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التعليمية:
استعجال مشروع
الجامعات
الحكومية

 30عاما على افتتاح
مبنى مجلس األمة:
رمز الديمقراطية
الكويتية العريقة

الناشي :المجلس
الحالي أزال العوائق
التشريعية أمام
الرعاية السكنية

الرئيس األميركي أكد أن تسمية األمير قائدا للعمل اإلنساني أمر يستحقه

أوباما :مجلس األمة مثال يحتذى
به في المنطقة

واشنطن تدعم أمن الكويت في ظل
األوضاع األمنية غير المستقرة
أك ��د ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي ب ��اراك
أوب� � ��ام� � ��ا م � ��وق � ��ف ب � �ل� ��اده ال � ��داع � ��م
ألم ��ن واس �ت �ق��رار ال �ك��وي��ت ف��ي ظل
األوض � ��اع األم �ن �ي��ة غ �ي��ر امل�س�ت�ق��رة
ف��ي املنطقة وأه�م�ي��ة توسعة أطر
ال �ت �ع��اون ب�ين ال�ب�ل��دي��ن والشعبني
الصديقني بما يخدم مصالحهما
املشتركة.
ج� � ��اء ذل� � ��ك ف� ��ي رس� ��ال� ��ة خ�ط�ي��ة
ت �س �ل �م �ه��ا ص ��اح ��ب ال �س �م ��و أم �ي��ر
ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ه �ن��أ ال��رئ �ي��س االم �ي��رك��ي خ�لال�ه��ا
سموه بمناسبة االحتفال بمرور
خ� �م� �س ��ة وخ � �م � �س �ي�ن ع � ��ام � ��ا ع �ل��ى
ذك ��رى االس �ت �ق�لال وم� ��رور خمسة
وعشرين عاما على ذكرى تحرير

دولة الكويت ومرور عشر سنوات
على تولي حضرة صاحب السمو
أمير البالد مقاليد الحكم.
ك�م��ا تضمنت ال��رس��ال��ة تأكيد
ال��رئ �ي��س األم �ي��رك��ي ب� ��اراك أوب��ام��ا
أن ت�س�م�ي��ة س �م��وه ق ��ائ ��دا للعمل
اإلنساني هو أمر يستحقه سموه
ل � �ل� ��دور ال � � ��ذي ي� �ق ��وم ب� ��ه ف� ��ي دع ��م
القضايا االنسانية.
ك � �م� ��ا أش � � � ��اد ب� � ��ال� � ��دور ال� �ف ��اع ��ل
مل�ج�ل��س األم� ��ة ف��ي ت��رس �ي��خ أس��س
الديمقراطية الكويتية ومنح املرأة
حقوقها السياسية وهو ما يمثل
مثاال يحتذى به في املنطقة.
تفاصيل (ص)02

الحكومة :ال تخفيض ألعداد
مرضى العالج بالخارج
ب �ي �ن �م��ا ن� �ف ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ات� �خ ��اذ
أي ق � � ��رار ب � �ش ��أن ت �خ �ف �ي��ض أع� � ��داد
امل ��رض ��ى أو ت�خ�ص�ي��ص م �ي��زان �ي��ات
م�ح��ددة ال يمكن ت�ج��اوزه��ا إذ أعلن
رئيس اللجنة املالية واالقتصادية
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
ع��ن اج �ت �م��اع االح� ��د امل �ق �ب��ل ل�ت�ق��دي��م
ال �ح �ك��وم��ة ت� �ص ��ورات ب��دي �ل��ة ب�ش��أن
ش��رائ��ح ال�ت�ع��رف��ة امل�ق�ت��رح��ة املتعلقة
بالكهرباء واملاء والوقود.

واوض� � � � ��ح ال � �ش� ��اي� ��ع أم � � ��س ع �ق��ب
اج� �ت� �م ��اع ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون امل��ال �ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب��رئ��اس��ة
رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم
ان ال �ح �ك��وم��ة ق ��دم ��ت ب ��دي ��ل واح ��د
ب � �ش� ��أن ش � ��رائ � ��ح ال � �ك � �ه ��رب ��اء وامل� � ��اء
وطلبت منها اللجنة تقديم بدائل
اخرى في اجتماع االسبوع املقبل.
تفاصيل (ص)05-04

ملف «الدستور»
 315اقتراحا بقانون في الفصول التشريعية
الثالث والرابع والخامس

تفاصيل (ص)13-11

إلغاء الرقابة
المسبقة والتحقيقات
الجلسة المقبلة

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متوجها إلى القاهرة للمشاركة في مؤتمر رؤساء البرملانات العربية

الغانم يشارك في مؤتمر رؤساء
البرلمانات العربية
ت � � ��وج � � ��ه رئ � � � �ي � � ��س االت � � � �ح � � ��اد
البرملاني العربي رئيس مجلس
األم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م ع�ل��ى رأس
وف��د ب��رمل��ان��ي أم��س إل��ى ال�ق��اه��رة
وذل� � ��ك ل �ل �م �ش��ارك��ة ف� ��ي امل��ؤت �م��ر
األول لرؤساء البرملانات العربية
الذي يقام في مقر جامعة الدول
ال �ع ��رب �ي ��ة ت �ح ��ت ع � �ن� ��وان (رؤي � ��ة
ب��رمل��ان �ي��ة مل ��واج� �ه ��ة ال �ت �ح��دي��ات
ال��راه �ن��ة ل�ل�أم��ة ال �ع��رب �ي��ة) خ�لال
الفترة  25-24فبراير الجاري.

وك� ��ان ف��ي وداع ال �غ��ان��م على
ارض املطار كل من النائب مبارك
الحريص ووزير األشغال العامة
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
األم ��ة د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر وال�س�ف�ي��ر
املصري لدى دولة الكويت ياسر
عاطف وأم�ين ع��ام مجلس العام
األمة عالم الكندري واألمني العام
امل�س��اع��د ل �ش��ؤون ح��رس مجلس
األمة اللواء خالد الوقيت.
ويضم الوفد البرملاني املرافق

ل �ل �غ��ان��م ك ��ل م ��ن وك� �ي ��ل ال�ش�ع�ب��ة
البرملانية النائب فيصل الشايع
ون��ائ��ب رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
النائب محمد الجبري.
كما بعث رئيس مجلس األمة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ب �ب��رق �ي��ة تهنئة
ال ��ى رئ �ي��س ال�ج�م�ع�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
في جمهورية غويانا التعاونية
ب� � � ��ارت� � � ��ون س� � �ك � ��وت �ل��ان � ��د وذل � � ��ك
بمناسبة العيد الوطني لبلده.

الميزانيات :الحكومة غير جادة
في تسوية مشاكل المناطق الحرة
أك� ��د 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 أن ال� �ح� �ك ��وم ��ة غ�ي��ر
جادة في إج��راءات تسوية مشاكل
امل�ن��اط��ق ال�ت�ج��اري��ة ال�ح��رة وحصر

ال �ق �س��ائ��م ال �ص �ن��اع �ي��ة م �ش �ي��را ف��ي
الوقت نفسه إلى إن هناك تهاونا
وت� � �ج � ��اه �ل��ا ح � �ك� ��وم � �ي� ��ا واض � �ح� ��ا
ف ��ي ع ��دم ت�ن�ف�ي��ذ ت��وص �ي��ة ال�ل�ج�ن��ة
امل�ت�ك��ررة سنويا بحصر القسائم

ال � �ص � �ن� ��اع � �ي� ��ة وف� � � ��ق اش� � �ت � ��راط � ��ات
وم�ت�ط�ل�ب��ات ال�ج�ه��ات ال��رق��اب�ي��ة ما
جعل هذا امللف يتفاقم.
تفاصيل (ص)03

ك �ش ��ف م� �ق ��رر ل �ج �ن��ة االول� ��وي� ��ات
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال �ن��ائ��ب اح �م��د الري عن
أن ج ��دول اع �م��ال جلستي ال�ث�لاث��اء
واالربعاء املقبلني  2 - 1مارس املقبل
ي�ت�ض�م��ن م�ن��اق�ش��ة امل ��داول ��ة ال�ث��ان�ي��ة
اللغاء الرقابة املسبقة علي املشاريع
االسكانية واالقتراح بقانون بشأن
االدارة العامة للتحقيقات وتقرير
ال �ل �ج �ن ��ة ال �ص �ح �ي ��ة ب � �ش� ��أن ح �ق��وق
املسنني والرعاية االجتماعية لهم.
واوض � ��ح ان امل �ج �ل��س س�ي�ن��اق��ش
كذلك الطلب املقدم من بعض النواب
ب� �ش ��أن وق � ��ف ص � ��رف امل �خ �ص �ص��ات
امل��ال �ي��ة ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج وم ��ن ثم
م� �ن ��اق� �ش ��ة اوض� � � � ��اع غ� �ي ��ر م� �ح ��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة الس� �ت� �ي� �ض ��اح س �ي��اس��ة
الحكومة بشأنهم.
تفاصيل (ص)03

ندوة

محمد طنا:

 لن نسمح برفع الدعمأو ارتفاع أسعار
البنزين حتى لو وصلنا
إلى أبعد مدى
تفاصيل (ص)07
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أوباما :األمير يستحق لقب قائد العمل اإلنساني وملتزمون بأمن الكويت

صاحب السمو استقبل ناصر المحمد والسفير
األميركي وهنأ رئيس غويانا وسلطان بروناي

ومستقبال دوغالس سيليمان

سمو األمير مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

ت�س�ل��م ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح ح� �ف� �ظ ��ه ال� �ل ��ه
ورع � � ��اه ب �ق �ص��ر ب� �ي ��ان ظ �ه��ر ام��س
رس��ال��ة خطية م��ن ال��رئ�ي��س ب��اراك
أوب��ام��ا رئ �ي��س ال ��والي ��ات امل�ت�ح��دة
األم��ري�ك�ي��ة الصديقة هنأ خاللها
سموه بمناسبة االحتفال بمرور
خ� �م� �س ��ة وخ � �م � �س �ي�ن ع � ��ام � ��ا ع �ل��ى
ذك ��رى االس �ت �ق�لال وم� ��رور خمسة
وعشرين عاما على ذكرى تحرير

دولة الكويت ومرور عشر سنوات
على تولي حضرة صاحب السمو
أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد م �ق��ال �ي��د ال �ح �ك��م كما
ت�ض�م�ن��ت ال��رس��ال��ة ت��أك �ي��د م��وق��ف
ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة األم ��ري� �ك� �ي ��ة
ال�ص��دي�ق��ة ال��داع��م ألم��ن واس�ت�ق��رار
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي ظ ��ل األوض � ��اع
األمنية غير املستقرة في املنطقة
وعلى أهمية توسعة أطر التعاون
بني البلدين والشعبني الصديقني
بما ي�خ��دم مصالحهما املشتركة

م� �ش� �ي ��را إل � ��ى أن ت �س �م �ي��ة س �م��وه
ق ��ائ ��دا ل�ل�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي ه ��و أم��ر
يستحقه سموه للدور الذي يقوم
به في دعم القضايا االنسانية كما
أشاد بالدور الفاعل ملجلس األمة
ف��ي ت��رس�ي��خ أس ��س ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة وم �ن��ح امل � ��رأة ح�ق��وق�ه��ا
ال �س �ي��اس �ي��ة وه ��و م��ا ي�م�ث��ل م�ث��اال
ي �ح �ت��ذى ب��ه ف��ي امل �ن �ط �ق��ة.وق��د ق��ام
بتسليم ال��رس��ال��ة ل�س�م��وه سفير
ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة األم ��ري� �ك� �ي ��ة

اس� �ت� �ق� �ب ��ل س � �م ��و ول � � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه بقصر بيان
ص�ب��اح ام��س سمو الشيخ ناصر
املحمد واستقبل وزير العدل وزير
األوق � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون اإلس�ل�ام �ي ��ة
يعقوب الصانع.
كما استقبل املستشار يوسف
ج��اس��م امل �ط��اوع��ة رئ �ي��س املجلس
األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء ورئ �ي��س محكمة
ال � �ت � �م � �ي � �ي� ��ز ورئ � � � �ي� � � ��س امل� �ح� �ك� �م ��ة
ال� ��دس � �ت� ��وري� ��ة وامل � �س � �ت � �ش� ��ار ع �ل��ي
بوقماز وكيل محكمة االستئناف
وع � �ض� ��و امل� �ح� �ك� �م ��ة ال ��دس� �ت ��وري ��ة
وامل �ه �ن��دس ع�ب��دال�ل�ط�ي��ف السريع
وكيل وزارة العدل وعضو املجلس
األع �ل��ى ل�ل�ق�ض��اء وذل� ��ك بمناسبة
ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ب�م�ن��اص�ب�ه��م ال �ج��دي��دة

وحضر املقابلة وزير العدل ووزير
األوق � � � ��اف وال� � �ش � ��ؤون اإلس�ل�ام �ي ��ة
الصانع.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س إدارة ج �م �ع �ي��ة
ال� �ه�ل�ال األح� �م ��ر د .ه �ل�ال ال �س��اي��ر
وامل� � ��دي� � ��ر ال� � �ع � ��ام مل� �ع� �ه ��د دس� �م ��ان
ل �ع�لاج ال �س �ك��ر د .ق �ي��س ال��دوي��ري
حيث أهديا سموه كتابا بعنوان
(ب ��ذل وع �ط ��اء) ي�ت�ض�م��ن ع �ط��اءات
وإن�ج��ازات جمعية الهالل األحمر
ال�ك��وي�ت�ي��ة خ�ل�ال م�س�ي��رت�ه��ا وذل��ك
ب �م �ن��اس �ب��ة م� � ��رور  50ع ��ام ��ا ع�ل��ى
إنشائها.
وب � � �ع� � ��ث س� � �م � ��و ول� � � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ب �ب��رق �ي��ة
ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى ال��رئ �ي��س داف �ي��د آرث��ر
جرانجي رئيس جمهورية غويانا

ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ال� �ص ��دي� �ق ��ة ض�م�ن�ه��ا
س�م��وه خ��ال��ص تهانيه بمناسبة
ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي ل �ب�لاده متمنياله
موفور الصحة والعافية.
وب � �ع � ��ث ب� �ب ��رق� �ي ��ة ت� �ه� �ن� �ئ ��ة إل� ��ى
ال �س �ل �ط��ان ال� �ح ��اج ح �س��ن ال�ب�ل�ق�ي��ه
س � �ل � �ط ��ان ب� � ��رون� � ��اي دار ال � �س �ل�ام
الصديقة ضمنها سموه خالص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
ل �ب��رون��اي دار ال �س�ل�ام م�ت�م�ن�ي��ا له
موفور الصحة والعافية.

ال� �ص ��دي� �ق ��ة ل� � ��دى دول� � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
دوغالس سيليمان.
وح� �ض ��ر امل �ق��اب �ل��ة ن ��ائ ��ب وزي ��ر
ش ��ؤون ال ��دي ��وان األم �ي��ري الشيخ
ع �ل��ي ال� �ج ��راح وال �س �ف �ي��ر األس �ب��ق
ل � �ل� ��والي� ��ات امل � �ت � �ح� ��دة األم ��ري� �ك� �ي ��ة
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ل� � ��دى دول� � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
إدوارد غنيم.
من جهة أخرى استقبل حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص �ب��اح األح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح

ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع� � ��اه ب �ق �ص��ر ب�ي��ان
ص�ب��اح ام��س سمو الشيخ ناصر
امل �ح �م��د وب �ع��ث ح �ض��رة ص��اح��ب
ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال � � �ب �ل ��اد ب �ب��رق �ي��ة
ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى ال��رئ �ي��س داف �ي ��د آرث ��ر
ج � ��ران� � �ج � ��ي رئ � � �ي � ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة
غ ��وي ��ان ��ا ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ة ال �ص��دي �ق��ة
ع� �ب ��ر ف� �ي� �ه ��ا س � �م� ��وه ع � ��ن خ��ال��ص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني
لبالده متمنيا له موفور الصحة
وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د ال �ص��دي��ق دوام

ال � �ت � �ق� ��دم واالزده� � � � � � � ��ار .ك� �م ��ا ب �ع��ث
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ببرقية تهنئة إلى السلطان الحاج
حسن البلقيه سلطان بروناي دار
السالم الصديقة عبر فيها سموه
ع� ��ن خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة
ال� �ع� �ي ��د ال� ��وط � �ن� ��ي ل � �ب� ��رون� ��اي دار
السالم متمنيا له موفور الصحة
وال �ع��اف �ي��ة ول�ل�ب�ل��د ال �ص��دي��ق دوام
التقدم واالزدهار.

ولي العهد استقبل المحمد والصانع والمطاوعة

سمو ولي العهد مستقبال يعقوب الصانع
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رفع إيرادات القسائم الصناعية إلى  48مليون دينار بزيادة قدرها % 48

الميزانيات :الحكومة غير جادة في تسوية مشاكل
المناطق التجارية الحرة والقسائم الصناعية
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 عبد
الصمد ان اللجنة اجتمعت ملناقشة
م�ي��زان�ي��ة الهيئة ال�ع��ام��ة للصناعة
للسنة امل��ال�ي��ة  2016/2017وتبني
لها ما يأتي :
أوال -عدم وفاء الحكومة بتعهده
:h
رغ� � � ��م ت� �ل� �م ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ج� �ه ��ود
ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي ت�ص��وي��ب ك��م ك�ب�ي��ر من
م�لاح�ظ��ات�ه��ا اإلداري� � ��ة واإلج��رائ �ي��ة
إال أن امل�ل�اح �ظ �ت�ي�ن األس��اس �ي �ت�ي�ن
وال � �ل � �ت �ي�ن م � ��ن أج� �ل� �ه� �م ��ا ت � ��م رف ��ض
ميزانية الهيئة آن��ذاك واملتمثلتني
ف� ��ي م� �ش ��اك ��ل امل� �ن ��اط ��ق ال �ت �ج ��اري ��ة
الحرة وحصر القسائم الصناعية
لم تتخذ الحكومة فيهما إجراءات
جادة لتسويتهما.
ث��ان �ي��ا  -إي� �ق ��اف وزي � ��ر ال �ت �ج��ارة
وال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ة ل � �س � �ح ��ب ال� �ق� �س ��ائ ��م
املخالفة:
عبرت اللجنة عن بالغ استيائها
مل ��ا ت �ش �ه��ده ال �ق �س��ائ��م ال �ص �ن��اع �ي��ة

م ��ن ت � �ج� ��اوزات ص ��ارخ ��ة وت�ع�ط�ي��ل
لتنفيذ القانون إذ إن وزير التجارة
وال�ص�ن��اع��ة أوق��ف إج� ��راءات سحب
عدد من القسائم الصناعية نشرت
قراراتها في الجريدة الرسمية في
سنة  2014من دون الرجوع للهيئة.
وبينت اللجنة أنها ترى تهاونا
وتجاهال حكوميا واضحا في عدم
تنفيذ توصيتها امل�ت�ك��ررة سنويا
ب�ح�ص��ر ال�ق�س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة وف��ق
اش� �ت ��راط ��ات وم �ت �ط �ل �ب��ات ال �ج �ه��ات
ال ��رق ��اب� �ي ��ة م� �م ��ا ج� �ع ��ل ه� � ��ذا امل �ل��ف
ي �ت �ف��اق��م إل� ��ى ح ��د ب ��ات ��ت ال �ت �ق��اري��ر
الرقابية تعج بمخالفاتها وتأكيد
ديوان املحاسبة عدم دقة مخرجات
ن� � �ظ � ��ام اإلج � � � � � � � � ��راءات ال� �ص� �ن ��اع� �ي ��ة
املعمول به حاليا وأنها تتعارض
م� ��ع ك � �ش� ��وف امل �ف �ت �ش�ي�ن وال� �ع� �ق ��ود
األصلية للمستثمرين وصلت إلى
ح ��د وج� ��ود اخ �ت�ل�اف ج ��وه ��ري في
مساحات األراض ��ي الصناعية في
بعض املناطق بني سجالت بلدية
ال�ك��وي��ت وس �ج�لات ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة

األولويات :اإلسكان
والتحقيقات والمسنين
على جدول جلسة  1مارس

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

ب�ي��ن م � �ق ��رر ل �ج �ن��ة االول � ��وي � ��ات
ال �ن��ائ��ب أح �م��د الري ب �ن��ود ج��دول
أعمال جلستي الثالثاء واالربعاء
امل�ق�ب�ل�ين  2-1م ��ارس امل�ق�ب��ل حيث
س� � �ي� � �ش � ��رع امل� � �ج� � �ل � ��س ب� � �ع � ��د ب �ن��د
الرسائل الواردة بمناقشة املداولة
ال �ث��ان �ي��ة إلل �غ ��اء ال��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة
ل�لاس�ك��ان واي �ض��ا اق �ت��راح بقانون
بشأن االدارة العامة للتحقيقات
وت �ق��ري��ر ال�ل�ج�ن��ة ال�ص�ح�ي��ة ب�ش��أن

ق��ان��ون ح �ق��وق امل�س�ن�ين وال��رع��اي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة ل �ه��م م �ش �ي��را ال ��ى ان
املجلس سيناقش ك��ذل��ك الطلبني
املقدمني م��ن بعض ال�ن��واب بشأن
وق��ف ص��رف امل�خ�ص�ص��ات امل��ال�ي��ة
للعالج بالخارج ومن ثم مناقشة
اوض � ��اع غ �ي��ر م �ح ��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة
السيتضاح سياسة الحكومة في
شأنهم.

جانب من اجتماع سابق للجنة األولويات

للصناعة بفارق مليوني متر مربع!
ثالثا  -املناطق التجارية الحرة
وأوض�ح��ت اللجنة أن�ه��ا م��ازال��ت
ت��رى وج ��ود ارت �ب��اك م��ال��ي وإداري
ف��ي امل�ن��اط��ق ال�ت�ج��اري��ة ال �ح��رة وأن
ه��ذه امل�ن��اط��ق ت��دار م��ن قبل الهيئة
العامة للصناعة في حني يفترض
ع ��دم اخ�ت�ص��اص ال�ه�ي�ئ��ة ب��إدارت �ه��ا
ل �ل �ت �ف��رغ ل �ل �ن �ش��اط��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة
ال� �ت ��ي ه� ��ي م� ��ن ص �ل��ب اخ �ت �ص��اص

ال�ه�ي�ئ��ة األم� ��ر ال� ��ذي أدى إل ��ى ع��دم
وجود وحدة تنظيمية معتمدة في
هيكلها التنظيمي إلدارة املناطق
ال�ح��رة وأن��ه ال رق��اب� َ�ة مالية عليها
م ��ن ق �ب��ل ج �ه��از امل ��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي�ين
لعدم وضوح تبعيتها اإلدارية.
ه� ��ذا ب �خ�ل�اف م ��ا ي� � ��ورده دي� ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة س � �ن� ��وي� ��ا م� � ��ن ض �ع��ف
اإلج � � ��راءات ح �ي��ال ال �ت �ع��دي��ات على
أم�ل��اك ال ��دول ��ة ف��ي امل �ن��اط��ق ال �ح��رة

وال�ت��أخ��ر ف��ي تحصيل ال��رس��وم من
الشركات املنتفعة والتغاضي عن
ت � �ج� ��اوزات وم �خ��ال �ف��ات ال �ش��رك��ات
فيها.
رابعا  -مجلس إدارة الهيئة:
وط �ب �ق��ا ل �ت��وص �ي��ة ال �ل �ج �ن��ة ف�ق��د
واف ��ق أخ �ي��را م�ج�ل��س ال � ��وزراء على
رف � ��ع ال �ق �ي ��م اإلي � �ج� ��اري� ��ة ل �ل �ق �س��ائ��م
الصناعية رغ��م ت��أخ��ره ف��ي تطبيق
ه��ذه التوصية ل�ع��دة س�ن��وات وهو
ما سيسهم في رفع إيرادات الهيئة
ف� ��ي ال �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة ال� �ج ��دي ��دة م��ن
القسائم الصناعية إل��ى  48مليون
دي �ن��ار وب ��زي ��ادة ق��دره��ا  % 48عن
التقديرات السابقة.
كما تبني للجنة أن��ه ق��د ت��م رفع
إي � �ج� ��ار امل� �ت ��ر ال� �س� �ن ��وي ل �ل �ق �س��ائ��م
ال �ح��رف �ي��ة وال �ت �ج ��اري ��ة وال �خ��دم �ي��ة
م��ن  2.4دي �ن��ار إل ��ى م��ا ي� ��راوح 9-7
دن ��ان� �ي ��ر ل �ل �م �ت��ر امل� ��رب� ��ع ل �ل �ق �س��ائ��م
املؤجرة للغير حسب طبيعة نشاط
ال�ق�س�ي�م��ة وزي � ��ادة إي �ج��ار القسائم
الصناعية املستثمرة من أصحابها

من  200فلس إلى ما بني  400فلس
إلى دينار على نحو تدريجي عند
تجديد العقود.
وش � ��ددت ال�ل�ج�ن��ة ع �ل��ى ض ��رورة
إعادة النظر في الالئحة التنفيذية
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ب� �م ��ا ي �س �ه ��م ف � ��ي ت �ف �ع �ي��ل
م�ج�ل��س إدارت �ه��ا وب�ش�ك��ل ي�ح��د من
تضارب املصالح الناتج من تمثيل
ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص ل �ي �ك��ون م�ج�ل��س
اإلدارة حياديا ومستقال في اتخاذ
قراراته ومنها على سبيل املثال ما
أثبته دي ��وان املحاسبة م��ن وج��ود
تعديات على أمالك الدولة من قبل
أح��د أع �ض��اء مجلس إدارة الهيئة
عن طريق إحدى شركاته املدارة من
قبله وتمت تسويتها مؤخرا إال أنه
لم يتم تحصيل قيم تلك التعديات!

مناقشة الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة االجتماع المقبل

التعليمية :استعجال مشروع
الجامعات الحكومية
ن��اق �ش��ت ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون التعليم
وال�ث�ق��اف��ة واإلرش� ��اد البرملانية في
اجتماعها امس عددا من املشاريع
واالق �ت��راح��ات ب��ال�ق��وان�ين املتعلقة
ب��ال �ش��أن ال�ت�ع�ل�ي�م��ي ف��ي مقدمتها
م � �ش� ��روع ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
ورسوم املدارس الخاصة.
وق � ��ال رئ �ي��س ال �ل �ج �ن��ة د .ع ��ودة
الرويعي في تصريح للصحافيني
ع�ق��ب ان�ت�ه��اء االج�ت�م��اع ان اللجنة
ن� � ��اق � � �ش � � ��ت م� � � � ��وض� � � � ��وع م � � �ش � � ��روع
ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وط �ل �ب��ت
استعجاله من وزير التربية ووزير
ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي د .ب ��در ال�ع�ي�س��ى
وإرس� � ��ال مل�ج�ل��س االم� ��ة ح �ت��ى يتم
بحثه ومراجعته.
واض ��اف ان إق ��رار ه��ذا امل�ش��روع
س � �ي � �ح� ��ل اش � �ك � ��ال � �ي � ��ة ك � �ب � �ي � ��رة ف��ي
ال� �ج ��ام �ع ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة ال �ح��ال �ي��ة
وامل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة ال ��ى ج��ان��ب معالجة
مشكالت أعضاء هيئات التدريس

جانب من اجتماع سابق للجنة التعليمية

واي � � �ض� � ��ا ت� � ��راك� � ��م اع � � � � ��داد ال �ط �ل �ب��ة
مستقبال.
وأوض� � ��ح ال ��روي� �ع ��ي ان ال�ل�ج�ن��ة
ناقشت ايضا الرسوم الدراسية في
املدارس الخاصة والتفويض الذي
ط�ل�ب�ت��ه ال �ل �ج �ن��ة م ��ن م�ج�ل��س األم ��ة
مبينا ان األس�ب��وع املقبل سيشهد
اجتماعا مع ادارة التعليم الخاص

ملتابعة وبحث هذا املوضوع.
وذك��ر ان اللجنة ناقشت قانون
ال �ت �ع �ل �ي��م ال� �خ ��اص م �ش �ي��را ال� ��ى ان
ال �ل �ج �ن��ة س� �ت� �ق ��دم رؤي� �ت� �ه ��ا ح��ول��ه
ب�ص��ورة شمولية ملعالجة املثالب
املوجودة في القانون.
وق � � � ��ال ال � ��روي� � �ع � ��ي إن ال �ل �ج �ن��ة
ستناقش في االجتماع املقبل ايضا

موضوع االبتعاث والتعيني في كل
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  2010وح �ت��ى ع��ام
.2015
واض � ��اف ان ال �ل �ج �ن��ة س�ت�ن��اق��ش
ك ��ذل ��ك امل� �ق� �ت ��رح ب� �ق ��ان ��ون ب �ح �ق��وق
املؤلف ومشروع القانون في شأن
حقوق امل��ؤل��ف وال�ح�ق��وق امل�ج��اورة
والتعديالت املقدمة عليه الفتا الى
ان ام ��ام ال�ل�ج�ن��ة م�ش��اري��ع بقوانني
س�ت�س�ه��م ف��ي اح � ��داث ن�ق�ل��ة ن��وع�ي��ة
ب��ال �ع �م��ل األك� ��ادي � �م� ��ي وال� �ت ��رب ��وي
والحقوق الفكرية.
واف� ��اد ب ��أن ال�ل�ج�ن��ة م �ص��رة على
االن �ت �ه��اء م ��ن ه� ��ذه ال �ق��وان�ي�ن وف��ق
ج ��دول زم�ن��ي ل�ت��رف�ع��ه ال��ى مجلس
االمة في مدة اقصاها شهران.
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الغانم ترأس اجتماع اللجنة المالية لبحث الوضع االقتصادي

الشايع :بدائل شرائح تعرفة الكهرباء

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا اجتماع اللجنة املالية بحضور عدد من النواب والوزراء

ت � ��رأس رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م � � � � � ��رزوق ع � �ل� ��ي ال� � �غ � ��ان � ��م أم� ��س
اج �ت �م��اع ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون امل��ال�ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة وذل��ك
بحضور رئيس وأعضاء اللجنة
وع� � � ��دد م � ��ن ال � � �ن � ��واب وال � � � � ��وزراء
واملسؤولني املعنيني.
واستكمل االج�ت�م��اع مناقشة
ع � � ��ددا م� ��ن امل ��واض� �ي ��ع امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب ��ال ��وض ��ع االق � �ت � �ص� ��ادي وس �ب��ل
م �ع��ال �ج��ة ال �ع �ج��ز ف ��ي امل �ي��زان �ي��ة
العامة للدولة واستيضاح رؤية
وإس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال�ح�ك��وم��ة بشأن
هذا امللف.
وحضر االجتماع كل من نائب
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
ان � ��س ال� �ص ��ال ��ح ووزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون مجلس ال� ��وزراء ووزي��ر
الكهرباء وامل��اء بالوكالة الشيخ
محمد العبد الله ووزير األشغال
ال �ع��ام��ة ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
م �ج �ل��س األم� � ��ة د .ع �ل��ي ال�ع�م�ي��ر
ووزي � � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة
د.يوسف العلي.
ك � �م� ��ا ح � �ض� ��ر االج� � �ت� � �م � ��اع وك� �ي ��ل
وزارة املالية خليفة حمادة ووكيل
وزارة ال �ك �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء امل �ه �ن��دس
محمد بوشهري وال��وك�ي��ل املساعد
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت��دري��ب في
وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء د .م�ش�ع��ان
العتيبي والوكيل املساعد لشؤون
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة ف��ي وزارة امل��ال�ي��ة
ص � ��ال � ��ح ال � � �ص � � ��رع � � ��اوي وال � �ع � �ض ��و
املنتدب لشؤون التخطيط واملالية
في مؤسسة البترول الكويتية وفاء
ال��زع��اب��ي ون��ائ��ب م��دي��ر ع��ام الهيئة
العامة للصناعة عبد الله الزمامي
وع� ��دد م ��ن ال �ش �خ �ص �ي��ات امل�خ�ت�ص��ة
واملستشارين.

الدعوم الحكومية
ومن جهته قال رئيس اللجنة
امل��ال�ي��ة واالق �ت�ص��ادي��ة البرملانية
ال� � �ن � ��ائ � ��ب ف � �ي � �ص� ��ل ال� � �ش � ��اي � ��ع ان
اجتماع اللجنة والحكومة امس
الثالثاء خصص ملناقشة قضية
الدعوم الحكومية على ان يشهد
اج�ت�م��اع�ه��ا االح� ��د امل�ق�ب��ل تقديم
الحكومة لتصورات بديلة بشأن
شرائح التعرفة املقترحة املتعلقة
بالكهرباء واملاء والوقود.
واوض ��ح ال�ش��اي��ع ف��ي تصريح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ان اج �ت �م��اع أم��س
ي � ��أت � ��ي اس � �ت � �ك � �م� ��اال ل�ل�اج� �ت� �م ��اع
ال �س��اب��ق ل�ل�ج�ن��ة مل�ن��اق�ش��ة قضية
معالجة االختالالت االقتصادية
واالصالحات املالية حيث تقدمت
ال �ح �ك��وم��ة ب �ب��دي��ل واح � ��د ب �ش��أن
ش��رائ��ح ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وطلبت
منها اللجنة تقديم بدائل اخرى
في اجتماع االسبوع املقبل.
وق� � ��ال ان ال �ت �ع��رف��ة ال �ج��دي��دة
امل�ق�ت��رح��ة ل��وق��ود ال�ب�ن��زي��ن تبلغ
 85فلسا للتر ( 91اوكتني) و105
ف�ل��وس للتر ( 95اوك �ت�ي�ن) و165
فلسا للبنزين نوع (الترا) مبينا
ان ال�ل�ج�ن��ة ط�ل�ب��ت م��ن ال�ح�ك��وم��ة
ت �ق��دي��م ت �ص��ورات �ه��ا ب �ش��أن تغير
ت �ل��ك االس � �ع� ��ار ب��ال �ن �س �ب��ة ل�س�ع��ر
ال �س��وق ال�ع��امل��ي وم ��دى تأثيرها
على املواطن.
واض � � ��اف ان � ��ه اذا م� ��ا ت ��م ي��وم
االحد املقبل التوافق مع الحكومة
ع� �ل ��ى ك ��اف ��ة ال� �ق� �ض ��اي ��ا امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب��ال��دع��وم وم�ع��ال�ج��ة االخ �ت�لاالت
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة ف �س �ت �ك��ون ج�ل�س��ة
م�ج�ل��س االم ��ة امل �ق��رر ع�ق��ده��ا في
االول م��ن م��ارس م��وع��دا ملناقشة
املوضوع اما اذا لم تنته اللجنة
م��ن ذل ��ك ف�س�ت�ك��ون امل �ن��اق �ش��ة في
الجلسات االخرى القادمة.

جيب المواطن
وب � � � � � � � � � � � � � � � ��دوره دع � � � � � � � � ��ا ع� � �ض � ��و
ال �ل �ج �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي� ��ة ع � �س � �ك� ��ر ال � �ع � �ن� ��زي
ال�ح�ك��وم��ة ال ��ى ال �ت��ري��ث في رف��ع
ال��دع��وم ع��ن ال��وق��ود وال�ك�ه��رب��اء
وامل��اء و ان ياخذوا باعتبارهم
ان اغ�ل��ب امل��واط�ن�ين روات�ب�ه��م ال
ت�ت�ع��دى  ١٥٠٠دي �ن��ار ف��ي ال��وق��ت
الذي نجد الغالبية منهم مثقلني
بالقروض.
وق � � ��ال ال� �ع� �ن ��زي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ل� � �ل� � �ص� � �ح � ��اف� � �ي �ي��ن أم � � � � � ��س ع� �ق ��ب
اج �ت �م��اع ال �ل �ج�ن��ة ام� ��س :ق �ب��ل ان
ن�ل�ج��أ ال ��ى ج �ي��ب امل ��واط ��ن ه�ن��اك
ت �س��اؤالت نتمنى م��ن الحكومة
االج � ��اب � ��ةع� � �ن � �ه � ��ا اول � � �ه� � ��ا ي �ج��ب
ان ن � �ع� ��رف االرق� � � � ��ام ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة
الس � �ت � �ث � �م � ��ارات � �ن � ��ا ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة

والعوائد الفعليه لها متسائال:
ملاذا تبقى هذه العوائد  ٪٥فقط
رغم ان جميع العقارات الداخلية
والخارجيه ارتفعت  ٣اضعاف.
وت � � � �س� � � ��اءل  :مل� � � � ��اذا ال ي� �ط ��ور
االس� �ت� �ث� �م ��ار ال� �خ ��ارج ��ي وت��زي ��د
نسبة الربحية فيه من  ٥الى ١٣
او  ٪١٥ومل � ��اذا ن ��رى ان جميع
االس �ت �ث �م ��ارات خ ��ارج� �ي ��ة؟ فمن
باب اولى ان تكون االستثمارات
داخلية حتى تكون الفائدة اكبر
فعلى سبيل املثال نجد ان احد
ال�ب�ن��وك اش �ت��رى ع ��ددا ك�ب�ي��را من
االراض��ي وبعد ارتفاع اسعارها
باعها عن طريق املزادات وذهبت
االرباح للمساهمني.
واض��اف يجب ان نعرف قيمة
ال �ه��در ال�ح�ق�ي�ق��ي ف��ي م��ؤس�س��ات
ال��دول��ة ويجب ترشيد امليزانية

«الخارجية» تناقش قانون
حماية المواد النووية
ت �ع �ق��د ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال � � � � �ح � � � � �س� � � � ��اب ال� � �خ� � �ت � ��ام � ��ي
اج �ت �م ��اع ��ات ال� �ي ��وم مل�ن��اق�ش��ة
م �ي��زان �ي��ة امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
ل � �ل � �م� ��وان� ��ئ ل� �ل� �س� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
 2017/2016بحضور ممثلني
ع � ��ن ك � ��ل م � ��ن وزارة امل ��ال� �ي ��ة
ودي��وان املحاسبة واملؤسسة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل� �ل� �م ��وان ��ئ وج� �ه ��از
املراقبني املاليني وما يستجد
من أعمال.

كما تناقش لجنة الشؤون
ال �خ��ارج �ي ��ة م� �ش ��روع ق��ان��ون
باملوافقة على تعديل اتفاقية
ال � �ح � �م ��اي ��ة امل� � ��ادي� � ��ة ل� �ل� �م ��واد
ال� �ن ��ووي ��ة وم � ��ا ي �س �ت �ج��د م��ن
أعمال.

ال��ى ال�ح��د االدن� ��ى وال�ع�م��ل على
ت�ح�ق�ي��ق اك �ب��ر ع��ائ��د ل �ل��دول��ة من
ال� �ه� �ي� �ئ ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة م� �ث ��ل ه �ي �ئ��ة
ال� ��زراع� ��ة وال �ب �ي �ئ��ة واالت� �ص ��االت
وبقية الهيئات االخ ��رى وليس
م��ن امل �ع �ق��ول ان ت �ص��رف ال��دول��ة
ع �ل��ى ه� ��ذه ال �ه �ي �ئ��ات ف ��ي ال��وق��ت
ال� � ��ذي ي �ف �ت��رض ف �ي �ه��ا ان ت��وف��ر
االرباح والعوائد لها.
وت � � � � ��اب � � � � ��ع :االس� � � �ت� � � �ث� � � �م � � ��ارات
ال �خ ��ارج �ي ��ة ل� �ل ��دول ��ة ال ت�ق�ت�ص��ر
ع�ل��ى اس �ت �ث �م��ارات وزارة امل��ال�ي��ة
بل لدينا استثمارات نفطية في
جميع دول العالم وهناك مكاتب
خ ��ارج� �ي ��ة الس� �ت� �ث� �م ��ارات ال �ن �ف��ط
وتمتلك شركة ايكويت اكثر من
 ٤٥٠م�ح�ط��ة وق� ��ود ف��ي مختلف
الدول.
الفوائض المالية

وق� � � ��ال :ي� �ج ��ب ان ن� �ع ��رف اي ��ن
ذهبت الفوائض املالية من النفط
ع�ل��ى م ��دى اك �ث��ر م��ن  ١٠س�ن��وات
ت��راوح��ت ف�ي�ه��ا اس �ع��ار ال�ب�ت��رول
مابني  ٧٠الى  ١٢٠دوالرا ووصل
تصديرنا من النفط الى حوالي
 ٣ماليني برميل سنويا وتصل
قيمتها الى  ١٣٠مليارا في حني
ان م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة ال�س�ن��وي��ة ال
تتعدى  ٥٠مليارا فأين الفوائض
ع �ل��ى م� ��دى ت �ل��ك ال� �س� �ن ��وات؟ هل
ذه� �ب ��ت ال � ��ى ص � �ن� ��دوق االج� �ي ��ال
القادمة او الصندوق السيادي؟
العالج بالخارج

وع �ل��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل كشف
وزي � � ��ر االش� � �غ � ��ال وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس االمة ان مجلس

التتمة ص05

الشايع :التعرفة
الجديدة المقترحة
لوقود البنزين تبلغ
 85فلسا للتر
( 91اوكتين)
و 105فلوس للتر
( 95اوكتين)
و 165فلسا للبنزين
نوع (الترا)
عسكر :أين ذهبت
الفوائض المالية
من النفط على
مدى أكثر من ١٠
سنوات؟
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والماء والوقود األحد المقبل

حديث بني الغانم والشايع

تتمة المنشور ص04
ال� � � � � � ��وزراء ع� ��ال� ��ج ق � � � � ��راره ب� �ش ��أن
مخصصات العالج بالخارج من
 ٥٠الى  ٧٥دينارا للمريض.
وق � � ��ال ال �ع �م �ي ��ر ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي ف��ي مجلس االم ��ة ام��س
بعد االجتماع النيابي الحكومي
ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة ان م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء اس �ت �ك �م��ل ف ��ي ج�ل�س�ت��ه
االخ� �ي ��رة م �ن��اق �ش��ة م�خ�ص�ص��ات
م � � ��رض � � ��ى ال � � � �ع � �ل ��اج ب � ��ال� � �خ � ��ارج
وانتهى الى ضرورة توفير كافة
اإلم �ك��ان �ي��ات ال�ص�ح�ي��ة وال�ط�ب�ي��ة
للمستحقني منهم وفقا للقانون.
وأوض� ��ح ان ال�ح�ك��وم��ة ممثلة
بوزير الصحة والجهات الطبية
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ت� �س� �ع ��ى ال� � ��ى ض �ب��ط
العالج بالخارج من خالل ايفاد
م��ن ه��و مستحق ل�ل�ع�لاج هناك
م�ش�ي��را ال ��ى ان ال��دول��ة ال تبخل
ع �ل��ى م��واط �ن �ي �ه��ا أب� ��دا ون �ح��اول
إيجاد العالج األمثل في الكويت
وم��ن ل��م يتوفر ع�لاج��ه بالداخل
يتاح له العالج بالخارج.
التقييم والمراجعة

واض ��اف ق��ائ�لا :م��ن الطبيعي
ان اي س�ي��اس��ة حكومية معينة
ف ��ي ظ ��ل األوض� � ��اع االق �ت �ص��ادي��ة
ال� �ح ��ال� �ي ��ة س �ت �خ �ض��ع ل �ل �ت �ق �ي �ي��م
وامل��راج �ع��ة وال�ت�ح�س�ين وه ��ذا ما
ت�ح�ق��ق ف��ي ق�ض�ي��ة امل�خ�ص�ص��ات
بالخارج نافيا اتخاذ الحكومة
اي ق ��رار ب �ش��أن ت�خ�ف�ي��ض اع ��داد
املرضى او تخصيص ميزانيات
م � � �ح� � ��ددة ال ي� �م� �ك ��ن ت � �ج� ��اوزه� ��ا
منوها ال��ى ان املعيار الحقيقي
ف� ��ي ذل � ��ك ه� ��و م � ��دى اس �ت �ح �ق��اق
امل��ري��ض للعالج ب��ال�خ��ارج وه��ذا
تقرره لجان طبية متخصصة.

الوزراء الصالح والعبدالله والعمير والعلي خالل االجتماع

واك ��د ان ال��دول��ة م�س�ت�م��رة في
ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى ص�ح��ة مواطنيها
من خالل تقديم العالج الصحي
األم� �ث ��ل داخ � ��ل وخ� � ��ارج ال �ك��وي��ت
الف � �ت� ��ا ال� � ��ى ان اي دي� � �ن � ��ار ي �ت��م
توفيره من خالل خطة الترشيد
فيما يتعلق ب��ال�ع�لاج بالخارج
سيفيد مريضا اخر مستحقا.
وق� � ��ال ان ت ��وج �ي �ه ��ات رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء س �م��و ال�ش�ي��خ
ج��اب��ر امل �ب��ارك واض�ح��ة ل�ل��وزرات
وال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ب �ش��أن
تنفيذ خطة الترشيد لكن صحة
املواطن ال مساومة عليها.
وتابع :ان الحكومة واملجلس
ه� � �م � ��ا ال � � � �ي� � � ��وم أق� � � � � � ��رب م� � � ��ن أي
وق � ��ت آخ � ��ر ف ��ي وج � �ه ��ات ال �ن �ظ��ر
وال �ت��واف��ق وال �ت �ف��اه��م ح ��ول آل�ي��ة
ت��رش�ي��د الدعوم م�ش�ي��را إل ��ى ان

االستفسارات النيابية باتت أقل
م��ن ال �س��اب��ق ب�ع��د ال�ت��وض�ي�ح��ات
التي قدمتها الحكومة.
وأضاف العمير انه تم االتفاق
على عقد اجتماع اخر يوم األحد
املقبل لتوفير املزيد من البيانات
التي طلبها النواب.
وأك� ��د ان ال�ح �ك��وم��ة وامل�ج�ل��س
عينهم ع�ل��ى أال ي�ق��ع ض��رر على
امل ��واط ��ن خ �ل�ال اص�ل��اح ال��وض��ع
االقتصادي واملالي.
اتهامات النواب
وح � ��ول ات� �ه ��ام ب �ع��ض ال �ن��واب
للحكومة بأن ارقامها غير دقيقة
وبياناتها ومعلوماتها ضبابية
غير واقعية ق��ال العمير نحترم
رأي ال �ن��واب وتعليقهم ع�ل��ى ما
ت�ق��دم��ه ال�ح�ك��وم��ة م�ض�ي�ف��ا :وف��ي

االج �ت �م��اع ال �س��اب��ق ت��م االش� ��ادة
ب ��ال �ح �ك��وم ��ة ب� �م ��ا ق ��دم� �ت ��ه ح ��ول
االص �ل ��اح االق� �ت� �ص ��ادي وامل ��ال ��ي
بوقت قصير جدا جاءت االشادة
ل �ي ��س ف �ق ��ط م� ��ن ال � �ن� ��واب وان �م ��ا
حتى من اعضاء املجلس االعلى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وت � ��اب � ��ع ام � � ��س دار
االج �ت �م��اع ب �ش��يء م��ن التفصيل
وارق��ام وشرائح تم تبادل ال��رأي
ح � ��ول ك ��ل م ��ا ق��دم �ت��ه ال �ح �ك��وم��ة
وال� � �ي � ��وم ل� �ي ��س ن� �ه ��اي ��ة امل� �ط ��اف
وعندنا اجتماع مقبل يوم االحد
ال� �ق ��ادم م �س �ت �ط��ردا ق��دم �ن��ا رؤي ��ة
م�ع�ي�ن��ة وي ��وم االح ��د ن�ك�م��ل ه��ذه
الرؤية بما اخذناه من مالحظات
ال� �ن ��واب ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م م �ش �ك��ورا ش��ارك
ف��ي االجتماع واب��دى مالحظات
يتم االخ��ذ بها واس�ق��اط�ه��ا على

 10نواب يطالبون بإدراج التعديالت على
قانون الكويتية في الجلسة المقبلة
ق � � � � � � � � ��دم  10ن� � � � � � � � � � � ��واب ه � ��م
د.عبدالحميد دش�ت��ي وفيصل
ال �ك �ن��دري وع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف
وط�لال ال�ج�لال وم��اج��د موسى
ود .ع ��ودة ال��روي �ع��ي وس�ل�ط��ان
اللغيصم ومحمد طنا ومبارك
ال�ح��ري��ص وع�ب��دال�ل��ه التميمي
ط� �ل� �ب ��ا ب� � � � � ��ادراج االق � �ت � ��راح � ��ات
بقوانني في شأن تعديل بعض
احكام قانون تحويل مؤسسة
ال �خ �ط ��وط ال �ج ��وي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
الى شركة مساهمة ضمن بند
ال��رس��ائ��ل ال � ��واردة ع�ل��ى ج��دول
اع �م��ال الجلسة املقبلة امل�ق��ررة

في  1مارس املقبل.
وج��اء في نص الطلب :نحن
امل��وق �ع�ي�ن ع �ل��ى ال �ط �ل��ب ن�ت�ق��دم
ب ��رس ��ال �ت �ن ��ا الدراج � � �ه � ��ا ض�م��ن
ب �ن ��د ال ��رس ��ائ ��ل ال� � � � ��واردة ع�ل��ى
ج ��دول اع �م��ال ال�ج�ل�س��ة امل�ق��ررة
عقدها يوم الثالثاء أول مارس
امل �ق �ب ��ل وذل� � ��ك مل �ع ��رف��ة اس �ب ��اب
ع� � ��دم ال� � �ت � ��زام ال �ل �ج �ن ��ة امل��ال �ي��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة ب �م��ا ت�ق�ض��ي به
امل��ادة  98من الالئحة الداخلية
مل��واف��اة امل�ج�ل��س ب��ال�ت�ق��ري��ر عن
االق �ت��راح��ات ب �ق��وان�ين بتعديل
ب �ع��ض اح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م 6

ل�س�ن��ة  2008ف��ي ش ��أن تحويل
م ��ؤس� �س ��ة ال� �خ� �ط ��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية ال��ى ش��رك��ة مساهمة
وع��دده��ا  8اق �ت��راح��ات  4منها
م� �ح ��ال ��ة ب� �ص� �ف ��ة االس� �ت� �ع� �ج ��ال
والتعديالت املقدمة عليه.
وب�ع��د ان انتهت اللجنة من
ال �ت �ص��وي��ت ع �ل �ي��ه ق � ��ررت رف�ع��ه
ل �ل �م �ج �ل��س الت� � �خ � ��اذ م � ��ا ي � ��راه
مناسبا بصدده.

ما قدم من دراس��ة وكشف ان من
اب��رز امل�لاح�ظ��ات ان ي�ك��ون هناك
م� ��رون� ��ة ك ��اف� �ي ��ة الدخ� � � ��ال ب�ع��ض
امل �ع �ط �ي��ات ح �ت��ى ن �ص��ل ل�ن�ت��ائ��ج
توافق تصور النواب وقناعتهم
وما يتم استخراجه من الدراسة
املقدمة.
الحل األمثل

واردف :ن�ت�م�ن��ى ان ن�ص��ل مع
ال �ن��واب ل�ق�ن��اع��ة م�ش�ت��رك��ة للحل
االمثل واالسلم لكل ما قدمناه.
وزاد :جلسة االول م��ن م��ارس
ه ��و م ��وع ��د م �ق �ت��رح م ��ن ال �ن ��واب
ف� � � � ��اذا وج� � � � � ��دوا ك� �ف ��اي� �ت� �ه ��م ب �م��ا
ق ��دم� �ت ��ه ال� �ح� �ك ��وم ��ة واالس� �ت� �ن ��اد
ع �ل �ي��ه وم �ن��اق �ش �ت��ه الن �ه��ا ليست
ج �ل �س��ة ت �ص��وي��ت وان� �م ��ا جلسة
م�ن��اق�ش��ة ون �ح��ن ن�ح�ت��رم ال �ن��واب
وسنتعاون معهم مشيرا الى ان
االج��راءات االصالحية ستفضي
ال� ��ى اص �ل��اح اق� �ت� �ص ��ادي ش��ام��ل
ح �ت��ى ل ��و ت ��أخ ��رن ��ا اس� �ب ��وع ��ا او
اسبوعني لن يكون في مشكلة.
وم��ن جهته ق��ال وزي ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون م�ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر
ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ال �ش �ي��خ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه :س �ي �ت��م ت �ع��دي��ل ق ��رار
مجلس ال ��وزراء االخ�ي��ر الخاص
ب � � �ش� � ��أن خ� � �ف � ��ض م� �خ� �ص� �ص ��ات
ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج وسيعلن عنه
في حينه.

العمير :ال تخفيض
ألعداد المرضى أو
ميزانيات محددة
للعالج بالخارج
اتفقنا على عقد
اجتماع األحد
المقبل لتوفير
المزيد من البيانات
التي طلبها النواب
توجيهات رئيس
الوزراء واضحة
بشأن تنفيذ خطة
الترشيد لكن
صحة المواطن ال
مساومة عليها
الدولة ال تبخل
على مواطنيها
أبدا ونحاول إيجاد
العالج األمثل
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الخرينج يقترح إطالق اسم الرئيس
السيسي على أحد الشوارع

نائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج مستقبال عددا من الطلبة الكويتيني الدارسني في مملكة البحرين

تقدم نائب رئيس مجلس االمة
م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ب��اق �ت��راح برغبة
ب� ��اط �ل�اق اس � ��م ال ��رئ� �ي ��س امل �ص ��ري
ع �ب��دال �ف �ت��اح ال �س �ي �س��ي ع �ل��ى اح��د
ال � � �ش� � ��وارع ال ��رئ� �ي� �س� �ي ��ة ف � ��ي دول � ��ة
الكويت.
وق� ��ال ف��ي ن��ص االقتراح: ن�ظ��را
ل�ل��دور الكبير ال��ذي قدمه الرئيس
عبد الفتاح السيسي لألمة العربية
واإلسالمية واملكانة الكبيرة التي
يحظى بها على الصعد اإلنسانية
والثقافية كافة ه��ي مجمل تقدير
واه �ت �م��ام ع��رب��ي وع��امل��ي ك�م��ا أنها

مصدر تقدير لجميع أبناء الخليج
العربي.
ونظرا لعمق الروابط بني دولة
الكويت وجمهورية مصر العربية
الشقيقة وللدور الكبير للرئيس
ع�ب��د ال �ف �ت��اح ال�س�ي�س��ي ف��ي تعزيز
ال �ع�لاق��ات ب�ين ال�ب�ل��دي��ن الشقيقني
تقدمت بذلك االقتراح.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى اس�ت�ق�ب��ل نائب
رئ�ي��س مجلس االم ��ة م �ب��ارك بنيه
الخرينج في مكتبه أمس الثالثاء
ع � � � ��ددا م� � ��ن ال� �ط� �ل� �ب ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن
ال � ��دارس �ي��ن ف� ��ي م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن

الشقيقة.
وج � ��رى خ �ل��ال ال �ل �ق ��اء م�ن��اق�ش��ة
ع ��دد م��ن ال �ق �ض��اي��ا وامل��وض��وع��ات
املتعلقة بالطلبة ال��دارس�ين هناك
والوقوف على ابرز العراقيل التي
ت��واج�ه�ه��م ف��ي مسيرتهم العلمية
وتحقيق اهدافهم االكاديمية كما
استقبل الخرينج وفدا اعالميا من
جمهورية مصر العربية الشقيقة
ووف� � � ��دا م� ��ن ج �م �ع �ي��ة امل �ح��اس �ب�ي�ن
واملراجعني الكويتية.

دشتي يسأل عن التحقق من صحة
قيد البدون في سجالت إحصاء 1965
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دش� �ت ��ي س � ��ؤاال إل� ��ى س �م��و رئ �ي��س
م �ج �ل ��س ال� � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
املبارك ونائب رئيس الوزراء وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
طالب فيه افادته وتزويده باآلتي:
ك� ��م ع� ��دد االف� � ��راد م ��ن ف �ئ��ة غيرم� � �ح � ��ددي ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة امل �س �ج �ل�ي�ن
بالجهاز املركزي ملعالجة اوض��اع
امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة
(ال� �ب ��دون) ال��ذي��ن ق��دم��وا م��ا يثبت
قيدهم في إحصاء عام  1965خالل
ال� �س� �ن ��وات ال �س �ب ��ع امل ��اض� �ي ��ة وم ��ا
س�ب��ب ت��أخ��ره��م ف��ي اث �ب��ات قيدهم
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باإلحصاء املذكور؟
ه ��ل ت�ح�ق��ق ال �ج �ه��از م��ن صحةق �ي ��ده ��م ف� ��ي ال� �س� �ج�ل�ات االص �ل �ي��ة
إلحصاء عام 1965؟
كم عدد االفراد الذين تم تغييرق�ي��ده��م م��ن ع��دم ح��ام�ل�ين إلح�ص��اء
 1965ال��ى حاملني له خ�لال السبع
سنوات املاضية؟

د.عبدالحميد دشتي

أبل يسأل العلي عن مخالفات
الغش التجاري وزيادة األسعار
وج��ه ال�ن��ائ��ب د.خ�ل�ي��ل أب��ل س��ؤاال
إل� � ��ى وزي � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة وال �ص �ن ��اع ��ة
د.ي��وس��ف ال�ع�ل��ي ط��ال��ب ف�ي��ه إف��ادت��ه
وتزويده بما يأتي :
ج��دول تفصيلي يوضح جميعال �ش �ك��اوى ال�ك�ت��اب�ي��ة أو ب��ال�ش�ك��اوى
املثبتة بالحضور الشخصي التي
ق ��دم ��ت م� ��ن م ��واط� �ن�ي�ن أو م�ق�ي�م�ين
ل ��وزارة ال�ت�ج��ارة بمخالفات تتعلق
بالغش التجاري وبزيادة األسعار
م��ن دون م��واف �ق��ة ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة
ومخالفة التسعيرة ورف��ع األسعار
املصطنع على كافة أنواع البضائع
واألغذية واملعدات واألدوات واملواد
االستهالكية مع توضيح اإلجراءات
التي اتخذتها ال��وزارة في التحقيق
ب�ه��ذه ال�ش�ك��اوى وم��ا ت��م ف��ي شأنها
وذلك من السنة املالية ()2011-2010
حتى تاريخ طرح هذا السؤال.
 ج ��دول تفصيلي ب��االت �ص��االتعلى الخط الساخن الخاص بوزارة
التجارة والصناعة املتضمن تقديم
ش � �ك� ��اوى ه ��ات �ف �ي ��ة م� ��ن امل ��واط� �ن�ي�ن
وامل �ق �ي �م�ي�ن ع ��ن م �خ��ال �ف��ة األس� �ع ��ار
وال �غ��ش ال �ت �ج��اري أو رف��ع األس�ع��ار
عن الحد املعلن مع توضيح اإلجراء
ال��ذي اتخذته ال ��وزارة في التحقيق
ب �ه��ذه ال �ش �ك��اوى وم ��ا ت��م ف��ي ش��أن��ه

د.خليل أبل

وذلك من السنة املالية ()2011-2010
حتى تاريخ طرح هذا السؤال.
ه ��ل ي��وج��د ل ��دى ال � � ��وزارة إدارةخاصة بدراسة األس�ع��ار؟ إذا كانت
اإلج��اب��ة بنعم ف�م��ا دوره ��ا وم��ا تم
ت �ن �ف �ي��ذه ف ��ي ال� ��واق� ��ع ال �ع �م �ل��ي؟ م��ع
ت��زوي��دي ب�م��ا ي ��دل ع�ل��ى ال��دراس��ات
والتقارير التي قدمتها هذه اإلدارة
ب� �ه ��ذا ال� �ش ��أن وإذا ك ��ان ��ت اإلج ��اب ��ة
ب ��ال� �ن� �ف ��ي ف � �ل � �م� ��اذا ال ي� ��وج� ��د ع �ل��ى
م �س �ت��وى ال �ك��وي��ت ب � ��وزارة تختص
بمراقبة األس�ع��ار إدارة تقوم ب��دور
ب� �ح� �ث ��ي وع � �ل � �م� ��ي ت� �ق� �ي ��م وت� �ع ��ال ��ج

متقلبات األسعار ومراقبة الزيادة
في املنتجات االستهالكية وإيجاد
حلول عملية؟
 هل تم سابقا أو حاليا تشكيلل �ج �ن��ة م �ح��اي ��دة ت �خ �ت��ص ب �م��راق �ب��ة
األس� � �ع � ��ار وال� �ت� �س� �ع� �ي ��ر؟ إذا ك��ان��ت
اإلج� ��اب� ��ة ب �ن �ع��م ف �ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي
ب�ق��رار التشكيل موضحا فيه مهام
ع� �م ��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة وع � � � ��دد أع �ض ��ائ �ه ��ا
وأسماءهم ومسمياتهم الوظيفية
وتخصصاتهم العلمية وس�ن��وات
الخبرة العملية ونسخ من محاضر
اج �ت �م��اع��ات �ه��ا ال �ت��ي ان �ع �ق��دت حتى
تاريخ ورود هذا السؤال وتزويدي
ب ��أي دراس� � ��ات أو ت �ق��اري��ر ق��دم�ت�ه��ا
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� � �ش � ��أن ع� �م� �ل� �ي ��ة م ��راق� �ب ��ة
األس� � �ع � ��ار وال� �ت� �س� �ع� �ي ��رات امل �ع �ل �ن��ة
ونظام التسعير للسلع كما يرجى
ت��زوي��دي بما يحصل عليه أعضاء
ال�ل�ج�ن��ة م��ن م �ك��اف��آت وم �ج �م��وع ما
حصل عليه ك��ل منهم حتى تاريخ
طرح هذا السؤال وإذا كانت أعمال
ه ��ذه ال �ل �ج �ن��ة م �ت��وق �ف��ة أو م��وق��وف��ة
أو غ �ي��ر م �ف �ع �ل��ة رغ� ��م ص � ��دور ق ��رار
بتشكيلها فما أسباب وقف نشاط
عملها واملوانع من القيام بأعمالها
ومن املسؤول عن وقف أعمالها؟

الجيران :ال يمكن استيراد الحل ألي
تحديات من الخارج
ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال �ج �ي��ران :االول ��ى ب��امل��دي��رة العامة
لصندوق النقد ال��دول��ي ان تخرج
بالصندوق من النمطية واستمرار
ت �س��دي��د ف��وات �ي��ر س �ي��اس��ات ال ��دول
ال �ك �ب��رى وم�ص��ال�ح�ه��ا م��ن ح�س��اب
الدول النامية!
وأض � ��اف :ه��ي ت�ع�ل��م ت�م��ام��ا لغة
االرق� � � ��ام اذا ك ��ان ��ت ف ��ي ص��ال�ح�ه��ا
ولكنها التريد ان تعرفها بالدول
ال � �ف � �ق � �ي� ��رة وي� � � ��ا ل� �ي� �ت� �ه ��ا ت � ��زودن � ��ا
ب��اح �ص��ائ �ي��ات الق� �ت� �ص ��ادات دول
ت ��م ان �ت �ش��ال �ه��ا م ��ن ت�ع�ث��ره��ا امل��ال��ي
وتأهيلها لبناء مجتماعاتها؟

وأردف :ها هما صندوق النقد
ال ��دول ��ي وال �ب �ن��ك ال ��دول ��ي ي�ت��رك��ان
اف��ري�ق�ي��ا ب�ع��د خ�م�س��ة ع �ق��ود وه��ي
اقل فقرا! واخيرا ما جدوى دراسة
ه �ي �ك��ل ض ��ري� �ب ��ي واس � � ��ع ال �ن �ط��اق
ولكنه ض��اق ان ينظر ال��ى معاناة
ع�م��وم الشعب الكويتي وارت�ه��ان��ه
بتكاليف املعيشة؟
و ختم تصريحه قائال :ايماننا
راس� ��خ ب ��أن اي ح ��ل ألي ت�ح��دي��ات
اليمكن ان نستورده من الخارج.
د.عبدالرحمن الجيران
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قال إنه ليس لدينا عجز مالي لكن ال توجد رؤية اقتصادية واضحة

طنا :لن نسمح برفع الدعم أو ارتفاع أسعار
البنزين حتى لو وصلنا إلى أبعد مدى
أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط� �ن ��ا أن
ج �م �ي��ع م� ��ا ن �س �م �ع��ه ب � ��أن ل��دي �ن��ا
ع �ج��زا م��ال �ي��ا غ �ي��ر ص �ح �ي��ح وان
م� ��ا ل ��دي� �ن ��ا ه� ��و ع� �ج ��ز ف� ��ي ادارة
االقتصاد بالشكل الصحيح
واض � ��اف خ�ل�ال ال� �ن ��دوة ال�ت��ي
اق ��ام� �ت� �ه ��ا ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ملتابعة وتقييم االداء البرملاني
بعنوان (نرفض املساس بجيب
املواطن) اننا فوجئنا في اجتماع
ال�ل�ج�ن��ة االق �ت �ص��ادي��ة ب��أن��ه ليس
لدينا رؤية اقتصادية مستقبلية
وان العجز غير صحيح موضحا
ان تصريح مديرة صندوق النقد
ال��دول��ي ك��ري�س�ت�ين الغ� ��ارد يؤكد
ان الكويت من ال��دول الغنية وال
تعاني عجزا.
وقال طنا إن الكويت ال تعاني
عجزا بامليزانية مبينا ان برميل
ال�ن�ف��ط خ�ل�ال ال �س �ن��وات السابقة
وص � ��ل س� �ع ��ره ال � ��ى  ١٢٠دوالرا
و ١٣٥متسائال وينكم ماعطيتوا
امل��واط��ن ومل��اذا مل��ا ن��زل توجهتوا
ال � ��ى ج �ي �ب��ه وه � � ��ذا غ� �ي ��ر م �ق �ب��ول
وي � �ج ��ب ان ت � �ك ��ون ه � �ن ��اك رؤي� ��ة
اقتصادية واضحة فنحن لم َ
نر

سياسة اقتصادية سليمة انما
كالما مرسال داع�ي��ا ال ��وزراء الى
إيجاد رؤية سليمة كي نستطيع
اقناع املواطن الفتا الى ان الهدف
م ��ن ك ��ل ذل� ��ك ه ��و ج �ي��ب امل��واط��ن
والخصخصة وق��ال طنا مل��اذا ال
تأخذون من التجار وهناك اموال
ل�ل��دول��ة ب��امل�ل�ي��ارات ل��م تحصلها
منذ عشرين سنة من التجار ألن
ه��ذا تاجر وأن��ا م��ا أق��در اضايقه
مع العلم انه مطالب بتسديدها
وهذا غير معقول.
وب�ي�ن ان ال� � ��وزراء ف��ي ال��وض��ع
ال� �ح ��ال ��ي ال ي �م �ك��ن ان ي ��رش ��دوا
االنفاق وسياستهم في تعويض
ع�ج��ز امل�ي��زان�ي��ة ت�خ�ت��زل ف��ي رف��ع
ال��دع��وم موضحا اننا لن نسمح
ب��ذل��ك وال ح �ت��ى ارت� �ف ��اع اس �ع��ار
ال �ب �ن��زي��ن ح �ت��ى ل ��و وص �ل �ن��ا ال��ى
ابعد م��دى وم��ا رأيته من اغلبية
النواب انهم ال يقبلون الوصول
الى جيب املواطن.
وق� � � ��ال ط� �ن ��ا ان ه � �ن� ��اك ام �ث �ل��ة
ل�لإه �م��ال ال �ح��اص��ل ح�ي��ث يوجد
م� �س ��ؤول ��ون ب ��ال �ق �ط ��اع ال �خ ��اص
وروات � � �ب � � �ه� � ��م ب � �ع � �ش � ��رات اآلالف

محمد طنا

وي �ح �ص �ل��ون ع �ل��ى دع ��م ال�ع�م��ال��ة
ويشاركون املواطن البسيط في
ذل ��ك اي �ض��ا امل� ��اء ال�ص�ل�ي�ب��ي٪٦٠
م ��ن امل��واط �ن�ي�ن ال ي�س�ت�خ��دم��ون��ه
مل� � � � � � � ��اذا ي � � �ت� � ��م ح � � �س� � ��اب� � ��ه ض� �م ��ن
ف ��وات� �ي ��ر ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء ع�ل��ى

امل��واط �ن�ي�ن خ��اص��ة ان ال�غ��ال�ب�ي��ة
ال يستخدمونه وق ��ال ان بعض
التجار يملك شركات ومليارات
وامل��اء يحسب عليه مثل املواطن
البسيط .واض ��اف ان الصندوق
ال� �س� �ي ��ادي ال �ك��وي �ت��ي م ��ن اف �ض��ل

الصناديق على مستوى العالم
وي� ��دار ب�ش�ك��ل ص�ح�ي��ح متسائال
مل��اذا ال يتم تحويل استثماراته
ال��ى ال��داخ��ل ل�ت�ح��ري��ك االق�ت�ص��اد
ب��ال �ب �ل��د خ ��اص ��ة ان � ��ه ي �ب �ل��غ ٦٨٢
م�ل�ي��ار دي �ن��ار ك��وي�ت��ي واع�ت�ق��د ال
يوجد افضل منه بالعالم حيث
ان ذلك يدل على اننا مرتاحون.
واض ��اف :أن��ا متأكد ان الكويتي
عندما تحتاجه ال��دول��ة يضحي
ب �م��ال��ه واوالده وامل� ��واط� ��ن ذك��ي
وي � �ع� ��رف ك� ��ل ش� � ��يء وج �م �ي �ع �ن��ا
شركاء بالحكم واملال.
واش� � � � ��ار ط� �ن ��ا ال � � ��ى ان ه �ن ��اك
ت �ص��ري �ح��ا م ��ن أح� ��د امل �س��ؤول�ي�ن
بالنفط ب��أن��ه ت��م بيع النفط ملدة
ع �ش��ر س �ن ��وات ب� � � � �ـ١٢٠دوالرا ال��ى
ال�ص�ين وه��ذه مثبتة وبتصريح
رسمي مما يعني اننا متسلمون
ع�ش��ر س �ن��وات الح�ق��ة ومل ��اذا اآلن
ن ��دع ��ي ان ن � ��زول اس� �ع ��ار ال�ن�ف��ط
سبب عجزا.

الهاجري :علينا الوقوف جميعا صفا واحدا
من أجل الكويت
تقدم النائب ماضي الهاجري
بأسمى آيات التهاني والتبريكات
لسمو أمير البالد الشيخ صباح
االح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح وسمو
ول��ي العهد الشيخ ن��واف االحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ�ه�م��ا ال�ل��ه
وإل��ى الشعب الكويتي بمناسبة
ذك ��رى ال�ع�ي��د الوطني والتحرير
معربا عن تمنياته لجميع ابناء
الشعب الكويتي بمناسبة االعياد
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ب� ��امل� ��زي� ��د م � ��ن ال� �ت �ق ��دم
واالزده � ��ار وأن ينعم ال�ل��ه علينا
جميعا ب��األم��ن واألم� ��ان والخير
والرخاء تحت ظل قيادة صاحب
السمو أمير البالد املفدى وسمو
ول��ي ع�ه��ده االم�ي�ن كما أع��رب عن
ب��ال��غ ف�خ��ره واع �ت��زازه باالحتفال
بهذه املناسبة الوطنية العزيزة

ع�ل��ى ال �ق �ل��وب راف �ع��ا أس �م��ى آي��ات
ال� �ت� �ه ��ان ��ي وال� �ت� �ب ��ري� �ك ��ات ل ��دول ��ة
الكويت قيادة وحكومة وشعبا.
وق � ��ال ال� �ه ��اج ��ري ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي إن هذه الذكرى تجعلنا
ج� �م� �ي� �ع ��ا متالحمني  م � ��ن أج ��ل
املحافظة على الكويت وتجعلنا
ن�ل�ت��ف ح ��ول ق�ي��ادت�ن��ا السياسية
ال� �ح� �ك� �ي� �م ��ة م� � ��ن أج� � � ��ل م ��واص� �ل ��ة
م �س�ي��رة ال�ت�ن�م�ي��ة وال�ت�ع�م�ي��ر كما
من املفترض أن تشكل لنا حافزا
وب� ��اع � �ث� ��ا ك� �ب� �ي ��را ع� �ل ��ى ال �ت �ف��ان��ي
وامل � �ش� ��ارك� ��ة ف� ��ي م ��واص� �ل ��ة ب �ن��اء
نهضة الكويت م��ن أج��ل األجيال
القادمة.
وش��دد الهاجري على ض��رورة
اس�ت��ذك��ار ش�ه��داء الكويت االب��رار
رحمهم الله الذين قدموا دماءهم

وأرواح� �ه ��م دف��اع��ا ع��ن ت ��راب ه��ذا
ال��وط��ن وسجلوا أروع البطوالت
وس �ق��وا ت� ��راب ال �ك��وي��ت ب��دم��ائ�ه��م
ال � �ط� ��اه� ��رة وك� ��ذل� ��ك دور ال� � ��دول
ال �ش �ق �ي �ق��ة وال �ص��دي �ق��ة ووق��وف �ه��ا
امل� � �ش � ��رف ب� �ج ��ان ��ب ال � �ك� ��وي� ��ت ف��ي
م �ح �ن �ت �ه��ا إب� � ��ان ال � �غ ��زو ال �ع��راق��ي
ال �غ��اش��م وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا امل�م�ل�ك��ة
العربية السعودية ودول الخليج
كافة.
وأض� � � � ��اف ال � �ه� ��اج� ��ري ان � � ��ه م��ن
ال � � �ض� � ��روري اس� �ت� �خ�ل�اص ال �ع �ب��ر
وال � � � � � ��دروس م � ��ن ه� � ��ذه ال �ت �ج��رب��ة
املريرة فقد وقف الشعب الكويتي
األب ��ي ص�ف��ا واح ��دا راف �ض��ا القهر
واالس� �ت� �س�ل�ام م �ت �ح �م�لا م�خ�ت�ل��ف
أنواع البطش والقسوة والحرمان
م � � � ��ن أج� � � � � ��ل ت � � �ح� � ��ري� � ��ر ال� � �ك � ��وي � ��ت

ماضي الهاجري

وت � �ج � �س� ��دت م � �ق� ��اوم� ��ة االح � �ت�ل��ال
ف��ي أروع ص ��وره ��ا م �ش��ددا على
ض ��رورة اس �ت��رج��اع ه��ذه املعاني
ف� � ��ي وق � �ت � �ن� ��ا ال � �ح� ��ال� ��ي م� � ��ن أج� ��ل

م��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال �خ��ارج �ي��ة
واالق�ل�ي�م�ي��ة .ودع ��ا ال�ه��اج��ري ال��ى
ت�ع��اون الجميع م��ن أج��ل الكويت
وأن نقف جميعا صفا واحدا من
أج��ل الكويت بعيدا ع��ن املصالح
الشخصية ولتكن تضحياتنا من
أجلها داعيا الله العلي القدير أن
يحفظ ال�ك��وي��ت وشعبها م��ن كل
مكروه تحت ظل القيادة الحكيمة
ل� �ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح األح� �م ��د ال �ج��اب��ر
الصباح وولي عهده األمني سمو
الشيخ ن��واف األحمد وأن يحفظ
ب�لادن��ا ال�ع��رب�ي��ة واإلس�لام �ي��ة من
كل شر.

كريستين الغارد
أكدت أن الكويت
من الدول الغنية
وال تعاني عجزا
هناك أموال للدولة
بالمليارات لم
تحصلها الدولة منذ
عشرين سنة من
التجار
ما لمسته من
أغلبية النواب أنهم
ال يقبلون الوصول
إلى جيب المواطن
الحمدان يقترح
إنشاء دوار
في الفنطاس
ق� � � � ��دم ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ح � �م� ��ود
ال � �ح � �م ��دان اق � �ت � ��راح ب��رغ �ب��ة
ط ��ال ��ب ف �ي��ه ب ��ان� �ش ��اء دوار
ي� ��رب� ��ط ب� �ـ�ي�ن ال � � �ش � ��ارع رق ��م
( )101الفاصل بـني قطعتي
( )1و ( )2ف � � ��ي م �ن �ط �ق��ة
ال � �ف � �ن � �ط� ��اس م� � ��ع ال� �ط ��ري ��ق
الساحلي.
وق��ال ف��ي ن��ص االق �ت��راح:
ن� � �ظ � ��را ل � �ك � �ث� ��رة ال � � �ح� � ��وادث
وح � � �ف� � ��اظ� � ��ا ع� � �ل � ��ى س �ل�ام� ��ة
ارواح امل ��واط� �ن�ي�ن و رغ �ب��ة
ف� � � � ��ي ت � � �ح � � �س� �ي��ن ش � �ب � �ك� ��ات
الطرق ولتخفيف االزدحام
امل ��روري وانسيابية حركة
السير واملرور.
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افتتحه األمير الراحل جابر األحمد في فبراير عام  86وسط احتفال مهيب

 30عاما على افتتاح مبنى مجلس األمة:
رمز للديمقراطية الكويتية العريقة

مبنى مجلس األمة

ص��ادف��ت أم��س ال��ذك��رى الثالثون
الف� � �ت� � �ت � ��اح م � �ب � �ن ��ى م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
الكويتي الجديد في منطقة القبلة
ع� �ل ��ى ال �خ �ل �ي ��ج ال� �ع ��رب ��ي ح� �ي ��ث ت��م
افتتاحه ف��ي الثالث والعشرين من
شهر فبراير العام  1986تحت رعاية
وح�ض��ور سمو أمير ال�ب�لاد الراحل
امل � �غ � �ف ��ور ل � ��ه س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
األح�م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح طيب الله
ثراه .وقد كان حفل االفتتاح بمنزلة
ع��رس للديمقراطية الكويتية التي
ان�ت�ه�ج�ت�ه��ا دول� ��ة ال �ك��وي��ت ع �ل��ى مر
السنني.
وك � ��ان الف �ت �ت ��اح امل �ب �ن��ى ال �ج��دي��د
ملجلس األم ��ة وال ��ذي بلغت تكلفته
اإلج �م��ال �ي��ة  25م �ل �ي��ون��ا و 869أل��ف
دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي األث � � ��ر ال� �ب ��ال ��غ ف��ي
م ��واص� �ل ��ة م� �س� �ي ��رة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
الكويتية الغراء حيث واكب افتتاحه
اح� �ت� �ف ��االت دول � ��ة ال �ك��وي��ت ح�ك��وم��ة
وشعبا بمناسبة الذكرى السنوية
ال � �ـ 25ع�ل��ى اس�ت�ق�لال�ه��ا .وق ��د حضر
ح� �ف ��ل االف � �ت � �ت� ��اح رؤس� � � ��اء م �ج��ال��س
األم � ��ة ال �ع��رب �ي��ة ورؤس � � ��اء م�ج��ال��س
األم��ة وال� ��وزراء وال �ن��واب السابقون
وأعضاء مجلس األمة.
وف ��ي ت �ق��ري��ر أع ��دت ��ه «ال��دس �ت��ور»
ف �م �ب �ن��ى امل �ج �ل��س ي �ق��ع ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
القبلة على ش��ارع الخليج العربي
ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ال� �ع ��اص� �م ��ة وق � ��د ق ��ام
املصمم الدنماركي أوتسون مصمم
أوبرا سيندي في أستراليا بتصميم
م �ب �ن��ى امل �ج �ل��س وت� ��م ت �ش �ي �ي��ده ب�ين
ع ��ام ��ي  1978و 1985ح �ي��ث ي�ض��م
امل �ج �ل��س ال� �ق ��اع ��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة ال �ت��ي
ت� �ت� �س ��ع ل � �ق� ��راب� ��ة أل� � ��ف ش� �خ ��ص م��ن
املدعوين وال��زوار ومكاتب موظفي
األمانة العامة.

قاعة عبدالله السالم

ك � � �م� � ��ا ي � � �ض� � ��م امل � � �ب � � �ن� � ��ى م� �ك� �ت� �ب ��ة
ت��زخ��ر ب� ��آالف ال �ك �ت��ب واإلص � � ��دارات
وال� � � � ��دوري� � � � ��ات ال � �ق � �ي � �م ��ة وأش � ��رط � ��ة
امل �ي �ك��روف �ي �ل��م وامل �ي �ك��روف �ي��ش ال �ت��ي
ت �ح �ت��وي ع �ل��ى أث �م��ن وأن � ��در ال�ك�ت��ب
وامل� �ع� �ل ��وم ��ات إض� ��اف� ��ة إل � ��ى خ��دم��ة
اإلن� �ت ��رن ��ت .وق � ��د اع �ت �ب��ر امل ��راق �ب ��ون
أن ه ��ذا ال �ص ��رح ال �ش��اه��ق ب ��إع ��داده
وت�ج�ه�ي��زات��ه ي�ح�م��ل ف��ي ذات ��ه دالل��ة
رمزية على رسوخ الديمقراطية في
دولة الكويت وإشراق مستقبلها.
ويمثل الشعار بأعمدته الخمسة
األمامية واجهة مبنى املجلس التي
ت��رم��ز ل�ل�خ�ي�م��ة ال �ع��رب �ي��ة وب�س�ق�ي�ف��ة
م�ت��دل�ي��ة ت�ح�م��ل أل� ��وان ع�ل��م ال�ك��وي��ت
امل �س �ت��وح��اة م ��ن ب �ي��ت ش �ع��ر ع��رب��ي

للشاعر صفي الدين الحلي القائل
ب �ي��ض ص �ن��ائ �ع �ن��ا خ �ض��ر م��راب �ع �ن��ا
سود وقائعنا حمر مواضينا.
ويعتبر ش�ع��ار امل�ج�ل��س السابق
ومنذ تأسيسه شعار دولة الكويت
ال��رس �م��ي ال �ح��ال��ي وه ��و ال �ث��ال��ث في
تاريخ البالد عندما اعتمد مجلس
ال� � ��وزراء ف��ي ع�ه��د ال�ش�ي��خ ع�ب��د ال�ل��ه
السالم الصباح طيب الله ث��راه عام
 1956ش�ع��ارا يمثل صقرا يحتضن
س �ف �ي �ن��ة ال� �ب ��وم ال �ك��وي �ت �ي��ة ب�ل��ون�ه��ا
الطبيعي مستقرة فوق سطح امواج
البحر البيضاء وال��زرق��اء يتقدمها
علمان كويتيان متقاطعان.
وحصل تصميم اوت�س��ون (ال��ذي
ت� ��وف� ��ي ف� ��ي ن ��وف �م �ب ��ر  )2008ع�ل��ى

املرتبة االولى في مسابقة معمارية
دولية خاصة بتصاميم املبنى وتم
تكليفه عام  1972بإجراء املخططات
التفصيلية ملجمع م�ب��ان��ي مجلس
االمة.
وخ � �ل� ��ال ال � �ف � �ت� ��رة ال � �ت� ��ي واك � �ب ��ت
امل��راح��ل ال�ن�ه��ائ�ي��ة م��ن ال �ب �ن��اء ال��ذي
بلغت تكلفته اإلجمالية  25مليونا
و 869ألف دينار اجريت انتخابات
مجلس االم��ة في فصله التشريعي
السادس في  20فبراير  1985وعقد
امل �ج �ل��س ج �ل �س �ت��ه االف �ت �ت��اح �ي��ة ف��ي
املبنى القديم ملجلس االمة (املجلس
ال�ب�ل��دي ح��ال�ي��ا) ف��ي  9م��ارس .1985
وخالل ذلك الفصل التشريعي انتقل
اعضاء املجلس ال��ى املبنى الجديد

الذي افتتح بتاريخ  23فبراير 1986
ب��رع��اي��ة س�م��و ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ال��راح��ل
الشيخ جابر االحمد الجابر الصباح
طيب الله ثراه وسط احتفال مهيب.
وي�ع��د مبنى مجلس االم ��ة ال��ذي
ي �ق��ع ع �ل��ى م �س��اح��ة  120أل� ��ف م�ت��ر
مربع قلب الديمقراطية النابض في
الكويت بواجهته الرحبة املطلة على
ب�ح��ر ال�خ�ل�ي��ج ال�ع��رب��ي وبتصميمه
ال� � � � ��ذي ي � ��رم � ��ز ل� �ل� �خ� �ي� �م ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ول �ل �ض �ي��اف��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وب�س�ق�ي�ف�ت��ه
الخارجية املتدلية املرتكزة على 12
عمودا شاهقة وممتدة على طرفيه
وبخطوطه الشرقية املستوحاة من
التراث االسالمي.

ترميم مبنى المجلس بعد الغزو العراقي الغاشم
ت�ع��رض مبنى مجلس األم��ة
الى دم��ار كلي وجزئي بمواقع
مختلفة ب��امل�ب�ن��ى ج ��راء ال�غ��زو
ال � �ع� ��راق� ��ي ع� �ل ��ى ال� �ك ��وي ��ت ول ��م
تسلم املكتبة من يد الغدر فقد
ف� �ق ��دت امل �ك �ت �ب��ة م ��ا ب�ي�ن س��رق��ة
وح ��رق  45أل ��ف ك �ت��اب وم��رج��ع
ك��ان��ت ب�ح�ي��ازة مكتبة املجلس
ع� � ��اد م� �ن� �ه ��ا  500ك � �ت� ��اب ف �ق��ط
وت �م��ت إع� � ��ادة اع� �م ��ار وت��رم �ي��م
امل �ب �ن��ى ب �ج �ه��ود م �ش �ت��رك��ة م��ن
لجنة ال �ط��وارئ واع ��ادة البناء

وس� �ل��اح ال �ه �ن��دس��ة األم �ي��رك��ي
بالتنسيق م��ع أم��ان��ة املجلس
وق��د بلغت تكلفة اع��ادة اعمار
وترميم البناء  64.649مليون
دوالر ( )19.394.705دن��ان�ي��ر
وب��دأ العمل ف��ي م�ش��روع اع��ادة
ب � �ن� ��اء م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة ي��ول �ي��و
1991وان � � � �ت � � � �ه� � � ��ى ال � �ع � �م � ��ل ف��ي
م �ش��روع اع ��ادة اع �م��ار وترميم
مجلس األمة أكتوبر .1992
الدمار الذي لحق بمجلس األمة خالل الغزو العراقي

شعار المبنى يمثل
صقرا يحتضن
سفينة البوم
الكويتية
افتتاح المبنى
واكب احتفاالت
الكويت بالعيد
الوطني
سقيفة المبنى
ترتكز على 12
عمودا مستوحاة
من التراث
اإلسالمي
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عمل عليه المهندس الدنماركي يورن أوتسون ما يقرب من الثالث سنوات

تصميم إسالمي للمبنى على مساحة
 18ألف متر مربع

لقطة قديمة ملبنى مجلس األمة من الخارج

ف ��ي أواخ � � ��ر ع � ��ام  1969ك �ج��زء
م � � ��ن خ � �ط � ��ة ل � �ب � �ن � ��اء م� ��ؤس � �س� ��ات
ج� ��دي� ��دة ب� �ع ��د االس � �ت � �ق �ل�ال دع ��ت
ال �س �ل �ط��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ه �ن��دس
ي � ��ورن أوت � �س� ��ون ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
م�س��اب�ق��ة تصميم م�ب�ن��ى مجلس
األمة الكويتي أوتسون الذي كان
يعيش في هاواي في ذلك الوقت
أعد املخططات األولية التي بعث
بها الى أوكتاي نايمان في لندن
ال� � ��ذي ان �ط �ل��ق ب � � ��دوره ل�ت�ص�م�ي��م
ال �ن �م��اذج ث ��م ان �ض��م إل �ي �ه��م فيما
بعد م��ن زي��ورخ املهندس ماكس
والت.
ي � �ق� ��ع م � �ب � �ن� ��ى م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
الكويتي على الواجهة البحرية
ل �ل �ع��اص �م��ة ال �ك��وي ��ت وق� ��د ب�ل�غ��ت
املساحة الكلية حوالي  120ألف
متر مربع وق��د استلهم أوتسون
التصميم اإلس�لام��ي للمبنى من
هيكل مدينة أصفهان التي زارها
عام .1959
اعتمد أوت �س��ون ف��ي تصميمه
مبنى مجلس األمة الكويتي على
ال� �ت ��راث اإلس�ل�ام ��ي إذ ك� ��ان على
دراي ��ة ب��ال�ع�م��ارة اإلس�لام�ي��ة وق��د
جعله على شكل مدينة مسورة
م� �ص� �غ ��رة ت� �ت� �ك ��ون م� ��ن اإلدارات
مرتبة حول الساحات التي يمكن
ال��وص��ول إليها م��ن خ�لال القاعة
امل� ��رك� ��زي� ��ة ب �م �ث��ل ه � ��ذه ال �ط��ري �ق��ة
اج �ت �م �ع��ت ج �م �ي��ع اإلدارات ف��ي
الطرق الجانبية خارجا واملؤدية
إلى السوق.
ي �ت ��أل ��ف م �ب �ن��ى م �ج �ل��س األم� ��ة
الكويتي من قاعة البرملان املطلة
ع� �ل ��ى ال� �ب� �ح ��ر ف � ��ي ق� ��اع� ��ة ك �ب �ي��رة
ل�ل�م��ؤت�م��رات تتسع ل�ح��وال��ي أل��ف

مكتب سمو أمير البالد في مجلس األمة

ش �خ��ص وق� ��د دع� �ي ��ت ف �ي �م��ا ب�ع��د
ب �ق��اع��ة ال �ش �ي��خ ع�ب��د ال �ل��ه ال�س��ال��م
باإلضافة إلى مسجد كبير جنبا
إل � ��ى ج �ن��ب م� ��ع م �س��اح��ة م��رب �ع��ة
م �غ �ط��اة ش�ك�ل��ت زواي � ��ا مستطيل
غ� �ي ��ر م �ك �ت �م��ل وم �ك �ت �ب ��ة ث �ق��اف �ي��ة
واسعة.
ع �م��ل أوت � �س� ��ون ع �ل��ى م �ش��روع
م �ب �ن��ى م �ج �ل��س األم� � ��ة ال �ك��وي �ت��ي
مل��ا ي �ق��رب م��ن ث�ل�اث س �ن��وات قبل
أن ي�ق��رر ف��ي م��رح�ل��ة م�ت��أخ��رة في
التخطيط أن العناصر الهيكلية
يجب أن تكون مستديرة وليست
مستقيمة وذل ��ك ب��إن �ش��اء أع�م��دة
خ��رس��ان �ي��ة وأس �ط��وان �ي��ة ال�ش�ك��ل
تذكرنا باليونان أو مصر القديمة
كما استخدم الشكل األسطواني
ف ��ي س �ق��ف ال �ق��اع��ة امل��رك��زي��ة كما

املمر الرئاسي املؤدي إلى قاعة عبدالله السالم

ق ��رر االس �ت �ف��ادة إل ��ى أق �ص��ى حد
من مكونات الخرسانة املصبوبة
سابقا وذلك باالستخدام األمثل
للموارد املحلية.
ال � �ج� ��دي� ��ر ب� ��ال� ��ذك� ��ر أن أع� �م ��ال
التشييد ب��دأت في مبنى مجلس
األم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي ب �ع��د ت��أخ �ي��رات
ع � � ��دة ن� �ت� �ي� �ج ��ة االخ � � �ت �ل ��اف ع �ل��ى
شكل التصميم النهائي ومقدار
تكاليفه على الحكومة الكويتية
بني عامي  1978 – 1975وانتهت
رس�م�ي��ا ع��ام .1984وي� �ب ��دو مبنى
مجلس األم ��ة كالخيمة العربية
ومل�ب�ن��ى م�ج�ل��س األم ��ة  4ب��واب��ات
م� �ن� �ه ��ا ال� � �ب � ��واب� � �ت � ��ان ال� �ش� �م ��ال� �ي ��ة
والجنوبية.
أم� ��ا ال� �ب ��واب ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة فهي
امل ��دخ ��ل ال��رئ �ي �س��ي مل�ج�ل��س األم ��ة

وه � ��و امل� ��دخ� ��ل ال � � ��ذي ي�س�ت�ع�م�ل��ه
األم�ي��ر ورئ�ي��س ال ��وزراء وأعضاء
امل � �ج � �ل� ��س وأع � � �ض� � ��اء ال� �ح� �ك ��وم ��ة
والهيئات والبعثات والضيوف.
وتبلغ مساحة امل��دخ��ل الرئيسي
 3200م � �ت� ��ر م � � ��رب � � ��ع .وي � �ت � �ك ��ون
امل �ب �ن��ى ال��رئ �ي �س��ي مل �ج �ل��س األم ��ة
م��ن ال �س��رداب وال �ط��اب��ق األرض��ي
وال� �ط ��اب ��ق األول .ت �ب �ل��غ م�س��اح��ة
ال � �س� ��رداب ف ��ي امل �ب �ن��ى ال��رئ �ي �س��ي
 18.750الف متر مربع .ويحتوي
الطابق األول على مكاتب سمو
األم� �ي ��ر وول � ��ي ال �ع �ه��د وم��وظ �ف��ي
أم ��ان ��ة امل �ج �ل ��س .ك ��ذل ��ك ي�ح�ت��وي
ع �ل��ى م �ك��ات��ب ألع� �ض ��اء امل �ج �ل��س
وق��اع��ات االج �ت �م��اع��ات للحفالت
وال �ك��اف �ت �ي��ري��ا وم�ك �ت �ب��ة وم�س�ج��د
واس � �ت � ��راح � ��ة ل �ل�أع � �ض ��اء وي �ض��م
ال � �ط� ��اب� ��ق األول اي � �ض� ��ا م �ك��ات��ب
ل��رئ��اس��ة م�ج�ل��س األم� ��ة وم�ك��ات��ب
ملوظفي األمانة وأعضاء املجلس
وق��اع��ات اج�ت�م��اع ل�ل�ج��ان وك��ذل��ك
ال�ط��اب��ق األول للقاعة الرئيسية
وال� �خ ��اص ��ة ب �م �ق��اع��د ال �ج �م �ه��ور.
وال� � � �ط � � ��اب � � ��ق األول ل� �ل� �م� �ك� �ت� �ب ��ة
والكافتيريا كما تم تزويد املبنى
بجسر يربط بني كل من الجهتني
الشرقية والغربية بالطابق مع
وج � � ��ود س �ب �ع��ة م� �ص ��اع ��د ت��رب��ط
جميع االدوار.
يتكون مبنى موقف السيارات
ال�ت��اب��ع ملجلس األم��ة م��ن س��رداب
وط ��اب ��ق أرض � ��ي وأول ب�م�س��اح��ة
 11000م� �ت ��ر م ��رب ��ع ل� �ك ��ل ط��اب��ق
ب �ط��اق��ة اس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ت �ب �ل��غ 800
سيارة لكل طابق.

مكونات مجلس األمة
 قاعة املجلس:ت �ت �ك ��ون ال� �ق ��اع ��ة م ��ن دوري � � ��ن ه�م��ا
األرضي ويحتوي على منصة الرئاسة
وم �ن �ص��ة ل�ل�أم��ان��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�م�ج�ل��س.
وي�ش�ت�م��ل ال�ط��اب��ق األرض ��ي ع�ل��ى 120
م �ق �ع��دا ل�ل�أع �ض��اء وال� � � ��وزراء ي�ح�ت��وي
ال �ط ��اب ��ق األرض � � ��ي ع �ل��ى ش ��رف ��ة ك �ب��ار
ال � ��زوار وال�ص�ح��اف�ي�ين امل � ��زودة ب �ـ 222
مقعدا ويشمل ال ��دور األول م��درج��ات
مزودة بـ  736مقعدا للجمهور.
 مكتب سمو األمير:ف ��ي ال �ط��اب��ق األرض� � ��ي م ��ن م�ب�ن��ى
امل �ج �ل��س ي �ق��ع م �ك �ت��ب س �م��و األم �ي ��ر.
حيث يستقبل فيه األم�ي��ر الضيوف
والوفود الزائرة الرفيعة املستوى.
 م�ك�ت��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء:أهم ما يميز هذا املكتب هو أن أثاثه
ب��ال�ك��ام��ل ص�ن��ع ي��دوي��ا ب��ال�ك��وي��ت ما
عدا السجاد.
 قاعة اللجان:ي �ت��أل��ف م �ج �ل��س األم� � ��ة م ��ن ع�ش��ر
لجان دائمة و 6لجان موقتة
 استراحة األعضاء. قاعة االحتفاالت:تستخدم ه��ذه القاعة الستضافة
االح �ت �ف��االت ال �ك �ب��رى واالس �ت �ق �ب��االت
واالج � � �ت � � �م � � ��اع � � ��ات .ت � �ت � �س ��ع ال � �ق ��اع ��ة
الستضافة حوالي  1000ضيف.
 املكتبة:تضم مكتبة مجلس األم��ة الكثير
م� � ��ن ال � �ك � �ت� ��ب وامل� � � ��راج� � � ��ع م� � ��ن ح �ي��ث
ال��دوري��ات املختلفة .ومبنى املكتبة
مكون من طابقني وذات طابع حديث
م��ن ح �ي��ث األث � ��اث امل�ك�ت�ب��ي واألرف� ��ف
وحامالت الدوريات.

 املسجد:ت��م ب�ن��اء امل�س�ج��د بتكليف أم�ي��ري
كهدية م��ن سمو األم�ي��ر ال��ى مجلس
األم��ة ق��ام حرفيون مغربيون بصنع
ال �ح ��وائ ��ط واألس� �ق ��ف م ��ن امل��وزاي �ي��ك
وال � �ن � �ق ��وش ال� �خ ��اص ��ة ع �ل ��ى ال� �ط ��راز
االندلسي.
 الركن اإلعالمي:ت��م ت�ن�ف�ي��ذه ب��ال �ت �ع��اون م��ع وك��ال��ة
األن�ب��اء الكويتية (ك��ون��ا) وه��و يضم
مجموعة م��ن ال�ص��ور الوثائقية عن
مسيرة الديموقراطية في الكويت.
 مرافق وخدمات:ت ��م ت ��زوي ��د م �ب �ن��ى م �ج �ل��س األم ��ة
ب �م��راف��ق م �ت �ع��ددة وأن �ظ �م��ة خ��دم��ات
تتمثل ف��ي أنظمة البدالة واالت�ص��ال
ال��داخ �ل��ي .ك�م��ا ي�ح�ت��وي امل�ب�ن��ى على
ق��اع��ة كافتيريا وي�ض��م املبنى ايضا
ع � �ي ��ادة م �ج �ه��زة وم �ط �ب �ع��ة ل �ت��زوي��د
املجلس باملطبوعات الداخلية.
 التصميم الداخلي ملجلس األمة:ق � ��ام ب ��أع� �م ��ال ال �ت �ص �م �ي��م امل �ع �م ��اري
ل�ل�م�ب�ن��ى امل �ص �م��م ال��دن �م��ارك��ي ي��ورن
أوت �س ��ون ال� ��ذي اس�ت�ل�ه��م أف �ك ��اره من
الخيمة العربية بانسياب خطوطها
ال � ��ى ج ��ان ��ب ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن ال �خ �ط��وط
ال� �ش� �ق� �ي ��ة امل � �س � �ت ��وح ��اه م � ��ن ال � �ت� ��راث
اإلسالمي مثل املشربيات وتصاميم
االس�ق��ف واألرض �ي��ات املصنوعة من
الرخام.
 املساحات الخضراء:تبلغ املساحة الخضراء املحيطة
ببناء مجلس األمة  25000متر مربع
من اجمالي مساحة املشروع.
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أكد لبرنامج «هاش تاغ» أن جهوده وضعت حدا لتكدس الطلبات اإلسكانية

الناشي :المجلس الحالي أزال العوائق
التشريعية أمام الرعاية السكنية
تابع برنامج هاش تاغ على تلفزيون المجلس
الجهود الحكومية ممثلة في المؤسسة العامة
للرعاية السكنية لتنفيذ خريطة التوزيعات السكنية
التي تم االتفاق عليها مع السلطة التشريعية
واستضاف البرنامج مدير إدارة التنسيق والبرامج
بمؤسسة الرعاية السكنية م .إبراهيم الناشي
والناطق الرسمي باسم حملة ناطر بيت مشعل
المطيري.
واك � � ��د م .إب� ��راه � �ي� ��م ال� �ن ��اش ��ي أن
ال �ق �ض �ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ش �ه��دت نقلة
نوعية خالل العامني األخيرين وتم
تحقيق الكثير م��ن اإلن �ج��ازات على
األرض مثمنا في هذا الصدد جهود
أع�ض��اء مجلس األم��ة ف��ي التعاطي
اإليجابي مع احتياجات املواطنني
وأول ��وي ��ات� �ه ��م م �ش �ي��دا ب��اس �ت �ط�لاع
ال ��رأي ال ��ذي ب ��ادر امل�ج�ل��س ب��إج��رائ��ه
قبل ب��دء مهامه وت��رت�ي��ب أول��وي��ات��ه
التشريعية.
وت ��اب ��ع ال �ن��اش��ي أن ال �ت �ع��دي�لات
ال� � �ت � ��ي ق� � � ��ام ب � �ه� ��ا امل � �ج � �ل� ��س ك ��ان ��ت
ص ��ائ �ب ��ة ول �ع �ب ��ت دورا ك �ب �ي ��را ف��ي
اإلن �ف��راج��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ال �ت��ي يشعر
ب�ه��ا امل��واط �ن��ون أص �ح��اب ال�ط�ل�ب��ات
معربا عن اعتقاده بأن التشريعات
ال�س��اب�ق��ة ك��ان��ت ال ت�ن��اس��ب امل��رح�ل��ة
ال�ح��ال�ي��ة وال �ت��ي ت�ح�ت��اج إل��ى وت�ي��رة
ع�م��ل م�ت�س��ارع��ة م��ن أج ��ل السيطرة
ع �ل��ى ت �ن��ام��ي ع � ��دد ال �ط �ل �ب��ات دون
وج � � � ��ود رؤي � � � ��ة واض � � �ح � ��ة ل �ع �م �ل �ي��ة
التوزيع معتبرا أن ابرز التعديالت
تاثيرا على قانون الرعاية السكنية
إف �س��اح��ه امل� �ج ��ال ل�ل�ه�ي�ئ��ة وت��وف �ي��ر
مساحة كبيرة في الحركة لها لبناء
املشاريع واملدن السكنية الجديدة.
وفيما يتعلق بتوزيعات السنة
امل��ال�ي��ة  2016/2015وال �ت��ي تنتهي
في م��ارس املقبل أش��ار الناشي إلى
أن ال �ت��وزي �ع��ات ب�ل�غ��ت  12.773ال��ف
وح � � ��دة م �ت �ن��وع��ة ب �ي�ن ش �ق ��ة وب �ي��ت
حكومي وقسيمة تم توزيعها على
امل�خ�ط��ط وس�ي�ت��م ال�ت�س�ل�ي��م الفعلي
لها بعد االنتهاء من البنية التحتية
ك� ��اش � �ف� ��ا أن � � ��ه ف � ��ي غ � �ض � ��ون خ �م��س
س �ن��وات سيتم االن�ت�ه��اء م��ن جميع
امل � ��دن وال� �ض ��واح ��ي ال �ت ��ي ت�ش�م�ل�ه��ا
ال �خ �ط��ة ال�خ�م�س�ي��ة وت �ض��م م �ش��روع
مدينة ج�ن��وب امل�ط�لاع وال�ت��ي تضم
 30أل � ��ف وح � � ��دة س �ك �ن �ي��ة وم��دي �ن��ة
ج �ن��وب س�ع��د ال�ع�ب��دال�ل��ه وت �ض��م 25
أل��ف وح��دة سكنية ومدينة جنوب

صباح األحمد وتضم أيضا  25ألف
وحدة سكنية ومن الضواحي تضم
ضاحية غرب عبدالله املبارك 5201
قسيمة وق��د دخلت مرحلة التنفيذ
وسيتم التسليم العام املقبل.
وأش� ��ار ال �ن��اش��ي إل ��ى أن م�ش��روع
ج �ن��وب امل� �ط�ل�اع ه ��و أك �ب��ر م �ش��روع
س �ك �ن��ي ت� �ق ��وم ب ��ه امل ��ؤس �س ��ة ض�م��ن
ال � �خ � �ط� ��ة ال� �خ� �م� �س� �ي ��ة ح � �ي� ��ث ت �ب �ل��غ
م �س��اح �ت��ه م��ائ��ة ك �ي �ل��و م �ت��ر وي�ض��م
م� �ح ��ورا س�ك�ن�ي��ا واس �ت �ث �م��اري��ا يتم
ال �ت �خ �ط �ي��ط ل ��ه وف �ق��ا ل�ل�ت�خ�ط�ي�ط��ات
املدن العاملية مشيرا إلى أن مشروع
ج � �ن� ��وب امل � �ط�ل��اع ل� ��م ي� �ك ��ن ل �ي �ط��رح
ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح��ال��ي ل� ��وال ال�ت�ع��دي��ل
ال�ت�ش��ري�ع��ي وال � ��ذي م �ن��ح امل��ؤس�س��ة
مساحة أكبر عجلت بطرح املشروع
الذي يتكون من  12ضاحية كاشفا
ع��ن أن ��ه س�ي�ت��م االن �ت �ه��اء م��ن ال�ط��رق
الرئيسية والبنية التحتية للقسائم
ف��ي غ �ض��ون ع��ام�ين وب�ع��ده��ا سيتم
ت�ج��رب��ة دخ ��ول امل �ط��ور ال�ع�ق��اري في
ال� �ض ��اح� �ي� �ت�ي�ن رق� � ��م  2و 3وس �ي �ت��م
خ �ل ��ال ه� ��ذي� ��ن ال � �ع� ��ام �ي�ن ال �ت �م �ه �ي��د
ل ��دخ ��ول امل� �ط ��وري ��ن ال �ع �ق��اري�ي�ن م��ن
خ�ل�ال ال �ع �م��ل ع �ل��ى وج� ��ود م�ع��اي�ي��ر
ودل � � �ي� � ��ل اس � � �ت� � ��رش� � ��ادي وت� �س ��وي ��ق
إعالمي مطمئنا في هذا الصدد أن
ال�خ�ط��ة الخمسية تسير ح�ت��ى اآلن
وفقا لبرنامجها الزمني واملتعلق
ب� �م ��راح ��ل ال �ت �ص �م �ي��م وال �ت �خ �ط �ي��ط
وط� � � � � ��رح امل� � �ن � ��اق� � �ص � ��ة وال � �ت� ��رس � �ي� ��ة
والتنفيذ.
فترة االنتظار
وأوض� � � � ��ح ال � �ن� ��اش� ��ي أن أه � � ��داف
مؤسسة الرعاية السكنية الرئيسية
تسكني أكبر عدد ممكن من أصحاب
ال�ط�ل�ب��ات السكنية ف��ي أس ��رع وق��ت
وت �ق �ل �ي ��ص ف � �ت� ��رة االن � �ت � �ظ� ��ار الف �ت��ا
إل � � ��ى أن ت � �ح� ��دي� ��د م � � ��دة االن � �ت � �ظ� ��ار
تختلف ب�ح�س��ب ق��رب امل �ش��روع من
االم � �ت� ��داد ال �ع �م��ران��ي وال� � ��ذي ي�ك��ون

ابراهيم الناشي

مشعل املطيري

ف �ي��ه األول� ��وي� ��ة ألص� �ح ��اب ال�ط�ل�ب��ات
القديمة وامل�ن��اط��ق ال�ج��دي��دة والتي
س �ت �خ �ص��ص ألص � �ح� ��اب ال �ط �ل �ب��ات
ال �ح��دي �ث��ة م �ش �ي��را ف ��ي ه� ��ذا ال �ص��دد
إل��ى أن ال�ش�ق��ق السكنية ف��ي شمال
غ ��رب ال�ص�ل�ي�ب�ي�خ��ات ت ��م ت��وزي�ع�ه��ا
على أصحابها وع��دده��ا  310شقق
وال�ع�م��ل ج��ار ع�ل��ى تسليم  70شقة
في منطقة جابر األحمد.
واس� �ت� �ع ��رض ال� �ن ��اش ��ي ب��ال �ش��رح
م��راح��ل ت�ن�ف�ي��ذ امل �ش��اري��ع السكنية
وال �ت��ي ت�ت��م ع�ل��ى ث�ل�اث م��راح��ل ه��ي:
م ��رح � �ل ��ة ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال �ت �ص �م �ي ��م
ومرحلة الطرح والترسية ومرحلة
ال � �ت � �ن � �ف � �ي ��ذ وت � � �ب � � ��دأ ت � �ل� ��ك امل � ��راح � ��ل
ب �ت �س �ل��م امل ��ؤس� �س ��ة األرض خ��ال �ي��ة
م��ن ال �ع��وائ��ق وم ��ن ث��م ت �ب��دأ مرحلة
ال � �ت � �خ � �ط � �ي ��ط وال � �ت � �ص � �م � �ي� ��م داخ � � ��ل
امل ��ؤس� �س ��ة أو ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع أح��د
امل �ك ��ات ��ب امل �ت �خ �ص �ص��ة أم� ��ا م��رح�ل��ة
ال�ط��رح والترسية والتعاقد فتكون
م�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن امل��ؤس �س��ة وال �ج �ه��ات
ال ��رق ��اب �ي ��ة م �ث��ل ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
ودي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وإدارة ال�ف�ت��وى
وال �ت �ش��ري��ع وه ��ي امل��رح �ل��ة ال �ت��ي قد
تشهد بعض التأخير نتيجة للوقت
ال ��ذي يستغرقه ت �ب��ادل امل�خ��اط�ب��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة م ��ع م �خ �ت �ل��ف ال �ج �ه��ات
ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة أم � � ��ا م ��رح � �ل ��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ
ف �ي �ت��م ت �ح �م �ي��ل امل � �ق� ��اول ن �ت �ي �ج��ة أي
تأخير ي�ط��رأ على ال �ج��دول الزمني
للمشروع.
وف �ي �م��ا ي �خ��ص امل �س �ت �ف �ي��دي��ن من
قانون من باع بيته أوضح الناشي
أن القانون يعنى بأصحاب البيوت
ال� �ح ��اص� �ل�ي�ن ع� �ل ��ى ق � ��رض م� ��ن ب�ن��ك
ال �ت �س �ل �ي��ف وق ��ام ��وا ب �ب �ي��ع ب�ي��وت�ه��م
وسددوا قروضهم وقال إنه قد تقدم
للمؤسسة ما يقارب  3700حالة منذ
أغسطس املاضي وأنه بعد الفحص
ت �ب�ين أن ب�ع�ض�ه��م ال ت�ن�ط�ب��ق عليه
ال �ش��روط م�ش�ي��را إل ��ى أن ��ه وبحسب
ال� � �ق � ��ان � ��ون ف � � ��إن امل� �س� �ت� �ف� �ي ��دي ��ن م��ن

ال�ق��ان��ون سيقتصر ال�ت�ع��ام��ل معهم
على توفير بيوت أو شقق سكنية
بنظام اإليجار وال يحق لهم التقدم
بطلبات جديدة للحصول على حق
الرعاية السكنية.
أم� � � � ��ا ع � � ��ن إل� � � �غ � � ��اء ال � �ت � �ع� ��دي�ل��ات
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ل�ل��رق��اب��ة امل�س�ب�ق��ة على
امل�ش��اري��ع السكنية ف�ق��ال إن املشرع
تميز ب�ن�ظ��رة ب�ع�ي��دة امل ��دى ف��ي ه��ذا
الجانب حيث ادرك أن ط��ول ال��دورة
امل �س �ت �ن��دي��ة وال � ��روت �ي��ن ال �ح �ك��وم��ي
س�ي�ش�ك��ل ع��ائ�ق��ا ك�ب�ي��را أم ��ام س��رع��ة
تنفيذ املشاريع فقام بهذا التعديل
ال� ��ذي ل��ن ي��ؤث��ر ع �ل��ى دور ال�ج�ه��ات
ال��رق��اب�ي��ة ل�ل�ح�ف��اظ ع�ل��ى امل ��ال ال�ع��ام
ل ��وج ��ود ال ��رق ��اب ��ة ال�ل�اح �ق ��ة ك �م��ا أن
ال ��رق ��اب ��ة م � ��وج � ��ودة أث � �ن� ��اء م ��راح ��ل
املشروع من خالل املراقبني املاليني
وم �ت��اب �ع��ة ال �ل �ج �ن��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ف��ي
مجلس األمة.
أهداف رئيسية
وم ��ن ج�ه�ت��ه اس �ت �ع��رض ال�ن��اط��ق
ال��رس�م��ي لحملة ن��اط��ر ب�ي��ت مشعل
امل� � �ط� � �ي � ��ري ج� � �ه � ��ود ال � �ح � �م � �ل ��ة م �ن��ذ
ان�ط�لاق�ه��ا ف��ي ع��ام  2011ح�ي��ث ك��ان
م ��ن أه ��داف� �ه ��ا ال��رئ �ي �س �ي��ة ال ��وص ��ول
بالتوزيعات السكنية إل��ى ع��دد 12
أل ��ف وح ��دة س�ن��وي��ا م�ش�ي��را إل ��ى أن
ذل��ك ل��م يحقق إال م��ن خ�لال مجلس
 2013وال � � ��ذي ت �ف��اع��ل م ��ع ال�ح�م�ل��ة
وتعاون معها من أجل الوصول إلى
حلول مناسبة للقضية اإلسكانية
مشيرا في هذا الصدد إلى أن التزام
الحكومة بعدد معني من التوزيعات
السنوية يضع خطة واضحة املعالم
يقوم ال��وزراء املتعاقبون بتنفيذها
وال ي �ت ��رك امل� �ج ��ال الج� �ت� �ه ��ادات ك��ل
وزير والتي يهدم من خاللها جهود
ال��وزي ��ر ال �س��اب��ق وي �ب��دأ م��ن الصفر
م �ش �ي��دا ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد ب �ج �ه��ود
ال��وزي��ر ي��اس��ر اب��ل وال ��ذي بنى على
جهود سابقه الوزير سالم األذينة

الس �ت �م��رار ع ��دد ال �ت��وزي �ع��ات املتفق
عليها.
كما أك��د املطيري مساندة حملة
ن ��اط ��ر ب �ي ��ت ل � �ق� ��رار إل � �غ� ��اء ال ��رق ��اب ��ة
امل �س �ب �ق��ة ع �ل��ى امل� �ش ��اري ��ع ال�س�ك�ن�ي��ة
مشيرا إل��ى ان��ه ك��ان ضمن املطالب
ال��رئ �ي �س �ي��ة ل�ل�ح�م�ل��ة ل �ل �ق �ض��اء ع�ل��ى
ال �ب �ي��روق��راط �ي��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ت��ي
تتسبب في تأخر املشاريع لسنوات
م�ش�ي��را ف��ي ه ��ذا ال �ص��دد إل ��ى أن كل
ش �ه ��ر ت ��أخ �ي ��ر ع� ��ن امل� ��وع� ��د امل �ح ��دد
إلن� �ج ��از امل � �ش� ��روع ال �س �ك �ن��ي ي�ك�ل��ف
خ ��زان ��ة ال ��دول ��ة  4.5م�ل�اي�ي�ن دي �ن��ار
تدفع بدل إيجار ألصحاب الطلبات
السكنية.
كما اشار املطيري إلى أن االلتزام
بتوزيع  12الف وح��دة سكنية على
امل �خ �ط��ط س �ن��وي��ا ق ��د أل �ق��ى ب�ظ�لال��ه
اإليجابية على سوق العقار والذي
شهد انخفاضا ملحوظا للشراء من
أصحاب الطلبات السكنية معتبرا
ان ث �ب��ات أس �ع ��اره وع ��دم ارت�ف��اع�ه��ا
مكسب في حد ذات��ه وأن��ه مع زي��ادة
املستفيدين من التوزيعات السنوية
س�ت�ت�ج��ه أس �ع��ار س ��وق ال �ع �ق��ار إل��ى
االنخفاض.
ورد امل� �ط� �ي ��ري ع� �ل ��ى م� ��ن ي� ��روج
إلشاعات عن تضرر منطقة جنوب
املطالع من اليورانيوم بأن الحملة
ك �ج �م ��اع ��ة ض� �غ ��ط ش �ع �ب��ي ت��اب �ع��ت
تلك القضية وتواصلت م��ع الهيئة
ال�ع��ام��ة للبيئة ال�ت��ي أك��دت ب��دوره��ا
ام� �ت�ل�اك� �ه ��ا ال � � ��دراس � � ��ات واالوراق
الثبوتية ال�ت��ي ت��ؤك��د خ�ل��و املنطقة
م��ن ال�ي��وارن�ي��وم وع��دم وج��ود مانع
بيئي إلقامة مدينة سكنية فيها.
ك �م ��ا ك �ش ��ف ع� ��ن وج � � ��ود م �ق �ت��رح
ل� �ح� �م� �ل ��ة ن � ��اط � ��ر ب � �ي� ��ت ب �خ �ص ��وص
األراض � ��ي ال �ف �ض��اء ت��م إي �ص��ال��ه إل��ى
ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ويقضي
ب � �ف� ��رض رس� � � ��وم م� �ت� �ص ��اع ��دة ع �ل��ى
األراض ��ي ال�ف�ض��اء ب��دأ م��ن  500متر
الف �ت��ا إل ��ى ان ال �ق��ان��ون ال �ح��ال��ي به
ث �غ��رات ع��دي��دة يستغلها أص�ح��اب
تلك األراضي للتحايل على القانون
وإه� � � ��دار ح ��ق ال� ��دول� ��ة ف ��ي ال ��رس ��وم
املقررة عليها.

تجربة المطور
العقاري في
ضاحيتين بمشروع
جنوب المطالع
بعد االنتهاء من
البنية التحتية في
2018
المستفيدون من
قانون من باع
بيته لن تشملهم
طلبات الرعاية
السكنية
ال نتسلم األراضي
المتنازل عنها من
الجهات الحكومية
إال بعد إقرار هيئة
البيئة بصالحيتها
للمشاريع السكنية
المطيري :لدينا
مستندات تثبت
خلو منطقة
جنوب المطالع
من اليورانيوم

ملف

aldostoor

األربعاء  16جمادى األولى  24 . 1437فبراير 2016

االقتراحات بقوانين
في  14فصال
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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.

الفصل التشريعي الثالث:
 99اقتراحا بقانون منها  53مشتركا
تصنيف االقتراحات في الفصل الثالث

تصنيف موضوعات االقتراحات

...وموزعة على أدوار االنعقاد

%10.1

%46.5
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%22.2

%21.2

%24.2
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%100

الرعاية
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العدد

22

10

13

7

15

32

99

مجلس
األمة

نتناول في هذه الحلقة
الثانية االقتراحات
بقوانين المقدمة خالل
الفصول التشريعية
الثالث والرابع والخامس
حيث قدم  47نائبا في
الفصل الثالث  99اقتراحا
وفي الفصل الرابع قدم
 42نائبا  57اقتراحا وفي
الفصل الخامس قدم
 44نائبا  159اقتراحا
وفيمايلي التفاصيل:

 99اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ق��دم �ه��ا 47
نائبا في الفصل التشريعي الثالث
منها  53اق �ت��راح��ا م�ش�ت��رك��ا تتعلق
ب ��ال� �ش ��أن ال �ت �ن �م��وي واالق� �ت� �ص ��ادي
وال�خ��دم��ي وال�ص�ح��ي واالج�ت�م��اع��ي
وش��ؤون األس��رة والرعاية السكنية
وغيرها.
وك � � � ��ان أك � �ث � ��ر ال � � �ن� � ��واب ت �ق��دي �م��ا
لالقتراحات بقانون النائبان أحمد
ال �ن �ف �ي �س��ي وغ� �ن ��ام ال �ج �م �ه��ور ب� �ـ 16
قانونا يليهما النائب خالد الفهيد
بـ  12قانونا والنائب محمد الرشيد
ب �ـ  11ق��ان��ون��ا وك ��ل م��ن ال �ن��واب ب��در
العجيل وج��اس��م ال�ي��اس�ين وسامي
املنيس بـ  10اقتراحات.
والنصيب األكبر من االقتراحات
للتنمية واالق�ت�ص��اد ب�ـ  22اقتراحا
ث ��م ان �ت �خ��اب��ات م�ج�ل��س األم� ��ة ب �ـ 15
اق�ت��راح��ا ث��م ال��رع��اي��ة السكنية ب�ـ 13
اق �ت��راح��ا ث��م ال �ع��دل وال �ق �ض��اء ب �ـ 10
اق �ت ��راح ��ات ف��ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ب �ـ  7اق �ت��راح��ات وأق� ��ل ال��رغ �ب��ات في
ش� ��أن ال �ب �ل��دي��ة وامل ��رئ ��ي وامل �س �م��وع
برغبة واحدة لكل منهما ثم التعليم
وال�ت�ج�ن�ي��س ب��اق�ت��راح�ين اث�ن�ين لكل
م�ن�ه�م��ا ث��م ال�ج�ي��ش وال �ش��رط��ة ب �ـ 3
اق �ت��راح��ات وك ��ان ع ��دد االق �ت��راح��ات
ف��ي دور االنعقاد األول  28اقتراحا
والثاني  24والثالث  16والرابع 21
والخامس  10اقتراحات.

% 10.1

أخرى

العدد
املعدل

46
٪ 46.5

53
٪ 53.5

99
% 100

العدد
املعدل

28
% 28.3

24
% 24.2

16
% 16.2

21
% 21.2

10

99
% 100

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

االجمالي

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

%32.3

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل الثالث

املوضوعات

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

التنمية واالقتصاد

22

إبراهيم علي خريبط

3

سلطان سلمان سلطان

2

فالح مبارك الحجرف

7

العدل والقضاء

10

إبراهيم محمد امليلم

3

سليمان يوسف الذويخ

7

مبارك الحساوي

8

الرعاية السكنية

13

أحمد سيد عابد املوسوي

2

عباس حبيب مناور

7

محمد أحمد الرشيد

11

الرعاية االجتماعية

7

أحمد محمد الخطيب

8

عبدالعزيز فهد املساعيد

3

محمد حمد ناصر البراك

انتخابات مجلس
األمة

15

أحمد يوسف النفيسي

16

عبدالكريم هالل الجحيدلي

4

بدر ضاحي العجيل

10

عبداللطيف الكاظمي

7

التعليم

2

بدر عبدالله املضف

4

عبدالله حمد الهاشمي

4

التجنيس

2

جاسم إسماعيل الياسني

10

عبدالله محمد النيبارى

9

محمد وسمي السديران

الجيش والشرطة

3

جمعان محمد الحريتي

2

عبداملطلب الكاظمي

6

مرضي عبدالله األذينة

الرعاية الصحية

6

خالد املسعود الفهيد

12

علي إبراهيم املواش

2

املتقاعدون

10

خالد عجران حسني جابر

3

علي صالح الفضالة

4

البلدية

1

خالد مشاري الروضان

3

علي عبدالله الحبشي

5

راشد عوض الجويسري

1

علي محمد ثنيان الغانم

3

املرئي واملسموع

1

سالم خالد داود املرزوق

8

عيسي عبدالله بهمن

6

أخرى

7

سامي أحمد املنيس

10

غنام علي املطيري

16

االجمالي

99

سعد فالح طامي

7

فالح حمود الصويلح

3

8

محمد ضيف الله القحص

3

محمد عبداملحسن
العصيمي

4
4
1

مسعود سعد الهمالن

3

ناصر صنهات العصيمي

5

ناصر محمد ناصر الساير

5

يوسف السيد الرفاعي

6

يوسف خالد املخلد

8

يوسف صالح الرومي

7

ملف

12

االقتراحات بقوانين
في  14فصال

aldostoor
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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.

الفصل التشريعي الرابع 57 :اقتراحا بقانون
تصدرتها التنمية واالقتصاد
تصنيف االقتراحات في الفصل الرابع

%52.6

تصنيف موضوعات االقتراحات

...وموزعة على أدوار االنعقاد

%17.5

%33.3

%47.4

%35.1

%5.3

%66.7

%12.3
%7

%14
التصينف

التنمية
واالقتصاد

% 5.3

٪ 12.3

% 14

٪7

٪ 8.8

٪ 35.1

%100

مجلس
االمة

10

املعدل ٪ 17.5

العدل
والقضاء

3

7

8

4

5

20

57

الرعاية
السكنية

البلدية

التعليم

 57اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ق��دم �ه��ا 42
نائبا في الفصل التشريعي الرابع
م� ��ن ب �ي �ن �ه��ا  30اق � �ت� ��راح� ��ا ب �ق��ان��ون
ق��دم �ه��ا ال �ن ��واب ب�ش�ك��ل ف� ��ردي و 27
مشتركة وت�ص��در ال�ن��واب م��ن حيث
األك� �ث ��ر ت �ق��دي �م��ا ل �ل �ق��وان�ي�ن ال �ن��ائ��ب
م� �ح� �م ��د ال � ��رش � �ي � ��د ح � �ي� ��ث ق� � � ��دم 11
قانونا ت�لاه النائب خلف العتيبي
بـ  9اقتراحات بقوانني تاله النائب
اب ��راه� �ي ��م خ��ري �ب��ط ب� �ـ  8ق ��وان�ي�ن ث��م
تقاسم النواب خالد الفهيد وخالد
التليجي وعبدالله النيباري املركز
ال��راب��ع ب�ـ  7ق��وان�ين لكل منهم وحل
في املركز الخامس النائبان سامي
املنيس وع�ب��دال��رزاق الصانع حيث
قدم كل منهما  6اقتراحات بقوانني
وكان للتنمية واالقتصاد النصيب
األك �ب ��ر م ��ن االق� �ت ��راح ��ات ح �ي��ث ق��دم
ب� �ش ��أن� �ه ��ا  10اق � �ت � ��راح � ��ات وت�ل�اه ��ا
الرعاية السكنية بـ  8اقتراحات ثم
ال �ع��دل وال �ق �ض��اء ب �ـ  7اق �ت��راح��ات ثم
ال�ب�ل��دي��ة ب �ـ  4اق �ت��راح��ات ث��م ال��رع��اي��ة
االج �ت �م��اع �ي��ة وان �ت �خ��اب��ات مجلس
األم ��ة وال �ق��روض وامل �ت �ق��اع��دون ب �ـ 3
اقتراحات لكل منهم
وك� � � � ��ان ع� � � ��دد االق � � �ت � � ��راح � � ��ات ف��ي
دور االن� �ع� �ق ��اد ال ��راب ��ع م ��ن ال�ف�ص��ل
ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال � ��راب � ��ع  38اق� �ت ��راح ��ا
ب � �ق ��ان ��ون و 19اق � �ت� ��راح� ��ا ف � ��ي دور
االنعقاد الثاني.

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

أخرى

العدد
املعدل

30
٪ 52.6

27
٪ 47.4

57
% 100

العدد
املعدل

38
% 66.7

19
% 33.3

57
% 100

العدد

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور االنعقاد

األول

الثاني

االجمالي

%8.8

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل الرابع

املوضوعات

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

التنمية واالقتصاد

10

العدل والقضاء

7

إبراهيم علي يوسف
خريبط

8

خالد المسعود الفهيد

7

عباس حبيب مناور

4

محمد أحمد الرشيد

11

الرعاية السكنية

8

أحمد عبدالعزيز السعدون

3

خالد النزال المعصب

1

عبدالرزاق عبدالحميد
الصانع

6

محمد حبيب بدر

2

الرعاية االجتماعية

3

أحمد محمد الخطيب

5

خالد خلف التيلجي

7

انتخابات مجلس
األمة

3

إسماعيل علي دشتي

3

خالد عجران حسين جابر

2

التعليم

5

بدر ناصر الجبري

1

خلف هضيبان العتيبي

9

التجنيس

1

الجيش والشرطة

1

جاسم حمد الصقر

1

راشد عوض الجويسري

2

الرعاية الصحية

2

جاسم عبدالعزيز القطامي

1

سالم خالد داود المرزوق

3

القروض

3

جاسم محمد الخرافي

3

سالم عبدهللا الحماد

2

المتقاعدون

3

البلدية

4

أخرى

7

االجمالي

57

محمد ضيف هللا القحص

2
2

عبدالعزيز فهد المساعيد

3

عبدهللا فهد الالفي
الشمري

3

محمد وسمي ناصر
السديران

عبدهللا محمد النيبارى

7

مريخان سعد صقر

1

عبدهللا يعقوب الوزان

1

ناصر صنهات العصيمي

4

علي عبدهللا أحمد الحبشي

4

ناصر مطلق الحمد

5

جاسم محمد القطان

1

سامي أحمد المنيس

6

عيسى عبدهللا محمد
بهمن

1

هادي هايف الحويلة

2

جمعان محمد الحريتي

2

سعد فالح طامي

1

فالح مبارك الحجرف

5

يوسف خالد المخلد

5

حبيب حسن حيات

3

سلطان سلمان سلطان

5

فيصل بندر الدويش

3

يوسف مجيم الشالل

2

ملف

aldostoor
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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 الخامس :
 159اقتراحا منها  24للرعاية االجتماعية
تصنيف االقتراحات في الفصل الخامس

...وموزعة على أدوار االنعقاد

%5

%15.1

%45.9

%54.1

تصنيف موضوعات االقتراحات

%20.1

%25.8

%25.2

%15.1
%13.8
التصينف

التنمية
واالقتصاد

الرعاية
االجتماعية

الرعاية
السكنية

العدل
والقضاء

املعدل % 20٫1

% 15٫1

٪ 13٫8

٪ 8٫2

٪ 8٫2

٪ 5٫7

٪ 28٫9

%100

العدد

الخدمة
املدنية

التجنيس

أخرى

العدد
املعدل

73
% 45.9

86
% 54.1

159
% 100

العدد
املعدل

24
% 15.1

40
% 25.2

46
% 28.9

41
% 25.8

8
%5

159
% 100

32

24

22

13

13

9

46

159

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

االجمالي

قدم  44نائبا  159اقتراحا بقانون
ف��ي الفصل التشريعي الخامس منها
 73اقتراحا بقانون قدمت بشكل منفرد
و 86اق�ت��راح��ا مشتركا وت�ص��در قائمة
ال� �ن ��واب األك� �ث ��ر ت �ق��دي �م��ا ل�لاق �ت��راح��ات
ال �ن��ائ��ب ج��اس��م ال� �ع ��ون ح �ي��ث ق ��دم 36
اقتراحا بقانون وجاء في املركز الثاني
ال�ن��ائ��ب خ��ال��د ال�س�ل�ط��ان ب�ـ  29اق�ت��راح��ا
فالنائب عيسى الشاهني بـ 28اقتراحا
بقانون وفي املركز الثالث جاء النائبان
ح �م��ود ال ��روم ��ي وم� �ش ��اري ال�ع�ن�ج��ري
ب� �ـ  26اق �ت��راح��ا ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا وح ��ل في
املركز الرابع النائبان أحمد السعدون
وص � ��ال � ��ح ال� �ف� �ض ��ال ��ة ل� �ك ��ل م �ن �ه �م��ا 20
اقتراحا بقانون وح��ل خامسا النائب
فيصل القضيبي بـ  19اقتراحا بقانون.
وك� ��ان ل�ل�ت�ن�م�ي��ة واالق �ت �ص��اد النصيب
األكبر في تقديم االقتراحات حيث قدم
النواب بشأنها  32اقتراحا بقانون ثم
ال��رع��اي��ة االجتماعية ب�ـ  24اق�ت��راح��ا ثم
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ب �ـ  22اق �ت��راح��ا وك��ل
م��ن ال �ع��دل وال�ق�ض��اء وال�خ��دم��ة املدنية
ب�ـ 13اقتراحا لكل منهما ثم التجنيس
بـ  9اقتراحات فانتخابات مجلس األمة
ب�ـ  8اق�ت��راح��ات وال��رع��اي��ة الصحية ب�ـ 7
اقتراحات.
وق� ��دم ف ��ي دور االن �ع �ق��اد األول من
الفصل التشريعي الخامس  24اقتراحا
بقانون وفي ال��دور الثاني  40اقتراحا
وفي الثالث  46اقتراحا بقانون والدور
الرابع  41قانونا وف��ي ال��دور الخامس
التكميلي  8قوانني.

%5.7

%8
.2
%8.2

%28.9

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

%28.9

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل الخامس

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

32

أحمد عبدالعزيز
السعدون

20

خالد سلطان بن عيسى

29

أحمد فهد الطخيم

11

خالد عجران حسني
جابر

7

عبداملحسن يوسف
جمال

3

محمد سليمان املرشد

18

عيسى ماجد الشاهني

28

محمد يوسف
العدساني

7

بدر عبدالله املضف

11

خالد ناصر الوسمي

8

فايز حمد البغيلي

4

مرضي عبدالله االذينة

4

8

جاسر خالد الراجحي

1

خلف دميثير العنزي

8

فالح مبارك الحجرف

10

مريخان سعد الصقر

9

5
9
5
7
13

جاسم الصقر

8

خليفة طالل الجري

6

فيصل بندر الدويش

8

مشاري جاسم العنجري

26

جاسم الخرافي

12

راشد سيف الحجيالن

11

فيصل جاسم القضيبي

19

جاسم العون

36

سالم عبدالله الحماد

5

مبارك عبدالله الدبوس

6

مطلق محمد الشليمي

4

الشباب
والرياضة
القروض

3

حزام فالح امليع

3

صالح يوسف الفضالة

20

نايف عبدالله ابورمية

3

3

حمود حمد الرومي

26

صياح شايع ابوشيبة

3

مبارك فالح راعي
الفحماء

1

مطلق مزيد املسعود

5

البلدية

6

حمود ناصر الجبري

6

املرئي واملسموع

4

محمد حبيب البدر

10

أخرى

5

خالد النزال املعصب

2

عبدالرازق عبدالحميد
الصانع

9

محمد احمد الرشيد

17

االجمالي

159

خالد جمعان سالم

13

محمد محمد ناصر
البراك

10

املوضوعات
التنمية
واالقتصاد
العدل والقضاء
الرعاية السكنية
الرعاية
االجتماعية
انتخابات مجلس
األمة
التعليم
التجنيس
الجيش والشرطة
الرعاية الصحية
الخدمة املدنية

13
22
24

عبدالكريم هالل
الجحيدلي

5

هادي هايف الحويلة

6

هاضل سالم الجالوي

2

يوسف شاهني الغانم

2

14

أخبار

aldostoor
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تسمية معسكر كاظمة باسم الشيخ سالم العلي ومعسكر القرين باسم الشيخ نواف األحمد

مشعل األحمد :نسير وفق وثيقة األهداف
االستراتيجية 2020

أص� � ��در ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال �ح��رس
ال��وط �ن��ي ال �ش �ي��خ م �ش �ع��ل األح �م��د
ق � ��رارا ب�ت�س�م�ي��ة م�ع�س�ك��ر ال �ح��رس
ال ��وط �ن ��ي ك��اظ �م��ة ب ��اس ��م م�ع�س�ك��ر
ال �ش �ي ��خ س ��ال ��م ال �ع �ل ��ي وم �ع �س �ك��ر
الحرس الوطني القرين في املنطقة
ال�ج�ن��وب�ي��ة ب��اس��م معسكر الشيخ
ن ��واف األح �م��د ت�ق��دي��را لسموهما
ف� ��ي ت��أس �ي��س ال � �ح� ��رس ال��وط �ن��ي.
وق� ��ال ال �ح��رس ال��وط �ن��ي ف��ي ب�ي��ان
صحافي امس ان هذا القرار يأتي
ت �ق��دي��را مل ��ا ق� ��ام ب ��ه ك ��ل م ��ن س�م��و
الشيخ سالم العلي وسمو الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ح �ف �ظ �ه��م ال �ل ��ه م��ن
أعمال جليلة في تأسيس الحرس
الوطني ودعم ومواصلة مسيرته
ال ��وط �ن �ي ��ة وت� �ع ��زي ��ز م �ك��ان �ت��ه ب�ين
املؤسسات العسكرية واملدنية ما
جعله يتبوأ مركزا متميزا بينها
وم� �ح ��ل إش� � � ��ادة وت� �ق ��دي ��ر وم �ث ��اال
للتفاني وح��ب ال��وط��ن وتكريسا

لقطة جماعية خالل استقبال الوفد األردني

للمواطنة والوالء.
وم ��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى ق ��ال ن��ائ��ب
رئ �ي��س ال� �ح ��رس ال��وط �ن��ي ال�ش�ي��خ

مشعل األحمد إن الحرس الوطني
ي� �س� �ي ��ر وف� � � ��ق وث � �ي � �ق� ��ة األه� � � � ��داف
االس� � �ت � ��رات� � �ي� � �ج� � �ي � ��ة  2020ال� �ت ��ي

ت�ش�م��ل ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ال�ع�س�ك��ري
وال� � �ت � ��دري� � �ب � ��ي واالس � � �ت � � �ف� � ��ادة م��ن
الخبرات في املؤسسات العسكرية

امل� � �ت� � �م� � �ي � ��زة ب� � � ��ال� � � ��دول ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة
والصديقة.
ج��اء ذل��ك خ�لال اجتماع الشيخ
م �ش �ع��ل األح� �م ��د وس �ف �ي��ر امل�م�ل�ك��ة
األردن �ي��ة الهاشمية ل��دى الكويت
م� �ح� �م ��د ال � �ك� ��اي� ��د ورئ� � �ي � ��س ه �ي �ئ��ة
األرك� � � � � ��ان ف � ��ي ال� �ج� �ي ��ش األردن� � � ��ي
ال �ف��ري��ق أول رك� ��ن م �ش �ع��ل محمد
الزبن وامللحق العسكري األردن��ي
العميد الركن هالل الخوالدة.
وت� � � �ن � � ��اول االج� � �ت� � �م � ��اع ت� �ع ��زي ��ز
التعاون العسكري واالمني حيث
اك��د الشيخ مشعل االح�م��د اهمية
ال� � ��زي� � ��ارات امل� �ت� �ب ��ادل ��ة ف� ��ي ت �ع��زي��ز
ال � �ت � �ع� ��اون وال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق وت � �ب� ��ادل
ال� �خ� �ب ��رات ف ��ي م �خ �ت�ل��ف امل �ج ��االت
التدريبية واالمنية والفنية.
واع��رب عن سعادته بالتنسيق
ب�ي�ن ال� �ح ��رس ال ��وط �ن ��ي ال �ك��وي �ت��ي
وامل��ؤس �س��ات ال�ع�س�ك��ري��ة باململكة
األردن � � �ي� � ��ة ال �ه ��اش �م �ي ��ة وت �ح �ق �ي��ق

م �س �ت��وي��ات ع��ال �ي��ة ف ��ي ال � � ��دورات
التخصصية املشتركة.
م ��ن ج��ان �ب��ه اك � ��د رئ� �ي ��س ه�ي�ئ��ة
األرك� � � � � ��ان ف � ��ي ال� �ج� �ي ��ش األردن� � � ��ي
أهمية التعاون العسكري وتبادل
ال� �خ� �ب ��رات م� ��ع ال � �ح� ��رس ال��وط �ن��ي
مل��واك �ب��ة امل �س �ت �ج��دات ال�ع�س�ك��ري��ة
وادخ � � � ��ال االس ��ال � �ي ��ب ال �ت��دري �ب �ي��ة
املتطورة لالرتقاء باالداء.
ح �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء وك� �ي ��ل ال �ح ��رس
ال��وط �ن��ي ال �ف��ري��ق ال��رك��ن م�ه�ن��دس
ه ��اش ��م ال ��رف ��اع ��ي وم� ��دي� ��ر دي � ��وان
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال � �ح� ��رس ال��وط �ن��ي
اللواء جمال الذياب.

قال إن األعياد الوطنية تكتسب بهجة خاصة لتزامنها مع مرور عشرة أعوام على تولي األمير وولي العهد

الحمود :الكويت استطاعت أن تحتل مكانتها الالئقة
بالجهود المخلصة لرجاالتها وأبنائها

ق � ��ال وزي� � ��ر اإلع� �ل ��ام وزي� � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ورئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
ال � � ��دائ� � � �م � � ��ة ل �ل��اح� � �ت� � �ف � ��ال ب � ��األع� � �ي � ��اد
واملناسبات الوطنية الشيخ سلمان
ال � �ح � �م� ��ود إن االح � �ت � �ف� ��ال ب ��األع� �ي ��اد
وامل �ن��اس �ب��ات ال��وط �ن �ي��ة ي�م�ث��ل ف��رص��ة
للتعبير عن مكنون الذاكرة الوطنية
ومخزونها الحضاري والثقافي فكرا
وعمال ج��ادا ي��واك��ب األهمية الكبيرة
التي تتميز بها احتفاالت ه��ذا العام
ل�ن�ق��ل ال� �ص ��ورة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة وامل �ش��رق��ة
لدولة الكويت قيادة وحكومة وشعبا.
وأك� � ��د ل �ل �ع��ال��م أج� �م ��ع أن ال �ك��وي��ت
كانت وستظل دوما واحة أمن وأمان
ومركزا إنسانيا عامليا مستذكرا بكل
اإلجالل والتقدير تضحيات الشهداء
األب��رار وبطوالتهم في سبيل تحرير
الكويت موضحا أنها ستظل شامخة
ف � ��ي ذاك � � � � ��رة ال � ��وط � ��ن ت �س �ت �ح �ض��ره��ا
األج�ي��ال جيال بعد جيل تستلهم من
مضامينها وم�ع��ان�ي�ه��ا ال�س��ام�ي��ة في

كيفية العمل الوطني الحقيقي وحب
الوطن قوال وعمال ورفعة شأنه.
وأك ��د ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود في
ب �ي ��ان ص �ح��اف��ي ت �ل �ق��ت ك ��ون ��ا ن�س�خ��ة
م� �ن ��ه أه �م �ي ��ة ال �ت �م �س��ك ق � ��وال وف �ع�لا
بالنطق السامي الذي تفضل به سمو
أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه في
اف�ت�ت��اح دور االن�ع�ق��اد ال �ع��ادي ال��راب��ع
م��ن الفصل التشريعي ال��راب��ع ف��ي 27
أكتوبر امل��اض��ي م��ن أن ال ��والء للوطن
فوق كل والء ومصلحة الوطن تتقدم
على ك��ل مصلحة واالن�ت�م��اء للكويت
يعلو كل انتماء لتظل الكويت دائما
بعون الله حرة أبية وكاملة السيادة
عالية ال��راي��ة مرفوعة ال��رأس دار أمن
وأمان وديرة رخاء وازدهار.
وق ��ال ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال �ح �م��ود إن
الكويت استطاعت أن تحتل مكانتها
ال�ل��ائ � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ال� �خ ��ري� �ط ��ة ال ��دول� �ي ��ة
وحظيت بتقدير واحترام دول العالم
كدولة مستقلة ذات سيادة مستذكرا

ال �ج �ه��ود امل�خ�ل�ص��ة ل ��رج ��االت وأب �ن��اء
ال�ك��وي��ت م�ن��ذ ف�ج��ر االس�ت�ق�لال ف��ي 19
يونيو .1961
وأض� � ��اف أن� ��ه ت ��م االن �ت �ق ��ال ب��دول��ة
ال�ك��وي��ت إل��ى م�ص��اف ال ��دول الحديثة
واملتقدمة معززة دوره��ا ومشاركتها
ال� �ح� �ض ��اري ��ة واإلن � �س ��ان � �ي ��ة ع� �ل ��ى ك��ل
األص � �ع� ��دة م �م��ا أث� �م ��ر ت ��أي �ي ��دا دول �ي��ا
منقطع النظير في رفض جريمة الغزو
واالح�ت�لال في  2أغسطس 1990ال�ت��ي
س �ط ��ر م �ل �ح �م �ت �ه��ا ال ��وط �ن �ي ��ة ش �ه ��داء
ال�ك��وي��ت األب� ��رار ب��دم��ائ�ه��م وأرواح �ه��م
الطاهرة الفتا إلى أن تشكيل تحالف
دول��ي واس��ع م��ن األش�ق��اء واألص��دق��اء
ح � ��ول ال� �ع ��ال ��م ل �ت �ح��ري��ر ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
 26ف�ب��راي��ر ع��ام  1991ل�ه��و م��وق��ف لن
ينسى.
وذكر أن الكويت وهي ترتدي ثوب
ال�ب�ه�ج��ة وال �ف��رح��ة ب��اح�ت�ف��االت ذك��رى
العيد الوطني ويوم التحرير تكتسب
ب�ه�ج��ة خ��اص��ة وس �ع ��ادة م �م �ي��زة ه��ذا

الشيخ سلمان الحمود

ال �ع ��ام الس �ي �م��ا ب �م ��رور ع �ش��رة أع ��وام
على تولي صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
م�ق��ال�ي��د ال�ح�ك��م وت��ول��ي س�م��و الشيخ
ن��واف األح�م��د الجابر الصباح والي��ة
العهد حفظهما الله.

وأش� � � ��ار إل � ��ى أن ال �ك �ل �م ��ات ت�ع�ج��ز
ع��ن التعبير ع�م��ا تكتنفه ق�ل��وب أه��ل
ال�ك��وي��ت م��ن اع �ت��زاز وم�ح�ب��ة للكويت
وقيادتها وهي تسير بخطى حثيثة
ن� �ح ��و ت �ح �ق �ي��ق ال �ن �ه �ض��ة وال �ت �ن �م �ي��ة
ال �ش��ام �ل��ة ل �ب �ن��اء اإلن � �س� ��ان ال �ك��وي �ت��ي
وتحقيق الرفاهية والعيش الكريم له.
وب�ي�ن ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود أن
م��ا ت�ح�ق��ق م��ن إن �ج ��ازات ع��دي��دة على
ال �ص �ع �ي��د امل �ح �ل��ي ف ��ي ك� ��ل امل� �ج ��االت
وال�ن�ج��اح��ات املتتالية على املستوى
الدولي هو تأكيد قدرة الفكر الكويتي
املعطاء والبناء لخير البشرية .
وق � � ��ال إن ش �ع ��ب ال� �ك ��وي ��ت ال ��وف ��ي
ب��ان �ت �م��ائ��ه ل� �ث ��رى ال� �ك ��وي ��ت ال �ط��اه��ر
ووالئه لقيادته قدم نموذجا يحتذى
ل�ت��رج�م��ة م�ع��ان��ي ال��وط�ن�ي��ة الحقيقية
إع �ل ��اء ل� �ش ��أن ال� �ك ��وي ��ت وم �ص��ال �ح �ه��ا
الوطنية في ظل عالم يموج باألحداث
وال �ت �ط��ورات املتالحقة وح�ف��اظ��ا على
املكتسبات الوطنية والحضارية التي

حققها االستقالل والتحرير.
وأض��اف اننا متسلحون بوحدتنا
ال ��وط� �ن� �ي ��ة وت� �م ��اس� �ك� �ن ��ا امل �ج �ت �م �ع��ي
وتمسكنا بوسطية وت�س��ام��ح ديننا
اإلس�لام��ي الحنيف وه��و م��ا حرصت
على تأكيده اللجنة الدائمة لالحتفال
ب��األع �ي��اد وامل�ن��اس�ب��ات ال��وط�ن�ي��ة بكل
األنشطة والفعاليات االحتفالية هذا
العام.
وت� �ق ��دم ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ب ��ال �ش �ك ��ر إل� � ��ى ك� ��ل ال � � � ��دول ال �ش �ق �ي �ق��ة
وال �ص��دي �ق��ة ال �ت��ي ش ��ارك ��ت ف ��ي ح��رب
ت�ح��ري��ر ال�ك��وي��ت ب�م�ن��اس�ب��ة االح�ت�ف��ال
ب��ذك��رى م��رور  25عاما على التحرير
م �ث �م �ن��ا ت �ض �ح �ي��ات �ه��م ال �ك �ب �ي��رة ال �ت��ي
سطرت بأحرف من نور عمق عالقات
األخ��وة والصداقة والتي لن ينساها
أه ��ل ال �ك��وي��ت وس �ت �ب �ق��ى ف ��ي ال ��ذاك ��رة
الكويتية تتناقلها األجيال جيال بعد
جيل.
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نظمت حفالت استقبال حضرها دبلوماسيون وممثلون عن المنظمات الدولية ورجال أعمال

سفارات الكويت في مختلف دول العالم
تحتفل باألعياد الوطنية
أق� ��ام� ��ت س � �ف� ��ارات ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
العديد من عواصم الدول العربية
واالج � �ن � �ب � �ي� ��ة ح � �ف�ل��ات اس� �ت� �ق� �ب ��ال
ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د ال ��وط �ن ��ي ال � �ـ55
الستقالل دول��ة الكويت وال��ذك��رى
الـ  25لتحريرها والذكرى العاشرة
ل�ت��ول��ي س�م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد الشيخ
ص �ب��اح االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
مقاليد ال�ح�ك��م ح�ض��ره��ا ع��دد من
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي�ي�ن واالك ��ادي� �م� �ي�ي�ن
اض��اف��ة ال��ى ممثلني ع��ن املنظمات
الدولية الى جانب عدد من رجال
االعمال والصحفيني والكويتيني
املقيمني.
وأق � � � � ��ام س� �ف� �ي ��ر ال � �ك� ��وي� ��ت ل ��دى
االم ��ارات العربية املتحدة صالح
البعيجان حفل استقبال حضره
وزير الخارجية والتعاون الدولي
االم� � ��ارات� � ��ي ال �ش �ي ��خ ع �ب ��دال �ل ��ه ب��ن
زاي � ��د آل ن �ه �ي��ان ووزي � � ��ر ال �ث �ق��اف��ة
وتنمية املعرفة االم��ارات��ي الشيخ
نهيان بن مبارك آل نهيان ووزير
الطاقة االماراتي سهيل املزروعي
ووزي � � � � � � ��رة ال� � � ��دول� � � ��ة االم� � ��ارات � � �ي� � ��ة
د.م �ي �ث��اء ال�ش��ام�س��ي ون��ائ��ب وزي��ر
ش��ؤون ال��رئ��اس��ة االم��ارات�ي��ة احمد
ال ��زع ��اب ��ي وع� � ��دد م� ��ن امل �س��ؤول�ي�ن
ورؤس� ��اء ال�ب�ع�ث��ات ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
ال �ع��رب �ي��ة واألج �ن �ب �ي��ة امل�ع�ت�م��دي��ن
لدى االم��ارات اضافة الى عدد من
رجال االعمال والطلبة الكويتيني
ال� ��دارس�ي��ن ف ��ي االم � � � ��ارات وأع� ��رب
ال �ب �ع �ي �ج��ان ع ��ن ف �خ ��ره واع � �ت ��زازه
بالعالقات األخوية الراسخة التي
تربط الكويت بدولة االمارات على
امل �س �ت��وي�ي�ن ال ��رس� �م ��ي وال �ش �ع �ب��ي
م� � ��ؤك� � ��دا ان� � �ه � ��ا ع �ل ��اق� � ��ات وث� �ي� �ق ��ة
ومتميزة.
وت �ض �م��ن ال �ح �ف��ل ال �ع ��دي ��د م��ن
الفقرات واالنشطة املتنوعة التي
ع�ك�س��ت ال � ��روح ال��وط �ن �ي��ة ال�ع��ال�ي��ة
وح� �ج ��م ال �ف �خ��ر واالع� � �ت � ��زاز ال ��ذي
يحمله الكويتيون لوطنهم.
وق � � � ��دم � � � ��ت ف � � ��رق � � ��ة ال � � � �ع � � ��روض
ال�ع�س�ك��ري��ة ع��رض��ا وط�ن�ي��ا مميزا
ض� � �م � ��ن ب� � ��رن� � ��ام� � ��ج ال� � �ح� � �ف � ��ل ن � ��ال
استحسان الحضور.
وق� � � � ��ال س� �ف� �ي ��ر ال� � �ك � ��وي � ��ت ل� ��دى
اململكة العربية السعودية الشيخ
ث��ام��ر ال �ج��اب��ر ب�م�ن��اس�ب��ة اح�ت�ف��ال
ال �س �ف��ارة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل��دى ال��ري��اض
اليوم االرب�ع��اء باألعياد الوطنية
ان ه��ذه الذكرى الغالية والعزيزة
ع �ل��ى ن �ف��وس �ن��ا ج�م�ي�ع��ا إن �م��ا هي
تعبير عن عرفاننا للوطن واآلباء
واالجداد وتجديد الوالء واالنتماء
ل �ت��راب ال �ك��وي��ت ول�ق�ي��ادت�ه��ا وال��ى

جانب من احتفال سفارة الكويت في اإلمارات

التفكير للعمل لحاضر ومستقبل
الكويت.
وق� ��ال ال �ش �ي��خ ث��ام��ر ال �ج��اب��ر ان
ال � �س � �ف� ��ارة ف� ��ي ال � ��ري � ��اض س�ت�ق�ي��م
ح�ف��ل اس�ت�ق�ب��ال بمناسبة األع�ي��اد
الوطنية اليوم االرب�ع��اء في قصر
ط ��وي ��ق ب �ح��ي ال � �س � �ف� ��ارات وال � ��ذي
ي�ت�ض�م��ن ح �م �ل��ة (م �ع �ك��م) ل�ل�ت�ب��رع
اض � ��اف � ��ة ال� � ��ى ع ��ري� �ض ��ة س �ت �ح �م��ل
ت ��وق �ي �ع ��ات ال� �ح� �ض ��ور الرس ��ال �ه ��ا
ل � �ق� ��وات � �ن� ��ا امل� � ��راب � � �ط� � ��ة ف� � ��ي ال� �ح ��د
الجنوب تضامنا مع تضحياتهم
وبطوالتهم.
وفي قطر أعلن امللحق العسكري
ف� ��ي س � �ف� ��ارة ال� �ك ��وي ��ت ل� � ��دى ق�ط��ر
ال�ع�ق�ي��د ال��رك��ن ن��اص��ر ع�ب��دال�ع��زي��ز
ال �س �م �ح��ان ام ��س م �ش��ارك��ة ال�ف��رق��ة
ال �ش �ع �ب �ي ��ة ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ل �ل �ج �ي��ش
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي اح� �ت� �ف ��ال ال �س �ف��ارة
الكويتية باالعياد الوطنية وذلك
ل �ل �م��رة االول � ��ى ف ��ي ت ��اري ��خ ال�ف��رق��ة
على مستوى دول مجلس التعاون
الخليجي.
وقال السمحان لكونا ان الفرقة
الشعبية العسكرية تشارك للمرة
االول� ��ى ف��ي ت��اري�خ�ه��ا ف��ي اح�ت�ف��ال
تقيمه اح��دى السفارات الكويتية
ب� � ��ال� � ��دول ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة
م �ض �ي �ف��ا ان ت �ل��ك امل� �ش ��ارك ��ة ت��أت��ي
بناء على توجيهات نائب رئيس
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ال ��دف ��اع
ال �ش �ي��خ خ ��ال ��د ال � �ج� ��راح ال �ص �ب��اح
ودعم ومتابعة من رئيس االركان
الفريق الركن محمد خالد الخضر.
واضاف ان الفرقة ستشارك في
االح�ت�ف��ال ال��ذي ستقيمه السفارة
الكويتية اليوم االربعاء بحضور
ع � ��دد م� ��ن امل � �س� ��ؤول �ي�ن ال �ق �ط��ري�ي�ن
ونخبة من صناع القرار واملفكرين
واالكاديميني واالعالميني وابناء
الكويت املقيمني في قطر.

 ..وفي سفارة اليابان

وق��ال ان ال�ف��رق��ة ستقدم عرضا
م��وس �ي �ق �ي��ا خ ��اص ��ا ف� ��ي اح �ت �ف��ال
ال� �س� �ف ��ارة ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� � ��ذي ي �ق��ام
ب �م �ن��اس �ب��ة ال� ��ذك� ��رى ال� � � �ـ 55ل�ل�ع�ي��د
ال ��وط� �ن ��ي وال � ��ذك � ��رى ال� � �ـ  25ل �ي��وم
التحرير والذكرى العاشرة لتولي
س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح مقاليد
الحكم.
واق � ��ام � ��ت ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ل��دى ه��ون��غ كونغ
وم� �ك ��او اح� �ت� �ف ��اال ح� �ض ��ره رئ �ي��س
ال� �س� �ل� �ط ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة س � ��ي واي
ل��ون��غ وع� ��دد ك�ب�ي��ر م ��ن امل��دع��وي��ن
وكبار املسؤولني بحكومة هونغ
كونغ اضافة الى رؤس��اء البعثات
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة امل� �ع� �ت� �م ��دة ل ��دى
ه��ون��غ ك��ون��غ وال �ع��دي��د م��ن رج��ال
امل��ال واألع�م��ال ورؤس��اء املنظمات
االسالمية وعدد كبير من الجالية
العربية واالسالمية.
وق ��ال ال�ق�ن�ص��ل ال�ك��وي�ت��ي خ��ال��د

لقطة جماعية من احتفال سفارتنا بهونغ كونغ

ب � � ��در امل � �ط � �ي� ��ري ف � ��ي ب � �ي� ��ان ب �ه ��ذه
امل �ن��اس �ب��ة ان ذك � ��رى االح �ت �ف��االت
ال��وط �ن �ي��ة ال� �ع ��ام ال �ح��ال��ي ت�م�ي��زت
ب �ت��زام �ن �ه��ا م ��ع ال ��ذك ��رى ال �ع��اش��رة
ل�ت��ول��ي س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد مقاليد
ال �ح �ك ��م وال � � ��ذي ش� �ه ��دت ال �ك��وي��ت
ب� �ف� �ض ��ل ق � � �ي� � ��ادة س� � �م � ��وه ت �ن �م �ي��ة
تعليمية واقتصادية شاملة.
واق � � � � ��ام س� �ف� �ي ��ر ال � �ك� ��وي� ��ت ل� ��دى
ال� � �ج � ��زائ � ��ر م� �ح� �م ��د ال � �ش � �ب ��و ح �ف��ل
اس�ت�ق�ب��ال ب�ح�ض��ور ع��دد م��ن كبار
امل � �س� ��ؤول �ي�ن وأع� � �ض � ��اء ال �ب �ع �ث��ات
العربية واألجنبية في تونس.
وق ��ال ف��ي ت�ص��ري��ح ل�ك��ون��ا على
هامش الحفل ان العالقات الثنائية
ب�ي�ن ال �ك��وي��ت وال� �ج ��زائ ��ر م�ت�م�ي��زة
وه��ي ض��ارب��ة ف��ي التاريخ اذ انها
تستند في أساسها ال��ى األواص��ر
األخوية والروابط املتميزة.
من جهته اشاد وزير املجاهدين
الجزائريني الطيب زيتوني بعمق
وت � �ط� ��ور ال � �ع �ل�اق� ��ات ال �ك ��وي �ت �ي ��ة -

ال�ج��زائ��ري��ة ف��ي مختلف امل�ج��االت
م � �ع� ��رب� ��ا ع� � ��ن ت � �ه ��ان � �ي ��ه ل� �ل� �ق� �ي ��ادة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وال �ش �ع��ب ال�ك��وي�ت��ي في
هذه املناسبة السعيدة.
ون� � �ظ� � �م � ��ت س � � � �ف� � � ��ارة ال � �ك� ��وي� ��ت
ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة اله� � � ��اي ال �ه ��ول �ن ��دي ��ة
ح �ف��ل اس �ت �ق �ب��ال ح �ض��ره ع� ��دد من
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي�ي�ن واالك ��ادي� �م� �ي�ي�ن
اض��اف��ة ال ��ى م�م�ث�ل�ين ع��ن امل�ح��اك��م
واملنظمات الدولية التي تتخذ من
اله ��اي م �ق��را ل�ه��ا ال ��ى ج��ان��ب ع��دد
م ��ن رج� ��ال االع� �م ��ال وال�ص�ح�ف�ي�ين
والكويتيني املقيمني في هولندا.
وأع� � � ��رب س �ف �ي��ر ال� �ك ��وي ��ت ل ��دى
ه � ��ول� � �ن � ��دا ح� �ف� �ي ��ظ ال � �ع � �ج � �م� ��ي ان
ال �ع�لاق��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة  -الهولندية
ت� �ت� �ط ��ور ع ��ام ��ا ب� �ع ��د آخ � ��ر ب��دل �ي��ل
التنسيق الكامل مل��واق��ف البلدين
ازاء القضايا السياسية.
م��ن ج�ه�ت��ه اع� ��رب امل��دي��ر ال�ع��ام
ملنظمة حظر االسلحة الكيميائية
احمد اوزمكو في تصريح مماثل
ل �ـ(ك��ون��ا) ب��امل�ن��اس�ب��ة ع��ن ت�ه��ان�ي��ه
وص� ��ادق ام�ن�ي��ات��ه ل��دول��ة ال�ك��وي��ت
حكومة وشعبا.
وه � �ن� ��أ االم � �ي ��ن ال� � �ع � ��ام مل �ح �ك �م��ة
ال�ت�ح�ك�ي��م ال��دائ �م��ة ه��وغ��و سيبلز
في تصريح لـ(كونا) دولة الكويت
ب��امل�ن��اس�ب��ة .وأع� ��رب ع��ن االم ��ل في
استمرار التعاون مع الكويت في
املستقبل.
وأقام سفير الكويت لدى تونس
علي أحمد الظفيري حفل استقبال
ب � �ح � �ض� ��ور م� �م� �ث ��ل ع� � ��ن ال ��رئ� �ي ��س
ال �ت��ون �س��ي وع� ��دد م��ن ال� � ��وزراء في
الحكومة التونسية وسفراء عرب
وأج ��ان ��ب وش �خ �ص �ي��ات س�ي��اس�ي��ة
وثقافية.
من جهتها ذكرت رئيس مجلس
سيدات األعمال العرب الشيخة د.
ح �ص��ة ال �س �ع��د ال �ت��ي ش ��ارك ��ت في

ال �ح �ف��ل أن ه ��ذه امل �ن��اس �ب��ة ع��زي��زة
ع�ل��ى ك��ل ال�ك��وي�ت�ي�ين  ..ه��ذه فرحة
االس� �ت� �ق�ل�ال وال� �ت� �ح ��ري ��ر ن �ه��دي �ه��ا
ل� �س� �م ��و األم� � �ي � ��ر ال � �ش � �ي ��خ ص� �ب ��اح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح وس�م��و
ول��ي العهد الشيخ ن��واف األحمد
الجابر الصباح وحكومة وشعب
الكويت.
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه اك � ��د وزي � � ��ر ال� �ع ��دل
ال� � �ت � ��ون� � �س � ��ي ع� � �م � ��ر م� � �ن� � �ص � ��ور أن
م�ش��ارك�ت��ه ف��ي اح�ت�ف��االت ال�س�ف��ارة
م �م �ث�لا ع ��ن ال �ح �ك��وم��ة ال�ت��ون�س�ي��ة
ت� � �ع� � �ب � ��ر ع � � � ��ن م � � � � � ��دى االح� � � � �ت � � � ��رام
وال�ت�ق��دي��ر ال�ل��ذي��ن تكنهما تونس
ل� ��دول� ��ة ال� �ك ��وي ��ت ال �ش �ق �ي �ق��ة ح�ي��ث
ن�ع�ت�ب��ر أع �ي��اد ال �ك��وي��ت أع �ي��اد كل
التونسيني.
في السياق ذاته اعتبر املتحدث
ب��اس��م ال�ح�ك��وم��ة ال�ت��ون�س�ي��ة خالد
ش��وك��ات أن ال �ع�لاق��ات ال�ت��ون�س�ي��ة
الكويتية عريقة حيث ان الكويت
من أهم شركائنا.
و اق ��ام ��ت س� �ف ��ارة ال �ك��وي��ت ف��ي
ال� �ع ��اص� �م ��ة ال� �ي ��اب ��ان� �ي ��ة ط��وك �ي��و
اح � �ت � �ف� ��اال ج � �م� ��ع ك� � �ب � ��ار ال � � � � ��وزراء
وامل � � � �س� � � ��ؤول� �ي� ��ن وال � �ع � �س � �ك � ��ري �ي��ن
ال �ي��اب��ان �ي�ين اض ��اف ��ة ال ��ى ع ��دد من
رج� ��ال االع� �م ��ال وال��دب �ل��وم��اس �ي�ين
واالك� � ��ادي � � �م � � �ي �ي ��ن واالع �ل��ام� � �ي �ي��ن
امل�ق�ي�م�ين ف��ي ال �ي��اب��ان اض��اف��ة ال��ى
م �م �ث �ل�ي�ن ع� ��ن ج �م �ي �ع��ة ال� �ص ��داق ��ة
اليابانية -الكويتية.
واعربت نائبة وزي��ر الخارجية
اليابانية ميكي ي��ام��ادا ف��ي كلمة
ل �ه ��ا ب� �ه ��ذه امل �ن ��اس �ب ��ة ع� ��ن ع�م�ي��ق
االمتنان الستجابة دول��ة الكويت
ل�ت��داع�ي��ات ك��ارث��ة ال��زل��زال وام ��واج
امل� ��د ال �ع��ات �ي��ة (ت� �س ��ون ��ام ��ي) ال �ت��ي
ت�ع��رض��ت ل�ه��ا ال �ي��اب��ان ف��ي م��ارس
عام .2011
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اك � � ��د س� �ف� �ي ��ر دول � ��ة
الكويت ل��دى اليابان عبدالرحمن
العتيبي م �ج��ددا ان دع��م الكويت
ل� �ج� �ه ��ود اع � � � ��ادة اع � �م� ��ار ال� �ي ��اب ��ان
يضيف ال��ى العالقات املتينة بني
البلدين والشعبني.
وع � � ��رض � � ��ت ال � � �س � � �ف� � ��ارة ف �ي �ل �م��ا
وثائقيا عن حرف الحياة البحرية
في الكويت وت��م توزيع مجلة من
اصدار جمعية الصداقة الكويتية
 -اليابانية على الحضور.
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المركز العلمي يحصل
على االيزو 9001
ح �ص��ل امل ��رك ��ز ال �ع �ل �م��ي ال �ت��اب��ع
ملؤسسة ال�ك��وي��ت للتقدم العلمي
ع�ل��ى ش �ه��ادة االي� ��زو 2008-9001
ال �خ��اص��ة ب � � ��إدارة ال � �ج� ��ودة وذل ��ك
الل� �ت ��زام ��ه ب �ت �ط �ب �ي��ق ك� ��ل م �ع��اي �ي��ر
الجودة املتبعة عامليا في خدماته
لزواره.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االدارة
وال ��رئ �ي ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل �ل �م��رك��ز م.
مجبل املطوع في مؤتمر صحافي

ان ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ه ��ذه ال�ش�ه��ادة
ي �ع��د ب ��داي ��ة ال� �ط ��ري ��ق ل �ت �غ �ي �ي��رات
ك � �ب � �ي� ��رة ي� � �ق � ��وم ب � �ه� ��ا امل� � ��رك� � ��ز ف��ي
خدماته املقدمة ل�ل��زوار م��ن خالل
م� �ش ��اري ��ع ت ��دع ��م اس �ت��رات �ي �ج �ي �ت��ه
ال � �ه� ��ادف� ��ة ل �ل �م �س��اه �م��ة ف � ��ي ن �ش��ر
الثقافة العلمية وتبسيط العلوم
وامل �ع��ارف العامة لجميع امل��راح��ل
التعليمية عالوة على نشر الوعي
البيئي بني أفراد املجتمع.

علم الكويت وصورتا األمير
وولي العهد فوق الهيمااليا

مزارع كويتي ضمن  4مرشحين
لجائزة الشرق األوسط
ق� ��ال امل � � ��زارع ال �ك��وي �ت��ي ي��وس��ف
ال �ك��ري �ب��ان��ي إن ��ه اخ �ت �ي��ر م��ن ضمن
أربعة مرشحني لنيل جائزة الشرق
األوس ��ط ال��زراع �ي��ة امل�ق��ام��ة سنويا
في دبي عن فئة االبتكار الزراعي.
وأضاف الكريباني في تصريح
ل �ك��ون��ا إن ��ه ت �ق��دم م �ن �ف��ردا ل�ج��ائ��زة
ال �ش��رق األوس� ��ط ع��ن ف�ئ��ة االب�ت�ك��ار
ال� ��زراع� ��ي ب �م �ش��روع زراع� � ��ة ن� ��وادر
الخضار للمرة االول��ى ف��ي الشرق
األوس� � � � ��ط ك ��ال� �ط� �م ��اط ��م ال� � �س � ��وداء

وال � �ف � ��راول � ��ة ال� �ب� �ي� �ض ��اء وأص� �ن ��اف
ك �ث �ي��رة ل ��م ت �ك��ن ت � ��زرع ف ��ي ال �ش��رق
األوس��ط وأنه تقدم بمشروع كامل
ل��زراع�ت�ه��ا وتسويقها ف��ي الكويت
ودول الخليج.
وأوض� ��ح أن ��ه ب�ع��د تقييم مئات
املشاريع من قبل الحكام تم اختيار
م �ش��روع��ه ل ��زراع ��ة ال� �ن ��وادر ليكون
أح � ��د أرب � �ع� ��ة م� �ش ��اري ��ع ي �ح ��ق ل�ه��ا
التنافس على نيل الجائزة الشهر
املقبل.

بطولة استعراض المهارات
السبت المقبل

علم الكويت وصورة األمير وولي العهد فوق الهيمااليا

رف� ��ع ف��ري��ق ك��وي �ت��ي م ��ن ه ��واة
ص�ع��ود ال�ج�ب��ال على اح��دى قمم
ج� �ب ��ال ه �ي �م ��االي ��ا ع �ل ��م ال �ك��وي��ت
وص� � � � ��ورة ل� �س� �م ��و أم � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
واخ � � � � � ��رى ل � �س � �م ��و ول� � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
بمناسبة األع�ي��اد الوطنية التي
تشهدها البالد.
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س ال � �ف� ��ري� ��ق ف � ��ؤاد

ق � �ب� ��ازرد ف ��ي ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا ان
ال� �ف ��ري ��ق اس� �ت� �ه ��دف م� ��ن ص �ع��ود
ت�ل��ك ال�ق�م��ة ال��واق �ع��ة ع�ل��ى ارت �ف��اع
 6654م� � �ت � ��را واج � � �ت � � �ي� � ��ازه ه� ��ذه
الرحلة الصعبة التي استغرقت
اس� �ب ��وع�ي�ن ه� ��و رف � ��ع ع� �ل ��م دول� ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ع � �ل� ��ى ه � � ��ذا االرت � � �ف � ��اع
ال�ش��اه��ق ول�ف��ت االن �ظ��ار ل��دوره��ا

االن � �س� ��ان� ��ي امل� �م� �ي ��ز ف � ��ي ال� �ع ��ال ��م
اض��اف��ة ال ��ى رف ��ع ص��ورت��ي سمو
ام�ي��ر ال �ب�لاد وس�م��و ول��ي العهد.
واض ��اف ق �ب��ازرد ان ال�ف��ري��ق ضم
املغامرين داوود ك�م��ال وض��اري
الغربللي.

فريق الغوص يفوز بالجائزة الذهبية
صورة أرشيفية للسباق

ي� �ن� �ظ ��م ن� � � ��ادي ب� ��اس� ��ل ال� �س ��ال ��م
ال� � �ص� � �ب � ��اح ل � �س � �ب� ��اق ال� � �س� � �ي � ��ارات
وال ��دراج ��ات ال �ن��اري��ة ي ��وم السبت
امل � � �ق � � �ب� � ��ل ب � � �ط� � ��ول� � ��ة اس � � �ت � � �ع� � ��راض
امل� �ه ��ارات ف��ي ح�ل�ب��ة ال� �ن ��ادي على
ط��ري��ق ال ��دائ ��ري ال �س��اب��ع ب��ات�ج��اه
ال�ج�ه��راء بمشاركة ع��دد كبير من
املتسابقني.
وق � ��ال أم�ي��ن ال� �س ��ر ف ��ي ال� �ن ��ادي

فهد العالج إن تجمع املتسابقني
س�ي�ك��ون ي ��وم ال�س�ب��ت ف��ي الحلبة
في تمام الساعة الواحدة على أن
تنطلق البطولة ف��ي تمام الثالثة
ع� �ص ��را آم�ل��ا أن ي �ح �ق��ق ال �ت �ع��اون
الهدف املأمول منه في دعم الشباب
املمارس لرياضة املحركات بشتى
أن��واع �ه��ا وإب �ع��اده��م ع��ن م�خ��اط��ر
الطرقات واملمارسات الخاطئة.

ف ��از ف��ري��ق ال �غ��وص الكويتي
ب � ��ال� � �ج � ��ائ � ��زة ال� ��ذه � �ب � �ي� ��ة ض �م��ن
جائزة شركة البترول الوطنية
ال� �ت ��اس� �ع ��ة ل� �ل� ��أداء امل �ت �م �ي��ز ف��ي
ال� �ص� �ح ��ة وال � �س�ل��ام� ��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة
 2016ع��ن م �ش��روع رف��ع الشباك
وامل �خ �ل �ف��ات وان �ت �ش��ال ال �ق��وارب
وال � �ق � �ط� ��ع ال � �ب � �ح� ��ري� ��ة م � ��ن ع �ل��ى
الشعاب املرجانية.
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال� �ف ��ري ��ق ول �ي��د
الفاضل لكونا أن ذل��ك املشروع
ي � �ه� ��دف إل� � ��ى ح� �م ��اي ��ة ال �ش �ع��اب
امل��رج��ان�ي��ة وك��ائ�ن��ات�ه��ا وحماية
ال �ق �ي �ع��ان ال �ب �ح��ري��ة م ��ن ال�ت�ل��وث
م��وض �ح��ا أن ح �م��اي��ة ال �ش �ع��اب
امل� ��رج� ��ان � �ي� ��ة ت� � �ك � ��ون م� � ��ن خ �ل�ال

aldostoor

رف ��ع ش �ب��اك ال �ص �ي��د وامل�خ�ل�ف��ات
واألن� � �ق � ��اض وال� �س� �ف ��ن ال �غ ��ارق ��ة
وغ � �ي� ��ره� ��ا م � ��ن ع � �ل� ��ى ال� �ش� �ع ��اب
امل��رج��ان �ي��ة وال �ق �ي �ع��ان ال�ب�ح��ري��ة
وامل � �م� ��ار امل�ل�اح� �ي ��ة وال� �س ��واح ��ل
ألن � �ه� ��ا ت �ش �ك ��ل ع ��ائ� �ق ��ا م�ل�اح �ي��ا
خطرا وتتسبب بقتل الكائنات
البحرية وإيذائها وتلوث البيئة
البحرية.
وأوض� � � � � � ��ح أن � � � ��ه ع � � � ��ام 2015
ف � �ق� ��ط ت� � ��م ان � �ت � �ش� ��ال  24ق� ��ارب� ��ا
غ��ارق��ا ورف ��ع  20ط�ن��ا م��ن شباك
الصيد املهملة إض��اف��ة إل��ى رفع
مخلفات أخ��رى ب��وزن  230طنا
من السواحل وال�ج��زر الكويتية
وص ��اح� �ب� �ه ��ا ح� �م�ل�ات إع�ل�ام �ي��ة

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وميدانية من أجل توعية فئات
املجتمع بأهمية ال�ح�ف��اظ على
ال �ب �ي �ئ��ة ال �ب �ح��ري��ة وال �س��اح �ل �ي��ة
بدعم وم�س��ان��دة م��ن العديد من
الجهات الحكومية والخاصة.
واش� ��ار إل ��ى أن ال �ف��ري��ق ح��از
أي� �ض ��ا ج ��ائ ��زة م �ن �ظ �م��ة ال �ط��اق��ة
ال �ع��امل �ي��ة وم �ق��ره��ا ال �ن �م �س��ا ف��ي
ن��وف�ب��ر  2015ك�م��ا أص ��در كتابا
ب ��ال� �ل� �غ ��ة اإلن � �ك � �ل � �ي� ��زي� ��ة ال �ش �ه ��ر
ال � �ج� ��اري ع ��ن ت ��اري� �خ ��ه ال �ح��اف��ل
ب ��األع �م ��ال ال �ت �ط��وع �ي��ة وال�ب�ي�ئ��ة
ب�م�ن��اس�ب��ة م ��رور  30ع��ام��ا على
تأسيسه.
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