن النشاط يتضمن
ت �ج �م �ع��ا وم� �س ��اب� �ق ��ات ل �ل �س �ي ��ارات
ال �ج��دي��دة وال�ك�لاس�ي�ك�ي��ة وال� �ن ��ادرة
م��ن س�ي��ارات بونتيك بالتعاون مع
امل�ن�ظ��م ج ��راح ال�ن�ج��ار وي�ع�ت�ب��ر ه��ذا
التجمع والتنظيم األول م��ن نوعه
بني النادي وتجمع بونتيك.
وأض� � � ��اف امل� �ط� �ي ��ري أن ح �ض��ور

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ال �ش �ب��اب ي ��وم ال�ج�م�ع��ة س�ي�ك��ون في
ت�م��ام ال�س��اع��ة ال��واح��دة ظ�ه��را حيث
يبدأ النشاط والفعاليات وينتهي
ف��ي ال�س��اب�ع��ة م �س��اء مبينا أن ب��اب
التسجيل مفتوح لجميع الشباب
ح�ي��ث ب�ل��غ ع��دد املسجلني للتجمع
اكثر من  80سيارة.
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