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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير وولي العهد يهنئان الخميس
بعضوية المجلس

بعث سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة الى علي
الخميس اعرب فيها سموه عن خالص تهانيه بفوزه بعضوية مجلس
االمة في االنتخابات التكميلية في الدائرة االنتخابية الثالثة متمنيا
سموه له كل التوفيق والسداد لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
كما بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف األحمد ببرقية تهنئة مماثلة.
تفاصيل (ص)03

الحكومة أبلغت اللجنة برفعها من  200إلى  400فلس للمتر المربع لزيادة عائدات الدولة

الميزانيات :زيادة القيمة اإليجارية
لالنتفاع بقسائم الدولة مطلع ابريل
العلي لـ «الدستور»؛ سنقف بالمرصاد ألي تالعب مصطنع في أسعار السلع
ف��ي اط��ار االج� ��راءات الحكومية
ال��رام �ي��ة ل�ت�ع��وي��ض ع�ج��ز ميزانية
ال��دول��ة ف�ق��د ق ��ررت اب �ت��داء م��ن أول
أبريل املقبل رفع القيمة االيجارية
ل� �ب ��دل االن� �ت� �ف ��اع ب �ق �س��ائ��م ال ��دول ��ة
س��واء كانت صناعية أم حرفية أم
خدمية.
وق � � ��ال م� �ق ��رر ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
والحساب الختامي النائب د .محمد
ال �ح��وي �ل��ة ع �ق��ب م �ن��اق �ش��ة م�ي��زان�ي��ة
الهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة للسنة
امل��ال �ي��ة  2017/2016ان ال�ق�ي�م��ة
االي�ج��اري��ة س��وف ترتفع م��ن 200
الى  400فلس للمتر املربع خالل
السنة االول��ى على ان تتضاعف
ال� �ق� �ي� �م ��ة خ �ل ��ال خ� �م ��س س� �ن ��وات
لتصل الى دينار للمتر املربع كما
انه ستتم زيادة العقود الخدمية.

عدنان عبدالصمد مترئسا اجتماع لجنة امليزانيات أمس وبجواره النائب فارس العتيبي

وذكر الحويلة ان هذه خطوة في
االت �ج��اه ال�ص�ح�ي��ح ل��زي��ادة ع��ائ��دات
الدولة في ظل االنخفاض الحاد في
أسعار النفط.

وع �ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل أك ��د وزي��ر
التجارة والصناعة د يوسف العلي
ان هناك خطة ل�ل��وزارة ملواجهة أي
ارت�ف��اع مصطنع لألسعار ال سيما

استذكروا تضحيات الشهداء ومواقف الدول الشقيقة

نواب في ذكرى التحرير :توحيد الصف
الضمان الوحيد الستقرار الكويت

ش ��دد ن � ��واب م �ج �ل��س األم � ��ة على
أن م� �ص� �ل� �ح ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ووح� � � ��دة
شعبها وق��وة ارادت �ه��ا ه��ي السبيل
الوحيد لضمان أمنها واستقرارها
وس�ل��ام � �ت � �ه� ��ا م � ��ؤك � ��دي � ��ن ض� � � ��رورة
االن � �ت � �ب� ��اه إل� � ��ى ال � �ف �ت�ن ال � �ت� ��ي ت �ق��وم
بزعزعة هذا الوطن اآلمن.
واس� �ت ��ذك ��ر ال � �ن ��واب ف ��ي ت�ح�ق�ي��ق
لـ«الدستور» ذكرى تحرير الكويت
وال ��دم ��اء ال �ط��اه��رة ال �ت��ي س��ال��ت من
الشهداء للدفاع عن الوطن مطالبني

ب� � �ض � ��رورة ت ��وح� �ي ��د ال� �ص ��ف م�ه�م��ا
اختلفت اآلراء ووضع الكويت نصب
األع �ي�ن وت�ن�ح�ي��ة ال �خ�ل�اف��ات ج��ان�ب��ا
مشيرين بكل الفخر واالع�ت��زاز الى
تلك اللحظات املبهجة التي غمرت
ن�ف��وس ال�ك��وي�ت�ي�ين جميعا حينما
اضحى حلم الكويت واقعا بفضل
االلتفاف حول شرعيتهم ووقوفهم
ص� �ف ��ا واح� � � � ��دا ال ف � � ��رق ب �ي��ن س �ن��ي
وشيعي أو بني حضري وبدوي.
وأش � ��ادوا ب ��دور ص��اح��ب السمو

األم �ي��ر ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د في
ق � �ي� ��ادة س �ف �ي �ن��ة ال� �ك ��وي ��ت ب�ح�ك�م��ة
واق� � � � �ت � � � ��دار إل � � � ��ى ب � � ��ر االم � � � � � ��ان رغ� ��م
ال� � �ع � ��واص � ��ف ال � �ع ��ات � �ي ��ة واألم � � � � ��واج
امل�ت�لاط�م��ة م�س�ت��ذك��ري��ن دور ال ��دول
ال�ش�ق�ي�ق��ة وال �ص��دي �ق��ة ال �ت��ي وق�ف��ت
ب �ج��ان��ب ال� �ك ��وي ��ت وف � ��ي م�ق��دم�ت�ه��م
اململكة العربية السعودية.

ملف «الدستور» 10 :لجان مؤقتة عقدت  11اجتماعا في ديسمبر

تفاصيل (ص)07-06
تفاصيل (ص)12-09

ب �ع��د ال �ت��وج��ه ال �ح �ك��وم��ي ل�ت��رش�ي��د
الدعوم على السلع.
وطمأن العلي في تصريح خاص
بـ «الدستور» جموع املواطنني بأن

تلفزيون المجلس

د .هالل الساير:

 مبادرات قائداإلنسانية إلغاثة
الشعوب المنكوبة
يشهد لها التاريخ

تفاصيل (ص)13

الخطة تهدف إل��ى الترشيد وليس
ال� �خ� �ف ��ض ب � �ه� ��دف اي� � �ص � ��ال ال ��دع ��م
ملستحقيه مبينا ان وزارة التجارة
ق� ��ام� ��ت ق� �ب ��ل ف � �ت� ��رة ب� � ��اع� � ��داد خ �ط��ة

ملواجهة غ�لاء االسعار الفتا ال��ى ان
أغ�ل��ب ال�س�ل��ع امل��وج��ودة ف��ي ال�س��وق
مرتبطة ارت�ب��اط��ا مباشرا بوسائل
ال�ن�ق��ل ال �ت��ي ت�ع�م��ل ب��ال��دي��زل وليس
البنزين.
وأوض� ��ح ال�ع�ل��ي ان ارت �ف��اع سعر
ال�ب�ن��زي��ن م��ن امل �ف �ت��رض أال ينعكس
ب�ش�ك��ل واض� ��ح ع �ل��ى أس �ع��ار ال�س�ل��ع
ولدينا خطة للرقابة التجارية على
األسعار استعدادا ألي تالعب فيها
وس�ن�ك��ون ب��امل��رص��اد ل�ه��ذا التالعب
وس��وف نعلن عن هذه الخطة قبيل
بدء االجراءات الحكومية في خفض
الدعوم.

تفاصيل (ص)04

المالية :أولوية المناقصات
للشركات المدرجة في البورصة
قررت اللجنة املالية امس املوافقة
ع �ل��ى ج�م�ي��ع ال �ت �ع��دي�لات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وال� �ن� �ي ��اب� �ي ��ة امل � �ق� ��دم� ��ة ع� �ل ��ى ق ��ان ��ون
املناقصات العامة تمهيدا لرفعة الى
املجلس وذك��ر رئيس اللجنة النائب
فيصل الشايع ان التعديالت بإلزام
لجنة امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة ب �ق��رارات
ل �ج �ن��ة ال �ت �ظ �ل �م��ات وإع � �ط� ��اء اول ��وي ��ة
امل �ن ��اق �ص ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ل �ل �ش��رك��ات
املدرجة في البورصة الكويتية.
واض��اف الشايع ان��ه تمت املوافقة
على التعديل القاضي بعدم السماح
الي ش��رك��ة متعثرة بتنفيذ مشروع
م ��ن ال� ��دخ� ��ول ب � ��أي م �ن��اق �ص��ة اخ ��رى
م ��ا ل ��م ت �ع��ال��ج ت��أخ �ي��ره��ا ف ��ي تنفيذ
امل �ش��روع��ات وس �ت �ك��ون االول ��وي ��ة في
ترسية املناقصات التي تزيد قيمتها
ع �ل��ى  20م �ل �ي��ون دي � �ن ��ار ل �ل �ش��رك��ات

امل � �س ��اه � �م ��ة ح � �ت ��ى ي �س �ت �ف �ي ��د م �ن �ه��ا
املواطن.
ال��ى ذل��ك ق��ال وزي��ر ال��دول��ة لشؤون
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ال � �ش � �ي ��خ م �ح �م��د
ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه ن ��اق �ش �ن ��ا ن� �ح ��ن ول �ج �ن��ة
االول��وي��ات متابعة ان �ج��از امل�ش��اري��ع
ال � � ��واردة ف ��ي خ �ط��ة وزارة ال �ك �ه��رب��اء
موضحا انه من ضمن املشاريع التي
ت�م��ت مناقشتها م�ح�ط��ات ال�ك�ه��رب��اء
والطاقة وتحسني االداء الوظيفي في
الدولة.
ف�ي�م��ا اك ��د رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
التشريعية النائب مبارك الحريص
أن � � ��ه ح � �ت ��ى اآلن ل� �ي� �س ��ت ه � �ن� ��اك اي
تعديالت حكومية وردت الى اللجنة
بشأن قانون استقالل القضاء.
تفاصيل (ص)04
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األمير استقبل ولي العهد والغانم والمبارك

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورع��اه
ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف ص �ب��اح ام ��س سمو
ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د

ومستقبال رئيس مجلس األمة

الجابر الصباح.كما استقبل رئيس
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة م � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م.
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء.كما استقبل
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء

وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
ال �خ��ال��د واس �ت �ق �ب��ل وزي � ��ر األش �غ��ال
العامة وزير الدولة لشؤون مجلس
األم � ��ة د .ع �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر ح �ي��ث ق��دم
لسموه فيصل الحساوي بمناسبة

تعيينه م��دي��را عاما للهيئة العامة
لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
واستقبل حضرة صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد وزي ��ر ال�ص�ح��ة رئيس
مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء

والتغذية د .علي العبيدي وأعضاء
مجلس ادارة الهيئة الفريق متقاعد
ص � ��ال � ��ح ال� �ح� �م� �ي� �ض ��ي و م �س��اع��د
ال�ع�ب��دل��ي ون ��واب م��دي��ر ع��ام الهيئة
كال من د .نوال الحمد وأمل الرشدان

وع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز ال � �س � �م � �ح� ��ان وري � ��م
ال�ف�ل�ي��ج وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة تعيينهم
ف ��ي م�ن��اص�ب�ه��م ال� �ج ��دي ��دة .وح�ض��ر
املقابالت نائب وزير شؤون الديوان
األميري الشيخ علي الجراح.

ولي العهد استقبل رئيسي مجلسي األمة والوزراء
وعددا من الوزراء

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن� � ��واف األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه ال�ل��ه بقصر السيف صباح
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 ووزي� ��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ ص�ب��اح الخالد
كما استقبل نائب رئيس مجلس
ال� � ��وزراء ووزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة الشيخ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د واس �ت �ق �ب��ل ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ووزي � ��ر
الدفاع الشيخ خالد الجراح.

واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
وزير اإلعالم ووزير الدولة لشؤون
ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان الحمود
ووزي � � ��ر ال� ��دول� ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��س
ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
بالوكالة الشيخ محمد العبدالله
واستقبل وزير التجارة والصناعة
د .يوسف العلي وبرفقته الشيخ
د .م �ش �ع��ل ال� �ج ��اب ��ر امل ��دي ��ر ال �ع��ام
لهيئة تشجيع االستثمار املباشر.
واستقبل وزي��ر الصحة رئيس
مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء
والتغذية د .علي العبيدي وأعضاء
م� �ج� �ل ��س إدارة ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ك �ل��ا م��ن

ومستقبال الشيخ صباح الخالد

الفريق متقاعد صالح الحميضي
وم �س��اع��د ال�ع�ب��دل��ي ون� ��واب امل��دي��ر
ال �ع��ام للهيئة ن ��وال ال�ح�م��د و أم��ل
ال��رش��دان و عبدالعزيز السمحان
وري� � � ��م ال �ف �ل �ي��ج وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ب�م�ن��اص�ب�ه��م ال �ج��دي��دة.
كما استقبل سمو ولي العهد وزير
االش � �غ� ��ال ال �ع��ام ��ة ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة
ل� � �ش � ��ؤون م �ج �ل ��س االم� � � ��ة د .ع �ل��ي
العمير حيث ق��دم لسموه فيصل
الحساوي وذلك بمناسبة تعيينه
مديرا عاما للهيئة العامة للزراعة
والثروة السمكية.

..ويشكر المهنئين بالذكرى العاشرة
لتوليه والية العهد
وج � ��ه س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ال�ش �ي��خ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله كلمة شكر وتقدير وثناء إلى كافة
إخوانه املواطنني الكرام داخل البالد
وخ��ارج �ه��ا وإل� ��ى امل�ق�ي�م�ين األوف �ي��اء
ع �ل��ى أرض دول � ��ة ال �ك��وي��ت ال �غ��ال �ي��ة
ال��ذي��ن أع��رب��وا ع��ن خ��ال��ص تهانيهم
الطيبة وص��ادق مشاعرهم الفياضة

ب�م�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى ال �ع��اش��رة لتولي
سموه والية العهد من خالل برقيات
ال �ت �ه��ان��ي أو االت � �ص� ��االت ال �ه��ات�ف �ي��ة
أو ك ��اف ��ة أش � �ك ��ال ال �ت �ع �ب �ي��ر األخ � ��رى
مبتهال إل��ى امل��ول��ى العلي القدير أن
يحفظ الوطن الغالي وأن يديم عليه
نعمة األم��ن واألم ��ان وال��رخ��اء وعلى
الجميع ب�م��وف��ور ال�ص�ح��ة والعافية

وأن يوفقنا جميعا وي�س��دد خطانا
مل��واص�ل��ة ال�ن�ه��وض ب��وط�ن�ن��ا ال�ع��زي��ز
وتحقيق كل ما ننشده له من تطور
وازده� � � � ��ار ف ��ي ظ ��ل ق ��ائ ��د م�س�ي��رت�ن��ا
وراع � � ��ي ن �ه �ض �ت �ن��ا ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح�م��د الجابر الصباح حفظه الله
ورعاه ذخرا للبالد.
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األمير وولي العهد يهنئان علي الخميس
بمناسبة فوزه بعضوية مجلس األمة
ب �ع��ث ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ببرقية تهنئة ال��ى علي الخميس
اع� � ��رب ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع� ��ن خ��ال��ص
ت�ه��ان�ي��ه ب �ف��وزه ب�ع�ض��وي��ة مجلس
االمة في االنتخابات التكميلية في
الدائرة االنتخابية الثالثة متمنيا

س �م��وه ل ��ه ك ��ل ال �ت��وف �ي��ق وال� �س ��داد
لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى ه� �ن ��أ س�م��و
ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن ��واف األح�م��د
الجابر الصباح حفظه الله جموع
ال� �ش� �ع ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي م � ��ن إخ� ��وان� ��ه
وأب� �ن ��ائ ��ه امل ��واط� �ن�ي�ن وامل ��واط� �ن ��ات
ب �ن �ج��اح االن �ت �خ ��اب ��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة

ال �ت��ي أج��ري��ت ف��ي ال ��دائ ��رة ال�ث��ال�ث��ة
م � �ش � �ي ��دا ب� �ن� �ج ��اح ت� �ل ��ك ال �ع �م �ل �ي��ة
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة وب��ال �ت �ع��اون الكبير
بني مرشحيها وناخبيها وبالدور
املتميز ال��ذي قام به رج��ال القضاء
ومنتسبو وزارة الداخلية وجميع
ال� � � � ��وزارات وال� �ج� �ه ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل �ع �ن �ي��ة ف� ��ي اإلع � � � ��داد وال �ت �ن �ظ �ي��م

العالي مما أسهم ف��ي إن�ج��اح هذا
ال� �ع ��رس ال ��دي �م �ق ��راط ��ي وخ ��روج ��ه
بتلك الصورة املشرفة التي عكست
الوجه الحضاري لدولتنا الحبيبة
الكويت راجيا سموه للجميع كل
ال�ت��وف�ي��ق وال �س��داد ل�خ��دم��ة ال��وط��ن
الغالي وأن يديم عليه نعمة األمن
واألمان.

الغانم هنأه بثقة أبناء الدائرة الثالثة متمنيا تحقيق تطلعاتهم

الخميس لـ «الدستور» :سأكون عند
حسن ظن أهلي ووطني
ب� �ع ��ث رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � ��ة
مزوق الغانم امس االحد ببرقية
الى الفائز علي عبدالله الخميس
هنأه فيها ب�ف��وزه باالنتخابات
التكميلية في الدائرة االنتخابية
الثالثة.
وقال الغانم في برقيته :يطيب
ل� ��ي أن اع� � ��رب ل �ك ��م ع� ��ن خ��ال��ص
تهنئتنا القلبية ال�ت��ي اشفعها
ب��أص��دق ال ��دع ��اء وال �ت �ض��رع ال��ى
ال �ل��ه ج��ل ج�لال��ه ل �ك��م ب��ال�ت��وف�ي��ق
والنجاح في مهام عملكم الجديد
ب�ع��د ان حظيتم ال�ث�ق��ة يالغالية
وامل �ب��ارك��ة م��ن اب �ن��اء ال�ش�ع��ب في
ال��دائ��رة الثالثة ف��ي االنتخابات
التكميلية ال �ت��ي اق�ي�م��ت م��ؤخ��را
واس�ت�ح�ق��اق�ك��م ع�ض��وي��ة مجلس
االمة يقينا منهم وتطلعهم على
األخ��ذ ب��زم��ام االم ��ور باسهامكم
وق��درت �ك��م ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق مبتغى
ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ال� �ك ��ري ��م ال��ى
اس � �ع� ��اده وت �ل �ب �ي��ة اح �ت �ي��اج��ات��ه
وت�ط�ل�ع��ات��ه ال �ت��ي ت�ك�ف��ل لوطننا
العزيز كل تقدم ونماء وازدهار.
واض � ��اف ال �غ��ان��م ف��ي ب��رق�ي�ت��ه:
نتضرع الى املولى العلي القدير
ان ي�م��دك��م ب�ع��ون م��ن ل��دن��ه لرفع
شأن وطننا العزيز في ظل قيادة
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م ��و ام �ي��ر
ال�ب�لاد وسمو ول��ي عهده االم�ين
حفظهما الله ورعاهما.
وم � � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ت � ��وج � ��ه ع �ل��ي
الخميس بالشكر الهالي الدائرة
الثالثة والشكر موصول لكل من
ب ��ارك ل��ي ع�ب��ر ك��ل ال��وس��ائ��ل وان
يعينه الله على تحمل املسؤولية

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم يهنئ الخميس بعد فوزه باالنتخابات التكميلية

وحمل االمانة مؤكدا انه سيكون
ع �ن��د ح �س��ن ظ ��ن اب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف� �ي ��ه ومل� � ��ا ت �ق �ت �ض �ي��ه
مصالحهم وطموحاتهم.
واس � � �ت � � �غ� � ��رب ال � �خ � �م � �ي� ��س م��ن
الهجوم ال��ذي يتعرض ل��ه حتى
قبل ان يقسم تحت قبة البرملان
مشيرا الى انه يجهل اسباب هذا
الهجوم وان��ه لم يتغير له شيء
ففي األم��س ه��و م��وظ��ف وال�ي��وم
هو نفس ذلك املوظف.
وك� � ��ان ال �خ �م �ي��س ق ��د ف � ��از ف��ي
االنتخابات التكميلية بحصوله
على  7311صوتا.

الخميس محموال على األكتاف عقب إعالن فوزه

ك �م��ا ه �ن��أ س �م ��وه ال �ن��ائ��ب علي
ال� �خ� �م� �ي ��س ع � �ل ��ى ف � � � ��وزه ب ��امل ��رك ��ز
األول ب ��االن �ت �خ ��اب ��ات ال�ت�ك�م�ي�ل�ي��ة
ب��ال��دائ��رة ال�ث��ال�ث��ة م�ت�م�ن�ي��ا س�م��وه
ل��ه ال�ن�ج��اح وامل�ش��ارك��ة م��ع إخ��وان��ه
أعضاء مجلس األم��ة املوقرين في
أداء األم��ان��ة امل �ل �ق��اة ع�ل��ى عاتقهم
ومواصلة جهودهم للحفاظ على

امل�ص��ال��ح العليا لكويتنا الغالية
ف��ي ظ��ل القيادة الحكيمة لحضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
حفظه الله ورعاه ذخرا للبالد.

النتائج النهائية الرسمية الكاملة
لالنتخابات التكميلية في الثالثة
الترتيب
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

االسم
علي عبد الله الخميس
عبد الله الكندري
أسامة الطاحوس
هشام البغلي
أحمد الفضل
فهد الشريعان
طاهر الفيلكاوي
خالد الهاجري
خالد العتيبي
عبد الله الضويحي
عبد الوهاب األمير
فؤاد الهاشم
مزيد املعوشرجي
سليمان الكوح
عبد األمير االبراهيم
حسني العصيمي
جاسم الكندري
سامي الشريدة
علي الزنكي
أحمد الطيار
رسلي بورسلي
فرج الخضري
وليد الشراح
جمال الهويدي
أماني الصالح
منى العطار
نجيب العوضي
فهيد العجمي
فوزي الصقر
عبد الكريم الهندال
وليد حسني سند
خالد الديحاني
جراح السلطان
بدر املويزري

عدد األصوات
7311
4835
3629
2686
1314
1299
890
882
703
649
404
349
305
177
130
99
76
65
64
57
44
41
35
33
20
13
13
11
9
9
5
3
2
2
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برلمان
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االثنين  14جمادى األولى  22 . 1437فبراير 2016

تتضاعف خالل خمس سنوات لتصل إلى دينار للمتر المربع وزيادة العقود الخدمية

الميزانيات :رفع القيمة اإليجارية لبدل
االنتفاع في قسائم الدولة %100
ق � � � ��ال م � � �ق � ��رر ل � �ج � �ن� ��ة امل � �ي � ��زان � �ي � ��ات
والحساب الختامي البرملانية النائب
د .محمد الحويلة ان الحكومة ستبدأ
ف � ��ي االول م � ��ن اب � ��ري � ��ل امل� �ق� �ب ��ل ب��رف��ع
ال�ق�ي�م��ة االي �ج��اري��ة ل�ب��دل االن �ت�ف��اع في
قسائم ال��دول��ة (الصناعية والخدمية
وال �ح��رف �ي��ة) م �ش �ي��را إل ��ى ان �ه��ا خ�ط��وة
في االتجاه الصحيح لزيادة عائدات
ال� ��دول� ��ة ف� ��ي ظ� ��ل االن� �خ� �ف ��اض ال �ح ��اد
السعار النفط.
واض � � � ��اف ال� �ح ��وي� �ل ��ة ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع �ق��ب م �ن��اق �ش��ة ال�ل�ج�ن��ة
م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة
للسنة امل��ال�ي��ة  2017/2016بحضور
ممثلني عن الهيئة ودي��وان املحاسبة

ووزارة امل � ��ال � �ي � ��ة ان ه� � �ن � ��اك ب �ع��ض
املالحظات ما زالت متكررة واخرى تم
تالفيها من خالل تطبيق التوصيات
االخ �ي ��رة ال �ت��ي ارس �ل �ت �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة ال��ى
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ح� ��ول اع� � ��ادة ال�ن�ظ��ر
بالقيمة االيجارية لبدل االنتفاع في
عقود الدولة.
واش ��ار ال��ى ان الهيئة اف ��ادت خالل
االج� �ت� �م ��اع ان� �ه ��ا س �ت �ع �ي��د ال �ن �ظ��ر ف��ي
ق ��ان ��ون �ه ��ا ف� ��ي ش � ��أن ت �ش �ك �ي��ل رئ �ي��س
واع �ض��اء مجلس ادارة الهيئة مبينا
ان ه �ن��اك اع �ض��اء م��ن م�ج�ل��س االدارة
من خارج الهيئة ينتمون الى القطاع
ال�خ��اص م��ا يمثل تضاربا للمصالح
وعليه ال بد من املحافظة على حيادية

مجلس االدارة حتى يطبق السياسات
ال� �ت ��ي ت� �خ ��دم ال �ه �ي �ئ��ة ب �ع �ي ��دا ع� ��ن اي
مصالح خاصة.
واوض� � � � � ��ح ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة ان ال �ق �ي �م��ة
االيجارية لبدل االنتفاع في القسائم
ال �ص �ن��اع �ي��ة م ��ن امل �ق ��رر ان ت��رت �ف��ع من
 200الى  400فلس للمتر املربع خالل
السنة االولى على ان تتضاعف القيمة
خالل خمس سنوات لتصل الى دينار
للمتر املربع فيما ستتم زيادة العقود
الخدمية.
وذك ��ر ان ت�ل��ك ال�ت��وص�ي��ة ب��ال��زي��ادة
والتي جاءت وفق دراسة مضى عليها
 10أعوام يجب ان تتناسب مع االرباح
ال �ت ��ي ي�ح�ق�ق�ه��ا ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص م��ن

خ�لال انتفاعه بقسائم ال��دول��ة مثمنا
دور القطاع الخاص في دعم االقتصاد
ال ��وط� �ن ��ي .وث �م ��ن ال �ح��وي �ل��ة خ �ط��وات
الهيئة بسحب ت��راخ�ي��ص  12قسيمة
غير ملتزمة ببنود العقد حيث طالبت
اللجنة الهيئة االستمرار بمتابعة هذا
امل �ل��ف وت �ح �ص �ي��ل اي م �خ��ال �ف��ات غير
محصلة.
وق � � � ��ال ان ه � �ن� ��اك اج� �ت� �م ��اع ��ا آخ ��ر
س� � �ت� � �ع� � �ق � ��ده ال� � �ل� � �ج� � �ن � ��ة م� � � ��ع م �م �ث �ل ��ي
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة مل�ن��اق�ش��ة
اع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ب�لائ �ح �ت �ه��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة
وباستراتيجيتها سعيا ال��ى تنويع
م � �ص� ��ادر ال� ��دخ� ��ل وت �ع �ظ �ي��م اي� � � ��رادات
الدولة وتشجيع الصناعات الوطنية.

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات

األولويات :صرف  218مليون
دينار من ميزانية الكهرباء

المالية توافق على تعديل
مشروع قانون المناقصات

ع� � �ق � ��دت ل� �ج� �ن ��ة األول � � ��وي � � ��ات
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة أم � ��س اج �ت �م��اع �ه��ا
بشأن متابعة تطبيق الجهات
الحكومية لبرنامجها مقارنة
مع خطة التنمية بحضور وزير
الدولة لشؤون مجلس ال��وزراء
ووزير الكهرباء واملاء بالوكالة
ال � �ش � �ي � ��خ م � �ح � �م� ��د ال � �ع � �ب ��دال � �ل ��ه
ووزي � ��رة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
والعمل ووزي��رة الدولة لشؤون
ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ه �ن��د
جانب من اجتماع لجنة األولويات
الصبيح.
وق� ��ال م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ال�ن��ائ��ب
اح� � � �م � � ��د الري ف� � � ��ي ت � �ص ��ري� ��ح والجهاز املركزي لتكنولوجيا
صحافي عقب انتهاء االجتماع امل� �ع� �ل ��وم ��ات واإلدارة ال �ع��ام��ة
ان اللجنة استعرضت املوقف لالطفاء.
التنفيذي للمشروعات التابعة
وب� �ي ��ن ان � � ��ه ت � ��م اس � �ت � �ع� ��راض
لوزارة الكهرباء الواردة بالخطة م�ل��اح � �ظ� ��ات األم� � ��ان� � ��ة ال� �ع ��ام ��ة
 2015 - 2016والتي تشمل على ل �ل �م �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
 38مشروعا باملرحلة التنفيذية والتنمية على املوقف التنفيذي
وب��اع�ت�م��اد م��ال��ي  367.985.435ل �ل �م �ش��روع��ات ال �ت��اب �ع��ة ل�ل��وزي��ر
دينارا وص��رف منها حتى اآلن العبدالله مالحظا وج��ود تقدم
 217.991.365دينارا .
ف � ��ي ن � �س ��ب إن� � �ج � ��از امل � �ش ��اري ��ع
وأوض � � � ��ح الري ان ال �ل �ج �ن��ة حتى تاريخ  18فبراير الجاري
اس � � �ت � � �ع� � ��رض� � ��ت امل� � � �ش � � ��روع � � ��ات مقارنة بما تم إن�ج��ازه في عام
التابعة للوزير العبدالله وهي  2015م��ع مالحظة تدني نسب
م �ش��روع��ات ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات اإلن �ف��اق االس �ت �ث�م��اري ملشاريع
امل ��رك ��زي ��ة وم� �ش ��روع ��ات دي� ��وان الفتوى والتشريع واإلطفاء.
الخدمة املدنية وبرنامج إعادة
وذك� � ��ر الري ال � �ج� ��زء ال �ث��ان��ي
هيكلة ال �ق��وى ال�ع��ام�ل��ة و إدارة من االجتماع خصص ملناقشة
ال� �ف� �ت ��وى وال �ت �ش ��ري ��ع وال �ه �ي �ئ��ة متابعة أداء املشروعات التابعة
ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �م �ع �ل��وم��ات امل��دي �ن��ة ل ��وزي ��ر ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة

أن � �ه� ��ت ل �ج �ن ��ة ال � � �ش � ��ؤون امل ��ال �ي ��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ت�ق��ري��ره��ا
ب� �ش ��أن ال� �ت� �ع ��دي�ل�ات ال � � � � ��واردة ع�ل��ى
قانون املناقصات العامة بمشروع
وم � �ق � �ت� ��رح� ��ات ق� � ��وان� �ي��ن م �ت �ض �م �ن��ة
ت �ع��دي�لات ت�ق�ض��ي بتكليف مجلس
ال��وزراء بتشكيل ووضع آليات عمل
واجتماعات اللجان الفنية بالجهات
ال � �ع � �س � �ك ��ري ��ة ال � �ج � �ي� ��ش وال � �ش� ��رط� ��ة
وال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي امل�ع�ن�ي��ة ب �ش��راء
امل�س�ت�ل��زم��ات ال�ع�س�ك��ري��ة والتسليح
ف �ي �ه��ا وك ��ذل ��ك ت �ع��دي��ل آخ� ��ر ي�ق�ض��ي
ب ��إل ��زام ل�ج�ن��ة امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة
ب �ق ��رارات ل�ج�ن��ة ال�ت�ظ�ل�م��ات وإع �ط��اء
أول � ��وي � ��ة امل � �ن ��اق � �ص ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ل� �ل� �ش ��رك ��ات امل� � ��درج� � ��ة ب ��ال� �ب ��ورص ��ة
الكويتية.
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن ��ة ال �ن ��ائ ��ب
فيصل الشايع في تصريح صحفي
ي ��وم أم ��س ان ال �ل �ج �ن��ة ان �ه��ت خ�لال
اجتماعها أمس التعديالت ال��واردة
ع�ل��ى ق��ان��ون امل�ن��اق�ص��ات س ��واء عبر
م �ش��روع او اق �ت��راح ق��ان��ون تمهيدا
لرفع تقريرها ملجلس االمة.
واوض��ح الشايع ان اللجنة اقرت
ج �م �ي��ع ال �ت �ع��دي�ل�ات ال� � � ��واردة إل�ي�ه��ا
س��واء من قبل الجانب الحكومي او
النيابي وكذلك التعديل املقترح من
قبل دي ��وان املحاسبة مبينا ان من
ض�م��ن ه��ذه ال�ت�ع��دي�لات تفعيل دور
لجنة التظلمات بما يقضي بإلزام
لجنة املناقصات املركزية بقراراتها

وال �ع �م��ل وه ��ي وزارة ال �ش��ؤون
والهيئة العامة للقوى العاملة
وم � ��رك � ��ز اع � �ت � �م� ��اد م �س� �ت ��وي ��ات
املهارة والهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلع��اق��ة واألم ��ان ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �م �ج �ل��س األع� �ل ��ى ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط
واإلدارة املركزية لإلحصاء.
وأوض� � � � ��ح أن � � ��ه اس �ت �ع��رض��ت
اللجنة نسبة إن�ج��از املشاريع
واعتمادها املالية وما تم صرفه
واملوقف التنفيذي للمشاريع.

جانب من اجتماع اللجنة املالية

ب �خ�لاف م��ا ك ��ان م�ع�م��وال ب��ه سابقا
ب��اق�ت�ص��ار دوره ��ا ع�ل��ى اب ��داء ال��رأي
دون الزامية لجنة املناقصات به.
وت � ��اب � ��ع ال� � �ش � ��اي � ��ع :ك � �م ��ا واف � �ق ��ت
اللجنة بأغلبية اعضائها الحضور
ع�ل��ى اع �ط��اء االول��وي ��ة ب��امل�ن��اق�ص��ات
للشركات املدرجة بالبورصة وكذلك
ع� ��دم ال �س �م��اح ألي ش��رك��ة م�ت�ع�ث��رة
ب�ت�ن�ف�ي��ذ م �ش��روع م��ن ال ��دخ ��ول ب��أي
م �ن��اق �ص��ة م� ��ا ل� ��م ت �ع ��ال ��ج امل� �ش ��روع
املتعثر او املتأخر وتنجزه.
وذك� ��ر ال �ش��اي��ع ان ال�ل�ج�ن��ة أي�ض��ا
اخذت بالتصور الذي اقترحه ديوان
املحاسبة والقاضي بتشكيل لجان
فنية في الجهات العسكرية الجيش
والشرطة والحرس الوطني تتولى
عمليات شراء املستلزمات العسكرية
والتسليح فيها على ان يتم تشكيل
ه� � ��ذه ال � �ل � �ج ��ان ب � �ق � ��رار م � ��ن م �ج �ل��س

الوزراء يشكل اعضائها ويحدد آلية
عملهم ومواعيد اجتماعاتها .ومن
ج�ه�ت��ه ك�ش��ف ع�ض��و ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
النائب حمود الحمدان عن موافقة
اللجنة على تعديلني قدمهما بشأن
مشروع قانون املناقصات.
واوض� � ��ح ال �ح �م ��دان ان ال�ت�ع��دي��ل
االول ن��ص ع�ل��ى ح��رم��ان أي ش��رك��ة
تتعثر في تنفيذ العقد من الدخول
ف��ي م�ن��اف�س��ة مل�ن��اق�ص��ة اخ ��رى م��ا لم
ت�ق��م ب�ت�س��وي��ة ال�ع�ق��د م�ح��ل ال�خ�لاف
وبشأن التعديل الثاني قال الحمدان
ان االول��وي��ة ف��ي ترسية املناقصات
ال�ت��ي ت��زي��د قيمتها على  20مليون
دي�ن��ار ستكون للشركات املساهمة
حتى يستفيد منها املواطن ويجوز
للشركات غير املدرجة في البورصة
ان تدخل املنافسة اذا كان العقد اقل
من ذلك.
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أعرب عن تخوفه من ارتهان القرار اللبناني بأيد إقليمية تعبث باألمن القومي العربي

الخرينج :قرار السعودية بشأن المراجعة
الشاملة للعالقات مع لبنان حكيم
أي��د ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس االم��ة
م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ق ��رار السعودية
بشأن املراجعة الشاملة للعالقات
م ��ع ل �ب �ن��ان ب �س �ب��ب امل� ��واق� ��ف غ�ي��ر
االي� �ج ��اب� �ي ��ة م� ��ع ق� �ض ��اي ��ا امل �م �ل �ك��ة
والخليج ومؤيدا في ذات السياق
ال� �ب� �ي ��ان ال �خ �ل �ي �ج��ي ال � �ص� ��ادر ع��ن
االمني العام ملجلس التعاون لدول
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب �ي��ة د.ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف
ال��زي��ان��ي ال ��ذي اك ��د م �س��ان��دة دول
الخليج ودعمها للقرار السعودي
تجاه لبنان.
وعبر الخرينج عن اسفه ملواقف
لبنان السياسية وقراراته املخالفة

ملصالح الدول العربية وباالخص
قضايا ال��دول الخليجية مضيفا:
وم ��ا ق� ��رار ادان � ��ة ح ��رق القنصلية
ال�س�ع��ودي��ة واق�ت�ح��ام ال�س�ف��ارة في
ايران اال شاهد واضح على قرارات
لبنان املختطفة من قبل حزب الله
ال��ذراع االيرانية في لبنان معربا
ع� ��ن ت �خ ��وف ��ه م� ��ن ارت � �ه� ��ان ال� �ق ��رار
ال �ل �ب �ن��ان��ي ب ��أي ��د اق �ل �ي �م �ي��ة ت�ع�ب��ث
باالمن القومي العربي متعارضا
مع مصالح االم��ة العربية وامنها
القومي.
وأك� � � � � � � ��د ال � � �خ � � ��ري � � �ن � � ��ج اه � �م � �ي� ��ة
ال � �ق� ��رار ال� �س� �ع ��ودي م� ��ن ال �ن��اح �ي��ة

االستراتيجية في املستقبل بحيث
ت��رت�ب��ط امل �س��اع��دات وامل �ن��ح ل�ل��دول
وف �ق��ا مل �ص��ال��ح ال � ��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
وب�م��ا يحفظ االم ��ن االق�ل�ي�م��ي لها
وه��ذا ما ذه��ب اليه القرار الحكيم
ل �ل �س �ع��ودي��ة م �ش �ي��را إل� ��ى ان دول
الخليج قيادات وشعوبا يحملون
ك��ل امل�ح�ب��ة ل�ل�ب�ن��ان ارض ��ا وشعبا
ويهمهم ان ينهض لبنان ويعود
ال� � ��ى دوره ال � �ع� ��رب� ��ي ب� �ع� �ي ��دا ع��ن
الهيمنة االيرانية.
وب � �ي� ��ن ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ان ل� �ب� �ن ��ان
ستتولى رئاسة االتحاد البرملاني
ال �ع��رب��ي م��ن ال �ك��وي��ت مبينا ثقتة

الكبيرة بدولة الرئيس نبيه بري
رئيس مجلس النواب اللبناني في
قيادة االتحاد البرملاني العربي ملا
له من خبرة كبيرة ودراي��ة عميقة
بقضايا االةه العربية.
واب � ��دى ال �خ��ري �ن��ج ث�ق�ت��ه ب��دول��ة
ال ��رئ� �ي ��س ب � ��ري ب �ح �م��ل ال �ق �ض��اي��ا
العربية والعمل على عودة لبنان
ال� � ��ى م �ج �ت �م �ع��ه ال � �ع� ��رب� ��ي ح��ام�ل�ا
ق�ض��اي��ا ام�ت��ه ع�ل��ى ع��ات�ق��ه وع��ام�لا
ع�ل��ى ن�ص��رت�ه��ا ب�ع�ي��دا ع��ن هيمنة
اي� ��ران واذرع� �ه ��ا ال �ت��ي ت�ع�م��ل على
زعزعة االستقرار واالم��ن القومي
العربي.

عسكر يقترح تطوير مراكز الحدود
البرية ومنطقة كبد الصناعية
ق� � � ��دم ال � �ن � ��ائ � ��ب ع� �س� �ك ��ر ال� �ع� �ن ��زي
م �ج �م��وع��ة م� ��ن االق � �ت� ��راح� ��ات ب �ش��أن
ت �ط��وي��ر م �ه �ن��ة ال �ت �م��ري��ض وال �ب �ن �ي��ة
التحتية ف��ي منطقة كبد الصناعية
واملراكز الحدودية البرية.
وق � � � � ��ال ع � �س � �ك � ��ر :ت� �ع� �ت� �ب ��ر م �ه �ن��ة
ال �ت �م��ري��ض م ��ن أس� �م ��ى امل� �ه ��ن ال �ت��ي
اب� �ت� �ك ��ره ��ا اإلن� � �س � ��ان وت � �ك � ��اد ت �ك��ون
أفضلها وأهمها نظرا ملا تساهم به
من إنقاذ املرضى من الخطر أو املوت
بإذن الله ثم بمساعدة األطباء وتمثل
إح� � ��دى أه � ��م امل� �ه ��ن االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
والرئيسة في نظم الرعاية الصحية
ألي بلد من البلدان سواء املتقدمة أو
النامية تعتبر مهنة التمريض من
ال �ج��وان��ب ال �ت��ي ال ي�م�ك��ن االس�ت�غ�ن��اء
عنها وال يمكن ألي اقتصاد أو نظام
صحي االستغناء عنها.
وجاء في نص االقتراح:
 إعداد برامج تدريبية وتعليميةل �ل �ق �ي ��ادات ال �ت �م��ري �ض �ي��ة ف ��ي م �ج��ال
التمريض ورفع اجوار املمرضني من
ابناء الوطن.
 ال يجوز مزاولة مهنة التمريضف ��ي امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ال �خ ��اص ��ة اال مل��ن
ك��ان اسمه مقيدا في السجالت التي
ت �ع ��ده ��ا وزارة ال �ص �ح ��ة وال �ت �ق �ي �ي��م
ال ��دوري ل�ب��رام��ج التعليم وال�ت��دري��ب
في مجال التمريض وتنظيم دورات
تدريبية لرفع كفاءة مزاولي املهنة.
 -ت�ض�م��ن امل �ن��اه��ج ال��دراس �ي��ة في

مختلف املراحل الدراسية في التعليم
العام مواضيع عن التمريض.
 تعليم ت�لام�ي��ذ امل ��دارس وط�لابال �ج ��ام �ع ��ات ع �ل��ى ك �ي �ف �ي��ة ال �ت �ص��رف
ع �ن��دم��ا ي �ت �ع��رض إلص ��اب ��ة أو ع�ن��د
ح��دوث�ه��ا ام��ام��ه وإع �ط��اء امل�ع�ل��وم��ات
الصحيحة ع��ن حالة االص��اب��ة وذل��ك
ألهمية االسعافات األولية في انقاذ
ح �ي��اة م ��ن ي �ت �ع��رض��ون ل� �ح ��وادث قد
تودي بحياتهم اذا لم يتم اسعافهم
ف� ��ي اس � � ��رع وق � ��ت وم � ��ن ه �ن ��ا ج� ��اءت
أه�م�ي�ت�ه��ا ل�ت�ع�ل�ي��م ت�لام �ي��ذ امل� ��دارس
وط �ل��اب ال �ج��ام �ع��ات ع �ل �ي �ه��ا ل�ت�ك��ون
ل ��دي� �ه ��م م� �ع� �ل ��وم ��ات وخ� � �ب � ��رة ح ��ول
االسعافات االولية.
 ع �م ��ل دورات ت ��دري �ب �ي ��ة داخ� ��لاملدارس والجامعات على محتويات
حقيبة االس �ع��اف��ات األول �ي��ة وكيفية
اس � �ع� ��اف ال� � �ح � ��االت ال �ب �س �ي �ط��ة م�ث��ل
ح� � ��االت االغ � �م� ��اء وض� ��رب� ��ة ال �ش �م��س
والحروق والجروح السطحية.
ومن جهة أخرى قال عسكر :تعتبر
صناعة التشييد والبناء ثاني أكبر
ص �ن��اع��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت ب �ع��د ص�ن��اع��ة
النفط وحيث ان ال��دول��ة لديها خطة
ت �ن �م��وي��ة ط �م��وح��ة ف� ��إن ت �ن �ف �ي��ذ ه��ذه
ال�خ�ط��ة ي�ح�ت��اج ال��ى تهيئة ال�ظ��روف
للشركاء في الخطة.
وج ��اء ف��ي ن��ص االق �ت ��راح :تطوير
ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ك�ب��د
ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة وذل� � � ��ك ب� ��إن � �ش� ��اء ط ��رق

عسكر العنزي

داخ�ل�ي��ة وخ��ارج�ي��ة وشبكة للصرف
ال �ص �ح��ي وش �ب �ك��ة امل �ي��اه وال �ك �ه��رب��اء
وم��راع��اة االش�ت��راط��ات البيئية وذلك
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق م��ع ال �ج �ه��ات الحكومية
املختلفة.
وعلى صعيد متصل أردف عسكر:
ن �ظ��را مل��ا ت�ع��ان�ي��ه امل��راك��ز ال �ح��دودي��ة
م��ن ن�ق��ص ف��ي ال �خ��دم��ات ومعظمها
ال ي �ل �ي��ق ب �س �م �ع��ة وم �ك��ان��ة ال �ك��وي��ت
وم��وق�ع�ه��ا ال�ج�غ��راف��ي وال ي�ح�ق��ق ما
نتطلع اليه جميعا من جعلها مركزا
ت�ج��اري��ا وم��ال�ي��ا ع��امل�ي��ا أس ��وة ب��دول
كثيرة سبقتنا في هذا املجال فضال
ع �م��ا ي�ل�اق �ي��ه امل � �س ��اف ��رون م ��ن ع �ن��اء
نتيجة قدم مرافق هذه املراكز.
وج��اء في نص االق�ت��راح - :تطوير
وت�ح��دي��ث امل��راك��ز ال �ح��دودي��ة ال�ب��ري��ة

وت��زوي��ده��ا ب��وس��ائ��ل ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا
ال�ح��دي�ث��ة واألجهزة امل�ت�ق��دم��ة كتلك
ال �ت��ي ت�س�ت�ع�ين ب�ه��ا ال � ��دول امل�ت�ق��دم��ة
ف ��ي ال �ك �ش��ف ع ��ن ال �ب �ض��ائ��ع امل �ه��رب��ة
م �ث��ل ال �س�ل�اح وامل � �ع ��ادن وامل� �خ ��درات
وال�خ�م��ور وامل ��واد الكيماوية وكذلك
أجهزة الكشف عن العمالت الورقية
امل � � � ��زورة أي� �ض ��ا ( م �س ��اج ��د ص� ��االت
ان � �ت � �ظ� ��ار م � ��راف � ��ق ص� �ح� �ي ��ة م �ط��اع��م
محطات تزود بالوقود واستراحات
وفنادق اليوم الواحد وتزود بأحدث
االج�ه��زة املتقدمة لتسهيل عمليات
دخول وخروج املسافرين وكاميرات
م��راق �ب��ة ت�ش�م��ل ج�م�ي��ع ان �ح��اء امل��رك��ز
لحفظ سالمة املسافرين واملوظفني
ولرصد أي تجاوزات.
 ق�ي��ام ال�ج�ه��ات املختصة ب��وزارةال �ص �ح��ة وب� �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت وس��ائ��ر
الجهات ذات الصلة بإنشاء مختبرات
مركزية باملناطق الحدودية وجميع
امل � ��وان � ��ئ ال �ك��وي �ت �ي ��ة ت� �ك ��ون م��ؤه �ل��ة
بالخبراء واألجهزة واملعدات الالزمة
إلج � ��راء ف �ح��ص ال� � � ��واردات ال �غ��ذائ �ي��ة
وامل � � � ��واد االس �ت �ه�ل�اك �ي��ة ل �ل �ت��أك��د م��ن
ص�ل�اح� �ي� �ت� �ه ��ا ق� �ب ��ل االف� � � � � ��راج ع �ن �ه��ا
والتصريح بإدخالها الى البالد.
ك� �م ��ا اق � �ت � ��رح ع �س �ك ��ر اس� �ت� �ح ��داث
مواقف متعددة األدوار في الساحة
املقابلة للهيئة ال�ع��ام��ة للمعلومات
املدنية.

وتمنى الخرينج ان يعود لبنان
الى عروبته وامته العربية واالتقاء
ب��أش�ق��ائ��ه الخليجيني مثلما ك��ان
ل� �ب� �ن ��ان ال � �ع� ��روب� ��ة وي �س �ت �ف �ي��د م��ن
خطئه الكبير بارتهان ق��راره بيد
حفنة منه مرتبطة ب��اي��ران وتريد
ان ت�س�ي��ر ل�ب�ن��ان ك�م��ا ت��ري��د اي ��ران
وفق مصالحها.

مبارك الخرينج

المعيوف :تجاوب خليجي
لرفع إيقاف النشاط
الرياضي عن الكويت
اوضح النائب عبدالله املعيوف
ان دور ال��وف��د الشعبي البرملاني
ال � � ��ذي ع � ��اد م� ��ن ج ��ول ��ة خ�ل�ي�ج�ي��ة
تلخص في شحذ همم االتحادات
ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ووق��وف �ه��ا إل ��ى ج��ان��ب
الحق الكويتي ورف��ع االيقاف عن
النشاط الرياضي خاصة أن هناك
اج �ت �م��اع��ا ل �ل �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
ل�لات �ح��اد ال��دول��ي ل �ك��رة ال �ق��دم في
ال �س ��ادس وال �ع �ش��ري��ن م��ن ف�ب��راي��ر
ال �ج��اري وس�ي�ت��م ف�ي��ه ع��رض ق��رار
ايقاف النشاط الرياضي الكويتي
والتصويت عليه.
واض ��اف امل�ع�ي��وف ف��ي تصريح
للصحافيني ان ال�ك��وي��ت بحاجة
ال � � ��ى  53ص� ��وت� ��ا م � ��ن اص � � ��ل 209
أص� ��وات ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة العمومية
ل �ل�ات � �ح� ��اد ال� � ��دول� � ��ي ل � �ك� ��رة ال� �ق ��دم
ل��رف��ع االي� �ق ��اف ع �ن �ه��ا م� �ح ��ذرا من
ال��دس��ائ��س واالالع �ي��ب وامل��ؤام��رات
ال � �ت ��ي ق� ��د ي �ل �ج��أ إل� �ي� �ه ��ا ال �ب �ع��ض
لتفويت الفرصة على الكويت.
وذك� � � � � ��ر امل � � �ع � � �ي � ��وف ان ه � �ن ��اك
سيناريوهني من املحتمل أن يلجأ
إل�ي�ه�م��ا رئ�ي��س االت �ح��اد الكويتي
لكرة القدم إذ يطلب رف��ع االيقاف
مدة شهرين على ان تعدل الكويت
ق��وان�ي�ن�ه��ا ال��ري��اض �ي��ة أو تلغيها
والي�ت��م ع��رض ملف ال�ك��وي��ت على
ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة م ��ا ي �ف��وت
علينا فرصة رفع االيقاف نهائيا.
وب�ين ان السيناريو اآلخ��ر هو
تأجيل ملف التصويت على رفع

االيقاف إل��ى  12و  13مايو املقبل
وه� � ��و م ��وع ��د ان� �ع� �ق ��اد ال �ج �م �ع �ي��ة
العمومية ل�لات�ح��اد ال��دول��ي لكرة
القدم.
وث� �م ��ن امل �ع �ي ��وف ج ��ول ��ة ال��وف��د
الشعبي إلى دول مجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي م� ��ؤك� ��دا أن� �ه ��ا ت�ك�ل�ل��ت
ب ��ال� �ن� �ج ��اح ومل �س �ن ��ا ت� �ج ��اوب ��ا م��ن
االتحادات الخليجية للقيام بدور
أك�ب��ر ف��ي رف��ع االي �ق��اف ومخاطبة
االت � �ح� ��ادات اآلس �ي��وي��ة وال��دول �ي��ة
التي تتمتع معها بعالقات طيبة.
وط��ال��ب املعيوف الشيخ احمد
ال�ف�ه��د ب ��أن ي �ق��وم ب� ��دوره ف��ي رف��ع
االي �ق��اف واس �ت �خ��دام ت��أث�ي��ره على
االت� � � �ح � � ��اد اآلس� � � �ي � � ��وي وال� � ��دول� � ��ي
واللجنة األوملبية الدولية السيما
أنه يتحكم بأكثر من  40دولة وما
ي��دل��ل ع�ل��ى ذل ��ك ت��رش�ي�ح��ه الشيخ
س �ل �م ��ان االب� ��راه � �ي� ��م إل � ��ى رئ ��اس ��ة
االت �ح��اد ال��دول��ي الفيفا متمنيا
ان ي� �ك ��ون ف � ��رح ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ي ��وم
 26ف �ب��راي��ر امل�ق�ب��ل ف��رح�ت�ين فرحة
التحرير وفرحة رفع االيقاف.
وب�ين ان االت �ح��ادات الخليجية
تلقت معلومات مغلوطة موضحا
أن ال��وف��د الشعبي ق��ام بتصحيح
ه � ��ذه امل� �ع� �ل ��وم ��ات امل� �غ� �ل ��وط ��ة ع��ن
ال ��دخ ��ل ال �ح �ك��وم��ي ف ��ي ال �ق��وان�ي�ن
الرياضية.
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استذكروا إسهامات أبناء الكويت البررة وتضحيات الشهداء وشددوا على استخالص الدروس والعبر

نواب :خبر تحرير الكويت كان فرحة عظيمة
رغم مرور سنوات
طويلة تزيد على
ربع قرن على الغزو
العراقي الغاشم
وتحرير الكويت اال ان
الكويتيين يعيشون
لحظة الغزو والتحرير
كل عام بمشاعر
مفعمة وجياشة
من خالل الذكريات
واالحداث التي مروا بها
ويستذكرون كيف
انقلبت حياتهم فجأة
وتحولت الى نفق مظلم
ال تبدو له نهاية حتى
جاء الضوء في نهاية
النفق سريعا ولم تطل
مدة االنتظار اال سبعة
اشهر كانوا يظنون
خاللها انهم اصبحوا
بال وطن حتى جاءت
لحظة التحرير لتغمرهم
فرحة كبيرة ونشوة
وتتحول حياتهم مرة
اخرى بشكل درامي
من الحزن والقلق
الى العزة والكرامة
والنصر وتعود اليهم
ديارهم ووطنهم
ومن اهم الذكريات
التي الينسونها ابدا خبر
اعالن تحرير الكويت
وانسحاب الغزو العراقي
الغاشم سواء من بقي
في الداخل او من كان
في الخارج.

ي �ق��ول ن��ائ��ب رئ �ي��س امل�ج�ل��س
م � �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج إن � ��ه ك � ��ان ف��ي
امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
ملتابعة بعض األعمال ولحضور
امل ��ؤت� �م ��ر ال �ش �ع �ب��ي ال � � ��ذي ج�م��ع
ال� � �ك � ��وي� � �ت� � �ي �ي��ن ع� � �ل � ��ى اخ� � �ت �ل��اف
م �ش��ارب �ه��م وك � ��ان ن �ب��أ ال �ت �ح��ري��ر
فرحة كبيرة بالنسبة لنا جعلنا
نسجد لله حمدا وشكرا وإق��رارا
بفضله ونعمائه.
واستذكر الخرينج بكل الشكر
وال � �ع� ��رف� ��ان وال� �ت� �ق ��دي ��ر دور م��ن
أسهموا ف��ي تحرير الكويت من
أبنائها البررة وخاصة الشهداء
األب� � � ��رار ال ��ذي ��ن ب ��ذل ��وا ح�ي��ات�ه��م
ودم � � ��اء ه � � ��م م � ��ن أج � � ��ل ال� �ك ��وي ��ت
وم�ش�ي��دا ب��دور األش �ق��اء ف��ي دول
الخليج العربية وف��ي مقدمتهم
امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
مشيرا إلى كلمة خ��ادم الحرمني
ال�ش��ري�ف�ين امل�ل��ك ال��راح��ل ف�ه��د بن
ع�ب��د ال�ع��زي��ز ال ��ذي ق ��ال ب�ك��ل ثقة
وتصميم :إم��ا أن ترجع الكويت
وإم��ا أن تذهب السعودية وهذه
ال �ك �ل �م��ة ي �ح �ف �ظ �ه��ا ال �ك��وي �ت �ي��ون
ع��ن ظ �ه��ر ق �ل��ب وي �ق��درون �ه��ا حق
ت �ق��دي��ره��ا ف �م��ا ج� � ��زاء اإلح� �س ��ان
إال اإلح� � �س � ��ان وب ��ال� �ف� �ع ��ل ك��ان��ت
اململكة العربية السعودية عمقا
استراتيجيا متينا وسدا منيعا
ف � ��ي م� ��واج � �ه� ��ة ال� � � �ع � � ��دوان ال � ��ذي
ت�ع��رض��ت ل��ه ال �ك��وي��ت ع ��ام 1990
و ك ��ذل ��ك دور ج �م �ه��وري��ة م�ص��ر
ال �ع��رب �ي��ة ووق �ف �ت �ه��ا امل �ش��رف��ة مع
ال�ك��وي��ت ودور امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
ب �ص �ف��ة ع ��ام ��ة وب� �ص� �ف ��ة خ��اص��ة
الواليات املتحدة األمريكية التي
ق��ادت التحالف ال��دول��ي لتحرير
الكويت.
وش ��دد ال�خ��ري�ن��ج ع�ل��ى أهمية
أخ��ذ ال��دروس والعبر مما حدث
ل�ل�ك��وي��ت إب� ��ان ال �غ��زو ال�ص��دام��ي
ال� �غ ��اش ��م م ��ذك ��را ب �م �ق��ول��ة وزي ��ر
خ ��ارج� �ي ��ة ص � � ��دام آن� � � ��ذاك ط� ��ارق
عزيز الذي قال بعد اندحار فلول
النظام الصدامي اآلث��م إن كانت
ال �ك ��وي ��ت ق ��د ت� �ح ��ررت ف�س�ي�ك��ون
ه �ن��اك غ��زو آخ��ر م��ن ال��داخ��ل عن
ط ��ري ��ق إث � � ��ارة ال� �ف�ت�ن وال� �ن� �ع ��رات
ال�ط��ائ�ف�ي��ة وال �ع��رق �ي��ة وال�ح��زب�ي��ة
وما أكثرها.
ول ��ذل ��ك ع�ل�ي�ن��ا أن ن �ع��ي ج�ي��دا
أن م �ص �ل �ح��ة ال� �ك ��وي ��ت ووح � ��دة
ش� �ع� �ب� �ه ��ا وق � � � ��وة إرادت � � � �ه � � ��ا ه��ي
السبيل ال��وح�ي��د ل�ض�م��ان أمنها
واستقرارها وسالمتها وعلينا
أن ننتبه جيدا من أي فنت تقوم
هنا أو هناك لزعزعة ه��ذا األمن
والعودة بنا إلى املربع األول في
عام .1990

مبارك الخرينج

عدنان عبد الصمد

د.يوسف الزلزلة

د.محمد الحويلة

الخرينج :كنت في
المؤتمر الشعبي
بالسعودية
وسجدنا هلل شكرا

عبد الصمد :أذنت
لصالة الفجر من
فوق السطح
بميكروفون
بطارية

الزلزلة :كانت
ساعة فريدة من
الفرح والسرور
ال تعدلها فرحة
أخرى

الحويلة :أتذكر
استمرار الكويت
في عطائها رغم
ما كانت تعيشه
من لحظات عصيبة

وأشاد الخرينج بدور حضرة
صاحب السمو سمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد في قيادة
سفينة ال�ك��وي��ت بحكمة وحنكة
واق � � �ت� � ��دار إل� � ��ى ب � ��ر األم � � � ��ان رغ ��م
ال� �ع ��واص ��ف ال �ع��ات �ي��ة واألم � � ��واج
املتالطمة وأجواء القلق والتوتر
ال� �ت ��ي ت �ح �ي��ط ب �ن��ا م� �ش ��ددا ع�ل��ى
ض ��رورة االل�ت�ف��اف ح��ول القيادة
الحكيمة لصاحب السمو بنفس
ال� ��روح وامل �ش��اع��ر ال �ت��ي جمعتنا
ملواجهة الغزو املندحر.
وق��ال :علينا أن نجمع الكلمة
ونوحد الصفوف مهما اختلفت
اآلراء ون� �ض ��ع ال� �ك ��وي ��ت ن�ص��ب
أعيننا ف�لا تعلو مصلحة على
م �ص �ل �ح �ت �ه��ا ول �ن �ن ��ح خ�لاف��ات �ن��ا
جانبا.
ام � � � ��ا ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع � � ��دن � � ��ان ع �ب��د
ال �ص �م��د ف �ه��و م ��ن ب�ي�ن م ��ن ب �ق��وا
ف��ي ال��داخ��ل وع��اش اح ��داث فترة
ال�غ��زو بالكامل وي�ق��ول إن�ن��ي لو
أت ��ذك ��ر ال �ل �ح �ظ��ات ال �س �ع �ي��دة في
حياتي فلن أت��ذك��ر س��وى القليل
م�ن�ه��ا وم��ن ه��ذا ال�ق�ل�ي��ل ه��و ي��وم
ت �ح��ري��ر ال �ك��وي��ت وق� ��د ك� ��ان ي��وم
ال�ث�لاث��اء  26فبراير  1991وكنت
ف ��ي ب �ي��وت أح� ��د أق ��رب ��ائ ��ي حيث
ك� ��ان ي �ط��ل ع �ل��ى ش � ��ارع رئ�ي�س��ي
وه� � ��و ش � � ��ارع ال� �خ� �ط ��اب ��ي ول �ك��ن
الرؤية كانت غير واضحة أمامنا
وال � �ش� ��ارع م �ظ �ل��م ألن ال �ك �ه��رب��اء
كانت مقطوعة آنذاك ولكننا كنا
نسمع أص ��وات ال�ج�ن��ود وك��ان��وا

يسألون أي��ن الطريق إل��ى بغداد
ف��اس �ت �غ��رب��ت وق� �ل ��ت ل �ن �ف �س��ي م��ا
ال� �خ� �ب ��ر وإذا ب� ��ي أدق � � ��ق ال �ن �ظ��ر
م ��ن ال� �ن ��اف ��ذة ألج � ��د ال �ش��اح �ن��ات
كلها تسير ف��ي طريقني محملة
بالجنود العراقيني متجهني إلى
ال ��دائ ��ري ال �خ��ام��س إل ��ى امل �ط�لاع
وال �ع �ب��دل��ي وك ��ان ��وا مستأنسني
وينشدون Happy Birth Day to
 youويصفقون وكنت أطالعهم
من ف��وق سطح البيت وال أنسى
ص � � � ��ورة ال � � �س � � �ي � ��ارات ك� �ل� �ه ��ا م��ن
ال� �خ� �ل ��ف وه � ��ي ت� �ض ��يء ب��ال �ل��ون
األحمر مما يؤكد أنها في اتجاه
واحد وفي ذات الوقت كنا نسمع
ان �ف �ج��ارات ره�ي�ب��ة داخ ��ل منطقة
ال ��رم� �ي� �ث� �ي ��ة وت � �ب�ي��ن أن امل� ��واق� ��ع
العسكرية للجنود العراقيني في
امل��دارس واملؤسسات الحكومية
ك��ان��ت مليئة ب��امل�ت�ف�ج��رات وك��ان
الجنود العراقيون يفجرون كل
م��ا يستطيعون ت�ف�ج�ي��ره لحرق
األرض ق� �ب ��ل ال� � �ه � ��روب ال �ك �ب �ي��ر
وك �ن��ت أت �ح��دث م��ع اح ��د اق��ارب��ي
ف �ق �ل��ت ل� ��ه ي� �ب ��دو أن ال �ع��راق �ي�ي�ن
ي�ق��وم��ون ب��االن�س�ح��اب ف��رد علي
ق� ��ائ �ل�ا :ال أن � ��ت خ� ��رف� ��ان ب �ع��ده��ا
ح��ول �ن��ا ال ��رادي ��و ع �ل��ى اإلذاع � ��ات
العاملية مثل ال �ـ  CNNوال �ـ BBC
وسمعنا ان��ه بالفعل هناك ق��رار
باالنسحاب وكنا قد اقتربنا من
ال�ف�ج��ر وك ��ان ع �ن��دي م�ي�ك��روف��ون
بطارية فأخذته ورح��ت أؤذن به
م��ن ف ��وق ال�س�ط��ح ل �ص�لاة الفجر

ولكن الناس استشعرت من ذلك
األذان غير املعهود أنه حدث في
االم��ور أمور وأن لحظة التحرير
قد حانت .ولقد كانت اللحظات
سعيدة ومبهجة وك��ان��ت إح��دى
ق� ��ري � �ب� ��ات� ��ي م� �ح� �ت� �ف� �ظ ��ة ب �ك �م �ي��ة
م� ��ن ال� �ك ��اك ��او وك� ��ان� ��ت ت�س�م�ي�ه��ا
ش ��وك ��والت ��ة ال �ت �ح ��ري ��ر وع ��ازم ��ة
على أال ت��وزع�ه��ا إال إذا تحررت
ال �ك��وي��ت ف� ��إذا ب �ه��ا أخ� ��ذت ت��وزع
الكاكاو ورغم ان الكهرباء كانت
م �ق �ط��وع��ة ع ��ن ال �ك��وي��ت ك�ل�ه��ا إال
أن � �ن� ��ا ك� �ن ��ا ن �ن �ظ ��ر إل� � ��ى ال �س �م ��اء
فنجد ال�ن�ج��وم ك��أن�ه��ا مصابيح
ن�س�ت�ط�ي��ع أن ن�م�س�ك�ه��ا ب��أي��دي�ن��ا
حقيقة ك��ان منظرا رائعا يعطي
مشاعر أروع وإحساسا حقيقيا
بفرج التحرير ودعوت أهلي إلى
ال�س�ط��ح ل �ي��روا م�ع��ي ه��ذا املنظر
ال� �ف ��ري ��د ال� �س� �م ��اء ك ��أن� �ه ��ا س�ق��ف
خيمة كبيرة مليئة باملصابيح.
وعندما جاء الصباح حاولت
أن أش�غ��ل أي��ا م��ن ال �س �ي��ارات فلم
أف� �ل ��ح ل� �ط ��ول وق ��وف� �ه ��ا – س�ب�ع��ة
اشهر وهي ال تعمل وكان عندي
جاري دراجة فركبتها وتوجهت
إل� � ��ى م� �ن ��زل ��ي ف� ��ي م � �ش� ��رف وف ��ي
الطريق إلى مشرف رأيت بعض
ال �س �ي��ارات ال�ع��راق�ي��ة فساورتني
ال� �ش� �ك ��وك ول� �ك ��ن ت �ب�ي�ن ل� ��ي أن �ه��ا
م� �خ� �ل� �ف ��ات ت ��رك� �ه ��ا ال� �ع ��راق� �ي ��ون
وف �ج��أة ش��اه��دت ج�ن��دي��ا عراقيا
صغيرا ج��دا يحمل مدفع آر بي
ج��ي فقلت ل��ه مل��اذا ل��م ت��ذه��ب مع

رب � �ع� ��ك؟ ف �س��أل �ن��ي أي � ��ن ذه� �ب ��وا؟
ف �ت �ب�ين ل ��ي أن� ��ه ال ي� �ع ��رف ش�ي�ئ��ا
عن ق��رار االنسحاب وح�ين عرف
أس��رع للحاق بزمالئه جريا في
اتجاه السيارات املنسحبة.
وك � ��ان أول م ��ن ت �ب ��ادل ��ت م�ع��ه
ال�ت�ه��ان��ي ك��ان ذل��ك ال�ق��ري��ب ال��ذي
ق��ال ل��ي حينما أخ�ب��رت��ه ب�ب��وادر
االن�س�ح��اب فكان رده علي إنني
خرفان.
ل �ك��ن م��ن ب�ي�ن م��ا أذك � ��ره أي�ض��ا
في تلك اللحظات أشياء حصلت
لي في أول الغزو وك��ان تذكرها
راج � �ع � ��ا إلح � �س ��اس ��ي ب��ال �ن �ش��وة
وال�ف��رح وال �س��رور أننا تجاوزنا
ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ات ال�ص�ع�ب��ة فخالل
ب��داي��ات ال�غ��زو كنت ق��د اشتريت
سيارة مرسيدس مستعملة من
أحد األقرباء وتعطلت مني هذه
ال� �س� �ي ��ارة ف ��ي ب �ن �ش��ر ف��أوق�ف �ت �ه��ا
ول � ��م أك � ��ن أدري ان ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
ال �خ �ل��ف م �ل �ص �ق��ا م �ك �ت��وب��ا ع�ل�ي��ه
وزارة ال��دف��اع وح��دة ال�ص��واري��خ
وح� �ي� �ن� �م ��ا ش� ��اه� ��ده� ��ا ال� �ج� �ن ��ود
ال �ع��راق �ي��ون س��أل��وا ع��ن ص��اح��ب
ال�س�ي��ارة ف�ق��ال ل�ه��م ال �ن��اس إنهم
ال ي�ع��رف��ون��ه وي �ب��دو أن ��ه مسافر
خ� ��ارج ال �ب�ل�اد وف ��ي امل �س ��اء ج��اء
أح��د األق��رب��اء وأخ��ذ السيارة من
مشرف خلسة وأوقفها في بيتنا
ب��ال��رم �ي �ث �ي��ة وت �ب�ي�ن ل ��ي ب��ال�ف�ع��ل
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وعزة وثقتنا في النصر كانت راسخة
تتمة المنشور ص06
أن�ه��م ك��ان��وا يبحثون ع��ن سائق
السيارة بسبب امللصق الخاص
ب��وزارة ال��دف��اع وعلمت بعد ذلك
أن الشخص الذي اشتريتها منه
كان قد اشتراها من ضابط.
وت� � �ط � ��رق ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ي� ��وس� ��ف
ال��زل��زل��ة ال��ى ال�س��اع��ات العصيبة
ال � �ت ��ي م� � ��رت ب� �ه ��ا ال� �ك ��وي ��ت م�ن��ذ
اللحظات األولى للغزو الصدامي
ال �غ��اش��م ق��ائ�لا إن ه ��ول م�ف��اج��أة
الغزو أشعرنا بأن الدنيا انقلبت
علينا لكن الله عز وجل هو الذي
أنقذ الكويت وسخر لنا األشقاء
واألص� ��دق� ��اء ف��ي س��اع��ة ال�ع�س��رة
وك ��ل ذل ��ك ك ��ان م��ؤش��را واض �ح��ا
ع �ل��ى أن ال �ن �ص��ر آت وأن� ��ه ق��ري��ب
وال �ت �ح��ري��ر س�ي�ك��ون ب�ف�ض��ل ال�ل��ه
عاجال غير آجل رغم ظالم املحنة
وسوادها الحالك.
وأضاف أنه في تلك الفترة كان
ف��ي ال��والي��ات املتحدة األمريكية
يكمل دراسته للدكتوراة وكانت
أس ��رت ��ه ك��ام �ل��ة زوج� �ت ��ه وأوالده
وأح � �ب� ��اؤه ج �م �ي �ع��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت
وكنت دائ�م��ا أفكر فيهم وأتطلع
دائ � �م ��ا إل � ��ى ت �ل��ك ال �ل �ح �ظ��ة ال �ت��ي
ينبلج فيها فجر النصر ويجمع
ب� �ه ��ا ش� �م ��ل األش� � �ت � ��ات وت �ت �ح��رر
ال �ك��وي��ت وي �ل �ت �ق��ي أب� �ن ��اؤه ��ا م��ن
ك��ل األط� �ي ��اف وب��ال �ط �ب��ع ل�ك��ون�ن��ا
ف��ي ال��والي��ات املتحدة األمريكية
ك�ن��ا ق��ري�ب�ين م��ن م��راك��ز األخ �ب��ار
العاملية واألخ �ب��ار ك��ان��ت تتدفق
ت�ب��اع��ا وف��ي ت �س��ارع ي�ش��د اآلذان
ٍ
وك �ن ��ا ن �ت��اب �ع �ه��ا ل �ح �ظ��ة ب�ل�ح�ظ��ة
ول��ذل��ك ف �ق��د ك �ن��ا ع �ل��ى ي �ق�ين ب��أن
ال �ك ��وي ��ت س �ت �ع��ود ألن أص ��دق ��اء
ال �ك��وي��ت وأش �ق��اء ه��ا وأح �ب��اء ه��ا
كانوا عازمني على املشاركة في
تحريرها من ظلم ص��دام حسني
وزبانيته.
وع � �ن� ��دم� ��ا أع � �ل� ��ن ع � ��ن ت �ح��ري��ر
ال� � �ك � ��وي � ��ت ف � �ع�ل��ا ك � ��ان � ��ت ف ��رح ��ة
عظيمة جعلتنا نسجد لله شكرا
وع��رف��ان��ا وام �ت �ن��ان��ا داع�ي��ن ال�ل��ه
ع��ز وج��ل أن يستمر ذل��ك النصر
للكويت والكويتيني وأن تستمر
ساعات الفرح والسرور للجميع
م��ن دون اس�ت�ث�ن��اء وك �ن��ا كطلبة
ال �ك ��وي ��ت ف ��ي أص� �ق ��اع ال ��والي ��ات
امل � �ت � �ح� ��دة االم� ��ري � �ك � �ي� ��ة ن� �ت� �ب ��ادل
ال �ت �ه��ان��ي م ��ع ب �ع �ض �ن��ا ال �ب �ع��ض
باالتصاالت لكن حقيقة كان أول
ات �ص��ال ل��ي ل�ت�ب��ادل ال�ت�ه��ان��ي مع
أخ ��ي ال �ع��زي��ز م�ص�ط�ف��ى ال��زل��زل��ة
الذي اتصل بي وهنأني وهنأته
بالتحرير وك��ان��ت س��اع��ة ف��ري��دة
من ساعات الفرح والسرور التي
ال ت �ع��دل �ه��ا ف ��رح ��ة أخ� � ��رى وك �ن��ا

د.عبدالرحمن الجيران

عبدالله املعيوف

سعود الحريجي

الجيران :شعرت
بفرحة كبيرة
ونشوة لم أشعر
بها طوال حياتي

المعيوف :السفير
األميركي أبلغنا
بالخبر وكانت
المشاعر جياشة
أعجز عن وصفها

الحريجي :نبأ التحرير الهرشاني :تلقيت
غمرنا بفرح وسرور الخبر بفرحة
عظيمين بعد
واعتزاز وسعادة
معاناة الكويتيين غامرة كأننا ولدنا
من جديد

ن�س�ت�ش�ع��ر أن �ن��ا ي �ج��ب أن ن�ك��ون
في حالة شكر دائ��م لله عز وجل
على هذه النعمة العظيمة .وفي
تلك الفترة كانت هناك مجموعة
من اإلخ��وة تربطنا بهم عالقات
م�ح�ب��ة وم� ��ودة وك ��ان م��ن بينهم
ال��وزي��ر السابق د.حبيب جوهر
ح �ي��اة ال ��ذي ك ��ان ي �ق��وم ب�ج��والت
ع � �ل� ��ى ك� �ث� �ي ��ر م� � ��ن دول ال� �ع ��ال ��م
لتعبئة ال��رأي ال�ع��ام العاملي بأن
ال �ك ��وي ��ت ب �ح��اج��ة إل� ��ى وق��وف �ه��م
معها ونصرتها وبالفعل كانت
اس �ت �ج��اب �ت �ه��م م �ش �ج �ع��ة ل�ل�غ��اي��ة
ف ��ي ت �ل��ك األث � �ن� ��اء ت ��واص ��ل م�ع��ي
وه �ن��أن��ي وه �ن��أت��ه ب�ت�ل��ك ال�ف��رح��ة
الكبيرة.
ك ��ذل ��ك ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب د.م �ح �م��د
الحويلة إنه يستذكر بكل الفخر
واالعتزاز مشاعر تلك اللحظات
امل� �ب� �ه� �ج ��ة ال � �ت� ��ي غ � �م� ��رت ن �ف �س��ه
ون� � �ف � ��وس ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ج �م �ي �ع��ا
ح �ي �ن�م��ا أض �ح��ى ح �ل��م ال �ت �ح��ري��ر
واق� �ع ��ا ت �ح �ق��ق ب �ف �ض��ل ال �ل��ه اوال
ث��م ب�ف�ض��ل ت�ك��ات��ف أه ��ل ال�ك��وي��ت
وال� �ت� �ف ��اف� �ه ��م ح � � ��ول ش��رع �ي �ت �ه��م
ووق ��وف �ه ��م ص �ف��ا واح� � ��دا ال ف��رق
ب�ي�ن س�ن��ي وش�ي�ع��ي أو ب�ي�ن ب��دو
وحضر فالكل ابناء وط��ن واحد
ع��زي��ز غ� ��ال .واس �ت��ذك��ر ال�ح��وي�ل��ة
دور ال� �ق� �ي ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت��ي
بسطت رعايتها ومدت خدماتها
إل� ��ى ج �م �ي��ع ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي ك��ل
مكان ب��ل واستمرت الكويت في
ع �ط��ائ �ه��ا ال �خ �ي��ر وم �س��ان��دات �ه��ا

اإلنسانية لكل من يحتاج العون
واملساعدة رغم ما كانت تعيشه
من لحظات عصيبة.
ولفت إل��ى أن��ه ت�ب��ادل التهاني
ب ��ال� �ت� �ح ��ري ��ر م � ��ع ج� �م� �ي ��ع األه � ��ل
واألص��دق��اء وكانت مشاعر الود
والبهجة والفرح تظل الجميع.
ويتذكر النائب د.عبدالرحمن
الجيران لحظة التحرير ويقول:
ل�ق��د غ�م��رن��ي ه ��ذا ال�خ�ب��ر – خبر
التحرير  -بفرحة كبيرة ونشوة
ل��م أش�ع��ر ب�ه��ا ط ��وال ح�ي��ات��ي في
أي م�ن��اس�ب��ة م �ف��رح��ة م ��رت علي
فقد ك��ان ه��ذا الخبر بالتأكيد له
ص �ف��ة خ��اص��ة وط �ب �ي �ع��ة خ��اص��ة
وق��د ك�ن��ت م��ع اب�ن��ي األك �ب��ر وه��و
ي �ت �ل �ق��ى ال � �ع �ل�اج ف� ��ي ب��ري �ط��ان �ي��ا
وش ��اه ��دت ه ��ذا ال �خ �ب��ر ال�س�ع�ي��د
عبر القنوات الفضائية وتحديدا
قناة اململكة العربية السعودية
وبالطبع بادرت بالسجود شكرا
لله وح�م��دا ل��ه على ه��ذه النعمة
ال�غ��ال�ي��ة ن�ع�م��ة ال�ت�ح��ري��ر وع ��ودة
ال ��وط ��ن وغ �م��رت �ن��ا دم � ��وع ال �ف��رح
وت �ب��ادل��ت ال �ت �ه��ان��ي م ��ع اإلخ ��وة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن امل � �ت � ��واج � ��دي � ��ن ف��ي
بريطانيا ف��ي ذل��ك ال��وق��ت حيث
كنت في مدينة لندن قرب املكتب
الصحي الكويتي.
وذك� ��ر د.ال� �ج� �ي ��ران أن أول من
ت� �ب ��ادل م �ع��ه ال �ت �ه��ان��ي وش ��ارك ��ه
ف � ��رح � ��ة ال � �ت � �ح� ��ري� ��ر ه� � ��و م �ح �م��د
القطامي مدير التحرير السابق
ملجلة الفرقان.

أم��ا ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه املعيوف
ف� �ق ��ال إن � ��ه ف ��ي ل �ح �ظ��ة ال �ت �ح��ري��ر
كان باململكة العربية السعودية
ال� � �ت � ��ي ال ن� �ن� �س ��ى ل � �ه� ��ا دوره� � � ��ا
امل� �ش ��رف وم��وق �ف �ه��ا ال �ص �ل��ب من
ق �ض �ي��ة ت �ح��ري��ر ال �ك��وي��ت وك�ي��ف
أن�ه��ا فتحت قلبها ق�ب��ل بيوتها
للكويتيني مسؤولني ومواطنني
واحتضنتهم كشقيقة كبرى بكل
معنى الكلمة حتى جاءت لحظة
ال�ت�ح��ري��ر ال �ت��ي ك�ن��ا ن �ت��وق إليها
ونحلم بها كل صباح ومساء.
وقد كنت بالتحديد في مبنى
ال �ح �ك ��وم ��ة ب ��ال �ط ��ائ ��ف وأب �ل �غ �ن��ا
م��ن قبل السفير األم��ري�ك��ي ال��ذي
ك � ��ان م� ��وج� ��ودا م �ع �ن��ا ب��ال �ف �ن��دق
وت �ب��ادل �ن��ا ال �ت �ه��ان��ي م ��ع م�ك�ت��ب
وزي��ر ال��دف��اع آن��ذاك سمو الشيخ
ن��واف األحمد وكانت لحظات ال
تنسى وك��ان��ت امل�ش��اع��ر جياشة
أع �ج��ز ع ��ن وص �ف �ه��ا ع �ل��ى ال��رغ��م
م � ��ن أن � �ن� ��ا ك� �ن ��ا واث� � �ق �ي��ن م � ��ن أن
التحرير قادم وبهذه املناسبة ال
يمكن أن ننسى اليوم شهداءنا
األب � � ��رار ال ��ذي ��ن دف� �ع ��وا ح�ي��ات�ه��م
ودماءهم ثمنا للتحرير وعودة
ال �ش��رع �ي��ة م�ث�ل�م��ا ال ن�ن�س��ى دور
كل األشقاء وعلى رأسهم اململكة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة واألص��دق��اء
وعلى رأس�ه��م ال��والي��ات املتحدة
األمريكية.
ووص � � � � � ��ف ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب س � �ع� ��ود
الحريجي اللحظات ال�ت��ي تلقى
فيها نبأ التحرير بلحظات فرح

محمد الهرشاني

وس � � ��رور غ ��ام ��ر ج � ��اء ب �ع��د ف �ت��رة
ليست بالقصيرة من حيث حجم
املعاناة التي عاشها الكويتيون
في قلق على املصير وخوف من
املجهول مؤكدا أنه رغم كل هذه
امل�خ��اوف واملشاعر القلقة إال أن
الكويتيني كان لديهم كبير األمل
وعظيم الثقة في الله في النصر
ول ��ذل ��ك ع �ن��دم��ا ح ��ان ��ت ال�ل�ح�ظ��ة
وبلغه النبأ ك��ان ف��ي قمة الفرح
واالب�ت�ه��اج وك��ان أول م��ن تبادل
م �ع��ه ال �ت �ه��ان��ي ه ��م األه� ��ل ال��ذي��ن
توجه بهم إلى اململكة السعودية
ألداء العمرة شكرا لله.
واستذكر الحريجي دور الدول
الصديقة والشقيقة التي وقفت
م� ��ع ال� �ك ��وي ��ت واس � �ت� ��ذك� ��ر أي �ض��ا
ب��ال �ف �خ��ر واالع� � �ت � ��زاز ت�ض�ح�ي��ات
الكويتيني خاصة الشهداء الذين
قدموا أرواحهم فداء للوطن.
وب� �م� �ش ��اع ��ر ف� �ي ��اض ��ة ت �ح ��دث
النائب محمد سيف الهرشاني
ف� � �ق � ��ال إن� � �ه � ��ا ل� �ح� �ظ ��ة ال ت �ن �س��ى
ح�ي�ن ت �ل �ق��ى ن �ب��أ ال �ت �ح��ري��ر وه��و
ف ��ي م��دي �ن��ة ال ��ري ��اض وق � ��ال :لقد
ت�ل�ق�ي��ت ال �خ �ب��ر ب �ف��رح��ة واع �ت��زاز
وسعادة غامرة كأننا ولدنا من
جديد وكان أول من تبادلت معه
التهاني بهذه املناسبة العزيزة
والغالية القيادة السياسية في
ذل� ��ك ال ��وق ��ت ث ��م ب �ع��ده��ا ال �ع��دي��د
من األه��ل واألق��رب��اء الذين كانوا
يعيشون نفس الفرحة والشعور
بالعزة والكرامة ونشوة النصر

كامل العوضي

العوضي :تبادلت
التهاني مع األهل
واألصدقاء بفرح
ال يدانيه شعور
بعد مشاعر الحزن والقلق على
الوطن معربا عن شكره للقيادة
ال �س �ي��اس �ي��ة ورج� � � ��االت ال �ك��وي��ت
ال��ذي��ن ب��ذل��وا ال �غ��ال��ي وال�ن�ف�ي��س
من أجل شد أزر الشعب الكويتي
وج� �م ��ع ص �ف��ه وت ��وح� �ي ��د ك�ل�م�ت��ه
فكانت ال��وح��دة هي أق��وى سالح
ف ��ي م��واج �ه��ة ال� �غ ��زو ال �ص��دام��ي
الغاشم.
وق ��ال ال�ن��ائ��ب ك��ام��ل العوضي
إن ��ه ت �ل �ق��ى ال �ن �ب��أ ب �ف��رح��ة غ��ام��رة
ط �ف��ت ع �ل��ى ك ��ل م �ش��اع��ر ال�ض�ي��ق
واألل � � ��م ال� � ��ذي ان �ت��اب �ت��ه وج �م �ي��ع
األه � � ��ل واألص� � ��دق� � ��اء ج � � ��راء ه ��ذا
العدوان الغادر.
واستذكر العوضي تضحيات
ال�ك��وي��ت م��ن ش �ه��داء وأس ��رى من
أجل نصرة وطنهم مشيدا بدور
األشقاء واألصدقاء الذين وقفوا
م ��ع ال �ك��وي��ت ب �ص ��دق وإخ�ل��اص
وت �ف��ان م��رك��زا ع�ل��ى دور اململكة
وك� ��ذل� ��ك دور امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي
ب � �ق � �ي� ��ادة ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��ادة
األمريكية.
وق� � � ��ال ال � �ع� ��وض� ��ي إن ت� �ب ��ادل
ال �ت �ه ��ان ��ي م� ��ع األه� � ��ل واألش � �ق� ��اء
واألص��دق��اء ك��ان ل��ه م��ذاق خاص
وشعور بالفرح ال يدانيه شعور.
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أجرى انتخابات أعضاء المكتب واللجنة التعليمية

أمانة المجلس نظمت برنامجا تأهيليا
ألعضاء برلمان الطالب الثالث

د.عودة الرويعي متوسطا عددا من أعضاء برملان الطالب الثالث

نظمت ادارة االع�ل�ام ب��األم��ان��ة
العامة ملجلس االمة أمس برنامجا
تأهيليا ألع �ض��اء ب��رمل��ان ال�ط��ال��ب
ال �ث��ال��ث وذل ��ك ب�م�ش��ارك��ة ع ��دد من
ط�لاب وطالبات املرحلة الثانوية
ال � �ف� ��ائ� ��زي� ��ن ب� �ع� �ض ��وي ��ة ال � �ب ��رمل ��ان
الطالبي ال��ذي اج��ري��ت انتخاباته
على مستوى املناطق التعليمية
املختلفة بدولة الكويت.
وت � �ض � �م� ��ن ال� � �ب � ��رن � ��ام � ��ج اق� ��ام� ��ة
ورش��ة تدريبية ف��ي قاعة عبدالله

السالم تحت عنوان (طريقة عمل
الجلسة في ض��وء احكام الالئحة
وال ��دس� �ت ��ور) ح��اض��ر ف �ي �ه��ا م��دي��ر
االدارة القانونية باألمانة العامة
عبدالله العنزي تم خاللها تدريب
ال �ط �ل �ب��ة ع� �ل ��ى ال� �ن� �ظ ��م وال� �ل ��وائ ��ح
املتبعة في جلسات مجلس االمة
وض � ��واب � ��ط م � �م� ��ارس� ��ة ال � �ح� ��ق ف��ي
ال�ت�ع�ب�ي��ر ع��ن ال � ��رأي ب�م��وض��وع�ي��ة
اض� ��اف� ��ة ال � ��ى ال� �ت� �ع ��رف ع �ل ��ى آل �ي��ة
العمل البرملاني من خالل الئحته

جانب من البرنامج التأهيلي ألعضاء برملان الطالب الثالث

الداخلية ومواد الدستور.
ك�م��ا ت��م خ�ل�ال ال�ب��رن��ام��ج اج��راء
انتخابات اعضاء مكتب املجلس
واعضاء اللجنة التعليمية لبرملان
ال�ط��ال��ب ال�ث��ال��ث اض��اف��ة ال��ى ش��رح
مفصل عن قاعة عبدالله السالم.
وع � �ق ��ب ال� �ب ��رن ��ام ��ج ال �ت��أه �ي �ل��ي
اج � �ت � �م � ��ع االع � � � �ض� � � ��اء ال� � �ف � ��ائ � ��زون
ب� �ع� �ض ��وي ��ة ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
لبرملان الطالب الثالث مع رئيس
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة

ال �ن��ائ��ب د.ع� � ��ودة ال��روي �ع��ي حيث
ج��رى م�ن��اق�ش��ة ع��دد م��ن القضايا
وامل � � � ��وض � � � ��وع � � � ��ات ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
وال� �ت ��رب ��وي ��ة امل� �ق ��رر ت �ن��اول �ه��ا ف��ي
جلسة برملان الطالب.
ي��ذك��ر ان ف �ك��رة ب��رمل ��ان ال�ط��ال��ب
ال� � ��ذي ي� �ق ��ام ل �ل �ع ��ام ال� �ث ��ال ��ث ع�ل��ى
ال � �ت � ��وال � ��ي ج � � � ��اءت ب � �م � �ب � ��ادرة م��ن
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق علي
الغانم وتحظى برعاية واهتمام
مباشرين منه.

وي �ه��دف ه��ذا ال�ب��رمل��ان الطالبي
ال��ى تنمية م��دارك الطلبة بالنهج
ال��دي�م�ق��راط��ي وال �ح �ي��اة البرملانية
م��ن خ�ل�ال امل �م��ارس��ة ال�ع�م�ل�ي��ة إل��ى
ج��ان��ب ت �ع��زي��ز ال� �ق ��درة ل��دي �ه��م في
ال��دف��اع ع��ن ق�ض��اي��اه��م الجوهرية
وال� � �ت� � �ع � ��ام � ��ل م � �ع � �ه� ��ا ب� ��أس � �ل� ��وب
حضاري وديمقراطي.

البرنامج تضمن
تدريب الطلبة
على ضوابط
ممارسة الحق
في التعبير عن الرأي
بموضوعية

الكندري :تسملنا صناديق االنتخابات التكميلية
للدائرة الثالثة
أوض ��ح األم�ي�ن ال �ع��ام ملجلس
األم��ة ع�لام ال�ك�ن��دري ان األم��ان��ة
ال�ع��ام��ة تسلمت ف�ج��ر أم��س من
القضاة واملستشارين املشرفني
على االنتخابات التكميلية في
الدائرة الثالثة جميع صناديق
االق� �ت ��راع ال �ت��ي اس �ت �خ��دم��ت في
ال �ع �م �ل �ي��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة مشمعة
اض��اف��ة ال ��ى ال�ن�ت��ائ��ج ال��رس�م�ي��ة
ل�لان�ت�خ��اب��ات وذل ��ك ب�ع��د إع�لان
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة م � ��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م خ� �ل ��و م� �ق� �ع ��د ال� �ن ��ائ ��ب

ال ��راح ��ل ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل ودع� ��وة
وزي� � � � ��ر ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ال� �ن ��اخ� �ب�ي�ن
ل �ل��ان� � �ت� � �خ � ��اب � ��ات ال� �ت� �ك� �م� �ي� �ل� �ي ��ة
ل� �ع� �ض ��وي ��ة م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ف��ي
ال � ��دائ � ��رة االن �ت �خ ��اب �ي ��ة ال �ث��ال �ث��ة
لشغل مقعده وف�ق��ا ل�لإج��راءات
الدستورية والقانونية.
وأض � � � ��اف ال � �ك � �ن� ��دري ان� � ��ه ت��م
اي � ��داع ص �ن��ادي��ق االق� �ت ��راع ل��دى
األم��ان��ة العامة وفقا للمادة ٣٩
من قانون االنتخاب الذي ينص
ع �ل��ى أن ي� �ق ��وم رئ� �ي ��س ال�ل�ج�ن��ة

ب �ت �س �ل �ي ��م ص � �ن� ��ادي� ��ق ال� �ل� �ج ��ان
األصلية واملغلف املحتوي على
صورة محضر نتيجة االنتخاب
إلى األمانة العامة ملجلس األمة
ل �ت �ظ��ل ل��دي �ه��ا ل �ح�ي�ن ال� �ب ��ت ف��ي
جميع ال�ط�ع��ون االن�ت�خ��اب�ي��ة ثم
تعاد إلى وزارة الداخلية.

عالم الكندري

صندوق انتخابي
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر ديسمبر وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  32اجتماعا
استغرقت  76ساعة كما عقدت  10لجان مؤقتة  11اجتماعا استغرقت  14ساعة وتبقى على جدول أعمال اللجان المؤقتة  1499موضوعا

خالل تقرير أعده قطاع اللجان البرلمانية خالل شهر ديسمبر

 10لجان مؤقتة عقدت  11اجتماعا
وأنجزت تقريرين
لجنة الشباب والرياضة

عقدت  10لجان مؤقتة
 11اجتماعا في شهر
ديسمبر استغرقت 14
ساعة وأنجزت خاللها
 3مواضيع أعدت بها
تقريرين.
ووفق تقرير أعده
قطاع اللجان البرلمانية
تبين أن لجنة المرأة
واألسرة كانت أكثر
اللجان انعقادا بـ3
اجتماعات وتبقى على
جدول أعمال اللجان
المؤقتة  147موضوعا
وفيمايلي التفاصيل:

ن� � �ت� � �ن � ��اول ف � � ��ي ه � � � ��ذه ال� �ح� �ل� �ق ��ة
اج � �ت � �م� ��اع� ��ات ال � �ل � �ج � ��ان امل ��ؤق� �ت ��ة
ح �ي ��ث ع� �ق ��دت  10ل� �ج ��ان م��ؤق �ت��ة
 11اج�ت�م��اع��ا ف��ي ش�ه��ر ديسمبر
استغرقت  14ساعة وربع الساعة
وانجزت تقريرين اثنني.
الخطاب األميري
 لجنة م �ش��روع ال �ج��واب علىال � �خ � �ط� ��اب األم� � � �ي � � ��ري :ل � ��م ت �ع �ق��د
اج �ت �م��اع��ات وم � ��درج ع �ل��ى ج��دول
اعمالها مناقشة مشروع الجواب
ع� �ل ��ى ال � �خ � �ط ��اب األم� � �ي � ��ري ل� ��دور
االنعقاد العادي الرابع.
الشباب والرياضة
 ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة:ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة اج �ت �م��اع��ا واح ��دا
ف � ��ي دي� �س� �م� �ب ��ر اس � �ت � �غ ��رق س��اع��ة
وخمسني دقيقة ولم تنجز تقارير
وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا 30
موضوعا منها:
 م � � �ش � � ��روع ب� � �ق � ��ان � ��ون ب� �ش ��أنتوافق قوانني الرياضة الكويتية
وامل � �ي � �ث� ��اق وال � �ن � �ظ� ��م االس ��اس� �ي ��ة
لالتحادات الدولية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب��اض��اف��ةمادتني جديدتني برقم  1مكررا و1
مكررا أ الى املرسوم بالقانون رقم
 42لسنة  1978في شأن الهيئات
ال��ري��اض �ي��ة( .رس ��ال ��ة م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
ال �ص �ح �ي��ة) (ال �ت �ق ��ري��ر ال �ع �ش��رون
ل �ل �ج �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية).
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أناالستثمار في القطاع الرياضي.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لبعض اح�ك��ام امل��رس��وم بالقانون
رق � ��م  42ل �س �ن��ة  1978ف� ��ي ش ��أن
الهيئات الرياضية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��ان �ش��اءص � � � � � � �ن � � � � � ��دوق ت � � � � ��أم� � �ي � ��ن ص � �ح � ��ي
للرياضيني.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لبعض احكام القانون رقم  5لسنة
 2007ب�ش��أن تنظيم بعض اوج��ه
العمل في كل من اللجنة األوملبية
ال�ك��وي�ت�ي��ة واالت� �ح ��ادات واالن��دي��ة
الرياضية.
 اقتراح بقانون بتعديل املادة 3م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  5لسنة 2007
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بشأن تنظيم بعض اوج��ه العمل
ف � ��ي ك � ��ل م � ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة االومل� �ب� �ي ��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة واالت� �ح ��ادات واالن��دي��ة
الرياضية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لب� �ع ��ض اح � �ك� ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م 7
ل�س�ن��ة  2007ب �ش��أن دع ��م االن��دي��ة
الرياضية.
 -اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��ان� �ش ��اء
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ص � � � � � � �ن � � � � � ��دوق ت � � � � ��أم� � �ي � ��ن ص � �ح � ��ي
للرياضيني.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح � �ك ��ام امل ��رس ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  42ل �س �ن��ة 1978
ف� ��ي ش � ��أن ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال��ري��اض �ي��ة
وال �ق��ان��ون رق��م  5لسنة  2007في
ش��أن تنظيم ب�ع��ض اوج ��ه العمل
ف � ��ي ك � ��ل م � ��ن ال� �ل� �ج� �ن ��ة االومل� �ب� �ي ��ة

0

ال�ك��وي�ت�ي��ة واالت� �ح ��ادات واالن��دي��ة
الرياضية.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��ان� �ش ��اءص � � � � � � �ن � � � � � ��دوق ت � � � � ��أم� � �ي � ��ن ص � �ح � ��ي
للرياضيني.
 اق � � � �ت� � � ��راح ب � ��رغ� � �ب � ��ة ل� � ��زي� � ��ادةامل � � �ي � ��زان � � �ي � ��ة امل � � � �ق � � � ��ررة ل�ل��ان� ��دي� ��ة
الرياضية الشاملة م��ن 500.000
خمسمئة ال��ف دينار كويتي الى

 1.000.000مليون دي�ن��ار كويتي
ح �ت��ى ت�س�ت�ط�ي��ع االن ��دي ��ة ال��وف��اء
ب�م��رت�ب��ات وم�خ�ص�ص��ات وب��دالت
ال �ل�اع � �ب �ي�ن وت � �ط� ��وي� ��ر ان �ش �ط �ت �ه��ا
وفرقها الرياضية (محال برسالة
م��ن ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال�ح�س��اب
الختامي).
 اقتراح برغبة لتشكيل لجنةتضم ممثلني ع��ن وزارة التربية
وج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت وم��ؤس �س��ات
املجتمع امل��دن��ي املعنية بقضايا
ال �ش �ب��اب ،ل��دراس��ة ه ��ذه ال�ظ��اه��رة
(امل � �خ� ��درات وامل� ��ؤث� ��رات ال�ع�ق�ل�ي��ة)
واقتراح الوسائل الكفيلة بتوعية
الشباب.
 اق� � � �ت � � ��راح ب� ��رغ � �ب� ��ة ان ي� �ق ��ومم� �ك� �ت ��ب وزي � � � ��ر ال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
الشباب والهيئة العامة للشباب
وال��ري��اض��ة بالتنسيق م��ع وزارة
ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة ب� ��اس � �ت � �ع� ��ارة ص� � ��االت
امل� � � � � � ��دارس او ب� �ص� �ف ��ة االي� � �ج � ��ار
لالندية الرياضية حتى يتسنى
لفرق االلعاب الجماعية استغالل
الصاالت للتمرينات على ان تكون
بعد ساعات العمل املدرسي.
 اق � �ت� ��راح ب ��رغ �ب ��ة خ�ص�خ�ص��ةاالن� ��دي� ��ة ال��ري��اض �ي��ة م ��ع م ��راع ��اة
ت �ح��وي��ل ك ��ل ال ��دع ��وم ال�ح�ك��وم�ي��ة
الحالية امل��رص��ودة ل�ه��ذه االن��دي��ة
كميزانيات الى جوائز مسابقات
االت� � � � �ح � � � ��ادات ال � ��ري � ��اض � �ي � ��ة ع �ل��ى
اخ �ت�ل�اف �ه ��ا ع �ل ��ى ان ت� �ك ��ون ه ��ذه
القيمة الحد االدنى قابلة للزيادة.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ان �ش��اء م��راك��زش �ب ��اب مل �ن��اط��ق ال �ق �ص��ر وت �ي �م��اء
وال� �ن� �ع� �ي ��م وال� �ن� �س� �ي ��م وال� �ع� �ي ��ون
والواحة ومدينة سعد العبدالله.
 اقتراح برغبة تفعيل انشطةم ��راك ��ز ال �ش �ب��اب م ��ن خ�ل�ال اق��ام��ة
االن � �ش � �ط� ��ة وامل � � �ب� � ��اري� � ��ات ل �ل �ف��رق
ال ��ري ��اض� �ي ��ة وخ � �ل� ��ق امل �ن ��اف �س ��ات
بينهما ،وان يكون هناك تعاون
وت� �ن �س� �ي ��ق ب�ي��ن وزارة ال �ت��رب �ي��ة
والتعليم والهيئة العامة للشباب
وال��ري��اض��ة ب��اق��ام��ة االن �ش �ط��ة في
امل� � ��دارس خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل�س��ائ�ي��ة
وم �م ��ارس ��ة ك��اف��ة اوج � ��ه ال �ن �ش��اط
االجتماعي والثقافي والرياضي

التتمة ص10
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التحقيق في أسباب إيقاف النشاط الرياضي
على طاولة لجنة الشباب والرياضة
اللجنة اإلسكانية
تتمة المنشور ص09
خالل العطالت الصيفية.
 اق� � � � �ت � � � ��راح ب � ��رغ� � �ب � ��ة ت ��وف� �ي ��رامل �ي��زان �ي��ة ال�ك��اف�ي��ة ل�ت��رم�ي��م ن��ادي
الصليبخات الرياضي مع تعديل
ارضية ملعب ك��رة القدم الخاص
به.
 اق� � � �ت � � ��راح ب� ��رغ � �ب� ��ة ان ت� �ق ��وموزارة ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب
ممثلة بالهيئة ال�ع��ام��ة للشباب
والرياضة وبالتنسيق مع وزارة
التربية والتعليم باعادة صاالت
امل � � � � ��دارس ول� � ��و ب �ص �ف ��ة االي � �ج� ��ار
لالندية الرياضية حتى يتسنى
لفرق االلعاب الجماعية استغالل
ه ��ذه ال� �ص ��االت ل�ل�ت�م��ري�ن��ات على
ان ي�ك��ون م��ن بعد س��اع��ات العمل
الدراسي.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ان �ش��اء مجمعم�ت�ك��ام��ل الح� ��راض ال�س�ب��اح��ة في
منطقة ال �ج �ه��راء ي ��زود ب�م��درب�ين
م�ت�خ�ص�ص�ين م ��ن ذوي ال �ك �ف��اءة
على ان يضم قسما خاصا لذوي
االحتياجات الخاصة.
 رس � ��ال � ��ة واردة م � ��ن رئ �ي��سمجلس االمة باملوافقة على طلب
رئ�ي��س لجنة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
ع� �ل ��ى ت �ك �ل �ي��ف ال �ل �ج �ن��ة ب ��دراس ��ة
املشكالت وال�ع��وائ��ق التي تواجه
االن� � ��دي� � ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة ال� �ش ��ام� �ل ��ة
واملتخصصة.
 رس � ��ال � ��ة واردة م � ��ن رئ �ي��سمجلس االمة باملوافقة على الطلب
املقدم من بعض االعضاء بتكليف
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب ��ال �ت �ح �ق �ي ��ق ف � ��ي ق � ��رار
اي �ق��اف االع�لام��ي ن ��ادر ك��رم مقدم
برنامجي (الديوانية) والوقوف
ع�ل��ى اس�ب��اب��ه ،ب�ع��د ان اب ��دى رأي��ه
في البرنامج على اح��داث اخفاق
املنتخب الكويتي لكرة القدم في
بطولة (خليجي  )22التي اقيمت
مؤخرا بالرياض.
 رس � ��ال � ��ة واردة م � ��ن رئ �ي��سم �ج �ل ��س االم� � � ��ة ب ��امل ��واف � �ق ��ة ع �ل��ى
االقتراح املقدم من بعض االعضاء
بتشكيل لجنة استشارية تسمى
«ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال��ري��اض �ي��ة
االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة» مل � �ع� ��اون� ��ة ل �ج �ن��ة
ال �ش �ب ��اب وال ��ري ��اض ��ة ف ��ي ت�ق��دي��م
املشورة وال��دراس��ات واملقترحات
مل�ع��ال�ج��ة ك��اف��ة اوج ��ه االخ �ت�ل�االت
وامل �ش��اك��ل ال �ت��ي ادت ال��ى ان �ح��دار
الوضع الرياضي العام.

 رس � ��ال � ��ة واردة م � ��ن رئ �ي��سم �ج �ل ��س االم� � � ��ة ب ��امل ��واف � �ق ��ة ع �ل��ى
االق � � � � �ت� � � � ��راح امل� � � �ق � � ��دم م � � ��ن ب �ع��ض
االع �ض��اء املتضمن مجموعة من
التوصيات منها احالة املوضوع
الى اللجنة لتتولى التحقيق في
اسباب ايقاف النشاط الرياضي
ف� ��ي ض � ��وء ك� ��ل م� ��ا ج � ��اء او اث �ي��ر
بالجلسة ويتصل ب�ص��دور ق��رار
ايقاف النشاط الرياضي.
االسكانية
 ال �ل �ج �ن��ة االس� �ك ��ان� �ي ��ة :ع �ق��دتاللجنة اجتماعا واح��دا استغرق
ساعة واح��دة وتبقى على جدول
اعمالها  43موضوعا منها:
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لب� �ع ��ض أح � �ك� ��ام امل� � � ��ادة ( )15م��ن
القانون رقم ( )47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أناض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م ()28
مكررا الى القانون رقم ( )47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنت� � ��أس � � �ي� � ��س ش � � � ��رك � � � ��ات ع� � �ق � ��اري � ��ة
لإلسكان.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لب �ع��ض اح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 47
ل �س �ن��ة  1993ف ��ي ش � ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية( .رسالة من املرافق).
 اقتراح بقانون بإضافة مادةجديدة برقم ( )29مكررا للقانون
رق ��م ( )47ل�س�ن��ة  1993ف ��ي ش��أن
الرعاية السكنية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اس�ت�ب��دالنص امل��ادة ( )30من القانون رقم
( )47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية.
 االق � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إض��اف��ةم ��ادة ج��دي��دة ب��رق��م ( 36م �ك��ررا أ)
الى القانون رقم ( )47لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنمساواة امل��رأة الكويتية املتزوجة
م��ن غ�ي��ر ك��وت��ي ب��امل��رأة الكويتية
امل �ط �ل �ق��ة أو األرم� �ل ��ة ف ��ي ال �ق��رض
السكني.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنمنح املواطنني الذين تم استمالك
ش �ق �ق �ه��م ف � ��ي م� �ج� �م ��ع ال� �ص ��واب ��ر
األولوية بالرعاية السكنية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أناملدن السكنية.
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة اقتراح برغبة

 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لالفقرة االول��ى م��ن امل��ادة ( )32من
القانون رقم ( )47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 االق� � �ت � ��رح ب� �ق ��ان ��ون ب��إض��اف��ةمادة جديدة برقم ( 29مكررا) الى
القانون رقم ( )47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 االقتراح بقانون في شأن بنكالتسليف واإلدخار.
 االق � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إض��اف��ةم��ادة جديدة برقم ( 4مكررا) الى
ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )30ل �س �ن��ة 1965
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بإنشاء بنك التسليف واالدخار.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إن �ش��اءصندوق املرأة اإلسكاني.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنت � ��وف � �ي � ��ر ال � � � ��وح � � � ��دات ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة
بصفة مؤقتة ملستحقي الرعاية
السكنية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنت �ع��دي��ل امل � � ��ادة ( 4ال �ب �ن��د  )4م��ن
القانون رقم ( )47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.
 اقتراح بقانون بإضافة مادةج ��دي ��دة ب��رق��م ( 29م �ك ��ررا أ) ال��ى

0 0 0

مرسوم بقانون

ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة  1993في
ش ��أن ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة( .رس��ال��ة
م ��ن ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والقانونية).
 اقتراح بقانون في شأن توفيرال��وح��دات السكنية بصفة مؤقتة
ملستحقي الرعاية السكنية.
 رس � ��ال � ��ة ب� ��إح� ��ال� ��ة ال� �ش� �ك ��وىرق � ��م  202م� ��ن ل �ج �ن��ة ال� �ع ��رائ ��ض
وال� �ش� �ك ��اوى ال� ��ى ل �ج �ن��ة ال �ش��ؤون
االس� �ك ��ان� �ي ��ة وذل � � ��ك ب� �ع ��د ف�ح��ص
الشكوى وإعماال لحكم املادة 156
من الالئحة الداخلية ملجلس األمة

لجنة شوون االحتياجات الخاصة
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ت ��م اح ��ال ��ة ال �ش �ك��وى ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة
االسكانية بحكم اختصاصها.
 ت�ع��دي��ل ع�ل��ى امل ��ادة رق��م ()36(أ) ال� ��ى ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  47ل�س�ن��ة
 1993ف��ي ش��أن ال��رع��اي��ة السكنية
استثناء م��ن اح�ك��ام ال�ق��ان��ون رقم
( )66ل �س �ن��ة  1998امل� �ش ��ار ال �ي��ه.
تعفى امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة للرعاية
السكنية ووزارة األشغال ووزارة
الكهرباء وامل��اء من أحكام قانون
امل�ن��اق�ص��ات ال�ع��ام��ة وم��ن ال��رق��اب��ة
املسبقة ل��دي��وان املحاسبة وذل��ك
ف �ي �م ��ا ي� �ت �ص ��ل ب ��امل � �ش ��اري ��ع ذات
الصلة بأعمال قوانني الرعاية.
 تعديل مقدم بتعديل بصيغةاحكام املادة ( )19من القانون رقم
 47لسنة  1993ف��ي ش��أن الرعاية
السكنية.
المعاقون
لجنة شؤون ذوي االحتياجات
ال �خ��اص��ة :ع �ق��دت اج �ت �م��اع�ين في
ديسمبر استغرقا ساعة انجزت
م ��وض� ��وع� ��ا واع � � � ��دت ب � ��ه ت �ق ��ري ��را
واحدا وتبقى على جدول اعمالها
 19موضوها هي:
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لامل � � � ��ادة ( )34م � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق ��م
( )8ل �س �ن��ة  2010ب� �ش ��أن ح �ق��وق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 االقتراح بقانون بشأن تعديلاح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )8ل�س�ن��ة
 2010في شأن حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنحقوق ورعاية املعاقني.
 االق � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إض��اف��ةمادتني جديدتني الى القانون رقم
( )8لسنة  2010ف��ي ش��أن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة باألرقام
( 12مكررا و  12مكررا أ).
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إن �ش��اءت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح � �ك ��ام ال �ق��ان��ون
رقم ( )8لسنة  2010بشأن حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنم�ج�م��ع ق��ائ��د اإلن�س��ان�ي��ة «ص�ب��اح
األح� � �م � ��د» ل� � � ��ذوي االح� �ت� �ي ��اج ��ات
الخاصة.
 اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��لامل � � � ��ادة ( )34م � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق ��م

التتمة ص11
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اجتماعات اللجان
في ديسمبر

ملف
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر ديسمبر وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  32اجتماعا
استغرقت  76ساعة كما عقدت  10لجان مؤقتة  11اجتماعا استغرقت  14ساعة وتبقى على جدول أعمال اللجان المؤقتة  1499موضوعا

«الموارد» تدرس اقتراحات التعيين في
الوظائف القيادية وزيادة رواتب الموظفين
لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية
تتمة المنشور ص10
( )8ل � �س � �ن� ��ة 2010ب � �ش ��أن ح �ق��وق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اق � � �ت � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إض ��اف ��ةم � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م (40م � �ك� ��ررا)
ال��ى ال�ق��ان��ون رق��م ( )8ل�س�ن��ة2010
في ش��أن حقوق األش�خ��اص ذوي
اإلعاقة.
 اقتراح بقانون بتعديل املادة( )41م��ن ال �ق��ان��ون رق��م ( )8لسنة
 2010في شأن حقوق األشخاص
ذوي اإلعاقة.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أنت �ع��دي��ل ال �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )8لسنة
 2010في شأن حقوق األشخاص
ذوي اإلع��اق��ة( ..التقرير السادس
عشر للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية).
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ان ي �ت��م منحذوي اإلع ��اق ��ة ال �ش��دي��دة افضلية
الحصول على ال��رع��اي��ة السكنية
اث�ن��اء وص��ول دوره دون الدخول
في نظام القرعة أن يعطى حرية
اخ �ت �ي��ار ال ��وح ��دة ال �س �ك �ن �ي��ة ق�ب��ل
اآلخ��ري��ن ف��ي ال��دف�ع��ة ب�ع��د ان يتم
اطالعه على خريطة املنطقة حتى
يختار منزله بالقرب من خدمات
املنطقة.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة إن �ش��اء م��راك��زت ��أه� �ي ��ل ل �ل �م �ع��اق�ي�ن ذه� �ن� �ي ��ا ي�ت��م
ت ��دري� �ب� �ه ��م ف� �ي� �ه ��ا ع� �ل ��ى م� �ه ��ن او
ه� ��واي� ��ات ت �ن��اس��ب م� ��ع ق��درات �ه��م
واس�ت�ع��دادات�ه��م وذل��ك علي أي��دي
خبراء متخصصني في هذا النوع
من التدريب.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة إن �ش��اء إدارةف��ي ك��ل م�ح��اف�ظ��ة م��ن م�ح��اف�ظ��ات
ال� �ك ��وي ��ت ل �ت��رع��ى م �ص��ال��ح ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة وي�س�ه��ل
ان �ج��از م �ع��ام�لات �ه��م واإلج � � ��راءات
الخاصة بهم وبأولياء أمورهم.
 اق� � � � �ت � � � ��راح ب � ��رغ� � �ب � ��ة إن� � �ش � ��اءإدارة خ��اص��ة ت �ع �ن��ى ب �ف �ئ��ة ذوي
االحتياجات الخاصة ومتالزمة
ال� � � � � � ��داون األم� � � � ��ر ال� � � � ��ذي ي ��ؤس ��س
للتعليم املتوسط والثانوي لهذه
الفئة وبما يضمن تطور التنظيم
االداري وال � �ت� ��رب� ��وي ل�ل�م�ع�ل�م�ين
واالداري � �ي � ��ن ال �ق��ائ �م�ي�ن ع �ل��ى ف�ئ��ة
االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة وبرنامج
متالزمة الداون.
�اد
 اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة إن � �ش ��اء ن � ٍري��اض��ي خ ��اص ل �ح��االت اإلع��اق��ة

ال ��ذه � �ن � �ي ��ة ب �م �خ �ت �ل ��ف أن ��واع � �ه ��ا
وتجهيزه باملستلزمات املطلوبة.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاألم � � ��وال ال �ع ��ام��ة ب��إح ��ال ��ة ت�ق��ري��ر
ديوان املحاسبة حول املالحظات
املتعلقة ب��أوج��ه العمل باملجلس
األعلى لشؤون املعاقني الى لجنة
ذوي االحتياجات الخاصة.
الموارد البشرية
لجنة املوارد البشرية الوطنية:
ع� � �ق � ��دت اج � �ت � �م� ��اع� ��ا واح� � � � � ��دا ف��ي
ديسمبر استغرق ساعة لم تنجز
خاللها تقارير وتبقى على جدول
أعمالها  39موضوعا منها:
 مشروع قانون بتعديل بعضأح � �ك ��ام امل� ��رس� ��وم رق � ��م  15ل�س�ن��ة
 1979في شأن الخدمة املدنية.
 مشروع قانون بتعديل بعضأح �ك��ام امل��رس��وم ب �ق��ان��ون رق ��م 15
ل � �س � �ن� ��ة 1979ف� ��ي ش� � ��أن ال �خ��دم��ة
املدنية.
 االقتراح بقانون بشأن إنشاءمركز إعداد القياديني.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أنالتعيني في الوظائف القيادية.
 االقتراح بقانون بشأن شروطتولي املناصب القيادية.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لب�ع��ض اح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م ()28
لسنة  2011في شأن منح أعضاء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين
ب ��وزارة التربية ووزارة األوق��اف
وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ب � ��دالت
ومكافآت.
 االقتراح بقانون اضافة فقرةج��دي��دة ل �ل �م��ادة ( )6م��ن ال�ق��ان��ون
رق ��م ( )28ل�س�ن��ة  2011ف ��ي ش��أن
م �ن��ح ب � ��دالت وم� �ك ��اف ��آت ألع �ض��اء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين
بوزارة التربية ووزارة األوقاف.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م ()28
لسنة  2011في شأن منح أعضاء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين
ب ��وزارة التربية ووزارة األوق��اف
وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ب � ��دالت
ومكافآت.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنبعض األحكام الخاصة بمرتبات
املوظفني الكويتيني.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنزي � � � � ��ادة امل � ��رت� � �ب � ��ات وامل � �ع� ��اش� ��ات
ال� �ت� �ق ��اع ��دي ��ة وم ��راج� �ع� �ت� �ه ��ا ب �ن��اء
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

املجموع

على ال��زي��ادة السنوية ف��ي معدل
ال�ت�ض�خ��م ح�س��ب ال��رق��م القياسي
العام باإلدارة املركزية لإلحصاء.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنزي � ��ادة ب ��واق ��ع  ٪ 25م ��ن ال��رات��ب
األس� ��اس� ��ي ل �ل �م��وظ �ف�ين امل��دن �ي�ي�ن
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال �ق �ط��اع ال�ح�ك��وم��ي
الذين ال يتمتعون بكادر خاص.
 اقتراح بقانون بتعديل املادةال�خ��ام�س��ة م��ن ال �ق��ان��ون رق��م ()28
ل�س�ن��ة  2011ب �ش��أن م�ن��ح أع�ض��اء
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين
ب ��وزارة التربية ووزارة األوق��اف
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اقتراح برغبة
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وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ب � ��دالت
ومكافآت.
 اق � � �ت � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب ��إض ��اف ��ةفقرة جديدة ال��ى امل��ادة الخامسة
م � ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م ( )28ل �س �ن��ة
 2011ب�ش��أن منح أع�ض��اء الهيئة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب� � ��وزارة
ووزارة األوق� � � � � � ��اف وال � � �ش� � ��ؤون
اإلسالمية بدالت ومكافآت.
 اقتراح بقانون بإضافة فقرةجديدة الى املادة ( )6من القانون
رق ��م ( )28ل�س�ن��ة  2011ف ��ي ش��أن
م�ن��ح أع �ض��اء ال�ه�ي�ئ��ة التعليمية

0

ب ��وزارة التربية ووزارة األوق��اف
وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ب � ��دالت
ومكافآت.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنامل�س�ت�ح�ق��ات امل��ال �ي��ة وال�ت��أم�ي�ن�ي��ة
لشاغلي الوظائف القيادية حال
انتهاء الخدمة.
 اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ب�ص��رف رات��بال��درج��ة ال�ت��ي تتم ترقية املوظف
دون انتظار لتوفير اعتماد مالي
ل�ل��وظ�ي�ف��ة االع �ل��ى وذل ��ك للقضاء
على مشكلة الرسوب الوظيفي.
 -اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ان �ش��اء م��رك��ز

لجنة شؤون المرأة واألسرة
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اكاديمي لالستفادة م��ن العلماء
وال � �خ � �ب� ��راء ال ��وط �ن �ي�ي�ن امل �ح��ال�ي�ن
للتقاعد في نقل الخبرات الوطنية
ف��ي ك��اف��ة ال�ت�خ�ص�ص��ات العلمية
والنظرية والتطبيقية للراغبني
في التوظيف من خريجي املرحلة
الثانوية او الجامعية او املعاهد.
 وض � � � � ��ع أس � � � � ��س اج� � ��رائ � � �ي� � ��ةوم��وض��وع �ي��ة الخ �ت �ي��ار ش��اغ�ل��ي
الوظيف القيادة والعامة بالدولة
دون اس� �ت� �ث� �ن ��اءات وك� � ��ذا ال �ن �ظ��م
الكفيلة بتطوير أدائهم وذلك في
ض��وء ال��وض��ع ال�ق��ان��ون��ي الحالي
ب � �ه� ��دف ال� � ��وص� � ��ول ال � � ��ى اص � � ��دار
ت�ش��ري�ع��ات م�ب�ن�ي��ة وف �ق��ا ل�ل�ع��دال��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ال� �ت ��ي ن ��ص ع�ل�ي�ه��ا
الدستور.
 م�ت��اب�ع��ة ال�ج�ه��ات الحكوميةف��ي اص��داره��ا ال�ل��وائ��ح التنفيذية
الخاصة باملوارد البشرية املكملة
ل�ل�ق��وان�ين ال �ت��ي ي�ت�ع�ين اص��داره��ا
في حينه وتطويرها.
 ال �ت��أك��د م��ن ال� �ت ��زام ال�ح�ك��وم��ةبأعمال قواعد اإلحالل والتجديد
ل� � �ل� � �م � ��وارد ال � �ب � �ش ��ري ��ة واخ � �ت � �ي ��ار
ال � � �ك � � �ف� � ��اءات ل � �ت� ��ول� ��ي ال� ��وظ� ��ائ� ��ف
ال �ق �ي��ادي��ة واإلش ��راف� �ي ��ة داخ� ��ل كل
جهة حكومية او اهلية.
 االس� � �ت� � �ف � ��ادة م � ��ن ال � �ط ��اق ��اتالبشرية الوطنية ذات الكفاءة في
القطاعني الخاص والحكومي.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاالم � � ��وال ال �ع ��ام ��ة ب ��إح ��ال ��ة ت�ق��ري��ر
دي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع ��ن ال � �ق ��رارات
االداري � � � � ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال��وظ��ائ��ف
اإلش��راف �ي��ة ل�ب�ع��ض ال �ج �ه��ات ذات
امل� �ي ��زان� �ي ��ات امل �ل �ح �ق��ة ال � ��ى ل�ج�ن��ة
تنمية املوارد البشرية.
حقوق اإلنسان
لجنة حقوق اإلنسان :لم تعقد
اللجنة اج�ت�م��اع��ات ف��ي ديسمبر
وت�ب�ق��ى ع�ل��ى ج ��دول اع�م��ال�ه��ا 10
مواضيع هي:
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إن �ش��اءديوان املظالم.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة ل �غ �ي��ر م �ح��ددي
الجنسية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة

التتمة ص12
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ملف
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االثنين  14جمادى األولى  22 . 1437فبراير 2016

اجتماعات اللجان
في ديسمبر

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر ديسمبر وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  32اجتماعا
استغرقت  76ساعة كما عقدت  10لجان مؤقتة  11اجتماعا استغرقت  14ساعة وتبقى على جدول أعمال اللجان المؤقتة  1499موضوعا

ديوان المظالم وأوضاع المقيمين بصورة
غير قانونية في لجنة حقوق اإلنسان
لجنة التحقيق في أوضاع مكتب االستثمار الكويتي بلندن والمكاتب اآلخرى حول العالم
تتمة المنشور ص11
لغير محددي الجنسية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة
لغير محددي الجنسية.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أنالحقوق القانونية واملدنية لغير
محددي الجنسية.
 االق� � � �ت � � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون ب� �ش ��أنمعالجة أوضاع أبناء الكويتيات
املتزوجات من غير كويتي.
 اق � � � �ت� � � ��راح ب� ��رغ � �ب� ��ة ب� �ت� �ق ��دي ��مال� �ت� �س� �ه� �ي�ل�ات اآلت� � �ي � ��ة ل�ل�أش� �ق ��اء
ال � �س ��وري �ي�ن ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وم �ن��ح
اذن اقامة مؤقتة مل��دة سنة قابلة
ل� �ل� �ت� �ج ��دي ��د مل � ��ن ال ي� �م� �ل ��ك اق ��ام ��ة
ص ��ال� �ح ��ة وال � �س � �م ��اح ل �ل �س��وري�ين
املقيمني بالكويت بتقديم طلبات
ال �ت �ح��اق ب �ع��ائ��ل واالي � �ع� ��از لبيت
ال��زك��اة وص �ن��دوق اع��ان��ة امل��رض��ى
لتقديم مساعدات مالية وعينية
وإع� � �ف � ��اء ال � �س� ��وري�ي��ن امل �خ��ال �ف�ي�ن
ل � �ق� ��وان�ي��ن ال � �ك� ��وي� ��ت م � ��ن ع �ق��وب��ة

ال�ت��رح�ي��ل وال�ت�س�ف�ي��ر إل ��ى بلدهم
لظروف الحرب.
 رس � ��ال � ��ة واردة م � ��ن رئ �ي��سمجلس االمة باملوافقة على رسالة
رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة ح� �ق ��وق االن� �س ��ان
يطلب فيها تكليف اللجنة دراسة
م��ا ت��وص��ل ال �ي��ه ال �ج �ه��از امل��رك��زي
ملعالجة أوضاع املقيمني بصورة
غير قانونية م��ن ح�ل��ول ملعالجة
اوضاع هذه الفئة.
 زي ��ارة لجنة ح�ق��وق االن�س��اناملفاجئة للمؤسسات اإلصالحية.
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المرأة
 لجنة ش��ؤون امل��رأة واألس��رة:ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة  3اج�ت�م��اع��ات في
دي �س �م �ب��ر اس �ت �غ��رق��ت  4س��اع��ات
ون � �ص ��ف ال� �س ��اع ��ة وت� �ب� �ق ��ى ع�ل��ى
ج � ��دول اع �م��ال �ه��ا م ��وض ��وع وه��و
االقتراح بقانون في شأن املجلس
األعلى لألسرة.
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

املجموع

مكتب االستثمار الكويتي بلندن
وامل �ك��ات��ب االخ � ��رى ح ��ول ال �ع��ال��م:
عقدت اللجنة اجتماعني استغرقا
 3س ��اع ��ات و 10دق ��ائ ��ق وت �ب �ق��ى
ع �ل��ى ج � ��دول اع �م��ال �ه��ا م��وض��وع

االستثمار في لندن
 -ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي اوض ��اع
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واح��د وه��و التحقيق في اوض��اع
مكتب االستثمار الكويتي بلندن
وامل� �ك ��ات ��ب االخ� � ��رى ح� ��ول ال �ع��ال��م
وك �ي �ف �ي��ة ادارت� � �ه � ��ا وآل� �ي ��ة ات �خ��اذ
قراراتها وكل ما يتعلق بها.

المشتركة
بين التشريعية والمالية
 ال�ل�ج�ن��ة امل �ش �ت��رك��ة م��ن لجنةال � � �ش � ��ؤون ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة ول �ج �ن��ة

ال� �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة:
ل��م ت�ع�ق��د ال�ل�ج�ن��ة اج�ت�م��اع��ات في
دي� �س� �م� �ب ��ر وت� �ب� �ق ��ى ع� �ل ��ى ج � ��دول
اعمالها  3موضوعات وهي:
 اقتراح بقانون في شأن منعتضارب املصالح.
 اقتراح بقانون في شأن منعتضارب املصالح.
 اقتراح بقانون بشأن تعارضاملصالح وقواعد السلوك العام.
المشتركة الرباعية
 ال�ل�ج�ن��ة امل �ش �ت��رك��ة م��ن لجنةال� � �ش � ��ؤون امل ��ال � �ي ��ة وامل� �ي ��زان� �ي ��ات
والداخلية وال��دف��اع والخارجية:
ع �ق��دت ال�ل�ج�ن��ة اج �ت �م��اع��ا واح ��دا
اس�ت�غ��رق س��اع�ت�ين ورب ��ع الساعة
وان� � � �ج � � ��زت ت � �ق� ��ري� ��ره� ��ا ال � �خ� ��اص
ب � � �م � � �ش� � ��روع ال� � � �ق � � ��ان � � ��ون ب� � � � ��االذن
للحكومة ف��ي اخ��ذ مبلغ م��ن امل��ال
ال �ع��ام االح�ت�ي��اط��ي ال �ع��ام لتعزيز
ميزانية التسليح العسكري.

تقرير حول عمل لجان المجلس المؤقتة
االجتماعات
والتقارير

بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية
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عدد ساعات
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أخرى
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اجمالي مرسوم بقانون
املدرج

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

شكوى وعريضة
والتماسات
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املوارد البشرية
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التحقيق في أوضاع مكتب االستثمار
في لندن وحول العالم
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برنامج مفكرة ألقى الضوء على جهود الكويت في مجال اإلغاثة

الساير :مبادرات قائد اإلنسانية إلغاثة
الشعوب المنكوبة يشهد لها التاريخ
استعرض برنامج مفكرة على تلفزيون المجلس
إنجازات الكويت اإلغاثية من خالل جمعية
الهالل األحمر الكويتي والتي احتفلت مؤخرا
بمناسبة مرور خمسين عاما على إنشائها حيث
استضاف الوزير األسبق ورئيس الجمعية د.
هالل الساير الذي تحدث عن األعمال اإلغاثية
خالل تلك الفترة في أكثر من  68دولة بمختلف
قارات العالم.

د .هالل الساير

وث �م��ن ال �س��اي��ر خ�ل�ال ال �ل �ق��اء دور
س� �م ��و األم� � �ي � ��ر اإلن � �س � ��ان � ��ي امل �م �ت��د
ل �ف �ت��رة زم �ن �ي��ة ط��وي �ل��ة م �ن��ذ ت��ول��ي
س� �م ��وه ح �ق �ي �ب��ة وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
وال �ت ��ي ت�ع�ك��س اه �ت �م��ام��ه ب�ت��رس�ي��خ
دور ال�ك��وي��ت ف��ي امل �ج��ال اإلن�س��ان��ي
واإلغ � ��اث � ��ي م �ش �ي��را إل � ��ى أن ج �ه��ود
س �م��وه ط ��وال ت�ل��ك ال �ف �ت��رة ال�ط��وي�ل��ة
م��دع��وم��ة ب�ج�ه��ود ك��ل أه ��ل ال�ك��وي��ت
أثمرت باعتماد االمم املتحدة دولة
ال �ك��وي��ت م ��رك ��زا ل �ل �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي
وت �س �م �ي��ة ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ق ��ائ ��دا
للعمل اإلنساني وقال الساير معلقا:
إن سموه من أوائل القادة املبادرين
أم� � � ��ام ك � ��ل ازم� � � ��ة إن� �س ��ان� �ي ��ة ت �ح��دث
ف ��ي ال� �ش ��رق أو ال� �غ ��رب م �ع �ت �ب��را أن
استضافة الكويت لثالثة مؤتمرات
للمانحني سابقة عاملية ل��م تحدث
في اي دولة في العالم وتؤكد أهمية
دور ال�ك��وي��ت وأحقيتها ب��أن تكون
مركزا للعمل اإلنساني العاملي.
وت��اب��ع أن م �ب��ادرات سمو األمير
ال�ش�خ�ص�ي��ة س�ي�ش�ه��د ل �ه��ا ال �ت��اري��خ
كاشفا عن أن أب��رز م�ب��ادرات سموه
الشخصية في اآلونة األخيرة والتي
تعلقت بالتبرع بمبلغ  200مليون
ملساعدة النازحني العراقيني الذين
ت ��م ت �ش��ري��ده��م ع �ل��ى أي � ��دي ت�ن�ظ�ي��م
داع ��ش ق�ب��ل أي ��ام م��ن ش�ه��ر رم�ض��ان
امل� � ��اض� � ��ي ح � �ي� ��ث وج � �ه � �ن� ��ا س� �م ��وه
ب� �ض ��رورة ت ��وزي ��ع امل� �س ��اع ��دات قبل
دخ ��ول رم �ض��ان وق ��د ق�م�ن��ا بجهود
مكثفة لضيق الوقت وتمكنا بحمد
الله من تلبية رغبة سمو األمير في
إي �ص��ال امل �س��اع��دات ق�ب��ل ب ��دء شهر
رمضان.
ومن جانب أخر قال الساير :لقد
أن�ش�ئ��ت جمعية ال �ه�لال األح �م��ر في

ديسمبر ع��ام  1965حني اجتمع 18
شخصا م��ن رواد العمل التطوعي
وات � � � �خ � � � ��ذوا ق � � � ��راراه � � � ��م ب� �ت ��أس� �ي ��س
ال �ج �م �ع �ي��ة وف� � ��ي ي� �ن ��اي ��ر  1966ت��م
إشهارها وانضمت للجنة الدولية
للصليب وال�ه�لال األح�م��ر لتحقيق
أه��داف واضحة تتعلق باإلنسانية
وع��دم التمييز واستقالل الجمعية
ف��ي إط� ��ار االل� �ت ��زام ب �ق��وان�ين ال��دول��ة
فضال عن الحيادية وخدمة التطوع
واالل �ت ��زام ب��أن ت�ك��ون الجمعية هي
املمثل الوحيد للكويت ف��ي اللجنة
الدولية.
وتابع الساير أنه خالل  50عاما
ي �م �ك ��ن ت �ص �ن �ي��ف ج �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال
األح�م��ر الكويتية بأنها واح��دة من
أنشط الجهات اإلغ��اث�ي��ة ف��ي العالم
ح� �ي ��ث ت �م �ك �ن��ت م� ��ن وض� � ��ع ب�ص�م��ة
ال�ك��وي��ت ع�ل��ى األع �م��ال اإلغ��اث�ي��ة في
أك�ث��ر م��ن  68دول ��ة بمختلف ق��ارات
العالم من أقصى الشرق إلى أقصى
ال�غ��رب للتعامل م��ع مختلف أن��واع
الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية
مثل إعصار تسونامي أم من صنع
اإلنسان ويتعلق مجال اإلغاثة فيها
بالالجئني ومتضرري الحروب.
وع��ن آلية العمل اإلغ��اث��ي أوض��ح
الساير أن الجمعية تتلقى النداءات
اإلغاثية من اللجنة الدولية للصليب
وال�ه�لال األحمر وم��ن ثم يتم تقييم
ال� �ط� �ل ��ب وت � �ح� ��دي� ��د ح� �ج ��م اإلغ� ��اث� ��ة
املطلوبة ونوعيتها كما أن جمعية
الهالل األحمر من أوائ��ل الجمعيات
اإلغاثية التي تمتلك جهازا تتعرف
م ��ن خ�ل�ال ��ه ع �ل��ى م �ن��اط��ق ال� �ك ��وارث
وح�ج��م ال�ك��ارث��ة ح�ت��ى ق�ب��ل أن يبلغ
بها من اللجنة الدولية ويقوم على
التعامل مع معلومات ه��ذا الجهاز

م��رك��ز ال� �ط ��وارئ امل�ع�ن��ي ب��اإلغ��اث��ات
العاجلة مشيرا في هذا الصدد إلى
أن الهالل األحمر الكويتي الوحيد
من بني الدول العربية الذي ال يتبع
ال �ح �ك��وم��ة وي �ص �ن��ف ت �ح��ت مسمى
جمعية نفع عام.
وع� � ��ن م � �ص� ��ادر ال� �ت� �م ��وي ��ل أش� ��ار
ال �س��اي��ر إل� ��ى أن ال �ج �م �ع �ي��ة ت�ع�ت�م��د
ب��األس��اس على التمويل الحكومي
ي � �س ��ان ��ده ال� �ت� �ب ��رع ��ات م � ��ن األف� � � ��راد
وامل��ؤس �س��ات داخ� ��ل ال �ك��وي��ت حيث
تعلن الجمعية ف��ي بعض األح�ي��ان
ع��ن حاجتها للتبرع وف�ت��ح امل�ج��ال
ملن يريد املشاركة بخصوص إغاثة
منطقة بعينها الفتا في هذا الصدد
إلى أن الروتني الحكومي للحصول
على أموال اإلغاثة يقف حجر عثرة
أمام سرعة التعامل مع الحدث حيث
ت �ق��وم ال�ج�م�ع�ي��ة ب�م�خ��اط�ب��ة مجلس
ال��وزراء ال��ذي يخاطب ب��دوره وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي تخاطب الجمعية
للتعرف ع�ل��ى طلباتها وال�ت��واص��ل
بها لصرف املبالغ املطلوبة.
وش � � � ��دد ال � �س� ��اي� ��ر ع � �ل ��ى أن أه ��م
م ��ا ي �م �ي��ز ج �م �ع �ي��ة ال� �ه�ل�ال األح �م��ر
ال� �ك ��وي� �ت ��ي امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى أم � ��وال
امل � �ت � �ب� ��رع ب� �م ��ا ي� �ض� �م ��ن ت �ح �ق �ي �ق �ه��ا
للغرض الذي يتبرع من أجله الفرد
أو املؤسسة دون اقتطاع ثلثها تحت
بند املصاريف التشغيلية كما هو
معمول به عامليا حيث تبلغ نسبة
امل �ص��اري��ف التشغيلية للمنظمات
وال �ج �م �ع �ي��ات اإلغ ��اث� �ي ��ة  30ب��امل�ئ��ة
ف��ي ح�ين أن امل�ص��اري��ف التشغيلية
للجمعية الكويتية ت �ت��راوح ب�ين 1
إل ��ى  5ب��امل �ئ��ة ت�ح�ق�ي�ق��ا مل �ب��دأ ال�ع�م��ل
ال�ت�ط��وع��ي وح��رص��ا م�ن�ه��ا ع�ل��ى مر
ت �ل��ك ال �س �ن��وات ع �ل��ى ص ��رف جميع

املبالغ التي تحصل في ش��راء مواد
إغاثية كما نقوم بشرائها من البلد
امل �ن �ك��وب ن�ف�س��ه ل�ت��وف�ي��ر م�ص��اري��ف
ال �ش �ح��ن ل �ش��راء أك �ب��ر ك�م�ي��ة ممكنة
من تلك امل��واد التي تذهب للمنطقة
املنكوبة حاملة علم الكويت ورسالة
تضامنية من الشعب الكويتي.
وتابع أن الهالل األحمر الكويتي
يتعرف على نوعية اإلغاثة املطلوبة
وعدد املتضررين وأماكن تجمعهم
م��ن خ�ل�ال ال �ت �ع��اون وال�ت�ن�س�ي��ق مع
ال �ج �ه��ات امل �ح �ل �ي��ة ف ��ي ال �ب �ل��د الف �ت��ا
إل� ��ى أن ع� ��دد م �ت �ط��وع��ي ال�ج�م�ع�ي��ة
وص � � ��ل إل � � ��ى  1700م � �ت � �ط� ��وع وأن
ال �ب��اب م�ف�ت��وح ل�ج�م�ي��ع الجنسيات
ح �ي��ث ي �ت��م ع ��رض ش � ��روط ال�ت �ط��وع
ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ة ع�ل��ى امل �ت �ط��وع وب�ع��د
م��واف �ق �ت��ه ع�ل�ي�ه��ا ي�خ�ض��ع لسلسلة
م��ن ال � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة وتتضمن
ال �ت��دري��ب ع �ل��ى ت �ق��دي��م اإلس �ع��اف��ات
األول� � �ي � ��ة وال� �ت� �ع ��ام ��ل امل � �ي ��دان ��ي ف��ي
منطقة وق ��وع ال�ك��ارث��ة م��وض�ح��ا أن
وج��ود خلفية طبية للقائمني على
توجيه امل�س��اع��دات يساعد ويسهل
العمل الرت�ب��اط املساعدات في جزء
كبير منها باملواد الطبية واألدوية
معربا ع��ن سعادته ب��ال��وج��ود على
رأس ال �ه�لال األح �م��ر ال�ك��وي�ت��ي وأن
ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي ك ��ان دائ �م��ا محل
اهتمامه منذ سنوات طويلة كاشفا
عن وجود بعض التدخالت الطبية
بالكشف على املرضى خالل وجوده
في بعض املخيمات اإلغاثية.
تسونامي
وتناول الساير بحديثه عن أبرز
الجهود التي قام بها الهالل األحمر
للتعامل مع الكوارث الضخمة وقال

إن إع�ص��ار تسونامي ك��ان م��ن أكبر
ال �ك��وارث ال�ت��ي ض��رب��ت إندونيسيا
وت� �ض� �م ��ن امل� � �س � ��اع � ��دات ال �ك��وي �ت �ي��ة
ال� � �ت� � �ب � ��رع ب� �خ� �م� �س ��ة وس� � �ت �ي��ن آل� �ي ��ة
لتمهيد وت�ن�ظ�ي��ف ال �ط��رق ل��وص��ول
امل �س ��اع ��دات إل ��ى ج ��زي ��رة س��وم�ط��رة
وت ��م إن �ش��اء م��دي�ن��ة ج��اب��ر السكنية
والتي ضمت مائة وخمسني مسكنا
وب �ن��اء م��درس��ة امل �ب��ارك �ي��ة وم��درس��ة
أخ��رى لأليتام وف��ي تايلند تم بناء
 300ق��ارب صيد مجهز ومثلهم في
سيرالنكا إضافة إلى بناء محطات
لتقطير املياه.
وتابع في اعصار كاترينا والذي
ض ��رب ال ��والي ��ات امل�ت�ح��د األم�ي��رك�ي��ة
تبرعت الكويت بمبلغ  500مليون
ألعمال اإلغاثة إضافة إلى  25مليون
ع ��ن ط��ري��ق ال� �ه�ل�ال األح� �م ��ر ك��اش�ف��ا
ع��ن أن ال�ص�ل�ي��ب األح �م��ر األم�ي��رك��ي
ينظم يوما خاصا للكويت م��ن كل
ع� ��ام ت �ق��دي��را ل �ج �ه��وده��ا ف ��ي إغ��اث��ة
وم �س��اع��دة امل �ن��اط��ق امل �ت �ض��ررة من
اإلعصار.
بيت عبد اهلل
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر ت�ح��دث الساير
ع ��ن ج �ه ��ود ب �ي��ت ع �ب��دال �ل��ه ل��رع��اي��ة
م� ��رض� ��ى ال � �س � ��رط � ��ان م � ��ن األط � �ف� ��ال
مشيرا إل��ى أن تسميته بهذا االسم
ج � ��اء ت �ي �م �ن��ا ب ��أح ��د األط � �ف� ��ال ال ��ذي
توفي متأثرا بمرضه مشيرا إلى أن
العمل باملشروع بدأ منذ عام 1988
وت��م افتتاحه أخيرا في ع��ام 20012
ح�ي��ث ي�ق��دم ب�ي��ت ع�ب��د ال�ل��ه خ��دم��ات
متنوعة لألطفال امل��رض��ى وذوي�ه��م
فهناك الخدمات املنزلية والخدمات
اليومية واالستضافة بالبيت حيث
يوجد  10أسرة لألطفال إضافة إلى
شاليهات لألهل بغرض التخفيف
م ��ن ال� �ض� �غ ��وط ��ات امل �س �ت �م��رة ال �ت��ي
يتعرضون لها من خالل متابعتهم
ال � �ط � �ف� ��ل امل � ��ري � ��ض ك� ��اش � �ف� ��ا ع � ��ن أن
البيت يقدم خدمات الرعاية لنحو
 500ط�ف��ل م��ن مختلف الجنسيات
وأن م �ي��زان �ي �ت��ه ت��وف��ر ف ��ي ال �ج��ان��ب
األك� �ب ��ر م �ن �ه��ا م ��ن ت �ب��رع��ات األف � ��راد
واملؤسسات والبنوك.
وحذر الساير من دخول الجانب
ال� �س� �ي ��اس ��ي إل� � ��ى ال� �ع� �م ��ل ال �خ �ي ��ري
م ��ؤك ��دا أن ��ه س�ي�ض�ي��ع ه ��دف ال�ع�م��ل
الخيري ومغزاه اإلنساني مقترحا
ف ��ي ه � ��ذا ال � �ص ��دد أن ي �ت��م ت��دري��س
العمل اإلنساني باملناهج الدراسية
تدريسا ميدانيا مشيرا إلى ان ذلك
م��ن ش��أن��ه إط�ل�اع األج �ي��ال الحديثة
على جهود دولتهم األبرز عامليا في
املجال اإلنساني.
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على أن تبدأ أعمالها في فبراير الجاري

وزارة الداخلية تحدد مقار لجان
قيد الناخبين
أص� ��در ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ
م �ح �م��د ال �خ��ال��د ق� � ��رارا بتقسيم
وت��أل �ي��ف وت �ح��دي��د م �ق��ار ل�ج��ان
ق � �ي� ��د ال � �ن� ��اخ � �ب�ي��ن ف� � ��ي ج� � � ��داول
االن� �ت� �خ ��اب ب ��ال ��دوائ ��ر ال �خ �م��س
على ان تبدأ اللجان أعمالها في
فبراير الحالي.
وق ��ال ��ت وزارة ال��داخ �ل �ي��ة في
ب � �ي� ��ان ص� �ح� �ف ��ي ام � � ��س ان ذل ��ك
ال � �ق� ��رار ي ��أت ��ي ن� �ظ ��را ألن امل � ��ادة
السادسة من القانون رق��م ( 35
لسنة  )1962وال�ق��وان�ين املعدلة
ل��ه ف��ي ش ��أن ان�ت�خ��اب��ات أع�ض��اء
مجلس األم��ة تقضي ب��أن يكون
ب �ك��ل دائ � � ��رة ان �ت �خ��اب �ي��ة ج� ��دول
ان �ت �خ��اب دائ� ��م أو أك �ث��ر ت �ح��رره
لجنة أو لجان مؤلفة من رئيس
وعضوين كما ان امل��ادة الثامنة

م��ن ن�ف��س ال �ق��ان��ون ت�ق�ض��ي ب��أن
ي �ت��م ت �ح��ري��ر ج � ��داول االن �ت �خ��اب
أو تعديلها خالل فبراير من كل
عام.
واض� ��اف ال �ب �ي��ان ان ال�ت�ع��دي��ل
ال�س�ن��وي يشمل إض��اف��ة أس�م��اء
ال � � ��ذي � � ��ن أص � � �ب � � �ح� � ��وا ح� ��ائ� ��زي� ��ن
ل � �ل � �ص � �ف� ��ات ال � � �ت � ��ى ي� �ش� �ت ��رط� �ه ��ا
ال � � �ق� � ��ان� � ��ون ل� � �ت � ��ول � ��ي ال � �ح � �ق� ��وق
االن �ت �خ ��اب �ي ��ة وإض � ��اف � ��ة أس �م ��اء
ال� ��ذي� ��ن ب� �ل� �غ ��وا س� ��ن ال �ع �ش��ري��ن
عاما واستوفوا سائر الصفات
ال�ت��ى يتطلبها ال �ق��ان��ون لتولي
ال �ح �ق��وق االن �ت �خ��اب �ي��ة وي��ؤش��ر
أمام أسمائهم بوقف مباشرتهم
حق االنتخاب إلى حني بلوغهم
سن الحادية والعشرين.
وذك� � � ��ر ان ال� �ت� �ع ��دي ��ل ي �ش �م��ل
ايضا إضافة أسماء من أهملوا

الشيخ محمد الخالد

بغير حق في الجداول السابقة
وح��ذف أس�م��اء املتوفني وح��ذف
أس� � �م � ��اء م � ��ن ف� � �ق � ��دوا ال� �ص� �ف ��ات
امل�ط�ل��وب��ة م�ن��ذ آخ ��ر م��راج �ع��ة أو

م� ��ن ك ��ان ��ت أس� �م ��اؤه ��م أدرج � ��ت
ب �غ �ي��ر ح� ��ق وح � � ��ذف م� ��ن ن �ق �ل��وا
موطنهم من الدائرة وإضافة من
نقلوا موطنهم إليها.
ودع � � � � ��ا ال� � �ب� � �ي � ��ان امل� ��واط � �ن�ي��ن
والناخبني الى التقدم بطلباتهم
ل� �ل� �ج� �ن ��ة ال � �ق � �ي� ��د ف� � ��ي ال� � �ج � ��دول
االن �ت �خ��اب��ي امل �خ �ص��ص ملنطقة
س� �ك� �ن� �ه ��م م� �ض� �ي� �ف ��ا ان ه �ن��ال��ك
ش ��روط ��ا ي� �ل ��زم ت ��واف ��ره ��ا وه��ي
أن ي �ك��ون ط��ال��ب ال �ق �ي��د ك��وي�ت��ي
ال �ج �ن �س �ي��ة وف �ق ��ا ل �ل �ق��ان��ون وأن
ي�ك��ون بالغا م��ن العمر عشرين
سنة ميالدية كاملة خالل شهر
ف �ب��راي��ر  2016وان ي �ق��دم ط��ال��ب
ال �ق �ي ��د ل �ل �ج �ن��ة ص� � ��ورة ش �ه ��ادة
ج �ن �س �ي �ت��ه وص� � � � ��ورة ال �ب �ط ��اق ��ة
املدنية.

الجاسر :االنتخابات التكميلية انتهت
بسهولة ويسر
ق � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة امل �ش��رف��ة
على سير االنتخابات التكميلية
ملجلس األم��ة ف��ي ال��دائ��رة الثالثة
أم � � ��ة  2016امل� �س� �ت� �ش ��ار ع ��دن ��ان
ال�ج��اس��ر إن العملية االنتخابية
ان �ت �ه��ت ب �س �ه��ول��ة وي �س��ر واش� ��اد
بالجهود الطيبة لرجال القضاء

رؤس � � � � ��اء ال � �ل � �ج� ��ان االن� �ت� �خ ��اب� �ي ��ة
وأع� � � � �ض � � � ��اء ال� � �ن� � �ي � ��اب � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
باإلشراف على هذه االنتخابات.
وتطرق املستشار الجاسر في
تصريح صحافي امس بمناسبة
ان�ت�ه��اء العملية االن�ت�خ��اب�ي��ة ال��ى
ال� ��دور ال�ك�ب�ي��ر وال �ج �ه��د امل�ح�م��ود

ل� �ج� �م� �ي ��ع امل� � �ش � ��رف �ي��ن اإلداري� � �ي� � ��ن
وامل �ي��دان �ي�ي�ن م ��ن م��وظ �ف��ي وزارة
العدل ومنتسبي وزارة الداخلية
إلت� � �م � ��ام ال �ع �م �ل �ي ��ة االن �ت �خ ��اب �ي ��ة
وحفظهم األم��ن وتنظيم اللجان
ب� �م ��ا ح� �ق ��ق ان� �س� �ي ��اب ال �ن��اخ �ب�ي�ن
والناخبات لالدالء بأصواتهم.

وأش ��اد ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ب��دور
رج� ��ال ال �ص �ح��اف��ة واإلع� �ل��ام على
جهودهم في نقل الصورة كاملة
للعملية االنتخابية وكذلك وزارة
التربية لتسخير مدارسها مقار
للجان االنتخابية.

تتطب الغوض تحت سطح البحر لتبريد المكثفات

النادي العلمي :تفعيل االتفاقية
مع الكهرباء ضرورة لعمل المحطات
أك��د ال �ن��ادي العلمي أن اهمية
تفعيل االتفاقية املوقعة مع وزارة
الكهرباء وال�ت��ي تهدف ال��ى تقديم
االس� �ت� �ش ��ارات ال �ف �ن �ي��ة ل�ل�غ��واص�ين
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف � ��ي م� �ح� �ط ��ات ال� �ق ��وى
الكهربائية وتقطير املياه.
ج��اء ذل��ك ف��ي تصريح صحافي
ل�لأم�ين ال �ع��ام امل�س��اع��د ف��ي ال�ن��ادي
ع�ل��ي ك��اظ��م الجمعة ع�ق��ب اجتماع
ام � ��س ض� ��م امل �ع �ن �ي�ي�ن ف� ��ي ال� �ن ��ادي
ووزارة ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء ل�ب�ح��ث
س�ب��ل ال �ت �ع��اون لتفعيل االت�ف��اق�ي��ة.
وق��ال الجمعة إن اتفاقية التعاون
ال تعنى ف�ق��ط بتقديم أم ��ور األم��ن

وال� �س�ل�ام ��ة ل �ل �غ��واص�ي�ن ال �ع��ام �ل�ين
ف � ��ي ت �ش �غ �ي��ل وص� �ي ��ان ��ة م �ح �ط��ات
ال �ق��وى الكهربائية وتقطير امل�ي��اه
بالوزارة بل أيضا تقديم الخدمات
واالستشارات الفنية لألمور التي
ت�خ��ص ال�ب�ي�ئ��ة ال�ب�ح��ري��ة الكويتية
وكيفية املحافظة عليها.
م��ن جانبه ق��ال الوكيل املساعد
لتشغيل وصيانة محطات القوى
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وت �ق �ط �ي��ر امل � �ي� ��اه ف��ي
وزارة الكهرباء واملاء م .فؤاد العون
إن األع�م��ال التي يتم إن�ج��ازه��ا في
ق �ط��اع ت�ش�غ�ي��ل وص �ي��ان��ة م�ح�ط��ات
ال �ق��وى الكهربائية وتقطير امل�ي��اه

ب ��ال ��وزارة ت��وج��ب ت�ف�ع�ي��ل ات�ف��اق�ي��ة
تعاون مع الفريق.
ول � �ف � ��ت ال� � �ع � ��ون إل � � ��ى أن ب� �ن ��ود
االت � � �ف� � ��اق � � �ي� � ��ة ت � �ت � �ط � �ل� ��ب ال� � �غ � ��وص
ت �ح��ت س �ط��ح م �ي��اه ال �ب �ح��ر إلج ��راء
ع�م�ل�ي��ات ت�ب��ري��د م�ك�ث�ف��ات محطات
ال �ق��وى الكهربائية وتقطير امل�ي��اه
وص�ي��ان�ت�ه��ا وغ �ي��ره��ا م��ن األع �م��ال
ال� �ت ��ي ت� �ج ��ري ت� �ح ��ت س� �ط ��ح م �ي��اه
البحر.
م� ��ن ن��اح �ي �ت��ه ق � ��ال م ��دي ��ر م��رك��ز
السباحة وال �غ��وص وع�ض��و فريق
الغوص الكويتي بالنادي العلمي
الكابنت مشاري الخباز إن الفريق

ي�ت��ول��ى دراس ��ة معايير وإج ��راءات
األم ��ن وال�س�لام��ة ل�ل�غ��وص وتقديم
إرش��ادات شاملة تتيح دعم برامج
ال� �ت ��دخ ��ل وال �ت �ف �ت �ي ��ش ف� ��ي م �ج��ال
صناعة الغوص التجاري.
وأض � � � � � � ��اف ال � � �خ � � �ب� � ��از أن� � � � ��ه ي �ت��م
اس � �ت � �خ �ل��اص ن � �ت� ��ائ� ��ج ال � � ��زي � � ��ارات
امل �ي��دان �ي��ة ال� �ت ��ي ق� ��ام ب �ه��ا ال �ف��ري��ق
ل �ج �م �ي��ع م �ح �ط ��ات ت ��ول �ي ��د ال �ق ��وى
ال � �ك � �ه� ��رب� ��ائ � �ي� ��ة وت � �ق � �ط � �ي� ��ر امل � �ي � ��اه
وب��ال�ت�ح��دي��د امل��واق��ع ال �ت��ي تتطلب
ال� �غ ��وص ال �ت �ج ��اري م �ث��ل أح� ��واض
مياه التغذية وصرف املياه.

جهاز متابعة األداء يوقع
مذكرة مع الجامعة

جانب من توقيع مذكرة التفاهم

وق� ��ع ج� �ه ��از م �ت��اب �ع��ة األداء
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي م � � ��ذك � � ��رة ت� �ف ��اه ��م
م� ��ع ج ��ام� �ع ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب �ه��دف
االس� � � �ت� � � �ف � � ��ادة م � � ��ن ال� � �خ� � �ب � ��رات
االس�ت�ش��اري��ة ال�ت��ي تتمتع بها
الجامعة من خالل األكاديميني
وامل �ت �خ �ص �ص�ي�ن ف� ��ى ال �ك �ل �ي��ات
واملراكز التابعة للجامعة.
وق ��ال ب�ي��ان ص�ح��اف��ي ص��ادر
ع��ن ال�ج�ه��از إن توقيع مذكرة
ال� � �ت� � �ف � ��اه � ��م ي� � ��أت� � ��ي ف � � ��ي إط � � ��ار
االرت� �ق ��اء ب �م �س �ت��وى األداء في
جهاز متابعة األداء الحكومي
وت �ط��وي��ر م�ن�ظ��وم��ة ال �ع �م��ل فى
قطاعاته كافة.
وأض� � � ��اف ال� �ب� �ي ��ان أن� � ��ه وق ��ع
م��ذك��رة التفاهم ب�ين الجانبني

رئ� �ي ��س ج� �ه ��از م �ت��اب �ع��ة األداء
الحكومي الشيخ أحمد مشعل
األحمد ومدير جامعة الكويت
د .حسني األنصاري.
وذك � � � ��ر أن � � ��ه ح � �ض ��ر ت��وق �ي��ع
املذكرة كل من الوكيل املساعد
ف� � ��ي ج� � �ه � ��از م � �ت� ��اب � �ع� ��ة األداء
الحكومي د .رنا الفارس ونائب
مدير جامعة الكويت للشؤون
ال�ع�ل�م�ي��ة د .ع �ص��ام ال �ع��وض��ي
وم��دي��ر إدارة اس�ت�ط�لاع ال��رأي
العام في الجهاز الشيخ حمود
جابر األحمد.

بريطانيا تعفي حاملي
الجوازات الكويتية
من التأشيرة االلكترونية
أط � �ل � �ق� ��ت س� � � �ف � � ��ارة امل� �م� �ل� �ك ��ة
امل �ت �ح ��دة ام� ��س ن� �ظ ��ام االع� �ف ��اء
م ��ن ال �ت��أش �ي��رات االل �ك �ت��رون �ي��ة
عبر موقعها الرسمي لحاملي
جوازات السفر الكويتية.
وق ��ال ��ت ال� �س� �ف ��ارة ف ��ي ب �ي��ان
ص �ح��اف��ي ان ال �ن �ظ��ام ال �ج��دي��د
س �ي �س �م��ح ل �ح��ام �ل��ي ج � � ��وازات
ال�س�ف��ر ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��ال�س�ف��ر إل��ى
اململكة املتحدة ف��ي زي��ارة ملدة
تصل إلى ستة أشهر عن طريق
م ��لء اس �ت �م��ارة ع�ل��ى االن�ت��رن��ت
ق �ب��ل ال �س �ف��ر ب �ـ  48س��اع��ة على
األقل.
وذك� � � � � ��رت ال� � �س� � �ف � ��ارة ان� � � ��ه ال
ي ��وج ��د أي م �ت �ط �ل��ب ل�ل�م�س��اف��ر
إلع� �ط ��اء ال �ق �ي��اس��ات ال �ح �ي��وي��ة
أو ال �ح �ض��ور إل ��ى م��رك��ز طلب
ال�ت��أش�ي��رة أو تسليم ج ��وازات
السفر مضيفة ان على املسافر
ت �ح �م �ي��ل ن �س �خ ��ة م � ��ن ص �ف �ح��ة
ال � �ب � �ي � ��ان � ��ات ال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ة ف��ي
ج ��وازات س�ف��ره وذل��ك ألغ��راض
أمنية.

وبينت ان تكلفة استخراج
التأشيرة االلكترونية املعلنة
هي  15جنيها استرلينيا (نحو
سبعة دن��ان�ي��ر) وذل��ك لتغطية
ت � �ك� ��ال � �ي� ��ف ت � �ح � �س �ي�ن ال � �ن � �ظ� ��ام
الجديد .ونقل البيان عن سفير
امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ل ��دى ال�ك��وي��ت
م��اث�ي��و ل ��ودج ق��ول��ه ان ت��دش�ين
ن � �ظ� ��ام االع � � �ف� � ��اء االل� �ك� �ت ��رون ��ي
لحملة الجوازات الكويتية هو
دل �ي��ل ع �ل��ى ال �ص��داق��ة العميقة
وال��دائ �م��ة ب�ين ب�ل��دي�ن��ا مضيفا
أن �ن ��ا ق � � ��ادرون ع �ل��ى االح �ت �ف��ال
ب��ال �ع�لاق��ة ال��وث �ي �ق��ة وال �ت��اري��خ
املشترك م��ع الكويت م��ن خالل
تسهيل زي��ارة اململكة املتحدة
للكويتيني.
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افتتح معرض الكويت قلب العالم بمشاركة  25دولة

العلي :الحكومة أصدرت بالتعاون مع المجلس
قوانين اقتصاديةأكثر انفتاحا وشفافية
أك� ��د وزي � ��ر ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
د.ي��وس��ف العلي ان الحكومة قامت
ب��ال �ت �ع��اون م ��ع ال� �ب ��رمل ��ان ال �ك��وي �ت��ي
ب� � ��إص� � ��دار وت � �ش� ��ري� ��ع ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
القوانني املالية واالقتصادية لتكون
أك �ث��ر ان�ف�ت��اح��ا وش�ف��اف�ي��ة وج��اذب�ي��ة
وق� � ��ال ال� ��وزي� ��ر ال �ع �ل ��ي ف� ��ي اف �ت �ت��اح
امل� �ع ��رض ال� ��دول� ��ي ال� �ت� �ج ��اري األول
الكويت قلب العالم التجاري والذي
ي �ق��ام ب��رع��اي��ة أم �ي��ري��ة ان امل �ع��رض
ي��أت��ي ان �ط�ل�اق��ا م ��ن ت��وج��ه وال� �ت ��زام
وطنيني بتحقيق ال��رغ�ب��ة السامية
ل�س�م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ب�ت�ح��وي��ل دول��ة
ال �ك��وي��ت ال ��ى م��رك��ز ت �ج��اري وم��ال��ي
ع��امل��ي ك �م��ا ي �ع��د إح� ��دى ال�ف�ع��ال�ي��ات
التجارية الدولية التي تساهم في
تعزيز وتطوير العالقات في شتى
املجاالت مشيرا الى مشاركة دولية
واس �ع��ة ب �ه��ذا امل �ع��رض ض�م��ت اكثر
من  25دولة عربية وأجنبية.
واضاف ان فعاليات املعرض التي
تتزامن واالعياد الوطنية في البالد
ت�ن�س��ج ظ��اه��رة ت�ج��اري��ة اق�ت�ص��ادي��ة

دولية تشكل فرصة لتالقي االطراف
والدول املختلفة تحت سقف واحد.
وذك � ��ر ان م� �ش ��ارك ��ات ال� � ��دول ف��ي
املعرض فرصة للتعرف على كبرى
ال � �ش� ��رك� ��ات وامل� ��ؤس � �س� ��ات امل �ح �ل �ي��ة
واالقليمية وال��دول�ي��ة والصناعات
امل �خ �ت �ل �ف��ة م �ش �ي��را ال � ��ى ان ال �ف��رص
االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ت �س ��اع ��د ع �ل ��ى ف�ت��ح
آف ��اق وأس� ��واق ج��دي��دة وم��د جسور
للتعاون االقتصادي والتجاري.
ولفت ال��ى اهمية مشاركة ال��دول
ال �ص��دي �ق��ة ف� ��ي امل � �ع� ��رض م� ��ا ي�ت�ي��ح
بناء شبكة عالقات دولية بني دول
العالم واملساهمة ايضا في تعزيز
دور القطاع الخاص وملتقى لرجال
االع � �م� ��ال ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة وش��رك��ائ �ه��ا
التجاريني.
وب�ي�ن ال ��وزي ��ر ال �ع �ل��ي ان م�ع��رض
الكويت قلب العالم التجاري االول
م � ��ن ن� ��وع� ��ه وأح� � � ��د أه � � ��م امل � �ع� ��ارض
ال� ��دول � �ي� ��ة ف � ��ي امل �ن �ط �ق ��ة م � ��ا ي �ج �ع��ل
الكويت دول��ة رائ��دة في تنظيم هذا
ال� �ن ��وع م ��ن امل � �ع� ��ارض م �ع �ت �ب��را ان��ه

د .يوسف العلي أثناء افتتاح املعرض الدولي التجاري األول الكويت قلب العالم التجاري

ب��واب��ة ت �ج��اري��ة ل�ك��ل م��ن ي�ب�ح��ث عن
الفرص االستثمارية املتاحة.
م��ن ج�ه�ت��ه أك��د ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د
لشؤون املنظمات الدولية والتجارة
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ن �م��ر امل ��ال ��ك في
كلمة مماثلة ح��رص دول��ة الكويت

على املساهمة في تنمية العالقات
وتطويرها ب��دول ال�ع��ال��م أج�م��ع في
املجاالت املختلفة.
واوض��ح ان املعرض يدفع عجلة
ال �ت �ن �م �ي��ة االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ع� �ب ��ر ف�ت��ح
ش��راك��ات ج��دي��دة وتوسيع مجاالت

الصحة :تنظيم العالج
في الخارج خالل أسبوعين
ش �ك �ل��ت وزارة ال �ص �ح��ة لجنة
العادة تنظيم اجراءات وضوابط
ارسال املرضى الكويتيني للعالج
خ � ��ارج ال� �ب�ل�اد وف� �ق ��ا ل �ل �ض��واب��ط
واالج ��راءات التي تتفق وق��رارات
مجلس ال � ��وزراء ع�ل��ى ان تنتهي
اللجنة وت�ع��د توصياتها خ�لال
اسبوعني.
وق � ��ال � ��ت ال � � � � � ��وزارة ف � ��ي ب �ي��ان
صحفي امس ان اللجنة تختص
بدراسة وتحديث الئحة العالج
ف ��ي ال� �خ ��ارج امل �ش �ك �ل��ة ب�م��وج��ب

ال �ق��رار ال� ��وزاري رق��م  152لسنة
 2012وال� � � �ق � � ��رارات امل �ك �م �ل��ة ل��ه
وت �ح��دي��د وت �ح��دي��ث االم � ��راض
ال�ت��ي تستدعي ارس ��ال املريض
للعالج في الخارج.
وذك � � � ��ر ال � �ب � �ي� ��ان ان ال �ل �ج �ن��ة
ت� �خ� �ت ��ص اي � �ض� ��ا ب� ��وض� ��ع آل �ي��ة
ل�لاب �ت �ع��اث ال��داخ �ل��ي ل�ل�م��رض��ى
وك �ي �ف �ي ��ة االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب �م��راك��ز
ال� �ق� �ط ��اع ال �ط �ب ��ي االه � �ل� ��ي وف ��ق
البرتوكوالت املتبعة في ذلك.
واش � � ��ار ال � ��ى اح �ق �ي��ة ال�ل�ج�ن��ة

ب ��االس � �ت � �ع ��ان ��ة ب � �م ��ن ت � � � ��راه م��ن
امل �خ �ت �ص�ين م ��ن داخ � ��ل ال� � ��وزارة
او خارجها لالستئناس برأيه
م �ب �ي �ن��ة ان م � ��دة ع� �م ��ل ال �ل �ج �ن��ة
اسبوعان من تاريخ اول اجتماع
لها ويرفع رئيس اللجنة تقريرا
ل� ��وزي� ��ر ال �ص �ح ��ة ع� ��ن ال� ��دراس� ��ة
وال �ن �ت��ائ��ج وال �ت ��وص �ي ��ات ال �ت��ي
توصلت اليها تمهيدا التخاذ
م ��ا ي �ل ��زم ب �ش��أن �ه��ا وأض� � ��اف ان
ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي ي��رأس�ه��ا د .سالم
ال �ش �م��ري ت�ض��م ف��ي عضويتها

ندوة عن العالقات
الكويتية األمريكية
في المعهد الدبلوماسي
كال من االطباء مبارك القبندي
ومبارك الكندري والشيخ باسل
ال �ص �ب��اح وع �ب��دال �ل��ه ب��ون��اج�م��ة
ومحمد املطيري وفيصل ساير
وه � ��اش � ��م ال � �ه ��اش � �م ��ي وض � �ي ��اء
ش � �ه ��اب وال � �ب� ��اح� ��ث ال �ق ��ان ��ون ��ي
شريف مبارز.

إغالق تقاطع الجهراء مع الغزالي ساعتين يوميا
أعلنت اإلدارة العامة للمرور
ان � �ه� ��ا س �ت �غ �ل��ق م ��ؤق� �ت ��ا ط��ري��ق
الجهراء عند تقاطعه مع طريق
الغزالي باتجاه مدينة الكويت
اع �ت �ب��ارا م��ن ال� �ي ��وم وح �ت��ى 25
ف �ب��راي��ر ال� �ج ��اري مل ��دة س��اع�ت�ين
ي��وم�ي��ا م��ا ب�ين ال�س��اع��ة الثانية

والرابعة فجرا.
وق��ال��ت إدارة االع�ل�ام االم�ن��ي
ب � � � � ��وزارة ال ��داخ � �ل � �ي ��ة ف � ��ي ب �ي��ان
ص �ح��اف��ي ان ال� �ط ��ري ��ق ال �ب��دي��ل
ه��و ط��ري��ق ج�م��ال ع�ب��د الناصر
باتجاه مدينة الكويت.
ودع � � ��ا ال� �ب� �ي ��ان م �س �ت �خ��دم��ي

طريق الجهراء وطريق الغزالي
ال � ��ى ض � � ��رورة ت ��وخ ��ي ال�ح�ي�ط��ة
والحذر ومراقبة حدود السرعة
وع�ل��ام� ��ات امل � � ��رور ال �ت �ح��ذي��ري��ة
وت � �ه� ��دئ� ��ة ال � �س� ��رع� ��ة واالل � � �ت� � ��زام
بتعليمات رجال املرور مضيفا
انه يمكن استخدام طريق بديل

ال� � �ت� � �ع � ��اون امل � �ش � �ت � ��رك ب � �م� ��ا ي �ح �ق��ق
ال �ط �م��وح��ات االق �ت �ص��ادي��ة وت �ب��ادل
امل �ع �ل ��وم ��ات وال� �خ� �ب ��رات ووج� �ه ��ات
النظر معتبرا هذه الفعاليات روافد
رئ�ي�س�ي��ة لتحقيق اق�ت�ص��اد منفتح
ع�ل��ى ال�ع��ال��م وآل �ي��ة دق�ي�ق��ة ل�ل��وق��وف

على أسواق الدول ومنتجاتها.
ول� �ف ��ت ال �ش �ي��خ ن �م��ر ال� ��ى ان �ش��اء
هيئة مختصة بتقديم العديد من
امل ��زاي ��ا وال �ت �س �ه �ي�ل�ات ل�ل�م�س�ت�ث�م��ر
االج � �ن � �ب� ��ي وه � � ��ي ه� �ي� �ئ ��ة ت �ش �ج �ي��ع
االس � �ت � �ث � �م� ��ار امل � �ب� ��اش� ��ر م �ب �ي �ن ��ا ان
اقتصاد البالد ظل لعقود متعاقبة
اقتصادا يساهم فيه كل من القطاع
العام والخاص يكمل أحدهما دور
األخر.
وق � � ��ال ان ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ف��ي
ال � �ب�ل��اد ي �ل �ع��ب دورا رئ �ي �س �ي��ا ف��ي
تنشيط النمو االقتصادي وتنويع
قاعدة االقتصاد الوطني باالضافة
ال � ��ى رف � ��ع روح امل �ن ��اف �س ��ة وك� �ف ��اءة
االنتاج.
ويشارك في املعرض الذي تستمر
فعالياته حتى 27من فبراير الجاري
اك �ث��ر م ��ن  25ج �ه��ة دول �ي ��ة وع��رب�ي��ة
اضافة إل��ى مؤسسات حكومية في
مقدمتها وزارة التجارة والصناعة
واإلدارة العامة للجمارك.

ه ��و ال �ط ��ري ��ق امل� � � ��وازي ال �ف��رع��ي
للطريق ال��دائ��ري ال �س��ادس في
االتجاهني.

ي�ن�ظ��م م�ع�ه��د س �ع��ود ال�ن��اص��ر
ال� �ص� �ب ��اح ال ��دب �ل ��وم ��اس ��ي ال �ي��وم
االث� � �ن �ي��ن ن� � � ��دوة ع � ��ن ال� �ع�ل�اق ��ات
ال�ك��وي�ت�ي��ة االم��ري �ك �ي��ة بمناسبة
م � � � ��رور  25ع � ��ام � ��ا ع � �ل� ��ى ذك � ��رى
التحرير.
وقال املعهد في بيان صحافي
ان الندوة سيحاضر فيها املدير
العام للمعهد السفير عبدالعزيز
ال� � �ش � ��ارخ وال� �س� �ف� �ي ��ر االم ��ري� �ك ��ي
السابق في الكويت أثناء مرحلة
الغزو ادوارد غنيم ال��ذي يشغل
ح ��ال� �ي ��ا م� ��وق� ��ع اس� � �ت � ��اذ ك��رس��ي
ال �ك��وي��ت ل �ل��دراس��ات الخليجية
ف� ��ي ج ��ام� �ع ��ة ج � � ��ورج واش �ن �ط��ن
بالعاصمة االمريكية.
واض � � ��اف ال� �ب� �ي ��ان ان االدارة
االق�ت�ص��ادي��ة ب� ��وزارة الخارجية
س �ت �ق �ي��م اي� �ض ��ا ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
امل�ع�ه��د ال��دب�ل��وم��اس��ي محاضرة
ي �ل �ق �ي �ه��ا امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ه �ي �ئ��ة

السفير عبدالعزيز الشارخ

ت �ش �ج �ي��ع االس� �ت� �ث� �م ��ار امل �ب��اش��ر
الشيخ مشعل الجابر يحضرها
ال �س �ل��ك ال��دب �ل��وم��اس��ي االج�ن�ب��ي
ومنتسبو وزارة الخارجية.

األخيرة

16
مشاركة كثيفة
في مسابقة مبارك الحمد
للتميز الصحفي
أعلنت اللجنة العليا ملسابقة
ال �ش �ي��خ م� �ب ��ارك ال �ح �م��د ل�ل�ت�م�ي��ز
ال �ص �ح �ف��ي ال� �ت ��ي ت� �ق ��ام ب��رع��اي��ة
س � �م� ��و ال � �ش � �ي� ��خ ج � ��اب � ��ر امل� � �ب � ��ارك
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء إغ�ل�اق
باب االشتراك في الدورة الثامنة
ل �ل �م �س��اب �ق��ة ال � �ت ��ي ان �ط �ل �ق ��ت ف��ي
 18ن��وف�م�ب��ر امل��اض��ي واس �ت �م��رت
ب��اس�ت�ق�ب��ال امل �ش��ارك��ات ح�ت��ى 18
فبراير الجاري.
وق � ��ال رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال�ع�ل�ي��ا
أيمن العلي إن هذه الدورة شهدت
م�ش��ارك��ات غير مسبوقة مرجعا
السبب إلى التطويرات املتالحقة
ال� �ت ��ي ت �ش �ه��ده��ا امل �س��اب �ق��ة ع��ام��ا
بعد ع��ام وعلى رأسها مضاعفة
ال �ج��وائ��ز وال� � � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة
ال�ت��ي تقيمها اللجنة العليا في
أعرق املؤسسات اإلعالمية.
وأوض� ��ح ال�ع�ل��ي أن م��ن ضمن
خ �ط��ط ال �ت �ط��وي��ر ال �ت��ي ش�ه��دت�ه��ا
امل �س ��اب �ق ��ة أخ � �ي� ��را إب � � ��رام م ��ذك ��رة
ت�ف��اه��م م��ع أك��ادي�م�ي��ة ف��ران��س 24
وإذاع � ��ة ف��رن�س��ا ال��دول �ي��ة وإذاع ��ة
م��ون��ت ك ��ارل ��و ال��دول �ي��ة ل�ت��دري��ب
ال � � �ش � � �ب � ��اب ال� � �ف � ��ائ � ��زي � ��ن وص � �ق ��ل
مواهبهم فيها إضافة إلى توقيع
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أيمن العلي

ع �ق��د ت ��دري ��ب ث � ��ان م ��ع م��ؤس �س��ة
طومسون فاندويشن.
وع��ن م��وع��د ال�ح�ف��ل الختامي
للمسابقة قال العلي إن تحديده
س� �ي� �ت ��م ب � �ع� ��د ان� � �ت� � �ه � ��اء ال �ل �ج �ن ��ة
التحكيمية م��ن إع�ل�ان الفائزين
مبينا أن املوعد سيكون في شهر
مارس املقبل.

حظر استيراد المجترات
من جورجيا
أص � � � � ��درت ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل � � �ش � ��ؤون ال � � ��زراع � � ��ة وال � � �ث � ��روة
السمكية قرارا بحظر استيراد
ج �م �ي��ع أن� � � ��واع امل � �ج � �ت� ��رات م��ن
ج� �م� �ه ��وري ��ة ج� ��ورج � �ي� ��ا وذل � ��ك
ب �س �ب��ب ظ �ه��ور م� ��رض ال �ل �س��ان
األزرق في الجمهورية.
وشددت الهيئة على ضرورة
ان تخضع جميع االرس��ال�ي��ات
ح � � �س� � ��ب ن� � ��وع � � �ه� � ��ا ل� � �ل� � �ش � ��روط
والضوابط التي تصدرها إدارة
ال �ص �ح��ة ال �ح �ي��وان �ي��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة
وفقا إلجراءات املنظمة العاملية
ل �ل �ص �ح��ة ال �ح �ي ��وان �ي ��ة ون �ظ ��ام
ال�ح�ج��ر ال�ب�ي�ط��ري ف��ي ال�ك��وي��ت
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ودول مجلس التعاون.
واك� � � � ��دت ان � � ��ه س� �ي� �ت ��م رف ��ض
االرس��ال �ي��ات امل�ص��اب��ة ب��أي من
االم� � ��راض ال��وب��ائ �ي��ة وامل �ع��دي��ة
بعد فحص العينات بمختبر
الهيئة على ان يكلف املستورد
إع� � ��ادة ال �ط �ي��ور وال �ح �ي��وان��ات
امل�ص��اب��ة ع�ل��ى نفقته الخاصة
دون ت� � �ح� � �م � ��ل ال� � �ه� � �ي� � �ئ � ��ة أي
مسؤولية.

مركز «صباح األحمد» يستضيف
استشاريا في أمراض القلب
يستضيف م��رك��ز ص�ب��اح األح�م��د
ل �ل �ق �ل��ب اس� �ت� �ش ��اري ف �س �ل �ج��ة ال �ق �ل��ب
ف��ي ع �ي��ادة م��اي��و ك�ل�ي�ن��ك األم��ري�ك�ي��ة
العريقة د .بيتر برادي ضمن زيارته
الدورية الثامنة للمركز.
وق � � ��ال رئ � �ي ��س امل� ��رك� ��ز د .م�ح�م��د
ع�ب��دال�ع��زي��ز ال �ج��ارال �ل��ه إن د .ب��رادي
س�ي�ج��ري ب�ع��ض ع�م�ل�ي��ات الفسلجة
امل �ع �ق��دة وت �ت �ض �م��ن ال �ك ��ي وت��رك �ي��ب
ال� � �ب� � �ط � ��اري � ��ات وع � � �ل � ��اوة ع � �ل� ��ى ذل� ��ك
سيتولى متابعة حاالت اضطرابات

ال� �ق� �ل ��ب امل �س �ت �ع �ص �ي��ة ل �ل �م��راج �ع�ي�ن
ب��ال�ع�ي��ادات ال�خ��ارج�ي��ة مل��رك��ز صباح
األح� �م ��د ل�ل�ق�ل��ب ك �م��ا س�ي�ل�ق��ي خ�لال
زي��ارت��ه ال��دوري��ة الثامنة محاضرات
ألط �ب ��اء ال �ق �ل��ب ك �م��ا ت �ع �ق��د ل ��ه ورش
ع�م��ل ألط �ب��اء ال�ق�ل��ب ي�ت�ط��رق خاللها
إل ��ى ك�ي�ف�ي��ة ق� ��راءة وت�ح�ل�ي��ل ال�ص��ور
املتقدمة لتخطيط القلب.
وذكر أن برادي من األطباء الرواد
في مجال الفسلجة في العالم حيث
ي �ت �م �ت��ع ب �خ �ب��رة ع �م �ل �ي��ة ع��ري �ق��ة ف��ي

مكتب الشهيد يصدر عددا من
مجلة الهوية عن األعياد الوطنية
أص � � ��در م �ك �ت��ب ال �ش �ه �ي��د ال �ت��اب��ع
ل �ل��دي��وان األم �ي��ري ع ��ددا ج��دي��دا من
مجلة الهوية متضمنا موضوعات
ت�ح�ت�ف��ي ب��األع �ي��اد ال��وط�ن�ي��ة وم ��رور
 25عاما على إن�ش��اء مكتب الشهيد
وق��ال��ت الوكيل املساعد ف��ي ال��دي��وان
األم � �ي � ��ري ورئ � �ي� ��س ت �ح ��ري ��ر امل �ج �ل��ة
ف��اط �م��ة األم � �ي ��ر ف ��ي م� �ق ��ال ب �ع �ن��وان
خ�م�س��ة وع �ش��رون ع��ام��ا ف��ي حضرة
الشهداء إن فضاء األمن واالستقرار
ال� ��ذي ن�ن�ع��م ب ��ه ف ��ي ظ ��ل ح �ك��م سمو
أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ه � ��و ال � ��رك � ��ن ال ��رك �ي�ن
وال �ج �س��ر األم �ي�ن ل �غ��د م �ش��رق ون�م��و
دائ��م وتحديث مستحق مضيفة انه
ال نمو بال استقرار وال تطور بال أمن
وال تحديث بال انفتاح.
واكدت مديرة تحرير املجلة فايزة
املانع هذه املعاني في مقال بعنوان:

ك �ب �ي��رون ب ��ك ي ��ا وط � ��ن .ب��اع �ت �ب��اره��ا
الركائز الصلبة في مواجهة عواصف
املنطقة واستفحال العنف وقصف

اإلره � � ��اب .وح �ف��ل ال �ع ��دد ب�ت�غ�ط�ي��ات
لفعاليات عدة كافتتاح استاد جابر
ك�ص��رح ري��اض��ي ف��ي ك��رن�ف��ال وطني
وم�ع��رض اإلب ��داع التشكيلي اضافة
إل��ى ع��دة م �ق��االت تحتفي بمناسبة
العيد الوطني وعيد التحرير منها
ال�ح�م��اس ف��ي زه��وه ف��ي األوب��ري�ت��ات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ل � �ـ د .اس ��ام ��ة
املسباح وال�ك��وي��ت م��ن الوطنية إلى
املواطنة لحسني السبع.
وتضمن العدد مقاالت عن صمود
ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وع �ن �ف ��وان �ه ��م مل �ن �ص��ور
م� �ب ��ارك وآخ � ��ر ع ��ن م �ع��ان��ي ال�ش�ه�ي��د
والشهادة لـ د .ال��زواوي بغورة فيما
أف � ��ردت امل �ج �ل��ة ألول م� ��رة ص�ف�ح��ات
موجهة للناشئة كباب ثابت جديد
ب �ع �ن��وان :ه��وي �ت��ي ت �ع��ده د .بهيجة
مصري أدلبي.

الهالل األحمر يوزع مساعدات
جديدة على السوريين في لبنان
واص �ل��ت ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال االح�م��ر
ح� �م� �ل ��ة م � �س� ��اع� ��دات � �ه� ��ا االن� �س ��ان� �ي ��ة
العاجلة للنازحني السوريني بتوزيع
حصص غذائية ومواد تنظيف على
 400اسرة نازحة في بلدتي الوزاني
والعباسية جنوبي لبنان.
وق� � ��ال� � ��ت ع � �ض� ��و م� �ج� �ل ��س ادارة

aldostoor

ال� � �ج� � �م� � �ع� � �ي � ��ة ورئ � � � � �ي � � � ��س ال � �ل � �ج � �ن� ��ة
االج �ت �م ��اع �ي ��ة ف� ��وزي� ��ة ال� �ن� �ص ��ار ف��ي
تصريح لكونا ان املناطق الحدودية
ال ت�ص�ل�ه��ا امل �س��اع��دات ب�ش�ك��ل كبير
نظرا لصعوبة الوصول اليها بسبب
ط �ب �ي �ع �ت �ه��ا ال �ج �غ ��راف �ي ��ة ف �ض�ل�ا ع��ن
االجراءات االمنية املتبعة فيها.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تشخيص وعل��اج األم ��راض القلبية
واضطرابات نبضات القلب.
وأك� � ��د ان االس �ت �ض ��اف ��ة ال ��دوري ��ة
لالستشاريني املتخصصني تهدف
إل��ى تقديم الرعاية املثلى للمرضى
وامل� ��راج � �ع�ي��ن وال � �ت� ��دري� ��ب امل �س �ت �م��ر
ألطباء املركز على أح��دث ما توصل
إليه العلم في مجال أمراض القلب.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

واض ��اف ��ت ال �ن �ص��ار ان ال�ج�م�ع�ي��ة
ت � ��زور ه� ��ذه امل �ن �ط �ق��ة ل �ل �م��رة االول� ��ى
ل �ت��وزي��ع امل �س��اع��دات ب��ال�ت�ن�س�ي��ق مع
ال�ص�ل�ي��ب االح �م��ر ال�ل�ب�ن��ان��ي م��ؤك��دة
ح� � � ��رص ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ع � �ل� ��ى ت �ك �ث �ي��ف
مساعداتها للمناطق املحتاجة.
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