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مجلس الوزراء:
تغليظ عقوبة أصحاب
العمل لضبط سوق
العمالة باألهلي

أبل للعلي :ما
إجراءات التجارة
لضمان عدم التالعب
في رفع األسعار؟

قطاع اللجان
في األمانة العامة
احتفل باألعياد
الوطنية

استقبل رؤساء أركان التحالف الدولي وأشاد بجهودهم في مكافحة اإلرهاب

األمير :نتمنى أن يحقق مؤتمر الكويت
االستقرار في دول العالم كافة
أش��اد سمو أمير ال��ب�لاد الشيخ
ص��ب��اح األح��م��د بجهود التحالف
ال������دول������ي ف�����ي م���ك���اف���ح���ة االره��������اب
وامل���ح���اف���ظ���ة ع���ل���ى ال���س���ل���م واالم�����ن
ال������دول������ي���ي��ن م���ت���م���ن���ي���ا س�����م�����وه ان
ي��ح��ق��ق امل���ؤت���م���ر ال���ث���ام���ن ل���رؤس���اء
االرك�������������ان ل���������دول ال����ت����ح����ال����ف ض��د
داع���������ش وامل����ن����ع����ق����د ف������ي ال���ك���وي���ت
النتائج املرجوة في دعم وتحقيق
االستقرار في دول العالم كافة.
جاء ذلك خالل استقبال سموه
ب����ق����ص����ر ال�����س�����ي�����ف ص������ب������اح ام�����س
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ
ن������واف االح����م����د ال���ج���اب���ر ال��ص��ب��اح
ن����ائ����ب رئ����ي����س م���ج���ل���س ال����������وزراء
وزي��ر الدفاع الشيخ خالد الجراح
ورؤساء االركان املشاركني.
م�������ن ج�����ان�����ب�����ه أل������ق������ى ال�����ج�����ن�����رال
ج����وزي����ف دان�����ف�����ورد رئ���ي���س ه��ي��ئ��ة

األرك������������ان امل����ش����ت����رك����ة ب����ال����والي����ات
امل����ت����ح����دة األم���ري���ك���ي���ة ك���ل���م���ة أم����ام
ص��اح��ب ال��س��م��و أم��ي��ر ال���ب�ل�اد أك��د
ف���ي���ه���ا ال��������دور امل����ه����م ال�������ذي ل��ع��ب��ت��ه
الكويت ف��ي دع��م جهود التحالف
ضد االع��داء موجها الشكر لسمو
األم�����ي�����ر ع���ل���ى ق����ي����ادت����ه ال��ح��ك��ي��م��ة
وعلى الدور املهم جدا الذي تلعبه
الكويت في مساندة هذا التحالف.
وه����ن����أ دان�����ف�����ورد س���م���و األم���ي���ر
ب������ال������ذك������رى ال���������ـ  55ل��ل�اس����ت����ق��ل�ال
وال��ذك��رى ال��ـ 25للتحرير مؤكدا أن
ال���ح���ص���ول ع��ل��ى ف���رص���ة لتمضية
ب��ض��ع دق��ائ��ق م��ع س��م��وه ه��و فخر
واعتزاز للجميع.

تفاصيل (ص)02
سمو األمير مستقبال رؤساء أركان الدول املشاركة في التحالف الدولي ضد داعش

الغانم إلى القاهرة للمشاركة
في مؤتمر رؤساء البرلمانات
ي��ت��وج��ه رئ��ي��س االت���ح���اد ال��ب��رمل��ان��ي
ال��ع��رب��ي رئ��ي��س مجلس األم���ة م��رزوق
الغانم على رأس وف��د برملاني اليوم
ال����ث��ل�اث����اء إل������ى ال���ع���اص���م���ة امل���ص���ري���ة
ال��ق��اه��رة وذل��ك للمشاركة ف��ي املؤتمر
األول لرؤساء البرملانات العربية الذي
ي��ق��ام ف��ي مقر جامعة ال���دول العربية
تحت عنوان (رؤي��ة برملانية ملواجهة
ال��ت��ح��دي��ات ال���راه���ن���ة ل�لأم��ة ال��ع��رب��ي��ة)
خالل الفترة من  25-24فبراير الجاري.
وي���ض���م ال����وف����د ال���ب���رمل���ان���ي امل���راف���ق

ل����ل����غ����ان����م ك���ل���ا م�������ن وك������ي������ل ال���ش���ع���ب���ة
ال���ب���رمل���ان���ي���ة ال���ن���ائ���ب ف��ي��ص��ل ال��ش��اي��ع
ونائب رئيس البرملان العربي النائب
محمد الجبري.
م������ن ج����ه����ة أخ���������رى ب����ع����ث ال���غ���ان���م
ببرقيتي تهنئة إل���ى ك��ل م��ن رئيس
املجلس ال��وط��ن��ي ف��ي س��ان��ت لوشيا
ب���ي���ت���ر إ.ف�����وس�����ت�����ر ورئ�����ي�����س م��ج��ل��س
ال��ش��ي��وخ ك��ل�اودي����وس ج.ف��ران��س��ي��س
وذل��������ك ب���م���ن���اس���ب���ة ال���ع���ي���د ال���وط���ن���ي
لبلدهما.

ملف «الدستور»
  4697اقتراحا بقانون قدمها  321نائبافي تاريخ الحياة النيابية
تفاصيل (ص)13-07

تلفزيون المجلس

فيصل الكندري:

 إلغاء الرقابةالمسبقة على
المشاريع السكنية
لن يضعف المساءلة
عن التجاوزات
تفاصيل (ص)14

خالل اجتماع اللجنة المالية اليوم

نواب لـ «الدستور» :على الحكومة
تقديم أرقام ودراسات واضحة
فيما تلتئم اللجنة املالية اليوم
الس��ت��ك��م��ال م��ن��اق��ش��ة ال��ح��ك��وم��ة في
آل��ي��ة م��ع��ال��ج��ة ال���وض���ع االق��ت��ص��ادي
ووض����ع ح��ل��ول ألزم����ة ال��ع��ج��ز امل��ال��ي
اس��ت��ب��ع��د ع���دد م���ن ال���ن���واب ان ت��ق��دم
ال���ح���ك���وم���ة اي ج���دي���د ف����ي اج��ت��م��اع
اليوم مؤكدين انها لن تكون قادرة
على تقديم مشروع متكامل إلنقاذ
ال����وض����ع االق����ت����ص����ادي ف����ي ال����دول����ة
ب��ع��ي��دا ع��ن امل��س��اس ب��دخ��ل امل��واط��ن
البسيط.
النائب د.ي��وس��ف الزلزلة ق��ال في
ت��ص��ري��ح ل���ـ «ال����دس����ت����ور» :ن��ع��م نثق
ب��ق��درات وزي���ر امل��ال��ي��ة ون��ع��ول عليه
في هذه املهمة الصعبة لكن يبدو ان
الفريق الذي معه ليس على املستوى
ال����ذي ن��ط��م��ح ل��ه ب��ال��ف��ع��ل م��ؤك��دا ان��ه

كان على الفريق الحكومي ان يقدم
أرقاما تثبت ان ما يقترحه سيكون
ذا فائدة للوطن واملواطن مستقبال.
وأض�������اف :ون���ظ���را ألن ال��ح��ك��وم��ة
م�����ن وج�����ه�����ة ن�����ظ�����ري ل�����ن ت��س��ت��ط��ي��ع
ت��ق��دي��م ش���يء ول���ن ت��ل��ت��زم بموعدها
ف���ي ج��ل��س��ة األول م���ن م����ارس ف��إن��ن��ا
سنطلب ان تستعني بالبنك الدولي
ل����ت����ق����دي����م االس�������ت�������ش�������ارات ف������ي ه����ذا
الخصوص خاصة انه يملك الخبرة
الكافية لذلك.
م��ن ج��ان��ب��ه ق���ال ال��ن��ائ��ب عبدالله
امل�����ع�����ي�����وف ف�������ي ت�����ص�����ري�����ح م���م���اث���ل
ل���ـ«ال���دس���ت���ور» :ال ي��م��ك��ن ان نحضر
اج���ت���م���اع ال����ي����وم ون���ح���ن ع���ل���ى ي��ق�ين
ان ال���ح���ك���وم���ة ل����ن ت���ق���دم اي دراس�����ة
ك��ام��ل��ة وأرق�����ام م��ب��ن��ي��ة ع��ل��ى حقائق

وأس����س علمية م��س��ت��ط��ردا ب��ال��ق��ول:
ك��ن��ت أت��م��ن��ى ان ت���زودن���ا ال��ح��ك��وم��ة
ب���دراس���ت���ه���ا ق���ب���ل االج����ت����م����اع ح��ت��ى
نستطيع ان نناقشها فيه.
وأك����د ان ال��ح��ك��وم��ة ل��ي��س عندها
رؤي����ة مستقبلية ف���ي ح����ال ص��ع��ود
أو ه���ب���وط أس����ع����ار ال���ن���ف���ط ودائ���م���ة
التخبط ف��ي ال���ق���رارات ال��ت��ي تخص
الوضع االقتصادي.
ب����������دوره ط����ال����ب ال����ن����ائ����ب س���ع���ود
ال����ح����ري����ج����ي ال����ح����ك����وم����ة ب�������أن ت���ق���دم
للنواب خ�لال اجتماع اليوم أرقاما
دق��ي��ق��ة وم��ع��ل��وم��ات صحيحة حتى
نبني عليها ال���ق���رار .ف��ل��ن نستطيع
ح�������ل ال����ق����ض����ي����ة دون خ�����ط�����ة ع���م���ل
حكومية واضحة.
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استقبل بحضور ولي العهد رؤساء أركان دول التحالف وتلقى رسالة خطية من خادم الحرمين

األمير يشيد بجهود التحالف الدولي
في مكافحة اإلرهاب
استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب � �ق � �ص� ��ر ال� � �س� � �ي � ��ف ص � � �ب� � ��اح ام � ��س
وبحضور سمو ولي العهد الشيخ
نواف االحمد الجابر الصباح نائب
رئيس مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع
ال� �ش� �ي ��خ خ� ��ال� ��د ال� � �ج � ��راح ورؤس � � ��اء
االركان املشاركني في املؤتمر الثامن
لرؤساء االركان لدول التحالف ضد
(داعش) واملنعقد بدولة الكويت.
وق� � � ��د أش � � � � ��اد س � � �م� � ��وه ب� �ج� �ه ��ود
ال� �ت� �ح ��ال ��ف ال � ��دول � ��ي ف � ��ي م �ك��اف �ح��ة
االره��اب وف��ي املحافظة على السلم
واالم��ن ال��دول�ي�ين متمنيا سموه ان
يحقق املؤتمر النتائج املرجوة في
دع ��م وت�ح�ق�ي��ق االس �ت �ق��رار ف��ي دول
العالم كافة.
وم� � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه أل� � �ق � ��ى ال � �ج � �ن� ��رال
ج� ��وزي� ��ف دان � � �ف� � ��ورد رئ � �ي ��س ه�ي�ئ��ة
األركان املشتركة بالواليات املتحدة
األمريكية كلمة أمام صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�لاد ه ��ذا ن�ص�ه��ا :أوال أري��د
ان اذك � ��ر ال� � ��دور امل �ه��م ال � ��ذي لعبته
ال �ك��وي��ت ف��ي دع ��م ج �ه��ود ال�ت�ح��ال��ف
ض��د االع� ��داء ..ه��ذا ه��و أس�ب��وع مهم
ل �ل �ك��وي��ت وأري � ��د ان ن�ه�ن��ئ ال�ك��وي��ت
ف � ��ي ال� � ��ذك� � ��رى ال� � � �ـ  55ل�ل�اس� �ت� �ق�ل�ال
والذكرى الـ  25للتحرير ..اعتقد انه
م��ن ال �ض��روري ان ن�س�ت��ذك��ر تحرير
ال �ك��وي��ت ك�م�ث��ال مل��ا ي�م�ك��ن ان تفعل

سمو األمير وسمو ولي العهد يسمعان كلمة الجنرال جوزيف دانفور

م �ث��ل ه ��ذه ال �ت �ح��ال �ف��ات واع �ت �ق��د ان��ه
أم��ر مهم لنا ك�ق��ادة عسكريني على
التحديات التي ستواجهنا .لدينا
ث�ق��ة ان �ن��ا س�ن�ك��ون ن��اج�ح�ين بسبب
ق� ��وة ال �ت �ح ��ال ��ف .وواض � � ��ح ج� ��دا ل��ي
ان ��ه ال ت�س�ت�ط�ي��ع أي دول� ��ة م�ن�ف��ردة
ان ت �ت �ع��ام��ل م ��ع ه ��ذا ال �ت �ح��دي لكن
م �ع��ا ف ��ي ال � ��دول امل �ش��ارك��ة ب��ال �ق��ادة
العسكريني املوجودين في الغرفة ال
بد لهم من النجاح إذا تكاتفوا معا.
ي��ا ص��اح��ب ال�س�م��و ال �ح �ص��ول على
ف��رص��ة لتمضية بضع دق��ائ��ق معك
هو فخر واعتزاز لنا جميعا.

ن � ��ود ان ن �ش �ك ��رك ع �ل ��ى ق �ي��ادت��ك
ال�ح�ك�ي�م��ة م ��رة اخ� ��رى وع �ل��ى ال ��دور
امل�ه��م ج��دا ال ��ذي تلعبه ال�ك��وي��ت في
م�س��ان��دة ه��ذا ال�ت�ح��ال��ف ك�م��ا اود ان
اش�ك��ر ك��ل ال ��دول املمثلة هنا معنا.
ل �س��ت واث � �ق ��ا ف �ق��ط ب��ان �ن��ا س �ن �ك��ون
ن ��اج� �ح�ي�ن ول �ك �ن �ن ��ي اي � �ض� ��ا ف �خ��ور
ان أك� ��ون ج� ��زءا م��ن ه ��ذا ال�ت�ح��ال��ف.
وحضر املقابلة نائب وزي��ر شؤون
ال � � ��دي � � ��وان األم � � �ي� � ��ري ال� �ش� �ي ��خ ع �ل��ي
الجراح.
وت�س�ل��م ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
امير البالد رسالة خطية من اخيه

خ � � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن ال� �ش ��ري� �ف�ي�ن امل �ل��ك
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك
اململكة العربية السعودية الشقيقة
تتعلق بالعالقات االخوية املتميزة
التي تربط ب�ين البلدين والشعبني
ال�ش�ق�ي�ق�ين وآخ� ��ر امل �س �ت �ج��دات على
الساحتني االقليمية والدولية.
وق� ��ام ب�ت�س�ل�ي��م ال��رس��ال��ة ل�س�م��وه
س�ف�ي��ر امل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
الشقيقة لدى الكويت د .عبدالعزيز
الفايز.
وب �ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح�م��د

ولي العهد استقبل الجابر والدخيل
اس �ت �ق �ب��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ب �ق �ص��ر
ال� �س� �ي ��ف ص � �ب� ��اح ام� � ��س ال �ش �ي��خ
ع�ل��ي ال�ج��اب��ر واس�ت�ق�ب��ل رئيس
جهاز األمن الوطني الشيخ ثامر
العلي.
واس� � �ت� � �ق� � �ب � ��ل رئ � � �ي� � ��س ج � �ه� ��از
امل ��راق� �ب�ي�ن امل ��ال� �ي�ي�ن ع �ب��دال �ع��زي��ز
الدخيل.
وب� � �ع � ��ث س � �م� ��و ول� � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
ببرقية تهنئة الى دامي بيرليت
لويسي حاكم عام سانت لوشيا
الصديقة ضمنها سموه خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ل� �ب�ل�اده ��ا م �ت �م �ن �ي��ا ل �ه ��ا م ��وف ��ور
الصحة والعافية.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ علي الجابر

ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ال ��ى دام� ��ي بيرليت
ل��وي �س��ي ح��اك��م ع ��ام س��ان��ت ل��وش�ي��ا
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ع� �ب ��ر ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع��ن
خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال�ع�ي��د
الوطني لبالدها متمنيا لها موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
م��ن جهة أخ��رى استقبل حضرة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف
ظ� � �ه � ��ر ام� � � � ��س أه � � ��ال � � ��ي امل� �ع� �ت� �ق� �ل�ي�ن
الكويتيني في غوانتانامو.
وأع ��رب رئ�ي��س اللجنة الشعبية
ل �ل��دف��اع ع ��ن امل �ع �ت �ق �ل�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين
ال �س��اب �ق�ين ف ��ي غ��وان �ت��ان��ام��و خ��ال��د
ال �ع��ودة ع��ن ف�خ��ره وس�ع��ادت��ه بلقاء
سمو أمير البالد مؤكدا أنه بفضل
اح�ت�ض��ان س�م��وه لقضية املعتقلني
في غوانتانامو وتوجيهات سموه
الدائمة تمكنا من استعادة ابنائنا.
وأض� � ��اف ال � �ع ��ودة أن �ن ��ا ت�ش��رف�ن��ا
بلقاء حضرة صاحب السمو حيث
ش �ك ��رن ��ا س� �م ��وه ع �ل ��ى م ��واق� �ف ��ه م��ن
العمل الدؤوب الذي لم ينقطع وكان
ي�ح�م��ل ه �م��وم اب�ن��ائ��ه املعتقلني في
غوانتانامو.
وأش � ��ار إل� ��ى ج �ه��ود س �م��و خ�لال
ه � ��ذه ال� �ف� �ت ��رة ال �ط��وي �ل��ة وامل �ت��اب �ع��ة
امل �ض �ن �ي��ة وت ��وج� �ي� �ه ��ات ��ه ال �س��ام �ي��ة
لجميع االخ��وة املسؤولني للجهات

املعنية خارج الوطن حتى استعادة
جميع ابنائنا في غوانتانامو وكان
اخ ��ر م�ع�ت�ق��ل ع ��اد ق�ب��ل ش�ه��ري��ن ال��ى
ال �ك��وي��ت ون �ح��ن ه �ن��ا ات �ي �ن��ا لنشكر
سموه على احتضانه هذه القضية
واس� � �ت� � �م � ��راره ف � ��ي ال� �ع� �م ��ل وع� � ��ودة
ابنائنا وق��ال ان الكلمات تعجز عن
افصاح ما بداخلنا من شكر عميق
وك �ب �ي ��ر مل� ��ا ب ��ذل ��ه ص ��اح ��ب ال �س �م��و
االمير ومن بعده ولي العهد وكذلك
رئ ��اس ��ة م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وال� � ��وزراء
املعنيني جميعا لذلك نحن في غاية
السعادة وغاية الشكر لسموه.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
اللجنة الشعبية للدفاع عن معتقلي
غ� ��وان � �ت� ��ان� ��ام� ��و د .م� �ح� �م ��د ط ��ال ��ب
الكندري إننا تشرفنا بلقاء حضرة
صاحب السمو امير ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح االح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
حفظه ال�ل��ه لنشكره ب �ع��ودة ابنائه
وآخ��ر معتقل في غوانتانامو وأكد
ان صاحب السمو بني مدى حرصه
على عياله ووصلنا له رسالة آخر
م �ع �ت �ق��ل ف ��ي غ��وان �ت��ان��ام��و امل�ع�ت�ق��ل
ف��اي��ز ال �ك �ن��دري وان ��ه ي��دع��و لسموه
بالصحة والعافية.
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مجلس الوزراء :تجاوز التحديات االستثنائية
يستوجب تنمية اإليرادات غير النفطية
أك � � ��د م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء أن م��ا
ي �ش �ه��ده ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي في
ال � �ك ��وي� ��ت م � ��ن ت � �ح� ��دي ��ات ف � ��ي ظ��ل
اس �ت �م��رار امل �س �ت��وي��ات املنخفضة
ألسعار النفط وم��ا يترتب عليها
من ظهور عجز متزايد في املوازنة
العامة ليس مقصورا على الكويت
وح � ��ده � ��ا واوض� � � � ��ح امل� �ج� �ل ��س ف��ي
اج �ت �م��اع��ه ام� ��س أن ت� �ج ��اوز ه��ذه
التحديات االستثنائية يستوجب
إج � � � � � � ��راءات وت � ��داب� � �ي � ��ر م � ��دروس � ��ة
وج � ��ادة ع �ل��ى امل �س �ت��وي�ين ال�ع��اج��ل
واآلج� � � � � ��ل وف� � � ��ق ب � ��رن � ��ام � ��ج زم� �ن ��ي
م�ح��دد يستهدف ال�ح��د م��ن النمو
امل �ت �س��ارع ل�ل�م�ص��روف��ات ال�ج��اري��ة
ل �ل �م��وازن��ة ال �ع��ام��ة وال �ت ��وس ��ع في
ت�ن�م �ي��ة إي ��رادات� �ه ��ا غ �ي��ر ال�ن�ف�ط�ي��ة
ب� �م ��ا ي� �ت� �ف ��ق وي� �م� �ه ��د إل� � ��ى اع� � ��ادة
هيكلة وزي ��ادة تنويع اقتصادنا
ال � ��وط � �ن � ��ي ل� �ت� �ق� �ل� �ي ��ص االع � �ت � �م� ��اد
ع�ل��ى ال�ن�ف��ط وزي � ��ادة دور ال�ق�ط��اع
ال �خ��اص ف��ي دف ��ع ع�ج�ل��ة ال�ن�ش��اط
االق�ت�ص��ادي كما اك��د ثقته التامة
ب � � ��أن ع � �ن ��اص ��ر اإلص � �ل � ��اح امل ��ال ��ي
امل �ق �ت��رح��ة وم �ن �ط �ل �ق��ات اإلص �ل��اح
االق �ت �ص��ادي ط��وي�ل��ة األم ��د وال�ت��ي
ش� � � � ��ارك ف� � ��ي وض � �ع � �ه� ��ا ع� � � ��دد م��ن
ال �ك �ف ��اءات ال��وط �ن �ي��ة امل�ت�خ�ص�ص��ة
وااللتزام الجاد بتنفيذها وتعاون
ال� �ج� �م� �ي ��ع ت �ك �ف ��ل إح � � � ��داث ال �ن �ق �ل��ة
ال�ن��وع�ي��ة امل �ن �ش��ودة ل �ت �ج��اوز ه��ذه
امل��رح�ل��ة ال��دق�ي�ق��ة وت�ج�ن��ب آث��اره��ا
واحتماالتها السلبية.
وع� � �ب � ��ر م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ع��ن
ارت � �ي� ��اح� ��ه ل � �ش � �ه� ��ادة امل ��ؤس� �س ��ات
ال� �ع ��امل� �ي ��ة امل �ت �خ �ص �ص ��ة ب �م �ت��ان��ة
أوض��اع �ن��ا امل��ال �ي��ة وق��درت �ن��ا على
ت � �ج� ��اوز ه � ��ذا ال� �ت� �ح ��دي ال��وط �ن��ي
ب� �م ��ا ي �ت �ط �ل �ب��ه م� ��ن وع� � ��ي وت �ف �ه��م
وت �ع��اون ال�ج�م�ي��ع ع�ل��ى األص �ع��دة
واملستويات كافة النجاز برنامج
شامل ل�لإص�لاح كمشروع وطني
يتحمل الجميع مسؤولية إنجاحه
وتحقيق غاياته الوطنية .
وك ��ان م�ج�ل��س ال � ��وزراء ق��د عقد
اج �ت �م��اع��ه األس� �ب ��وع ��ي ب �ع��د ظهر
أم� ��س ف ��ي ق ��اع ��ة م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ف��ي قصـر السيـف برئاســة سمـو
ال � �ش � �ي� ��خ ج � ��اب � ��ر امل � � �ب� � ��ارك رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وب �ع��د االج�ت�م��اع
صرح وزير الدولـة لشؤون مجلس
ال � ��وزراء ووزي �ـ �ـ��ر ال�ك�ه��رب�ـ��اء وامل�ـ�ـ��اء
بالوكالـة الشيـخ محمد العبدالله
بما يلي :
ي� �ت� �ق ��دم م� �ج� �ل ��س ال � � � � � ��وزراء ف��ي
مستهل اجتماعه بخالص التهنئة
إل��ى م�ق��ام ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
األمير وسمو ولي العهد حفظهما

تغليظ العقوبات
المقررة على
مخالفات أصحاب
األعمال لضبط
سوق العمالة
بالقطاع األهلي
إطالق اسم األمير
سعود الفيصل
على الطريق الرئيسي
في المنطقة
الدبلوماسية

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع الحكومة أمس

ال�ل��ه ورع��اه�م��ا وال�ش�ع��ب الكويتي
ال � �ك ��ري ��م ب �م �ن��اس �ب��ة ق� � ��رب ح �ل��ول
ال � ��ذك � ��رى ال� �خ ��ام� �س ��ة وال �خ �م �س�ين
للعيد الوطني والذكرى الخامسة
والعشرين ليوم التحرير املجيدين
مبتهال إلى املولى العلى القدير أن
يرحم شهداءنا األبرار ويتغمدهم
ب��واس��ع رحمته ويسكنهم فسيح
جناته ونسأله عز وجل أن يحفظ
ه � � ��ذا ال � ��وط � ��ن ال � �ع� ��زي� ��ز وق� �ي ��ادت ��ه
وشعبه الكريم من كل مكروه وأن
ي��دي��م ع�ل�ي��ه ن�ع�م��ة األم� ��ن واألم� ��ان
وأن يكلله بدوام التقدم واالزدهار
والرخاء في ظل القيادة الحكيمة
ل �ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي��ر
وول��ي عهده األم�ين حفظهما الله
ورعاهما.
وت�ن�ف�ي��ذا ألم��ر ح �ض��رة صاحب
ال�س�م��و األم �ي��ر حفظه ال�ل��ه ورع��اه
وت �ق��دي��را ل �ل��دور امل�م�ي��ز واألع �م��ال
الجليلة والجهود املميزة التي قام
بها صاحب السمو امللكي املغفور
له ب��إذن الله تعالى األمير سعود
الفيصل بن عبد العزيز آل سعود
في دعم وخدمة القضايا العربيـة
واإلس�ل�ام �ي ��ة وال س�ي�م��ا م ��ا ق��دم��ه
من عطاء مخلص وجهد مشهود
ف��ي مساندة الحــق الكويتي إب��ان
جريمة الغزو العراقي اآلثم لدولة
الكويت.
فقد ق��رر مجلس ال��وزراء إطالق
اس��م األم �ي��ر س�ع��ود الفيصل على
ال� �ط ��ري ��ق ال��رئ �ي �س��ي ف� ��ي امل �ن �ط �ق��ة
الدبلوماسية ف��ي منطقة مشرف
وإحالة األمر إلى املجلس البلدي .
كما استمع مجلس الوزراء إلى

ش��رح ق��دم��ه ال�ن��ائ��ب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الخارجية
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح خ� ��ال� ��د ل �ن �ت��ائ��ج
الزيارة التي قام بها إلى جمهورية
مصر العربية الشقيقة وحضوره
اجتماع اللجنة الكويتية املصرية
املشتركة وما أسفرت عنه التوقيع
ع�ل��ى ات �ف��اق �ي��ات ت �ع��اون ف��ي شتى
امل� � �ج � ��االت وامل � �ي� ��ادي� ��ن ت �س �ت �ه��دف
ت� �ع ��زي ��ز ال � �ت � �ع� ��اون ال� �ث� �ن ��ائ ��ي ب�ين
ال� �ب� �ل ��دي ��ن ال �ش �ق �ي �ق�ي�ن ك� �م ��ا اط �ل��ع
مجلس ال��وزراء على فحوى لقائه
م��ع الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة م�ص��ر العربية
وال� � � � ��ذي ي� ��أت� ��ي ت ��رج� �م ��ة ل �ح ��رص
ق �ي��ادت��ي ال�ب�ل��دي��ن ال�ش�ق�ي�ق�ين على
مواصلة تنمية العالقات الثنائية
امل� �ت� �م� �ي ��زة ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع امل � �ج� ��االت
واالرت � � �ق� � ��اء ب �ه ��ا وك� ��ذل� ��ك ل �ت �ع��زي��ز
ال� �ت� �ض ��ام ��ن ال� �ع ��رب ��ي وال �ت �ن �س �ي��ق
ب �ي �ن �ه �م ��ا مل� ��واج � �ه� ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات
املشتركة .
ث��م استمع مجلس ال ��وزراء إلى
ش ��رح ق��دم��ه ك��ل م��ن ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال� ��وزراء ووزي ��ر الداخلية
ال� �ش� �ي ��خ م� �ح� �م ��د ال � �خ� ��ال� ��د ب �ش ��أن
ال �ن �ت��ائ��ج ال��رس �م �ي��ة ل�لان �ت �خ��اب��ات
التكميلية لعضوية مجلس األمة
ل�ل�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��راب ��ع عشر
ب��ال��دائ��رة الثالثة وال�ت��ي تمت يوم
السبت املاضي .
وق ��د ع �ب��ر م�ج�ل��س ال � � ��وزراء عن
ارت �ي��اح��ه ل�ل�ج�ه��ود ال �ت��ي ق ��ام بها
رج� ��ال ال �ق �ض��اء وك ��ل م ��ن وزارت� ��ي
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال � �ع � �ـ� ��دل واألج� � �ه � ��زة
الحكومية األخ��رى لضمان حسن

تنظيم عمليـة االنتخابات وتمكني
ال �ن��اخ �ب�ين م ��ن م �م��ارس��ة ان�ت�خ��اب
م��رش �ح �ه��م ف� ��ي ج� ��و م� ��ن ال �ح��ري��ة
والراحة وقد أعرب مجلس الوزراء
ع��ن تهنئته للسيد علي عبد الله
الخميس على فوزه بثقة الناخبني
متمنيا ل��ه النجاح والتوفيق في
أداء مهامه ومسؤولياته لخدمة
الوطن واملواطنني .
ك �م��ا اس �ت �م��ع م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
إل� � ��ى ش� � ��رح ق� ��دم� ��ه ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر امل��ال �ي��ة
ووزي � � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن ��س
ال� �ص ��ال ��ح إل � ��ى ح �ص �ي �ل��ة ال �ج �ه��ود
واالج� �ت� �م ��اع ��ات ال� �ت ��ي ت ��م ع �ق��ده��ا
مع مختلف األط��راف والفعاليات
ال�ه��ادف��ة إل��ى م��واج�ه��ة ال�ت��داع�ي��ات
االقتصادية املترتبة على تراجع
أسعار النفط في األسواق العاملية
وإسقاطاتها اآلن�ي��ة واملستقبلية
امل� �ح� �ت� �م� �ل ��ة وال� � �س� � �ب � ��ل ال �ع �م �ل �ي ��ة
الكفيلة بمعالجتها حيث أوضح
للمجلس أهمية التحرك السريع
للتصدي ل�ه��ذه ال�ت��داع�ي��ات مبينا
م ��راح ��ل وم �س �ت �ه��دف��ات اإلص �ل��اح
االقتصادي في تحقيق التوازن في
هيكل االق�ت�ص��اد الوطني وإع��ادة
رس ��م دور ال ��دول ��ة ف ��ي االق �ت �ص��اد
ال � ��وط� � �ن � ��ي ب � �م� ��ا ي� �ع� �ي ��د ل �ل �ق �ط ��اع
ال� �خ ��اص دوره ال� ��ري� ��ادي وي �ع��زز
ت�ن��وع ق�ط��اع��ات��ه وتفعيل برنامج
خصخصة إيجابي ونشط يضمن
تحسني ال�خ��دم��ات واالرت �ق��اء بها
ويكفل إي�ج��اد ف��رص عمل منتجه
للشباب الكويتي ويدعم استدامة
ال��رف��اه االق �ت �ص��ادي واالج�ت�م��اع��ي

بما يتطلبه ذلك أيضا من إصالح
ل � �س ��وق ال� �ع� �م ��ل ون � �ظ� ��ام ال �خ��دم��ة
امل� ��دن � �ي� ��ة وإج � � � � � ��راء اإلص� �ل��اح� � ��ات
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وامل��ؤس �س �ي��ة ال�لازم��ة
لتحقيق األهداف املرجوة.
وف � � � ��ي إط � � � � ��ار ح � � � ��رص م �ج �ل��س
الوزراء على متابعة األداء ملشاريع
ال�خ�ط��ة اإلن�م��ائ�ي��ة ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
اطلع مجلس ال ��وزراء على عرض
مقدم من األمانة العامة للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية بشأن
ال�ن�ظ��ام امل�ق�ت��رح ملتابعة املشاريع
من حيث موقفها التنفيذ ونسبة
ال �ص��رف ع�ل��ى امل �ش��اري��ع املعتمدة
ف��ي السنة املالية وح��ال��ة املشروع
التنفيذية حيث يرتكز النظام على
ب�ي��ان ح��ال��ة امل�ش��اري��ع ف��ي الجهات
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل� �ك ��ل وزي � � � ��ر م � ��ن ح �ي��ث
مطابقتها للجدول الزمنــي الذي
ت �ـ��م اع �ت �م �ـ��اده م ��ن ال �ج �ه��ة ون�س�ب��ة
الصرف الفعلي لهذا املشروع من
االع�ت�م�ـ��اد امل��ال��ي ال�س�ن��وي وك��ذل��ك
ال� �ح ��ال ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ل �م �ش��اري��ع
ويشكل هذا النظام خطة متقدمة
في متابعة مشاريع خطة التنمية
ويكشف األداء املؤسسي للجهات
ال �ت��اب �ع��ة ل �ل��وزي��ر م��ا ي�م�ك��ن وض��ع
نظام ملحاسبة األداء.
وق � � ��د أش� � � ��اد م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
بجهود األم��ان��ة ال�ع��ام��ة للمجلس
األع� � �ل � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة
وح� ��ث ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة على
التعاون معها واستفاء البيانات
امل �ط �ل��وب��ة ب� �ش ��أن امل� �ش ��اري ��ع ال �ت��ي
ت �ت��ول��ى ت�ن�ف�ي��ذه��ا م ��ؤك ��دا أن ه��ذا
النظام يشكل خطوة متقدمة في

م �ت��اب �ع��ة م �ش��اري��ع خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة
وكشف األداء املؤسسي لألجهزة
ال �ح �ك��وم �ي��ة ت �س �ه��م ف ��ي إن �ج��ازه��ا
على النحو والسرعة املطلوبتني .
ث��م اط �ل��ع م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
توصية لجنة الشئون القانونية
ب �ش ��أن م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ف ��ي ش��أن
تعديل بعض أحكام القانون رقم
( )6ل�س�ن��ة  2010ف��ي ش ��أن العمل
ف��ي ال�ق�ط��اع األه�ل��ي وال ��ذي يهدف
إلى تغليظ العقوبات املقررة على
م�خ��ال�ف��ات أص �ح��اب ال�ع�م��ال وذل��ك
ل�ت�ح�ق�ي��ق ال � ��ردع ال �ع ��ام وال �خ��اص
ل�ل�ع�ق��وب��ة وض �ب��ط س ��وق ال�ع�م��ال��ة
بالقطاع األهلي ومحاولة للقضاء
ع �ل��ى امل� �ن ��ازع ��ات ال �ع �م��ال �ي��ة ال �ت��ي
تنشأ عند تطبيق أحكام القانون .
ك � �م ��ا ب � �ح ��ث م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
ال� � �ش � ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة ف� ��ي ض ��وء
ال� � �ت� � �ق � ��اري � ��ر امل � �ت � �ع � �ل � �ق� ��ة ب �م �ج �م��ل
ال� �ت� �ط ��ورات ال��راه �ن��ة ف ��ي ال �س��اح��ة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ع � �ل� ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��دي ��ن
ال �ع��رب��ي وال ��دول ��ي وب �ه��ذا ال�ص��دد
ع �ب ��ر م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع� ��ن ب��ال��غ
ال� � �ح � ��زن واآلس� � � � ��ى ل � ��وف � ��اة األم �ي��ن
ال � �ع � ��ام األس � �ب � ��ق ل �ل�أم� ��م امل �ت �ح ��دة
وال� ��رئ � �ي� ��س امل � ��ؤس � ��س ل �ل �م �ج �ل��س
القومي لحقوق اإلنسان د .بطرس
ب � �ط ��رس غ ��ال ��ي م� �س� �ت ��ذك ��را دوره
اإلي �ج��اب��ي امل �ب��دئ��ي ف��ي االن�ت�ص��ار
للحق الكويتي واستعادة سيادة
الكويت وحريتها منوها بمواقفه
املشهودة وجهوده الطيبة في دعم
ال �س�ل�ام واألم� ��ن ال �ع��امل��ي متوجها
ب� �خ ��ال ��ص ال � �ت � �ع� ��ازى وامل � ��واس � ��اة
ألسرة الفقيد.
ه ��ذا وق ��د أدان م�ج�ل��س ال� ��وزراء
الهجوم اإلره��اب��ي ال��ذي استهدف
آل� � � �ي � � ��ات ع � �س � �ك� ��ري� ��ة م � � �س� � ��اء ي � ��وم
األرب �ع��اء امل��اض��ي ف��ي وس��ط أنقره
ب��ال�ج�م�ه��وري��ة ال�ت��رك�ي��ة ال�ص��دي�ق��ة
وال � � � ��ذي أدى إل� � ��ى م �ق �ت ��ل وج� ��رح
العديد من األب��ري��اء مؤكدا موقف
دول� � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ب � ��إدان � ��ة ورف � ��ض
اإلره � ��اب ب�ك��اف��ة أش �ك��ال��ه وان��واع��ه
مع كافة األدي��ان والقيم واألع��راف
اإلنسانية سائال املولى عز وجل
أن ي �ت �غ �م��د ال� �ض� �ح ��اي ��ا ب��رح �م �ت��ه
وأن يمن على املصابني بالشفاء
العاجل.
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اللجنة أكدت أنه جاد إلى حد ما في تسوية المالحظات

الميزانيات :عدم صرف  57مليون دينار
فوائض مالية لبيت الزكاة على المستحقين
ق� ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ع� ��دن� ��ان
ع�ب��دال�ص�م��د إن ال�ل�ج�ن��ة اجتمعت
مل �ن��اق �ش��ة م� �ي ��زان� �ي ��ة ب� �ي ��ت ال ��زك ��اة
للسنة املالية  2016/2017وتبني
ما يلي-:
أش ��ار دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة إل��ى أن
بيت الزكاة (ج��اد إل��ى حد م��ا) في
ت�س��وي��ة امل�لاح �ظ��ات ع�ق��ب التعهد
الحكومي للموافقة على امليزانية
ف ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد ال� �س ��اب ��ق وأن
كما كبيرا م��ن املالحظات وجهت
ت��وج�ي�ه��ا ح�س�ن��ا وف ��ق امل�ت�ط�ل�ب��ات
ال��رق��اب �ي��ة إال أن �ه��ا م ��ا زال � ��ت ت��رى
وج��ود اختالالت جوهرية خاصة
ف��ي ال �ب��اب األول م��ن امل �ص��روف��ات
(امل ��رت� �ب ��ات) والب� ��د م ��ن ت�س��وي�ت�ه��ا
بالتعاون مع الجهات الرقابية.
ك �م��ا وج �ه��ت ال�ل�ج�ن��ة ب �ض��رورة
إل�ح��اق إدارة (ال�ت��دق�ي��ق ال��داخ�ل��ي)
ألع � �ل� ��ى س� �ل� �ط ��ة إش� ��راف � �ي� ��ة ورف � ��ع
ك �ف��اء ت �ه��ا ب �ع��د أن ق �ي �م �ه��ا دي� ��وان
املحاسبة أنها ذات فعالية نسبية.
ث � ��ان� � �ي � ��ا :اخ� � � �ت� �ل ��االت ف� � ��ي ب� ��اب
املرتبات
وش� � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع �ل��ى أه�م�ي��ة
ض � �ب� ��ط ش� � � � ��ؤون ال � �ت � ��وظ � ��ف وف� ��ق
ال� �ق ��رارات امل�ن�ظ�م��ة ل�ه��ا خ��اص��ة أن
دي��وان املحاسبة ق��د أورد العديد
م��ن املالحظات املتعلقة بتقاضي
م ��وظ� �ف�ي�ن م � ��زاي� ��ا م ��ال� �ي ��ة ل �ب �ع��ض

جانب من اجتماع سابق للجنة امليزانيات

ال� � �ك � ��وادر ال��وظ �ي �ف �ي��ة وال � �ع�ل��اوات
التشجيعية – الوظائف املحاسبية
واإلح �ص��ائ �ي��ة وال�ه�ن��دس�ي��ة ونظم
ت�ق�ن�ي��ة امل �ع �ل��وم��ات وح �م �ل��ة درج��ة
املاجستير وهي من التخصصات
املتصفة بالندرة – دون أن يعملوا
في الوحدات التنظيمية املناسبة
ملؤهالتهم الدراسية مشددة على
أن ت �ل��ك االم� �ت� �ي ��ازات امل��ال �ي��ة إن�م��ا
أقرت تحفيزا للعمل في القطاعات
ال �ت��ي ت �ع��ان��ي م��ن ع� ��زوف وظ�ي�ف��ي
وأي صرف خالف ذلك يعد صرفا
دون وجه حق.
إض��اف��ة إل��ى ت��وس��ع بيت ال��زك��اة
ف ��ي ت �ش �ك �ي��ل ل �ج ��ان وف � ��رق ال�ع�م��ل

وص � �ل� ��ت إل� � ��ى  100ل� �ج� �ن ��ة وت �ل��ك
اللجان ينبثق منها لجان أخ��رى
بعضها ال محاضر فيها وبعضها
أث � �ن� ��اء ال� � � ��دوام ال ��رس� �م ��ي وأخ � ��رى
دون ح� � �ض � ��ور ورغ � � � ��م ذل � � ��ك ي �ت��م
صرف مكافآتهم كاملة باملخالفة
لتعليمات جهاز املراقبني املاليني.
ووف� ��ق ال �ت �ق��اري��ر ال��رق��اب �ي��ة ف��إن
ه� �ن ��اك ع� � ��ددا م� ��ن ال ��وظ ��ائ ��ف ي�ت��م
الندب عليها رغم أنها غير مدرجة
أس ��اس ��ا ف ��ي ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
وبعضها درج ��ات عليا (مراقبني
ورؤس � � � � ��اء أق � � �س � ��ام) إض � ��اف � ��ة إل ��ى
وج ��ود خ�ل��ل واض ��ح ب�ش��أن ص��رف
م �خ �ص �ص��ات امل� �ه� �م ��ات ال��رس �م �ي��ة

أربع لجان برلمانية تعقد
اجتماعاتها اليوم
ت �ع �ق��د أرب � � ��ع ل� �ج ��ان ب��رمل��ان �ي��ة
اج � �ت � �م ��اع ��ات � �ه ��ا ص� � �ب � ��اح ال � �ي� ��وم
الستكمال مناقشة املوضوعات
امل ��درج ��ة ع �ل��ى ج � ��دول أع �م��ال �ه��ا،
إذ ت� �ن ��اق ��ش ل �ج �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي م �ي��زان �ي��ة
ال� �ص� �ن ��دوق ال �ك��وي �ت ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
االق � �ت � �ص ��ادي ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ل�ل�س�ن��ة
امل ��ال� �ي ��ة  2017/2016ب �ح �ض��ور
ممثلني عن كل م��ن :وزارة املالية
ودي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة وال �ص �ن��دوق
ال�ك��وي�ت��ي للتنمية االق�ت�ص��ادي��ة
العربية وجهاز املراقبني املاليني
وما يستجد من اعمال.
وم��ن ج�ه��ة اخ ��رى تعقد لجنة
األول � ��وي � ��ات اج �ت �م��اع��ا مل �ن��اق �ش��ة
األولويات التي سيتم تحديدها

لعرضها على مجلس االم��ة في
دور االن� �ع� �ق ��اد ال � �ع� ��ادي ال ��راب ��ع
م ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��راب ��ع
ع �ش��ر ب �ح �ض��ور وزي� � ��ر ال� �ش ��ؤون
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال � �ع � �م ��ل ووزي� � ��ر
ال� � � ��دول� � � ��ة ل� � � �ش � � ��ؤون ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
والتنمية ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون
مجلس ال ��وزراء ووزي��ر الكهرباء
وامل ��اء ب��ال��وك��ال��ة ووزي ��ر االش�غ��ال
ال �ع��ام��ة ووزي� � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
مجلس االمة.
وع �ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل تبحث
ل�ج�ن��ة ش ��ؤون التعليم وال�ث�ق��اف��ة
واالرش � � � ��اد م � �ش� ��روع ق� ��ان ��ون ف��ي
ش� ��أن ح �ق��وق امل ��ؤل ��ف وال �ح �ق��وق
امل � �ج � ��اورة وم �ن��اق �ش��ة م�ج�م��وع��ة
من االقتراحات بقوانني ودراسة

ال ��رس ��وم ال��دراس �ي��ة ف��ي امل� ��دارس
ال �خ��اص��ة وال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ملفات
االب �ت �ع��اث وال �ت �ع �ي�ين ف��ي ك��ل من
جامعة الكويت والهيئة العامة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
اب�ت��داء م��ن ع��ام  2010وحتى عام
 2015وما يستجد من أعمال.
ف �ي �م��ا ت �ع �ق��د ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة اج�ت�م��اع��ا
ال � �ي� ��وم ت� ��واص� ��ل خ �ل�ال ��ه دراس� � ��ة
ال ��وض ��ع االق� �ت� �ص ��ادي ب �ح �ض��ور
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ووزي � � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ووزي � � � ��ر ال �ن �ف��ط
بالوكالة واملختصني وك��ذل��ك ما
يستجد من أعمال.

وال� � � ��دورات ال �ت��دري �ب �ي��ة وم �ك��اف��آت
ت� �ش� �ج� �ي� �ع� �ي ��ة م � ��ال� � �ي � ��ة وع� �ي� �ن� �ي ��ة
ك��ال �س �ي��ارات س� ��واء ل�ل�ع��ام�ل�ين في
الكويت أو ف��ي مكتب بيت الزكاة
ب ��ال� �ق ��اه ��رة ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل � �ق� ��رارات
مجلس الخدمة املدنية والتعاميم
املالية.
ثالثا :معونة الدولة للزكاة
وبينت اللجنة أن معونة الدولة
للزكاة واملقدرة بـ  1,500,000دينار
سنويا ما ت��زال تستخدم بطريقة
غير ُمثلى خاصة أن وزارة املالية
ت��ؤك��د ه��ذا األم��ر أي�ض��ا م��ن صرف
م��ا ي�ق��ارب ثلث ه��ذه امل�ع��ون��ة على

أج � ��ور مل �س �ت �ع��ان ب �ه��م مل� ��دد ت�ص��ل
إل ��ى س�ن��ة ك��ام�ل��ة رغ ��م أن ال�ح��اج��ة
ال�ف�ع�ل�ي��ة ل �ه��م ال ت �ت �ج��اوز بضعة
أش �ه��ر وع � ��دم ل �ج��وء ب �ي��ت ال��زك��اة
ل�ل�ب��دائ��ل ال�ق��ان��ون�ي��ة األخ ��رى التي
تقترحها وزارة املالية بما يضمن
ص ��رف ه ��ذه امل�ع��ون��ة ب�ش�ك��ل كامل
تحقيقا ل�لأه��داف ال�س��ام�ي��ة لهذه
الشعيرة املباركة.
كما أنه وفق امليزانية التجارية
املدققة من قبل مراقب الحسابات
ال� �خ ��ارج ��ي ل �ب �ي��ت ال� ��زك� ��اة ي�ت�ب�ين
وج � ��ود ف ��وائ ��ض م��ال �ي��ة م ��ن ه��ذه
امل� �ع ��ون ��ة وص� �ل ��ت إل � ��ى م ��ا ي �ق��ارب
 640أل��ف دينار ويتم استثمارها
بدال من صرفها للمستحقني وهم
حسبما أفاد بيت الزكاة قد وصلوا
إل � ��ى  30أل � ��ف أس� � ��رة ف ��ي ال �ك��وي��ت
ع�ل�م��ا أن إج �م��ال��ي ت�ل��ك ال�ف��وائ��ض
ع�ل��ى م��ر ال �س �ن��وات وص ��ل إل ��ى 57
مليون دينار متحققة من معونة
الدولة للزكاة وأموال كافل اليتيم
والصدقة الجارية وتسعة مصادر
أخرى وكلها يتم استثمارها دون
ص��رف�ه��ا ع�ل��ى امل�س�ت�ح�ق�ين خاصة
فيما يتعلق بمعونة الدولة.

وجود اختالالت
جوهرية في
المرتبات والبد
من تسويتها مع
الجهات الرقابية
معونة الدولة
للزكاة والمقدرة
بـ  1.5مليون دينار
سنويا تستخدم
بطريقة غير مُثلى

الحريجي :هل تم دمج الشعب
الدراسية في الجامعات؟
وج ��ه ال �ن��ائ��ب س �ع��ود ال�ح��ري�ج��ي
س � � ��ؤاال إل� � ��ى وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي� ��ر
التعليم ال�ع��ال��ي د.ب ��در العيسى قال
فيه :في سبيل الوصول إلى الوضع
ال� �ش ��رع ��ي األم � �ث� ��ل ت� �ق ��وم ال �ح �ك��وم��ة
خالل مدة ال تتجاوز خمس سنوات
م� ��ن ت� ��اري� ��خ ال �ع �م ��ل ب� �ه ��ذا ال �ق ��ان ��ون
ب �ت �ط��وي��ر امل �ب��ان��ي ال �ق��ائ �م��ة ل�ك�ل�ي��ات
وم �ع��اه��د وم ��راك ��ز ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
والهيئة العامة للتعليم التطبيقي
والتدريب بما يضمن منع االختالط
بوضع أماكن خاصة للطالبات في
املباني وقاعات ال��درس واملختبرات
وامل �ك �ت �ب��ات واألن �ش �ط ��ة وال �خ��دم��ات
التربوية واإلداري� ��ة وجميع امل��راف��ق

على أن تلتزم عند تصميم املباني
التي تستحدث باملتطلبات السابقة
ب � �ه ��ذه ال� �ف� �ق ��رة اس� �ت� �ه ��ل ق� ��ان� ��ون 24
ل�س�ن��ة  1996امل �ع��روف ب �ق��ان��ون منع
االختالط؟
وجاء في نص السؤال:
 نمى إل��ى علمنا مطالبة الوزيربعدم منع االخ�ت�لاط ف��ي الجامعات
م ��ع ان دور وع �م ��ل ال ��وزي ��ر ت�ف�ع�ي��ل
القوانني وااللتزام بها.
 ه��ل ت��م دم ��ج ال�ش�ع��ب ال��دراس�ي��ة(ذكورا وإناثا) في املراحل الدراسية
املختلفة؟ ف��إن ك��ان قد تم الدمج فما
السند القانوني لذلك؟

سعود الحريجي
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مهنئين سموه بمناسبة مرور  10سنوات على توليه والية العهد

عسكر ودشتي :مسيرة ولي العهد
حافلة باإلنجاز والعطاء
ه �ن��أ ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي
س� � �م � ��و ول � � � ��ي ال� � �ع� � �ه � ��د ال� �ش� �ي ��خ
ن ��واف االح �م��د ب�م�ن��اس�ب��ة م��رور
 10سنوات ع �ل��ى ت��ول��ي س�م��وه
والي��ة العهد متمنيا لسموه ان
ي��دي��م ال �ل��ه ع�ل�ي��ه ن�ع�م��ة الصحة
وال �ع��اف �ي��ة وال �ت��وف �ي��ق وال�ن�ج��اح
ف ��ي م �س �ي��رت��ه ب��رع��اي��ة ص��اح��ب
ال �س �م��و ام� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ل�ل�ارت �ق��اء
بالكويت والوصول بها إلى بر
االم� ��ان .وق ��ال عسكر ان مسيرة
س�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ك��ان��ت حافلة
بالعمل ال �ج��اد ل�خ��دم��ة الكويت
وشعبها الطيب واملقيمني على
ارض� �ه ��ا وت �ح �ق �ق��ت ال �ك �ث �ي��ر م��ن
االن � �ج� ��ازات ع �ل��ى ارض ال��واق��ع
م��ن ام ��ن وأم� ��ان واس �ت �ق��رار رغ��م
م��ا ت�ش�ه��ده امل�ن�ط�ق��ة م��ن أح ��داث
ع��اص�ف��ة .وذك ��ر عسكر ان سمو
ولي العهد بذل على مدى عقود
ج � �ه� ��ودا ك �ب �ي ��رة ع �ل ��ى م�خ�ت�ل��ف
ال�ص�ع��د وامل �ي��ادي��ن ال �ت��ي ت�خ��دم
الكويت.
وق� ��ال إن س �م��وه ك ��ان ف��ي كل
امل��واق��ع قلبا يحمل وطنا غاليا
م �ل �ي �ئ��ا ب ��ال� �ب ��ذل وال � �ع � �ط� ��اء م��ن
اج��ل ال�ح�ف��اظ على ام��ن الكويت
وتنميتها.
م � � ��ن ج� ��ان � �ب� ��ه ه � �ن� ��أ ال � �ن� ��ائ� ��ب
د.ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د دشتي س�م��و
ولي العهد الشيخ نواف االحمد
الجابر الصباح بمناسبة مرور
عشر سنوات على تولي سموه
والي � ��ة ال �ع �ه��د م�ت�م�ن�ي��ا ل�س�م��وه
م� � ��وف� � ��ور ال � �ص � �ح� ��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة
والتوفيق.
وق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب دش� � �ت � ��ي ف��ي

عسكر العنزي

د.عبدالحميد دشتي

تصريح صحافي :ان االنجازات
ال� �ت ��ي ت �ح �ق �ق��ت خ �ل��ال مسيرة
سمو ولي العهد وبرعاية قائد
االن � �س ��ان � �ي� ��ة ح � �ض� ��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد املفدى لهي
انجازات حافلة وعطاء متجدد
وإذ ي�ك�ف�ي�ن��ا ه �ن��ا اإلش � ��ارة ال��ى
حفظ أمن الوطن واستقراره مع
الجهود املخلصة لضمان حياة
كريمة للمواطن الكويتي.
وأض ��اف ال�ن��ائ��ب دشتي واذ
نهنئ أنفسنا بالذكرى العاشرة
ل � �ت ��ول ��ي س � �م ��و ال � �ش � �ي ��خ ن � ��واف
االح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح والي��ة
العهد فانه يطيب لنا في الوقت
ن�ف�س��ه ان ن �ت �ق��دم ب��أس �م��ى آي��ات
ال �ت�ه��ان��ي وال �ت �ب��ري �ك��ات للشعب
ال�ك��وي�ت��ي وال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة
ل�ل�ب�لاد ممثلة ب�ص��اح��ب السمو
أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب ��اح
األح��د ال�ج��اب��ر الصباح وسمو
ول� � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ح� �ف� �ظ� �ه� �م ��ا ال� �ل ��ه
ورع � ��اه � �م � ��ا ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د

ال��وط �ن��ي ال �خ��ام��س وال�خ�م�س�ين
وال��ذك��رى الخامسة والعشرين
لتحرير الكويت من دنس الغزو
الصدامي البائد.
وأض� ��اف ال �ن��ائ��ب دش �ت��ي واذ
نحتفل بتلك املناسبة العزيزة
ع� �ل� �ي� �ن ��ا ف � ��ان � ��ه ي� �ط� �ي ��ب ل � �ن� ��ا ان
ن �ت �ق��دم ب��أس �م��ى آي� ��ات ال�ت�ه��ان��ي
وال�ت�ب��ري�ك��ات للشعب الكويتي
وال � �ق � �ي� ��ادة ال �س �ي��اس �ي��ة ل �ل �ب�لاد
ممثلة ب�ص��اح��ب ال�س�م��و االم�ي��ر
وس� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د ح�ف�ظ�ه�م��ا
ال�ل��ه ورع��اه�م��ا بمناسبة العيد
ال��وط �ن��ي ال �خ��ام��س وال�خ�م�س�ين
وال��ذك��رى ال�خ��ام�س��ة والعشرين
لتحرير الكويت من دنس الغزو
الصدامي البائد.
وت��اب��ع ال�ن��ائ��ب دش �ت��ي :خ�لال
ت �ل��ك امل �ن��اس �ب��ات ال �ع��زي��زة على
ك��ل أه ��ل ال �ك��وي��ت ن�س�ت��ذك��ر بكل
الفخر شهداءنا األبرار أكرم من
ف ��ي االرض وأن �ب ��ل ب �ن��ي ال�ب�ش��ر
ال��ذي ضحوا بحياتهم من أجل

طنا يسأل الصبيح عن الشكاوى
بشأن تعاونية الرابية
ق��دم ال�ن��ائ��ب م�ح�م��د ط�ن��ا س��ؤاال
إل ��ى وزي� ��رة ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
وال� �ع� �م ��ل وزي � � ��رة ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح
جاء فيه:
يرجى تزويدي بأسماء أعضاءم �ج �ل��س إدارة ج �م �ع �ي��ة ال ��راب� �ي ��ة
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة وت � ��اري � ��خ م��زاول �ت �ه��م
للعمل كأعضاء مجلس إدارة ؟ مع
تزويدي بمحضر اجتماع مجلس
اإلدارة األول.
 -ت � ��زوي � ��دي ب� ��اس� ��م م� ��دي� ��ر ع ��ام

جمعية الرابية التعاونية وجميع
املستندات ال��دال��ة على تعيينه مع
ارف � ��اق ص� ��ورة م ��ن اإلع �ل��ان لشغل
منصب مدير ع��ام جمعية الرابية
وكيفية اختياره.
 ه � ��ل ه � �ن� ��اك ش� � �ك � ��اوى ق ��دم ��تإل��ى ال� ��وزارة م��ن أع�ض��اء الجمعية
العمومية أو أح��د أع�ض��اء مجلس
إدارة ال �ج �م �ع �ي��ة أو إل� ��ى ال �ن �ي��اب��ة
ال�ع��ام��ة م �ب��اش��رة؟ ي��رج��ى ت��زوي��دي
بجميع املستندات الدالة على ذلك.

محمد طنا

ان يحيا ال��وط��ن ولنعيش نحن
مسجلني أورع ص��ور البطوالت
وال�ت�ض�ح�ي��ات داع �ي��ا الحكومة
ب �ت �ب �ن ��ي وت� �ن� �ف� �ي ��ذ امل� �ق� �ت ��رح ��ات
امل� �ق ��دم ��ة م� ��ن ال� � �ن � ��واب وم �ك �ت��ب
الشهيد لتخليد ذاكرهم.
وأردف ال� �ن ��ائ ��ب دش � �ت� ��ي أن
الشعب الكويتي أثبت على مر
ال �ت��اري��خ ح�ب��ه ل��وط�ن��ه وتمسكه
ب �ق �ي��ادت��ه وس �ط��ر أروع امل�لاح��م
التي تعبر عن إخالصة وعشقه
هذه االرض الطيبة وحبه الخير
وأننا وخالل كل تلك املناسبات
العزيزة التي تمر علينا فإننا
ن �س �ت��ذك��ر ت �ض �ح �ي��ات ك� ��ل أه ��ل
ال �ك��وي��ت إب� ��ان م�ح�ن��ة االح �ت�ل�ال
الغاشم واملالحم التي سطروها
ح � �ك� ��ام� ��ا وم � �ح � �ك� ��وم �ي�ن وال � �ت� ��ي
ي �س �ج �ل �ه��ا ال � �ت� ��اري� ��خ ب� �ح ��روف
ال ��ذه ��ب ف��ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي لن
ينسى تلك االي��ام التي عشناها
م� �ت� �ح ��اب�ي�ن م� �ت�ل�اح� �م�ي�ن ت �ح��ت
ق�ي��ادت�ن��ا ان� ��ذاك امل�ت�م�ث�ل��ة بأمير
ال �ق �ل��وب ال �ش �ي��خ ج��اب��ر االح �م��د
وب �ط��ل ال �ت �ح��ري��ر االم �ي ��ر ال��وال��د
الشيخ سعد العبدالله طيب الله
ث��راه�م��ا وخ�ت��ام��ا ال يسعنا اال
ن�ت��وج��ه ب��ال��دع��اء للعلي القدير
ان يحفظ الله الكويت وأميرها
وولي عهدها من كل مكروه.

برلمان

الخرينج استقبل وصل اهلل
والصقعبي
اس�ت�ق�ب��ل ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
األم��ة م�ب��ارك الخرينج ف��ي مكتبه
أم ��س ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام للهيئة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ص�ن��اع��ة ف �ه��اد س�ح��اب
وصل الله.
كما استقبل الخرينج سفيرة
املنظمة التنموية للطاقة املتجددة
ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�م�ي�ث��اق ال �ع��امل��ي ل�لأم��م
امل �ت �ح��دة مل�ن�ط�ق��ة ال �ش��رق األوس ��ط
غدير الصقعبي.
مبارك الخرينج

الدويسان :الحكومة لم
تقدم ما يستحق لتخليد
ذكرى الشهداء
ق � � � � � � ��ال ال� � � � �ن � � � ��ائ � � � ��ب ف � �ي � �ص� ��ل
الدويسان :ونحن على اعتاب
األع� � �ي � ��اد ال ��وط� �ن� �ي ��ة ن �س �ت��ذك��ر
ش�ه��داء الكويت وال��دم��اء التي
اري � � �ق� � ��ت وك� � ��ان� � ��ت س� �ب� �ب ��ا ف��ي
تحرير ارض�ن��ا فيما تستذكر
ح � �ك� ��وم � �ت � �ن� ��ا ال � � ��رش � � �ي � � ��دة ف��ي
ه ��ذه األوق � ��ات ب ��ال ��ذات ال�غ�ن��اء
والطرب فطوال العام ال تطيب
هذه األشياء اال في وقت أعياد
التحرير.
وأض � � � � � � � ��اف :واط� � �ف � ��ال� � �ن � ��ا ال
ي�ت�ع�ل�م��ون م ��ن وزارة االع �ل�ام
ف��ي ه��ذه األي ��ام ال�ت��اري�خ�ي��ة اال
اس� �م ��اء امل �ط��رب�ي�ن ام� ��ا ش �ه��داء
ال�ك��وي��ت ف�ق��د لهفهم النسيان
ول � ��م ت �ق��م أي ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة

فيصل الدويسان

ب�ت�ق��دي��م م��ا ي�س�ت�ح��ق لتخليد
ذك ��راه ��م وب �ط��والت �ه��م وي �ب��دو
ان ه��ذا ه��و املفهوم الحكومي
لبناء األجيال.

المعيوف يسأل عن تكلفة
مؤتمرات العدل واألوقاف
قدم النائب عبدالله املعيوف
س � ��ؤاال ال� ��ى وزي � ��ر ال� �ع ��دل وزي ��ر
االوق � ��اف وال� �ش ��ؤون االس�لام�ي��ة
يعقوب الصانع جاء فيه :يرجى
اف � ��ادت � ��ي ب� �ت� �ق ��ري ��ر م �ف �ص ��ل ع��ن
املؤتمرات الصحفية واالعالمية
وال � � �ل � � �ق� � ��اءات امل � �ف � �ت ��وح ��ة ال� �ت ��ي
اوع��ز ال��ى اقامتها وزي��ر العدل
واالوق��اف وال�ش��ؤون االسالمية
ف ��ي ك��اف��ة ال �ج �ه��ات ال �ت��اب �ع��ة له
وش��ارك فيها راعيا او متحدثا
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او ح ��اض ��را وذل � ��ك م �ن��ذ ت��اري��خ
ت�س�ل�م��ه ال ��وزاري ��ة ح �ت��ى ت��اري��خ
توجيه ه��ذا السؤال اضافة الى
ال�ك�ل�ف��ة امل��ال�ي��ة ل�ك��ل ن �ش��اط على
ح � ��دة وآل � �ي� ��ات ال � �ص� ��رف امل��ال��ي
وص� ��ور ض��وئ �ي��ة م ��ن م��واف �ق��ات
الجهات الرقابية ذات املسؤولية
املباشرة؟.
عبدالله املعيوف
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سأل الكندري عن سرية ملفات الموظفين بالشركة الكويتية لخدمات الطيران KASCO

أبل للعلي :ما إجراءات التجارة لضمان
عدم التالعب في رفع األسعار؟
قدم النائب د.خليل أبل سؤاال إلى
وزي ��ر ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة د.ي��وس��ف
العلي قال فيه :بحثا عن ال��دور الذي
تضطلع به وزارة التجارة والصناعة
في نشاط الرقابة التجارية وحماية
امل �س �ت �ه �ل��ك وق� �م ��ع ال� �غ ��ش ال �ت �ج ��اري
وم��راق �ب��ة األس� �ع ��ار ب �م��ا ي �ت��واف��ق مع
القوانني املعمول بها في ه��ذا املجال
وع �م�لا ب��ال�ق��ان��ون رق ��م  1979/10في
شأن االشراف على االتجار في السلع
وتحديد األس�ع��ار ال��ذي أعطى الحق
ل� ��وزارة ال�ت�ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة امل��راق�ب��ة
والتسعير إال أن��ه على أرض ال��واق��ع
م ��ا زال امل ��واط ��ن وامل �ق �ي��م ي �ع��ان��ي من
ع��دم تنفيذ وتطبيق القانون ول��م نر
أي ت�ح�س��ن ع�ل��ى أرض ال��واق��ع حيث
م� ��ازال� ��ت ال� �ب�ل�اد ت �ع��ان��ي م ��ن إخ �ف��اق
شديد في مراقبة األسعار والحد من
االرتفاع املصطنع لها.
وطالب إفادته وتزويده بما يلي:
 ما دور وزارة التجارة والصناعةف� ��ي ح �م ��اي ��ة امل �س �ت �ه �ل��ك م� ��ن ارت� �ف ��اع
األس � �ع� ��ار وم � ��ا اإلج � � � � ��راءات امل �ط �ب �ق��ة
ب �ه��ذا ال �ش ��أن ل�ل�ح��د م ��ن ال�ت�س�ع�ي��رات
املصطنعة والغش التجاري؟
هل توجد تقارير رصد لالرتفاعف��ي أس�ع��ار السلع ف��ي دول��ة الكويت؟
إذا ك ��ان ��ت االج � ��اب � ��ة ب �ن �ع��م ف �ي��رج��ى
تزويدي بنسخة من التقارير.
ه � � � ��ل ت � ��وج � ��د اج� � � � � � � � ��راءات ت �ن �ظ��مزي� ��ادة األس �ع��ار ع�ل��ى امل�س�ت�ه�ل��ك قبل
ارت �ف��اع �ه��ا؟ إذا ك��ان��ت اإلج ��اب ��ة بنعم
فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك.
ه � ��ل ات � �خ� ��ذت ال� � � � ��وزارة اج� � � ��راءاتتضمن عدم التالعب في رفع األسعار
وه ��ل ح�ق�ق��ت ن�ت��ائ��ج م�ث�ب�ت��ة ب��ال��دل�ي��ل
ال� �ق ��اط ��ع؟ إذا ك ��ان ��ت اإلج� ��اب� ��ة ب�ن�ع��م
فيرجى تزويدي باألدلة.
ه ��ل ت��وج��د ل��دي�ك��م ن�س�ب��ة م�ق��ارن��ةارت� �ف ��اع اس �ع ��ار امل � ��واد االس�ت�ه�لاك�ي��ة

خ �ل�ال ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة ()2015-2014
وحتى تاريخ طرح هذا السؤال؟
ه� � � ��ل ت � ��وج � ��د ج� � �ه � ��ات ح �ك ��وم �ي ��ةم��رت �ب �ط��ة أو م� �ت ��داخ� �ل ��ة ف� ��ي ع�م�ل�ي��ة
ضبط األسعار تمنع وزارتكم من أداء
مهامها على الوجه األكمل؟
ه� ��ل رف �ع �ت��م ت �ق��ري��را إل� ��ى مجلسال��وزراء تعرضون فيه املعوقات التي
ت�م�ن��ع تمكينكم م��ن ض�ب��ط األس �ع��ار
وإرج��اع�ه��ا إل��ى امل�ع��دل الطبيعي؟ إذا
كانت االجابة بنعم فيرجى تزويدي
بالتقرير.
ه � ��ل س� �ب ��ق أن ت� ��م م �ح��اس �ب��ة أيم �ت �س �ب��ب ف � ��ي ارت� � �ف � ��اع األس� � �ع � ��ار أو
م �ت �س �ب��ب ب� �غ ��ش ت� � �ج � ��اري؟ وه� � ��ل ت��م
م�س��اء ل��ة أي م �س��ؤول متقاعس بهذا
الخصوص؟ إذا كانت االج��اب��ة بنعم
فيرجى تزويدي باألدلة واملستندات
الدالة على ذلك.
وم � � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى وج � � ��ه س � ��ؤاال
إل��ى وزي ��ر امل��واص�ل�ات ووزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون البلدية عيسى الكندري جاء
ف �ي��ه :ن�م��ى إل ��ى ع�ل�م��ي ق �ي��ام ال��رئ�ي��س
التنفيذي للشؤون املالية واإلداري ��ة
بالشركة الكويتية لخدمات الطيران
( )KASCOب �س �ح��ب م �ل �ف��ه ال �خ��اص
وملفات مجموعة من قياديي الشركة
واالح� �ت� �ف ��اظ ب �ه��ا ل��دي��ه ب �م��ا ي�خ��ال��ف
اللوائح املعمول بها بالشركة.
وطالب إفادته وتزويده بما يلي:
ب� � �ي � ��ان ب � ��األس� � �م � ��اء وامل� �س� �م� �ي ��اتال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ل� �ل� �ق� �ي ��ادي�ي�ن ب ��ال �ش ��رك ��ة
الكويتية لخدمات الطيران ()KASCO
امل�س�ح��وب��ة م�ل�ف��ات�ه��م وت��اري��خ سحب
امل �ل �ف��ات م ��ع ذك� ��ر أس� �ب ��اب وم� �ب ��ررات
اتخاذ مثل هذا اإلجراء.
ه��ل تقتصر س��ري��ة وخصوصيةملفات امل��وظ�ف�ين بالشركة الكويتية
ل �خ��دم��ات ال �ط �ي��ران ( )KASCOعلى
فئات أو درجات معينة من الوظائف

د.خليل أبل

بالشركة؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة بالنفي
ف � �ل � �م� ��اذا ت � ��م اخ � �ت � �ي� ��ار ف � �ئ� ��ة م �ع �ي �ن��ة
م � ��ن امل� ��وظ � �ف �ي�ن ل �ت �س �ح��ب م �ل �ف��ات �ه��م
واالح�ت�ف��اظ بها ل��دى مكتب الرئيس
التنفيذي للشؤون املالية واإلدارية؟
ه � � ��ل ق � � ��ام ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي ��ذيل�ل�ش��ؤون امل��ال�ي��ة واإلداري � ��ة بالشركة
الكويتية لخدمات الطيران ()KASCO
ب�س�ح��ب م�ل�ف��ات ال�ق�ي��ادي�ين ب��ال�ش��رك��ة
بموجب أم��ر م��ن رؤس��ائ��ه املباشرين
أم ب � ��ادر إل� ��ى ه� ��ذا اإلج � � ��راء ب�ن�ف�س��ه؟
وهل قام بسحب امللفات املعنية عبر
م �خ��اط �ب��ات رس �م �ي��ة وم ��وث� �ق ��ة ت�ب�ين
ت ��اري ��خ ت�س�ل��م وت�س�ل�ي��م ت �ل��ك امل�ل�ف��ات
م � ��ن األش� � �خ � ��اص امل � �س� ��ؤول�ي��ن ع�ن�ه��ا
إداريا؟ إذا كان الجواب بنعم فيرجى
موافاتي بنسخة من املستندات الدالة
ع �ل��ى ذل � ��ك وأم� � ��ا إذا ك ��ان ��ت اإلج ��اب ��ة
بالنفي فما الطريقة التي تمكن فيها
م��ن الحصول على ه��ذه امللفات التي
أصبحت بحيازته؟
ه � � ��ل ت� ��وج� ��د ق� � � � � ��رارات إداري� � � � � ��ة ب �ـ( )KASCOت �ن �ظ��م إج� � � � ��راءات ح�ف��ظ
م �ل �ف��ات امل ��وظ �ف�ي�ن وك �ي �ف �ي��ة اإلط �ل��اع
عليها وم��دة حيازتها ل��دى أي إدارة
تابعة للشركة لحني إعادتها وطريقة

ال�ت�س�ل��م وال�ت�س�ل�ي��م وامل �س��ؤول �ي��ة في
ح��ال ضياع أو تلف أو ف�ق��دان بعض
أو ك ��ل م �س �ت �ن��دات امل �ل �ف��ات ال �خ��اص��ة
ب��امل��وظ�ف�ين؟ إذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة بنعم
فيرجى موافاتي بنسخة من القرارات
ال � � �ص � � ��ادرة ب � �ه� ��ذا ال� � �ش � ��أن وت �ح ��دي ��د
امل �س ��ؤول امل �ب��اش��ر ع��ن ح�ف��ظ امل�ل�ف��ات
واملدة املسموح باالحتفاظ بملف أي
موظف بعد طلبه من جهة الحفظ مع
موافاتي بنسخة ن�م��وذج طلب ملف
موظف.
هل قامت دائرة التدقيق بالشركةبمخاطبة الرئيس التنفيذي للشؤون
امل ��ال� �ي ��ة واإلداري � � � � � ��ة ك �ت ��اب �ي ��ا وب� �ي ��ان
م �خ��ال �ف��ة اإلج � � � ��راء ال� �س ��اب ��ق ل �ل��وائ��ح
الشركة وخطورته باملخالفة للوائح
وال� �ن� �ظ ��م؟ إذا ك ��ان ��ت اإلج� ��اب� ��ة ب�ن�ع��م
فيرجى م��واف��ات��ي باملستندات الدالة
ع�ل��ى ذل��ك واإلج� ��راء ال ��ذي ت��م ات�خ��اذه
بعد هذه املخاطبة الكتابية.
م � � ��ا م � � ��دى ص � �ح� ��ة س � �ح� ��ب ن �ف��سامللفات التي أصبحت بحيازة املدير
التنفيذي للشؤون املالية واإلداري ��ة
بشركة ( )KASCOمن برنامج حفظ
امل� �ل� �ف ��ات ب ��أج� �ه ��زة ال� �ح ��اس ��ب اآلل� ��ي
ال�ت��اب�ع��ة ل�ل��إدارة امل�ش��رف��ة ع�ل��ى حفظ
امللفات ومن ثم أصبحت خارج نظام
حفظ امللفات؟ إذا كانت اإلجابة بنعم
فهل هذا اإلج��راء قانوني؟ ومن الذي
أم��ر ب��ذل��ك؟ م��ع ت��زوي��دي بنسخة من
املستند الرسمي ال��ذي يوضح طلب
س �ح��ب امل �ل �ف��ات م ��ن ن �ظ ��ام ال �ح��اس��ب
اآللي وذكر أسباب ومبررات السحب.
هل قام نائب رئيس مجلس إدارةش��رك��ة ( )KASCOب �ت �ك��رار مخاطبة
الرئيس التنفيذي للشؤون اإلداري��ة
واملالية لطلب ملفات بعض املعينني
ح��دي �ث��ا م �م��ن ت �ت��واج��د م�ل�ف��ات�ه��م في
حوزته وهل تم االستجابة لطلباته؟
إذا ك ��ان ��ت اإلج � ��اب � ��ة ب �ن �ع��م ف �ي��رج��ى

موافاتي باملستندات الدالة على ذلك
وإذا ك��ان��ت اإلج��اب��ة ب��ال�ن�ف��ي فيرجى
بيان األسباب.
ك� � �م � ��ا وج � � � ��ه س� � � � � ��ؤاال إل � � � ��ى وزي � � ��ر
امل ��واص �ل�ات ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
ال �ب �ل��دي��ة ع�ي�س��ى ال �ك �ن��دري ق ��ال ف�ي��ه:
ن �ش��ر ف ��ي ال �ج��ري��دة ال��رس �م �ي��ة ك��وي��ت
ال� �ي ��وم ب �ت��اري��خ  2015/8/30ال �ع��دد
رق��م ( )1251إع�لان من اإلدارة العامة
ل�ل�ط�ي��ران امل��دن��ي ع��ن م��زاي��دة رق��م (-1
 )2015/2014إلدارة واستثمار مطعم
الترانزيت في مطار الكويت الدولي.
وطالب إفادته وتزويده بما يلي:
ن � �س � �خ� ��ة م� � ��ن إع � �ل � ��ان ال � �ج� ��ري� ��دةال� ��رس � �م � �ي� ��ة ع � ��ن امل � � ��زاي � � ��دة رق � � ��م (-1
 )2015/2014ونسخة م��ن مستندات
املزايدة.
كشف بالعروض املقدمة للمزايدةواملتضمن أسماء الشركات املنافسة
وقيمة العطاءات مع تزويدي بنسخة
م��ن مستندات امل��زاي��دة لكل م��ن تقدم
ب� �ع� �ط ��ائ ��ه م � ��ن ال � �ش� ��رك� ��ات امل �ن��اف �س��ة
وت �ح��دي��د ال �ش��رك��ة ال �ف��ائ��زة ب��امل��زاي��دة
ونسخة من العقد املبرم معها.
م ��ا ال �ش��رك��ة ال�س��اب�ق��ة ال �ت��ي ك��ان��تت��دي��ر وت�س�ت�ث�م��ر م �ط �ع��م ال �ت��ران��زي��ت
ف��ي م�ط��ار ال�ك��وي��ت ال��دول��ي قبل طرح
املزايدة األخيرة؟ مع تزويدي بنسخة
من العقد السابق للشركة التي كانت
تدير وتستثمر مطعم الترانزيت.
م ��ا ص�ح��ة وج ��ود ب�ع��ض ق�ي��ادي��يال�ش��رك��ة الكويتية ل�خ��دم��ات الطيران
( )KASCOال �ح ��ال �ي�ي�ن م �م ��ن ك ��ان ��وا
يمارسون عملهم سابقا لدي الشركة
ال�ف��ائ��زة ح��ال�ي��ا ب��امل��زاي��دة أو ل��دى أي
م��ن شركاتها التابعة لها؟ إذا كانت
اإلج� � ��اب� � ��ة ب� �ن �ع ��م ف� �ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي
بأسماء هؤالء القياديني ومسمياتهم
الوظيفية وتاريخ تعيينهم بالشركة
الكويتية لخدمات الطيران.

المواطنون
والمقيمون
ما زالوا يعانون
من عدم تنفيذ
وتطبيق القانون
البالد تعاني
من إخفاق شديد
في مراقبة األسعار
والحد من االرتفاع
المصطنع
هل توجد جهات
حكومية تمنع
وزارتكم من أداء
مهامها على
الوجه األكمل؟

الظفيري :األعياد الوطنية تمثل فرصة للتقارب
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب د .منصور الظفيري
ب��أس�م��ى آي ��ات ال�ت�ه��ان��ي والتبريكات
مل �ق��ام حضرة ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
ال �ب�ل�اد وول� ��ي ع �ه��ده االم �ي�ن وال�ش�ع��ب
الكويتي واملقيمني على ه��ذه االرض
الطيبة بمناسبة ذكرى العيد الوطني

وي� ��وم ال �ت �ح��ري��ر .وق� ��ال ال �ظ �ف �ي��ري في
ت�ص��ري��ح ص �ح��اف��ي :وإذ ن�س�ت��ذك��ر في
تلك املناسبات العزيزة علينا وحدة
الشعب الكويتي وتكاتفه وتالحمه
تحت راية الوطنية فأننا نتذكر بكل
الفخر والوفاء شهدائنا االب��رار الذين

روت دماؤهم الزكية تراب تلك االرض
الطيبة.
وأردف :م � ��ا ي� ��زي� ��د ف � �خ ��رن ��ا ت �ل��ك
ال� �ب� �ط ��والت ال� �ت ��ي س �ج �ل �ت �ه��ا س ��واع ��د
أب� �ن ��اء ال �ك��وي��ت وال� �ت ��ي س �ط��رت أروع
املالحم البطولية التي ذابت خاللها

االن� � �ت� � �م � ��اءات ال� �ف� �ئ ��وي ��ة وال �ط ��ائ �ف �ي ��ة
ل �ت��رت��وي األرض ب��ال��دم ال�ك��وي�ت��ي من
ك��ل ال�ف�ئ��ات م��ؤك��دا ان ت�ل��ك املناسبات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال � �ع� ��زي� ��زة ت �م �ث ��ل فرصة
للتقارب فالكويت هي الباقية والتي
تستحق منا ك��ل تضحية وب��ذل وف��اء

وبر لرفعتها وتقدمها داعيا في ختام
حديثه ان يحفظ الله الكويت وأهلها
من كل سوء ومكروه وان يديم عليها
نعمة االمن واالستقرار واالزدهار.
د .منصور الظفيري

ملف
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االقتراحات بقوانين
في  14فصال

07

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات بقوانين على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
 4697اقتراحا بقانون قدمها  321نائبا.و«الدستور» تنشرها تباعا على حلقات.

 4697اقتراحا بقانون في الحياة النيابية
قدمها  321نائبا خالل  14فصال تشريعيا
 ..وموزعة على آدوار االنعقاد
%0.6

االقتراحات بقوانين خالل الفصول التشريعية

%51

%49

تصنيف موضوعات االقتراحات بقوانين

%12.9

%29.8

%19.6

%35.7

%31.2

%6.1

الثاني

14

13

13

19

8

67

الثالث

28

24

16

21

10

99

الرابع

38

19

-

-

-

57

الخامس

24

40

46

41

8

159

السادس

138

-

-

-

-

138

السابع

134

70

90

87

-

381

الثامن

171

66

94

-

-

331

التاسع

109

109

37

180

2

437

العاشر

71

216

128

108

-

523

الحادي عشر

174

194

103

-

-

471

الثاني عشر

244

159

-

-

-

403

الثالث عشر

346

198

139

47

-

730

الرابع عشر

184

339

255

78

-

856

االجمالي

1675

1465

923

605

29

4697

التصينف

االول

-

18

2

24

1

45

الفصل التشريعي

مجلس
األمة
الرعاية
االجتماعية
الرعاية
السكنية
العدل
والقضاء
التنمية
واالقتصاد

دور االنعقاد

االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

االجمالي

العدد

363

346

املعدل % 7.7 % 10.4 % 10.5 % 10.6 % 17.5

% 7.4

824

500

492

487

وغيرها.
وت� �ص ��درت االق �ت ��راح ��ات ب�ق��ان��ون
ف � ��ي ش � � ��أن ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة واالق � �ت � �ص� ��اد
امل��واض�ي��ع األك �ث��ر تقديما للقوانني
ح�ي��ث ق��دم بشأنها  824ق��ان��ون��ا ثم
ال �ع��دل وال �ق �ض��اء ب�ع��دد  500ق��ان��ون
فالرعاية السكنية في املركز الثالث
ب � �ع� ��دد  492ق ��ان ��ون ��ا ث � ��م ال ��رع ��اي ��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة ب �ع��دد  487ق��ان��ون��ا ثم
انتخابات مجلس األم��ة بعدد 363
قانون ثم التعليم بعدد  346قانونا
وج��اء س��ادس��ا م��وض��وع التجنيس
بعدد  287قانونا ثم جاء في املركز
السابع ما يخص الجيش والشرطة
ب� �ع ��دد  270ق ��ان ��ون ��ا وح� �ل ��ت ث��ام�ن��ا
ال ��رع ��اي ��ة ال �ص �ح �ي��ة ب� �ـ  257ق��ان��ون��ا
وف ��ي امل��رك��ز ال�ت��اس��ع ج ��اء م��وض��وع
ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة ب�ع��دد  207ق��وان�ين
ثم في املركز العاشر جاء ما يخص
الشباب والرياضة بعدد  131قانونا
وج��اء م��وض��وع ال�ق��روض ف��ي املركز
ال �ح��ادي ع�ش��ر ب �ـ  103ق��وان�ي�ن وف��ي
امل��رك��ز ال�ث��ان��ي عشر ج��اء م��ا يخص
املعاقني بعدد  100اقتراح بقانون.
وط� �ب� �ق ��ا ل � �ل� ��دراس� ��ة ف� �ق ��د ت �ص��در
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��راب ��ع جميع
الفصول التشريعية من حيث عدد
االق�ت��راح��ات املقدمة ب�ـ  856اقتراحا
ت �ل�اه ال �ف �ص��ل ال �ث��ال��ث ع �ش��ر ب� �ـ 730
اق � �ت� ��راح� ��ا ث� ��م ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال � � �ح� � ��ادي ع� �ش ��ر ب� � �ـ  471اق� �ت ��راح ��ا
فالفصل التشريعي التاسع بـ 437

التعليم

 4697اق �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون ق��دم�ه��ا
ن � ��واب م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��ي ال �ف �ص��ول
التشريعية منذ الفصل التشريعي
األول ب��االض��اف��ة ال ��ى  856ق��ان��ون��ا
قدمت في الفصل التشريعي الرابع
عشر الحالي.
واستكماال للدراسات التحليلية
واالح� � �ص � ��ائ� � �ي � ��ة ال� � �ت � ��ي ت � �ص ��دره ��ا
ج��ري��دة ال��دس �ت��ور ل�ت��وث�ي��ق أنشطة
امل� �ج� �ل ��س وال � � �ن � � ��واب م� �ن ��ذ ال �ف �ص��ل
ال �ت��أس �ي �س��ي وذل� � ��ك ب ��ال �ت �ع ��اون م��ع
ادارة ال �ت��وث �ي��ق وامل �ع �ل��وم��ات ال�ت��ي
يتولى ادارتها خالد سعد املطيري
ف �ق��د ق��ام��ت ال �ج��ري��دة ب ��إع ��داد ملف
عن االقتراحات بقانون املقدمة من
النواب منذ الفصل التشريعي األول
وتصنيفها واملواضيع التي قدمت
ب�ش��أن�ه��ا اق �ت��راح��ات وع� ��دد ال �ن��واب
م�ق��دم��ي االق �ت��راح��ات وأك �ث��ر ال�ن��واب
ت �ق��دي �م��ا ل�ل�اق� �ت ��راح ��ات ف� ��ي ت ��اري ��خ
الحياة النيابية.
وتنوعت تصنيفات االقتراحات
ب �ق��ان��ون ف ��ي ال �ف �ص��ول ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ما بني التنمية واالقتصاد والعدل
وال� � �ق� � �ض � ��اء وال � ��رع � ��اي � ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
وال ��رع ��اي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة وال��رع��اي��ة
الصحية وانتخابات مجلس األمة

االقتراحات بقوانين موزعة على أدوار االنعقاد

%7.7 %7.4

%10.4
التجنيس

أعد الملف :
عبده ابراهيم وأيمن
عبداهلل وسامح محمد

والشأن التعليمي والتجنيس وفي
ش � ��أن ال �ع �س �ك��ري�ي�ن وأي� �ض ��ا ال �ع �م��ل
األه�ل��ي وال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة وش��رك��ات

االحتياجات الخاصة واملتقاعدين
وبلدية الكويت وف��ي مجال اإلع�لام
امل��رئ��ي واملسموع والقطاع النفطي

%10.5

287

أخرى

العدد
املعدل

2394
% 51

2303
% 49

4697
% 100

العدد
املعدل

1675
% 35.7

1465
% 31.2

923
% 19.6

605
% 12.9

29
% 0.6

4697
% 100

%10.6

االجمالي

تصنيف
القوانني

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور
االنععاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

االجمالي

املساهمة وحماية املستهلك واملهن
امل� �ص ��رف� �ي ��ة وال � �ش � �ب ��اب وال ��ري ��اض ��ة
وال � � � � � �ق � � � � ��روض وف � � � � ��ي ش � � � � ��أن ذوي

%17.5

1398

4697

%100 % 29.8 % 6.1

اقتراحا والفصل الثاني عشر بـ 403
اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون فيما ك��ان الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي االول ه��و اق��ل الفصول
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ق��دي �م��ا ل�لاق �ت��راح��ات
ب �ق��وان�ي�ن ت �ل�اه ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
الرابع بـ  57اقتراحا بقانون.
وفيما يخص توزيع االقتراحات
بقوانني على ادوار االنعقاد فقد قدم
ال �ن��واب ف��ي دور االن�ع�ق��اد االول في
ج�م�ي��ع ال�ف�ص��ول ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة 1675
اقتراحا بقانون وف��ي دور االنعقاد
الثاني  1465اقتراحا بقانون وفي
ال�ث��ال��ث  923وف��ي ال��راب��ع  605وف��ي
ال �خ ��ام ��س ال �ت �ك �م �ي �ل��ي  29اق �ت��راح��ا
ب �ق��ان��ون وك ��ان دور االن �ع �ق��اد االول
في الفصل التشريعي الثالث عشر
م��ن اك �ث��ر االدوار ال �ت��ي ق��دم��ت فيها
االق �ت��راح��ات ب�ـ  346اق �ت��راح بقانون
يليه دور االن�ع�ق��اد ال�ث��ان��ي للفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال � ��راب � ��ع ع� �ش ��ر ب � �ـ 339
اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ث��م دور االن�ع�ق��اد
ال �ث��ال��ث ل�ل�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع
عشر بـ  255اقتراحا بقانون ثم دور
االنعقاد االول من الفصل التشريعي
الثاني عشر بـ  244اقتراحا بقانون.
ورص� � ��دت ال� ��دراس� ��ة أول خمسة
ع �ش��ر ن��ائ �ب��ا ت� �ص ��دروا ق��ائ �م��ة أك�ث��ر
النواب تقديما لالقتراحات بقانون
ح �ي��ث ج� ��اء اوال ال �ن��ائ��ب د .ح�س��ن

التتمة ص08
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االقتراحات بقوانين
في  14فصال

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات بقوانين على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
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 2303اقتراحات مشتركة للنواب
والفصل التشريعي الرابع عشر المتصدر
أكثر النواب تقديما لالقتراحات بقوانين

196

181

202

206

222

245

400
350

365

253

262

273

285

290

297

303

300
250
200
150

علي الدقباسي

علي الراشد

علي العمير

عادل الصرعاوي

ناصر الصانع

عدنان عبدالصمد

أحمد السعدون

صالح عاشور

أحمد باقر

مسلم البراك

عبدالله الرومي

فيصل املسلم

األكثر تقديما لالقتراحات

وليد الطبطبائي

ج� ��وه� ��ر ح� �ي ��ث ق � � ��دم  356ق ��ان ��ون ��ا
وج ��اء ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ال�ن��ائ��ب د.

حسن جوهر

تتمة المنشور ص07

ول �ي��د ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي ح �ي��ث ق ��دم 303
اقتراحات بقوانني وج��اء في املركز
الثالث النائب د .فيصل املسلم حيث
قدم  297اقتراحا بقانون وجاء في

100
50
0

املركز الرابع النائب عبدالله الرومي
بعدد  290اقتراحا بقانون وجاء في
املركز الخامس النائب مسلم البراك
ح �ي��ث ق� ��دم  285اق� �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون

ث��م ح��ل س��ادس��ا النائب أحمد باقر
ب �ع��دد  273اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون وح��ل

التتمة ص09

االقتراحات بقوانين الفردية والمشتركة في جميع الفصول التشريعية

النائب

العدد

الفصل التشريعي

فردي

مشترك

االجمالي

حسن جوهر

356

األول

22

23

45

وليد الطبطبائي

303

الثاني

39

28

67

فيصل املسلم

297

الثالث

46

53

99

عبدالله الرومي

290

الرابع

30

27

57

مسلم البراك

285

الخامس

73

86

159

أحمد باقر

273

السادس

36

102

138

صالح عاشور

262

السابع

149

232

381

أحمد السعدون

253

الثامن

145

186

331

عدنان عبدالصمد

245

التاسع

187

250

437

ناصر الصانع

222

العاشر

285

238

523

عادل الصرعاوي

206

الحادي عشر

233

238

471

علي العمير

202

الثاني عشر

176

227

403

علي الراشد

196

الثالث عشر

379

351

730

الرابع عشر

594

262

856

علي الدقباسي

181

املجموع

2394

2303

4697

أول اقتراح فردي
ف��ي  2نوفمبر  1963ق��دم أول
اقتراح بصفة منفردة في تاريخ
الحياة النيابية وكان من نصيب
النائب حسن جوهر حيات في

ش��أن ان �ش��اء م�ح��اك��م مستعجلة
وذل ��ك ف��ي دور االن�ع�ق��اد الثاني
من الفصل التشريعي األول.

 ...وأول اقتراح مشترك
ف� ��ي  24اك� �ت ��وب ��ر  1963ق ��دم
ال� � �ن � ��واب خ� ��ال� ��د أح � �م� ��د امل �ض��ف
وخ� � � ��ال� � � ��د امل � � �س � � �ع� � ��ود ال� �ف� �ه� �ي ��د
وع �ب��دال �ب��اق��ي ع �ب��دال �ل��ه ال �ن��وري
اول اقتراح مشترك بقانون بأن
تضع الحكومة يدها على جميع

االراض��ي الواقعة بني الطريقني
ال� ��دائ� ��ري �ي�ن ال � ��راب � ��ع وال �خ ��ام ��س
وذل ��ك ف��ي دور االن�ع�ق��اد الثاني
للفصل األول التشريعي.

أول اقتراح لرئيس المجلس
في  24مارس  1964قدم رئيس
م �ج �ل��س االم � ��ة ح �ي �ن��ذاك س�ع��ود
عبدالعزيز العبدالرزاق اقتراحا
ب�ق��ان��ون بمشاركة ال �ن��واب حمد
خليفة الحميدة وخ��ال��د صالح
ال� �غ� �ن� �ي ��م وزي� � � � ��د ع� �ب ��دال� �ح� �س�ي�ن

ال� �ك ��اظ� �م ��ي وع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ع�ل��ي
ال �خ��ال��د ف��ي ش ��أن ت�ع��دي��ل امل ��ادة
 206من قانون الجزاء وذل��ك في
دور االنعقاد الثاني من الفصل
التشريعي األول.

أول اقتراح لتعديل الدستور
بمشاركة  23نائبا
في  19ابريل  1973وفي سابقة
ب��رمل��ان �ي��ة ت �ق��دم  23ن��ائ �ب��ا وه��م
إب��راه �ي��م ع �ل��ي ي��وس��ف خ��ري�ب��ط
وأح � �م ��د س �ي��د ع ��اب ��د امل ��وس ��وي
وج � �م � �ع � ��ان م� �ح� �م ��د ال� �ح ��ري� �ت ��ي
وخ� � ��ال� � ��د م � � �ش� � ��اري ال� � ��روض� � ��ان
وراش � � � � ��د ع � � ��وض ال� �ج ��وي� �س ��ري
وس �ع��د ف�ل�اح ط��ام��ي وس�ل�ي�م��ان
يوسف ال��ذوي��خ وع�ب��اس حبيب
م � � �ن � � ��اور وع� � �ب � ��دال� � �ك � ��ري � ��م ه�ل��ال
ال � �ج � �ح � �ي� ��دل� ��ي وع� �ب ��دال� �ل� �ط� �ي ��ف
عبدالحسني الكاظمي وعبدالله
ح �م��د ال �ه��اش �م��ي وع �ب��دامل �ط �ل��ب
ع �ب��دال �ح �س�ين ال �ك��اظ �م��ي وع �ل��ي
إب��راه �ي��م امل � ��واش وع �ل��ي ص��ال��ح
الفضالة وعيسي عبدالله محمد
ب �ه �م��ن وغ � �ن ��ام ع �ل��ي ال �ج �م �ه��ور
املطيري وفالح حمود الصويلح

وفالح مبارك الحجرف ومحمد
ح� �م ��د ن ��اص ��ر ال� � �ب � ��راك وم �ح �م��د
ض �ي��ف ال� �ل ��ه ال �ق �ح��ص وم �ح �م��د
وس � � �م � � ��ي ن � � ��اص � � ��ر ال � � �س� � ��دي� � ��ران
وم� � ��رض� � ��ي ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه األذي� � �ن � ��ة
ويوسف السيد هاشم الرفاعي
ب ��اق� �ت ��راح م �ش �ت��رك ب �ق ��ان ��ون ف��ي
ش ��أن ت�ع��دي��ل امل� ��اده ال�ث��ان�ي��ة من
الدستور وذلك في دور االنعقاد
ال �ث��ال��ث م��ن ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
الثالث ومن املعروف أن الالئحة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة مل� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ق��د
قصرت العدد املسموح له تقديم
االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ال� ��ى خ�م�س��ة
ن � ��واب ف �ق��ط ح �س��ب امل �ع �م��ول به
اآلن.

ملف
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التنمية واالقتصاد في مقدمة االقتراحات
بقوانين بـ  824اقتراحا
تصنيف موضوعات االقتراحات بقوانين في الفصول التشريعية
االول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

السادس

السابع

الثامن

ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور ف��ي امل��رك��ز
ال �س��اب��ع ب� �ـ  262اق� �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون
وحل في املركز الثامن النائب أحمد
ال� �س� �ع ��دون ب �ع ��دد  253ق��ان��ون��ا ث��م
تاسعا النائب عدنان عبد الصمد
 245قانونا وحل عاشرا النائب د.
ناصر الصانع بعدد  222اقتراحا
ب �ق��ان��ون وح ��ل ف ��ي امل ��رك ��ز ال �ح��ادي
ع �ش��ر ال� �ن ��ائ ��ب ع� � ��ادل ال� �ص ��رع ��اوي

االقتراحات بقوانين
طبقا لالئحة
اشتملت الالئحة الداخلية ملجلس
األم ��ة ف��ي ش ��أن ال� �ق ��رارات وال��رغ �ب��ات
على عدد من املواد كما يلي:
فقد نصت املادة  118على أن يقدم
ال �ع �ض��و إل � ��ى ال ��رئ �ي ��س م ��ا ي�ق�ت��رح��ه
م��ن رغ �ب��ات ف��ي األم � ��ور ال��داخ �ل��ة في
اخ �ت �ص��اص امل �ج �ل��س أو ال �ت ��ي ي��رى
توجيهها ال��ى الحكومة في املسائل
العامة وتسري في شأن هذا االقتراح
األحكام املقررة في الفقرة األولى من
امل ��ادة  97ب�ش��أن اق �ت��راح��ات ال�ق��وان�ين
وللمجلس ف��ي حالة االستعجال أن
ي�ق��رر ن�ظ��ر االق �ت��راح ب �ق��رار أو برغبة
م �ب��اش��رة دون اح��ال �ت��ه ال� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
امل �خ �ت �ص��ة ول �ل �ح �ك ��وم ��ة أو ال ��وزي ��ر
امل� �خ� �ت ��ص ط� �ل ��ب ت ��أج� �ي ��ل م �ن��اق �ش��ة
االق � �ت� ��راح مل� ��دة أس� �ب ��وع ع �ل��ى األك �ث��ر
فيجاب هذا الطلب وال يكون التأجيل
ألك �ث ��ر م ��ن ه� ��ذه امل � ��دة إال ب� �ق ��رار م��ن
املجلس.
ك�م��ا ت�ض�م�ن��ت امل� ��ادة  119أن ��ه في
حالة رفض االقتراح بقرار أو برغابة

ال ت �ج��وز إع� ��ادة ت�ق��دي�م��ه ق�ب��ل مضي
أرب �ع��ة أش�ه��ر ع�ل��ى ه��ذا ال��رف��ض وف��ي
ح��ال��ة اس � �ت� ��رداد االق � �ت� ��راح ب� �ق ��رار أو
ب ��رغ� �ب ��ة ي� �ج ��وز ألي ع� �ض ��و آخ � ��ر أن
يتبناه.
وأوض�ح��ت امل��ادة  120أن��ه إذا رأى
الرئيس أن اقتراحا ب�ق��رار أو برغبة
ليس من اختصاص املجلس ك��ان له
بموافقة مكتب املجلس ع��دم عرضه
على املجلس وينبه على مقدمه بعدم
التكلم فيه وعند إصرار العضو على
ال �ك�ل�ام ف ��ي امل ��وض ��وع أم� ��ام امل�ج�ل��س
ي��ؤخ��ذ رأي امل �ج �ل��س ف��ي األم� ��ر دون
مناقشة.
وي � � �ج� � ��وز ك � ��ذل � ��ك اس � �ت � �ب � �ع� ��اد ك��ل
اق �ت��راح يشمل ع �ب��ارات غير الئ�ق��ة أو
ف �ي �ه��ا م� �س ��اس ب� �ك ��رام ��ة األش� �خ ��اص
أو ال �ه �ي �ئ��ات أو إض� � ��رار ب��امل�ص�ل�ح��ة
العليا للبالد أو يتضمن استجوابا
أو تحقيقا أو م�ن��اق�ش��ة م�م��ا تنظمه
أحكام خاصة في الدستور وفي هذه
الالئحة.

التاسع

تتمة المنشور ص08

ب �ع��دد  206اق �ت ��راح ��ات ب �ق��ان��ون ثم
جاء في املركز الثاني عشر النائب
د .ع�ل��ي العمير ق�ب��ل ت��وزي��ره بعدد
 202ق ��ان ��ون ث ��م ف ��ي امل ��رك ��ز ال�ث��ال��ث
عشر النائب علي الراشد بعدد 196
اقتراحا بقانون ثم جاء النائب علي
ال��دق�ب��اس��ي ف��ي امل��رك��ز ال��راب��ع عشر
بعدد  181اقتراحا بقانون وحل في
املركز الخامس عشر النائب عسكر
العنزي بعدد  180اقتراحا بقانون.

47

العاشر

الرعاية
االجتماعية

3

2

7

3

24

18

40

30

39

الحادي عشر

لقطة من احدى جلسات مجلس األمة

الثاني عشر

الرعاية السكنية

9

6

13

8

22

24

57

25

32

الثالث عشر

العدل والقضاء

16

7

10

7

13

7

38

23

34

92

الرابع عشر

التنمية
واالقتصاد

3

14

22

10

32

37

76

55

املوضوعات

االجمالي

الفصل التشريعي

72

96

76

116

123

824

63

45

35

74

128

500

69

34

32

70

91

492

66

56

34

78

87

487

انتخابات مجلس
األمة

4

14

15

3

8

6

29

32

التعليم

-

2

2

5

5

12

24

26

35

التجنيس

1

2

2

1

9

2

17

19

25

28

الجيش والشرطة

-

1

3

1

5

12

32

31

28

21

19

الرعاية الصحية

-

3

6

2

7

5

10

27

28

27

35

20

الخدمة املدنية

1

3

-

-

13

3

11

16

17

28

23

28

39

الشباب
والرياضة

-

1

-

-

3

-

3

12

18

16

15

9

42

القروض

-

1

-

3

3

2

12

5

7

4

13

13

23

17

103

املعاقون

-

-

-

-

-

-

5

6

6

11

17

13

17

25

100

املتقاعدون

-

2

10

3

-

-

6

6

12

7

4

12

15

14

91

البلدية

3

2

1

4

6

3

9

6

9

1

3

4

17

22

90

املرئي واملسموع

-

-

1

-

4

1

7

8

10

6

6

2

13

14

72

أخرى

5

7

7

7

5

6

5

4

4

6

5

5

4

7

77

املجموع

45

67

99

57

159

138

381

331

437

523

471

403

730

856

4697

12

58

25

33

48

41

363

38

39

37

62

59

346

35

30

60

56

287

14

56

47

270

29

58

257

25

207
131
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أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات بقوانين على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
 4697اقتراحا بقانون قدمها  321نائبا.و«الدستور» تنشرها تباعا على حلقات.

أسماء جميع النواب مقدمي االقتراحات
النائب

االجمالي

النائب

االجمالي

النائب

االجمالي

النائب

االجمالي

إبراهيم علي يوسف خريبط

17

جاسم إسماعيل جمعة الياسني

10

خالد صالح الغنيم

3

سعود أرشيد القفيدي

7

إبراهيم محمد عبدالعزيز امليلم

5

جاسم حمد الصقر

25

خالد عجران حسني جابر

20

سعود عبدالعزيز العبدالرزاق

1

أحمد حاجي علي الري

76

جاسم عبدالعزيز القطامي

10

خالد محمد الشديد الطاحوس

1

سعود نشمي الحريجي

30

أحمد خالد الفوزان

3

جاسم عبدالله املضف

2

خالد مشاري الروضان

3

سلطان جدعان الشمري

31

أحمد خالد الكليب

29

جاسم محمد الخرافي

19

خالد مشعان طاحوس

89

سلطان سلمان سلطان

8

أحمد خليفة الشحومي

15

جاسم محمد العون

65

خالد ناصر الوسمي

8

سلوى عبدالله الجسار

27

أحمد دعيج الدعيج

48

جاسم محمد القطان

1

خضير عقلة العنزي

29

سليمان أحمد الحداد

3

أحمد زيد السرحان

5

جاسم محمد الكندري

1

خلف دميثير العنزي

47

سليمان خالد املطوع

9

أحمد سليمان القضيبي

11

جمال أحمد الكندري

65

خلف هضيبان العتيبي

14

سليمان يوسف الذويخ

14

أحمد سيد عابد املوسوي

5

جمال حسني العمر

43

خليفة طالل الجري

11

سيف مطلق العازمي

2

أحمد عبدالعزيز السعدون

253

جمعان ظاهر الحربش

160

خليل إبراهيم املزين

1

شارع ناصر العجمي

58

أحمد عبداللطيف العبدالجليل

6

جمعان فالح العازمي

29

خليل ابراهيم الصالح

39

شعيب شباب املويزري

19

أحمد عبدالله الربعي

34

جمعان محمد الحريتي

5

خليل عبدالله علي عبدالله أبل

55

صالح أحمد عاشور

262

أحمد عبداملحسن املليفي

79

حبيب حسن حيات

3

خميس طلق عقاب

26

صالح عبدالوهاب الرومي

4

أحمد فهد الطخيم

11

حزام فالح امليع

5

دعيج خلف الشمري

25

صالح محمد املال

36

أحمد محمد الخطيب

57

حسن جوهر حيات

3

دعيج خليفة الجري

9

صالح يوسف الفضالة

92

أحمد محمد النصار

87

حسن عبدالله جوهر

356

دليهي سعد الهاجري

7

صفاء عبدالرحمن الهاشم

11

أحمد نايف محمد الخليفي

7

حسني براك الدوسري

18

راشد إبراهيم إسماعيل

5

صالح عبدالرضا خورشيد

28

أحمد نصار الشريعان

49

حسني علي القالف

83

راشد أحمد الهاجري

1

صياح شايع ابو شيبه

14

أحمد يعقوب باقر

273

حسني قويعان املطيري

15

راشد سلمان الهبيدة

17

ضيف الله فضيل أبورمية

64

أحمد يوسف عبدالله النفيسي

16

حسني مزيد املطيري

72

راشد سيف الحجيالن

35

طالل سعد الجالل السهلي

31

أحمدعبدالله مطيع العازمي

44

55

راشد صالح التوحيد

3

طالل عثمان السعيد

38

أسامة يوسف الطاحوس

11

حمد خليفة الحميدة

4

راشد عبدالله الفرحان

2

طالل مبارك العيار

65

إسماعيل علي دشتي

3

حمد سيف الهرشاني

5

راشد عوض الجويسري

13

عادل عبدالعزيز الصرعاوي

206

أسيل عبدالرحمن العوضي

47

حمد عبدالله الجوعان

17

راكان يوسف النصف

18

عادل مساعد الجار الله الخرافي

31

ابراهيم طاهر عبدالله املطوع

2

حمد عبداملحسن املشاري

3

رجا حجيالن املطيري

11

عايض علوش الخميشي

1

اسماعيل خضر الشطي

46

حمد مبارك العيار

10

روضان عبدالعزيز الروضان

26

عايض علوش املطيري

44

الصيفي مبارك الصيفي

69

حمدان سالم العازمي

18

روال عبدالله دشتي

53

عباس حبيب مناور

33

باسل سعد الراشد

23

حمود حمد الرومي

48

رياض احمد العدساني

5

عباس حسني الخضاري

44

بدر شيخان الفارسي

15

حمود عبدالله الرقبة

13

زيد عبدالحسني الكاظمي

1

عبد الكريم عبد الله الكندري

13

بدر ضاحي العجيل

10

حمود محمد الحمدان

47

سالم خالد داود املرزوق

11

عبدالباقي عبدالله النوري

4

بدر عبدالله الجاسم املضف

15

حمود ناصر الجبري

44

سالم عبدالله الحماد

33

عبدالحميد عباس دشتي

67

بدر ناصر الجبري

1

حمود يوسف النصف

1

سالم غانم الحريص

1

عبدالرحمن خالد الغنيم

27

بدر ناصر الجيعان

13

خالد أحمد املضف

6

سالم نمالن العازمي

14

عبدالرحمن صالح الجيران

66

براك ناصر النون

21

خالد العبداللطيف املسلم

3

سامي أحمد املنيس

63

عبدالرحمن فهد العنجري

31

بندر سعد الالفي

2

خالد املسعود الفهيد

21

سعد بليق العازمي

2

عبدالرزاق الخالد الزيد

4

تركي محمد العازمي

5

خالد النزال املعصب

6

سعد رغيان الشريع

11

عبدالرزاق عبدالحميد الصانع

15

جابر سعد العازمي

17

خالد جميعان سالم

16

سعد زنيفر العازمي

5

عبدالسالم مناحي العصيمي

26

جاسر خالد الجاسر الراجحي

6

خالد خلف التيلجي

7

سعد علي الخنفور الرشيدي

21

عبدالعزيز حمد الشايجي

33

جاسم أحمد الكندري

32

خالد سالم العدوه

151

سعد فالح طامي

25

عبدالعزيز عبداللطيف املطوع

55

جاسم أحمد األستاذ

2

خالد سلطان بن عيسى

117

سعدون حماد العتيبي

123

عبدالعزيز علي الخالد

2

حسين ناصر الحريتي
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االقتراحات بقوانين
في  14فصال
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 4697اقتراحا بقانون قدمها  321نائبا.و«الدستور» تنشرها تباعا على حلقات.

بقوانين في الفصول التشريعية األربعة عشر
النائب

االجمالي

النائب

االجمالي

النائب

االجمالي

النائب

االجمالي

عبدالعزيز فهد املساعيد

10

علي عبدالرحمن العمر

1

مبارك فهد الدويلة

130

مشاري محمد العصيمي

65

عبدالعزيز يوسف العدساني

64

علي عبدالله أحمد الحبشي

9

مبارك محمد الوعالن

18

مشعان العازمي

12

عبدالكريم هالل الجحيدلي

12

علي عبدالله خلف السعيد

27

محمد أحمد الرشيد

47

مصلح هميجان العازمي

5

عبداللطيف عبدالحسني
الكاظمي

13

علي غانم الدبوس

1

محمد البصيري

39

عبداللطيف عبدالوهاب
العميري

50

علي فهد الراشد

196

مضحي النزل املعصب

2

محمد براك املطير

119

علي محمد ثنيان الغانم

3

مطلق محمد الشليمي

4

محمد جاسم الصقر

66

عبدالله راشد الهاجرى

8

عواد برد العنزي

39

عبدالله متعب العراده
عبدالله ابراهيم التميمي
عبدالله حشر البرغش
عبدالله حمد الهاشمي

4

عيسى ماجد الشاهني

28

محمد حمود الفجي

16

منصور فالح الظفيري

16

23

عيسي عبدالله محمد بهمن

10

محمد حمد ناصر البراك

24

مفرج نهار املطيري

91

49

عيد هذال الرشيدى

3

محمد حسن الكندري

51

معصومة صالح املبارك

36

20

عوده عوده الرويعي

27

محمد حبيب بدر

12

مطلق مزيد املسعود

5

عبدالله عكاش العبدلي

82

غانم علي فالح امليع

11

محمد خلف املهمل

8

منيزل جاسر فجري العتري

19

عبدالله علي حاجية دشتي

1

غانم مبارك العميري

4

محمد خليفة الخليفة

101

ناجي عبدالله العبدالهادي

48

عبدالله فالح راعي الفحماء

19

غنام علي الجمهور املطيري

80

محمد سليمان الرشيدي

11

ناصر جاسم الصانع

222

عبدالله فهد الالفي الشمري

4

فارس سعد العتيبي

15

محمد سليمان املرشد

61

ناصر صنهات العصيمي

19

عبدالله فهد النفيسي

12

فالح حمود الصويلح

4

محمد ضيف الله القحص

5

ناصر عبدالعزيز صرخوه

23

عبدالله محمد الطريجي

57

فايز حامد البغيلي

4

محمد ضيف الله شرار

53

ناصر عبدالله الروضان

19

عبدالله محمد النيبارى

111

فالح فهد الهاجري

1

محمد طنا العنزي

52

ناصر علي املعيلي

4

عبدالله مرزوق العدواني

5

فالح مبارك الحجرف

35

محمد عبدالله العبدالجادر

23

ناصر فهد البناي

19

عبدالله مهدي العجمي

3

فالح مطلق الصواغ

63

محمد عبدالله العليم

25

ناصر فهد الدويلة

16

عبدالله يعقوب الوزان

1

فهد دهيسان امليع

95

عبدالله يوسف الرومي
عبدالله يوسف املعيوف
عبداملحسن مدعج املدعج
عبداملحسن يوسف جمال

فيصل سعود الدويسان

65

محمد مفرج املسيلم

7

نبيل نوري الفضل

103

44

فيصل جاسم القضيبي

19

محمد مروي الهدية

6

نايف عبدالله أبو رمية

3

29

فيصل بندر الدويش

25

محمد محسن البصيري

73

نايف حمد جاسم الدبوس

3

28

فهد مبارك الهاجري

26

محمد فالح العجمي

19

ناصر مطلق الحمد

5

290

فهد صالح ناصر الخنة

69

محمد عبداملحسن فراج
العصيمي

4

ناصر محمد ناصر الساير

5

عبداملطلب عبدالحسني الكاظمي

6

فيصل عبدالحميد الصانع

4

محمد ناصر البراك الرشيدي

13

هادي هايف الحويلة

21

عبدالواحد محمود العوضي

23

فيصل علي املسلم

297

محمد ناصر الجبري

53

هاضل سالم الجالوي

6

عبدالوهاب راشد الهارون

111

فيصل فهد الشايع

52

محمد هادي الحويلة

118

وليد خالد الجري

75

عدنان ابراهيم املطوع

16

فيصل محمد الكندري

39

محمد هايف املطيري

59

وليد مساعد الطبطبائى

303

عدنان سيد عبدالصمد

245

كامل محمود العوضي

32

محمد وسمي ناصر السديران

10

وليد مناحي العصيمي

15

عسكر عويد العنزي

180

الفي فهد الالفي

1

محمد يوسف العدساني

7

يعقوب عبداملحسن الصانع

43

عصام سلمان الدبوس

28

ماجد موسى املطيري

6

مخلد راشد العازمي

129

يعقوب محمد حياتي

20

علي إبراهيم املواش

5

ماضي محمد الهاجري

18

مرزوق علي الغانم

102

يعقوب يوسف الحميضي

2

على أحمد البغلى

27

مبارك براك الهيفي

19

مرزوق فالح الحبيني

112

يوسف السيد هاشم الرفاعي

7

علي ثنيان صالح األذينة

4

مبارك بنيه الخرينج

53

مرضي عبدالله األذينة

8

يوسف خالد املخلد

21

علي حمود الهاجري

33

مبارك سالم الحريص

19

مريخان سعد صقر

10

يوسف سيد حسن الزلزلة

128

علي سالم أبو حديدة

10

مبارك عبد الله صنيدح العجمي

24

مزعل محمد النمران

4

يوسف شاهني الغانم

2

علي سالم الدقباسي

181

مبارك عبدالعزيز الحساوي

18

مسعود سعد همالن الهمالن

3

يوسف صالح الرومي

7

علي صالح العمير

202

مبارك عبدالله الدبوس

10

مسلم محمد البراك

285

يوسف عبدالعزيز الوزان

3

علي صالح الفضالة

11

مبارك فالح راعي الفحماء

6

مشاري جاسم العنجري

97

يوسف مجيم الشالل

2
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أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات بقوانين على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
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الفصل التشريعي األول 45 :اقتراحا
بقانون منها  22فرديا و 23مشتركا
تصنيف االقتراحات في الفصل االول

تصنيف موضوعات االقتراحات

...وموزعة على أدوار االنعقاد
%2.2

%48.9

%40

%51.1

%15.5
%35.5

%53.4

%20

%4.4

التصينف

التنمية
واالقتصاد

العدل
والقضاء

الرعاية
السكنية

املعدل % 35.5

% 20

% 8.9

% 6.7

% 6.7

% 6.7

% 15.5

%100

العدد

مجلس
األمة

16

9

4

3

3

3

7

45

البلدية

 45اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون م��ن بينها
 22اق �ت��راح��ا ف��ردي��ا و  23اق�ت��راح��ا
مشتركا قدمها  47نائبا في الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي األول وأك � �ث ��ر ال� �ن ��واب
تقديما لالقتراحات النائب سليمان
امل � �ط� ��وع ب � �ـ  9اق � �ت� ��راح� ��ات ب �ق��وان�ي�ن
ي �ل �ي��ه ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ال��رش �ي��د ب� �ـ 8
اق �ت��راح��ات وال�ن��ائ�ـ�ـ�ـ��ب خ��ال��د املضف
ب � �ـ  6اق � �ت� ��راح� ��ات وال� �ن ��ائ ��ب خ�ل�ي�ف��ة
ال �ج��ري ب �ـ  5اق �ت��راح��ات ث��م ال �ن��واب
ح �م ��د ال �ح �م �ي ��دة وس� ��ام� ��ي امل �ن �ي��س
وع�ب��دال�ب��اق��ي ال �ن��وري وع�ب��د ال ��رزاق
الزيد بـ  4اقتراحات لكل منهم.
وك��ان ال�ع��دل و القضاء النصيب
األك � �ب� ��ر م� ��ن االق � �ت � ��راح � ��ات ب �ق��ان��ون
إذ ق� � ��دم ال� � �ن � ��واب  16اق � �ت� ��راح� ��ا ث��م
االق � �ت � ��راح � ��ات امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��ال��رع��اي��ة
السكنية بـ  9اقتراحات فانتخابات
مجلس األم��ة ب�ـ  4اق�ت��راح��ات ث��م كل
م��ن ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة والبلدية
والتنمية واالقتصاد بـ  3اقتراحات
أم��ا امل��واض�ي��ع املتعلقة بالجنسية
وال � � �خ� � ��دم� � ��ة امل � ��دن� � �ي � ��ة ف � � ��األق� � ��ل ف��ي
االق� �ت ��راح ��ات إذ ق� ��دم ف �ي �ه��ا اق �ت��راح
ول� ��م ي� �ق ��دم ال � �ن� ��واب اق� �ت ��راح ��ات ف��ي
دور االن �ع �ق ��اد األول وف� ��ي ال �ث��ان��ي
 18وال �ث��ال��ث اق �ت��راح��ان وال��راب��ع 25
والخامس التكميلي اقتراح واحد.

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

الرعاية
االجتماعية

املعدل

% 40

% 4.4

% 53.4

% 2.2

% 100

أخرى

العدد
املعدل

22
% 48.9

23
% 51.1

45
% 100

العدد

18

2

24

1

45

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

الفصل

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

االجمالي

%6.7
%6.7
%6.7
%8.9

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل االول
عدد
االقتراحات
بقوانني

النائب

عدد
االقتراحات
بقوانني

خالد أحمد املضف

6

خالد الفهيد

2

خالد صالح الغنيم

2

خليفة طالل الجري

5

خليل إبراهيم املزين

1

راشد أحمد
الهاجري

1

راشد صالح
التوحيد

3

املوضوعات

األول

النائب

العدل والقضاء

16

إبراهيم علي
خريبط

3

الرعاية السكنية

9

أحمد خالد الفوزان

3

انتخابات مجلس
األمة

4

أحمد زيد السرحان

3

أحمد سيد املوسوي

3

الرعاية االجتماعية

3

أحمد الخطيب

3

التنمية واالقتصاد

3

بندر سعد الالفي

2

جاسم القطامي

2

البلدية

3

حزام فالح امليع

1

التجنيس

1

حسن جوهر حيات

1

الخدمة املدنية

1

حمد الحميدة

4

أخرى

5

حمد املشاري

3

حمد مبارك العيار

1

االجمالي

45

حمود النصف

1

راشد عبدالله
الفرحان

2

زيد عبدالحسني
الكاظمي

1

سالم غانم
الحريص

1

سامي أحمد املنيس

4

عدد
االقتراحات
بقوانني

النائب

عدد
االقتراحات
بقوانني

سعود عبدالعزيز
العبدالرزاق

1

علي غانم الدبوس

1

سليمان أحمد
الحداد

3

فالح الحجرف

2

سليمان خالد
املطوع

9

النائب

مبارك الدبوس

عباس حبيب مناور

3

عبدالباقي النوري

4

محمد أحمد الرشيد

1
8

محمد حمد البراك

3

محمد وسمي
السديران

1

عبدالرزاق الزيد

4

عبدالعزيز الخالد

2

عبدالعزيز املساعيد

1

نايف حمد الدبوس

عبدالله الشمري

1

يعقوب الحميضي

2

علي إبراهيم املواش

2

علي صالح الفضالة

1

يوسف السيد
هاشم الرفاعي

1

علي العمر

1

مضحي النزل
املعصب

2
3

يوسف خالد املخلد

1

ملف
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االقتراحات بقوانين
في  14فصال

13

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات بقوانين على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
 4697اقتراحا بقانون قدمها  321نائبا.و«الدستور» تنشرها تباعا على حلقات.

الفصل التشريعي الثاني  67 :اقتراحا منها
 14النتخابات مجلس االمة
تصنيف االقتراحات في الفصل الثاني

%58.2

...وموزعة على أدوار االنعقاد

%12

%20.9

%41.8

تصنيف موضوعات االقتراحات

%20.9
%28.3

%19.4

%20.9

%19.4
التصينف

التنمية
واالقتصاد

مجلس
االمة

العدل
والقضاء

الرعاية
السكنية

املعدل % 20.9

% 20.9

% 10.4

% 8.9

% 4.5

% 4.5

% 29.9

%100

العدد

الرعاية
الصحية

14

14

7

6

3

3

20

67

الخدمة
املدنية

أخرى

العدد
املعدل

39
٪ 58٫2

28
٪ 41٫8

67
% 100

العدد
املعدل

14
% 20.9

13
% 19.4

13
% 19.4

19
% 28.3

8
% 12

67
% 100

%4.5
%4.5

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

الفصل

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

 67اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ق��دم �ه��ا 43
نائبا في الفصل التشريعي الثاني
ت�ن��وع��ت ت�ل��ك االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين
ف�ي�م��ا ب�ين ان�ت�خ��اب��ات م�ج�ل��س األم��ة
وال �ت �ن �م �ي��ة واالق � �ت � �ص ��اد وال �ق �ض��اء
وال��رع��اي��ة السكنية وال�ع�م��ل األهلي
والرعاية الصحية.
وك � � � ��ان أك � �ث � ��ر ال � � �ن� � ��واب ت �ق��دي �م��ا
ل �ل��اق � �ت � ��راح � ��ات ال � �ن� ��ائ � �ب� ��ان م � �ب� ��ارك
ال � � � �ح � � � �س � � ��اوي وال � � � �ن � � ��ائ � � ��ب ن� ��اص� ��ر
العصيمي بـ  10اقتراحات بقوانني،
والنائب حمد العيار بـ  9اقتراحات،
ث� � ��م ال � �ن � ��ائ � �ب � ��ان أح� � �م � ��د ال �خ �ل �ي �ف��ي
وسليمان الذويخ بـ  7اقتراحات لكل
منهما.
والنصيب األكبر من االقتراحات
ك��ان للقوانني املتعلقة بانتخابات
مجلس األم��ة والتنمية واالقتصاد
بـ  14اقتراحا ثم العدل والقضاء بـ
 7اق �ت��راح��ات ل�ك��ل منهما ف��ال��رع��اي��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة ب �ـ  6اق �ت��راح��ات ف��ال��رع��اي��ة
ال �ص �ح �ي��ة وال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ول�ك��ل
منهما  4اقتراحات وكل من الرعاية
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م والجنسية
وامل�ت�ق��اع��دي��ن وال�ب�ل��دي��ة ب��اق�ت��راح�ين
بقوانني لكل منهم.
وك� � � � ��ان ع� � � ��دد االق � � �ت � � ��راح � � ��ات ف��ي
دور االن� �ع� �ق ��اد األول  14اق �ت��راح��ا
والثاني  13والثالث  13والرابع 19
والخامس  8اقتراحات.

%9

%10.4

االجمالي

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

%29.9

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل االول

املوضوعات

الثاني

النائب

التنمية واالقتصاد

14

مجلس األمة

14

العدل والقضاء

7

الرعاية السكنية

6

الرعاية الصحية

3

الخدمة املدنية

3

عدد
االقتراحات
بقوانني

النائب

عدد
االقتراحات
بقوانني

النائب

عدد
االقتراحات
بقوانني

النائب

عدد
االقتراحات
بقوانني

إبراهيم علي يوسف
خريبط

3

خالد العبداللطيف
املسلم

3

عبدالعزيز فهد
املساعيد

3

فالح مبارك
الحجرف

6

إبراهيم محمد
امليلم

2

خالد النزال املعصب

3

خالد صالح الغنيم

1

عبدالكريم هالل
الجحيدلي

3

الفي فهد الالفي

1

أحمد زيد السرحان

2

أحمد عبداللطيف
العبدالجليل

6

خالد محمد الشديد
الطاحوس

1

عبداللطيف
عبدالحسني
الكاظمي

مبارك عبدالعزيز
الحساوي

10

الرعاية االجتماعية

2

التعليم

2

أحمد نايف محمد
الخليفي

7

التجنيس

2

املتقاعدون

2

ابراهيم طاهر
عبدالله املطوع

2

البلدية

2

جاسم أحمد
األستاذ

2

الجيش والشرطة

1

الشباب والرياضة

1

جمعان محمد
الحريتي

1

القروض

1

حزام فالح امليع

1

أخرى

7

حسن جوهر حيات

2

االجمالي

67

حمد مبارك العيار

9

خلف هضيبان
العتيبي
راشد إبراهيم
إسماعيل
راشد سيف
الحجيالن

5

مبارك عبدالله
الدبوس

3

1

محمد حمد ناصر
البراك

3

علي إبراهيم املواش

1

6

علي ثنيان صالح
األذينة

4

محمد وسمي
ناصر السديران

3

5

عبدالله علي حاجية
دشتي

6

راشد عوض
الجويسري

3

علي صالح الفضالة

6

مرضي عبدالله
األذينة

3

سليمان يوسف
الذويخ

7

عيسي عبدالله
محمد بهمن

3

ناصر صنهات
العصيمي

10

صالح عبدالوهاب
الرومي

4

غانم مبارك
العميري

4

ناصر علي املعيلي

4

يوسف خالد املخلد

2

عباس حبيب مناور

1

فالح حمود
الصويلح

1

يوسف عبدالعزيز
الوزان

3

14

تلفزيون المجلس
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حل ضيفا على برنامج «بال حصانة» في تلفزيون المجلس

الكندري :إلغاء الرقابة المسبقة على المشاريع
السكنية لن يضعف المساءلة عن التجاوزات
استضاف برنامج بال حصانة على تلفزيون المجلس
رئيس اللجنة اإلسكانية النائب فيصل الكندري
الذي تناول جهود المجلس الحالي لحل القضية
اإلسكانية مستعرضا األولويات التي حددها
المواطنون في بدء الفصل التشريعي وجهود
المجلس لتحقيقها وإلى التفاصيل:

فيصل الكندري

وأك � � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال� �ك� �ن ��دري
أن األزم � ��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ل�ي�س��ت ول �ي��دة
اللحظة وإنما نتيجة حتمية لتراكم
الطلبات اإلسكانية على مدار سنوات
ط��وي �ل��ة م �ش �ي��را إل� ��ى أن م ��ن ي�ه��اج��م
املجلس الحالي ب��أن حلوله للقضية
ح�ب��ر ع�ل��ى ورق ال تنطلق م��ن تقييم
م��وض��وع��ي وع�ل��ق ق��ائ�لا :إن��ه ال يملك
حق تقييم جهود مجلس األم��ة لحل
ال �ق �ض �ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة غ �ي��ر أص �ح��اب
ال �ط �ل �ب��ات وه� ��م أص� �ح ��اب ال� �ح ��ق ف��ي
الحكم على الحلول التي طرحت من
خ�ل�ال امل�ج�ل��س ال �ح��ال��ي وت �ح��دي��د ما
إذا ك��ان��ت ح�ب��را على ورق كما ي��روج
البعض أم أنها حلول حقيقية.
وأض� � � � ��اف ال � �ك � �ن � ��دري أن ال �س �ب��ب
ال��رئ �ي �س��ي ف ��ي ت �ف��اق��م األزم � ��ة ت��أج�ي��ل
ال� �ح� �ل ��ول ل� �س� �ن ��وات ط ��وي� �ل ��ة م�ح�م�لا
املجالس والحكومات السابقة سبب
تفاقم األزمة حيث وصل عدد الطلبات
اإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة إل � � ��ى  108آالف ط �ل��ب
ف �ض�لا ع��ن ال �ط �ل �ب��ات ال �س �ن��وي��ة ال�ت��ي
ت �ق��در ب �ح��وال��ي  9آالف ط�ل��ب سنويا
الف� �ت ��ا إل � ��ى أن ال �ق �ض �ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
ك��ان��ت تعاني م��ن ق��ان��ون عقيم فيما
يتعلق بنصه على تأسيس شركات
مساهمة يتملك املواطنون  50باملئة
من أسهمها وتوزع بقية األسهم بني
الحكومة والشركات الخاصة مشيرا
إلى أن ع��زوف الشركات الخاصة عن
امل �ش��ارك��ة ي ��دل ع�ل��ى وج ��ود خ�ل��ل في
ت�ط�ب�ي�ق��ه ح �ي��ث إن ��ه ل��م ت �ت �ق��دم ش��رك��ة
واح � � � ��دة ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي امل� �ش ��اري ��ع
اإلسكانية وفقا لهذا القانون مما يدل
على أن��ه م�ش��روع ف��اش��ل ألن��ه ل��و كان
امل��وض��وع مجديا بالنسبة لشركات
القطاع الخاص لتنافست فيما بينها
على املشاركة فيه معتبرا أن مجلس
األمة أعاد الحياة للقضية اإلسكانية
مرة أخ��رى من خالل تعديله القانون

ال �ق��دي��م ال � ��ذي ح �م��ل أع� �ب ��اء إض��اف �ي��ة
على كاهل مؤسسة الرعاية السكنية
ووض� ��ع ال �ع��راق �ي��ل أم� ��ام ط ��رح ح�ل��ول
واقعية.
وتابع الكندري أن املجلس الحالي
ل ��م ي �ت �ح��رك أو ي �ض��ع أول � ��وي � ��ات م��ن
ت�ل�ق��اء نفسه وإن �م��ا أش ��رك امل��واط�ن�ين
م �ع ��ه ف� ��ي ص� �ي ��اغ ��ة ت� �ل ��ك األول � ��وي � ��ات
وق ��د ج ��اءت ال�ق�ض�ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة في
م�ق��دم��ة أول ��وي ��ات امل��واط �ن�ين وم ��ن ثم
قام املجلس بجهود كبيرة للوصول
إل� ��ى خ �ط��ة زم �ن �ي��ة م �ل��زم��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة
ح��رك��ت امل ��اء ال��راك��د ف��ي ت�ل��ك القضية
وب � � ��دأت ال �ع �ج �ل��ة ت � ��دور ب �ت ��وزي ��ع 12
أل ��ف وح� ��دة س �ن��وي��ة وع �ل��ى ال�ج��ان��ب
ال �ت �ن �ف �ي��ذي واك� � ��ب ت �ل��ك ال �ت��وزي �ع��ات
توقيع ع�ق��ود البنية التحتية لغرب
عبدالله املبارك وسيتم توقيع عقود
جنوب املطالع في بداية شهر أبريل
املقبل ويستطيع صاحب الطلب الذي
حددت قسميته خالل عامني أن يأخذ
تصريحا بالبناء والحكومة ملتزمة
في هذا الجانب واملجلس يقوم بدوره
ال��رق��اب��ي وق��د منحت السلطتان تلك
القضية أولوية وهما يحمالن هموم
امل ��واط ��ن ف ��ي ت �ل��ك ال �ق �ض �ي��ة وغ �ي��ره��ا
ويسعيان إلى حلها.
وأث �ن��ى ال �ن��ائ��ب ال �ك �ن��دري ف��ي ه��ذا
ال�ج��ان��ب ع�ل��ى ج �ه��ود وزي ��ر اإلس �ك��ان
ي ��اس ��ر أب � ��ل وق� � ��ال إن � ��ه وزي� � ��ر ن�ش�ي��ط
يتعامل مع القضية اإلسكانية بشكل
وط � �ن ��ي ك �ب �ي��ر وت� ��وج� ��د ل ��دي ��ه رغ �ب��ة
حقيقية في تنفيذ تعهدات الحكومة
وت � �ق� ��دي� ��م ح � �ل � ��وال ج � � � ��ادة وواق � �ع � �ي ��ة
للمشكلة اإلسكانية.
رقابة مسبقة
وبسؤاله عن رؤيته لصحة التوجه
برفع ال��رق��اب��ة املسبقة على املشاريع
اإلس �ك��ان �ي��ة ق ��ال ال �ك �ن��دري إن ذل ��ك لم

يكن ب��دع��ة ابتدعها املجلس الحالي
حيث إن معظم املجالس السابقة لم
ي�ك��ن ه �ن��اك رق��اب��ة م�س�ب�ق��ة ول ��م تسن
تلك الرقابة إال خالل الفترة بني عامي
 1998حتى  2005مشيرا إلى أنه خالل
تلك الفترة زادت األعباء على القضية
اإلس � �ك� ��ان � �ي� ��ة م � ��ؤك � ��دا ص� �ح ��ة ت ��وج ��ه
املجلس الحالي برفع الرقابة املسبقة
عن املشاريع اإلسكانية بقانون حيث
إن� �ه ��ا س �ت �خ��دم امل� �ش ��اري ��ع ال�ض�خ�م��ة
املزمع إنشاؤها ومنها  5مدن كبيرة
مشيرا إلى أن املجلس الحالي يؤمن
بأهمية دور دي��وان املحاسبة ويقدر
هذا الدور لكن حجم املشكلة يقتضي
أن نسابق الزمن للحد من تفاقمها.
ك �م��ا اش� � ��ار إل � ��ى أن رف � ��ع ال��رق��اب��ة
امل �س �ب �ق��ة ب� �ق ��ان ��ون ال ي �ع �ن��ي أن ت�ل��ك
املشاريع بمأمن من املحاسبة فهناك
رق ��اب ��ة م��ؤس �س��ة ال ��رع ��اي ��ة ال�س�ك�ن�ي��ة
ولجنة امل�ن��اق�ص��ات فضال ع��ن تقرير
دوري ن �ص��ف س �ن��وي ي �ق��دم ملجلس
األم��ة كما ان هناك رقابة الحقة على
ت�ل��ك امل �ش��اري��ع الف �ت��ا إل��ى أن املجلس
ل��م يطلق ي��د ال��وزي��ر وإن�م��ا ت��م منحه
ف��رص��ة ل�لإن�ج��از م��ؤك��دا ان��ه على قدر
املسؤولية ويجتهد لحل القضية.
أولويات
وفيما يتعلق باألولويات األخرى
قال الكندري إن املجلس الحالي عمل
ل �ص��ال��ح امل ��واط ��ن وإن � ��ه ب��ال �ن �ظ��ر إل��ى
ال �ق��وان�ين ال �ت��ي اق��ره��ا امل�ج�ل��س بعني
اإلن �ص��اف ي ��درك أن غالبيتها إن لم
يكن جميعها يمس املواطن بصورة
م �ب��اش��رة ف�ق��د أص ��در امل�ج�ل��س ح��زم��ة
م��ن ال�ق��وان�ين ل��م ت�ص��در ع��ن املجالس
السابقة ب��رغ��م ال�ح��اج��ة امللحة إليها
وم� �ن� �ه ��ا ك� �س ��ر االح � �ت � �ك� ��ار م� ��ن خ�ل�ال
قوانني مثل ال��وك��االت وم��ن ب��اع بيته
وال�ع�م��ال��ة املنزلية وح��ق امل��واط��ن في

اللجوء إلى املحكمة الدستورية ودعم
م��واد البناء وال�ب��ي أو ت��ي واملشاريع
ال�ص�غ�ي��رة م�ع�ت�ب��را ان ت�ل��ك ال�ق��وان�ين
بعضها لم يكن موجودا في السابق
والبعض اآلخر كان مشوها وعقيما
وق � ��ام امل �ج �ل��س ب � ��دوره إلص �ل��اح ه��ذا
ال �خ �ل��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ب �م��ا ي �ص��ب ف��ي
تحقيق مصلحة املواطنني.
أزمة الدعوم
وب �س��ؤال��ه ع��ن قضية رف��ع ال��دع��وم
أوض��ح ال�ك�ن��دري أن املجلس الحالي
ورث تركة ثقيلة في مختلف املجاالت
وم�ن�ه��ا ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي ال ��ذي ال
ي��زال قائما على امل ��ورد األوح ��د وأن��ه
كان لزاما على املجالس والحكومات
السابقة ع��دم ت��رك تلك املشكلة دون
حلول لتنويع مصادر الدخل مشيرا
إلى أن ترحيل املشكلة عبر املجالس
امل�ت�ع��اق�ب��ة ح��ول�ه��ا إل��ى أزم ��ة حقيقية
ن�ع�ي�ش�ه��ا ف��ي ال��وق��ت ال ��راه ��ن بسبب
االن� �خ� �ف ��اض ��ات ال �ق �ي��اس �ي��ة ألس� �ع ��ار
النفط وهو ما وضع السلطتني أمام
ع�ج��ز حقيقي ف��ي امل�ي��زان�ي��ة وإن ك��ان
االح�ت�ي��اط��ي م��وج��ودا لكنه ل��ن ي��دوم
ط��وي�لا إذا ب��دأن��ا ف��ي االع �ت �م��اد عليه
وم��اذا سنفعل بعد أن تنتهي أم��وال
االحتياطي؟
وأع��رب ال�ك�ن��دري ع��ن اع�ت�ق��اده بأن
رف � ��ع ال� ��دع� ��م ال ي� �ت� �ج ��اوز ك ��ون ��ه ح�لا
ترقيعيا ل�لأزم��ة ك�م��ا أن امل�ب�ل��غ ال��ذي
ستوفره الحكومة من الدعم لن يسد
إال جزءا يسيرا من العجز فإلى ماذا
ستلجأ أيضا لسد كامل العجز؟
وأعرب الكندري عن استغرابه من
إصرار الحكومة على التوجه املباشر
إل � ��ى ج� �ي ��ب امل � ��واط � ��ن ع� �ن ��د ك� ��ل أزم� ��ة
اقتصادية تلوح ف��ي األف��ق م��ؤك��دا أن
ما تقدمه الحكومة ليس حال لألزمة
وأن الحاجة ماسة إلى معالجة كاملة

للوضع االق�ت�ص��ادي وإص�ل�اح شامل
يقوم على خطط قابلة للتنفيذ وفقا
لجدول زمني محدد.
وأش � � � � ��ار إل � � ��ى أن امل � �ج � �ل ��س ي �ق ��وم
ب �ج �ه��ود ح�ث�ي�ث��ة مل �س��اع��دة ال�ح�ك��وم��ة
على إيجاد مخارج لألزمة املالية وتم
وض ��ع ال �خ �ط��وط ال �ع��ري �ض��ة ملعالجة
االخ � �ت�ل��االت امل��ال �ي��ة م �ش �ي��دا ف ��ي ه��ذا
الصدد بسمو رئيس مجلس ال��وزراء
الشيخ جابر املبارك معتبرا أنه رجل
دول��ة متميز حيث وج��ه رس��ال��ة قوية
ل ��وزرائ ��ه ب��أن��ه ل��ن ي�ب�ق��ى ف��ي منصبه
غ� �ي ��ر ال � ��وزي � ��ر ال � � ��ذي ي �م �ت �ل��ك ال ��رؤي ��ة
وال �ط �م ��وح م �ط��ال �ب��ا م ��ن ال يستطيع
القيام بمتطلبات املرحلة االقتصادية
الصعبة فعليه مغادرة الحكومة الفتا
إل ��ى أن ه �ن��اك اج �ت �م��اع��ات م�ت��واص�ل��ة
ل �ل �ج �ن��ة امل� ��ال � �ي� ��ة ب� �ح� �ض ��ور رئ �ي �س��ي
السلطتني ملتابعة الجهود الحكومية
وخططها وتصوراتها لتخطي األزمة
مشيدا بتعاون الحكومة مع املجلس
ك �م��ا أع � ��رب ع ��ن ت�م�ن�ي��ات��ه ب��اس �ت �م��رار
ه ��ذا ال �ت �ع��اون م ��ن خ �ل�ال ال �ب �ح��ث عن
حلول أخرى بعيدا عن الدعوم مشيرا
إل� ��ى أن� ��ه إذا أص � ��رت ال �ح �ك��وم��ة على
امل �س��اس ب��امل��واط �ن�ين ف��إن�ه��ا ستدخل
ف��ي ص ��دام م��ع امل�ج�ل��س وع �ل��ق ق��ائ�لا:
إن امل��واط��ن ال�ك��وي�ت��ي ل��ن ي�ب�خ��ل على
ب �ل��ده ب��امل �س��اه �م��ة ف ��ي ع �ب��ور أزم�ت�ه��ا
وأن لديه الوطنية الكافية والكاملة
غير أن مبادرة الحكومة بوضعه أمام
فوهة املدفع والبدء به كأبسط وأسهل
الحلول لديها غير مقبول مشددا على
أن الحكومة مطالبة بالقيام بدورها
ب ��وض ��ع خ �ط��ة ب �ع �ي��دة امل � ��دى تضمن
ع� � ��دم ت� �ص ��دي ��ر امل �ش �ك �ل ��ة ل �ل �م �ج��ال��س
وال�ح�ك��وم��ات املقبلة حتى ال نقع في
نفس أخطاء املاضي.
ورد ال �ك �ن��دري ع �ل��ى س� ��ؤال ب�ش��أن
م � �ش� ��ارك � �ت� ��ه ف� � ��ي إح � � � � ��دى م � �س � �ي ��رات
امل � �ع � ��ارض � ��ة إب � � � ��ان ص � � � ��دور م ��رس ��وم
ال�ص��وت ال��واح��د بأنه ش��ارك كمراقب
س� �ي ��اس ��ي ول� �ي ��س ع� ��ن ق� �ن ��اع ��ة ب�ت�ل��ك
امل�س�ي��رات وأن م��ا ش��اه��ده خ�ل�ال تلك
امل� �س� �ي ��رات ج �ع �ل �ت��ه ي��رف �ض �ه��ا رف �ض��ا
تاما لتنافيها مع طبيعة أهل الكويت
مؤكدا أن��ه ش��ارك عن قناعة تامة في
أول انتخابات للصوت ال��واح��د وأنه
أف� �ض ��ل م ��ن ن� �ظ ��ام األص� � � ��وات األرب � ��ع
وم �ن ��ح ف ��رص ��ة ل �ل �ك �ف��اءات ب� ��أن ي�ق��دم
ن�ف�س��ه ل�ل�ش�ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ع��ن ط��ري��ق
ال�ت��رش��ح مل�ج�ل��س األم ��ة ك�م��ا أن نظام
ال �ص��وت ال��واح��د ق�ض��ى ع�ل��ى مشكلة
تبادل األصوات التي أفرزت برملانات
ال تمثل جميع أطياف املجتمع.
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العيسى :زيادة االعتماد على
التكنولوجيا والتعامل االلكتروني
أك� � � ��د وزي� � � � ��ر ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة ووزي� � � ��ر
التعليم العالي د .ب��در العيسى ان
ال��وزارة مقبلة خ�لال الفترة املقبلة
ع �ل��ى ال ��ول ��وج ب �ق��وة ف��ي اس �ت �خ��دام
التكنولوجيا والتعامل االلكتروني
وعدم االعتماد على العمل الورقي.
وق� � � ��ال ال� �ع� �ي� �س ��ى ف � ��ي ت �ص��ري��ح
للصحافيني عقب افتتاحه مبنى
منطقة م �ب��ارك ال�ك�ب�ي��ر التعليمية
ام ��س ان ال�ع�م��ل ال�ك�ت��رون�ي��ا يسهل
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن االج � � � � ��راءات وي �س ��رع
إن �ج��از امل �ع��ام�لات ول ��ذا ك��ان مبنى
منطقة مبارك الكبير التعليمية من
املباني الذكية.
واع � � � � ��رب خ� �ل ��ال االف� � �ت� � �ت � ��اح ع��ن
س � �ع � ��ادت � ��ه ب � �م� ��ا ع� ��رض � �ت� ��ه اح� � ��دى
ال�ط��ال�ب��ات م��ن م �ش��روع علمي ح��از
م��ؤخ��را امل��رك��ز ال�ث��ان��ي ف��ي مسابقة
ابتكار الكويت مشيدا باالنجازات
ال � �ت� ��ي ح �ق �ق �ت �ه��ا امل� �س ��اب� �ق ��ة ال �ت ��ي
اطلقتها من سنوات الشيخة فادية
السعد.
وح� ��ول امل�ل�اح �ظ��ات ف ��ي امل�ب��ان��ي
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال � �ج � ��دي � ��دة وك �ي �ف �ي��ة
التعامل معها قال الوزير العيسى
ان ل � �ك� ��ل م� �ب� �ن ��ى س� �ل� �ب� �ي ��ات ��ه ب �ع��د
االن�ش��اء وال يتم اكتشافها اال بعد
استخدام املبنى لذا يتم حصر تلك
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السكنية تستقبل
مالحظات المواطنين
دع��ت املؤسسة العامة للرعاية
السكنية امل��واط�ن�ين إل��ى إبالغها
ع ��ن أي م�ل�اح� �ظ ��ات ف ��ي ال �ب �ي��وت
املخصصة لهم مضيفة أن البيوت
تخضع لكفالة وصيانة الشركات
املنفذة مل��دة سنة لألعمال املدنية
وس� � �ن� � �ت �ي��ن ألع� � � �م � � ��ال ال � �ك � �ه� ��رب� ��اء
وامليكانيك.
وق � ��ال � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة ف � ��ي ب �ي ��ان
ص� �ح ��اف ��ي إن م� �ك ��ات ��ب اإلش � � ��راف

ال�ت��اب�ع��ة ل�ق�ط��اع ال�ت�ن�ف�ي��ذ ب�م��واق��ع
البيوت في املدن املختلفة تستقبل
مالحظات املواطنني خالل أوقات
الدوام الرسمي.
وأض��اف��ت أن ال �ش��رك��ات املنفذة
للبيوت ملزمة بتعديل املالحظات
وإص � �ل ��اح أي خ �ل ��ل م �ت �س �ب �ب��ه ب��ه
طبقا لشروط التعاقد بينها وبني
املؤسسة.

حيات :إدخال اللغة العربية
لمناهج جامعة مكسيكية

العيسى يفتتح مبنى منطقة مبارك الكبير التعليمية

امل�لاح �ظ��ات واح��ال �ت �ه��ا ال ��ى الجهة
املنفذة الستكمالها.
م��ن جانبه ق��ال الوكيل املساعد
لقطاع التنمية التربوية واالنشطة
فيصل املقصيد ان املبنى الجديد
ص � � � ��رح اك� � ��ادي � � �م� � ��ي م � � ��ن امل � �ب� ��ان� ��ي
املتطورة واملزود بأحدث التقنيات
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة وي �خ��دم
االسرة التعليمية والطلبة.
ب ��دوره ق��ال امل��دي��ر ال�ع��ام ل�ل�إدارة

ال � �ع� ��ام� ��ة مل �ن �ط �ق��ة م� � �ب � ��ارك ال �ك �ب �ي��ر
التعليمية م�ن�ص��ور ال��دي�ح��ان��ي ان
مواكبة املتغيرات الهائلة في شتى
مناحي الحياة املختلفة استوجب
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ن �ه��وض ب�م��دارس�ن��ا
ذات االدارات املتطورة.
وأشار الى ان ذلك كان من خالل
م �ش��روع ال �ج��ودة ال�ش��ام�ل��ة واع�ل��ن
عن اط�لاق مشروع املنطقة الذكية
لتسهيل اج ��راء امل�ع��ام�لات لجميع

امل��راج �ع�ي�ن ل�ل�م�ن�ط�ق��ة ت�م��اش�ي��ا مع
التطور التكنولوجي حيث اصبح
م��ن امل�م�ك��ن ان �ه��اء اغ �ل��ب امل�ع��ام�لات
ال � �ك � �ت� ��رون � �ي� ��ا م� � ��ن خ� �ل� ��ال اج � �ه� ��زة
الهواتف الذكية او من خالل موقع
املنطقة وتشغيل صالة املراجعني
باملبنى الجديد.

الخضر :الكويت في مقدمة الدول
التي تكافح اإلرهاب
أك � � ��د رئ � �ي� ��س األرك� � � � � ��ان ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل �ج �ي��ش ال � �ف ��ري ��ق ال � ��رك � ��ن م �ح �م��د
ال �خ �ض ��ر ان ال �ك ��وي ��ت ك ��ان ��ت وم��ا
زالت في مقدمة ال��دول التي تكافح
االره � � � � � � � ��اب.وان اه� � ��م م � ��ا ي ��واج� �ه ��ه
العالم ال�ي��وم ه��و م �ح��اوالت بعض
ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات اإلره� ��اب � �ي� ��ة وم �ن �ه��ا
(داع � ��ش ) رس ��م ص� ��ورة ال تعكس
حقيقة ال��دي��ن االس�لام��ي متخذين
ف� �ي� �ه ��ا ال � �ق � �ت� ��ل وال � � ��دم � � ��ار وس �ي �ل ��ة
واالره��اب منهجا وترويع اآلمنني
اس �ل��وب��ا واض� ��اف ال �ف��ري��ق الخضر
ف��ي كلمة ل��ه بالجلسة االفتتاحية الخضر خالل الجلسة االفتتاحية ملؤتمر رؤساء أركان الدول املشاركة في التحالف الدولي
للمؤتمر ال�ث��ام��ن ل��رؤس��اء األرك ��ان
ل � � ��دول ال� �ت� �ح ��ال ��ف ض� ��د (داع � � � ��ش ) صاحب السمو أمير البالد القائد وذل� ��ك اي �م��ان��ا م�ن��ا ب�م�س��اه�م��ة ذل��ك
امل�ق��ام ف��ي ال�ك��وي��ت «ان�ن��ا مطالبون األع� �ل ��ى ل �ل �ق��وات امل �س �ل �ح��ة ال�ش�ي��خ ف��ي إف�ش��اء ال�س�لام ال��دول��ي وال��رق��ي
بتكثيف ال�ج�ه��ود م��ع دول ال�ع��ال��م ص � �ب� ��اح االح� � �م � ��د (ق� � ��ائ� � ��دا ل �ل �ع �م��ل بمفهوم االنسانية.
ل�ل�ت�ص��دي ل �ظ��اه��رة االره � ��اب ال�ت��ي االن�س��ان��ي) ودول ��ة ال�ك��وي��ت (م��رك��زا
واك � ��د أه �م �ي��ة ه� ��ذا امل ��ؤت �م ��ر ف��ي
ت �م��ارس �ه��ا ت �ل��ك ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات ال�ت��ي ان� �س ��ان� �ي ��ا ع ��امل � �ي ��ا) م� �م ��ا ي��دف �ع �ن��ا ظل استمرار التحديات والظروف
تهدد امن الدول واستقرارها.
ل �ل �م �ض ��ي ق� ��دم� ��ا ن � �ح ��و ال� �ت� �ص ��دي األم � �ن � �ي � ��ة ال � �ب� ��ال � �غ� ��ة ال� � ��دق� � ��ة ال� �ت ��ي
واعرب عن فخر واعتزاز القوات للتنظيمات اإلره��اب �ي��ة واج�ت�ث��اث ي��واج�ه�ه��ا ال�ع��ال��م بشكل ع��ام وف��ي
املسلحة الكويتية باختيار حضرة ج� � ��ذور االره� � � ��اب وال� �ق� �ض ��اء ع�ل�ي��ه امل �ح �ي��ط اإلق �ل �ي �م��ي ب �ش �ك��ل خ��اص

االم ��ر ال ��ذي يحتم علينا التكاتف
والعمل الجماعي الدؤوب ملواجهة
تلك التحديات.
وق� � ��ال ان� �ن ��ا ن �ت��اب��ع ب �ق �ل��ق ب��ال��غ
تطورات األوضاع األمنية املؤسفة
وم� � �ح � ��اوالت م� ��ا ي �س �م��ى ب�ت�ن�ظ�ي��م
داع � ��ش اإلره� ��اب� ��ي ل �ت �ق��وي��ض ام��ن
واس � � �ت � � �ق� � ��رار امل � �ح � �ي� ��ط اإلق� �ل� �ي� �م ��ي
وال� ��دول� ��ي م ��ؤك ��دا وق � ��وف ال �ك��وي��ت
ودع� �م� �ه ��ا ل �ل �ت �ح��ال��ف ال� ��دول� ��ي ف��ي
مواجهة ه��ذا التنظيم والهجمات
االرهابية التي يتعرض لها العالم
اجمع وخ��اص��ة تلك التي يتعرض
لها اخ��وان�ن��ا ف��ي س��وري��ا وال �ع��راق.
ودعا الفريق الخضر الى استغالل
ه��ذا امل��ؤت�م��ر ال ��ذي ت �ش��ارك ف�ي��ه 29
دول � ��ة ل �ت �ب ��ادل وت ��وح �ي ��د وج �ه��ات
ال�ن�ظ��ر وامل �ض��ي ق��دم��ا ف��ي محاربة
االرهاب بكل أشكاله.

أع �ل��ن س�ف�ي��ر دول� ��ة ال �ك��وي��ت ل��دى
الواليات املتحدة املكسيكية وعميد
ال �س �ل �ك�ي�ن ال ��دب� �ل ��وم ��اس ��ي ال �ع ��رب ��ي
واالس�ل��ام� ��ي س �م �ي��ح ج ��وه ��ر ح �ي��ات
ن�ج��اح وف��د مجلس ال �س �ف��راء ال�ع��رب
في املكسيك بادخال «اللغة العربية»
ال ��ى امل �ن �ه��اج ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ف��ي جامعة
(سان لويس بوتوسي) الحكومية.
جاء ذلك خالل مباحثات اجراها
وف � ��د م �ج �ل��س ال� �س� �ف ��راء ال � �ع� ��رب ف��ي
امل �ك �س �ي ��ك م� ��ع ح ��اك ��م والي� � ��ة (س� ��ان
ل ��وي ��س ب ��وت ��وس ��ي) خ � ��وان م��ان��وي��ل
ل ��وب � �ي ��ز ك� � � ��اري� � � ��را وق � � � ��ال ال �س �ف �ي��ر
ح �ي��ات وف ��ق ب �ي��ان ت�ل�ق�ت��ه ك ��ون ��ا ان
املباحثات ج��اءت في اعقاب الزيارة
« التاريخية» التي قام بها الرئيس
امل �ك �س �ي �ك��ي أن ��ري� �ك ��ي ب �ي �ن �ي��ا ن�ي�ي�ت��و
للكويت والسعودية واالمارات وقطر
الشهر املاضي ووقعت خاللها اكثر
من  50اتفاقية منها  12مع الكويت.
وذك � � ��ر ال �س �ف �ي ��ر ح � �ي� ��ات ان وف ��د

م �ج �ل��س ال� �س� �ف ��راء ن ��اق ��ش م ��ع وزي ��ر
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع ��ال ��ي ورئ� �ي ��س ج��ام�ع��ة
(س ��ان ل��وي��س ب��وت��وس��ي) وع ��دد من
االك��ادي �م �ي�ين م �س��ودة خ �ط��اب ن��واي��ا
وم� ��ذك� ��رة ت �ف��اه��م ل �ت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون
ال � �ث � �ن ��ائ� ��ي ف � ��ي م � � �ج � ��االت ال �ت �ع �ل �ي��م
والبحوث العلمية.
واوضح ان الوفد نجح في ادخال
اللغة العربية الى املناهج التعليمي
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة «ال�ع��ري�ق��ة « ك�م��ا اتفق
ع�ل��ى م�ت��اب�ع��ة امل��وض��وع بالتنسيق
ب �ي��ن ادارة ال � �ج ��ام � �ع ��ة وال � �س � �ف� ��ارة
امل � �ص � ��ري � ��ة ف� � ��ي امل� �ك� �س� �ي ��ك الرس� � � ��ال
م��درس�ي�ن متخصصني م��ن ال�ق��اه��رة
لتدريس اللغة العربية في الجامعة.
وق��ال ان رئيس وع�م��داء الجامعة
املكسيكية وافقوا كذلك على اقتراح
ب��ان�ش��اء م��رك��ز ل�ل��دراس��ات واالب�ح��اث
االس � �ت ��رات � �ي � �ج � �ي ��ة مل� �ن� �ط� �ق ��ة ال � �ش ��رق
االوس� � ��ط ف ��ي ال �ج��ام �ع��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة
الوطنية.

النادي العلمي يحذر
من انقراض أسماك القرش
ح� ��ذر ال� �ن ��ادي ال �ع �ل �م��ي م��ن ان
اس �م��اك ال �ق��رش ت�ع��رض��ت م��ؤخ��را
لكثير من الهجمات البشرية ادت
ال� ��ى ت �ن��اق��ص اع� ��داده� ��ا م ��ا ي��ؤث��ر
ع �ل��ى ال � �ت� ��وازن ال �ب �ي �ئ��ي وي �ح �ت��اج
ل��وض��ع ح��د ل��ه واك��د اهمية وضع
وتنفيذ خطط وطنية للمحافظة
ع �ل��ى أس �م��اك ال �ق��رش وح�م��اي�ت�ه��ا
من خطر االن�ق��راض بفعل الصيد
الجائر.
وق � � ��ال م ��دي ��ر م ��رك ��ز ال �س �ب��اح��ة
وال �غ��وص وع�ض��و ف��ري��ق ال�غ��وص
الكويتي بالنادي الكابنت مشاري
ال� �خ� �ب ��از ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
ع �ل��ى ه��ام��ش م �ح��اض��رة (ح �م��اي��ة
أس� �م ��اك ال� �ق ��رش م ��ن االن � �ق� ��راض)
نظمها النادي امس ان املحاضرة
تأتي ضمن دورات منظمة ب��ادي
العاملية للغوص التخصصية و
ت��رك��ز ع�ل��ى ض ��رورة ال�ح�ف��اظ على
أسماك القرش وأسباب تعرضها
ل�ل�ان� �ق ��راض وت� �ن ��اق ��ص اع� ��داده� ��ا

بسبب ال�ص�ي��د ال�ج��ائ��ر والشبكي
م� ��ا اس � �ف ��ر ع� ��ن ت� ��راج� ��ع امل � �خ ��زون
السمكي بصورة مقلقة.
واك � � � ��د خ� � �ط � ��ورة ت � ��زاي � ��د ن �س��ب
ان� �ق ��راض أس� �م ��اك ال� �ق ��رش ك��ون�ه��ا
تحتاج إل��ى ف�ت��رات طويلة لبلوغ
سن التكاثر وفترات حمل طويلة
ل�لان�ج��اب م��ا ي��زي��د ذل��ك م��ن خطر
االن �ق��راض خصوصا ف��ي البلدان
األكثر صيدا لها.
واش� � � � � ��ار ال� � � ��ى ان� � � ��ه م� � ��ن ض �م��ن
األس �ب��اب ال�ت��ي تجعل الصيادين
يتجهون إلى صيد أسماك القرش
ه��و الحصول على زعانفها التي
ت �ع �ت �ب��ر أك �ث ��ر ث �م �ن��ا م ��ن ل�ح��وم�ه��ا
وأكثر الوجبات رواجا في مطاعم
األس � �م� ��اك وال � �ق� ��اء أج �س��ام �ه��ا ف��ي
امل� �ي ��اه ل��رخ��ص ث�م�ن�ه��ا م ��ا يشكل
تهديدا كبيرا ورئيسيا لهذا النوع
من األسماك.

16

األخيرة

aldostoor

الثالثاء  15جمادى األولى  23 . 1437فبراير  -2016العدد 788

قطاع اللجان في األمانة العامة
احتفل باألعياد الوطنية

األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري متحدثا للصحافيني

ب �ح �ض��ور األم �ي��ن ال� �ع ��ام مل�ج�ل��س
األم ��ة ع�ل�ام ع�ل��ي ال �ك �ن��دري واألم�ي�ن
ال� �ع ��ام امل �س��اع��د ل �ق �ط��اع ال �ج �ل �س��ات
عادل اللوغاني اقام قطاع الجلسات
ف ��ي األم� ��ان� ��ة ال �ع ��ام ��ة ص� �ب ��اح أم��س
احتفالية بمناسبة احتفاالت دولة

ال�ك��وي��ت ب��ال��ذك��رى ال�ع��اش��رة لتولي
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح –
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه  -مقاليد الحكم
وذكرى مرور  25عاما على التحرير
و 55عاما على االستقالل وذلك في

النجاة الخيرية تقيم مخيما
طبيا للعمالة الوافدة

ويسلم احدى منتسبات األمانة جائزة

الساحة الخارجية ملبنى املجلس.
وحضر االحتفالية التي تخللها
اف �ط��ار ج�م��اع��ي للعاملني ب��األم��ان��ة
كل من األمني العام املساعد لشؤون
حرس املجلس اللواء خالد الوقيت
واألمني العام املساعد لقطاع املوارد

ال �ب �ش ��ري ��ة اي � �م� ��ان ال � �ب� ��داح واالم �ي��ن
العام املساعد لقطاع اللجان نادية
ال �ق �ط��ام��ي واألم� �ي��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د
ل �ق �ط��اع امل �ع �ل��وم��ات خ��ال��د امل�ط�ي��ري
واألم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام امل � �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
الخدمات خالد العساف.

األبراج تستعيد بريقها وتستقبل الزوار بحلة جديدة

أبراج الكويت

م �ج �ل��س ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وم��ن
ب��اق��ي دول العالم مبينا ان االب��راج
ت �ض��م م�ط�ع�م��ا ب��اع �ل��ى امل��واص �ف��ات
العاملية ومقهى وقاعة احتفاالت.
واضاف ان البرج األكبر والرئيس

الذي يحمل الكرتني يدل على املبخر
ف ��ي ح �ي�ن إن ال � �ب ��رج ال� �ث ��ان ��ي ال ��ذي
يحمل ك��رة واح��دة ي��دل على امل��رش
أما البرج الثالث وهو األصغر فيدل
على املكحلة وهي ادوات لها ارتباط
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بالطابع الثقافي والتراثي الكويتي
املمتد حتى وقتنا الحاضر وال��ذي
يحكي عن تاريخ البالد وما تميز به
اهلها من كرم وحفاوة.
واوض � � ��ح ان ب � ��رج امل �ب �خ��ر ي�ب�ل��غ
ط��ول��ه  187م �ت��را ع��ن س �ط��ح ال�ب�ح��ر
وي � �ب � �ل� ��غ ق � �ط� ��ر ق� ��اع� ��دت � ��ه  20م� �ت ��را
ويحتوي على خ��زان يتسع ملليون
غ ��ال ��ون م �ك �ع��ب م ��ن امل� �ي ��اه ام� ��ا ب��رج
امل � ��رش ف �ي �ب �ل��غ ارت� �ف ��اع ��ه  147م �ت��را
وقطر قاعدته  18مترا وه��و عبارة
ع� ��ن خ� � ��زان ل �ل �م �ي��اه ي �ت �س��ع مل �ل �ي��ون
غالون مكعب أما برج املكحلة فيبلغ
ارتفاعه  113مترا وقطر قاعدته 12
مترا ويستخدم لتوصيل الكهرباء
ل �ل �م �ن �ط �ق��ة امل �ح �ي �ط��ة وض��واح �ي �ه��ا
اضافة ال��ى ان��ارة البرجني االخرين
م��ن ال �خ��ارج م��ن خ�ل�ال  100ك�ش��اف
ثبتت عليه.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

د.محمد األنصاري

ال� �ط� �ب ��ي ي �ع �ب ��ر ع � ��ن م� � ��دى اه �ت �م ��ام
ال �ج �م �ع �ي��ة ب��ال �ج��ال �ي��ات ف ��ي ال �ب�ل�اد
وي �ع �ب��ر ع ��ن م ��دى اه �ت �م��ام ال�ك��وي��ت
ب �ج��ان��ب ك �ب �ي��ر م ��ن ج ��وان ��ب ح�ق��وق
اإلنسان وهو الرعاية الصحية لهم.

الوفيات

بعد انتهاء أعمال الصيانة التي استمرت  5سنوات

استعادت ابراج الكويت بريقها
وع��ادت تسعد زواره ��ا من الكويت
وخ��ارج �ه��ا م ��رة اخ ��رى ب�ع��د ان�ت�ه��اء
ع�م�ل�ي��ات ال�ص�ي��ان��ة ال�ف�ن�ي��ة ال�لازم��ة
ع�ب��ر ت�ط��وي��ر وت �ح��دي��ث ال��دي �ك��ورات
ال��داخ �ل �ي��ة وال ��واج� �ه ��ات ال��زج��اج�ي��ة
التي استغرقت نحو خمس سنوات
لتبقى هذه االب��راج معلما تاريخيا
ورمزا وطنيا عصريا.
واك��د املدير العام ألب��راج الكويت
م � �ب� ��ارك ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال� �ع� �ن ��زي ف��ي
ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا ع �ل��ى ه��ام��ش حفل
االف� �ت� �ت ��اح ال � ��ذي اق� �ي ��م ل�لاع�لام �ي�ين
وال�ص�ح��اف�ي�ين ام ��س ح ��رص ش��رك��ة
امل�ش��روع��ات السياحية على تنمية
وتطوير القطاع السياحي بالبالد
وقال العنزي ان ابراج الكويت تعتبر
واج �ه��ة ح�ض��اري��ة ل�ل�ب�لاد وم�ق�ص��دا
سياحيا ل �ل��زوار وال�س�ي��اح م��ن دول

ت�ن�ظ��م ج�م�ع�ي��ة ال �ن �ج��اة ال�خ�ي��ري��ة
م �خ �ي �م��ا ط �ب �ي��ا ان� �س ��ان� �ي ��ا ل�ل�ك�ش��ف
امل� �ج ��ان ��ي ع� �ل ��ى ال� �ع� �م ��ال ��ة ال� ��واف� ��دة
بمنطقة أمغرة بمدينة العزاب يوم
 25فبراير الجاري باشراف وتنفيذ
ل �ج �ن��ة ال��رح �م��ة ل �ل �خ��دم��ات ال�ط�ب�ي��ة
التابعة للجمعية.
وق � � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل�ل�ج�م�ع�ي��ة
د.محمد األنصاري لكونا ان تنظيم
املخيم يأتي تقديرا لدور الجاليات
ف� � ��ي ت� �ن� �م� �ي ��ة امل� �ج� �ت� �م ��ع ول� �ت� �ق ��دي ��م
الخدمات التي تساعدهم على أداء
عملهم بجد وإخالص.
وذك��ر أن املخيم سيقوم بفحص
ط� �ب ��ي ش� ��ام� ��ل ع� �ل ��ى ال� �ع� �م ��ال ��ة ذات
األج � � � � ��ور ال� �ض� �ع� �ي� �ف ��ة وال� �ب� �س� �ي� �ط ��ة
والكشف عليها من جميع األمراض
عالوة على تقديم العالج الالزم بعد
الكشف عليها مجانا عبر مجموعة
ك�ب�ي��رة م��ن األط �ب��اء وامل �م��رض�ين من
مختلف الجنسيات.
وأك ��د األن� �ص ��اري أن ه ��ذا املخيم

• منيرة حمد محمد البصيلي ،أرملة :إبراهيم حمد بوقريص،
 76عامًا( ،شيعت) ،رجال :ديوان بوقريص ،كيفان ،ق ،1ش ،11م ،2تلفون:
 ،97851111نساء :الخالدية ،ق ،2ش ،22م4
• ض�ح�ي��ة الف ��ي زاي� ��د امل �ط �ي��ري ،زوج � ��ة :ش�ل�ي��وي��ح ت��رك��ي ن��اص��ر
امل�ط�ي��ري 47 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت) ،ال �ف��ردوس ،ق ،5ش ،1ج ،12م ،27تلفون:
97177292
• فراهة درك��ال حسني الخالدي ،أرم�ل��ة :شبيب تركي الخطيمي
ال �خ��ال��دي 66 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي �ع��ت) ،ال�ص�ب��اح�ي��ة ،ق ،3ش ،4م ،1089ت�ل�ف��ون:
99626144 - 50525255
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10 - 22
أعلى مد
 01.18ظهرا
أدنى جزر
 07.07صباحا
 06.55مساء

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

