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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم يعزي نظيره المصري بوفاة غالي
بعث رئ�ي��س االت�ح��اد البرملاني العربي رئ�ي��س مجلس االم��ة الكويتي
م��رزوق الغانم ببرقية الى رئيس مجلس النواب املصري علي عبدالعال
اعرب فيها عن خالص التعازي وصادق املواساة بوفاة سكرتير عام االمم
املتحدة االسبق د.بطرس غالي.
واستذكر الغانم دور الفقيد ابان توليه قيادة االمم املتحدة في تعزيز
دور هذه املنظمة الدولية في اشاعة اجواء السالم الدولي وصون االستقرار
العاملي اضافة الى اصالحاته التي هدفت الى تقوية دور االمم املتحدة.

في تحرك نيابي يقوده يوسف الزلزلة وفيصل الكندري

طلب لمناقشة قرار خفض مخصصات
العالج بالخارج في جلسة  1مارس
في أول رد فعل عملي على قرار
مجلس الوزراء خفض مخصصات
م ��رض ��ى ال � �ع�ل��اج ب� ��ال � �خ� ��ارج ،ق ��اد
النائبان د .يوسف الزلزلة وفيصل
الكندري تحركا إلدراج طلب نيابي
ملناقشة امل��وض��وع ف��ي جلسة أول
مارس.
وأوض� � � � ��ح ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ي ��وس ��ف
ال��زل��زل��ة أن��ه وم�ج�م��وع��ة ك�ب�ي��رة من
النواب سيتقدمون بطلب ملناقشة
ق� � ��رار ال �ح �ك��وم��ة ال �س �ي��ئ وامل �ش�ي�ن
ب � � �ش � ��أن ت� �خ� �ف� �ي ��ض م� �خ� �ص� �ص ��ات
م��رض��ى ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج وال �غ��اء
م� �خ� �ص� �ص ��ات امل � � ��راف � � ��ق م �ض �ي �ف��ا:
وس �ي �ك��ون ي� ��وم ال �ث�ل�اث ��اء ه ��و ي��وم
ال� �ح� �س ��م ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل� �ن ��ا ف� ��إم� ��ا أن
ت�ت��راج��ع ال�ح�ك��وم��ة ع��ن ه��ذا ال�ق��رار
االس �ت �ف��زازي وغ �ي��ر امل � ��دروس واال
فستواجه مصيرا كنا ننتظره منذ
فترة طويلة.
إل��ى ذل��ك واص��ل ع��دد من النواب
رف�ض�ه��م ق ��رار ال�ح�ك��وم��ة مطالبني

ب�ت��راج�ع�ه��ا ع��ن ال �ق��رار ال ��ذي يمس
حياة املرضى الحقيقني.
ولوح غير نائب بمساءلة وزير
ال �ص �ح��ة د .ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي اذا لم
ت�ت��راج��ع ال�ح�ك��وم��ة ع��ن ه��ذا ال�ق��رار
معتبرين ان ذل��ك ع��دم التزام منها
بما تم االتفاق عليه في االجتماع
املوسع األخير في اللجنة املالية.
واع� � �ت� � �ب � ��ر ال� � � �ن � � ��واب ان خ �ف��ض
م �خ �ص �ص��ات امل ��رض ��ى أم � ��ر ي�م��س
ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر م�ع�ي�ش��ة امل��واط�ن�ين
والتضييق على املرضى الذين هم
ف��ي أم��س ال�ح��اج��ة مل��ن ي��رف��ع عنهم
عناء ومعاناة املرض.
الفتني إلى انه بدال من ان تبحث
الحكومة على سبل تنويع مصادر
الدخل نجدها تستسهل التضييق
ع �ل ��ى امل ��واط� �ن�ي�ن وه� � ��ذا ق� ��د ي�ض��ع
عالمة استفهام.
تفاصيل (ص)06

األمير يزور «عزايز» مع أبناء األسرة

سمو األمير وسمو ولي العهد وسمو رئيس الوزراء في ضيافة الشيخ علي الجابر في مزرعة عزايز أمس

لجنة المرأة تقترح مساواة أبناء
الكويتيات بالمواطنين

أق� � � � � ��رت ل � �ج � �ن� ��ة ش� � � � � ��ؤون امل � � � ��رأة
واالس � ��رة م�ق�ت��رح��ا ب�م�ع��ام�ل��ة أب�ن��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ات امل� �ت ��زوج ��ات م ��ن غ�ي��ر
الكويتيني معاملة الكويتي مدى
ال � �ح � �ي� ��اة وح � �ت� ��ى ب� �ع ��د وف� � � ��اة األم
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��اإلض��اف��ة إل ��ى معاملة
أب�ن��اء الكويتيات املعاقني معاملة
الكويتيني.
وت�ط��رق��ت ال�ل�ج�ن��ة إل��ى م��وض��وع
املعاقني بحيث تكون معاملة املعاق
اب� ��ن ال �ك��وي �ت �ي��ة م �ع��ام �ل��ة ال �ك��وي �ت��ي
م� ��دى ال �ح �ي��اة وك ��ان ��ت ه� ��ذه امل� ��ادة
غ�ي��ر م�ط�ب�ق��ة واآلن ت��م توضيحها
وشرحها لإلخوة في إدارة شؤون
اإلقامة وكان هناك تفهم من قبلهم
واستعدادهم لتطبيق هذا القانون.

م ��ن ج �ه��ة أخ� � ��رى ك �ش �ف��ت ل�ج�ن��ة
امليزانيات والحساب الختامي انه
تبني لها م��ن واق��ع ت�ق��ري��ري دي��وان
املحاسبة وجهاز املراقبني املاليني
ت� �ج ��اوز م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت ل�لأب �ح��اث
العلمية في ميزانية السنة املالية
 2017/2016ل �ل �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة
فيما يتعلق بالرقابة املسبقة على
أعماله وتمرير صرفها رغم امتناع
املراقبني املاليني عنها بلغ ما أمكن
حصره منها نحو  13مليون دينار
مبينة أن ه�ن��اك  45مخالفة مالية
أوقعها جهاز املراقبني املاليني على
املعهد وجميع االستمارات املمتنع
عنها ال�ت��وق�ي��ع أو املتحفظ عليها
موقعة م��ن قبل إدارة املعهد وهو

ما يعرض وزي��ر التربية والتعليم
ال �ع��ال��ي ل �ل �م �س��اء ل��ة ط �ب �ق��ا ألح �ك��ام
ال�ق��ان��ون .وكشفت اللجنة ع��ن عدم
جدية املعهد في تسوية مالحظاته
وف �ع��ال �ي��ة ن�س�ب�ي��ة إلدارة ال�ت��دق�ي��ق
ال ��داخ� �ل ��ي ح �ي��ث أن� ��ه رغ� ��م م��واف �ق��ة
م �ج �ل��س األم� � ��ة ف ��ي دور االن �ع �ق��اد
السابق على ميزانية املعهد بتعهد
حكومي بتصويب ما يعتريها من
مالحظات إال أن��ه م��ا زال غير جاد
ف��ي تسويتها للسنة الثانية على
التوالي.

صناديق تكميلية الثالثة تفتح أبوابها السبت

تفاصيل (ص)04
تفاصيل (ص)15

تفاصيل (ص)02

أكدوا لـ «الدستور» أنه تميز بالتواضع ودماثة الخلق

نواب :ولي العهد نذر نفسه لخدمة
الكويت وتحقيق رفاهية شعبها
ت � �ق� ��دم ن � � ��واب م �ج �ل ��س األم � ��ة
بأسمى التهاني إلى سمو ولي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� � ��واف األح �م��د
بمناسبة مرور  10سنوات على
تسميته وليا للعهد واكدوا في
تصريحات للدستور ان��ه رجل
دول � � ��ة م� ��ن ال� � �ط � ��راز ح� �ي ��ث خ ��دم
الكويت في مواقع عدة وساهم
ف��ي نهضتها م�ش�ي��ري��ن إل ��ى أن
اخالقه جعلته مقربا من قلوب
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب �ش �ك��ل ك �ب �ي��ر ك�م��ا
ع� ��رف ع ��ن س �م��وه ح �ب��ه ل�خ��دم��ة
ال �ك��وي��ت وش �ع �ب �ه��ا وق� ��د اج �م��ع
عليه كل الشعب الكويتي ليكون
وليا للعهد.
وقالوا إن سموه تميز طوال

م �س �ي ��رت ��ه ال � �خ� ��ال� ��دة ب��ال �ح �ن �ك��ة
وال� � �ق � ��درة ع �ل��ى ادارة االزم� � ��ات
بهدوء كما ان سموه كان شريكا
ف��اع�ل�ا ف ��ي ع�م�ل�ي��ة ال �ب �ن��اء ال�ت��ي
ش �ه��دت �ه��ا ال �ك��وي��ت م �ن��ذ ن�ه��اي��ة
الخمسينيات من القرن املاضي
وساهم في صناعة قراراتها.
وق� ��ال� ��وا ان ال �ك��وي��ت ح�ظ�ي��ت
ب��ول��ي ع�ه��د م �ق��رب م��ن الجميع
ول��ه ع�لاق��ات مميزة م��ع الشعب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف� �س� �م ��وه ش �خ �ص �ي��ة
م��ؤم�ن��ة وط�ن�ي��ة مخلصة تعمل
بكل هدوء وغيور على بلده.
وأك ��دوا ان س�م��وه ق��دم خالل
رح � �ل � �ت ��ه امل � �م � �ت� ��دة م � �ن ��ذ م �ط �ل��ع
ال�س�ت�ي�ن�ي��ات م��ن ال �ق��رن امل��اض��ي

وال يزال يقدم الكثير من العطاء
ال��وط �ن��ي وي�ع�ت�ب��ر م �ث��اال ل�ل�ب��ذل
والعطاء والتفاني في العمل من
اجل تحقيق الخير لوطنه.
م� ��ؤك� ��دي � ��ن ان س� � �م � ��وه م �ن��ح
ال � �ك� ��وي� ��ت ح� �ب ��ا وع� � �ط � ��اء خ�ل�ال
م� �س� �ي ��رة ح ��اف� �ل ��ة ب� ��اإلن � �ج� ��ازات
وم ��رح� �ل ��ة م �ض �ي �ئ��ة ف� ��ي س �م��اء
الكويت ولم يدخر سموه جهدا
في العمل على تحقيق رفاهية
ه � ��ذا ال� �ش� �ع ��ب وت �ح �ق �ي��ق آم ��ال ��ه
وطموحاته.

تفاصيل (ص)13-12
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بحضور ولي العهد ورئيس مجلس األمة والمحمد ورئيس الوزراء

األمير يشهد تكريم الفائزين بمسابقة
الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم
الصانع :عدد الفائزين  200منهم  74ذكرا و  79أنثى و  44من ذوي االحتياجات و  3من المؤسسات اإلصالحية

األمير خالل تسليم الجوائز

سمو أمير البالد وولي العهد والغانم وناصر املحمد خالل الحفل

ت� �ح ��ت رع � ��اي � ��ة وح� � �ض � ��ور ح �ض ��رة
ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
صباح األحمد الجابر الصباح -حفظه
ال�ل��ه ورع ��اه -أق�ي��م ص�ب��اح ام��س الحفل
الختامي لتكريم الفائزين والفائزات
ف��ي م�س��اب�ق��ة ال �ك��وي��ت ال �ك �ب��رى لحفظ
ال � �ق� ��رآن ال �ك ��ري ��م وت� �ج ��وي ��ده ال �ت��اس �ع��ة
عشرة وذلك على مسرح قصر بيان.
وش �ه��د ال �ح �ف��ل س �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د
الشيخ ن��واف األحمد الجابر الصباح

ورئ �ي��س مجلس األم ��ة م ��رزوق الغانم
و كبار الشيوخ وسمو الشيخ ناصر
امل�ح�م��د وس �م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
رئيس مجلس الوزراء ورئيس املجلس
األعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز
رئيس املحكمة الدستورية املستشار
ي ��وس ��ف امل � �ط ��اوع ��ة وال� �ن ��ائ ��ب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
ال�ش�ي��خ ص�ب��اح ال�خ��ال��د ون��ائ��ب رئيس
مجلس ال��وزراء وزير الداخلية الشيخ

ب�ح�ض��ور ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
وس� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه ��د ال �ش �ي ��خ ن� ��واف
األح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح و ك �ب��ار
الشيوخ وسمو الشيخ ناصر املحمد
وس �م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك رئ�ي��س
مجلس الوزراء ووزير شؤون الديوان
األميري الشيخ ناصر صباح األحمد
والنائب األول لرئيس مجلس الوزراء
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
وأس��رة آل الصباح الكرام أقام الشيخ
ع�ل��ي ال�ج��اب��ر م��أدب��ة غ ��داء ع�ل��ى ش��رف
س� �م ��وه وذل � � ��ك ف� ��ي م� ��زرع� ��ة (ع� ��زاي� ��ز)
بمنطقة العبدلي.

سمو األمير وسمو ولي العهد في ضيافة الشيخ علي الجابر في مزرعة عزايز

م�ح�م��د ال �خ��ال��د ون ��ائ ��ب وزي � ��ر ش ��ؤون
ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ علي الجراح
ون��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي��ر
ال��دف��اع الشيخ خالد ال�ج��راح وال��وزراء
وكبار املسؤولني بالدولة.
وق� ��ال وزي� ��ر ال �ع ��دل وزي� ��ر األوق� ��اف
وال� �ش ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة ف ��ي ك�ل�م�ت��ه في
اف �ت �ت ��اح ال �ح �ف ��ل إن األم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة
لألوقاف منذ نشأتها تقوم بجهد رائد
وم�ت�م�ي��ز ف��ي خ��دم��ة ك�ت��اب ال�ل��ه تعالى

ب ��اذل ��ة ك ��ل ال �ط ��اق ��ات وال �ه �م��م ل�خ��دم��ة
ال � �ق� ��رآن ال �ك��ري ��م ووض� �ع ��ه ف ��ي امل �ن��زل��ة
األسمى لكل أعمالها بهدف زيادة عدد
ح�ف��اظ��ه وزي� ��ادة ع��دد امل �ش��ارك�ين لنيل
شرف املنافسة في هذه املسابقة على
مدار التسع عشرة سنة املتعاقبة.
وقال ان عدد املشاركني في مسابقة
ال�ك��وي��ت ال�ك�ب��رى لحفظ ال �ق��رآن الكريم
وت�ج��وي��ده ال�ت��اس�ع��ة ع�ش��رة (ال�ح��اف��ظ)
ل� �ع ��ام  2015ب� �ل ��غ  1158م �ت �س��اب �ق��ا

وم�ت�س��اب�ق��ة ف��ي ال�ت�ص�ف�ي��ات النهائية
التي أقامتها في مسجد الدولة الكبير
ي�م�ث�ل��ون  33ج �ه��ة ح�ك��وم�ي��ة وخ�ي��ري��ة
داخل دولة الكويت
وبلغ ع��دد الفائزين  200فائز من
ال��ذك��ور واإلن��اث ف��ي مختلف شرائح
وف� �ئ ��ات امل �س��اب �ق��ة ب �م �ع��دل  74ف��ائ��زا
م��ن ال��رج��ال وال�ب�ن�ين و  79ف��ائ��زة من
النساء وال�ب�ن��ات و  44ف��ائ��زا وف��ائ��زة
م��ن ذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة و 3

فائزين من املؤسسات اإلصالحية.
وب �ع��ده��ا ت ��م ع ��رض ف �ي �ل��م وث��ائ �ق��ي
ع��ن مسيرة الجائزة ث��م تفضل سموه
بتقديم ال�ج��وائ��ز للفائزين وال�ج�ه��ات
ال� �ف ��ائ ��زة ب �م �س��اب �ق��ة ال �ك��وي��ت ال �ك �ب��رى
التاسعة ع�ش��رة لحفظ ال �ق��رآن الكريم
وتجويده.
ك�م��ا ت��م ت�ق��دي��م ه��دي��ة ت��ذك��اري��ة إل��ى
ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
بهذه املناسبة.

علي الجابر يولم على شرف األمير في عزايز

سمو األمير والشيخ علي الجابر
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متابعات

األمير استقبل ولي العهد والغانم وتلقى
دعوةلحضور منظمة المؤتمر اإلسالمي

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ب �ق �ص��ر ب �ي ��ان ص �ب ��اح ام� ��س س�م��و
ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د
الجابر الصباح .واستقبل رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم حيث
اطلع سموه رع��اه الله على نتائج
الزيارة الرسمية التي قام بها إلى
جمهورية تركيا الصديقة.
كما استقبل سمو الشيخ جابر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �ن� ��ائ� ��ب األول
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ومستقبال مرزوق الغانم

ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
وق � � ��د ت� �ل� �ق ��ى ح � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أم�ي��ر ال�ب�لاد رس��ال��ة خطية
من الرئيس جوكو ويدودو رئيس
ج�م�ه��وري��ة ان��دون�ي�س�ي��ا ال�ص��دي�ق��ة
ت �ض �م �ن��ت دع � ��وة س �م��وه ل�ح�ض��ور
القمة االستثنائية ملنظمة املؤتمر
اإلس �ل��ام � ��ي ح � ��ول ق �ض �ي��ة ال �ق ��دس
وامل � ��زم � ��ع ع� �ق ��ده ��ا ف� ��ي ال �ع��اص �م��ة
جاكرتا الشهر املقبل.
وق� ��ام ب�ت�س�ل�ي��م ال��رس��ال��ة ل�ن��ائ��ب
وزي� � ��ر ش� � ��ؤون ال � ��دي � ��وان األم� �ي ��ري

الشيخ علي الجراح مبعوث رئيس
ج�م�ه��وري��ة ان��دون�ي�س�ي��ا ال�ص��دي�ق��ة
وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �س��اب��ق ع�ل��وي
شهاب.
وب � � � �ع� � � ��ث ح � � � �ض� � � ��رة ص � ��اح � ��ب
السمو أمير ال�ب�لاد ببرقية تهنئة
إل � ��ى ع ��اط �ف ��ة ي �ح �ي��ى آغ � ��ا رئ �ي �س��ة
جمهورية كوسوفو الصديقة عبر
ف�ي�ه��ا س �م��وه ع��ن خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه
بمناسبة العيد الوطني لبالدها
م� �ت� �م� �ن� �ي ��ا ل � �ه� ��ا م� � ��وف� � ��ور ال �ص �ح ��ة
وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د ال �ص��دي��ق دوام
التقدم واالزدهار.

 ..ويعزي الرئيس المصري في وفاة بطرس غالي
بعث حضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع ��اه ببرقية
تعزية إلى أخيه الرئيس عبدالفتاح
ال �س �ي �س��ي رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة مصر
العربية الشقيقة أع��رب فيها سموه
عن خالص تعازيه وصادق مواساته
بوفاة د .بطرس بطرس غالي األمني
العام األسبق لألمم املتحدة مشيدا
سموه بمناقبه وبمواقفه الوطنية

والقومية املشهودة وبأدائه املتميز
ف � ��ي خ� ��دم� ��ة ال � �ق � �ض ��اي ��ا اإلق �ل �ي �م �ي��ة
وال��دول�ي��ة وح��رص��ه على تعزيز دور
األمم املتحدة في الحفاظ على األمن
وال�س�ل��م ال��دول�ي�ين إب ��ان ف�ت��رة توليه
منصبه أم�ي�ن��ا ع��ام��ا ل�لأم��م املتحدة
راج�ي��ا ل��ه ال��رح�م��ة وألس��رت��ه ول��ذوي��ه
جميل الصبر وحسن العزاء.
ب �ع��ث س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن� � � ��واف األح � �م � ��د ال � �ج ��اب ��ر ال �ص �ب ��اح

حفظه الله ببرقية تعزية إل��ى أخيه
الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس
ج�م�ه��وري��ة م�ص��ر ال�ع��رب�ي��ة الشقيقة
ض �م �ن �ه��ا س � �م ��وه خ ��ال ��ص ت �ع��ازي��ه
وص��ادق م��واس��ات��ه ب��وف��اة د .بطرس
ب �ط��رس غ��ال��ي األم�ي�ن ال �ع��ام األس�ب��ق
لألمم املتحدة منوها سموه بمواقفه
الوطنية والقومية راجيا له الرحمة
وألس� ��رت� ��ه ول� ��ذوي� ��ه ج �م �ي��ل ال �ص �ي��ر
وحسن العزاء.

ولي العهد استقبل رئيسي مجلسي األمة والوزراء

سمو ولي العهد مستقبال سمو رئيس مجلس الوزراء

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
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه بقصر بيان
ام��س رئيس مجلس األم��ة م��رزوق

ال �غ��ان��م.واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال �ش �ي��خ
ج� ��اب� ��ر امل � � �ب� � ��ارك رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� � ��وزراء .واس�ت�ق�ب��ل ال �ن��ائ��ب األول
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر

ومستقبال الشيخ صباح الخالد

ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ ص�ب��اح الخالد
واس �ت �ق �ب��ل ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد الخالد كما استقبل وزي��ر

ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وزي� ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ب��ال��وك��ال��ة
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه وب�ع��ث
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف

األحمد ببرقية تهنئة إلى عاطفة
ي �ح �ي ��ى آغ� � ��ا رئ� �ي� �س ��ة ج �م �ه��وري��ة
كوسوفو الصديقة ضمنها سموه
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة العيد

ال ��وط� �ن ��ي ل� �ب�ل�اده ��ا م �ت �م �ن �ي��ا ل�ه��ا
موفور الصحة والعافية.
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برلمان
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الخميس  10جمادى األولى  18 . 1437فبراير 2016

صرف  13مليون دينار رغم امتناع المراقبين الماليين

الميزانيات 45 :مخالفة مالية
ضد معهد األبحاث العلمية
ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت ��ام ��ي ع� ��دن� ��ان س�ي��د
ع �ب ��دال �ص �م ��د إن ال �ل �ج �ن ��ة اج �ت �م �ع��ت
مل �ن ��اق �ش ��ة م� �ي ��زان� �ي ��ة م �ع �ه ��د ال �ك ��وي ��ت
ل�ل�أب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
 2016/2017وتبني لها ما يلي:
أوال :ع��دم جدية املعهد في تسوية
م�لاح �ظ��ات��ه وف �ع��ال �ي��ة ن�س�ب�ي��ة إلدارة
التدقيق الداخلي.
أوض �ح��ت ال�ل�ج�ن��ة أن��ه رغ��م موافقة
مجلس األمة في دور االنعقاد السابق
على ميزانية املعهد بتعهد حكومي
بتصويب ما يعتريها من مالحظات
إال أن��ه ما زال غير ج��اد في تسويتها
ل�ل�س�ن��ة ال �ث��ان �ي��ة ع �ل��ى ال �ت��وال��ي وع ��دم
خروجه من دائرة ردوده السابقة على
ت�ل��ك امل�لاح �ظ��ات حسبما أف ��اد دي ��وان
امل�ح��اس�ب��ة م��ا ق��د ي �ع��رض ميزانيتها
للرفض من قبل اللجنة.
ورغ� � � ��م ت �ب �ع �ي ��ة إدارة (ال� �ت ��دق� �ي ��ق
ال� ��داخ � �ل� ��ي) ألع� �ل ��ى س �ل �ط��ة إش ��راف �ي ��ة
ف��ي امل�ع�ه��د إال أن دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة ال
ي��رى تناسبا بني ع��دد املوظفني فيها
وحجم العمل وال يتم تغطية التدقيق
على الجوانب املالية بكفاءة.
ث ��ان� �ي ��ا :ت � �ج� ��اوز امل �ع �ه ��د ل �ل �ج �ه��ات
الرقابية
تبني للجنة من واقع تقريري (ديوان
املحاسبة) و(جهاز املراقبني املاليني)

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

تجاوز املعهد للجهات الرقابية فيما
يتعلق بالرقابة املسبقة على أعماله
وتمرير صرفها رغم امتناع املراقبني
امل��ال �ي�ين ع�ن�ه��ا ب �ل��غ م��ا أم �ك��ن ح�ص��ره
منها نحو  13مليون دينار مبينة أن
هناك  45مخالفة مالية أوقعها جهاز
املراقبني املاليني على املعهد وجميع
االستمارات املمتنع عنها التوقيع أو
املتحفظ عليها موقعة م��ن قبل إدارة
املعهد وه��و م��ا يعرض وزي��ر التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ل �ل �م �س��اء ل��ة ط�ب�ق��ا
ألحكام القانون.
ثالثا :اس�ت�م��رار انخفاض إي ��رادات
املعهد وارتفاع مصروفات تشغيلها
الح� � �ظ � ��ت ال � �ل � �ج � �ن ��ة أن ت � �ق� ��دي� ��رات

إي� � ��رادات امل �ع �ه��د اإلج �م��ال �ي��ة وخ��اص��ة
إي� � ��رادات األن �ش �ط��ة وامل ��راك ��ز البحثية
وال� � � � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر اإلي� � � � � ��راد األس� ��اس� ��ي
للمعهد ما زالت في انخفاض مستمر
للسنة الثالثة على ال�ت��وال��ي لتبلغ 6
م�لاي�ين دي �ن��ار ف��ي امل�ي��زان�ي��ة ال�ج��دي��دة
وبانخفاض قدره  % 27عن التقديرات
السابقة مع انخفاض مساهمة القطاع
ال�خ��اص ف��ي تلك اإلي ��رادات ورغ��م ذلك
فإن املصروفات التشغيلية لها ترتفع
ب�م��ا ي �ج��اوز امل�ل�ي��ون��ي دي �ن��ار وه��و ما
يثير االستغراب!
إض��اف��ة إل��ى ع��دم ق��درة املعهد على
ت�ح�ص�ي��ل م��ا ي�خ�ط��ط ل��ه م��ن إي � ��رادات
ب�ح�ث�ي��ة وت ��أخ ��ره ف��ي ان �ج��از خ��دم��ات��ه

البحثية وعدم تقديمها في مواعيدها
النهائية وصلت في بعضها ألكثر من
سنتني حسبما تكشفه تقارير ديوان
املحاسبة والحساب الختامي ما يدل
ع�ل��ى ع ��دم ب ��ذل امل�ع�ه��د ل�ج�ه��ود كافية
لتنمية إيراداته بخالف ما أوصت به
اللجنة ومجلس ال��وزراء ودعمهما له
في هذا املجال وعلى ذلك فإن اللجنة
ب �ص ��دد دراس� � ��ة ت �ح��وي �ل �ه��ا إل� ��ى ج�ه��ة
م�ل�ح�ق��ة ألن �ه��ا ت�ع�ت�م��د اع �ت �م��ادا كبيرا
على تمويل الدولة ملصروفاتها.
رابعا :الشواغر الوظيفية والتنمية
البشرية
وشددت اللجنة على ضرورة شغل
ال�ش��واغ��ر الوظيفية وال�ت��ي زادت إل��ى

 66شاغرا بعدما كانت  49شاغرا في
امل�ي��زان�ي��ة ال�س��اب�ق��ة م��ع أه�م�ي��ة تغيير
ل��وائ��ح ق�ب��ول امل�ت�ق��دم�ين للعمل لديها
بعدما أقرت إدارة املعهد أن ضوابطها
ال�ت��وظ�ي�ف�ي��ة م �ت �ش��ددة وس��اه �م��ت في
تعقيد ه��ذا ال��وض��ع خ��اص��ة أن املعهد
ل��م ي��درج أي درج ��ات وظيفية جديدة
منذ أكثر من  4سنوات.
خامسا :ظواهر متكررة
ك� �م ��ا أب � � � ��دت ال� �ل� �ج� �ن ��ة اس� �ت� �ي ��اء ه ��ا
الشديد لتكرار االستعانة بأشخاص
دون م��واف �ق��ة دي� ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
وي �ت ��م ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ع �ل��ى ب �ن��د األب �ح ��اث
واالس � �ت � �ش ��ارات ب� �ص ��ورة ال ي�ج�ي��زه��ا
القانون رغم امتناع املراقب املالي عن
التوقيع وتنبيهه املعهد ولكنها تمرر
م��ن اإلدارة العليا ومنها على سبيل
امل� �ث ��ال ص� ��رف رات � ��ب ش� �ه ��ري مل��وظ�ف��ة
م �س �ت �ع��ان ب �ه��ا ب ��رات ��ب  1634دي �ن ��ارا
شهريا ملدة سنتني.
س��ادس��ا :ضعف ال �ق��درة التنفيذية
ل �ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ش ��اري ��ع وأه �م �ي ��ة ال��رق��اب��ة
املسبقة
ب�ي�ن��ت ال�ل�ج�ن��ة أن م�ي��زان�ي��ة امل�ع�ه��د
ال ي ��راع ��ى ف�ي�ه��ا ال ��دق ��ة ل ��دى إع��داده ��ا
وخ ��اص ��ة ف ��ي ال� �ب ��اب ال ��راب ��ع امل�ت�ع�ل��ق
ب ��اإلن� �ش ��اءات ح �ي��ث ل ��م ي �س �ت �خ��دم من
االع�ت�م��ادات املخصصة للمشاريع إال
 % 30فقط من أصل  28مليون دينار.

وب�ي�ن دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ل�ل�ج�ن��ة أن
مراقبته املسبقة على مشروع محطة
توليد الطاقة الكهربائية من مصادر
م�ت�ج��ددة ق��د وف��ر ع�ل��ى خ��زي�ن��ة ال��دول��ة
م��ا ي �ق��ارب  22م�ل�ي��ون دي �ن��ار وه ��و ما
شددت عليه اللجنة من أهمية خضوع
املعهد للرقابة املسبقة في أعماله التي
أث�ب�ت��ت ت�ق��اري��ر ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة أن��ه
يتجاوزها.
سابعا :تفعيل دور مجلس األمناء
وع� �ل ��ى ال ��رغ ��م م ��ن ال � �ت� ��زام م�ج�ل��س
األم � �ن � ��اء ل �ل �م ��رة األول� � � ��ى م �ن ��ذ خ�م��س
س� �ن ��وات ب �م��ا أوص � ��ت ب ��ه ال �ل �ج �ن��ة من
ضرورة اجتماعه بالحد األدنى املقرر
قانونا إال أن دوره ما زال قاصرا في
حل الكثير من مشاكل املعهد املتعلقة
ب �ش ��ؤون ال �ت��وظ��ف ول ��وائ ��ح ال�ب�ع�ث��ات
الدراسية ومزايا املوظفني إضافة إلى
ض��رورة إيجاده سبل لتفعيل أبحاث
امل �ع �ه��د ال �ن��اج �ح��ة ع �ل��ى أرض ال��واق��ع
وخ��اص��ة م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��األم��ن ال�غ��ذائ��ي
ت�ح�ق�ي�ق��ا ل�ل�م�ص�ل�ح��ة ال �ع��ام��ة وم�ن�ه��ا
على سبيل امل�ث��ال التجارب الناجحة
ف��ي عملية اس �ت��زراع س�م�ك��ة ال��زب�ي��دي
وتفعيل هذه التجارب عمليا سيسهم
ف��ي خ �ف��ض أس �ع��اره��ا وال �ت��ي وص�ل��ت
إلى  25دينارا.

الجيران يؤكد أن بيت الزكاة من أكثر الجهات التزاما بتنفيذ مالحظات المحاسبة

الحويلة :إرجاء التصويت على موازنة
بيت الزكاة لالجتماع المقبل
أك � � � ��د م � � �ق� � ��رر ل � �ج � �ن� ��ة امل� � �ي � ��زان� � �ي � ��ات
وال�ح�س��اب ال�خ�ت��ام��ي ال�ن��ائ��ب د.محمد
الحويلة ال�ت��زام بيت ال��زك��اة بمعالجة
امل �ل�اح � �ظ ��ات امل� � �ث � ��ارة ح � ��ول م ��وازن� �ت ��ه
وحسابه الختامي منوها بما ق��ام به
ب�ي��ت ال��زك��اة م��ن تصحيح للعديد من
املخالفات التي سطرتها تقارير ديوان
املحاسبة فضال عن مالحظات اللجنة.
وأض � � � � � � � � � ��اف ف� � � � ��ي ت� � � �ص � � ��ري � � ��ح ال � � ��ى
ال� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ان اج � �ت � �م� ��اع ال �ل �ج �ن��ة
ام � ��س ن ��اق ��ش م � �ش� ��روع م � ��وازن � ��ة ب�ي��ت
ال��زك��اة للعام  2017/2016وت��م إرج��اء
التصويت عليه الى اجتماع مقبل بعد
ان ح��ال فقد ال�ن�ص��اب دون التصويت
في اجتماع امس.

وذك ��ر ال�ح��وي�ل��ة ان ال�ل�ج�ن��ة اش ��ادت
ب� ��ال� ��دور ال � ��ذي ي �ق ��وم ب ��ه ب �ي��ت ال ��زك ��اة
داخ � ��ل وخ � ��ارج ال �ك��وي��ت وامل �س��اع��دات
ال �ت��ي وص �ل��ت ال ��ى امل �ح �ت��اج�ين م��ؤك��دا
ان ال�ل�ج�ن��ة ث�م�ن��ت ج �ه��ود ب�ي��ت ال��زك��اة
ودعمه املشاريع الخيرية والذي اصبح
مفخرة للكويت والكويتيني ويجسد
م��ا ُجبل عليه اه��ل الكويت منذ القدم
في مساعدة املحتاجني والفقراء.
وأوض � � ��ح ان ال �ل �ج �ن��ة اس �ت �ع��رض��ت
مالحظات دي��وان املحاسبة م��ع املدير
ال� �ع ��ام ل �ب �ي��ت ال ��زك ��اة وم �م �ث �ل��ي ال�ب�ي��ت
الذين حضروا االجتماع وتم التوافق
على آلية لتصويب بعض املالحظات
الجديدة فيما الحظت اللجنة ان بيت

الزكاة عالج معظم املالحظات.
وأض � � ��اف ان ال �ل �ج �ن��ة ت �ح �ق �ق��ت م��ن
ال �ت��زام بيت ال��زك��اة ف��ي ال�ق��ان��ون رق��م 5
لسنة  1982ب�ش��أن ان�ش��اء بيت ال��زك��اة
ال سيما م��ا يتعلق ف��ي توجيه ام��وال
امل �س��اع��دات ال ��ى م �ص��ارف �ه��ا ال�ش��رع�ي��ة
واض �ط�لاع��ه ب ��دور رئ�ي�س��ي ف��ي م�ج��ال
العملني االجتماعي واالنساني فضال
ع��ن ال �ت��زام البيت بالتوجهات العامة
للخطة االنمائية للدولة.
وأش��ار الى ما قدمه بيت الزكاة في
االجتماع من ع��رض ألعماله املتعددة
على الصعيدين املحلي والدولي وهو
م��ا أك�س�ب��ه ث�ق��ة امل�ح�س�ن�ين وامل�ت�ب��رع�ين
فضال عن ترسيخ البيت مبدأ التعاون

امل � �ش � �ت ��رك م � ��ع ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال �خ ��ارج �ي ��ة
موضحا ان بيت الزكاة تعهد بالعمل
على تطوير جهازه االداري وبما يكفل
تحقيق اعلى عائد من االي��رادات التي
تمكنه من تحقيق رسالته الخيرية.
ي ��ذك ��ر ان م � �ش� ��روع م �ي ��زان �ي ��ة ب�ي��ت
الزكاة وكونا ومعهد االبحاث وهيئة
ال�ص�ن��اع��ة وم��ؤس�س��ة امل��وان��ئ تتضمن
اي ��رادات تبلغ  150مليونا و 717الف
دي �ن��ار فيما امل �ص��روف��ات  258مليونا
و 870الفا و 500دينار.
م � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه أك � � � ��د ع� � �ض � ��و ل �ج �ن��ة
امل �ي ��زان �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي د.
عبدالرحمن الجيران أن بيت الزكاة من
أكثر الجهات التزاما وتميزا في تنفيذ

م�لاح �ظ��ات دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة ووض��ح
ذل� � ��ك ج �ل �ي��ا ب� �ع ��د م �ن ��اق �ش ��ة م �ي��زان �ي��ة
«ال��زك��اة» ف��ي لجنة امل�ي��زان�ي��ات مثمنا
الخطوة الرائدة في انشاء بيت الزكاة
ب��اق �ت��راح م �ق��دم م��ن امل�غ�ف��ور ل��ه جاسم
الخرافي ومشاري العنجري عام .١٩٨٢
وق��ال الجيران بعد انتهاء اجتماع
لجنة امل �ي��زان �ي��ات :إن ب�ي��ت ال��زك��اة ق��ام
ب �ت �ج��ارب رائ � ��دة إذ ن �ق��ل ١٠٣م �ش��اري��ع
خ ��ارج ال �ك��وي��ت ت�ن�ف�ي��ذا ل��وص��اي��ا أه��ل
ال �ك ��وي ��ت ف ��ي ال �ت �ع��ام��ل م ��ع امل �ش��اري��ع
الخيرية
وأض� � � ��اف أن ب �ي ��ت ال � ��زك � ��اة ي �ع��ام��ل
الجهة األشد فقرا في الكويت وفئة غير
الكويتيني وت�ق��دي��م ال��رع��اي��ة وامل�ع��ون��ة

لهم األمر الذي يساهم في تقوية لحمة
ونسيج املجتمع الكويتي.
وط��ال��ب ال �ج �ي��ران ب ��زي ��ادة م�ي��زان�ي��ة
ب�ي��ت ال��زك��اة ملساهمتها ع�ل��ى اع�ت�ب��ار
أن م� �ش ��اري� �ع� �ه ��ا ت� �ص ��ب ف � ��ي ال� �ق ��ال ��ب
ال�خ�ي��ري س ��واء ك��ان داخ ��ل ال�ك��وي��ت أم
خ��ارج �ه��ا ف �ض�لا ع ��ن م�س��اه�م�ت�ه��ا في
تنمية املجتمع وتوفيره الحد األدن��ى
م��ن الحياة الكريمة للفئة األش��د فقرا
ف ��ي ال �ك��وي��ت داع �ي ��ا إل ��ى رف ��ع ال�ن�س�ب��ة
املستقطعة م��ن ال�ش��رك��ات إل��ى  ٢،٥في
امل� �ئ ��ة ات �س ��اق ��ا م ��ع ال �ن �س �ب��ة ال �ش��رع �ي��ة
الصحيحة.
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لجنة المرأة :معاملة أبناء الكويتيات
كمواطنين مدى الحياة
أع �ل��ن م �ق��رر ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون امل ��رأة
واالس� � � � � ��رة م� �ح� �م ��د ط� �ن ��ا أن أب� �ن ��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ات امل � �ت ��زوج ��ات م� ��ن غ�ي��ر
الكويتيني س��وف يعاملون معاملة
ال�ك��وي�ت��ي م��دى ال�ح�ي��اة وح�ت��ى بعد
وف ��اة األم ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��اإلض��اف��ة إل��ى
معاملة أب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ات املعاقني
معاملة الكويتيني.
وأض � ��اف ف ��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي
ع� � �ق � ��ب اج � � �ت � � �م� � ��اع ل � �ل � �ج � �ن� ��ة أم � � ��س:
ن��اق �ش �ن��ا خ �ل��ال االج � �ت � �م ��اع ج�م�ي��ع
االم ��ور املتعلقة ب��أب�ن��اء الكويتيات
امل �ت��زوج��ات م��ن غ�ي��ر ك��وي�ت��ي س��واء
كان عربي أم أجنبيا وكانت األمور
جيدة وتم توضيح كثير من األمور
ل�ل�أخ��وات ال�ن��اش�ط��ات ال�س�ي��اس�ي��ات
واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ات ال�ل��ات� ��ي ح �ض��رن
اجتماع اللجنة.
وأوض � ��ح أن ه �ن��اك ج �ه�لا ك�ب�ي��را

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

ل��دى الكثيرين بالنسبة إلج ��راءات
إق��ام��ة أب�ن��اء الكويتيات املتزوجات
م��ن غ�ي��ر ك��وي�ت��ي وق ��ام ن��ائ��ب امل��دي��ر
ال � �ع� ��ام ل � �ش� ��ؤون اإلق � ��ام � ��ة ع �ب��دال �ل��ه

ال � � � �ه � � ��اج � � ��ري ب� � �ت � ��وض� � �ي � ��ح ج� �م� �ي ��ع
اإلجراءات وخرجنا بنتائج ممتازة
بخصوص املرأة الكويتية .
وت� � ��اب� � ��ع :وك � ��ذل � ��ك ت� �ط ��رق� �ن ��ا إل ��ى

م ��وض ��وع امل �ع��اق�ي�ن ب �ح �ي��ث ي�ع��ام��ل
املعاق أبن الكويتية معاملة الكويتي
م � ��دى ال� �ح� �ي ��اة وك ��ان ��ت ه � ��ذه امل � ��ادة
غ �ي��ر م�ط�ب�ق��ة واآلن ت��م توضيحها

المعيوف :موقف قطر يدعم
رفع اإليقاف عن الرياضة الكويتية
أك ��د ع�ض��و م�ج�ل��س االم ��ة ال�ن��ائ��ب
ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف ام��س وق ��وف قطر
ودع �م �ه ��ا ل �ل �ج �ه��ود ال �ح �ث �ي �ث��ة ال �ت��ي
ت�ب��ذل�ه��ا دول ��ة ال�ك��وي��ت م��ن أج��ل رف��ع
االي � �ق � ��اف ع� ��ن ال ��ري ��اض ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
والسيما كرة القدم.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح ادل � ��ى ب��ه
امل �ع �ي��وف ل �ـ(ك��ون��ا) ف��ي خ �ت��ام زي ��ارة
ال ��وف ��د ال ��ري ��اض ��ي ال �ك��وي �ت��ي ل��دول��ة
ق�ط��ر ل�ح�ش��د ال �ج �ه��ود وامل ��واق ��ف من
اج � ��ل ال �ت �ص ��وي ��ت ع �ل ��ى رف � ��ض ق� ��رار
امل�ك�ت��ب ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�لات �ح��اد ال��دول��ي
ل �ك��رة ال �ق��دم (ف �ي �ف��ا) اي �ق��اف ال�ن�ش��اط
ال� �ك ��روي ال �ك��وي �ت��ي ال � ��ذي س�ي�ع��رض
على جمعيته العمومية في الـ  26من
الشهر الجاري.
وق ��ال ان امل��وق��ف ال �ق �ط��ري ال��داع��م
لرفع االيقاف عن الرياضة الكويتية
يجسد التعاون والتكاتف والتعاضد
ال �خ �ل �ي �ج��ي ف ��ي ج �م �ي��ع امل � �ج� ��االت ال
س�ي�م��ا امل �ج��ال ال��ري��اض��ي م�ع��رب��ا عن
تفاؤله باملواقف الخليجية امل��ؤازرة
لدولة الكويت من اج��ل رف��ع االيقاف
الرياضي.
واوض ��ح امل�ع�ي��وف ان ه��ذا املوقف

الوفد الرياضي الكويتي مع رئيس االتحاد القطري لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني

ات � �ض� ��ح ج� �ل� �ي ��ا خ� �ل ��ال ل � �ق� ��اء ال ��وف ��د
ال��ري��اض��ي ال�ك��وي�ت��ي رئ�ي��س االت�ح��اد
القطري لكرة ال�ق��دم الشيخ حمد بن
خليفة ب��ن اح �م��د آل ث��ان��ي واع �ض��اء
مجلس االدارة.
وأض� � � ��اف ان ال� ��وف� ��د ق � ��دم ش��رح��ا
خ�لال ال�ل�ق��اء ح�ي��ال امل��وق��ف الكويتي
الشعبي ومعاناة الشارع الرياضي
من االيقاف ورغبة الشباب الرياضي
في ع��ودة رياضة كرة القدم بتعاون
وتكاتف االتحادات الخليجية.

وذك � ��ر ان� ��ه مل ��س اه �ت �م��ام��ا ق�ط��ري��ا
ت �م �ث��ل ف ��ي ش �خ��ص رئ �ي��س االت �ح��اد
القطري لكرة القدم ازاء قضية ايقاف
الرياضة الكويتية وتأكيده السعي
ب �ك��ل ج �ه��د ل ��دى رؤس � ��اء االت� �ح ��ادات
االخ� ��رى ل �ع��ودة ال��ري��اض��ة الكويتية
الى املنظومة الدولية كرويا.
ونقل املعيوف عن رئيس االتحاد
ال� �ق� �ط ��ري ت� �ف ��اؤل ��ه وق� �ن ��اع� �ت ��ه ب��رف��ع
االي �ق��اف ع��ن ال��ري��اض��ة الكويتية في
الـ  26من الشهر الجاري اذ ان اعطاء

رؤس ��اء االت �ح��ادات الخليجية مهلة
للكويت لتنظيم دورة كأس الخليج
ال �ـ  23ح�ت��ى ي��ون�ي��و امل�ق�ب��ل ن��اب��ع من
ذل��ك التفاؤل وتصميم على اقامتها
ف��ي ال �ك��وي��ت .ي��ذك��ر ان رف��ع االي�ق��اف
عن نشاط كرة القدم الكويتي يتطلب
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى  53ص��وت��ا م��ن اص��ل
 209اص��وات في الجمعية العمومية
ل�ل�ات� �ح ��اد ال� ��دول� ��ي ل� �ك ��رة ال � �ق ��دم ف��ي
ال �ـ 26م��ن الشهر ال �ج��اري االم��ر ال��ذي
سينعكس ايجابا على موقف باقي
االنشطة الرياضية الكويتية االخرى
التي تم ايقافها .ويقوم وفد رياضي
ك��وي �ت��ي ب��رئ��اس��ة ال �ن��ائ��ب امل �ع �ي��وف
ب �ج��ول��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة ت �ش �م��ل ال�ب�ح��ري��ن
وقطر واالمارات والسعودية من اجل
حشد الجهود مع اتحادات كرة القدم
في دول مجلس التعاون للوقوف في
صف دولة الكويت لرفع االيقاف عن
نشاط كرة القدم.
وي� �ض ��م ال ��وف ��د ع� � ��ددا م ��ن الع �ب��ي
املنتخب الكويتي السابقني هم سعد
ال�ح��وط��ي ومحمد ك��رم ونعيم سعد
اض��اف��ة ال ��ى م�س�ت�ش��ار وزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون الشباب د .صقر املال.

وشرحها ل�لإخ��وة ف��ي إدارة ش��ؤون
اإلقامة وك��ان هناك تفهم من قبلهم
واستعدادهم لتطبيق هذا القانون.
وتطرق طنا إل��ى موضوع زي��ادة
بدل اإليجار للمعلمات الوافدات في
وزارة التربية من  60إلى  150دينارا
ق��ائ�لا :رغ��م أن ه��ذه ال��زي��ادة ج��اءت
م��ن خ�ل�ال ح�ك��م م�ح�ك�م��ة دس�ت��وري��ة
إال أن ه�ن��اك ق��ان��ون��ا واض�ح��ا أيضا
ب��أن��ه ال ت�ع�ط��ى م �ي��زة ل �ل��واف��د أك�ث��ر
م ��ن ال �ك��وي �ت��ي وه� ��ذا ي�ع�ن��ي أن ذل��ك
مخالف دستوريا ألن هناك وافدات
يحصلن على بدل إيجار في الوقت
ال� ��ذي ت �ح��رم م �ن��ه ف �ئ��ات ك �ث �ي��رة من
الكويتيات.
واع �ت �ب��ر ط �ن��ا أن م ��ا ح �ص��ل غير
منطقي وغير مقبول وال يجوز أن
تعاني املرأة الكويتية املتزوجة من
غ�ي��ر ك��وي�ت��ي ت�ع��ان��ي ف��ي ب�ل��ده��ا في

حني يحصل الوافدون مع احترامنا
لهم على مميزات أكثر من املواطنني.
وأم � � � ��ا ت� �خ� �ف� �ي ��ض امل� �خ� �ص� �ص ��ات
املالية للعالج في الخارج فقال :رغم
أن القرار ما اتخذ بشكل رسمي ولم
يصلنا بعد إال أننا نقول للحكومة
إن ��ه أي ت�خ�ف�ي��ض ف��ي امل�خ�ص�ص��ات
املالية للمواطنني ال��ذي��ن يعالجون
ف� ��ي ال� � �خ � ��ارج م� ��رف� ��وض وم � ��ن غ�ي��ر
معقول أن نعامل املواطنني املرضى
ومرافقيهم بهذه الطريقة.
وت �س��اءل :ه��ل ت��ري��دون أن يشحذ
امل��واط��ن ف��ي دي ��ار ال �غ��رب م��ؤك��دا أن
مجلس األم ��ة ل��ن يقبل ب �م��رور ه��ذا
القرار وسوف يتصدى له.

الطريجي يقترح تعميم التقاعد
المبكر في جميع الوزارات
أك � � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع � �ب � ��د ال� �ل ��ه
ال �ط��ري �ج��ي ض � ��رورة ال �ت��وس��ع في
م �ن��ح ام� �ت� �ي ��ازات ل�ل�ت�ش�ج�ي��ع ع�ل��ى
ال � �ت � �ق� ��اع� ��د امل � �ب � �ك� ��ر ف� � ��ي م �خ �ت �ل��ف
ال � � � ��وزارات وال� �ج� �ه ��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وعدم قصرها على جهات معينة.
وأض��اف ف��ي تصريح صحافي
أن العديد من املوظفني الكويتيني
ال ��ذي ��ن خ ��دم ��وا ب�ل�اده ��م س �ن��وات
ط � ��وي� � �ل � ��ة ف � � ��ي ب� � �ع � ��ض ال � �ج � �ه� ��ات
اس � �ت � �ف� ��ادوا م� ��ن م� ��زاي� ��ا ال �ت �ق��اع��د
امل�ب�ك��ر ون�ع�ل��م أن ه�ن��اك م��ن يريد
االستفادة من هذه االمتيازات في
ج �ه��ات أخ� ��رى وه��و م��ا ن��أم��ل في
تحقيقه م��ن أج��ل تعميم ال�ف��ائ��دة
وت �ح �ق �ي��ق ال �ع��دال��ة ب�ي�ن امل��وظ�ف�ين
على اختالف مراكزهم الوظيفية.
وأوض � � � ��ح ان ال� �ت� �ق ��اع ��د امل �ب �ك��ر
ف �ك��رة م �ح �م��ودة ن �ظ��را مل ��ا يحققه
ذل ��ك م��ن ف ��رص وظ�ي�ف�ي��ة للشباب
ال� ��ذي� ��ن ي � �ع ��ول ع �ل �ي �ه��م ف� ��ي ح�م��ل
الراية باعتبارهم املستقبل الواعد
للدولة الستكمال ما قام به اآلباء
واألجداد في خدمة الوطن كما أن
للتقاعد املبكر دورا في الحد من
مشكلة البطالة وأعداد املنتظرين
للوظيفة املناسبة.
وق � � � ��ال ان ب � �ع ��ض امل �خ �ت �ص�ي�ن

د .عبدالله الطريجي

ف��ي ال�ج��وان��ب امل��ال�ي��ة ي��رون أن في
ال �ت �ق��اع��د امل �ب �ك��ر ف ��وائ ��د ي �م �ك��ن أن
تتحقق في ضبط ميزانية الدولة
وليس العكس وهو املطلب الذي
يسعى ال�ج�م�ي��ع إل��ى تحقيقه من
أج� ��ل م��واج �ه��ة اس� �ت� �م ��رار ت��راج��ع
أسعار النفط واإلي��رادات النفطية
والبحث عن خيارات أخرى لضبط
ال��روات��ب ف��ي األج �ه��زة الحكومية
م � ��ن دون امل � �س� ��اس ب �م �ك �ت �س �ب��ات
املوظفني.
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أكدوا أن الحكومة تفتح بابا لعدم تعاونها مع أعضاء مجلس األمة

مطالب نيابية بوقف قرار خفض
مخصصات العالج بالخارج
واص � ��ل ع� ��دد م ��ن ال � �ن ��واب رف�ض�ه��م
ل�ق��رار الحكومة بخفض مخصصات
املرضى للعالج بالخارج.
مطالبني بتراجعها عن القرار الذي
يمس حياة املرضى الحقيقيني داعني
في الوقت نفسه إلى تقليل أوجه الهدر
ف ��ي ال � �ع �ل�اج ب ��ال� �خ ��ارج ف �ي �م��ا ي�خ��ص
الحاالت التي قد تذهب بغير وجه حق
والتي تحتاج ملزيد من الضوابط من
قبل قياديي وزارة الصحة.
وأع� ��رب ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف
ع��ن استغرابه م��ن تناقض االج��راءات
الحكومية املتعلقة بموضوع الترشيد
املالي وأوض��ح معيوف أنه في الوقت
ال� � � ��ذي ت � �ق� ��وم ال� �ح� �ك ��وم ��ة ب �ت �خ �ف �ي��ض
مخصصات العالج بالخارج للمريض
الكويتي من  75دينارا إلى  50دينارا
بينما ت��رف��ع ب��دل اإلي �ج��ار للمدرسني
الوافدين الى  150دينارا.
وأش� � � � � ��ار امل � �ع � �ي � ��وف إل� � � ��ى أن ت �ل��ك
االج � � � � � � � ��راءات ت� �ل� �ق ��ي ب� �ظ�ل�ال� �ه ��ا ع �ل��ى
م �ش��اع��ر امل ��واط ��ن ال �ك��وي �ت��ي وت�ج�ع�ل��ه
يشعر بالغنب وأن��ه الحلقة األضعف
املستهدفة من تلك االجراءات.
وت � � �س� � ��اءل ع � ��ن األول � � ��وي � � ��ات ال �ت ��ي
تتبعها الحكومة فيما يتعلق بمصير
املواطن الكويتي.
معاناة المرضى
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ط � ��ال � ��ب ال � �ن� ��ائ� ��ب د.
م�ن�ص��ور ال�ظ�ف�ي��ري ب��اي�ج��اد م��زي��د من
ال �ض��واب��ط ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة ف �ي �م��ا يخص
العالج بالخارج بما ال يضر املواطن
امل�س�ت�ح��ق ل�ل�ع�لاج م�ع�ت�ب��را ان خفض
مخصصات املرضى أمر يمس بشكل
مباشر معيشة املواطنني والتضييق
ع �ل ��ى امل� ��رض� ��ى ال� ��ذي� ��ن ه� ��م ف� ��ي أم ��س
الحاجة ملن يرفع عنهم عناء ومعاناة
املرض.
وقال النائب الظفيري في تصريح
صحافي  :ان ترشيد النفقات ما كان
ينبغي ان يمس مخصصات املرضى
الحقيقيني فما ندعو اليه وهو تقليل
أوج� � ��ه ال � �ه ��در ف ��ي ال � �ع �ل�اج ب��ال �خ��ارج
فيما يخص ال�ح��االت ال�ت��ي ق��د تذهب
ب�غ�ي��ر وج ��ه ح��ق وال �ت��ي ت�ح�ت��اج ملزيد
م��ن ال�ض��واب��ط م��ن قبل ق�ي��ادي��ي وزارة
الصحة.
وأض� � � � � ��اف ان ال � � �ب� � ��دء ب �ت �خ �ف �ي��ض
م �خ �ص �ص��ات امل� ��رض� ��ى ف �ي �م��ا ي�خ��ص
اج � � ��راءات االص �ل��اح االق �ت �ص ��ادي أم��ر
ق��د ي �ب��دو ب�ع��ض ال �ش��يء غ��ري�ب��ا ف�ب��دل
ان تبحث الحكومة على سبل تنويع
م � �ص ��ادر ال ��دخ ��ل ن �ج��ده��ا ت�س�ت�س�ه��ل
ال�ت�ض�ي�ي��ق ع �ل��ى امل��واط �ن�ي�ن وه� ��ذا قد
يضع عالمة استفهام.
ودعا النائب الظفيري الى ضرورة

مطالبات نيابية للحكومة بالتراجع عن قرار تخفيض مخصصات العالج بالخارج

ان ت� �ت ��زام ��ن ال � �ض ��واب ��ط ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
للعالج بالخارج مع تحسني مستوى
الخدمة الصحية للمواطن في البالد
م��وض �ح��ا ان ال �ض ��واب ��ط ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
ال ي � �ق � �ص� ��د ب � �ه � ��ا ال� � �ق� � �ب � ��ول ب �خ �ف��ض
مخصصات مرضى ولكنه يعني بها
مزيدا من املعايير والضوابط الفنية
ال��دق�ي�ق��ة ال�ت��ي تكفل اب�ت�ع��اث ال�ح��االت
املستحقة فقط مع ضمان توفير سبل
الحياة الكريمة لها خالل فترة العالج.
حقوق المواطن
بدورهقال النائب عسكرالعنزي:
ق� � ��رار خ �ف��ض م �خ �ص �ص��ات ال �ع�ل�اج
ب � ��ال� � �خ � ��ارج ق� � � � ��رار م� �ج� �ح ��ف وغ� �ي ��ر
م � ��دروس وي �ج��ب اع � ��ادة ال �ن �ظ��ر فيه
ف��ورا النه يزيد من معاناة مرضانا
ومرافقيهم فكيف يستطيع املريض
ان ي �ع �ي��ش ب�م�ب�ل��غ خ �م�س�ين دي �ن��ارا
في ظ��ل ارت �ف��اع املعيشة ف��ي ال ��دول

الغربية وخاصة في لندن وأملانيا .
وق � � � � � � � ��ال ع � � �س � � �ك � ��ر  :ل� � � � ��و ك � ��ان � ��ت
امل � �س � �ت � �ش � �ف � �ي� ��ات ال� � � �ج � � ��دي � � ��دة م �ث ��ل
مستشفى جابر وغيرهاتم االنتهاء
منها وت��م تدعيمها ب�ط��واق��م طبية
عاملية تلبي حاجاتاملرضى كان من
املمكن ال�ق��ول انه ال نحتاج للعالج
بالخارج لكن القطاع الصحيعاجز
وغير قادر على معالجة املرضى.
وت � � ��اب � � ��ع ع� � �س� � �ك � ��ر :ي� � �ج � ��ب ع �ل��ى
الحكومة أن تبدأ بنفسها بترشيد
نفقاتها قبل املساس بحقوق املواطن
فكل وزير لديه عدد من املستشارين
ي �ق �ب �ض��ون آالف ال��دن��ان �ي��ر ش�ه��ري��ا
لذلك يجب البدء بترشيد مثل هذه
النفقات قبل امل�س��اس بمخصصات
املرضى الذين يعالجون بالخارج.
ارتفاع االسعار
إلى ذلك قال النائب خليل الصالح:

ق � � � ��رار م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ب �ت �خ �ف �ي��ض
مخصصات العالج بالخارج لم يراع
ال ��وض ��ع اإلن �س��ان��ي ل�ل�م��رض��ى وواق ��ع
ارت �ف��اع االس �ع��ار ف��ي ال ��دول األجنبية
وان� � ��ه ل ��و ك � ��ان ه� �ن ��اك خ ��دم ��ات ط�ب�ي��ة
م �ت �ط��ورة ف��ي ال �ب�ل�اد مل��ا ل�ج��أ امل��ري��ض
اليها.
وأض � � � � � ��اف :وك � � � ��ان األوج � � � � ��ب ع �ل��ى
الحكومة ان تلجأ بالتوفير ف��ي بند
ال� �ع�ل�اج ب ��ال �خ ��ارج م ��ن خ �ل�ال ح�ص��ره
وق� �ص ��ره ف �ق��ط ب ��ال� �ح ��االت امل�س�ت�ح�ق��ة
وم � �ن � ��ع ح � � � ��االت ال � � �ع �ل��اج ال� �س� �ي ��اح ��ي
وسنقف ونعمل مع باقي الزمالء من
االعضاء من اجل ايقاف هذا القرار.
قرار مجحف
وعلى صعيد متصل رفض النائب
ماضي الهاجري قرار الحكومة خفض
مخصصات ال�ع�لاج بالخارج إل��ى 50
دينارا في أمريكا و 30دينارا في دول

الزلزلة والكندري :سنقدم طلبا لمناقشة
القرار الحكومي الجلسة المقبلة
كشف النائب د .يوسف الزلزلة
ع��ن ان��ه سيتقدم ومجموعة كبيرة
م ��ن ال � �ن� ��واب ف ��ي ج �ل �س��ة  1م ��ارس
ب �ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة ق � � ��رار ال �ح �ك��وم��ة
ال �س �ي��ئ وامل� �ش�ي�ن ب �ش ��أن ت�خ�ف�ي��ض
م � �خ � �ص � �ص � ��ات م� � ��رض� � ��ى ال� � �ع �ل��اج
ب � ��ال � �خ � ��ارج وال � � �غ� � ��اء م �خ �ص �ص��ات
امل� ��راف� ��ق م �ض �ي �ف��ا :وس� �ي� �ك ��ون ي��وم
ال�ث�لاث��اء ه��و ي��وم الحسم بالنسبة
ل �ن ��ا ف ��إم ��ا أن ت� �ت ��راج ��ع ال �ح �ك��وم��ة
ع� � ��ن ه � � � ��ذا ال� � � �ق � � ��رار االس � � �ت � � �ف � ��زازي

والالمدروس واال ستواجه مصيرا
كنا ننتظره منذ فترة طويلة.
م��ن جانبه أع�ل��ن ال�ن��ائ��ب فيصل
ال � � �ك � � �ن� � ��دري ع � ��زم � ��ه ت � �ق� ��دي� ��م ط �ل��ب
ن �ي��اب��ي م ��ع م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ن��واب
مل �ن��اق �ش��ة ق � ��رار ال �ح �ك��وم��ة امل �ت �س��رع
ب�ش��أن خ�ف��ض مخصصات ال�ع�لاج
بالخارج في جلسة األول من مارس
مشيرا ال��ى ان طلب املناقشة يأتي
ل�ل�ت�ص��دي ل �ت �ف��رد ال �ح �ك��وم��ة ب �ق��رار
خفض املخصصات .

وق� � � ��ال ال � �ك � �ن� ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ان� ��ه م ��ن غ �ي��ر امل �ق �ب��ول ان
تلجأ الحكومة إلى تخفيض املبلغ
امل�خ�ص��ص ل�ل�م��رض��ى إل��ى خمسني
دينارا فقط للمريض دون احتساب
مخصصات ل�ل�م��راف��ق م��وض�ح��ا ان
غ �ل�اء امل �ع �ي �ش��ة ف ��ي دول ال �ع�ل�اج ال
يمكن ان تغطيها املبالغ املخصصة
من الحكومة.

أوروب��ا مطالبا إي��اه��ا بالتراجع ف��ورا
عن هذا القرار غير املدروس واملجحف
بحق املرضى الكويتيني.
وت� � � �س � � ��اءل ال � � �ه � ��اج � ��ري أل� � � ��م ت �ج��د
الحكومة ب��اب��ا لترشيد مصروفاتها
غير امل��رض��ى الكويتيني أل��م نطالبها
س � �ل � �ف ��ا ب� � �ع � ��دم امل � � �س � � ��اس ب� ��امل� ��واط� ��ن
واح �ت �ي��اج��ات��ه األس��اس �ي��ة؟ أل ��م تعدنا
ال �ح �ك��وم��ة ب��أن �ه��ا ل��ن ت �ن �ف��رد ب �ق��رارات
ترشيد الدعوم وتخفيض املصروفات!
أم أنها تفتح بابا لعدم تعاونها مع
أعضاء مجلس األمة؟!.
وق ��ال ال �ه��اج��ري ع�ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ان
تتراجع عن قرارها بتخفيض نفقات
م��واط �ن �ي �ه��ا م ��ن امل ��رض ��ى وأص� �ح ��اب
ال� � �ح � ��االت امل ��رض� �ي ��ة ال� �ح ��رج ��ة وب� ��دال
م��ن ت�ق�ل�ي��ص ن �ف �ق��ات ع�لاج �ه��م عليها
ان ت �ب��دأ ب��إج��راءات �ه��ا ال�ت�ق�ش�ف�ي��ة على
م��ؤس �س��ات �ه��ا ووزارات� � �ه � ��ا وه�ي�ئ��ات�ه��ا
وقيادييها وامتيازاتهم ال�ت��ي تحمل
أع �ب ��اء ك �ب �ي��رة ع �ل��ى امل �ي��زان �ي��ة م �ش��ددا
ع �ل��ى ض� � ��رورة أن ت �ت �ح �م��ل ال �ح �ك��وم��ة
ن�ت�ي�ج��ة ع� ��دم اس �ت �ط��اع �ت �ه��ا اس �ت �غ�لال
الفوائض املالية وعدم ايجاد مصادر
بديلة للدخل وال تحملها للمواطن
م��ؤك��دا ض ��رورة أن ت�ت��راج��ع الحكومة
ع��ن مثل ه��ذه ال �ق��رارات غير امل��دروس��ة
وغير املسؤولة التي تأتي على حساب
أرواح املواطنني وصحتهم.

الكلفة الحقيقية
ب � � � ��دوره أع � �ل ��ن ال� �ن ��ائ ��ب د .م�ح�م��د
الحويلة رف�ض��ه ق��رار مجلس ال ��وزراء
خفض مصاريف ال�ع�لاج ف��ي ال�خ��ارج
م ��ؤك ��دا ان امل �ب��ال��غ ال �ت ��ي اع �ل ��ن ع�ن�ه��ا
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ل � �ه � ��ذا امل � ��وض � ��وع
زهيدة للغاية وال تناسب اب��دا الكلفة
الحقيقية للعالج في الخارج.
ودع � � � ��ا ال� �ح ��وي� �ل ��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال ��ى
ال �ت ��راج ��ع ع ��ن ه� ��ذا ال� �ق ��رار ع �ل��ى وج��ه
ال�س��رع��ة اذ ال ي�ح�ت��اج ال �ق��رار السلبي
ال ��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل��راج �ع��ة او التقييم
م �ش �ي��را ال ��ى ان ح��دي��ث وزي � ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس ال��وزراء الشيخ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه م ��ن ان خ �ف��ض م �ص��اري��ف
ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج ن��اف��ذ ه��و ت�ص��ري��ح
اس� �ت� �ف ��زازي وال ي � �ت ��واءم م ��ع م�ط��ال��ب
ال � � �ن� � ��واب وال � ��رغ � �ب � ��ة ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف��ي
التعاون مع مجلس االمة الفتا الى ان
الكثير من النواب اب��دوا رفضهم قرار
مجلس الوزراء.
تجاوز األزمة
وم� ��ن ج��ان �ب��ه رأى ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د
ال � �ج � �ب� ��ري أن � � ��ه م � ��ن امل� �ع � �ي ��ب ان ي �م��ر
االص �ل ��اح االق� �ت� �ص ��ادي ع �ل��ي ح �س��اب
صحة املواطنني وعالجهم مستغربا
ق � ��رار ت�خ�ف�ي��ض م �خ �ص �ص��ات ال �ع�ل�اج
ب��ال�خ��ارج رغ��م أن ال�خ��دم��ات الصحية
املميزة غير متوافرة كما ينبغي.
وق � � � ��ال ال � �ج � �ب� ��ري إن امل� � ��واط� � ��ن ل��م
ي�ل�ج��أ إل ��ى ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج إال بعد
توقف سبل عالجه مطالبا الحكومة
ب��وض��ع ح �ل��ول اخ ��رى ل�ت�ج��اوز األزم ��ة
االقتصادية بعيدا عن صحة املواطن
وسالمته.

ترشيد النفقات
وم � ��ن ج ��ان� �ب ��ه دع � ��ا ال� �ن ��ائ ��ب س�ع��د
ال� �خ� �ن� �ف ��ور ال� �ح� �ك ��وم ��ة إل� � ��ى ض� � ��رورة
التراجع عن ق��رار خفض مخصصات
العالج بالخارج ال��ذي تنوي تطبيقه
على املرضى الكويتيني بحجة ترشيد
النفقات م��ؤك��دا أن ه��ذا التوجه يمس
تلويح باالستجواب
ش��ري �ح��ة ت �ح �ت��اج م �ن��ا ال ��دع ��م ول�ي��س
بدوره قال النائب د.عودة الرويعي:
تخفيض الدعم عنها.
وق � � ��ال ال �خ �ن �ف ��ور «ي � ��ا ح �ك��وم �ت �ن��ا تريثت ل�ع�ل��ي أرى ت�ف�س�ي��را م��ن وزي��ر
ال��رش �ي��دة اذا ك ��ان ل��دي �ك��م ت��وج�ه��ات الصحة او من الحكومة ح��ول خفض
ب�ت��رش�ي��د االن �ف��اق ن��رج��و أن ت��ذه�ب��وا مخصصات ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج ويبدو
م �ب��اش��رة إل� ��ى أم ��اك ��ن ال� �ه ��در وأن ال إم��ا أن الحكومة ال ت��ري��د ال�ت�ع��اون مع
تتعرضوا للمواطنني بشكل مباشر املجلس وإما مواجهته.
أو غير مباشر خصوصا وأن الجميع
وت��اب��ع :أنا وم�ج�م��وع��ة م��ن ال�ن��واب
ف� ��ي ال �س �ل �ط �ت�ي�ن أك� � � ��دوا أن امل ��واط ��ن ح� ��ال � �ي� ��ا خ � � � � ��ارج ال � � �ب �ل ��اد ف� � ��ي م �ه �م��ة
ل ��ن ي �ت �ض��رر م ��ن اج � � ��راءات ال�ت��رش�ي��د رس �م �ي��ة وإن ك ��ان الب ��د م ��ن تخفيض
ف �م��ا ب��ال �ك��م ب��امل��واط �ن�ي�ن امل ��رض ��ى؟!» امل �خ �ص �ص��ات ف �ل �ن �ب��دأ ن �ح��ن ال� �ن ��واب
الفتا إل��ى أن ه��ؤالء املرضى يعانون والوزراء دون غيرنا وخاصة املرضى.
األم� ��ري� ��ن ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال� �ح ��ال ��ي وه ��م
واض � � ��اف ال� ��روي � �ع� ��ي :وح� �ت ��ى ه ��ذه
ي�ت�ق��اض��ون م�خ�ص�ص��ات امل��ري��ض  ٧٠اللحظة ال اع ��رف س�ب��ب ال�خ�ف��ض لكن
دي �ن��ارا ول�ل�م��راف��ق بمبلغ  ٥٠دي�ن��ارا مسؤولية الوزير قائمة وان لم يتراجع
وال تكفيهم بسبب الغالء في غالبية ع��ن ال�ق��رار ف�لاب��د م��ن ص�ع��وده املنصة
ال ��دول ال�ت��ي يعالجون فيها السيما مرة اخرى وهذه املرة غير السابقة.
ال� � � ��دول ال� �غ ��رب� �ي ��ة م� �ت� �س ��ائ�ل�ا :ف� �م ��اذا
س �ي �ك��ون وض �ع �ه��م ب �ع��د ه� ��ذا ال �ق��رار
املجحف وغير املدروس ؟!
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ما إجراءات السيطرة على األمراض المعدية بين المقيمين بالبالد؟

النصف يسأل العبيدي عن آلية منح غير الئق
طبيا للعمالة الوافدة
ق��دم ال�ن��ائ��ب راك ��ان ال�ن�ص��ف س��ؤاال
إلى وزير الصحة د علي العبيدي قال
فيه :نمى ال��ى علمي ان ادارة الصحة
العامة قد خصصت بعض موظفيها
من غير األطباء ملنح صفة (غير الئق
صحيا) للعمالة الوافدة على النظام
اآللي املربوطة بوزارة الداخلية.
وطالب افادته وتزويده بالتالي:
 اسماء وجنسيات هؤالء املوظفنيال�ح��ال�ي�ين م��ن غ�ي��ر االط �ب��اء ف��ي إدارة
ال �ص �ح��ة ال �ع ��ام ��ة ال ��ذي ��ن ت ��م م�ن�ح�ه��م
ارق � ��ام ت�ش�غ�ي��ل ع �ل��ى ن �ظ��ام ال�ح��اس��ب
اآلل��ي ب ��إدارة الصحة العامة املربوط
م��ع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة الدخ ��ال ب�ي��ان��ات
ال��واف��دي��ن ال�غ�ي��ر الئ�ق�ين ص�ح�ي��ا وم��ن
هو الشخص الذي قد تقدم بطلب لدى
ادارة نظم املعلومات بوزارة الداخلية
ملنحهم أرقام تشغيل وهل يوجد قرار
اداري من وكيل الوزارة باملوافقة على
منحهم هذه الصالحية؟
 ه��ل ت�ت��م م��راج�ع��ة ب �ي��ان��ات الغيرالئ � �ق�ي��ن ص� �ح� �ي ��ا ال � ��ذي � ��ن ت � ��م ادخ � � ��ال
ب �ي��ان��ات �ه��م م ��ن ه� ��ؤالء امل��وظ �ف�ي�ن غير
األطباء بمعرفة لجنة طبية وم��ا هي
امل �س �م �ي��ات ال��وظ �ي �ف �ي��ة الع� �ض ��اء ه��ذه
اللجنة وال �ق��رار االداري ال �ص��ادر من
وكيل الوزارة بشأنها؟
 ه��ل ي��وج��د ب��ال�ن�ظ��ام اآلل ��ي لغيرالالئقني صحيا بادارة الصحة العامة
م��ا يظهر على شاشة الحاسب االل��ي
س �ب ��ب ادخ � � ��ال ب� �ي ��ان ��ات ال �غ �ي ��ر الئ ��ق
صحيا م��ن ن��اح�ي��ة ب�ي��ان اس��م امل��رض
امل� �ع ��دي ل�ل�ش�خ��ص امل� �ص ��اب وت��اري��خ
اج� � ��راء ال �ف �ح��ص امل �خ �ت �ب��ري ل �ل ��دم او
ال �ت �ص��وي��ر ال �ش �ع��اع��ي ل�ف�ح��ص ال ��درن
واس ��م م��رك��ز ف�ح��ص ال�ع�م��ال��ة ال��واف��دة
املختصة الذي اجرى الفحص وتاريخ
ص � � ��دور ال �ن �ت �ي �ج��ة واس � � ��م ال �ش �خ��ص
معتمد نتيجة ال�ف�ح��ص ف��ي مختبر
الفيروسات او وحدة مكافحة الدرن؟
اذا كانت االجابة بنعم يرجى موافاتي
بنسخ من عمل هذا النظام تؤيد ذلك
واذا كانت االج��اب��ة ب�لا فمن املسؤول
ع��ن ه��ذا التقصير وه��ل ت��م التحقيق
معه وملاذا لم يتم معالجة هذا الخلل؟
 م � ��ا ه � ��و اج � �م ��ال ��ي ع� � ��دد ح � ��االتاألم � � � � ��راض امل� �ع ��دي ��ة ل �غ �ي��ر ال�ل�ائ �ق�ي�ن
ص �ح �ي��ا م ��ن ال ��واف ��دي ��ن اع� �ت� �ب ��ارا م��ن
 2012/1/1والذين تم ادخال بياناتهم
م��ن اش �خ��اص غ�ي��ر اط �ب��اء ع�ل��ى نظام
الحاسب االلي ب��ادارة الصحة العامة
امل��رب��وط م��ع وزارة ال��داخ�ل�ي��ة م��وزع��ة
حسب املرض والجنسية واملهنة حتى
تاريخ هذا السؤال؟ وكم عدد الحاالت
ال �ت��ي ادخ �ل �ه��ا ك��ل م��وظ��ف ع �ل��ى ح��ده
ل��ه رق��م تشغيل م��وزع حسب املريض
والجنسية وامل�ه�ن��ة للمصابني؟ وكم
ع� ��دد وج �ن �س �ي��ات ال � �ح ��االت ال �ت ��ي ت��م

ت�ع��دي�ل�ه��ا م��ن غ �ي��ر الئ ��ق ص�ح�ي��ا ال��ى
الئق صحيا خالل هذه الفترة وسبب
التعديل وم��ن ق��ام ب��ه وم��واف��ات��ي بما
يؤيد باملستندات واألدلة.
 ه � ��ل ت � ��وج � ��د س � �ي ��اس ��ة ت �ش �غ �ي��لملراكز فحص العمالة ال��واف��دة ب��ادارة
ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة م �ع �ت �م��دة ب �ق ��رار من
وكيل الوزارة ومن املجلس التنسيقي
للصحة العامة ومن ادارة الجودة؟ اذا
ك��ان��ت االج��اب��ة بنعم ي��رج��ى موافاتي
ب��امل �س �ت �ن��دات ال �ت��ي ت��ؤك��د ذل � ��ك .واذا
كانت االجابة بال فلماذا هذا التقصير
ف��ي االداء املهني واالخ�ل�ال الوظيفي
الذي قام به مدير ادارة الصحة العامة
ورئيس قسم صحة املوانئ والحدود؟
 مل � ��اذا ط �ل �ب��ت وزارة ال �ص �ح��ة منمجلس ال��وزراء ان يكون الوافد الذي
ي�ج��ري ل��ه اخ�ت�ب��ار البلمرة املتسلسل
(ب � � ��ي س � ��ي أر) ل�ل�ال� �ت� �ه ��اب ال� �ك� �ب ��دي
(س� � ��ي) م �ق �ي �م��ا ف ��ي ال � �ب �ل�اد اك� �ث ��ر م��ن
 15ع��ام��ا ول �ف �ئ��ات وظ �ي �ف �ي��ة م �ح��ددة
دون س��واه��ا واذا ه��ذا االم ��ر يتنافى
وال �ه��دف ال��وق��ائ��ي ال �ص��ادر م��ن آجلة
ال � �ق � ��رار وع �ل �ي ��ه اذا ك ��ان ��ت االج� �س ��ام
املضادة تشكل مرضا فما هو الهدف
الطبي م��ن تحديد تلك امل��دة ولفئات
دون س��واه��ا وع ��دم ش �م��ول العاملني
ب��ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص م ��ن ذات ال �ف �ئ��ات
تحقيقا للعدالة.
 ه��ل االج �س��ام امل �ض��ادة لاللتهابال � �ك � �ب � ��د ال� � �ف� � �ي � ��روس � ��ي (س � � � � ��ي) ل � ��دى
الكويتيني والوافدين تشكل خطورة
على الصحة العامة في البالد؟ وهل
ت �ن �ت �ق��ل ك � �ع� ��دوى م� ��ن ش� �خ ��ص آلخ ��ر
ع � ��ن ط� ��ري� ��ق امل� �خ ��ال� �ط ��ة ال �ش �خ �ص �ي��ة
(ك��امل �ص��اف �ح��ة وامل �ش ��ارك ��ة ف ��ي ال�ع�م��ل
واالك ��ل وال �ش��رب وال�ع�ن��اق وال�ق�ب�لات)
وه��ل يعتبر ح��ام��ل االج �س��ام امل�ض��اد
ل�لال�ت�ه��اب ال�ك�ب��دي ال�ف�ي��روس��ي (س��ي)
والسلبي الختبار البلمرة املتسلسل
(ب� � ��ي س� ��ي ار) م � �ص ��در ق� �ل ��ق وق ��ائ ��ق
ل�ل�ع��ام�ل�ين ب� � ��وزارة ال �ص �ح��ة وم ��ا هي
املستندات العلمية التي تؤكد ذلك من
مراجع علمية؟
 كم عدد حاملي االجسام املضادةل�لال�ت�ه��اب ال�ك�ب��دي ال�ف�ي��روس��ي (س��ي)
ال� ��ذي� ��ن ل� ��م ت �ج ��ر ل �ه ��م م� ��راك� ��ز ف�ح��ص
ال�ع�م��ال��ة ال ��واف ��دة ال�ب�ل�م��رة املتسلسل
(ب ��ي س��ي أر) وق��ام ��ت ادارة ال�ص�ح��ة
ال �ع��ام��ة ب �م �خ��اط �ب��ة وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
ب�ع��دم منحهم االق��ام��ة واب�ع��اده��م عن
البالد اعتبارا من  2012/1/1وحتى
ت��اري��خ ه ��ذا ال� �س ��ؤال م��وزع�ي�ن حسب
الجنس والجنسية واملهنة؟
 ه ��ل ح��ام �ل��ي االج � �س ��ام امل �ض ��ادةل�ل��ال � �ت � �ه� ��اب ال� � �ك� � �ب � ��دي ال � �ف � �ي� ��روس� ��ي
(س ��ي) وال�س�ل�ب�ي�ين الخ �ت �ب��ار ال�ب�ل�م��رة
املتسلسل (بي سي أر) من الكويتيني

راكان النصف

وغ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين ي �ت��م ع�لاج �ه��م في
م�س�ت�ش�ف�ي��ات وزارة ال �ص �ح��ة بسبب
وج � ��ود ه� ��ذه االج � �س� ��ام امل � �ض� ��ادة ف��ي
دمائهم؟ اذا كانت االجابة بنعم يرجى
م��واف��ات��ي ب��اس�م��اء ت�ل��ك االدوي� ��ة التي
ت�ص��رف�ه��ا ل �ه��م م�س�ت�ش�ف�ي��ات ال � ��وزارة
وم��راك��زه��ا العالجية او امل�ص��رح بها
في القطاع الطبي الخاص للتخلص
م��ن ه ��ذه االج �س��ام امل �ض��ادة وم ��ا هي
التكلفة املالية السنوية التي تتكبدها
وزارة ال�ص�ح��ة ج ��راء ذل��ك واذا كانت
االجابة بال فلماذا يتم ابعاد الوافدين
ح��ام�ل��ي االج �س��ام امل �ض��ادة لاللتهاب
ال�ك�ب��دي ال�ف�ي��روس��ي (س��ي) م��ن البالد
وقطع ارزاقهم وتشتيت أسرهم؟
 ه��ل ت��وج��د ت��وص�ي��ات م��ن منظمةال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة وم ��رك ��ز ال�س�ي�ط��رة
ع�ل��ى االم ��راض ف��ي ال��والي��ات املتحدة
االم �ي��رك �ي��ة ب �ش��أن ح��ام �ل��ي االج �س��ام
املضادة االلتهاب الكبدي الفيروسي
(س � � ��ي) ت �ت �ع �ل��ق ب �م �ن �ع��م م � ��ن ال �س �ف��ر
وال�ع�م��ل واالق��ام��ة؟ اذا ك��ان��ت االج��اب��ة
ب �ن �ع��م ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي ب� �ص ��ورة م��ن
ه� ��ذه ال �ت��وص �ي��ات م ��ع ب� �ي ��ان اس �ب��اب
ع� ��دم ال� �ت ��زام ال� � � ��وزارة ب �ه��ا ح �ت��ى يتم
السيطرة على الحاملني لفيروس سي
واالمراض املعدية في البالد
 نمى الى علمي ان الوكيل املساعدل � �ش� ��ؤون ال �ص �ح ��ة ال� �ع ��ام ��ة ال ت�ح�م��ل
م��ؤه�لا علميا ب��ال��دراس��ات العليا في
تخصص الصحة العامة وانما لديها
تخصص في طب العائلة وعلى غير
سابقيها الوكيلني املساعدين لشؤون
ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة ال �ل��ذي��ن ش �غ�ل�ا ه��ذا
امل �ن �ص��ب وك ��ان ��ا ي �ح �م�ل�ان ت�خ�ص�ص��ا
بالطب في فرع الصحة العامة.
يرجى موافاتي عن سبب تكليفها
ه � � ��ذا ال � �ق � �ط� ��اع ال � � � ��ذي ي� �خ ��ص االم � ��ن
ال �ص �ح��ي ف ��ي ال ��دول ��ة وه ��ي ال تحمل
تخصصا علميا في الصحة العامة؟
ي� � ��رج� � ��ى م� � ��واف� � ��ات� � ��ي ب � � �ص� � ��ور م��ن
مؤهالتها العلمية والجامعات التي
درس� ��ت ب �ه��ا وال �ل �ج �ن��ة امل �ش �ك �ل��ة ال�ت��ي

واف� �ق ��ت ع �ل��ى اخ �ت �ي��اره��ا ب �ع��د اج� ��راء
املفاضلة بينها وبني غير من االطباء
ال �ك��وي �ت �ي�ين ال � ��ذي ي �ح �م �ل��ون درج �ت��ي
ال��دك�ت��وراة واملاجستير في تخصص
الصحة العامة؟
 ما اسم كل من مدير ادارة الصحةال�ع��ام��ة ورئ �ي��س ق�س��م ص�ح��ة امل��وان��ئ
وال � �ح � ��دود ال �ح��ال �ي�ي�ن وم��ؤه�لات �ه �م��ا
ال �ع �ل �م �ي ��ة ت � ��م ن� �ش ��ر اع� �ل� ��ان واج� � � ��ر ء
مفاصلة بينها وب�ين اطباء كويتيني
آخ��ري��ن م��ن ال�ح��اص�ل�ين ع�ل��ى درج�ت��ي
ال��دك�ت��وراه واملاجستير في تخصص
ال �ص �ح��ة ال �ع ��ام ��ة اذا ك ��ان ��ت االج ��اب ��ة
بنعم يرجى موافاتي بصورة من هذا
االع �ل�ان وق ��رار ال�ل�ج�ن��ة امل�ش�ك�ل��ة التي
واف �ق��ت ع�ل��ى اج� ��راءا امل�ف��اض�ل��ة بينها
وب�ي�ن غ�ي��ره��م م��ن االط �ب��اء الكويتيني
لتكليفهما ف��ي وظ�ي�ف�ت�ه�م��ا ال�ح��ال�ي��ة
وم� ��ن رش �ح �ه �م��ا او ن��دب �ه �م��ا ل�ه��ات�ين
ال��وظ �ي �ف �ت�ين واذا ك��ان��ت االج ��اب ��ة بال
فلماذا لم تتم هذه االجراءات؟
 ك��م ع��دد واس �م��اء أط �ب��اء الصحةالعامة للعاملني ب ��وزارة الصحة من
ال �ك��وي �ت �ي�ين ال �ح��اص �ل�ي�ن ع �ل��ى درج ��ة
ال� ��دك � �ت� ��وراه وك ��ذل ��ك امل��اج �س �ت �ي��ر ف��ي
ت�خ�ص��ص ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة وامل�س�م��ى
الوظيفي لكل منهم وتاريخ تعيينهم
ومراكز عملهم الحالية.
وم��ن ال��ذي��ن ك�ل�ف��وا ب��ال�ع�م��ل للقيام
ب�م�ه��ام م��دي��ر وادارة ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة
اث � �ن� ��اء اج � ��ازات � ��ه ف� ��ي ن �ف ��س م �س �ت��واه
الوظيفي؟ وهل تم تكليف من في غير
مستواه الوظيفي؟ وملاذا؟
يرجى موافاتي باملستندات الدالة
على ذل��ك وق��رارات التكليف الصادرة
من وكيل الوزارة.
 ص��در ق��رار وزي��ر الصحة بإنشاءامل�ج�ل��س ال�ت�ن�س�ي�ق��ي ل�ل�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة
والذي يفترض ان يجتمع مرة واحدة
ف��ي ال�ش�ه��ر مل�ن��اق�ش��ة اوض� ��اع الصحة
ال �ع��ام��ة ف ��ي ال �ب�ل�اد واي� �ج ��اد ال�ح�ل��ول
املناسبة لها.
يرجى موافاتي بعدد االجتماعات
التي عقدها هذا املجلس خالل الفترة
م��ن  2012/1/1وح�ت��ى ه��ذا ال �س��ؤال؟
وموافاتي ايضا بصور من محاضر
تلك االجتماعات التي عقدها املجلس
مصدقة من االع�ض��اء ووكيل ال��وزارة
وك � ��ذل � ��ك ص � � � ��ورة م � ��ن ق � � � ��رار ت �ش �ك �ي��ل
امل�ج�ل��س ال�ت�ن�س�ي�ق��ي ل�ل�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة
واختصاصاته واس��م رئيس املجلس
ال�ت�ن�س�ي�ق��ي ل�ل�ص�ح��ة ال �ع��ام��ة ال�ح��ال��ي
ووظيفته؟
 ص��در ق��رار وزي��ر الصحة بإنشاءاملجلس التخصصي للصحة العامة
ي��رج��ى م��واف��ات��ي ب �ع��دد االج�ت�م��اع��ات
ال � �ت� ��ي ع� �ق ��ده ��ا ه� � ��ذا امل� �ج� �ل ��س خ�ل�ال
ال�ف�ت��رة م��ن  2012/1/1وح�ت��ى تاريخ

ه ��ذا ال� �س ��ؤال وم ��واف ��ات ��ي ب �ص��ور من
م� �ح ��اض ��ر ت� �ل ��ك االج � �ت � �م� ��اع� ��ات ال �ت��ي
عقدها مصدقة م��ن االع�ض��اء ووكيل
الوزارة وكذلك صورة من قرار تشكيل
املجلس التخصصي للصحة العامة
واختصاصاته واس��م رئيس املجلس
التخصصي للصحة العامة الحالي
ووظيفته؟
 اع� �ت ��ادت ادارة ال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ةخ�ل�ال س �ن ��وات م��اض �ي��ة ع �ل��ى اص ��دار
اح � �ص ��ائ � �ي ��ات اس� �ب ��وع� �ي ��ة وش �ه ��ري ��ة
وسنوية تبني عدد ومعدالت االمراض
امل �ع��دي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة ف��ي دول� ��ة ال�ك��وي��ت
ودأب ��ت ب��ارس��ال�ه��ا دوري ��ا ال��ى اللجنة
الصحية بمجلس االمة ومكتب وزير
ال �ص �ح��ة ووك� �ي ��ل ال � � ��وزارة وال ��وك�ل�اء
املساعدين واالدارات الفنية بالوزارة
واملناطق الصحية ووزارة الخارجية
وك �ل �ي��ة ال� �ط ��ب ب �ج��ام �ع��ة ال �ك ��وي ��ت ث��م
توقف ارس��ال ه��ذه االحصائيات الى
هذه الجهات.
ي ��رج ��ى اف ��ادت ��ي ع ��ن س �ب��ب ت��وق��ف
ارس � � � ��ال ه� � ��ذه االح � �ص� ��ائ � �ي� ��ات ول �ع��د
س � �ن� ��وات ال� � ��ى ه� � ��ذه ال � �ج � �ه� ��ات؟ وم ��ن
امل �س��ؤول ع��ن ه��ذا ال�ت�ق�ص�ي��ر وه��ل تم
ال�ت�ح�ق�ي��ق م �ع��ه؟ وه ��ل ت��وج��د ام ��راض
معدية مستجدة بالبالد حالت دون
الكشف عنها او توجد زيادة في اي من
م�ع��دالت االم ��راض امل�ع��دي��ة وال��وف�ي��ات
وب �خ ��اص ��ة م � ��رض ف � �ي ��روس ك ��ورون ��ا
وانفلونزا الخنازير والتدرن الرئوي
لدى الكويتيني وغير الكويتيني؟ مع
موافاتي بنسخ من هذه االحصائيات
وال� �ت� �ق ��اري ��ر االس �ب ��وع �ي ��ة وال �ش �ه��ري��ة
والسنوية الدارة الصحة العامة خالل
الفترة  2010/1/1وحتى ت��اري��خ هذا
السؤال.
ت � ��زوي � ��دي ب � � ��االج � � ��راءات ال� ��دوري� ��ة
ال�ت��ي ت�ت�خ��ذه��ا ادارة ال�ص�ح��ة العامة
للسيطرة على االم ��راض املعدية بني
امل �ق �ي �م�ي�ن ب �ع��د م �ن �ح �ه��م االق� ��ام� ��ة ف��ي
القطاع الخاص او القطاع الحكومي
وخ �ل��ال ف �ت��رة ت ��واج ��ده ��م ع �ل��ى ارض
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وم� � ��ا اس � �م� ��اء ال� �ف ��رق
الطبية املشكلة لهذا الغرض ونتائج
اعمالها مع موافاتي بنسخ من هذه
االح�ص��ائ�ي��ات وال�ت�ق��اري��ر االسبوعية
والشهرية والسنوية الدارة الصحة
ال�ع��ام��ة خ�ل�ال ال�ف�ت��رة م��ن 2010/1/1
وحتى تاريخ هذا السؤال؟
 ه� ��ل ي �ت ��م إج� � � ��راء ك� �ش ��وف ط�ب�ي��ةوت � �ح� ��ال � �ي� ��ل ط� �ب� �ي ��ة ل� �ل� �ع ��ام� �ل�ي�ن غ �ي��ر
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي�ي��ن ف � � ��ي وزارة ال� �ص� �ح ��ة
وامل �س �ت �ش �ف �ي��ات وال � ��وح � ��دات ال�ط�ب�ي��ة
ال �خ��اص��ة م��ن ال�ع��ام�ل�ين ف��ي امل �ج��االت
الطبية واالدارية.

ما هو اجمالي عدد
حاالت األمراض
المعدية لغير
الالئقين صحيا من
الوافدين اعتبارا
من 2012/1/1
لماذا طلبت وزارة
الصحة من مجلس
الوزراء ان يكون
الوافد الذي يجري
له اختبار البلمرة
مقيما في البالد
اكثر من  15عاما
كم عدد حاملي
االجسام المضادة
لاللتهاب الكبدي
الذين لم تجر لهم
البلمرة المتسلسل
(بي سي أر)
هل يتم إجراء
كشوف طبية
وتحاليل طبية
للعاملين غير
الكويتيين في
وزارة الصحة
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الكويت تحتفل بالذكرى العاشرة لتولي سموه والية العهد

نواف األحمد عاشق لتراب الكويت
مع إشراقة صباح يوم األح��د 21
فبراير ال�ج��اري سيبدأ ال�ي��وم األول
م ��ن ال �س �ن��ة ال� �ع ��اش ��رة ل �س �م��و ول��ي
العهد األم�ي�ن الشيخ ن��واف األحمد
بعد مبايعته م��ن مجلس األم��ة في
جلسة تاريخية في  20فبراير 2006
وت��زك�ي�ت��ه م��ن ص��اح��ب ال�س�م��و أمير
البالد الشيخ صباح األحمد حفظه
الله ورع��اه في  7فبراير  2006أعلن
ص��اح��ب ال�س�م��و األم �ي��ر ع��ن تزكيته
ألخ �ي��ه ال�ش�ي��خ ن� ��واف األح �م��د ول�ي��ا
ل �ل �ع �ه��د وع� ��ن ق � ��رار س� �م ��وه ت�ك�ل�ي��ف
الشيخ ناصر املحمد رئيسا للوزراء.
وف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ب�ع��ث صاحب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
األح� �م ��د ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى أخ�ي��ه
س� �م ��و ن� ��ائ� ��ب األم � �ي � ��ر ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ه ��ذا نصها:
سمو نائب األم�ي��ر ول��ي العهد األخ
العزيز الشيخ نواف األحمد.
يطيب ل��ي ب�ك��ل ال ��ود وامل�ح�ب��ة أن
أع ��رب لسموكم ال�ك��ري��م ع��ن خالص
التهاني القلبية وعن طيب املشاعر
وصادق التمنيات بمناسبة الذكرى
ال � �ع� ��اش� ��رة ل� �ت� �ب ��وؤ س� �م ��وك ��م والي� ��ة
العهد.
وإذ اس� � �ت � ��ذك � ��ر ب � �ك� ��ل ال� �ت� �ق ��دي ��ر
واالع � �ت� ��زاز ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ال�غ��ال�ي��ة
والعزيزة على نفسي وعلى شعبنا
ال �ع��زي��ز ف��إن�ن��ا ن�ث�م��ن ع��ال�ي��ا مسيرة
س �م��وك��م ال �ن �ي��رة وامل �ف �ع �م��ة ب��أس�م��ى
م �ع��ان��ي ح ��ب ووف� � ��اء أه� ��ل ال �ك��وي��ت
وال � �ح� ��اف � �ل� ��ة ب ��ال� �ع� �ط ��اء امل� �ت ��واص ��ل
والتفاني ف��ي خدمة ال��وط��ن الغالي
وشعبنا العزيز.
مبتهلني إل��ى املولى جلت قدرته
أن يوفقنا جميعا وأن يسدد خطانا
الستكمال مسيرة أسالفنا الخيرة
طيب الله ثراهم ملواصلة النهوض
ب��وط �ن �ن��ا ال �ع��زي��ز وت �ح �ق �ي��ق ك ��ل م��ا
ننشده له من نمو وتطور وازده��ار
وأن يحفظه ويديم عليه نعمة األمن
واألم � � ��ان وال� ��رخ� ��اء وأن ي��دي��م على
سموكم موفور الصحة والعافية.
ه ��ذا وق ��د ت�ل�ق��ى ص��اح��ب ال�س�م��و
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
ب ��رق� �ي ��ة ش� �ك ��ر ج� ��واب � �ي� ��ة م � ��ن س �م��و
ن ��ائ ��ب األم� �ي ��ر ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن��واف األح�م��د ه��ذا نصها :صاحب
ال� �س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد امل �ف��دى ال �س�ل�ام عليكم
ورح�م��ة الله وبركاته تلقيت ببالغ
االمتنان والتقدير الرسالة العزيزة
ع�ل��ى ن�ف�س��ي م��ن ق�ب��ل امل �ق��ام ال�ع��ال��ي
ل�س�م��وك��م ال�ت��ي حفلت ب��أغ�ل��ى آي��ات
ال�ت�ه��ان��ي وأع ��ز ال�ت�ب��ري�ك��ات مقرونة
بكريم املشاعر السامية والتمنيات
الطيبة بمناسبة ال��ذك��رى العاشرة
لتوليتي والية العهد.
وإذ أجدد الشكر والثناء لسموكم

سموه إنسان بكل
معاني الكلمة
يحمل بين ضلوعه
قلبا كبيرا يتسع
لمحبة الجميع
يعرفه الشعب
بتواضعه ودماثة
خلقه وفزعته
لنصرة الضعيف
والمظلوم

صاحب السمو األمير مع أخيه سمو ولي العهد

ف��إن��ي وأه��ل ال�ك��وي��ت أجمعني نرفع
أك��ف ال�ض��راع��ة إل��ى امل��ول��ى ع��ز وجل
ن��دع��وه ون�ب�ت�ه��ل إل �ي��ه أن ي�م��ن على
س� �م ��وك ��م ب��ال �ع �م��ر امل� ��دي� ��د م �ت��دث��را
ب � ��رداء ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة وال �ه �ن��اء
وأن ي �م��د س �م��وك��م ب �ع��ون م ��ن ل��دن��ه
ح�ت��ى يكلل ع�ه��دك��م امل�ج�ي��د بإنجاز
ك��ل م��ات�ن�ش��دون��ه س�م��وك��م لكويتنا
الغالية وأهلها األوف �ي��اء م��ن علياء
وس � � � ��ؤود ورخ � � � ��اء ف � ��ي ظ � ��ل س �ي��اج
منيع من الوحدة الوطنية الصلبة
ف��ي ك�ن��ف س�م��وك��م راع �ي��ا ملسيرتنا
ون�ه�ض�ت�ن��ا وأب �ق��اك��م ذخ � ��را ل�ل�ب�لاد
وقائدا للعمل اإلنساني.
العمل العام
وول� � ��ي ال �ع �ه ��د ع �م ��ل ط ��وي�ل�ا ف��ي
ال� �خ ��دم ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ب�ل�اد م �س �خ��را
نفسه وقدراته للصالح العام فكان
سموه رجال ق��ادرا دائما على حمل
وتحمل كل املسؤوليات التي يكلف
بها فتقلد املناصب بأنواعها فكان
محافظا ووزي ��را للداخلية ووزي��را
ل �ل��دف��اع ووزي � � ��را ل �ل �ش��ؤون ون��ائ �ب��ا
ل��رئ �ي��س ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي ون��ائ �ب��ا
أول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وق��د
تولى كل هذه املسؤوليات الجسام
ف��أداره��ا بكل اق�ت��دار بل وك��ان ق��ادرا

دوم ��ا ع�ل��ى ك�س��ب امل��زي��د م��ن األح�ب��ة
ح�ت��ى ت�م�ت��ع ب�ش�ع�ب�ي��ة ط��اغ�ي��ة قلما
يوجد لها مثيل.
محطات صعبة
واج� ��ه ال �ش �ي��خ ن� ��واف ال�ك�ث�ي��ر من
املحطات الصعبة في مسيرته وأي
م�ح�ط��ة أص �ع��ب م��ن ال �غ��زو ال�ع��راق��ي
الغاشم لكنه كان صلبا قويا قادرا
على أن يعني إخوانه ،األمير الراحل
الشيخ جابر األحمد وسمو األمير
ال � ��وال � ��د ال �ش �ي ��خ س �ع ��د ال �ع �ب ��د ال �ل��ه
ورف �ي��ق درب� ��ه س �م��و األم �ي��ر ال�ش�ي��خ
صباح األحمد.
وواج � � ��ه وه� ��و ع �ل��ى رأس وزارة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة أزم � � � ��ة اإلره� � � � � ��اب ال � ��ذي
ح � � ��اول أن ي� �ض ��رب ال� �ك ��وي ��ت ف �ك��ان
ال�ش�ي��خ ن ��واف ل��ه ب��امل��رص��اد وتمكن
م ��ن ال �ق �ض��اء ع �ل��ى ه ��ذه اآلف� ��ة وه��ي
ف ��ي م �ه��ده��ا م�ت�ح�م�لا ك ��ل ال�ص�ع��اب
وم� �ت� �ج ��اوزا إي ��اه ��ا واب �ت �س��ام �ت��ه لم
تفارق يوما محياه.
مبايعة باإلجماع
وف ��ي  20ف �ب��راي��ر  2006ب��اي��ع 64
ع�ض��وا ف��ي مجلس األم��ة ب�ين نائب
ووزي� � ��ر وب ��اإلج� �م ��اع س �م��و ال�ش�ي��خ
ن � ��واف األح� �م ��د ول� �ي ��ا ل �ل �ع �ه��د وف �ق��ا

للمادة ال��راب�ع��ة م��ن ال��دس�ت��ور وأدى
س� �م ��وه ال �ي �م�ي�ن ال ��دس� �ت ��وري ��ة أم� ��ام
املجلس.
واج� � �م � ��ع ال � � �ن� � ��واب ف � ��ي ال �ج �ل �س��ة
التاريخية ملبايعة سمو ولي العهد
ع �ل��ى ت �ق��دي��ره��م ل �خ �ط��وات ص��اح��ب
السمو األمير الشيخ صباح األحمد
وام �ت��دح��وا اخ �ت �ي��ار س �م��وه للشيخ
نواف األحمد وليا للعهد.
وأك � ��د ال� �ن ��واب ف ��ي ت �ل��ك ال�ج�ل�س��ة
أن سمو األم�ي��ر وض��ع األم��ان��ة بأيد
أمينة مشيرين إلى أن الشيخ نواف
األحمد رجل يحبه الشعب الكويتي
ورج� ��ل خ ��دم ال �ب�ل�اد ك �ث �ي��را وم� ��ازال
ي �خ��دم ال �ب�ل�اد وق ��دم ال�ك�ث�ي��ر مل��ا فيه
مصلحة البالد وأضافوا أن مواقف
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د ال ت�ن�س��ى إذ
ك ��ان ال �س��اع��د األي �م��ن ل�س�م��و األم�ي��ر
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د م�ن��ذ توليه
رئاسة الوزراء وقدم الكثير وسيقدم
كل ما فيه خدمة للوطن واملواطنني.
وخالل جلسة مجلس االمة التي
ادى فيها سمو الشيخ نواف االحمد
اليمني الدستورية وليا للعهد اكد
سموه ان تاريخ الكويت يشهد على
أن ه ��ذه ال ��دول ��ة ال �ص �غ �ي��رة تمكنت
دائ �م��ا م��ن ت �ج��اوز امل�ح��ن والعقبات
م �ه �م��ا ت �ع��اظ �م��ت ب �ف �ض��ل م ��ن ال �ل��ه -

تعالى ـ ووقوف شعبها صفا واحدا
صلبا خلف قياداته املتعاقبة.
قيادة رشيدة
وقال سموه في تلك الجلسة انني
بكل الفخر واالعتزاز أحني هامتي
اج�لاال واك�ب��ارا لهذا الوطن العظيم
وش� �ع� �ب ��ه ال � ��وف � ��ي ال � �ك� ��ري� ��م ف � ��ي ظ��ل
ال �ق �ي��ادة ال��رش�ي��دة ل�ص��اح��ب السمو
أمير البالد.
واع� � � � � ��رب س� � �م � ��وه ع� � ��ن اع � � �ت� � ��زازه
وام �ت �ن��ان��ه ب�ث�ق��ة س �م��و االم �ي��ر على
ت��زك�ي�ت��ه ول�ي��ا للعهد وال �ت��ي تكللت
بموافقة مجلس االمة شاكرا سموه
االعضاء على املوافقة الكريمة على
ه��ذه التزكية التي حظيت باجماع
ممثلي الشعب معتبرا اياها وساما
على صدره.
واكد سمو ولي العهد ان الوحدة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ت �م �ث ��ل س� �ي ��اج ��ا ي �ح �م��ى
ال �ك��وي��ت ف ��ي م��واج �ه��ة م ��ن ي �ع��ادي��ه
وح� �ص� �ن ��ا ي � �ل� ��وذ ب � ��ه ف � ��ي م �ج��اب �ه��ة
ال � �ش� ��دائ� ��د وال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ع� �ل ��ى م��ر
العصور واالزمان.
وك� ��ان س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد اص ��در
ام��را ام�ي��ري��ا ف��ي ال�س��اب��ع م��ن فبراير
 2006ب�ت��زك�ي��ة س�م��و ال�ش�ي��خ ن��واف
االح �م��د ل��والي��ة ال�ع�ه��د ن�ظ��را ال��ى ما

عهد م��ن سموه م��ن ص�لاح وج��دارة
وك�ف��اءة تؤهله لوالية ه��ذا املنصب
فضال عن توافر الشروط املنصوص
عليها في الدستور وقانون أحكام
توارث االمارة فيه.
وي � �ف � �خ� ��ر ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ون ب��ال �ث �ق��ة
االم �ي��ري��ة ف��ي اخ�ت�ي��ار س�م��و الشيخ
ن � � � � ��واف االح� � � �م � � ��د ل � � ��والي � � ��ة ال� �ع� �ه ��د
خصوصا ان سموه عمل ما يقارب
نصف قرن ونيف في الخدمة العامة
ل�ل�ب�لاد م�س�خ��را ق��درات��ه وام�ك��ان��ات��ه
للمصلحة العامة فكان سموه دائما
رج�ل�ا ق ��ادرا ع�ل��ى ح�م��ل وت�ح�م��ل كل
املسؤوليات التي كلف بها.
وتقلد سمو ولي العهد العديد من
املناصب الرسمية فقد عمل سموه
م�ن��ذ ع ��ام  1962م�ح��اف�ظ��ا ملحافظة
حولي ثم وزي��را للداخلية منذ عام
 1978ح�ت��ى ع ��ام  1988وع �م��ل بعد
ذلك وزيرا للدفاع حتى عام  1991ثم
وزيرا للشؤون االجتماعية والعمل
منذ عام  1991حتى عام  1992حيث
تم اختياره بعد ذل��ك نائبا لرئيس
ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ح �ت��ى ع ��ام 2003
وكان آخر منصب تواله هو النائب
االول لرئيس مجلس الوزراء ووزير
الداخلية في الفترة بني  26اكتوبر
 2003وحتى  30يناير .2006
االنسان
ول��ى العهد إنسان ودود بكل ما
ت�ح�م�ل��ه ال�ك�ل�م��ة م ��ن م �ع��ان وي�ح�م��ل
ب�ي��ن ض� �ل ��وع ��ه ق �ل �ب��ا ك� �ب� �ي ��را ي�ت�س��ع
ملحبة ال�ج�م�ي��ع ع�ط��وف ي�ع��رف أه��ل
ال �ك��وي��ت جميعا س �م��وه بتواضعه
ودم ��اث ��ة خ�ل�ق��ه وط �ي �ب��ة ت�ن�ط��ق بها
م�ل�ام ��ح وج� �ه ��ه وأف � �ع ��ال ��ه وف��زع �ت��ه
لنصرة الضعيف وإنصاف املظلوم
وال��وق��وف بجانب ك��ل ص��اح��ب حق
ح �ت��ى ي �ص��ل إل� ��ى ح �ق��ه إل� ��ى ج��ان��ب
م� ��ا ي �ت �ح �ل��ى ب� ��ه ال �ش �ي��خ ن� � ��واف م��ن
ص��دق ول�ب��اق��ة ف��ي ال�ت�ع��ام��ل وحسن
استقباله للقاصي وال��دان��ي وفتح
ق�ل�ب��ه ق �ب��ل ب��اب��ه ل�ل�ج�م�ي��ع .وال �ن��اس
جميعا أم��ام��ه س��واء وه��م سواسية
أم � ��ام ال �ق��ان��ون ي �ع �م��ل ب �ج��د وي�ح��ب
ان �ج��از م��ا ي��وك��ل إل �ي��ه وم��ن مهمات
ح�ك�م�ت��ه ات ��ق ش��ر م��ن أح�س�ن��ت إل�ي��ه
ول��و دام ��ت ل�غ�ي��رك م��ا ات�ص�ل��ت إليك
ويؤمن بقوله تعالى وال تزر وازرة
وزر أخ��رى مثله األع�ل��ى ف��ي الحياة
س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال ��راح ��ل ال�ش�ي��خ
جابر األحمد الصباح فهو بالنسبة
ل ��ه األب واألخ وامل �ع �ل��م وك� ��ان دائ ��م
االس�ت�م��اع إل�ي��ه وال�ع�م��ل بنصائحه
واألخ � � ��ذ ب ��رأي ��ه ف �ه��و ب �م �ث��اب��ة االب
الروحي له.
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ومتفان في خدمة أهلها
تتمة المنشور ص08
صاحب القلب الكبير
وع �ل��ى ال �ج��ان��ب اإلن �س��ان��ي تجد
ال�ش�ي��خ ن ��واف األح �م��د إن�س��ان��ا بكل
م��ا تحمله الكلمة م��ن م�ع��ان ودودا
يحمل بني ضلوعه قلبا كبيرا يتسع
ملحبة الجميع عطوفا ،ضعيفا أمام
م��ا ي��أم��ر ب��ه ال �ل��ه س�ب�ح��ان��ه وت�ع��ال��ى
ع��ام�لا ب�ك�ت��اب��ه وس �ن��ة رس��ول��ه آخ��ذا
ف��ي اع �ت �ب��اره ت �ق��وى ال �ل��ه ب �ك��ل عمل
يقوم ب��ه وك��ل ق��رار يتخذه يؤمله أن
ي��رى طفال يتألم او ي��رى ع�ج��وزا أو
م �س �ن��ا م� �ع ��وزا او م �ح �ت��اج��ا ي�ط�ل��ب
دائ �م��ا رض��ا ال�ل��ه سبحانه وتعالى
ورض ��ى ال �ن��اس ع��ن أق��وال��ه وأف�ع��ال��ه
وي�ت�م�ن��ى ل�ل�ك��وي��ت أن ت �ك��ون دائ �م��ا
واح� ��ة ل�ل�أم��ن واألم� � ��ان واالس �ت �ق��رار
وي �ت �م �ن��ى م ��ن ال �ج �ي��ل ال �ص��اع��د م��ن
الشباب الكويتيني الذين هم اعمدة
امل�س�ت�ق�ب��ل .وب �ن��اة ك��وي��ت ال�ح�ض��ارة
وال � �ت � �ق� ��دم ،ان ي �ت �م �س �ك��وا ب �م �ب��ادئ
ديننا الحنيف .وان يتحلوا بالخلق
ال� �ح� �س ��ن وان ي �ت �س �ل �ح��وا ب��ال �ع �م��ل
وامل �ع��رف��ة م��ن اج��ل ب�لاده��م ال�ك��وي��ت
ال �ح �ب �ي �ب��ة ال� �ت ��ي ي �ع �ش �ق �ه��ا .وي�ع�م��ل
دائما من اجلها.
ي �ق��ول ال �ش �ي��خ ن� ��واف ع��ن ط�ب��اع��ه
إن� � �ه � ��ا م � �ث� ��ل ط� � �ب � ��اع س � �م� ��و األم � �ي� ��ر
الراحل الشيخ جابر األحمد الجابر
الصباح رحمه الله واسكنه فسيح
ج�ن��ات��ه .ف��ال�س�ف��ر ب��ال�ن�س�ب��ة ل��ه ليس
ب� � � ��ذات أه� �م� �ي ��ة وي� �ف� �ض ��ل ت� ��واج� ��ده
ب��ال �ك��وي��ت .ي �م��ارس ه��واي��ة ال �ح��داق
في أيام العطل واإلجازات .وال يحب
السفر اال في املهمات الرسمية .كما
يعشق الشيخ نواف القنص وركوب
الخيل.
وع � � ��ن ال � �ج� ��وان� ��ب ال � �خ� ��اص� ��ة ف��ي
شخصية الشيخ نواف يقول سموه
انه يهوى سماع املوسيقى واألغاني
أث � �ن� ��اء رك � � ��وب ال � �س � �ي ��ارة وي �س �ت �م��ع
ب��اس�ت�م��رار الم ك�ل�ث��وم وم�ح�م��د عبد
ال � ��وه � ��اب .وف� ��ري� ��د األط� � � ��رش وع �ب��د
الحليم حافظ وبالنسبة للمطربني
ال �خ �ل �ي �ج �ي�ين ي �س �ت �م��ع ال � ��ى م�ح�م��د
عبده وعبد املجيد عبد الله كما انه
يستمع لكل املطربني الكويتيني.
ي � �ه� ��وى ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح� �م ��د
م �ش��اه��دة ال�ت�ل�ف��زي��ون وامل�س�ل�س�لات
البوليسية ملا تتميز به من عنصري
املفاجأة والتشويق.
برنامج يومي
ب� ��رن� ��ام � �ج� ��ه ال � �ي� ��وم� ��ي ي � �ب � ��دأ ف��ي
ال � �ص � �ب� ��اح ف �ب �ع ��د ال � �ف � �ط� ��ور ي �ط��ال��ع
ال� �ج ��رائ ��د وال �ص �ح��ف ال �ي��وم �ي��ة .ث��م
يتوجه لحضور بعض املناسبات
ك �ع �ي��ادة م��ري��ض .او ت �ق��دي��م واج��ب

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد الجابر الصباح

ع��زاء .او زي��ارة صديق قبل أن يبدأ
عمله اليومي .
ول � ��د س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ
ن � � ��واف ف� ��ي ال� �خ ��ام ��س وال �ع �ش ��ري ��ن
م ��ن ش �ه��ر ي��ون �ي��و ل �ع��ام  1937نشأ
ف��ي ب�ي��ت ال�ح�ك��م .وه��ي ب�ي��وت تهتم
بالتربية واالن�ض�ب��اط دون تجاهل
مدارس الحروف والكلمات واألرقام.
وي �ح �م��ل ال �ش �ي��خ ن� ��واف الصغير

ج �س��ده ال�ص�غ�ي��ر وك��راس �ت��ه وق�ل�م��ه.
ويلتحق بإحدى املدارس النظامية.
ويستمر في مراحل التعليم .وكلما
اج�ت��از مرحلة زادت حصيلة العلم
ل ��دي ��ه .وات �س �ع��ت امل� � ��دارك ودار في
م��دارات �ه��ا .واس �ت �م��ر ال �ط��ال��ب ن��واف
األح � �م ��د ف ��ي دراس � �ت� ��ه ح �ت��ى ان �ه��ى
مرحلتها الثانوية ..وط��وى صفحة
ال��دراس��ة ليبدأ صفحة العمل التي

فتحت ورسمت مالمح تجربته.
محافظ حولي
ف � ��ي  1962/2/12ص� � ��در األم � ��ر
وامل��رس��وم األم�ي��ري ليعني بموجبه
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د م �ح��اف �ظ��ا
ل� �ح ��ول ��ي .ف� ��ي ال� �ف� �ت ��رة ال� �ت ��ي ك��ان��ت
ف �ي �ه��ا ه� ��ذه امل �ح��اف �ظ��ة وف� ��ي م�ط�ل��ع
ال �س �ت �ي �ن �ي��ات ت �ن �ف��ض ع ��ن ج�س��ده��ا

الغانم يهنئ سمو نائب األمير بالذكرى
العاشرة لتولي والية العهد
ب� �ع ��ث رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م��رزوق الغانم ببرقية ال��ى سمو
نائب االمير وول��ي العهد الشيخ
ن� ��واف االح �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه ال�ل��ه ه�ن��أه فيها بمناسبة
ال��ذك��رى ال �ع��اش��رة ل�ت��ول��ي س�م��وه
والية العهد.
وق � � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ب ��رق� �ي� �ت ��ه:
يسرني باسمي وب��اس��م اخواني

اعضاء مجلس االمة ان نرفع الى
م�ق��ام�ك��م ال�ك��ري��م ص ��ادق التهاني
وخ ��ال ��ص ال �ت �ب��ري �ك��ات ب�م�ن��اس�ب��ة
ال��ذك��رى ال�ع��اش��رة لتوليكم والي��ة
العهد في وطننا الغالي.
واض ��اف ف��ي ب��رق�ي�ت��ه :وان �ن��ا اذ
ن �ه �ن��ئ س �م��وك��م ب� �ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة
ال�ع��زي��زة على قلوب اه��ل الكويت
ل �ن �ت �ض��رع ال ��ى ال� �ب ��اري ج ��ل ع�لاه

ان ي�س�ب��غ ع�ل�ي�ك��م ن�ع�م��ة ال�ص�ح��ة
وال� �ع ��اف� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ر امل� ��دي� ��د وان
يوفقكم في مسؤولياتكم عضدا
وس �ن��دا ل�ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
امير البالد الشيخ صباح االحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
انه سميع مجيب.

ت � ��راب ال �ق��ري��ة .وت �ن��زع ع�ن�ه��ا صفة
املنتجع لترتدي زي املدينة كثيرة
ال � �س � �ك� ��ان وال� � �ص� � �خ � ��ب .ول �ت �ت �ح ��ول
القرية ال��وادع��ة ال��ى مدينة نجادية
ص ��اخ� �ب ��ة .ت �ت �ك��دس ف �ي �ه��ا ال �س �ل��ع..
وي�ج��وب�ه��ا ال �ب��اع��ة وامل �ش �ت��رون من
ك ��ل ح ��دب وص � ��وب .وي �ت �ح��دد فيها
ال�ع�م��ران ف��ي ك��ل ات �ج��اه .ب��دأ الشيخ
ن ��واف األح �م��د رح �ل��ة ع�م�ل��ه .ببسط
األم� � ��ن واألم � � � ��ان .وال �ط �م��أن �ي �ن��ة ف��ي
نفوس الناس .وكان هذا ما يشغل
بال املحافظ الجديد لتلك املحافظة
الجديدة التي ب��دأت تعج بالسكان.
وتكثر فيها الجنسيات الوافدة من
مختلف أصقاع األرض.
دأب ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف ع� �ل ��ى ح��ث
م � ��دي � ��ري األم � � � ��ن ال � ��ذي � ��ن ت� �ع ��اق� �ب ��وا
ع�ل��ى ه��ذه امل�ه�م��ة .وال��ذي��ن يتبعون
امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ال � �ت ��ي ي� �ت ��رأس� �ه ��ا .ع�ل��ى
ت �س �ي �ي ��ر ال � � ��دوري � � ��ات األم � �ن � �ي� ��ة ف��ي
ال �ش��وارع .ه��ادف��ا م��ن وراء ذل��ك إل��ى
ب��ث ال�ط�م��أن�ي�ن��ة ف��ي ن �ف��وس قاطني
املنطقة .حرص الشيخ نواف األحمد
أث� �ن ��اء ت��ول �ي��ه م �س��ؤول �ي��ة م�ح��اف�ظ��ة
ح� ��ول� ��ي ع� �ل ��ى ان ي �ح �م ��ي ال �ب �ي ��وت
ب � ��أس � ��وار أس� � ��راره� � ��ا .ف�ل��ا ت�ن�ك�ش��ف
أس��رار البيوت ك��ي ال ت�ك��ون مشاعا
بني األلسنة .تلوكها وتمضغ سيرة
أهلها .ل��ذل��ك ك��ان يتدخل شخصيا
ل �ح��ل ال �ع ��دي ��د م ��ن امل �ش �ك�ل�ات ال �ت��ي
ق��د ت�ط��رأ ب�ين زوج وزوج �ت��ه .او أخ
وأخيه .او أب وابنه .حفظا للسيرة
العائلية .وص��ون��ا ألع ��راض الناس
وسمعتهم.
وكم من إنسان دعا ربه ان يجزي
ال�ش�ي��خ ن ��واف خ�ي��را ع��ن إنسانيته.
وع� �ف ��ة ض� �م� �ي ��ره .وح� �س ��ن ط��وي �ت��ه.
وق��د بقي الشيخ ن��واف يحمل على
ك��اه�ل��ه م�س��ؤول�ي��ة م�ح��اف�ظ��ة ح��ول��ي
زه��اء ست عشرة سنة .وغ��ادر بعد
هذا القرية التي أصبحت فيما بعد
مدينة كبيرة تحتك فيها املناكب.
وتتالصق فيها الشوارع بالدكاكني.
وي � � �م� � ��وج ف� � ��ي ط� ��رق� ��ات � �ه� ��ا ال� �ب� �ش ��ر.
وليدخل نواف األحمد عاملا أوسع.
وليهيئ كاهليه لحمل مسؤوليات
أكثر جسامة.
وزير الداخلية
ف��ي  1978/3/19ي�ح�م��ل ال�ش�ي��خ
نواف األحمد حقيبة وزارة الداخلية
خلفا للشيخ سعد العبد الله الذي
حمل مسؤولية والية العهد ورئاسة
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء .وق� ��د اس �ت �م��ر في
منصبه على مدى أربعة تشكيالت
وزارية وطيلة عشر سنوات.
حرص الشيخ نواف أثناء توليه
وزارة الداخلية على مجاراة العصر
ومواكبة التقدم ،فاستصدر قرارات
مهمة منها إن �ش��اء إدارة قانونية.

وإدارة ل� � �ش � ��ؤون امل � �خ � �ت ��اري ��ن ك��ي
تعينهم على ش��ؤون�ه��م الوظيفية.
وك� � � ��ي ت� � �ك � ��ون راص� � � � � ��دا ألع� �م ��ال� �ه ��م
ومستوى الخدمات التي يقدمونها
ل �ل �م��واط �ن�ين .ك �م��ا أول� � ��ى اه�ت�م��ام��ه
للعمليات االنتخابية ال�ت��ي تجري
الن �ت �خ��اب��ات أع �ض ��اء م�ج�ل��س األم ��ة
وامل �ج �ل��س ال �ب �ل ��دي .ف� �ق ��ام ب��إن �ش��اء
إدارة االن�ت�خ��اب��ات لتتولى اإلع ��داد
وال�ت�ف�س�ي��ر ل�ل�ع�م�ل�ي��ات االن�ت�خ��اب�ي��ة
لكال املجلسني.
ع�م��ل ال�ش�ي��خ ن ��واف ع�ل��ى ترغيب
ال�ش�ب��اب الكويتيني على االن�خ��راط
في سلك الشرطة .والعمل اإلداري
ب � ��ال � ��وزارة ب� �ه ��دف ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل.
ول�ل��إف� ��ادة م ��ن ال� �ك� �ف ��اءات ال�ع�ل�م�ي��ة
بالوزارة .كما عمل بسياسة اإلحالل
حيث أفسح املجال للخبرات الشابة
من الكويتيني إلحاللهم محل كبار
ال� � �س � ��ن .وض� � ��خ ال � ��دم � ��اء ال� �ج ��دي ��دة
ب ��ال ��وزارة .واالس �ت �ف��ادة م��ن ط��اق��ات
الشباب.
وم ��ن م �ه��ام األم� ��ن ال��داخ �ل��ي إل��ى
مسؤولية الدفاع عن حياض الوطن
حيث انتقل الشيخ نواف بمرسوم
أم�ي��ري ب�ت��اري��خ  1988/1/26وزي��را
ل �ل��دف��اع وم �ث �ل��ه امل ��رس ��وم األم �ي ��ري
ال� � �ص � ��ادر ب � �ت� ��اري� ��خ 1990/6/20
ليحمل حقيبة الدفاع مرة ثانية في
التشكيل الوزاري الجديد.
اه � �ت� ��م ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف ب �ت �ط��وي��ر
ال �ع �م��ل ب�ش�ق�ي��ه ال �ع �س �ك��ري وامل��دن��ي
وأص��در ق��رارات تنظيمية تتماشى
وروح العصر .فأنشأ إدارة للعقود
ال �خ��اص��ة .واه� �ت ��م ب��إي �ف��اد ال �ش �ب��اب
ال�ك��وي�ت�ي�ين إل ��ى ال � ��دول الصناعية
ال�ع�س�ك��ري��ة ل �ل �ت��دري��ب ع �ل��ى ص�ي��ان��ة
ال � �ط� ��ائ� ��رات ال� �ح ��رب� �ي ��ة .وال� �ت ��دري ��ب
ع�ل��ى اح ��دث أن � ��واع األس �ل �ح��ة ال�ت��ي
ي �س �ت �خ��دم �ه��ا ال� �ج� �ي ��ش ال �ك ��وي �ت ��ي.
وان �ط�ل�اق��ا م ��ن ف �ه��م ع �م �ي��ق أله�م�ي��ة
ت�ع��زي��ز ال �ق��ان��ون ف ��ي ج�س��د ال��دول��ة
الحديثة .حرص الشيخ ن��واف على
إن� �ش ��اء إدارة ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي وزارة
الدفاع كما فعل في وزارة الداخلية
من قبل.
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شريك فاعل في عملية بناء الكويت الحديثة ومساهم في صناعة قراراتها

ولي العهد تاريخ حافل باإلنجازات
ش� � �ه � ��دت ال � � �س � � �ن� � ��وات امل ��اض � �ي ��ة
ن� �ش ��اط ��ات م �م �ي ��زة ل �س �م ��وه ك��ان��ت
ح��اف�ل��ة ب��ال�ع�ط��اء ف�ف��ي ال �س��اب��ع من
مارس عام  2006قام سموه بزيارة
ت�ف�ق��دي��ة للمنطقة ال�ش�م��ال�ي��ة حيث
أش��اد بالدور الكبير ال��ذي يقوم به
رج��ال االم��ن ف��ي الجيش والشرطة
والجهود الكبيرة املبذولة من أجل
ت �ح �ق �ي��ق االم� � ��ن واالم� � � ��ان ل�ل�ك��وي��ت
وشعبها.
وف ��ي  21م��اي��و رع ��ى س �م��و ول��ي
ال � �ع � �ه� ��د ح � �ف� ��ل ت� � ��وزي� � ��ع ش� � �ه � ��ادات
االج � ��ازة ال�ج��ام�ع�ي��ة ع�ل��ى خريجي
الجامعة من دفعة العام االكاديمي
 2005/2004والذي اقيم في االستاد
ال��ري��اض��ي ب��ال �ح��رم ال �ج��ام �ع��ي في
منطقة الشويخ.
واك � ��د س� �م ��وه ف ��ي ك �ل �م��ة ال �ق��اه��ا
ب �ه��ذه امل �ن��اس �ب��ة ان ب �ن��اء االن �س��ان
ال�ك��وي�ت��ي ع�ل��ى ن�ه��ج م��ن الوسطية
وعدم الغلو وعلى ركيزة من العلوم
وال �ت �ق �ن �ي��ات ال �ح��دي �ث��ة م ��ن اس �م��ى
املهام التي يتعني التصدي لها بكل
االمكانات والطاقات.
واس � �ت � �ه� ��ل س � �م� ��و ول � � ��ي ال �ع �ه ��د
ن �ش��اط��ه خ�ل��ال ع� ��ام  2007ب�ج��ول��ة
خليجية ف��ي ال�ف�ت��رة ب�ين  27و 31
ي� �ن ��اي ��ر ش �م �ل��ت امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال� �س� �ع ��ودي ��ة ودول � � � ��ة ق� �ط ��ر ودول� � ��ة
االم ��ارات العربية املتحدة ومملكة
ال�ب�ح��ري��ن اك�ت�س�ب��ت اه�م�ي��ة خاصة
نظرا الى كونها الجولة االولى منذ
توليه مهام منصبه وليا للعهد.
واك� ��د س �م��وه ف��ي ب��داي��ة ال�ج��ول��ة
ان�ه��ا ت��أت��ي ف��ي اط ��ار تجسيد روح
ال� � �ت� � �ع � ��اون وال � � �ت � ��واص � ��ل االخ � � ��وي
وال �ت �ب��اح��ث ف��ي م�خ�ت�ل��ف ال�ق�ض��اي��ا
وت � �ب� ��ادل ال� � ��رأي ح� ��ول ال �ع��دي��د م��ن
األم ��ور وامل�س��ائ��ل املهمة واالح ��داث
التي تمر بها املنطقة على املستوى
امل�ح�ل��ي واالق�ل�ي�م��ي وال��دول��ي الفتا
ال� ��ى م ��ا ي ��رب ��ط ب�ي�ن دول � ��ة ال �ك��وي��ت
وأش �ق��ائ �ه��ا دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي م � ��ن ع �ل��اق � ��ات م �ت �ي �ن��ة
راسخة تمتد عبر تاريخ طويل.
وفي ختام الجولة اكد سمو ولي
العهد ان زي��ارت��ه للدول الخليجية
ك��ان��ت ن��اج �ح��ة وف ��اق ��ت ال �ت��وق �ع��ات
حيث دل��ت ه��ذه الجولة على عمق
ال � �ع�ل��اق� ��ات ال ��وث� �ي� �ق ��ة وال� ��راس � �خ� ��ة
ب�ي�ن دول� ��ة ال �ك��وي��ت ودول مجلس
التعاون الخليجي.
وف ��ي  15اب��ري��ل  2007ق��ام سمو
ول � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ب� �ت� �ك ��ري ��م خ ��ري �ج ��ي
وخ � ��ري� � �ج � ��ات االت� � � �ح � � ��اد ال ��وط� �ن ��ي
ل�ط�ل�ب��ة ال �ك��وي��ت ف ��رع م �ص��ر ل�ل�ع��ام
الدراسي  2006 /2005وحث سموه
الطلبة على ب��ذل امل��زي��د م��ن الجهد
واالجتهاد لخدمة الوطن.
وف��ي  17أب��ري��ل شمل سمو ولي
العهد الشيخ نواف االحمد الجابر

سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد مع الراحل ناصر الخرافي

ال�ص�ب��اح برعايته وح �ض��وره حفل
التخرج الجامعي السنوي املوحد
للعام االكاديمي  2006 - 2005وذلك
ب ��االس� �ت ��اد ال ��ري ��اض ��ي ف� ��ى ال �ح ��رم
الجامعي بمنطقة الشويخ.
وه �ن��أ س �م��وه ف ��ي ك �ل �م��ة ال �ق��اه��ا
ب� �ه ��ذه امل� �ن ��اس �ب ��ة اب � �ن � ��اءه وب �ن��ات��ه
الطلبة الخريجني وحثهم على بذل
امل��زي��د م��ن ال�ع�ل��م مل��واص�ل��ة النجاح
والتفوق الذي حصدوه طوال فترة
دراستهم حيث ان وطنهم الكويت
ينظر اليهم بكل الفخر واالعتزاز اذ
يرى فيهم املستقبل الواعد الزاخر
ب �ب �ش��ائ��ر ال �غ��د امل� �ش ��رق ب��ال �س �ع��ادة
والرفاه.
وقام سمو ولي العهد في الفترة
ب�ين  17و  20يونيو  2007بجولة
ع ��رب� �ي ��ة رس� �م� �ي ��ة ش �م �ل ��ت ك �ل��ا م��ن
مصر وسوريا واالردن تم خاللها
ال �ت �ب��اح��ث ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل� �ج ��االت
واالص� � �ع � ��دة وال� �ت� �ط ��رق ال � ��ى ب�ح��ث
ال�ق�ض��اي��ا وامل �س��ائ��ل امل�ش�ت��رك��ة بني
ال �ك��وي��ت وه ��ذه ال� ��دول ف��ي تحقيق
املصالح املشتركة ودعم السالم في
املنطقة.
وف ��ي ال �ت��اس��ع م��ن سبتمبر ذل��ك
العام حضر سمو ولي العهد حفل
اف �ت �ت��اح ق �ن��اة ال��وط��ن التلفزيونية
الفضائية التابعة لشركة مجموعة
الكويت االعالمية ال��ذي أقيم تحت
رعايته.

وف � � ��ي  26ن ��وف� �م� �ب ��ر  2007ق ��ام
سمو ولي العهد بزيارة بريطانيا
ل�ل�اط� �م� �ئ� �ن ��ان ع � �ل� ��ى ص � �ح� ��ة س �م��و
الشيخ سالم العلي السالم الصباح
رئ�ي��س ال�ح��رس ال��وط�ن��ي ال��ذي كان
يتلقى ال�ع�لاج ب��أح��د املستشفيات
املتخصصة في العاصمة لندن.
واس � �ت � �ه� ��ل س � �م� ��و ول � � ��ي ال �ع �ه ��د
نشاطه عام  2008بحضوره نيابة
عن سمو أمير البالد في  17فبراير
ح� �ف ��ل اف � �ت � �ت ��اح امل ��ؤت � �م ��ر ال ��وط �ن ��ي
ل� �ت� �ط ��وي ��ر ال �ت �ع �ل �ي ��م ت� �ح ��ت ش �ع��ار
ال �ت �ع �ل �ي��م س �ب �ي��ل ال �ت �ن �م �ي��ة وأل �ق��ى
ك�ل�م��ة س�م��و األم �ي��ر أك��د خ�لال�ه��ا ان
ال� ��دع� ��وة ال � ��ى امل ��ؤت �م ��ر ت� �ه ��دف ال��ى
وض��ع االل�ي��ات الحديثة واملناسبة
لتحقيق تحول نوعي في عمليتي
التعليم والتعلم في وطننا العزيز.
وف� ��ي ال �ث��ان��ي م ��ن م � ��ارس 2008
حضر سمو ول��ي العهد نيابة عن
س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ح �ف��ل اف �ت �ت��اح
امل � ��ؤت� � �م � ��ر االوروب � � � � � � � ��ي االس� � �ي � ��وي
ال �خ��ام��س ل�ل�ك�ي�م�ي��اء ال�ح�ل�ق�ي��ة غير
امل� �ت� �ج ��ان� �س ��ة ال � � ��ذي ن �ظ �م �ت��ه ك �ل �ي��ة
ال�ع�ل��وم ممثلة بقسم الكيمياء في
ج��ام�ع��ة ال�ك��وي��ت وم��ؤس�س��ة التقدم
العلمي.
ورع��ى سمو ول��ي العهد امل�ب��اراة
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ال �ت��ي أق�ي�م��ت ع�ل��ى ك��أس
س � �م � ��وه ف � ��ي ال � �ث� ��ال� ��ث م � ��ن م � ��ارس
ذل ��ك ال �ع ��ام ب�ي�ن ن ��ادي ��ي ال �ق��ادس �ي��ة

وال�ك��وي��ت ال��ري��اض�ي�ين ع�ل��ى اس�ت��اد
نادي الكويت الرياضي في منطقة
كيفان.
وح� � �ض � ��ر س� � �م � ��وه ف � ��ي ال� �ت ��اس ��ع
م ��ن أب ��ري ��ل ح �ف��ل ت �ك��ري��م ال �ف��ائ��زي��ن
بمسابقة سمو الشيخ سالم العلي
ال �ص �ب��اح ال �س��اب �ع��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات�ي��ة
على مسرح وصالة الشيخة سلوى
صباح االحمد في فندق املارينا.
وف ��ي ال� �س ��ادس م ��ن م��اي��و 2008
ش �م��ل س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ب��رع��اي�ت��ه
وح �ض��وره ح�ف��ل ال�ت�خ��رج السنوي
امل��وح��د لخريجي ج��ام�ع��ة الكويت
ل �ل��دف �ع��ة ال � �ـ  37ل �ل �ع��ام األك ��ادي �م ��ي
 2007 - 2006وذل ��ك ع�ل��ى االس�ت��اد
ال��ري��اض��ي ب��ال �ح��رم ال �ج��ام �ع��ي في
منطقة الشويخ.
وف ��ي ال �ت��اس��ع م��ن سبتمبر ذل��ك
العام رعى سموه معرض التصوير
الفوتوغرافي العاشر الذي ينظمه
النادي البحري الرياضي الكويتي
تحت شعار االمير الوالد.
وح �ض��ر س �م��وه ف��ي  11نوفمبر
افتتاح مؤتمر التكامل االقتصادي
العربي من منظور القطاع الخاص
ب �م �ب �ن��ى غ ��رف ��ة ت � �ج� ��ارة وص �ن��اع��ة
ال� �ك ��وي ��ت ون �ظ �م ��ه االت � �ح� ��اد ال �ع ��ام
لغرف التجارة والصناعة والزراعة
ل� �ل� �ب�ل�اد ال� �ع ��رب� �ي ��ة وغ� ��رف� ��ة ت� �ج ��ارة
وصناعة الكويت.
وف� ��ي  22ن��وف �م �ب��ر  2008ت��وج��ه

س �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د ال ��ى دول� ��ة قطر
لحضور حفل افتتاح متحف الفن
االس�ل�ام ��ي ف��ي ال ��دوح ��ة ن �ي��اب��ة عن
سمو أمير البالد.
وبدأ سمو الشيخ نواف االحمد
ن�ش��اط��ه خ�ل�ال ع��ام  2009بافتتاح
مبنى الشيخ سعد للطيران العام
واط�ل�اق ش��رك��ة ال�خ�ط��وط الوطنية
ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة ص� �ب� �ح ��ان وذل � � ��ك ف��ي
ال� �ع ��اش ��ر م� ��ن ش� �ه ��ر م � � ��ارس ح�ي��ث
يعتبر املبنى إحدى ثمار توجهات
الدولة في تشجيع مشاركة القطاع
الخاص في تنفيذ املشاريع الكبرى
وف��ق ن�ظ��ام ب��ي.أو.ت��ي وأداة فعلية
وم�ت�ط��ورة مل�س��ان��دة م�ط��ار الكويت
الدولي ومكمال له.
وفي  11مارس حضر سمو ولي
ال�ع�ه��د ح�ف��ل اف �ت �ت��اح امل �ق��ر ال�ج��دي��د
للمجلس األوملبي اآلسيوي الكائن
في منطقة الساملية ش��ارع الخليج
ال�ع��رب��ي ح�ي��ث أزاح س�م��وه الستار
ع ��ن ال �ل��وح��ة ال �ت��ذك��اري��ة للمجلس
األوملبي.
كما حضر سموه في  17مارس
ذل��ك ال �ع��ام ح�ف��ل اف�ت�ت��اح األوب��ري��ت
ال � ��وط� � �ن � ��ي أم ال � �خ � �ي� ��ر األح� � �م � ��دي
بمناسبة مرور  60عاما على انشاء
مدينة االحمدي وذلك على مالعب
ك ��ري �ك ��ت األح � �م � ��دي م �ق ��اب ��ل م�ب�ن��ى
املحافظة.
وح � � �ض� � ��ر س� � �م � ��و ول � � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
ف� ��ي  23م � � ��ارس اح� �ت� �ف ��ال ج��ام �ع��ة
الكويت بتوزيع ش�ه��ادات التخرج
ل �ل �ح��اص �ل�ين ع �ل��ى درج� � ��ة االج� � ��ازة
ال �ج��ام �ع �ي��ة وم �س �ت �ح �ق��ي درج �ت ��ي
ال� � ��دك � � �ت� � ��وراه وامل ��اج� �س� �ت� �ي ��ر ل �ع ��ام
 2008/2007على االستاد الرياضي
ب� ��ال � �ح� ��رم ال� �ج ��ام� �ع ��ي ف � ��ي م �ن �ط �ق��ة
الشويخ حيث أك��د الحاجة املاسة
الى فكر متجدد يساير ركب التقدم
الحضاري.
وفي  29يونيو  2009أكد سموه
خ�ل�ال اس �ت �ق �ب��ال��ه رئ �ي��س وأع �ض��اء
ج �م �ع �ي��ة ال �ص �ح��اف �ي�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ة
ب �م �ن��اس �ب��ة م � � ��رور  45ع ��ام ��ا ع�ل��ى
ت��أس�ي�س�ه��ا ان االع �ل��ام ال�ص�ح��اف��ي
مرآة الزمن للشعوب والصورة التي
تعكس ماضي وحاضر ومستقبل
كل أمة وشعب وأن للصحافة دورا
م �ه �م��ا ف ��ي ب �ن��اء وت �ن �م �ي��ة األوط � ��ان
ونهضتها.
كما استقبل سموه في  28يوليو
 2009رئيس وأعضاء مجلس ادارة
جمعية املعلمني الكويتية بمناسبة
ت �ش �ك �ي��ل م �ج �ل��س االدارة ال �ج��دي��د
واشاد سموه بالدور الكبير امللقى
ع� �ل ��ى ع� ��ات� ��ق امل� �ع� �ل ��م ف� ��ي ت��وص �ي��ل
رسالته السامية البناء هذا الوطن
العزيز الى جانب دوره��م التربوي
الذي يحفظ القيم االجتماعية.
وف � ��ي  21دي �س �م �ب��ر ق � ��ام س �م��وه

ب � � ��زي � � ��ارة ال� � � ��ى امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
السعودية حيث قدم آنذاك التهنئة
ال��ى االم�ي��ر سلطان ب��ن عبدالعزيز
ول ��ي ال �ع �ه��د ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال� ��دف� ��اع وال �ط �ي��ران
املفتش ال�ع��ام بسالمة ال �ع��ودة الى
وطنه بعد رحلة عالجية.
واس � �ت � �ه� ��ل س � �م� ��و ول � � ��ي ال �ع �ه ��د
نشاطه عام  2010بزيارة بنك الدم
ف ��ي  19ي �ن��اي��ر ح �ي��ث اط �ل��ع س�م��وه
على سير العمل واستمع الى شرح
م��ن ال�ق��ائ�م�ين ع�ل��ى ه��ذا امل��رك��ز كما
ق ��ام س �م��وه ب��ال�ت�ب��رع ب��دم��ه ت��أك�ي��دا
على قيم التطوع ومجسدا ال��روح
اإلن �س��ان �ي��ة ف ��ي ال �ت �ب��رع ال�ت�ط��وع��ي
للدم.
وف��ي ال�ت��اس��ع م��ن ف�ب��راي��ر ت��رأس
س � �م� ��وه اج � �ت � �م� ��اع م� �ج� �ل ��س األم � ��ن
الوطني واكد خالله أهمية تكثيف
ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن �س �ي��ق ال �ب �ن ��اء ب�ين
م �ج �ل��س األم� � ��ن ال ��وط� �ن ��ي وج �م �ي��ع
الجهات املعنية في الدولة وتذليل
العقبات التي قد تحول دون تمكني
امل�ج�ل��س م��ن أداء رس��ال�ت��ه وتنفيذ
مهماته الوطنية.
وفي  16فبراير  2010رعى سموه
اف �ت �ت��اح ب �ط��ول��ة ال �ش��رط��ة ال��دول �ي��ة
االول��ى للرماية املقامة على مجمع
م� �ي ��ادي ��ن ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح االح �م ��د
للرماية االوملبية حيث اعرب سموه
عن االمل في أن يكون هذا التجمع
الرياضي باعثا على دع��م وتقوية
ج �س��ور ال �ث �ق��ة وامل �ح �ب��ة وال �ت �ع��اون
بني ال��دول املشاركة حتى تتضافر
ال�ج�ه��ود املخلصة م��ن اج��ل تذليل
العقبات وحل املشكالت املعاصرة.
وف � � ��ي  15م� � � ��ارس  2010ش �م��ل
س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ب��رع��اي �ت��ه حفل
التخرج السنوي املوحد لخريجي
ط�ل�ب��ة ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت ل�ل��دف�ع��ة ال �ـ
 39للعام األكاديمي 2009 / 2008
ع �ل��ى االس� �ت ��اد ال��ري��اض��ي ب��ال �ح��رم
الجامعي في منطقة الشويخ واكد
س�م��وه ان��ه بتخريج ه��ذه الكوكبة
من الشباب ينضم جيل جديد من
ال�ج��ام�ع�ي�ين ال��ى االج �ي��ال السابقة
ل �ي��زي��د ال� �ص ��رح ال �ع �ل �م��ي ال�ك��وي�ت��ي
شموخا وازدهارا.
وف ��ي  21اب ��ري ��ل أك ��د س �م��و ول��ي
العهد أهمية الحفاظ على الوحدة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وال� � �ت � ��راب � ��ط ب �ي��ن أب� �ن ��اء
الشعب الكويتي بجميع أطيافه من
جهة وبني الشعب الكويتي وأسرة
آل الصباح الكرام.
ودع ��ا س �م��وه خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه اب�ن��اء
االسرة الحاكمة الى تجنب الدخول
في الخالف السياسي او استغالل
اج � � � ��واء ال � �ح ��ري ��ة وال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة
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ومسيرة مضيئة وشعبية طاغية
تتمة المنشور ص10
م� ��ن خ �ل��ال ال� �ظ� �ه ��ور االع �ل��ام � ��ي او
التصريح الصحافي قائال ان هذه
االج��واء قد ت��ؤدي ال��ى ال�خ��روج عن
امل��أل��وف وم ��ا اع �ت��اده أه ��ل ال�ك��وي��ت
وما جبلوا عليه من تآلف وتمسك
ب��ال��وح��دة ال��وط �ن �ي��ة خ �ص��وص��ا ان
امل� �ت� �غ� �ي ��رات ال �س �ي ��اس �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة
واإلق �ل �ي �م �ي��ة ت�ت�ط�ل��ب أن ن �ك��ون ي��دا
واحدة.
وفي الفترة بني السابع والتاسع
من يونيو  2010ترأس ممثل سمو
أمير البالد سمو ولي العهد الشيخ
ن� ��واف االح �م��د وف ��د دول� ��ة ال�ك��وي��ت
امل �ش��ارك ف��ي م��ؤت�م��ر ال�ق�م��ة ال�ث��ال��ث
للتفاعل وبناء الثقة في آسيا الذي
ع �ق��د ب �م��دي �ن��ة اس �ط �ن �ب��ول ال�ت��رك�ي��ة
ون��اق��ش ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون لتحقيق
السالم واالستقرار في آسيا وسبل
ت��وط �ي��د ال �ع�ل�اق��ات ب�ي�ن دول آس�ي��ا
وت�ف�ع�ي��ل ال� �ح ��وار امل �ش �ت��رك مل��ا فيه
مصلحة شعوب هذه الدول.
وق��ال سمو ول��ي العهد في كلمة
دولة الكويت التي وجهها للمؤتمر
ان االع� � � �ت � � ��داء االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ع �ل��ى
أس�ط��ول ال�ح��ري��ة الغ��اث��ة غ��زة وادى
ال � ��ى س� �ق ��وط  39ش �خ �ص��ا م� ��ا ب�ين
قتيل وج��ري��ح ب�ين رك��اب األسطول
معظمهم من األت��راك يمثل انتهاكا
س ��اف ��را ل �ل �ق��ان��ون ال� ��دول� ��ي م�ش�ي��دا
ب �م��واق��ف ت��رك�ي��ا ال��داع �م��ة للقضية
الفلسطينية وامل��داف�ع��ة ع��ن حقوق
الشعب الفلسطيني.
واض��اف سموه ان دول��ة الكويت
ايمانا منها بمبادرة تجمع آسيوي
يعنى ب�ق�ض��اي��ا ق ��ارة آس�ي��ا وك��ذل��ك
سعيا منها الن�ج��اح ه��ذه امل�ب��ادرة
ف��ان�ه��ا ارت� ��أت االن �ض �م��ام ال ��ى رك��ب
ال � ��دول األع� �ض ��اء ف��ي ه ��ذا ال�ت�ج�م��ع
اآلس� �ي ��وي واس �ت �ك �م��ال االج � � ��راءات
امل�ط�ل��وب��ة ب�ه��ذا ال �ص��دد الع�ت�ب��اره��ا
ان م �ث��ل ه ��ذا ال �ك �ي��ان م ��ن ش��أن��ه ان
يساهم في تعزيز التعاون بني دول
ال �ق��ارة اآلس�ي��وي��ة وتحقيق السالم
واالستقرار في ارجائه.
وف ��ي ال �ث��ال��ث م��ن أك �ت��وب��ر 2010
ح �ض��ر س �م��و ن ��ائ ��ب االم� �ي ��ر وول ��ي
ال � �ع � �ه� ��د ال � �ش � �ي� ��خ ن� � � � ��واف االح � �م� ��د
افتتاح املؤتمر العام الـ  15ملنظمة
امل� ��دن ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى م �س��رح قصر
ب� �ي ��ان ب �م �ب �ن��ى امل� ��ؤت � �م� ��رات وال � ��ذي
استضافته دولة الكويت بحضور
ن�خ�ب��ة م�ت�م�ي��زة ت�ع�م��ل ف��ي م�ج��االت
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �ح �ل �ي��ة وال ��وط �ن �ي ��ة ف��ي
املنطقة العربية.
وف� ��ي ع� ��ام  2011وت� �ح ��دي ��دا ف��ي
ال �ع ��اش ��ر م ��ن ي �ن��اي��ر ح �ض��ر م�م�ث��ل
سمو أمير البالد سمو ولي العهد
ال �ش �ي ��خ ن� � ��واف االح � �م� ��د م �ه��رج��ان
ش �ك��را م�ع�ل�م��ي ال �س��اب��ع ال� ��ذي اق�ي��م

سمو الشيخ نواف مغادرا املجلس وفي وداعه الرئيس الغانم

على مسرح كلية التربية االساسية
بمنطقة الشامية حيث قام بتكريم
كوكبة من املعلمني بلغ عددهم 326
معلما ومعلمة.

واستقبل س�م��وه ف��ي  16فبراير
ذل��ك ال�ع��ام ب��دي��وان��ه ف��ي قصر بيان
ال�ف�ن��ان محمد ع�ب��ده وف ��ارس فايق
عبدالجليل وامللحن نواف عبدالله

ح �ي ��ث أه� � � ��دوا ال � ��ى س� �م ��وه ع�م�ل�ين
وط �ن �ي�ي�ن ح �م�ل�ا ع� �ن ��وان ي ��ا ك��وي��ت
وقائدنا صباح.
وف��ي  13م ��ارس استقبل سموه

السيرة الذاتية لسمو ولي العهد
ول� ��د س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن � ��واف األح� �م ��د ال �ص �ب��اح – حفظه
ال�ل��ه -ف��ي  25م��ن شهر يونيو لعام
1937م.
ن�ش��أ ف��ي ب�ي��ت ال�ح�ك��م وه��و بيت
يهتم بالتربية واالنضباط.
درس ال � �ق� ��رآن ال� �ك ��ري ��م ف� ��ي س��ن
مبكرة والتحق باملدارس النظامية
حتى أنهى دراسته.
س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
األح�م��د ال�ص�ب��اح  -حفظه ال�ل��ه -أب
ألربعة أوالد وبنت.

محافظا ملحافظة حولي في 12
فبراير 1962م.
وزي � � ��را ل �ل��داخ �ل �ي��ة ف ��ي م ��ارس
 1978م.
وزيرا للدفاع في  26يناير .1988
وزي� � � ��را ل� �ل� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
والعمل في  20إبريل .1991
ن��ائ�ب��ا ل��رئ�ي��س ال �ح��رس الوطني
في  16أكتوبر .1994
ن��ائ �ب��ا ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وزيرا للداخلية في  13يوليو .2003
ن� ��ائ � �ب� ��ا أول ل� ��رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س

الوزراء في  16أكتوبر .2003
تمت تزكية س�م��وه ليكون وليا
ل �ل �ع �ه��د ب� �م ��وج ��ب االم � � ��ر األم � �ي ��ري
ال� �ص ��ادر ب �ت��اري��خ  7ف �ب��راي��ر 2006
ميالدية.
ب��اي�ع��ه م�ج�ل��س االم ��ة ب��اإلج�م��اع
وليا للعهد بجلسة  20فبراير 2006
ميالدية.
اص � � ��در ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال �ب�لاد أم ��را أم�ي��ري��ا ف��ي  20ف�ب��راي��ر
 2006ميالدية بتعيني سموه وليا
للعهد.

رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س االم� � � � � ��ة ج ��اس� ��م
ال� �خ ��راف ��ي ي ��راف �ق ��ه رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
العموم الكندي بيتر ميليكن الذي
كان يقوم بزيارة رسمية الى البالد.
وفي  16أغسطس استقبل سموه
عددا من رجال الدين واالكاديميني
ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذي��ن ج � ��اؤوا لتهنئة
س� � �م � ��وه ب � �ح � �ل� ��ول ش � �ه� ��ر رم � �ض� ��ان
املبارك.
وحول أبرز املناسبات الرسمية
ال � �ت� ��ي ت �ف �ض��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف االح � �م� ��د ال �ص �ب��اح
ب��رع��اي �ت �ه��ا ف ��ي ش �ه��ر ي �ن��اي��ر 2014
فقد افتتح سموه في الخامس من
يناير املؤتمر العــــــــام الـ  24لالتحاد
الوطني لطلبة الكويت تحت شعار
الحـــركة الطالبية الكويتية.تاريخ
رائد ومستقبل واعد وأناب سموه
وزير االعالم ووزير الدولة لشؤون
ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ص �ب��اح
س��ال��م ال �ح �م��ود ال �ص �ب��اح ل�ح�ض��ور
ح�ف��ل االف �ت �ت��اح ك�م��ا ت�ف�ض��ل سموه
برعاية وحضور امل�ب��اراة النهائية
في بطولة كأس سموه لكرة القدم
ل�ل�م��وس��م ال��ري��اض��ي 2014 - 2013
وال �ت ��ي أق �ي �م��ت ع �ل��ى اس �ت ��اد ن ��ادي
ال�ك��وي��ت ال��ري��اض��ي بمنطقة كيفان
ب�ي�ن ف��ري �ق��ي ال �ق ��ادس �ي ��ة وال �ع��رب��ي
الرياضيني.
وف��ي فبراير  2014تفضل سمو
ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ب��رع��اي��ة وحضور
حفل افتتاح املبنى الرئيسي لوزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م �ب �ن��ى ن � � ��واف األح� �م ��د
بمنطقة صبحان.
وف� � � � ��ي م� � � � � ��ارس ح� � �ض � ��ر س � �م� ��وه
م��ؤت �م��ر ال �ك��وي��ت ل�لإس �ك��ان ب�ف�ن��دق
ش �ي��رات��ون ال �ك��وي��ت وش �م��ل س�م��وه
برعايته حفل تخريج ال��دف�ع��ة 40
م��ن ال�ط�ل�ب��ة ال �ض �ب��اط وال��دف �ع��ة 25
م ��ن ال �ط �ل �ب��ة ض �ب ��اط االخ �ت �ص��اص
والدفعة  6من طالبات االختصاص
بمعهد الهيئة املساندة في ميدان
أك��ادي�م�ي��ة س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه للعلوم
األم� �ن� �ي ��ة ك �م ��ا ح� �ض ��رس �م ��وه ح�ف��ل
ت� �ك ��ري ��م امل� �ت� �ف ��وق�ي�ن م � ��ن خ��ري �ج��ي
ك �ل �ي��ات وم� �ع ��اه ��د ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب للعام
الدراسي  2013 - 2012على مسرح
ك�ل�ي��ة ال�ت��رب�ي��ة األس��اس �ي��ة بمنطقة
العارضية وشمل سموه برعايته
وح �ض��وره ح�ف��ل ال�ت�خ��رج السنوي
امل ��وح ��د ل �خ��ري �ج��ي ط �ل �ب��ة ج��ام �ع��ة
الكويت للدفعة الثالثة واألرب�ع�ين
ل �ل �ع��ام األك ��ادي� �م ��ي 2013 - 2012
ع �ل��ى األس� �ت ��اد ال��ري��اض��ي ب��ال �ح��رم
ال� �ج ��ام� �ع ��ي ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال �ش��وي��خ
وش� �م ��ل س� �م ��وه ب ��رع ��اي �ت ��ه م��ؤت �م��ر
ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ف�ن��ي وال �ت��دري��ب املهني
األول ال ��ذي نظمته الهيئة العامة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب

بعنوان تحديات الحاضر ..وآف��اق
املستقبل.
وف��ي اب��ري��ل رع��ى سموه انطالق
أع �م��ال امل��ؤت �م��ر ال �ت��رب��وي ال �ح��ادي
واألرب � �ع �ي��ن ال� � ��ذي ت �ق �ي �م��ه ج�م�ع�ي��ة
امل �ع �ل �م�ين ال �ك��وي �ت �ي��ة ت �ح��ت ش �ع��ار
التعليم مهنتي ..وليس وظيفتي.
وفي مايو شمل سموه برعايته
ت ��وزي ��ع ج ��وائ ��ز ال �ت �م �ي��ز واإلن� �ج ��از
العلمي وتكريم العاملني املميزين
ال ��دورة الخامسة للعامني - 2013
.2014
وفي أكتوبر ترأس سموه أعمال
اإلج � �ت � �م� ��اع األول مل �ج �ل ��س األم � ��ن
الوطني.
أما في نوفمبر فقد رعى سموه
اف �ت �ت��اح ف�ع��ال�ي��ات م��ؤت�م��ر ال�ك��وي��ت
والندوة الخليجية الـ  11للتمريض
بعنوان التمريض ريادة مجتمعية
في مواجهة األمراض غير السارية.
وش � �ه� ��د ع � � ��ام  2015ن� �ش ��اط ��ات
م�ت�ع��ددة لسمو ول��ي العهد ففي 9
يناير  2015رع��ى سموه مهرجان
س �ب��اق ال�ه�ج��ن ل�ل�م��وس��م ال��ري��اض��ي
.2015-2014
وفي  26يناير رعى سموه حفل
تسليم كأس سباق الخيل.
وف ��ي ف �ب��راي��ر رع ��ى س �م��وه حفل
افتتاح منتدى املبادرات الهندسية
ال � �ث� ��ان� ��ي ال � � � ��ذي ت� �ن� �ظ� �م ��ة ج �م �ع �ي��ة
امل�ه�ن��دس�ين ال�ك��وي�ت�ي��ة ت�ح��ت شعار
رؤية فنية ال مواءمة سياسية.
وف��ي  20ف�ب��راي��ر أح �ي��ت ال�ك��وي��ت
ال � ��ذك � ��رى ال� �ت ��اس� �ع ��ة ل� �ت ��ول ��ي س�م��و
ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
الصباح والية العهد والذي يعتبر
م ��ن أب � ��رز ال �ش �خ �ص �ي��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة
ال�ت��ي ع��اص��رت مرحلة ب�ن��اء ال��دول��ة
منذ االستقالل وقام بدور بارز في
القطاعات التي تولى مسؤوليتها.
وفي  17مارس رعى سموه حفل
ال�ت�خ��رج ال�س�ن��وي امل��وح��د لجامعة
الكويت الدفعة  44للعام الدراسي
. 2014 - 2013
وف ��ي  23أك �ت��وب��ر ش �م��ل س�م��وه
برعايته البطولة السنوية الكبرى
للرماية التي ينظمها نادي الرماية
الكويتي الرياضي.
وف� ��ي  13ن��وف �م �ب��ر ش �م��ل س�م��وه
برعايته مهرجان الكويت الوطني
ل �ل �خ �ي ��ل ال� �ع ��رب� �ي ��ة  2015ل �خ �ت��ام
البطولة الوطنية الرابعة.
وف� ��ي  15ن��وف �م �ب��ر ش �م��ل س�م��وه
برعايته احتفالية الذكرى االربعني
لتأسيس كلية الهندسة والبترول.
وف� ��ي  21ن��وف �م �ب��ر ش �م��ل س�م��وه
برعايته مهرجان الكويت الوطني
للخيل العربية .2015
وف� ��ي  4دي �س �م �ب��ر ش �م��ل س �م��وه
برعايته ملتقى التطوع الشبابي
ملواجهة التطرف.
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أكدوا لـ «الدستور» أنه تميز طوال مسيرته الحافلة باإلنجازات بالتواضع ودماثة الخلق

نواب :ولي العهد نذر نفسه لخدمة
ت �ق��دم ن ��واب م�ج�ل��س األم ��ة بأسمى
التهاني إل��ى سمو ول��ي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح � �م� ��د ب �م �ن��اس �ب��ة م� � ��رور 10
س� �ن ��وات ع �ل��ى ت�س�م�ي�ت��ه ول �ي ��ا ل�ل�ع�ه��د
واك � � � ��دوا ف� ��ي ت �ص ��ري �ح ��ات ل �ل��دس �ت��ور
ان��ه رج��ل دول ��ة م��ن ال �ط��راز ح�ي��ث خ��دم
ال �ك��وي��ت ف��ي م��واق��ع ع ��دة وس��اه��م في
ن �ه �ض �ت �ه��ا م �ش �ي��ري��ن إل � ��ى أن اخ�ل�اق��ه
ج�ع�ل�ت��ه م �ق��رب��ا م ��ن ق �ل��وب ال�ك��وي�ت�ي�ين
بشكل كبير كما عرف عن سموه حبه
ل�خ��دم��ة ال�ك��وي��ت وش�ع�ب�ه��ا وق��د اجمع
عليه كل الشعب الكويتي ليكون وليا
للعهد.
وق� � ��ال� � ��وا إن س � �م� ��وه ت� �م� �ي ��ز ط � ��وال
م�س�ي��رت��ه ال �خ��ال��دة ب��ال�ح�ن�ك��ة وال �ق��درة
ع �ل��ى ادارة االزم� � � ��ات ب� �ه ��دوء ك �م��ا ان
س �م��وه ك ��ان ش��ري�ك��ا ف��اع�لا ف��ي عملية
ال �ب �ن��اء ال �ت ��ي ش �ه��دت �ه��ا ال �ك��وي��ت م�ن��ذ
نهاية الخمسينيات من القرن املاضي
وساهم في صناعة قراراتها.
وق ��ال ��وا ان ال �ك��وي��ت ح�ظ�ي��ت ب��ول��ي
ع�ه��د م �ق��رب م��ن ال�ج�م�ي��ع ول ��ه ع�لاق��ات
م�م�ي��زة م��ع ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي فسموه
ش �خ �ص �ي��ة م��ؤم �ن��ة وط �ن �ي��ة م�خ�ل�ص��ة
تعمل بكل هدوء وغيور على بلده.
وق��ال م��راق��ب مجلس األم��ة النائب
عبد الله التميمي ان سمو ولي العهد
الشيخ نواف االحمد قدم خالل رحلته
امل �م �ت��دة م �ن��ذ م �ط �ل��ع ال �س �ت �ي �ن �ي��ات من
ال �ق��رن امل��اض��ي وال ي ��زال ي �ق��دم الكثير
م ��ن ال �ع �ط��اء ال��وط �ن��ي وح �ق��ق ال �ع��دي��د
م��ن االن �ج��ازات التي ساهمت ف��ي بناء
الدولة الحديثة.
وق � ��ال ال �ت �م �ي �م��ي ان س �م��وه ي�ع�ت�ب��ر
م �ث��اال ل �ل �ب��ذل وال �ع �ط��اء وال �ت �ف��ان��ي في
العمل من اجل تحقيق الخير لوطنه.
واوض � � � � ��ح ان س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ك��ان ل��ه دور ق��وي وم��ؤث��ر ف��ي تحقيق
م�س�ي��رة ال�ن�ه�ض��ة وال �ب �ن��اء ال �ت��ي ب��دأت
م�ن��ذ منتصف ال �ق��رن امل��اض��ي وس��اه��م
ب��أع�م��ال ك�ب�ي��رة وان �ج ��ازات خ��ال��دة في
ه� ��ذه امل �س �ي ��رة ال� �ت ��ي ي �ت��ذك��ره��ا اب �ن��اء
الكويت بالتقدير واالجالل.
وق� ��ال ان س �م��وه ت�ق�ل��د م �ن��ذ ري �ع��ان
شبابه العديد م��ن املناصب القيادية
امل �ه �م��ة ف �ح �م��ل م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ب �ج��دارة
واقتدار ونجح في أداء رسالتها وترك
في كل موقع بصمات واضحة.
واشار الى ان سمو ولي العهد تميز
دائما بالحرص على الوحدة الوطنية
وتماسك النسيج االجتماعي وتمسكه
ب��ال��دي�م�ق��راط�ي��ة وال �ت��زام��ه ب��ال��دس�ت��ور
وت �ص �م �ي �م��ه ع� �ل ��ى ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون
وسعيه الدؤوب نحو تحقيق التعاون
ال� �ب� �ن ��اء ب �ي�ن ال �س �ل �ط �تي��ن ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والتنفيذية.
وقال ان سمو الشيخ نواف االحمد
يعتبر حالة متفردة في حبه للكويت
وش �ع �ب �ه��ا وح �ن �ي �ن��ه ال �ك �ب �ي��ر الرض �ه��ا
ال �ت ��ي ن � � ��ادرا م ��ا ي� �غ ��ادره ��ا او ي�ب�ت�ع��د
عنها لشعوره الشديد بعدم الراحة او

دميثير :يحبه
الشعب وقدم
الكثير لما فيه
مصلحة البالد

عسكر العنزي

سعدون حماد

عبدالله التميمي

خلف دميثير

عسكر :عرف بحبه حماد :منح الكويت التميمي :مثال
للبذل والعطاء
للجميع والتواضع حبا وعطاء خالل
والتفاني
الجم وحرصه على مسيرة حافلة
في العمل
تطبيق القانون
باإلنجازات

السعادة اال فوق ترابها وبني اهلها.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ع �س �ك��ر
العنزي ان ولي العهد عرفه الكويتيون
م��ن خ�لال مناصب ع��دة تقلدها خالل
س �ن��وات ع�م�ل��ه ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ح�ك��وم��ي
بحبه للجميع والتواضع الجم وحسن
التعامل وحرصه على ضرورة تطبيق
القانون من دون مجاملة او محاباة او
ان�ح�ي��از وال�ع�م��ل على تحقيق العدالة
واملساواة مع الجميع وفقا ملا تقتضيه
املصلحة العامة وبما يناسب القانون.
ب ��دوره هنأ ال�ن��ائ��ب س�ع��دون حماد
س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د وال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي
ب �م �ن��اس �ب��ة م � � ��رور  10س � �ن � ��وات ع�ل��ى
ت�ق�ل��ده منصب ول��ي ال�ع�ه��د وه ��ذا ي��دل
ع�ل��ى ال�ث�ق��ة ال�غ��ال�ي��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع بها
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد
م ��ن ع �ض �ي��ده ص��اح��ب ال �س �م��و االم �ي��ر
واالس ��رة ال�ح��اك�م��ة وال�ش�ع��ب الكويتي
مؤكدا ان سمو ولي العهد منح الكويت
ح �ب ��ا وع � �ط� ��اء خ �ل��ال م �س �ي ��رة ح��اف �ل��ة
باإلنجازات ومرحلة مضيئة في سماء
ال �ك��وي��ت ول ��م ي��دخ��ر س �م��وه ج �ه��دا في
العمل على تحقيق رفاهية هذا الشعب
وتحقيق آماله وطموحاته.
م� � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ق� � � ��ال ال � �ن � ��ائ � ��ب س �ع��د
الخنفور ان الكويت حظيت بولي عهد
مقرب من الجميع وله عالقات متميزة
م ��ع ج �م �ي��ع اب � �ن ��اء ال �ش �ع��ب م ��ن خ�ل�ال
مناصب عدة توالها وتمنى الخنفور
موفور الصحة والعافية لسموه.
واك� ��د ان ال �ك��وي��ت م �ن��ذ زم ��ن ع��رف��ت
ول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د ب � �ع� ��دة م� �ن ��اص ��ب اث �ب��ت
ج��دارت��ه فيها وتمنى م��وف��ور الصحة
والعافية لسموه.
واتفق النائب د .أحمد مطيع على
ان ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف االح�م��د
كان دائما قريبا من الجميع حيث انه
خ��دم ال�ك��وي��ت ف��ي م��واق��ع ع��دة وساهم

في نهضتها.
وأك � � ��د أن ال �ش �ي ��خ ن � � ��واف ي�ت�ح�ل��ى
بالصدق واللباقة في التعامل وحسن
استقباله للقاصي والداني وفتح قلبه
ق �ب��ل ب��اب��ه ل�ل�ج�م�ي��ع وال� �ن ��اس جميعا
أم � ��ام � ��ه س� � � ��واء وه� � ��م س ��واس � �ي ��ة أم � ��ام
القانون ويعمل بجد ويحب انجاز ما
يوكل إليه من مهمات.
ب ��دوره ق��ال ال�ن��ائ��ب سيف العازمي
ان الكلمات ال تستطيع ان تفي بحق
سمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد
ف�ه��ذا ال��رج��ل ع��رف ع�ن��ه دم��اث��ة الخلق
وال � �ت ��واض ��ع ال� � ��ذي دائ � �م ��ا ن �ق �ت��دي ب��ه
م�ش�ي��را ال ��ى ان ال�ش�ي��خ ن ��واف االح�م��د

ال��ذي اجمع عليه الشعب وليا للعهد
ه��و حبيب الشعب الكويتي واض��اف:
س �ت �ب �ق��ى ال� �ك ��وي ��ت واح� � ��ة ام � ��ن وام � ��ان
واستقرار وازده��ار وبلد خير وعطاء
وق ��د ع��ودت �ن��ا اس ��رة آل ال �ص �ب��اح على
التراحم وال�ت��واص��ل فيما بينها وبني
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي .وال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت��ي
تربطهما وانا اعتقد ان هذا التواصل
ليس من  350عاما بل اكثر من ذلك.
ب� � ��دوره ب � ��ارك ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ط�ن��ا
م � ��رور  10س� �ن ��وات ع �ل��ى ت ��ول ��ي س�م��و
ول��ي العهد الشيخ ن��واف االح�م��د هذا
املنصب وقال طنا :ان سمو ولي العهد
الشيخ نواف االحمد معروف بالطيبة

وال�س�م��اح��ة وال �ق��رب م��ن الجميع وهو
خير سند لصاحب السمو االمير.
واض ��اف ط�ن��ا ان ال�ك��وي��ت وشعبها
ع ��رف ��ت س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د م �ن��ذ ف �ت��رة
ط��وي�ل��ة ب�م�ن��اص��ب م �ت �ع��ددة ك ��ان ك�ف��ؤا
لها واثبت ب�ج��دارة قدرته على العمل
وال �ع �ط��اء م��ن اج ��ل ال �ك��وي��ت وشعبها
مؤكدا ان سمو ولي العهد هو صمام
االمان بعد صاحب السمو االمير.
م ��ن ج��ان �ب��ه ت �م �ن��ى خ �ل��ف دم�ي�ث�ي��ر
لسمو ولي العهد الشيخ نواف االحمد
م ��وف ��ور ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة وال �ن �ج��اح
ال�ب��اه��ر ال��دائ��م مضيفا ب�ق��ول��ه :ال شك
ان ال �ب �ص �م��ات ال �ت��ي وض �ع �ه��ا س�م��وه

د .عبدالحميد دشتي

سيف العازمي

خليل الصالح

دشتي :شخصية
عربية مؤمنة
وطنية مخلصة

العازمي :هو حبيب الصالح :سموه
الشعب الكويتي
كان ساعدا قويا
وأجمع عليه وليا
وسندا مؤثرا
للعهد
في األحداث كافة

د ،أحمد مطيع

مطيع :يتحلى
بالصدق واللباقة
في التعامل وفتح
قلبه للجميع
ف��ي ع �ه��ده وف ��ي ع�ه��د ص��اح��ب السمو
االم �ي��ر واض �ح��ة ف �ق��د وض �ع��وا ل�ب�ن��ات
على طريق النجاح واالزدهار للكويت
وش�ع�ب�ه��ا ون�ت�م�ن��ى ل�س�م��وه م��زي��دا من
ال �ن �ج��اح واالن� �ج ��از ال ��ذي ي�ق��دم��ه ل�ه��ذا
ال�ب�ل��د وت�ح�ق�ي��ق ط�م��وح��ات وتطلعات
الوطن واملواطنني.
وق��ال دميثير إن سمو ول��ي العهد
رج ��ل ي�ح�ب��ه ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ورج��ل
خدم البالد كثيرا ومازال يخدم البالد
وق ��دم ال�ك�ث�ي��ر مل��ا ف�ي��ه م�ص�ل�ح��ة ال�ب�لاد
ومواقف الشيخ نواف األحمد ال تنسى
إذ إن ��ه ال �س��اع��د األي �م��ن ل�س�م��و األم�ي��ر
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح � �م ��د م �ن��ذ ت��ول �ي��ه
رئ��اس��ة ال ��وزراء وق��دم الكثير وسيقدم
كل ما فيه خدمة للوطن واملواطنني.
ب��دوره ق��ال النائب حمد الهرشاني
إن س � �م� ��و ول� � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ع� � � ��رف ع �ن��ه
ال�ت��واض��ع ودم��اث��ة الخلق عمل طويال
ف ��ي ال �خ��دم��ة ال �ع��ام��ة ل �ل �ب�ل�اد م�س�خ��را
نفسه وق��درات��ه للصالح ال�ع��ام مؤكدا
أن سموه رج��ل ق��ادر دائ�م��ا على حمل
وت�ح�م��ل ك��ل امل �س��ؤول �ي��ات ال �ت��ي يكلف
ب�ه��ا فتقلد امل�ن��اص��ب ب��أن��واع�ه��ا فكان
م �ح��اف �ظ��ا ووزي � � ��را ل �ل��داخ �ل �ي��ة ووزي � ��را
للدفاع ووزيرا للشؤون ونائبا لرئيس
ال �ح��رس ال��وط�ن��ي ون��ائ�ب��ا أول لرئيس
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وق ��د ت��ول��ى ك ��ل ه��ذه
امل �س��ؤول �ي��ات ال �ج �س��ام ف� ��أداره� ��ا ب�ك��ل
اقتدار بل وكان قادرا دوما على كسب
املزيد من األحبة حتى تمتع بشعبية
طاغية قلما يوجد لها مثيل.
م��ن ج��ان �ب��ه ت�م�ن��ى ال �ن��ائ��ب د.ع� ��ودة
الرويعي ان يطيل الله عمر سمو ولي
ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف االح �م��د وي��وف�ق��ه
لخدمة البلد وه��و من رج��االت الدولة
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الكويت وأمانها واستقرارها

سعد الخنفور

الخنفور :الكويت
حظيت بولي عهد
مقرب من الجميع
تتمة المنشور ص12
وله بصمة في توليه مناصب عدة.
وأضاف أن سموه له دور كبير على
م��دار ن�ص��ف ق��رن م��ن ال�ع�م��ل ال�ع��ام في
جميع امل�ج��االت وإن�ج��ازات��ه متواصلة
مل� ��ا ي� �ع ��رف ع �ن ��ه م� ��ن م �ن ��اق ��ب ح �م �ي��دة
وخ �ب��رة ط��وي�ل��ة الق ��ت إج�م��اع��ا نيابيا
وشعبيا منوها إلى أنه عرف بحرصه
خ�ل�ال امل�س��ؤول�ي��ات ال�ت��ي ت��واله��ا على
تعزيز الفضائل والقيم في مجتمعنا
إل ��ى ج��ان��ب ك �ف��اء ت��ه وج ��دارت ��ه وح��س
امل �س��ؤول �ي��ة ال��رف �ي��ع ال � ��ذي ي �ت �م �ت��ع ب��ه
وإي �م��ان��ه ال �ش��دي��د ب��أه�م�ي��ة ال�ف�ض��ائ��ل
االج �ت �م��اع �ي��ة وروح األس � ��رة ال��واح��دة
التي تجمع الكويتيني.
ب� � � � � ��دوره ب� � � � ��ارك ال � �ن � ��ائ � ��ب س �ل �ط ��ان
اللغيصم مرور  10سنوات على تولي
س �م��و ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م ��د منصب
ول � ��ي ال� �ع� �ه ��د م� ��ؤك� ��دا ان � ��ه خ� �ي ��ر ع ��ون
ل�ص��اح��ب ال�س�م��و االم �ي��ر مل��ا ع��رف عنه
حبه لخدمة البلد والشعب وسماحته
وانصافه.
وق ��ال ال�ل�غ�ي�ص��م إن س �م��وه يتمنى
ل�ل�ك��وي��ت أن ت�ك��ون دائ �م��ا واح ��ة لألمن
واألم � � � ��ان واالس � �ت � �ق � ��رار وي �ت �م �ن��ى م��ن
الجيل الصاعد من الشباب الكويتيني
الذين هم اعمدة املستقبل وبناة كويت
الحضارة والتقدم ان يتمسكوا بمبادئ
دي�ن�ن��ا الحنيف وان يتحلوا بالخلق
الحسن وان يتسلحوا بالعمل واملعرفة
من اجل بالدهم الكويت الحبيبة التي
يعشقها ويعمل دائما من اجلها .من
ج��ان�ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب م �ب��ارك ال�ح��ري��ص
ان سموه خير عضد لصاحب السمو
االم�ي��ر وال ش��ك ان االخ�ل�اق التي عرف
بها سمو ولي العهد جعلته مقربا من
قلوب الكويتيني بشكل كبير.
وأض��اف الحريص أن الشيخ نواف

حمود الحمدان

محمد طنا

حمد الهرشاني

د .عودة الرويعي

خليل عبدالله

الحمدان :نلمس
من سموه حنكة
وحكمة واضحتين
في اتخاذ القرارات

طنا :ولي العهد
هو صمام األمان
بعد صاحب السمو
األمير

الهرشاني:
تولى المسؤوليات
الجسام فأدارها
بكل اقتدار

الرويعي :تميز
بإيمانه الشديد
بالفضائل
االجتماعية

عبد اهلل :أجمع
عليه كل الشعب
الكويتي ليكون
وليا للعهد

دائما ما يؤكد وح��دة الكلمة والدعوة
ال� ��ى ال �ع �م��ل م ��ن اج� ��ل امل �ح��اف �ظ��ة ع�ل��ى
الكويت وتجنيبها اى خطر وحمايتها
م� ��ن اى ط ��ام ��ع ل �ي �ن �ع��م أه � ��ل ال �ك��وي��ت
بكويتهم وليحموها وليدافعوا عنها
وتحتويهم ناشرة لواءها على كل من
ه��م ع�ل��ى ارض �ه��ا ل�ي�ك��ون��وا ي��دا واح��دة
ق ��وي ��ة وم �ت �م��اس �ك��ة ت �ع �م��ل ب ��إخ�ل�اص
لتجني ثمرة اخالصها.
وقال النائب د .عبد الحميد دشتي:
ابارك الهل الكويت ولنفسي بأن وفقنا
ال�ل��ه بشخصية عربية مؤمنة وطنية
مخلصة منذ بدايتها السياسية والى
اآلن باقية كما عرفناه رج�لا متمرسا
وي �ع �م��ل ب �ك��ل ه � ��دوء وق ��ائ ��دا ح��ري�ص��ا
وغ�ي��ورا على بلده واب�ن��اء بلده ونحن
ك � �ن� ��واب ن �ت �ل �ق��ى م �ن��ه ال �ن �ص��ح ب�ش�ك��ل
دائ ��م م��ن خ�ل�ال زي��ارات �ن��ا امل�س�ت�م��رة له
ون �ت �ض��رع ال ��ى ال �ل��ه ت �ع��ال��ى ان يطيل
عمره ويسدد خطاه ليكون خير عون
وسند لصاحب السمو االمير.
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ح � �م ��ود ال� �ح� �م ��دان:
عاصرنا ولي العهد منذ ان كان وزيرا
ل �ل��داخ �ل �ي��ة ومل �س �ن��ا م ��ن س �م��وه حنكة
وحكمة واضحتني في اتخاذ القرارات
ومحبة جميع من حوله.
وأض��اف ال�ح�م��دان أن الشيخ ن��واف
واجه الكثير من املحطات الصعبة في
مسيرته وأي محطة أصعب من الغزو
العراقي الغاشم لكنه كان صلبا قويا
ق� � ��ادرا ع �ل��ى أن ي �ع�ين إخ ��وان ��ه األم �ي��ر
ال��راح��ل ال�ش�ي��خ ج��اب��ر األح �م��د وسمو
األم� �ي ��ر ال ��وال ��د ال ��راح ��ل ال �ش �ي��خ س�ع��د
ال�ع�ب��د ال�ل��ه ورف �ي��ق درب ��ه س�م��و األم�ي��ر
الشيخ صباح األحمد.
وزاد :وواج� � � ��ه س� �م ��وه وه � ��و ع�ل��ى
رأس وزارة ال��داخ �ل �ي��ة أزم� ��ة اإلره� ��اب
ال ��ذي ح ��اول أن ي�ض��رب ال�ك��وي��ت فكان
ل��ه باملرصاد وتمكن م��ن القضاء على

هذه اآلفة وهي في مهدها متحمال كل
الصعاب ومتجاوزا إياها وابتسامته
لم تفارق يوما محياه.
من جانبه هنأ النائب د.خليل أبل
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ب�م�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى
ال� �ع ��اش ��رة ل �ت��ول��ي س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
منصبه وق��ال :نتمنى لسموه موفور
الصحة والعافية حيث اجمع عليه كل
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ل�ي�ك��ون ول�ي��ا للعهد
كما أجمع الشعب الكويتي على حبه
وال� ��وف� ��اء ل ��ه وه� ��و ي�ت�م�ت��ع بشخصية
خلوقة ومتواضعة وجعله الله ذخرا
للشعب الكويتي في ظل قيادة صاحب
السمو االمير الشيخ صباح االحمد.

وب��دوره ق��ال النائب خليل الصالح
ان س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن ��واف
االحمد يملك رصيدا كبيرا من املحبة
واملودة في قلوب ابناء الكويت يوازي
م ��ا ي �ك �ن��ه س �م ��وه ل �ش �ع �ب��ه م ��ن اع �ت ��زاز
واهتمام ورعاية ابوية صادقة.
واض � � � ��اف ان س � �م ��وه ك� � ��ان س ��اع ��دا
قويا وس�ن��دا م��ؤث��را ف��ي كافة االح��داث
ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا ال�ك��وي��ت ف��ي تاريخها
ال�ح��دي��ث .وك��ان ف��ي ك��اف��ة امل��واق��ع التي
عمل بها واملناصب التي تبوأها مثاال
للقائد ال��وف��ي امل�خ�ل��ص ال ��ذي يتفانى
ف ��ي خ��دم��ة وط �ن��ة واب �ن��ائ��ه وي�ض�ح��ي
ب��ال�غ��ال��ي وال�ن�ف�ي��س م��ن اج�ل�ه��م .وذك��ر

ان س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ت � ��رك ب �ص �م��ات
ب��ارزة في مختلف املجاالت التي تقلد
م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا م �ش �ي��را ال� ��ى ان �ج ��ازات ��ه
الواضحة عندما تولى مهام محافظة
ح ��ول ��ي م �ش �ي��را ال� ��ى ان� ��ه اس �ت �ط ��اع ان
يحولها الى منطقة سياحية وتجارية
ك�ب�ي��رة وراق �ي��ة ت�ت�م�ت��ع ب�م�ك��ان��ة عالية
وتلعب دورا هاما في الحياة التجارية
واالقتصادية الكويتية.
واض��اف ان ول��ي العهد ك��ان عنوانا
للنجاح في مختلف املناصب واملواقع
واوض� � � ��ح ان � ��ه ت �م �ي��ز ط � � ��وال م �س �ي��رت��ه
ال�خ��ال��دة بالحنكة وال �ق��درة على ادارة
االزم � � � ��ات ب � �ه� ��دوء م �س �ت �ل �ه �م��ا خ �ب��رت��ه

سلطان اللغيصم

مبارك الحريص

ماضي الهاجري

اللغيصم :سموه
يتمنى للكويت أن
تكون دائما واحة
لألمن واألمان

الحريص :الشيخ
نواف دائما ما
يؤكد وحدة
الكلمة والصف

الهاجري :يملك
رصيدا كبيرا من
المحبة في قلوب
الكويتيين

ال�ك�ب�ي��رة ال�ت��ي اكتسبها م��ن التصاقه
ب�ش�ق�ي�ق��ه االك �ب ��ر أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال��راح��ل
الشيخ جابر االحمد الجابر الصباح
وقربه من االمير الوالد الراحل الشيخ
سعد العبدالله طيب الله ثراهما فكانا
لسموه القدوة الحسنة.
وق ��ال ان س�م��وه ك��ان ش��ري�ك��ا فاعال
في عملية البناء التي شهدتها الكويت
م �ن��ذ ن �ه��اي��ة ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات م��ن ال �ق��رن
امل��اض��ي وس��اه��م ف��ي صناعة قراراتها
وت �ح �ق �ي��ق ان� �ج ��ازات� �ه ��ا وان� �ص� �ه ��ر ف��ي
احداثها حتى وصلت الكويت ال��ى بر
االم��ان رغ��م الشدائد والتحديات التي
تحيط باملنطقة.
وق � � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب م ��اض ��ي ال �ه ��اج ��ري
ان س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د م �ن��ح ال �ك��وي��ت
ح �ب ��ا وع � �ط� ��اء خ �ل��ال م �س �ي ��رة ح��اف �ل��ة
باإلنجازات ومرحلة مضيئة في سماء
ال �ك��وي��ت ول ��م ي��دخ��ر س �م��وه ج �ه��دا في
العمل على تحقيق رفاهية هذا الشعب
وتحقيق آماله وطموحاته.
وق � � � � ��ال ال � � �ه� � ��اج� � ��ري ف � � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحافي ان ول��ي العهد يملك رصيدا
ك �ب �ي��را م ��ن امل �ح �ب��ة وامل� � ��ودة ف ��ي ق�ل��وب
اب �ن��اء ال�ك��وي��ت ي ��وازي م��ا يكنه سموه
ل�ش�ع�ب��ه م��ن اع �ت��زاز واه �ت �م��ام ورع��اي��ة
اب��وي��ة ص��ادق��ة مضيفا أن س�م��وه ك��ان
س��اع��دا ق��وي��ا وس �ن��دا م��ؤث��را ف��ي ك��اف��ة
االح � ��داث ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا ال �ك��وي��ت في
تاريخها الحديث.
وق � ��ال ان س �م ��وه ش ��ري ��ك ف ��اع ��ل ف��ي
عملية ال�ب�ن��اء ال�ت��ي شهدتها الكويت
م �ن��ذ ن �ه��اي��ة ال�خ�م�س�ي�ن�ي��ات م��ن ال �ق��رن
امل��اض��ي وس��اه��م ف��ي صناعة قراراتها
وت �ح �ق �ي��ق ان� �ج ��ازات� �ه ��ا وان� �ص� �ه ��ر ف��ي
احداثها حتى وصلت الكويت ال��ى بر
االم��ان رغ��م الشدائد والتحديات التي
تحيط باملنطقة.
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الخميس  10جمادى األولى  18 . 1437فبراير 2016

 34مرشحا بينهم امرأتان يخوضون االنتخابات التكميلية في الدائرة الثالثة يوم  20من الشهر الجاري ويدلي  81.318ناخبا وناخبة
بأصواتهم في  94لجنة موزعة على  20مدرسة بالدائرة.

 81636ناخبا وناخبة يختارون عضوا محل الراحل نبيل الفضل

 34مرشحا بينهم امرأتان يخوضون
االنتخابات التكميلية في «الثالثة» السبت
يخوض  34مرشحا من بينهم
امرأتان االنتخابات التكميلية في
ال ��دائ ��رة ال�ث��ال�ث��ة ب�ع��د غ � ٍ�د السبت
وق��د بلغ ع��دد املتنازلني منذ بدء
فتح ب��اب الترشيح وح�ت��ى اقفال
ب� � ��اب ال� � �ت� � �ن � ��ازالت ي� � ��وم ال �ج �م �ع��ة
امل ��اض ��ي امل ��واف ��ق  12ال� �ج ��اري 16
متنازال.
ي� � ��ذك� � ��ر أن اإلدارة أك� �م� �ل ��ت
ج� � ��اه� � ��زي � � �ت � � �ه� � ��ا ت� � � �م � � ��ام � � ��ا ل� � �ه � ��ذه
االنتخابات وذلك من خالل إعداد
ال �ص �ن ��ادي ��ق وت �س �ج �ي��ل م �ن��ادي��ب
ووكالء املرشحني.
ك �م��ا ي��ذك��ر أن ال ��دائ ��رة ال�ث��ال�ث��ة
تتكون من  15منطقة تتوزع على
ث�ل�اث م�ح��اف�ظ��ات وه��ي العاصمة
ال � �ت� ��ي ت �ت �ب �ع �ه��ا م� �ن ��اط ��ق ك �ي �ف��ان
وال��روض��ة وال�خ��ال��دي��ة والعديلية
وال � � �ي � ��رم � ��وك وال � � �س� � ��رة وق ��رط� �ب ��ة
ووم � �ح � ��اف � �ظ � ��ة ح � ��ول � ��ي ت �ت �ب �ع �ه��ا
ال� �ج ��اب ��ري ��ة وال � � ��زه � � ��راء وال � �س �ل�ام
وح� �ط�ي�ن وال � �ش � �ه� ��داء وال� �ص ��دي ��ق
وم �ح��اف �ظ��ة ال �ف��روان �ي��ة وت�ت�ب�ع�ه��ا
منطقة خيطان.
ك �م��ا أن ع� ��دد ن��اخ �ب��ي ال ��دائ ��رة
ال �ث��ال �ث��ة  81636ن��اخ �ب��ا ون��اخ �ب��ة
ال � ��ذك � ��ور م �ن �ه ��م  37490ب �ن �س �ب��ة
 45.9%ام� � ��ا ال� �ن ��اخ� �ب ��ات ف �ي �ب �ل��غ
عددهن  44146بنسبة .54.1%
وت�ع��د ه��ذه االن�ت�خ��اب��ات املزمع
إج � ��راؤه � ��ا رق � ��م ( )11ف ��ي ت��اري��خ
ال �ح �ي��اة ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت
وف� � � ��ي ه� � � ��ذا اإلط� � � � � ��ار ف � �ق� ��د أع� � ��دت
«ال � ��دس � � �ت � ��ور» م� �ل� �ف ��ا ع � ��ن ت ��اري ��خ
االنتخابات التكميلية وأسبابها
في تاريخ الحياة النيابية
 3انتخابات في الفصل األول
ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي االول
اجريت  3انتخابات تكميلية حيث
أج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات التكميلية
االول� � � ��ى ف� ��ي  23دي �س �م �ب��ر 1964
وفاز على اثرها علي عبدالرحمن
ال�ع�م��ر ب�ع�ض��وي��ة امل�ج�ل��س بسبب
استقاله النائب سليمان الحداد
ب� �ن ��اء ع �ل��ى ط �ل �ب��ه ل�ل�ان �ت �ق��ال إل��ى
العمل في البنك العربي اإلفريقي.
واستقال  8ن��واب وه��م د.أحمد
ال � �خ � �ط � �ي ��ب وج� � ��اس� � ��م ال� �ق� �ط ��ام ��ي
وراش��د التوحيد وسامي املنيس
وس �ل �ي �م��ان امل� �ط ��وع وع� �ب ��دال ��رزاق

ف � ��ي ال � ��دائ � ��رت �ي��ن االن �ت �خ ��اب �ي �ت�ي�ن
ال� � � �ـ 14وال � � � �ـ 16وح �ك �م��ت امل �ح �ك �م��ة
ال ��دس� �ت ��وري ��ة ب�ص�ح�ت�ه�م��ا ل�ت�ع��اد
ب� � ��ذل� � ��ك االن � � �ت � � �خ� � ��اب� � ��ات ف � � ��ي ت �ل��ك
ال� ��دائ� ��رت�ي��ن ف� ��ي أول س ��اب� �ق ��ة م��ن
ن ��وع� �ه ��ا ف� ��ي ت� ��اري� ��خ ان �ت �خ ��اب ��ات
مجلس االمة.
الفصل الثامن
ف��ي ال�ف�ص��ل التشريعي الثامن
اج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات التكميلية
الثامنة ف��ي  19ف�ب��راي��ر  1997فاز
ال �ن ��ائ� �ب ��ان ول� �ي ��د ال� �ج ��ري وخ��ال��د
العدوة بسبب تقدم مرشح الدائرة
ال� � � �ـ 21ب �ط �ع��ن وح �ك �م ��ت امل �ح �ك �م��ة
ال��دس �ت��وري��ة ب�ص�ح�ت��ه وأص� ��درت
ح� �ك� �م ��ا ب � ��اب� � �ط � ��ال االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات
بالدائرة.

صناديق االقتراع تفتح أبوابها السبت في الدائرة الثالثة

ال �خ ��ال ��د وع� �ل ��ي ال �ع �م��ر وي �ع �ق��وب
ال � �ح � �م � �ي � �ض ��ي اح � �ت � �ج� ��اج� ��ا ع �ل��ى
إق ��رار ق��وان�ين ي ��رون فيها تقييدا
ل �ل �ح ��ري ��ات وج� � ��رت االن �ت �خ ��اب ��ات
التكميلية ال�ث��ان�ي��ة ف��ي  9ف�ب��راي��ر
 1966وف � ��از ف �ي �ه��ا ك ��ل م ��ن أح �م��د
ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل ون ��اي ��ف ال�خ�ل�ي�ف��ي
وراش � � � � ��د ال� � �ه � ��اج � ��ري وس� �ل� �ي� �م ��ان
ال ��ذوي ��خ وع �ب��دال �ع��زي��ز امل�س��اع�ي��د
وغ�ن��ام الجمهور ومحمد ال��وزان
وناصر املعيلي.
وفاز في االنتخابات التكميلية

ال �ث��ال �ث��ة ال �ن��ائ��ب خ ��ال ��د امل�ع�ص��ب
بسبب اس�ت�ق��ال��ة ال�ن��ائ��ب مضحي
املعصب.
الفصل الثاني
ف��ي ال�ف�ص��ل التشريعي الثاني
استقال  7نواب وهم خالد الفهيد
وراش� � � ��د ال� �ف ��رح ��ان وع � �ب� ��دال� ��رزاق
ال� � ��زي� � ��د وع� � �ب � ��دال� � �ع � ��زي � ��ز ال� �ص� �ق ��ر
وع �ل��ي ال �ع �م��ر وم �ح �م��د ال �خ��راف��ي
وم � �ح � �م � ��د ال� � �ع � ��دس � ��ان � ��ي ب �س �ب��ب
ت� ��زوي� ��ر ال� �ح� �ك ��وم ��ة االن� �ت� �خ ��اب ��ات

توزيع مناطق الدائرة
(األكبر فاألقل بحسب إجمالي الناخبين والناخبات)
الجابرية

10719

اليرموك

5562

الروضة

10288

السالم

2386

السرة

8920

الزهراء

2263

أبرق خيطان

8188

حطني

1961

كيفان

8038

قرطبة

7569

خيطان
الجديدة

1794

العديلية

6345

الشهداء

1574

الخالدية

5740

الصديق

73

بهدف إقصاء املعارضة وأجريت
االن �ت �خ��اب��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ال��راب �ع��ة
ف��ي ال�ع��اش��ر م��ن م��اي��و  1967وف��از
بها كل من ابراهيم امليلم وأحمد
ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل وأح� �م ��د ال�خ�ل�ي�ف��ي
وخ� � � ��ال� � � ��د ال� � � �ط � � ��اح � � ��وس وخ � �ل� ��ف
العتيبي وراش��د اسماعيل وغانم
العميري.
الفصل الثالث
وفي الفصل التشريعي الثالث
أج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات التكميلية
ال �خ��ام �س��ة ف ��ي  15ف �ب��راي��ر 1972
ليفوز بها فالح الصويلح بسبب
وفاة النائب علي ثنيان االذينة.
الفصل الخامس
وف� � � � ��ي ال� � �ف� � �ص � ��ل ال � �ت � �ش ��ري � �ع ��ي
ال� �خ ��ام ��س اج� ��ري� ��ت االن �ت �خ ��اب ��ات
التكميلية ال�س��ادس��ة ف��ي العاشر
من ابريل ع��ام  1982وف��از النائب
حمود ناصر الجبري بسبب وفاة
النائب ناصر صنهات العصيمي.
الفصل السابع
ف��ي الفصل التشريعي السابع
اج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات التكميلية
السابعة في  15فبراير  1992وفاز
النائبان مبارك الخرينج وحمود
ن� ��اص� ��ر ال � �ج � �ب� ��ري ب� �س� �ب ��ب ت� �ق ��دم
م ��واط� �ن ��ان ب �ط �ع �ن�ين ان �ت �خ��اب �ي�ين

الفصل التاسع
وفي الفصل التشريعي التاسع
أج ��ري ��ت االن �ت �خ��اب��ات التكميلية
التاسعة ف��ي  24يناير ع��ام 2000
وف� ��از ب �ه��ا ال �ن��ائ��ب خ��ال��د ال �ع��دوة
بسبب طعن مرشح ال��دائ��رة ال�ـ21
ال� �ن ��ائ ��ب ال� �س ��اب ��ق خ ��ال ��د ال� �ع ��دوة
ب� �ن� �ت� �ي� �ج ��ة ان� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات م �ج �ل��س
االم � � ��ة آن� � � ��ذاك وح� �ك� �م ��ت امل �ح �ك �م��ة
ال��دس�ت��وري��ة ب�ق�ب��ول ال�ط�ع��ن شكال
وببطالن انتخاب النائب سعدون
العتيبي.
الفصل الرابع عشر
تقدم النواب السابقون رياض
ال � �ع� ��دس� ��ان� ��ي ود .ع � �ب� ��د ال� �ك ��ري ��م
ال � �ك � �ن� ��دري ود .ح� �س�ي�ن ق��وي �ع��ان
باستقاالتهم في  29أبريل 2014
وت� � �ق � ��دم ع � �ل ��ي ال� � ��راش� � ��د وص � �ف ��اء
ال�ه��اش��م ف��ي  4م��اي��و  2015بسبب
ما يرونه انتهاكا للدستور وعدم
وجود إصالح من الحكومة وأعلن
الرئيس الغانم عن خلو مقاعدهم
ف � ��ي  15م� ��اي� ��و  2015وأج� ��ري� ��ت
االن� �ت �خ ��اب ��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة ف ��ي 27
يونيو  2014وفاز النواب عبدالله
امل� �ع� �ي ��وف وأح � �م ��د الري وأح �م��د
القضيبي ومحمد براك الرشيدي
وفارس العتيبي باملقاعد الخالية.
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مزيد املعوشرجي

لهم الطريق للمشاركة في صنع
القرار.
واس� � � �ت� � � �غ � � ��رب امل � �ع � ��وش � ��رج � ��ي
م�م��ن ي�ح��اول��ون تسميم األج ��واء
االن�ت�خ��اب�ي��ة ف��ي ال ��دائ ��رة الثالثة
ب� �س� �م ��وم ال� �ف� �ئ ��وي ��ة وال �ط��ائ �ف �ي��ة
ويريدون إفساد فرحة التواصل
ب�ين الناخبني وامل��رش�ح�ين ألجل
م �ص �ل �ح��ة ض �ي �ق��ة وك ��رس ��ي زائ ��ل
وه��و األم ��ر ال ��ذي ن��رف�ض��ه تماما
ون �ق��ف ف��ي وج �ه��ه ح �ت��ى ل��و ك��ان
ع�ل��ى ح�س��اب�ن��ا ألن ال �ك��وي��ت خط

أحمر ال يمكن تجاوزه والشعب
الكويتي ال يستحق التقسيم إلى
فئات وط��وائ��ف ألج��ل منصب أو
مكسب شخصي ألي كان.
وأوض � � � � ��ح امل � �ع� ��وش� ��رج� ��ي أن ��ه
الحظ خالل جوالته في الدواوين
ف��ي ال ��دائ ��رة ال �ث��ال �ث��ة ان ال�ب�ع��ض
ل ��دي ��ه ط � ��رح ط ��ائ� �ف ��ي وق� � � ��ال :أن ��ا
شخصيا ال يمكن ان انتهج هذا
النهج الذي يمزق لحمة املجتمع
وتماسكه فالحفاظ على الوحدة
ال��وط�ن�ي��ة وت�م��اس��ك امل�ج�ت�م��ع في
ص ��وب وال �ك��رس��ي ال �ب��رمل��ان��ي في
ص� � ��وب آخ� � ��ر ف� �م ��ن امل� �م� �ك ��ن ج ��دا
االستغناء عنه في سبيل الكويت
وم �ص �ل �ح �ت �ه��ا ووح ��دت� �ه ��ا ل��ذل��ك
ف��إن ش�ع��اري االنتخابي ه��و اني
مرشح أمثل الجميع وليس لدي
اي تصنيفات طائفية أو مذهبية
أو عنصرية أو فئوية داعيا إلى
ض��رورة نبذ الطائفية والحفاظ
على الوحدة الوطنية.

الكوح :على السلطتين البدء
فورا في تنويع مصادر الدخل
أك� � ��د م ��رش ��ح ال� � ��دائ� � ��رة ال �ث��ال �ث��ة
املحامي سليمان عثمان الكوح أن
ال��وق��ت ق��د آن ليتخذ مجلس األم��ة
ك��ل اإلج � � ��راءات ال�ل�ازم ��ة وال �ف��وري��ة
إلنعاش االقتصاد الكويتي والبدء
ف � ��ورا ب��ات �خ��اذ ال �ت��داب �ي��ر ال�ك�ف�ي�ل��ة
ب �م �ج��اراة األح � ��داث ال �ح��اص �ل��ة في
ب�لادن��ا خصوصا وال�ع��ال��م عموما
مرجعا السبب النخفاض أسعار
ال � �ن � �ف ��ط م� �ض� �ي� �ف ��ا أن م � ��ن واج � ��ب
الحكومة البحث الجاد عن مصادر
دخ ��ل ردي �ف��ة للنفط وت �ن��وي��ع ه��ذه
املوارد فليس من املعقول االعتماد
ع�ل��ى ال�ن�ف��ط ك�م�ص��در دخ ��ل وح�ي��د
على حد تعبيره.
وش��دد الكوح على ض��رورة سن
تشريعات تسمح للشباب بالبدء
ب�م�ش��روع��ات تنموية واق�ت�ص��ادي��ة
خاصة بهم حسب رؤيتهم وليس
ح�س��ب رؤي ��ة ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��ي طاملا
أره �ق��ت ال �ش �ب��اب ب�ك�ث��رة ال�ع��راق�ي��ل
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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.

المعوشرجي :نرفض محاوالت
تسميم األجواء االنتخابية
دعا مرشح انتخابات مجلس
األم � � ��ة ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ع� ��ن ال� ��دائ� ��رة
الثالثة مزيد مبارك املعوشرجي
ناخبي ال��دائ��رة الثالثة لحضور
ح �ف��ل اس �ت �ق �ب��ال ال �ن��اخ �ب�ي�ن ب�ع��د
ص�ل�اة ال �ع �ش��اء ال �ي ��وم ال�خ�م�ي��س
ف ��ي م� �ق ��ره االن �ت �خ ��اب ��ي ب�م�ن�ط�ق��ة
العديلية قطعة  2ش��ارع عبدالله
النوري مقابل الدائري الرابع.
ون� � � �ف � � ��ى امل � � �ع � � ��وش � � ��رج � � ��ي ف ��ي
تصريح صحافي انسحابه من
االن �ت �خ��اب��ات م ��ؤك ��دا ف ��ي ال��وق��ت
ن �ف �س��ه ع �ل��ى اس� �ت� �م ��رار ت��واص �ل��ه
ون� ��اخ � �ب� ��ي ون� ��اخ � �ب� ��ات ال � ��دائ � ��رة
ال�ث��ال�ث��ة مبينا أن��ه ق��رر امل�ش��ارك��ة
ف� ��ي االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات ان� �ط�ل�اق ��ا م��ن
اي� �م ��ان ��ه ب��امل �س��ؤول �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة
والرغبة بخدمة الكويت.
وأضاف املعوشرجي أنه يقدم
ن�ف�س��ه ك�م��رش��ح للجميع ويمثل
ال �ك ��ل مل ��ا ف �ي��ه م �ص �ل �ح��ة ال �ك��وي��ت
وشعبها فالكويت ه��ي مظلتنا
التي نحتمي بها فنحن الشباب
ال يهمنا اال مصلحة الوطن ولكن
ف��ي املقابل نحتاج م��ن الحكومة
ان تلتفت لفئة ال�ش�ب��اب وتمهد

انتخابات

املحامي سليمان الكوح

وب � ��ال � ��دورات امل �س �ت �ن��دي��ة امل��زع �ج��ة
وال ��روت�ي�ن ال ��ذي ال ي�ن�ت�ه��ي م��ؤك��دا
أن ال ��روت�ي�ن امل ��وج ��ود ف��ي ال�ك��وي��ت
طارد لالستثمار املحلي ولرؤوس
امل��ال الخارجية داعيا إلى تسهيل
اإلج� ��راءات على الشباب الكويتي
ل �ل �ب��دء ب �م �ش��روع��ات �ه��م ال �ص �غ �ي��رة

واملتوسطة وإنشاء صندوق لدعم
ه ��ذه ال�ف�ئ��ة م��ن ال �ش �ب��اب فالكويت
ال ت�ن�ه��ض إال ب��أب�ن��ائ�ه��ا ع �ل��ى حد
وصفه.
ورك � � � ��ز ال � � �ك � ��وح ع � �ل� ��ى ض � � ��رورة
ال� �س� �م ��اح ل �ل �ش �ب��اب ب��ال �ج �م��ع ب�ين
الوظيفة والعمل بأي مشروع يراه
ال�ش��اب مناسبا لطموحه وداع�ي��ا
ال�ح�ك��وم��ة وامل �ج �ل��س إل ��ى ض ��رورة
وض � ��ع ل �ج �ن��ة ع �ل �ي��ا م� ��ن ال �خ �ب ��راء
م�ه�م�ت�ه��ا ال�ب�ح��ث ع��ن م� ��وارد دخ��ل
إضافية للكويت من مثل تشجيع
ال �س �ي��اح��ة وإق ��ام ��ة م ��دن ت��رف�ي�ه�ي��ة
ت�ش�ج��ع ع �ل��ى ال �س �ي��اح��ة ال��داخ�ل�ي��ة
م �ض �ي �ف��ا أن ت �ش �ج �ي��ع ال �ص �ن��اع��ة
امل �ح �ل �ي��ة س �ي��وف��ر ع �ل��ى امل �ي��زان �ي��ة
ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن األع � � �ب� � ��اء م � ��ن خ �ل�ال
توفير احتياجات السوق املحلية
ب��ال�ص�ن��اع��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة والتخفيف
من االستيراد الخارجي.

البغلي يطالب باشراك المرأة
في رسم استراتيجية الدولة
ت� � �س � ��اءل م� ��رش� ��ح االن� �ت� �خ ��اب ��ات
التكميلية املهندس هشام البغلي
م � � ��اذا ق ��دم� �ن ��ا ل� �ل� �م ��رأة م� �ن ��ذ إق� � ��رار
ح�ق��وق�ه��ا ال�س�ي��اس�ي��ة ق�ب��ل اك �ث��ر من
 ١٠س� �ن ��وات م �ش �ي��را ال� ��ى ان� ��ه ب��ات
م� ��ن ال � ��واج � ��ب ع �ل ��ى م �ج �ل��س االم� ��ة
وال �ح �ك��وم��ة اش� ��راك امل� ��رأة ف��ي رس��م
استراتيجية الدولة في كل املجاالت
وات � �خ� ��اذ ال� � �ق � ��رارات ع �ب��ر دع��وت �ه��ا
وم� �ش ��ارك� �ت� �ه ��ا وس� � �م � ��اع ص��وت �ه��ا
ف � ��ي ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال �ت��ي
تعاني حالها ح��ال ال��رج��ل السيما
القضايا السياسية واالقتصادية
واالجتماعية وغيرها من القضايا
االخ � � � � ��رى الن � �ه� ��ا ش� ��ري� ��ك أس ��اس ��ي
وعنصر فاعل في املجتمع.
واش � � � ��ار ال �ب �غ �ل ��ي خ �ل ��ال ال �ل �ق ��اء
امل� �ف� �ت ��وح ال � � ��ذي اق� ��ام� ��ه ل �ن��اخ �ب��ات
ال��دائ��رة ال�ث��ال�ث��ة ال��ي اه�م�ي��ة اع�ط��اء
امل ��رأة الكويتية اه�ت�م��ام خ��اص في
ت �ب �ن��ي امل� �ق� �ت ��رح ��ات وامل � �ش ��روع ��ات

م .هشام البغلي

ذات الصلة بها في املرحلة املقبلة
ل��دع �م �ه��ا وذل � ��ك ت�ط�ب�ي�ق��ا صحيحا
للمادة  ٢٩من الدستور وتمكينها
من كافة الحقوق املدنية والوظيفية
فحقوقها ولالسف التزال منقوصة
رغ � � ��م س � �ع ��ي امل � �ج� ��ال� ��س ال� �س ��اب� �ق ��ة
الدفاع عن مكتسباتها ما يدعونا

ال��ى تبني ق��ان��ون خ��اص ومتكامل
للمرأة يكفل حقوقها.
وانتقد البغلي سياسة التقشف
التي ب��دأت بها الحكومة من خالل
جيوب املواطنني واتخاذها جملة
م��ن االج � ��راءات ض��د امل��واط��ن وع��دم
مراعاتها اللتزاماتها الدستورية
ت �ج ��اه امل ��واط� �ن�ي�ن م��وج �ه��ا ح��دي�ث��ه
ال ��ى وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ال� ��ذي ي��دع��و ال��ى
اس �ت �خ��دام امل ��وس ل�ل�ب��دء بالتقشف
قائال  :على صاحب املوس ان يبدأ
بنفسه وان ي��راع��ي امل ��ال ال �ع��ام في
بدل االيجار الذي تقرر للمعلمات
ال ��واف ��دات وال� ��ذي س�ي��دف��ع م��ن امل��ال
العام وبأثر رجعي لخمس سنوات
م�ض��ت داع �ي��ا امل� ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة ال��ى
امل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي ه � ��ذه االن� �ت� �خ ��اب ��ات
واخ � �ت � �ي� ��ار امل � ��داف � ��ع ع� ��ن ح �ق��وق �ه��ن
ل �ت �ح �ق �ي��ق م �ط��ال �ب �ه��ن ال �غ��ائ �ب��ة ع��ن
اه � �ت � �م� ��ام� ��ات ك � ��ل م � ��ن ال �س �ل �ط �ت�ي�ن
وليصل صوتهن.

الضويحي  :األزمة الحالية تحتاج
إلى إدارة قوية وإرادة حقيقة
اك � � ��د 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 �ب��دال �ل��ه
ال� �ض ��وي� �ح ��ي ع� �ل ��ى م� �ت ��ان ��ة ال ��وض ��ع
االق� �ت� �ص ��ادي ال �ك��وي �ت��ي رغ� ��م األزم� ��ة
االق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي تعيشها الكويت
في الفترة الحالية نتيجة انخفاض
أسعار النفط منوها إلى أن مسألة
الخروج من هذه األزمة يتطلب إدارة
ق��وي��ة وإرادة ح�ق�ي�ق��ة مل�ع��ال�ج��ة ه��ذه
األزم��ة بحنكة مبينا ان الوضع في
الكويت مطمئن وليس كما يحاول
ان يصوره البعض بأننا على شفا
حفرة.
وق � ��ال ال �ض��وي �ح��ي خ�ل��ال ن��دوت��ه
االن �ت �خ ��اب �ي ��ة ال� �ت ��ي ح �م �ل��ت ع �ن ��وان
األزمة الحقيقة  ..أسبابها وحلولها
إن م �ش �ك �ل��ة ال �ح �ك ��وم ��ات امل �ت �ع��اق �ب��ة
ت�ت�م�ث��ل ف��ي اع �ت �م��اده��ا ع �ل��ى م�ص��در
وح� �ي ��د ل �ل��دخ��ل وه� ��و ال �ن �ف��ط وع ��دم
اهتمامها في االستثمار في البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة م�ث�ل�م��ا ف�ع�ل��ت ق �ط��ر ودب��ي
ال �ت��ي أع �ل �ن��ت ان �ه��ا س�ت�س�ت�غ�ن��ي في
 2020عن اعتمادها على النفط أما
الكويت فما زال النفط يمثل  92في
املئة من إيراداتها .
واستغرب الضويحي من إصرار

عبدالله الضويحي

ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� �ل ��ى ت �ح �م �ي��ل امل ��واط ��ن
ج � � � ��زءا م � ��ن م � �س ��ؤول � �ي ��ة ان� �خ� �ف ��اض
أس � �ع� ��ار ال� �ن� �ف ��ط ف� ��ي ح�ي��ن ل� ��م ي �ط��رأ
على امل��واط��ن أي تغير عندما كانت
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ت �ت��راوح م��ا ب�ي�ن 120
إل��ى  140دوالرا ل�ل�ب��رم�ي��ل متسائال
أي ��ن ذه �ب��ت ال �ف��وائ��ض امل��ال �ي��ة ال�ت��ي
جنتها الحكومة خ�لال ه��ذه الفترة
خ �ص��وص ��ا وان ال �ح �ك ��وم ��ة ل� ��م ت�ق��م
بتنفيذ مشاريع تنموية باستثناء
مشروع استاد جابر .
وت� ��اب� ��ع  :أي� � ��ن م � �ش� ��روع ج��ام �ع��ة

الشدادية وأين مشروع ميناء مبارك
ال ��ذي ك��ان م��ن امل�ف�ت��رض ان �ج��ازه في
 2017؟ م�ب�ي�ن��ا أن م�ش�ك�ل��ة ال�ك��وي��ت
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ت �ك �م��ن ف� ��ي ال �ت��رض �ي��ات
وامل�ح�س��وب�ي��ات ع�ل��ى ص��ال��ح ال��وط��ن
م �ش��ددا ع�ل��ى ض� ��رورة وض ��ع ال��رج��ل
املناسب في املكان املناسب.
وق � ��ال ف ��ي ال �س ��اب ��ق ك � ��ان ي �ض��رب
امل �ث��ل ب��ال�ك��وي��ت وي�ص�ف��ون�ه��ا ب �ـ درة
ال �خ �ل �ي��ج وال � �ي ��وم ع �ل �ي �ن��ا ان ن�ن�ظ��ر
ل�ح��ال�ن��ا وح ��ال ال� ��دول امل� �ج ��اورة لنا
التي نهضت بمشاريعها التنموية
نتيجة تفعيلها ل�ق��ان��ون املستثمر
األج �ن �ب ��ي ال� � ��ذي م ��ن خ�ل�ال ��ه ف�ت�ح��ت
املجال للشركات العاملية لالستثمار
فيها علينا ان نقارن بني تلك الدول
وال��رق�ع��ة ال�ت��ي ن�ت�ح��دث فيها حاليا
( خيطان ) حيث ال�ش��وارع املهترئة
والحالة التي يرثى لها .
وشدد على ضرورة إفساح املجال
إلع �ط��اء امل��زي��د م��ن ال �ح��ري��ات ألب�ن��اء
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ال��ذي��ن ي�ك�ن��ون كل
ال �ح��ب وال � ��والء ل�ل�ك��وي��ت ول�ق�ي��ادت�ه��ا
متمنيا وضع خطط وقوانني لتنمية
املواطن وليس لجذره .
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إعالن النتائج لحظة بلحظة باستخدام تقنية حديثة للمرة األولى

السبتي :تغطية حية ومباشرة لتكميلية
الثالثة على تلفزيون المجلس
ق��ال االم�ين ال�ع��ام املساعد لقطاع
االع�لام والعالقات العامة بمجلس
االم � � � ��ة ع� �ب ��دال� �ح� �ك� �ي ��م ال� �س� �ب� �ت ��ي ان
تلفزيون املجلس سيقوم بتغطية
حية وشاملة لالنتخابات التكميلية
ملجلس االمة في الدائرة الثالثة على
مدار يوم االنتخاب بعد غد السبت.
وأك� � � � ��د ال � �س � �ب � �ت ��ي ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ص� �ح� �ف ��ي ان ت � �ل � �ف� ��زي� ��ون امل �ج �ل ��س
سيبدأ ال�ب��ث م��ع فتح ب��اب االق�ت��راع
الساعة الثامنة صباحا حتى يتم
اع�لان نتائج االنتخابات موضحا
ان ال �ت �ل �ف��زي��ون س �ي �ق��دم خ�ل�ال ف�ت��رة
االقتراع التي تستمر  12ساعة نقال
ح�ي��ا وم �ب��اش��را م��ن م��واق��ع االق �ت��راع
مع مراسلي تلفزيون املجلس وأكثر
من  70مندوبا منتشرين في جميع
اللجان.

وأض��اف ان املراسلني سيقدمون
ن � �س ��ب ال � �ح � �ض� ��ور أوال ب � � � ��أول ف��ي
ك ��ل ل�ج�ن��ة م ��ن ال �ل �ج��ان امل ��وزع ��ة في
 17م �ن �ط �ق��ة ف� ��ي ال� � ��دائ� � ��رة ال �ث��ال �ث��ة
وس �ي �ن �ق �ل��ون االح � � � ��داث امل �ص��اح �ب��ة
ل �ع �م �ل �ي��ة االق � � �ت � � ��راع ول � � �ق � � ��اءات م��ع
الناخبني والقائمني على التنظيم
من الجهات املسؤولة املختلفة.
وق ��ال ال�س�ب�ت��ي ان ال�ف�ت��رة االول��ى
التي تشمل فترة االق�ت��راع ستشهد
باالضافة الى النقل الحي واملباشر
م� ��ن م� ��واق� ��ع االق� � �ت � ��راع ل � �ق � ��اءات م��ع
م� �ح� �ل� �ل�ي�ن وم � �خ � �ت � �ص �ي�ن ف� � ��ي ك ��اف ��ة
امل �ج��االت السياسية واالجتماعية
واالقتصادية لتقديم ق��راءات حول
االوض � � ��اع االن �ت �خ��اب �ي��ة وال �ن �ي��اب �ي��ة
وس�ت�ع��رض ع �ش��رات ال�ت�ق��اري��ر التي
ت �غ �ط��ي ك� ��ل امل� � �ح � ��اور االن �ت �خ��اب �ي��ة

البيئة :ال انبعاثات ضارة
من التسرب النفطي
طمأنت الهيئة العامة للبيئة
املواطنني واملقيمني بعدم وجود
أي ان� �ب� �ع ��اث ��ات ل� �غ ��از (ك �ب��ري �ت �ي��د
الهيدروجني) أو أي غازات ضارة
أخ��رى ناتجة عن ح��ادث التسرب
ال�ن�ف�ط��ي ش �م��ال ال �ك��وي��ت م��ؤك��دة
اس �ت �م��راره��ا ف��ي رص ��د وم�ت��اب�ع��ة
الحادث منذ لحظاته األولى.
وق � � ��ال امل � ��دي � ��ر ال � �ع � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ب�ي�ئ��ة ورئ �ي��س مجلس
اإلدارة ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه الحمود
في تصريح صحافي إن الهيئة
ت�ت��اب��ع ع��ن ك�ث��ب ح ��ادث ال�ت�س��رب
م��ن خ�ل�ال م �ح �ط��ات رص ��د ج��ودة
ال �ه��واء ال�ت��اب�ع��ة للهيئة ووج ��ود
امل � �ع � �ن � �ي �ي�ن ف � �ي � �ه ��ا ض � �م� ��ن غ ��رف ��ة
ال � �ط� ��وارئ ل �ش��رك��ة ن �ف��ط ال �ك��وي��ت
مشددا على أنه سيتم التبليغ عن
أي مستجدات.
وأوض ��ح أن��ه ف��ي ح��ال تسرب
غ� � ��از س �ي �ت �ج��ه ب ��ات� �ج ��اه ج ��زي ��رة

ب� ��وب � �ي� ��ان ب � �ع � �ي� ��دا ع � ��ن امل� �ن ��اط ��ق
السكنية
وذك ��ر أن ال�ه�ي�ئ��ة وش��رك��ة نفط
ال �ك��وي��ت ت �ت �ع��اون��ان ف ��ي م�ت��اب�ع��ة
وم� � ��راق � � �ب� � ��ة ال� � ��وض� � ��ع م� � ��ن خ�ل��ال
إج � ��راءات خ��اص��ة ب��ال�ش��رك��ة بهذا
الشأن طبقا لقانون حماية البيئة
رقم ( )42لسنة  2014وتعديالته.
وك��ان املتحدث الرسمي باسم
شركة نفط الكويت سعد العازمي
أك��د ام��س أن ج�ه��ود ف��رق الشركة
م�ت��واص �ل��ة إلخ �م��اد ح��ري��ق نشب
في منصة الحفر شمالي الكويت.
وق��ال العازمي إن الطريق إلى
املناطق والحقول الشمالية آمن
وأن جميع ق��راءات معدالت الغاز
مطمئنة مبينا ان انبعاث الدخان
ال�ك�ث�ي��ف ن��اج��م ع��ن إط �ف��اء حريق
املنصة.

عبدالحكيم السبتي

وال� � � �ش � � ��ؤون ال � �ب ��رمل� ��ان � �ي� ��ة وت� �ق ��دي ��م
امل� �ع� �ل ��وم ��ة ال �ص �ح �ي �ح��ة وال ��دق �ي �ق ��ة
للمشاهد.
وأك� � � � ��د ال� �س� �ب� �ت ��ي أن ت� �ل� �ف ��زي ��ون

املجلس سينقل نتائج الفرز لحظة
بلحظة ب�ح�ي��ث س�ت�ع��رض ال�ش��اش��ة
ن�ت��ائ��ج امل��رش�ح�ين ك��اف��ة ف��ي اللجان
االصلية والفرعية للرجال والنساء
كل على ح��دة وبالتفاصيل وسيتم
ادخال النتائج على الهواء مباشرة
على شاشة تلفزيون املجلس.
وق � � ��ال ان ال� �ت� �ل� �ف ��زي ��ون خ�ص��ص
استديو تحليليا في مقر التلفزيون
واس� �ت ��دي ��و اخ � ��ر ف ��ي م ��رك ��ز اق� �ت ��راع
ال��روض��ة ك�م��ا أن �ش��ا م��رك��ز عمليات
ل�ج�م��ع االص � ��وات م��ن ال � �ـ 70م�ن��دوب��ا
الذين يغطون اللجان كافة.
وأع� � �ل � ��ن ال� �س� �ب� �ت ��ي ع � ��ن م� �ف ��اج ��أة
خ�ل�ال اع�ل��ان ال �ف��ائ��ز ب��االن �ت �خ��اب��ات
ب��اس �ت �خ��دام ت �ق �ن �ي��ة ح��دي �ث��ة ت�ط�ب��ق
للمرة األولى ستكون مميزة مشددا
على ح��رص التلفزيون على تقديم

محافظة األحمدي
ترتدي زينة األعياد الوطنية

• فخرية عثمان عبدالعزيز
ال �ح �م �ي �ض��ي ،زوج � � ��ة :اب��راه �ي��م
ع �ث �م��ان ع �ب��دال �ل��ه ال ��رم� �ي ��ح86 ،
ع��ام��ًا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج � ��ال :م �ب��ارك
ال �ك �ب �ي��ر ،ق ،5ش ،23م ،13ت�ل�ف��ون:
 ،99051555ن �س��اء :ال��دس �م��ة ،ق،6
ش ،67م ،16تلفون97555561 :
• ص�ف�ي��ة ع �ب��دال �ل��ه إب��راه �ي��م
ال� �ت ��رك ��ي ال� �ف� �ي� �ل� �ك ��اوي ،أرم� �ل ��ة:
إبراهيم عبدالعزيز اإلبراهيم،
 67عامًا( ،شيعت) ،رجال :جنوب
ال �س��رة ،ال �س�لام ،ق ،3ش ،322م،11
تلفون ،99372144 :نساء :خيطان،
ق ،10ش ،19م ،4تلفون99575418 :
• ع��ائ �ش��ة م �ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه
ال �ع �ب �ي��د 86 ،ع ��ام ��ًا( ،ش �ي �ع��ت)،
رج ��ال :ال �س�لام ،ق ،2ش ،208م،20
تلفون ،99606360 :ن�س��اء :حطني،
ق ،3ش ،311م22
• ج � ��اب � ��ر ف� �ه� �ي ��د ج� ��ارال � �ل� ��ه
ال �ع �ج �م��ي 45 ،ع ��ام ��ًا( ،ش� �ي ��ع)،
رج� � ��ال :ج��اب��ر ال �ع �ل��ي ،ق ،2ش،20
م ،25تلفون ،55522020 :نساء :أم
ال�ه�ي�م��ان ،ق ،3ش ،32م ،20تلفون:
99708008
• ابتسام ثنيان سالم ثنيان
ال� �ب ��دي ،زوج � ��ة :س��ال��م روي� ��دان
ال �ج �م��اح 40 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي �ع��ت)،
الفحيحيل ،ق ،2ش ،2م ،116تلفون:
55087650 - 99087650
• ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ع� � �ب � ��اس ع �ل��ي
محمد الفالح 64 ،عامًا( ،يشيع
التاسعة صباح ال �ي��وم) ،رج��ال:
حسينية عقيلة الطالبني ،الرميثية،
مقابل حسينية سيد محمد ،تلفون:
 ،99639892ن� �س ��اء :ال � �ع ��دان ،ق،1
ش ،42م ،26تلفون25425364 :
• هناء يوسف عبدالوهاب
ب ��ن س �ي��ف ،زوج � ��ة :ع �ل��ي ه��زي��م
ال� �ه ��زي ��م 53 ،ع ��ام ��ًا( ،ش �ي �ع��ت)،
رجال :الشعب ،ق ،6ش الشعب،72 ،
م ،19نساء :هدية ،ق ،3ش ،6م27

مواقيت الصالة
مبنى محافظة األحمدي

ال ��زائ ��ر مل �ح��اف �ظ��ة األح� �م ��دي في
أم � �س � �ي ��ات ه� � ��ذه األي � � � ��ام ال ي �س �ع��ه
إال إط ��ال ��ة ال �ن �ظ��ر خ �ل��ال ال �ت �ج��ول
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ف��ي ط��رق��ات�ه��ا وال�ت�م�ع��ن ج �ي��دا في
م ��ا ارت� ��دت� ��ه م ��ن زي� �ن ��ة م� �ط ��رزة م��ن
األض � � ��واء امل �ب �ه��رة وال�ت�ص�م�ي�م��ات

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تغطية مميزة تنال اعجاب الجميع.
وق ��ال ان االس �ت �ع ��دادات لتغطية
االن� �ت� �خ ��اب ��ات م �س �ت �م��رة م �ن��ذ ش�ه��ر
م�ع��رب��ا ع��ن أم �ل��ه ف��ي ت�ق��دي��م تغطية
ترضي املشاهد وتلبي احتياجاته
ف� � ��ي م� �ت ��اب� �ع ��ة ت � �ل� ��ك االن � �ت � �خ� ��اب� ��ات
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ال س� �ي� �م ��ا ان ال� �ق� �ن ��اة
اس �ت �ع��ان��ت ب ��أح ��دث ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
العاملية والخبرات الوطنية املؤهلة
إلدارة مثل تلك املناسبات.
ي��ذك��ر ان االن�ت�خ��اب��ات التكميلية
ملجلس االم ��ة ال�ت��ي ت�ج��رى ب�ع��د غد
ال�س�ب��ت ت �ق��ام ل�ش�غ��ل م�ق�ع��د ال��دائ��رة
ال �ث��ال �ث��ة ب�ع��د وف� ��اة ال �ن��ائ��ب ال��راح��ل
نبيل الفضل في ديسمبر املاضي.

الوفيات

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

امل�ن��ارة بمناسبة احتفاالت البالد
بأعيادها الوطنية.
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