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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ولي العهد :نأمل أن تظل راية
الكويت خفاقة

أمل ولي العهد سمو الشيخ نواف االحمد الجابر الصباح ان يحفظ الله
تعالى الكويت من كل سوء وان يظل دوما مرفوعة هامته خفاقة رايته.
جاء ذلك خالل رسالة واردة من سموه الى رئيس واعضاء مجلس االمة
ردا على تهنئتهم س�م��وه بمناسبة ال��ذك��رى الخامسة والخمسني للعيد
الوطني والذكرى الخامسة والعشرين للتحرير.
تفاصيل (ص)08

الكويت ترحب بقرار مجلس األمن وقف األعمال العدائية في سوريا

األمير :االحتفاالت جسدت روح األسرة الواحدة
أش � � ��اد ح � �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح�م��د
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
بمظاهر الفرحة والبهجة للمواطنني
واملقيمني احتفاال بالذكرى الخامسة

والخمسني للعيد الوطني والذكرى
الخامسة والعشرين ليوم التحرير
وم �ش��ارك �ت �ه��م ال �ف �ع��ال��ة وم�ت��اب�ع�ت�ه��م
املهرجانات الشعبية املختلفة التي
أقامتها الجهات الرسمية واألهلية

ف ��ي م �خ �ت �ل��ف أن� �ح ��اء ال� �ب�ل�اد وال �ت��ي
أشاعت البهجة والفرحة في النفوس
وج � �س� ��دت روح األس� � � ��رة ال �ك��وي �ت �ي��ة
الواحدة املتآلفة واملتوادة.
م � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ � � ��ر ب� �ع ��ث ص��اح��ب

السمو األمير ببرقيتني إلى الرئيس
باراك أوباما رئيس الواليات املتحدة
األم��ري�ك�ي��ة وال ��ى ال��رئ�ي��س فالديمير
بوتني رئيس روسيا االتحادية اعرب
ف�ي�ه�م��ا س �م��وه ع��ن ت��رح�ي��ب ال�ك��وي��ت

بقرار مجلس االم��ن باعتماد البيان
امل�ش�ت��رك ألم�ي��رك��ا وروس �ي��ا ال�خ��اص
ب��وق��ف األع�م��ال العدائية ف��ي سوريا
مثمنا سموه جهودهما الشخصية
ال�ت��ي ب��ذاله��ا م��ن أج��ل ال�ت��وص��ل لهذا

ال �ب �ي ��ان وم� ��ؤك� ��دا ان � ��ه ي �م �ث��ل خ �ط��وة
ح�ق�ي�ق�ي��ة وب ��ارق ��ة أم� ��ل ن �ح��و اي �ق��اف
االقتتال بني أبناء الشعب السوري.
تفاصيل (ص)02

عاد إلى البالد قادما من القاهرة بعد اختتام مشاركته في المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية

الغانم :تفعيل العمل العربي المشترك
لمواجهة التحديات الراهنة
ع � ��اد رئ� �ي ��س االت � �ح� ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
الغانم ال��ى ارض ال�ب�لاد أم��س قادما
م� ��ن ال � �ق� ��اه� ��رة ع� �ق ��ب م� �ش ��ارك� �ت ��ه ف��ي
امل��ؤت �م��ر األول ل ��رؤس ��اء ال �ب��رمل��ان��ات
ال�ع��رب�ي��ة ال ��ذي ع�ق��د ف��ي م�ق��ر جامعة
ال� � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ت �ح��ت ش �ع��ار رؤي ��ة
ب��رمل��ان �ي��ة مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال�ت��ي
تواجه االمة العربية.
وكان الرئيس املصري عبدالفتاح
السيسي قد أكد خالل لقائه عددا من
رؤساء البرملانات العربية أهمية دعم
التواصل البرملاني بني الدول العربية
خالل املرحلة الحالية للمساهمة في
تبادل الخبرات وتعزيز وحدة الصف
والتكاتف العربي واض��اف الرئيس
السيسي أن البرملانات العربية تقوم

ب ��دور م�ه��م بصفتها ت�ج�س��د ضمير
الشعوب وصوتها الحر.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م
اهمية تفعيل العمل العربي املشترك
مل��واج�ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ال��راه�ن��ة وبحث
آث ��اره ��ا وت��داع �ي��ات �ه��ا وك��ذل��ك أه�م�ي��ة
دور ال�ب��رمل��ان��ات العربية ف��ي تحقيق
ت �ط �ل �ع��ات امل� ��واط� ��ن ال �ع ��رب ��ي وآم ��ال ��ه
م�ض�ي�ف��ا ان ع� ��ودة ال �ب��رمل��ان امل�ص��ري
ب �ع��د ال �غ �ي��اب ال� �ط ��ارئ ت �ش �ك��ل دف�ع��ة
ج � ��دي � ��دة وط � ��اق � ��ة م� �ط� �ل ��وب ��ة ل �ل �ع �م��ل
البرملاني العربي املثمر والبناء،
وفي البيان الختامي للمؤتمر دعا
رؤس� ��اء ال �ب��رمل��ان��ات ال ��ى ال�ع�م��ل على
سن تشريعات للتصدي للتهديدات
األمنية الجديدة ومكافحة الجريمة
املنظمة املرتبطة ب��االت�ج��ار بالبشر

واالس �ل �ح ��ة م ��ؤك ��دا ال �ب �ي��ان ض� ��رورة
ت �ض��ام��ن ال � � ��دول ال �ع��رب �ي��ة مل��واج �ه��ة
ال �ع �ن��ف واالره� � � ��اب ل �ح �م��اي��ة ال��وط��ن
العربي.
وأكد البيان على التمسك بثوابت
االم � ��ة ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي اع �ت �ب��ار ال �ح��وار
ه��و ال�ط��ري��ق االم �ث��ل ل�ح��ل التحديات
ال �ت��ي ت��واج�ه�ه��ا وج ��دد ال �ب �ي��ان على
ان القضية الفلسطينية هي القضية
امل��رك��زي��ة االول ��ى ل�لام��ة ال�ع��رب�ي��ة وان
االح � �ت�ل��ال ه ��و امل� �ص ��در األول ال ��ذي
ي�ه��دد االم��ن ال�ق��وم��ي ال�ع��رب��ي مشددا
ع� �ل ��ى ض � � � ��رورة ات � �خ � ��اذ االج � � � � ��راءات
وال �ت��داب �ي��ر ال �ع��اج �ل��ة الن �ق��اذ ال �ق��دس
واملسجد االقصى.
تفاصيل (ص)03

المعيوف :نستغرب موقف الفهد
من إيقاف الرياضة
ب� �ي� �ن� �م ��ا أع � � � ��رب رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
الشباب والرياضة النائب عبدالله
املعيوف عن استغرابه من موقف
ال �ش �ق �ي �ق�ين ال �ف �ه��د ال �س �ل �ب��ي ت�ج��اه
بلدهم وت�ج��اه الشباب الرياضي
ال �ك��وي �ت��ي إذ أك ��د أن ق� ��رار ت��أج�ي��ل
النظر في رفع تعليق نشاط الكرة

إلى شهر مايو ال يمثل مفاجأة له
إذ كان متوقعا إلى حد بعيد.
وأض � � ��اف امل� �ع� �ي ��وف :ل �ق��د ع�م��ل
أش � � � �خ � � � ��اص ل� �ل ��أس � � ��ف ال� � �ش � ��دي � ��د
م �ح �س��وب�ي�ن ع� �ل ��ى ال� �ك ��وي ��ت ع�ل��ى
ت ��أج �ي ��ل ال � �ق� ��رار إل � ��ى ش �ه ��ر م��اي��و
امل�ق�ب��ل وه ��م م��ن ت�س�ب�ب��وا م��ن قبل

في تعليق نشاط الكرة والرياضة
ع� �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى ال � �خ ��ارج ��ي وه ��م
معروفون للقاصي والداني.

تفاصيل (ص)07

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم لدى وصوله إلى مطار الكويت أمس

ملف «الدستور»
 االقتراحات بقوانينفي الفصول
التشريعية
من السادس
إلى التاسع
تفاصيل (ص)15-12

المجلس يختار  3أعضاء جدد
للجان محل الفضل
ي � � ��ؤدي ال� �ف ��ائ ��ز ف� ��ي االن� �ت� �خ ��اب ��ات
ال �ت �ك �م �ي �ل �ي��ة ع �ل��ي ال �خ �م �ي��س ال�ي�م�ين
ال��دس�ت��وري��ة ف��ي جلسة مجلس األم��ة
املقبلة ،وفقا ل�ج��دول أع�م��ال الجلسة
ف� �س ��وف ي �ت��م اخ �ت �ي ��ار اع� �ض ��اء ج��دد
ل�ل�ج��ان ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وامل��راف��ق ال�ع��ام��ة
وال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة وه ��ي االم��اك��ن
ال �ش��اغ��رة ب�ع��د وف ��اة ال �ن��ائ��ب ال��راح��ل
نبيل الفضل.
ك �م��ا ي �ن �ظ��ر امل �ج �ل��س ف ��ي م�ن��اق�ش��ة

قدمها  19نائبا بشأن مناقشة ق��رار
ال �ح �ك��وم��ة وق ��ف ص ��رف م�خ�ص�ص��ات
ال �ع�لاج ب��ال �خ��ارج وط �ل��ب آخ ��ر بشأن
م�ن��اق�ش��ة م��ا ان �ج��زه ال �ج �ه��از امل��رك��زي
مل �ع��ال �ج��ة اوض� � ��اع امل �ق �ي �م�ين ب �ص��ورة
غير قانونية كما ينظر املجلس في
املداولة الثانية إللغاء الرقابة املسبقة
على املشاريع االسكانية.
تفاصيل (ص)08
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هنأ إخوانه وأبناءه المواطنين والمقيمين بالعيد الوطني ويوم التحرير

األمير :الكويت ترحب بقرار مجلس األمن
وقف األعمال العدائية في سوريا
هنأ حضرة صاحب السمو أمير
البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع ��اه إخ��وان��ه
وأب �ن��اءه امل��واط�ن�ين ال�ك��رام واملقيمني
على أرض الكويت الطيبة بالذكرى
الخامسة والخمسني للعيد الوطني
وال��ذك��رى الخامسة والعشرين ليوم
التحرير مقدرا سموه عاليا ما أبدوه
من مظاهر الفرحة والبهجة بهاتني
امل�ن��اس�ب�ت�ين ال��وط�ن�ي�ت�ين ال�ع��زي��زت�ين
على نفوس أهل الكويت جميعا من
خالل مشاركتهم الفعالة وشهودهم
وم�ت��اب�ع�ت�ه��م امل �ه��رج��ان��ات الشعبية
امل �خ �ت �ل �ف��ة ال� �ت ��ي أق ��ام �ت �ه ��ا ال �ج �ه��ات
ال ��رس� �م� �ي ��ة واأله � �ل � �ي� ��ة ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
أنحاء البالد والتي أشاعت البهجة
وال� � �ف � ��رح � ��ة ف � ��ي ن � �ف� ��وس امل ��واط � �ن �ي�ن
وامل �ق �ي �م�ي�ن وج � �س� ��دت روح األس � ��رة
الكويتية الواحدة املتآلفة واملتوادة.
وق ��د أث �ن��ى س �م��وه رع ��اه ال �ل��ه على
ال �ج �ه��ود ال �ك �ب �ي��رة ال �ت ��ي ق ��ام ��ت ب�ه��ا
ال �ج �ه ��ات األم �ن �ي ��ة وال �ع �س �ك��ري��ة ف��ي
وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ووزارة ال ��دف ��اع
وال �ح ��رس ال��وط �ن��ي م�م�ث�ل��ة ب�ق��ادت�ه��ا

وضباطها وأفرادها لتأمني األج��واء
املريحة واملطمئنة لهذه االحتفاالت
وبما أظ�ه��ره رجالها م��ن تعامل راق
م��ع امل��واط�ن�ين وامل�ق�ي�م�ين وم��ا أب��دوه
من حرص على أمنهم وسالمتهم.
ك� �م ��ا أش� � � ��اد س � �م� ��وه ح �ف �ظ ��ه ال �ل��ه
ب��امل�ش��ارك��ة املتميزة ال�ت��ي ق��ام��ت بها
الجهات الرسمية األخرى بالتحضير
واإلع� � ��داد ال��رف �ي��ع ل �ه��ذه االح �ت �ف��االت
وع � �ل� ��ى وج� � ��ه ال � �خ � �ص ��وص ال �ل �ج �ن��ة
الوطنية العليا لالعداد لالحتفاالت
ال��وط �ن �ي��ة ووزارة اإلع� �ل ��ام ووزارة
ال �ص �ح��ة ووزارة ال �ت��رب �ي��ة واإلدارة
العامة لالطفاء وبلدية الكويت وبما
صاحبها من تغطية إعالمية واسعة
قامت بها مشكورة مختلف وسائل
اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة
الرسمية منها والخاصة مما أسهم
في إنجاح هذه االحتفاالت وإبرازها
بحلتها الجميلة ومظهرها الرائع.
كما وج��ه س�م��وه رع��اه ال�ل��ه تحية
ت �ق��دي��ر وإج� �ل ��ال إلخ� ��وان� ��ه أص �ح��اب
ال�ج�لال��ة وال�س�م��و ق ��ادة دول مجلس
ال � �ت � �ع ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

ال�ش�ق�ي�ق��ة وإل ��ى إخ��وان��ه ق ��ادة ال ��دول
ال�ع��رب�ي��ة الشقيقة وال ��دول الصديقة
ع�ل��ى م�ش��ارك��ة دول �ه��م دول ��ة ال�ك��وي��ت
احتفاالتها بأعيادها الوطنية على

املستويني الرسمي والشعبي مثمنا
سموه هذه املشاعر األخوية النبيلة
م �س �ت��ذك��را ش� �ه ��داء ال �ك��وي��ت األب � ��رار
الذين ضحوا بدمائهم الزكية دفاعا

ع��ن ال��وط��ن وف ��داء ل��ه مبتهال سموه
إل � ��ى امل� ��ول� ��ى ت� �ع ��ال ��ى أن ي �ت �غ �م��ده��م
بواسع رحمته ومغفرته وأن ينزلهم
م �ن��ازل ال �ش �ه��داء وأن ي�ح�ف��ظ ال��وط��ن
ال� �غ ��ال ��ي وي ��دي ��م ع �ل �ي��ه ن �ع �م��ة األم ��ن
واألمان واالزدهار وأن يوفق الجميع
لخدمته ورفع رايته.
كما بعث صاحب السمو ببرقيتني
ال� ��ى ال��رئ �ي��س ب � ��اراك أوب ��ام ��ا رئ�ي��س
الواليات املتحدة األمريكية الصديقة
وال� � � ��ى ال ��رئ � �ي ��س ف�ل�ادي� �م� �ي ��ر ب��وت�ي�ن
رئ�ي��س روس �ي��ا االت �ح��ادي��ة الصديقة
اع � � ��رب ف �ي �ه �م��ا س� �م ��وه ع� ��ن ت��رح �ي��ب
دول� ��ة ال �ك��وي��ت ب �ق ��رار م�ج�ل��س االم ��ن
رق��م  2268ب��اع�ت�م��اد ال�ب�ي��ان املشترك
للواليات املتحدة االمريكية وروسيا
االت �ح��ادي��ة ال �خ��اص ب��وق��ف األع �م��ال
ال�ع��دائ�ي��ة ف��ي س��وري��ا مثمنا سموه
ج�ه��ود فخامتهما الشخصية التي
بذالها من اجل التوصل لهذا البيان
وم ��ؤك ��دا ان ��ه ي�م�ث��ل خ �ط��وة حقيقية
وبارقة امل نحو ايقاف االقتتال بني
ابناء الشعب السوري الشقيق الذي
م �ض��ى ع �ل �ي��ه س � �ن ��وات ع � ��دة ازه �ق��ت

ع �ل��ى اث � ��ره ارواح م �ئ ��ات األالف م��ن
امل��واط�ن�ين ال�س��وري�ين ام�ل�ا س�م��وه أن
يسهم ذلك في التمهيد لحل سياسي
ل�ل�أزم ��ة ال� �س ��وري ��ة ي �ن �ه��ي األوض � ��اع
املأساوية واملعاناة االنسانية التي
ي�م��ر ب�ه��ا ال�ش�ع��ب ال �س ��وري الشقيق
داخ � ��ل س ��وري ��ا وخ ��ارج� �ه ��ا وي�ح�ق��ق
املطالب املشروعة له ويعيد لسوريا
أمنها واستقرارها وب��أن تعمل كافة
األط � � ��راف امل �ع �ن �ي��ة ع �ل��ى االل � �ت� ��زام ب��ه
وان يتيح الفرصة للمجتمع الدولي
ل �ل �ت��رك �ي��ز ع� �ل ��ى م � �ح ��ارب ��ة االره � � ��اب
والسعي نحو القضاء عليه متمنيا
سموه لهما موفور الصحة والعافية.
وبعث صاحب السمو أمير البالد
الشيخ صباح األحمد ببرقية تهنئة
الى الرئيس دانيلو ميدينا سانشيز
رئ� � �ي � ��س ج � �م � �ه� ��وري� ��ة دوم� �ي� �ن� �ي� �ك ��ان
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ع� �ب ��ر ف �ي �ه ��ا س � �م� ��وه ع��ن
خ ��ال ��ص ت �ه��ان �ي��ه ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي��د
ال��وط �ن��ي ل �ب�ل�اده م�ت�م�ن�ي��ا ل��ه م��وف��ور
ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة ول�ل�ب�ل��د ال�ص��دي��ق
دوام التقدم واالزدهار.

ولي العهد لرجال أمن الحدود :أنتم أبناء الكويت
البررة سواعدكم سياج منيع وحصن حصين
ق��ام سمو ول��ي العهد الشيخ نواف
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
بزيارة إلدارة قوة أمن الحدود املرابطة
على الحدود الشمالية في البالد.
وق��د ك��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال س�م��وه ل��دى
وص��ول��ه ال��وك�ي��ل امل�س��اع��د ل�ش��ؤون ام��ن
الحدود بوزارة الداخلية اللواء الشيخ
محمد اليوسف وامل��دي��ر ال�ع��ام ل�لادارة
العامة المن الحدود البرية اللواء فؤاء
األثري وكبار القيادات األمنية باإلدارة
العامة المن الحدود الشمالية.
وخ�ل�ال ال��زي��ارة اس�ت�م��ع س�م��وه إل��ى
ش� ��رح م �ف �ص��ل ع ��ن اآلل� �ي ��ات امل ��وج ��ودة
ونظام املراقبة فيها ومدى جاهزيتها
وكذلك شرح عن طريقة عمل املنظومة
األم �ن �ي��ة امل �ت �ط��ورة امل�س�ت�خ��دم��ة وال�ت��ي
تعد األح ��دث على مستوى ال�ع��ال��م في
ن �ظ��ام ح �م��اي��ة ال� �ح ��دود م �ق��درا عملهم
ليل نهار أثناء احتفال البالد باألعياد
الوطنية املجيدة.
واش � ��اد س �م��وه ب��ال �ج �ه��ود ال�ك�ب�ي��رة

سمو ولي العهد في لقطة جماعية مع قوة األمن في الحدود الشمالية

ال � �ت� ��ي ي� �ب ��ذل� �ه ��ا رج� � � ��ال ام� � ��ن ال � �ح� ��دود
وبكفاءتهم وتفانيهم واخالصهم في
ع�م�ل�ه��م ف�ه��م ال �ع�ين ال �س��اه��رة للحفاظ
على ام��ن الوطن وبسط االستقرار في
مختلف ربوع البالد.

واك��د أهمية ب��ذل ال�غ��ال��ي والنفيس
ف ��ي ال � � ��ذود ع ��ن ت � ��راب ال ��وط ��ن ال �غ��ال��ي
وامل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى ام � �ن ��ه واس � �ت � �ق ��راره
وال� ��وق� ��وف دائ� �م ��ا ب ��امل ��رص ��اد ل �ك��ل م��ن
ي �ح��اول ال�ع�ب��ث ب��أم��ن ال �ب�لاد ألن رج��ال

األم� � � ��ن ه � ��م ح� �ص ��ن ال� � �ب �ل��اد ال �ح �ص�ي�ن
وس � �ي� ��اج� ��ه امل� �ن� �ي ��ع م ��وض� �ح ��ا س �م ��وه
ان � ��ه ع �ل��ى ث �ق��ة ك��ام �ل��ة ب��أب �ن��ائ��ه رج ��ال
ح ��رس ال� �ح ��دود ف ��ي ال �ق �ي��ام ب�م�ه��ام�ه��م
وم �س��ؤول �ي��ات �ه��م ع �ل��ى ال ��وج ��ه األك �م��ل

لكونهم لن يدخروا وسعا في الحفاظ
ع�ل��ى ت ��راب ال�ك��وي��ت ووح ��دة أراض�ي�ه��ا
السيما ان حفظ امن الوطن مسؤولية
كبيرة ملقاة على عاتقهم.
وخ � ��اط � ��ب س � �م � ��وه أب � � �ن � � ��اءه رج � ��ال
ال �ح��دود ق��ائ�لا :ب��داي��ة يسرني أن أنقل
ل �ك��م ت �ح �ي��ات ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد امل � �ف� ��دى ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
األح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع��اه القائد األع�ل��ى للقوات املسلحة
ف ��أن� �ت ��م أب� � �ن � ��اء ال � �ك ��وي ��ت ال � � �ب � ��ررة ل �ك��م
ال�ت�ح�ي��ة وال �ت �ق��دي��ر ف �س��واع��دك��م س�ي��اج
منيع وح�ص��ن حصني ض��د م��ن يجول
بخاطره العبث بأمن البالد ومقدراته
وه � � ��ذه امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ال ي �ت �ح �م �ل �ه��ا اال
رج ��ال م�خ�ل�ص��ون ل�ب�ل��ده��م وان �ن��ا على
ث �ق��ة ت��ام��ة ب��أن �ك��م اه ��ل ل �ه��ا وع �ل��ى ق��در
االض� �ط�ل�اع ب�م�ه��ام�ك��م وأن ت�م��اس�ك�ك��م
وروح ال��وح��دة الوطنية ه��و م��ا يفوت
ال� �ف ��رص ��ة ع �ل ��ى أص � �ح� ��اب امل �خ �ط �ط��ات
وال�ن��واي��ا ال�ت��ي ت�ه��دف ال��ى زع��زع��ة ام��ن

الكويت واستقرارها داع�ي��ا امل��ول��ى عز
وج ��ل ان ي�ح�ف��ظ ال �ك��وي��ت وأه �ل �ه��ا من
ك��ل م �ك��روه وي��دي��م عليها ن�ع�م��ة االم��ن
واألم� ��ان واالس �ت �ق��رار واالزده � ��ار تحت
ظ��ل ق��ائ��د م�س�ي��رت�ن��ا وراع � ��ي نهضتنا
قائد اإلنسانية حضرة صاحب السمو
الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح
أم�ي��ر ال�ب�لاد امل�ف��دى حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ذخرا للبالد.
وق � ��د راف � � ��ق س� �م ��وه خ �ل��ال ال� ��زي� ��ارة
محافظ حولي الفريق متقاعد الشيخ
أحمد النواف ورئيس ديوان سمو ولي
العهد الشيخ مبارك الفيصل.
وم��ن ناحية اخ��رى بعث سمو ولي
ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د ببرقية
ت�ه�ن�ئ��ة ال ��ى ال��رئ �ي��س دان �ي �ل��و م�ي��دي�ن��ا
سانشيز رئيس جمهورية دومينيكان
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ض �م �ن �ه��ا س � �م� ��وه خ��ال��ص
تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبالده
متمنيا له موفور الصحة والعافية.
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خالل مشاركته والوفد المرافق في المؤتمر األول لرؤساء البرلمانات العربية في القاهرة

الغانم :عودة البرلمان المصري دفعة
جديدة للعمل البرلماني العربي المثمر
رئيس مجلس األمة يؤكد عمق العالقات بين الكويت ومصر على جميع المستويات
ع� ��اد رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي رئيس مجلس األمة مرزوق
الغانم والوفد املرافق له الى البالد
أم ��س ال�س�ب��ت ق��ادم��ا م��ن العاصمة
امل� � �ص � ��ري � ��ة ال� � �ق � ��اه � ��رة وذل� � � � ��ك ب �ع��د
مشاركته في املؤتمر األول لرؤساء
البرملانات العربية ال��ذي عقد بمقر
جامعة ال��دول العربية تحت شعار
رؤي��ة برملانية مل��واج�ه��ة التحديات
التي تواجه االمة العربية.
وك ��ان ف��ي اس�ت�ق�ب��ال ال�غ��ان��م على
ارض املطار كل م��ن وزي��ر 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
والنائب مبارك الحريص والسفير
امل �ص��ري ل ��دى دول ��ة ال �ك��وي��ت ياسر
عاطف واألم�ي�ن ال�ع��ام ملجلس األم��ة
عالم الكندري.
وضم الوفد املرافق للغانم وكيل
ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ن��ائ��ب فيصل
الشايع.
وك � ��ان ال ��رئ �ي ��س ال �غ ��ان ��م ق ��د أك��د
أه� �م� �ي ��ة ع � � ��ودة ال � �ب� ��رمل� ��ان امل� �ص ��ري
ل� �ل� �م� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي م � �س � �ي ��رة ال �ع �م��ل
البرملاني العربي.
وق��ال الغانم لدى زيارته والوفد
امل��راف��ق ل��ه مجلس ال �ن��واب املصري
ول� �ق ��ائ ��ه رئ� �ي ��س امل� �ج� �ل ��س د .ع�ل��ي
ع� �ب ��دال� �ع ��ال ع �ل ��ى ه ��ام ��ش امل��ؤت �م��ر
األول ل��رؤس��اء ال�ب��رمل��ان��ات العربية
ال� � ��ذي ع �ق��د األس � �ب� ��وع ال� �ف ��ائ ��ت ف��ي

الرئيس املصري عبدالفتاح السيسي خالل لقائه رؤساء البرملانات العربية

القاهرة تحت شعار -رؤية برملانية
مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال �ت��ي ت��واج��ه
االمة العربية  -ان هذه العودة بعد
الغياب الطارئ تشكل دفعة جديدة
وط��اق��ة م�ط�ل��وب��ة ل�ل�ع�م��ل ال�ب��رمل��ان��ي
العربي املثمر والبناء ف��ي املحافل
العربية والقارية والدولية.
وذكر ان العمل البرملاني العربي
ال ي �م �ك��ن ت �ص ��ور اك �ت �م��ال��ه وم �ص��ر
غ��ائ�ب��ة م �ش��ددا ع�ل��ى دور م�ص��ر في
هذا املجال.
وأع � � � ��رب ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ال �ت �ه �ن �ئ��ة

ل ��رئ� �ي ��س ال � �ب� ��رمل� ��ان امل � �ص � ��ري ع �ل��ى
انتخابه داعيا اياه إلى زيارة دولة
الكويت.
وش��دد ال�غ��ان��م خ�لال ال�ل�ق��اء على
عمق العالقات التي تربط الكويت
وم� �ص ��ر ع� �ل ��ى ج �م �ي��ع امل �س �ت��وي��ات
ال��رس�م�ي��ة وال�ش�ع�ب�ي��ة .وق ��ام الغانم
بعد ذل��ك بجولة ف��ي مبنى مجلس
ال� �ن ��واب ك �م��ا زار امل �ت �ح��ف ال �خ��اص
باملجلس.
وح �ض ��ر ال �ل �ق��اء س �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت
لدى القاهرة سالم الزمانان ووكيل

الشعبة البرملانية الكويتية فيصل
ال� �ش ��اي ��ع ون� ��ائ� ��ب رئ� �ي ��س ال �ب ��رمل ��ان
العربي عضو مجلس األم��ة محمد
الجبري.
م � ��ن ج� ��ان� ��ب آخ� � ��ر أك� � ��د ال ��رئ �ي ��س
ال� �غ ��ان ��م أه �م �ي��ة ت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق��ات
البرملانية العربية لتحقيق صالح
شعوب الوطن العربي.
ج��اء ذل��ك ل��دى استقبال الرئيس
الغانم ع��ددا من رؤس��اء البرملانات
العربية ك��ل على ح��دة على هامش
م� �ش ��ارك� �ت� �ه ��م ف � ��ي امل� ��ؤت � �م� ��ر االول

ل��رؤس��اء ال�ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة ال��ذي
انعقد على مدى يومني.
وشدد الغانم على اهمية تفعيل
ال �ع �م��ل ال �ع��رب��ي امل �ش �ت��رك مل��واج �ه��ة
ال�ت�ح��دي��ات ال��راه�ن��ة وب�ح��ث آث��اره��ا
وتداعياتها وعلى دور البرملانات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ف � ��ي ت �ح �ق �ي ��ق ت �ط �ل �ع��ات
املواطن العربي وآماله.
وكان الرئيس الغانم قد استقبل
رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال� � �ن � ��واب ال �ل �ي �ب��ي
امل �س �ت �ش��ار ع�ق�ي�ل��ة ص��ال��ح ورئ �ي��س
ال �ب��رمل��ان ال �ص��وم��ال��ي م�ح�م��د شيخ

ج��واري كما استقبل رئيس برملان
جيبوتي محمد علي حمد ورئيس
ال� �ب ��رمل ��ان االت � �ح � ��ادي ب� �ج ��زر ال �ق �م��ر
د.عبد حسني.
وكان الغانم قد غادر القاهرة في
وق ��ت س��اب��ق أم ��س ع�ق��ب م�ش��ارك�ت��ه
والوفد املرافق له في املؤتمر األول
ل��رؤس��اء ال�ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة ال��ذي
عقد في مقر جامعة ال��دول العربية
بالقاهرة.

السيسي :دعم التواصل بين البرلمانات العربية لتعزيز
وحدة الصف والتكاتف العربي
أكد الرئيس املصري عبد الفتاح
ال �س �ي �س��ي أه �م �ي ��ة دع � ��م ال �ت ��واص ��ل
البرملاني ب�ين ال��دول العربية خالل
املرحلة الحالية في ضوء ما يساهم
به ذلك في تبادل الخبرات وتعزيز
وحدة الصف والتكاتف العربي.
وق � ��ال امل �ت �ح��دث ب��اس��م ال��رئ��اس��ة
امل �ص��ري��ة ال�س�ف�ي��ر ع�ل�اء ي��وس��ف في
ب� �ي ��ان إن ال �س �ي �س��ي ت � �ن� ��اول خ�ل�ال
ل �ق��ائ��ه وف� � ��دا م ��ن رؤس � � ��اء ع � ��دد م��ن
البرملانات العربية بحضور رئيس
االت �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي رئ�ي��س

م �ج �ل ��س األم � � ��ة ال� �ك ��وي� �ت ��ي م� � ��رزوق
ال �غ��ان��م ورئ� �ي ��س ال �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
أح� �م ��د ال � �ج � ��روان ورئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال �ن��واب امل�ص��ري د .علي عبد العال
الدور املهم الذي تقوم به البرملانات
ال �ع��رب �ي��ة ب�ص�ف�ت�ه��ا ت �ج �س��د ضمير
ال� �ش� �ع ��وب وص ��وت� �ه ��ا ال� �ح ��ر ف�ض�لا
ع� ��ن اس� �ه ��ام� �ه ��ا م� ��ن خ �ل��ال ال �ب �ح��ث
والتشريع في تناول القضايا التي
تشغل الدول العربية.
واض � � ��اف امل� �ت� �ح ��دث ان ال��رئ �ي��س
املصري اش��ار خ�لال اللقاء ال��ى دور

ه��ذه ال�ب��رمل��ان��ات الس�ي�م��ا ف��ي مجال
ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون م��ن أج ��ل مكافحة
الفكر املتطرف واالرهاب وبذل مزيد
م��ن ال�ج�ه��ود على صعيد الجوانب
ال �ف �ك��ري��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة
وع � ��دم االك �ت �ف ��اء ب ��األب �ع ��اد األم �ن �ي��ة
والعسكرية فقط.
ك� �م ��ا أش� � � ��اد ال� �س� �ي� �س ��ي ب �ح��رص
م� �ج� �ل ��س ال� � � �ن � � ��واب امل � � �ص� � ��ري ع �ل��ى
اس � � �ت � � �ع� � ��ادة دوره ال� � � ��رائ� � � ��د ع �ل��ى
ال �ص �ع �ي ��دي ��ن االق� �ل� �ي� �م ��ي وال� ��دول� ��ي
واالض � �ط�ل��اع ب �م �س��ؤول �ي��ات��ه ت �ج��اه

دفع مسيرة العمل العربي املشترك
م� �ش� �ي ��را ال � ��ى ال� �ت� �ن ��وع ف� ��ي ت�ش�ك�ي��ل
امل �ج �ل��س ف �ض�لا ع ��ن ارت� �ف ��اع نسبة
ت �م �ث �ي ��ل امل� � � � ��رأة وال� � �ش� � �ب � ��اب .وذك � ��ر
امل � �ت � �ح� ��دث أن ع � � � ��ددا م� � ��ن رؤس � � ��اء
البرملانات العربية أك��دوا تقديرهم
ملواقف مصر على املستوى العربي
واع� � �ت � ��زازه � ��م ب �م �س ��اه �م ��ة ال �ش �ع��ب
امل � �ص � ��ري وق � ��وات � ��ه امل� �س� �ل� �ح ��ة ع �ل��ى
م ��ر ال� �ت ��اري ��خ ف ��ي ت��وط �ي��د ع�ل�اق��ات
األخوة والتعاون مع الدول العربية
والحفاظ على أمنها القومي.

وأوض� ��ح أن ال �ل �ق��اء ت �ط��رق أيضا
الى عدد من القضايا املطروحة على
الساحة العربية من بينها القضية
الفلسطينية وس �ب��ل ال �ت��وص��ل ال��ى
حلول لألزمات التي تشهدها بعض
ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة ب�ح�ي��ث ي �ت��م اح�ل�ال
ال �س�لام واالس �ت �ق��رار ب�ه��ا وال�ح�ف��اظ
على وحدة وسيادة أراضيها.
ول� �ف ��ت امل �ت �ح��دث إل� ��ى أن رئ �ي��س
ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي أك ��د ف ��ي مستهل
اللقاء حرص املؤتمر االول لرؤساء
البرملانات العربية الذي عقد برعاية

ال��رئ �ي��س امل� �ص ��ري ع �ل��ى امل �س��اه �م��ة
ف��ي ت�ع��زي��ز ال�ع�م��ل ال�ع��رب��ي املشترك
وب� � �ل � ��ورة رؤي � � ��ة ب ��رمل ��ان� �ي ��ة م ��وح ��دة
مل��واج �ه��ة ال �ت �ح��دي��ات ال��راه �ن��ة ال�ت��ي
تواجه األمة العربية.
وأش ��اد ال �ج��روان ف��ي ه��ذا اإلط��ار
باملشاركة املصرية الفعالة باملؤتمر
ال �ت ��ي ت ��أت ��ي ع �ق��ب ت �ش�ك�ي��ل م�ج�ل��س
ال � �ن� ��واب امل � �ص� ��ري ال� �ج ��دي ��د م��ؤك��دا
أه�م�ي��ة دور م�ص��ر ب��اع�ت�ب��اره��ا بيت
ال �ع ��رب وال ��رك �ي ��زة األس��اس �ي��ة ألم��ن
واستقرار العالم العربي.
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رؤساء البرلمانات العربية أكدوا ضرورة نشر ثقافة وقيم التسامح واالعتدال والوسطية

البيان الـختامي :سن تشـريعات للتصدي

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل لقائه رئيس مجلس النواب املصري د.علي عبدالعال

دع ��ا رؤس � ��اء ب��رمل��ان��ات ال ��دول
ال �ع��رب �ي��ة ال� ��ى ال �ع �م��ل ع �ل��ى س��ن
ال �ت �ش��ري �ع��ات ال� �ض ��روري ��ة ال �ت��ي
ت� �ك� �ف ��ل ال � �ت � �ص� ��دي ل� �ل� �ت� �ه ��دي ��دات
االم � �ن � �ي ��ة ال � �ج� ��دي� ��دة وم �ك��اف �ح��ة
ال� �ج ��ري� �م ��ة امل� �ن� �ظ� �م ��ة امل ��رت �ب �ط ��ة
ب��االت�ج��ار غير امل �ش��روع بالبشر
واالسلحة.
ج��اء ذل��ك في البيان الختامي
ل� � �ل � �م � ��ؤت � �م � ��ر االول ل � � ��رؤس � � ��اء
البرملانات العربية وتاله رئيس
االجتماع رئيس مجلس النواب
املصري د.علي عبد العال.
وأوض� � � � � � ��ح ال� � �ب� � �ي � ��ان ان ذل � ��ك
ي �ت �ض �م��ن ع �م �ل �ي��ات االخ �ت �ط ��اف
واالب � �ت� ��زاز وم ��ا ي��رت �ب��ط ب �ه��ا من
ج��رائ��م ال �ف �س��اد وغ �س��ل االم� ��وال
وت �ج ��ري ��م ك ��ل ال �ن �ش��اط��ات ال �ت��ي
تهدد امن واستقرار املجتمع.
واك� � � � ��د ال� � �ب� � �ي � ��ان ض� � � � � ��رورة ان
تكون ال��دول العربية متضامنة
وم� � � � �ت � � � ��آزرة مل � ��واج� � �ه � ��ة ال� �ع� �ن ��ف
واالرهاب لحماية الوطن العربي
والعيش ب�س�لام وصياغة رؤي��ة
ب��رمل��ان�ي��ة ع��رب�ي��ة م�ش�ت��رك��ة تحت
مسمى امليثاق -البرملاني العربي
مل� �ك ��اف� �ح ��ة االره � � � � ��اب وال� �ت� �ط ��رف
وان يتم تشكيل لجنة مصغرة
م��ن رؤس� ��اء ال �ب��رمل��ان��ات العربية
لإلشراف على اعداد هذا امليثاق.
ودان م��ا تقوم ب��ه التنظيمات
االره ��اب� �ي ��ة وك ��اف ��ة امل �ج �م��وع��ات
ال � �ت� ��ي ت� �ت� �خ ��ذ ن� �ف ��س ال ��وس ��ائ ��ل
ل �ت �ه��دي��د ال �س �ل ��م واالم � � ��ن داخ� ��ل
ال��دول العربية ودع��م العراق في
ال �ج �ه��ود ال �ت��ي ي�ب��ذل�ه��ا ملكافحة
االره��اب وكذلك تقديم املساندة
وال��دع��م لليبيا ف�ي�م��ا ت�ب��ذل��ه من
جهود في مكافحة االرهاب .واكد
ال �ب �ي��ان ال �ت �م �س��ك ب �ث��واب��ت االم ��ة
العربية ف��ي اع�ت�ب��ار ال �ح��وار هو
ال�ط��ري��ق االم�ث��ل لحل التحديات
التي تواجهها والدعوة لدورية

انعقاد مؤتمر رؤساء البرملانات
العربية ال��ذي يمثل نقلة نوعية
في تحديد منهاج العمل العربي
املشترك.
وأش��ار ال��ى ان دع��وة االنعقاد
ت � �س � �ب� ��ق اج� � �ت� � �م � ��اع � ��ات م �ج �ل��س
الجامعة العربية على مستوى
ال �ق �م��ة ب�ح�ي��ث ي �ق��دم��ون ت �ص��ورا
للمجاالت ذات االولوية وتشكيل
لجنة مصغرة من عدد من رؤساء
ال�ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة وب�م�ش��ارك��ة
رئيس االتحاد البرملاني العربي
ورئيس البرملان العربي إلع��داد
الئ � �ح� ��ة ت� �ن� �ظ ��م اع� � �م � ��ال م��ؤت �م��ر
رؤساء البرملانات العربية.

الغانم متوسطا الوفد املرافق له ورئيس مجلس النواب املصري

وح ��ول ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية
ج� � � ��دد ال � �ب � �ي� ��ان ان� � �ه � ��ا ال �ق �ض �ي��ة
امل��رك��زي��ة االول� ��ى ل�لام��ة ال�ع��رب�ي��ة
وان االح� � � �ت� �ل ��ال االس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي
لألراضي الفلسطينية والعربية
املحتلة مازال هو التحدي االول
ألم�ت�ن��ا ال�ع��رب�ي��ة وامل �ص��در االول
الذي يهدد االمن القومي العربي.
واع �ت �ب��ر ال �ب �ي��ان ان ��ه ال يمكن
ال �ح��دي��ث ع ��ن ع �ن��اص��ر ال�ت�ه��دي��د
االخ � � ��رى م� ��ن دون م �ن��اق �ش��ة م��ا
ي �م �ث �ل��ه ه � ��ذا ال �ت �ه ��دي ��د وات� �خ ��اذ
االج � � ��راءات وال �ت��داب �ي��ر ال �ف��وري��ة
والعاجلة إلنقاذ القدس واملسجد
االقصى وكنيسة القيامة وكافة

املقدسات املسيحية واالسالمية
وح� �م ��اي� �ت� �ه ��ا م� �م ��ا ت� �ت� �ع ��رض ل��ه
م ��ن اخ� �ط ��ار وس� �ي ��اس ��ات ب �ه��دف
تهويدها.
واش � � ��ار ال � ��ى ض � � ��رورة ت��وف �ي��ر
ال ��دع ��م ال �ل��ازم إلن �ج ��اح ال�ج�ه��ود
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ال� �س ��اع� �ي ��ة ل�ع�ق��د
م��ؤت �م��ر دول � ��ي ل �ل �س�ل�ام إلي �ج��اد
آل� �ي ��ات م �ل��زم��ة ل �ت �ن �ف �ي��ذ ق� � ��رارات
ال� �ش ��رع� �ي ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ال� �خ ��اص ��ة
بالقضية الفلسطينية.
ودع � � � ��ا ال � �ب � �ي� ��ان ال � � ��ى ت��وث �ي��ق
ون� �ش ��ر االن� �ت� �ه ��اك ��ات وال� �ج ��رائ ��م
ال �ت��ي ت��رت�ك�ب�ه��ا ق� ��وات االح �ت�ل�ال
وقطعان املستوطنني بالصوت

الغانم يعزي وزير الداخلية
باستشهاد العنزي
ب �ع��ث رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م ب�ب��رق�ي��ة تعزية
ال � � � ��ى ن � ��ائ � ��ب رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
الوزراء ووزير الداخلية الشيخ
م�ح�م��د ال �خ��ال��د أع ��رب ل��ه فيها
ول� �ك ��اف ��ة م �ن �ت �س �ب��ي ال��داخ �ل �ي��ة
ع� ��ن خ ��ال ��ص ال � �ع� ��زاء وص � ��ادق
امل ��واس ��اة ب��اس�ت�ش�ه��اد شهيد
ال� ��واج� ��ب وك� �ي ��ل ع ��ري ��ف ت��رك��ي

م �ح �م��د ال� �ع� �ن ��زي اث � ��ر ت �ع��رض��ه
ل �ح��ادث��ة ده ��س اودت بحياته
واس �ف��رت ع��ن اص��اب��ة ع��دد آخر
م ��ن رج� ��ال االم� ��ن وه ��م ي ��ؤدون
واجبهم االمني .
وق� � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف ��ي ب��رق �ي �ت��ه:
ونحن ازاء محطة من محطات
ال �ع �ط��اء ال��وط �ن��ي ال �ت��ي يجسد
ف� �ي� �ه ��ا اب� � �ن � ��اء ال � �ك� ��وي� ��ت اروع

صور التضحية والفداء ندعو
املولى العلي القدير ان يتغمد
ش�ه�ي��د ال��وط��ن ب��واس��ع رحمته
وي �س �ك �ن��ه ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه وان
ي�ل�ه��م اس��رت��ه وذوي� ��ه ومحبيه
وكافة منتسبي وزارة الداخلية
الصبر وال �س �ل��وان وان يعجل
ف��ي شفاء املصابني ان��ه سميع
مجيب.

 ...و يهنئ نظيريه في دومينيكان
بالعيد الوطني
ب �ع��ث رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م � � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م ب �ب ��رق �ي �ت ��ي
ت� �ه� �ن� �ئ ��ة إل � � ��ى ك � ��ل م � ��ن رئ� �ي ��س

مجلس ال �ن��واب ف��ي جمهورية
دوم �ي �ن �ي �ك��ان أب �ي ��ل م��ارت�ي�ن�ي��ز
ورئ � �ي � �س� ��ة م� �ج� �ل ��س ال� �ش� �ي ��وخ

ك��ري�س�ت�ي�ن��ا ل� �ي ��زاردو م��زك��وي�ت��ا
وذل��ك بمناسبة العيد الوطني
لبلدهما.

وال� � � �ص � � ��ورة وارس � ��ال� � �ه � ��ا ل �ك��اف��ة
ب ��رمل ��ان ��ات ال �ع��ال��م ب �ه��دف فضح
ال �ج��رائ��م االس��رائ�ي�ل�ي��ة م��ن خ�لال
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت ��ي ش �ك �ل �ه��ا ال �ب��رمل��ان
العربي لهذا الغرض وبالتعاون
والتنسيق مع االتحاد البرملاني
ال � �ع� ��رب� ��ي وامل � �ج � �ل� ��س ال ��وط� �ن ��ي
الفلسطيني.
واك� ��د ك��ذل��ك اه�م�ي��ة ب ��ذل ك��اف��ة
ال� �ج� �ه ��ود ل �ت ��وف �ي ��ر امل� �س ��اع ��دات
االن� � �س � ��ان� � �ي � ��ة وت� � �ق � ��دي � ��م ال� ��دع� ��م
وال�ت�س�ه�ي�لات ال�ل�ازم ��ة لالجئني
وم � � �س� � ��اع � ��دة ال � � � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة
املضيفة لالجئني بجميع اشكال
ال ��دع ��م ب �م��ا ي�م�ك�ن�ه��ا م ��ن ت��وف�ي��ر
الخدمات الالزمة لها.
ودعا الى عقد مؤتمر برملاني
م� �ن� �ف� �ص ��ل مل � �ك� ��اف � �ح� ��ة االره � � � � ��اب
والتطرف تحت رعاية الجامعة
ال�ع��رب�ي��ة ي��دع��ى ال�ي��ه امل��ؤس�س��ات
الدينية العربية وخبراء التعليم
واالع � � �ل� � ��ام وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة وب� �ع ��ض
م �م �ث �ل ��ي م� �ن� �ظ� �م ��ات االج� �ت� �م ��اع
امل ��دن ��ي ل� �ت ��دارس ك�ي�ف�ي��ة ح�م��اي��ة
ش�ب��اب االم��ة م��ن الفكر املتطرف
ون� �ش ��ر ث �ق ��اف ��ة وق� �ي ��م ال �ت �س��ام��ح
واالعتدال والوسطية.
واش � � ��ار ال � ��ى ض � � ��رورة ت�ن�ف�ي��ذ
متطلبات ان�ش��اء مجلس السلم
واالم ��ن العربي ومحكمة العدل
ال� �ع ��رب� �ي ��ة وامل� �ح� �ك� �م ��ة ال �ع��رب �ي��ة
ل� �ح� �ق ��وق االن � �س � ��ان ب��اع �ت �ب��اره��ا
خطوات اساسية لتعزيز املفهوم
املشترك لألمن القومي العربي.
واك � � ��د ض � � � ��رورة ت �ف �ع �ي��ل دور
االت � � �ح� � ��اد ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� �ع ��رب ��ي
وال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي وتمكينهما
م ��ن ال �ق �ي��ام ب��دوره �م��ا ف ��ي إط ��ار
منظومة العمل العربي املشترك
بحيث يكون البرملان التشريعي

التتمة ص05

التمسك بثوابت
األمة العربية في
اعتبار الحوار هو
الطريق األمثل لحل
التحديات
فلسطين القضية
المركزية األولى
واالحتالل
اإلسرائيلي هو
التحدي األول
لألمة العربية
اتخاذ اإلجراءات
والتدابير العاجلة
إلنقاذ القدس
والمسجد األقصى
والمقدسات
المسيحية
واإلسالمية كافة

aldostoor

األحد  20جمادى األولى  28 . 1437فبراير 2016

متابعات

05

للتهديدات األمنية ومكافحة الجريمة
تتمة المنشور ص04
الحاضن االساسي للتشريعات
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة وب ��وت� �ق ��ة
لتجميع وتنسيق صوت املواطن
في تعزيز العمل التعاون العربي
داخل منظومة الجامعة العربية.
واتفق البيان على وض��ع بند
دائ� ��م ع �ل��ى ج� ��دول اع �م ��ال ال�ق�م��ة
االقتصادية العربية التي تعقد
كل عامني بشأن مراجعة وتنفيذ
ك � ��ل االت � �ف� ��اق � �ي� ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة
ال �ع��رب �ي��ة ال � � �ـ 25وان ي �ت��م وض��ع
آليات عمل لتنفيذها خالل مدة
زم �ن �ي��ة م� �ح ��ددة وك ��ذل ��ك اه�م�ي��ة
ت �ع��دي��ل ال �ن �ص��وص ال� � ��واردة في
االتفاقيات العربية بما يتوافق
مع االنظمة العربية.
واك� � � � ��د اه � �م � �ي� ��ة وض� � � ��ع خ �ط��ة
استراتيجية مشتركة للبرملانات
العربية ت�ه��دف ال��ى نبذ العنف
وال� �ت� �ط ��رف ال� �ف� �ك ��ري وال �ث �ق��اف��ي
واالع� �ل ��ام � � ��ي وت� ��رس � �ي� ��خ ث �ق��اف��ة
التسامح واالع �ت��دال والوسطية

وت �ف �ع �ي��ل ل �غ��ة ال � �ح� ��وار ل�ت�ج�ن��ب
االستقطابات الطائفية والعرقية
ودعم املؤسسات الدينية واالمية
واالعالمية ملعالجة االزمات ذات
الطابع الطائفي والعرقي.
وش � ��دد ال �ب �ي��ان ع �ل��ى ض ��رورة
تفعيل دور ال�ب��رمل��ان��ات العربية
ل�ض�م��ان تنفيذ اه ��داف التنمية
امل �س �ت��دام��ة ف��ي اط ��اره ��ا ال�ع��امل��ي
واط��اره��ا االستراتيجي العربي
املحدث والنظر في انشاء مركز
للبحوث داخل الجامعة العربية
يختص بهذا املوضوع.
واك��د اهمية ض��رورة تشجيع
االس �ت �ث �م��ار وال� �ت� �ج ��ارة ال�ب�ي�ن�ي��ة
ف��ي ال��دول العربية وتعزيز دور
القطاع الخاص في تنمية املوارد
الطبيعية واالرت�ق��اء بمؤسسات
االن � �ت� ��اج ال �ص �ن��اع��ي وال� ��زراع� ��ي
والقطاعات الخدمية.
وش � � ��دد ع� �ل ��ى اه� �م� �ي ��ة ت �ق��دي��م
ال� ��دع ��م ال� �ل ��ازم ل � �ل� ��دول ال �ع��رب �ي��ة
االق ��ل ن �م��وا وت��وف�ي��ر امل �س��اع��دات
الالزمة لها لتمكينها من احراز

توثيق ونشر
انتهاكات وجرائم
قوات االحتالل
بالصوت والصورة
وإرسالها لكافة
برلمانات العالم

جانب من اجتماعات رؤساء البرملانات العربية

التقدم االقتصادي واالجتماعي
وض � � ��رورة ت �ط��وي��ر امل �ن��اه��ج ف��ي
ك��اف��ة امل �ج��االت العلمية والفنية
والتقنية واي�لاء العناية الالزمة
بتعليم اللغة العربية.
واس �ت �ن �ك��ر ال� �ب� �ي ��ان اخ �ت �ط��اف

املواطنني القطريني الذين دخلوا
االراض� � � � � ��ي ال � �ع� ��راق � �ي� ��ة ب� �ص ��ورة
ق��ان��ون�ي��ة وم �ش��روع��ة م�ع��رب��ا عن
التضامن التام مع حكومة قطر
ومساندتها في جميع االجراءات
ال �ت��ي ت �ت �خ��ذه��ا ل �ض �م��ان إط�ل�اق

س��راح مواطنيها واستعادتهم
ل� �ح ��ري� �ت� �ه ��م وع � ��ودت� � �ه � ��م ام� �ن�ي�ن
لوطنهم واسرهم.

بذل كل الجهود
لتوفير المساعدات
اإلنسانية
وتقديم الدعم
والتسهيالت
الالزمة لالجئين

رئيس االتحاد البرلماني العربي :دعم ومساندة فلسطين
في وجه إسرائيل
أك ��د رؤس� ��اء ال �ب��رمل��ان��ات العربية
أن االح �ت�لال االس��رائ�ي�ل��ي ل�لأراض��ي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وال � �ع� ��رب � �ي� ��ة م � � ��ازال
ال� �ت� �ح ��دي األول ألم� �ت� �ن ��ا ال �ع��رب �ي��ة
وامل� �ص ��در األول ال� ��ذي ي �ه��دد األم ��ن
القومي العربي.
ج� � � � ��اء ذل� � � � ��ك ف � � ��ي ب � � �ي� � ��ان خ � ��اص
بالقضية الفلسطينية ت�لاه رئيس
االت �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي رئ�ي��س
م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ف��ي
الجلسة ال�خ�ت��ام�ي��ة للمؤتمر األول
ل��رؤس��اء ال �ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة ال��ذي
دام ي ��وم�ي�ن ب �م �ق��ر ج ��ام �ع ��ة ال � ��دول
ال�ع��رب�ي��ة .واش ��ار امل��ؤت�م��ر ف��ي بيانه
الى االراضي الفلسطينية والعربية
املحتلة على خط الرابع من يونيو
 1967وال �ض �ف��ة ال �ع��رب�ي��ة ب �م��ا فيها
ال� � �ق � ��دس وق� � �ط � ��اع غ� � ��زة وال� � �ج � ��والن
ومزارع (شبعا) اللبنانية .ودعا الى
اتخاذ االجراءات والتدابير الفورية
والعاجلة إلنقاذ القدس بمسجدها
األق �ص��ى وك�ن�ي�س��ة ال �ق �ي��ام��ة وب��اق��ي
امل �ق��دس��ات امل�س�ي�ح�ي��ة واالس�ل�ام �ي��ة
وح� �م ��اي� �ت� �ه ��ا م� �م ��ا ت � �ع� ��رض ل � ��ه م��ن
أخطار وسياسات بهدف تهويدها

وتنفيذ مخططات التقسيم الزمني
واملكاني للمسجد األقصى.
وأكد عروبة وفلسطينية القدس
وذل ��ك م��ن خ�ل�ال تفعيل الصناديق
امل��ال �ي��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �ت��ي ان �ش �ئ��ت من
أج � �ل � �ه� ��ا ل� �ت� �م� �ك�ي�ن امل � �ق� ��دس � �ي �ي�ن م��ن
ال� �ص� �م ��ود ع �ل ��ى أرض � �ه� ��ا ال �ط ��اه ��رة
ب��اع �ت �ب��اره��ا خ �ط��ا أح� �م ��ر ي�س�ت�ل��زم
ات�خ��اذ امل��واق��ف العربية السياسية
واالق�ت�ص��ادي��ة العاجلة ملواجهة ما
تتعرض له املدينة املقدسة.
وط ��ال ��ب امل��ؤت �م��ر ب�ت��وف�ي��ر ال��دع��م
الالزم إلنجاح الجهود الفلسطينية
الساعية لعقد مؤتمر دولي للسالم
إليجاد آليات ملزمة لتنفيذ قرارات
الشرعية الدولية الخاصة بالقضية
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وت� ��وس � �ي� ��ع ال � � ��دول
امل�ش��ارك��ة بعملية ال �س�لام وتحديد
س � �ق� ��ف زم� � �ن � ��ي إلن � � �ه� � ��اء االح� � �ت �ل��ال
وت �ج �س �ي ��د ال � ��دول � ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
ب �ع��اص �م �ت �ه��ا ال � �ق� ��دس ع� �ل ��ى ك��ام��ل
حدود الرابع من يونيو .1967
وأك� � ��د دع � ��م امل� �س ��اع ��ي ب��ال �ت��وج��ه
ال��ى مجلس األم��ن لتوفير الحماية
الدولية للشعب الفلسطيني وإدانة

االستيطان واملطالبة بوقفه لحماية
ح��ل ال��دول�ت�ين معتبرا أن ه��ذا تحد
ي �ج ��ب م �ع��ال �ج �ت��ه وج �ع �ل ��ه أول ��وي ��ة
ق �ص��وى ل�ل�ع�م��ل ال �ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي.
ك �م��ا ط��ال��ب ب��دع��م ال �ه �ب��ة ال�ش�ع�ب�ي��ة
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وادان � � � � � ��ة االره � � � ��اب
واالج��رام االسرائيلي الذي يمارسه
ي��وم �ي��ا ض ��د ال �ش �ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
من اع��دام ميداني للنساء واألطفال
والشيوخ والشباب اليافع.
ودع� � � � ��ا ال� � � ��ى ال � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى رف� ��ع
ال �ح �ص��ار االس��رائ �ي �ل��ي ال �ظ��ال��م عن
ق�ط��اع غ��زة واع�ت�ب��ار ك��ل ذل��ك جرائم
ح � � ��رب وج� � ��رائ� � ��م ض � ��د االن� �س ��ان� �ي ��ة
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ف�ع�ي��ل ودع� ��م س�لاح
املقاطعة لالحتالل االسرائيلي الذي
ي�ت �ن��ام��ى وي �ت �ص��اع��د ع��امل �ي��ا رف�ض��ا
لسياساته العنصرية بحق الشعب
الفلسطيني.
ودع� � ��ا امل ��ؤت� �م ��ر أي� �ض ��ا ال � ��ى دع��م
وم � �س� ��ان� ��دة امل � ��وق � ��ف ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي
ف��ي وج ��ه ال �س �ي��اس��ات االس��رائ�ي�ل�ي��ة
ال� � � ��رام � � � �ي� � � ��ة ل � �ت � �ص � �ف � �ي� ��ة ال � �ق � �ض � �ي� ��ة
الفلسطينية السيما وأن فلسطني
مقبلة على اتخاذ قرارات واجراءات

إلع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي جميع عالقاتها
السياسية واالق�ت�ص��ادي��ة واألمنية
مع االحتالل.
وأضاف البيان على أن يكون ذلك
م��ن خ�لال تنفيذ ال �ق��رارات الخاصة
بالقضية الفلسطينية س��واء كانت
ص ��ادرة ع��ن جامعة ال ��دول العربية
أو ع��ن ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي أو االت�ح��اد
البرملاني العربي.
واش � ��ار ال� ��ى أن ذل� ��ك م �ث��ل شبكة
األم � � ��ان امل ��ال� �ي ��ة امل � �ق� ��ررة ف ��ي ال �ق �م��م
العربية لدعم املوازنة الفلسطينية
و(ت� ��وأم� ��ة) ال �ع ��واص ��م ال �ع��رب �ي��ة مع
م� ��دي � �ن� ��ة ال � � �ق� � ��دس ب � �ت� ��أم �ي�ن ال� ��دع� ��م
االق � �ت � �ص� ��ادي مل ��واج� �ه ��ة س �ي��اس��ات
ت �ه��وي��ده��ا وت �ث �ب �ي��ت أه �ل �ه��ا عليها
واعادة اعمار غزة.
وأك��د املؤتمر ض��رورة العمل مع
الحكومات العربية وبشكل عاجل
ع �ل��ى ت��أم�ي�ن ال ��دع ��م امل � ��ادي أله��ال��ي
ال� �ش� �ه ��داء ال ��ذي ��ن ت �ه��دم��ت ب�ي��وت�ه��م
إلع � � ��ادة ب �ن��ائ �ه��ا ح �ي��ث وص� ��ل ع��دد
ال �ش �ه��داء م�ن��ذ أك �ت��وب��ر امل��اض��ي ال��ى
 197شهيدا.
واش� � � � � � ��ار ال � � � ��ى ض� � � � � � ��رورة وض � ��ع

خ�ط��ة ع�م��ل ب��رمل��ان�ي��ة ع��رب�ي��ة ب�ه��دف
ش� ��رح ق �ض �ي��ة األس� � ��رى وامل�ع�ت�ق�ل�ين
ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ن �ت��دي��ات ال�ب��رمل��ان�ي��ة
وامل �ط��ال �ب��ة ب��إط�ل�اق س��راح �ه��م وم��ن
ض� �م� �ن� �ه ��م ال � �ب� ��رمل� ��ان � �ي�ي��ن األس� � � ��رى
وال� �ت ��دخ ��ل ال � �ف� ��وري إلط �ل��اق س ��راح
الصحفي محمد القيق املضرب عن
ال�ط�ع��ام منذ  91ي��وم��ا واالف ��راج عن
جثامني الشهداء املحتجزة.
وط��ال��ب امل��ؤت �م��ر ب�ت��وث�ي��ق ون�ش��ر
االنتهاكات والجرائم التي ترتكبها
قوات االحتالل اإلسرائيلية وقطعان
امل �س �ت��وط �ن�ين ب��ال �ص��وت وال �ص ��ورة
وإرس��ال �ه��ا ل�ك��اف��ة ب��رمل��ان��ات ال�ع��ال��م
ب�ه��دف فضح ال�ج��رائ��م اإلسرائيلية
م� � � ��ن خ� � �ل � ��ال ل � �ج � �ن � ��ة م� �ت� �خ� �ص� �ص ��ة
ب�ي��ن ال � �ب� ��رمل� ��ان ال� �ع ��رب ��ي واالت � �ح� ��اد
البرملاني العربي واملجلس الوطني
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ت �ت��ول��ى ه� ��ذه امل �ه �م��ة.
ودع � ��ا امل ��ؤت �م ��ر إل� ��ى دع� ��م ال �ج �ه��ود
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة إلن� �ه ��اء
االن �ق �س��ام وت�ش�ك�ي��ل ح�ك��وم��ة وح��دة
وط�ن�ي��ة تعقبها ان�ت�خ��اب��ات شاملة
حسب اتفاقيات املصالحة .وطالب
املؤتمر بتفعيل دور الدبلوماسية

ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة م��ع االت �ح��ادات
البرملانية االقليمية والدولية لشرح
وج �ه��ة ال �ن �ظ��ر ال �ع��رب �ي��ة م ��ن قضية
االح�ت�لال واالره ��اب وم��ن يمارسها
وجذورها وأسبابها.
وط��ال��ب ب��إرس��ال وف ��ود ب��رمل��ان�ي��ة
ع ��رب� �ي ��ة ل � ��زي � ��ارة ه� � ��ذه االت� � �ح � ��ادات
البرملانية أو دعوة رؤسائها لزيارة
املنطقة «ل�لاط�لاع على السياسات
االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ال� �ع ��دوان� �ي ��ة وش� ��رح
العالقة بينها وبني تنامي الحركات
االره� ��اب � �ي� ��ة وت� ��أث � �ي� ��رات ذل� � ��ك ع�ل��ى
استقرار وأمن املنطقة وعلى السلم
واألمن الدوليني.
ولفت إل��ى أن الهدف تكوين رأي
ع� ��ام ب ��رمل ��ان ��ي ع ��امل ��ي ض ��اغ ��ط ع�ل��ى
الحكومات الغربية لتغيير مواقفها
بما يخدم القضايا العربية ويحقق
األم��ن للمنطقة م�ج��ددا أن القضية
الفلسطينية ه��ي القضية املركزية
االولى لألمة العربية.
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أشادوا بالتصدي لمروجي الشائعات الذين يريدون الشر بالكويت وأهلها

نواب يعزون في شهيد الواجب العنزي:
رجال األمن حصن الوطن الحصين

مبارك الخرينج

عبدالله التميمي

فيصل الدويسان

ب �ي �ن �م��ا ع� ��زى ع� ��دد م ��ن ال �ن ��واب
أس� � � � ��رة ش� �ه� �ي ��د ال � � ��واج � � ��ب ت ��رك ��ي
محمد ال�ع�ن��زي ال��ذي راح ضحية
اس�ت�ه�ت��ار وت �ه��ور اح ��د امل��واط�ن�ين
في احتفاالت الوطنية إذ أش��ادوا
بيقظة رج ��ال االم ��ن ف��ي التصدي
مل��روج��ي ال�ش��ائ�ع��ات م��ن أص�ح��اب
ال �ن �ف��وس امل��ري �ض��ة ال �ت��ي ت �ح��اول
ال �ن �ي��ل م ��ن أم � ��ن ال� �ب�ل�اد م��ؤك��دي��ن
ان � �ه� ��ا ل� ��م ت �ف �ل��ح ول� � ��ن ت �ف �ل��ح ت�ل��ك
امل � ��آرب ال �خ �ب �ي �ث��ة وس �ي �ظ��ل رج ��ال
الداخلية البواسل حصن الوطن
ال� �ح� �ص�ي�ن ودرع � � � ��ه ف� ��ي م��واج �ه��ة
التحديات.
وأض � � � ��اف ال� � �ن � ��واب أن ج��ري �م��ة
دهس رجال األمن واستشهاد احد
ابطال الوطن ما هي اال رسالة الى
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة للتعاطي بحزم
م��ع ك��ل م��ن ي��ري��د ان ي�خ��ل ب��األم��ن
وت� �ط� �ب� �ي ��ق ال � �ق� ��ان� ��ون ب� �ح ��ذاف� �ي ��ره
والحذر والحيطة ممن يريد الشر
للكويت واهلها.
وت � �ق ��دم ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم� � � ��ة م� � �ب � ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج ب��أح��ر
ال �ت �ع��ازي وامل ��واس ��اة ب��وف��اة فقيد
ال ��وط ��ن ال �ش �ه �ي��د ت ��رك ��ى ال �ع �ن��زي
الذي راح ضحية استهتار وتهور
م� ��ن ق� �ب ��ل اح � ��د امل ��واط � �ن �ي�ن ض�م��ن
احتفاالت العيد الوطني متقدما
ب� �ت� �ع ��ازي ��ه ل � � ��ذوي ش �ه �ي��د ال ��وط ��ن
س��ائ�لا ال �ل��ه ع��ز وج ��ل ان يتغمده
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وان ي �ل �ه��م اه �ل��ه
وذوي� � ��ه وش �ع��ب ال �ك��وي��ت ال�ص�ب��ر
وال �س �ل��وان ع�ل��ى ف�ق��د اح ��د اب�ن��ائ��ه
البررة اثناء تأدية واجبه الوطني.
وتمنى الخرينج ان يمن على
رف��اق��ه املصابني بالشفاء العاجل
ليعودوا لتأدية واجبهم الوطني
بكل همه ونشاط.
واكد الخرينج ان الشيخ محمد
الخالد لن يتوانى في تقديم الدعم
املعنوي والطبي البنائه من خالل
ت��وف�ي��ر اف �ض��ل االم ��اك ��ن لعالجهم
س � ��واء داخ � ��ل ال� �ب�ل�اد أم خ��ارج �ه��ا

وال �ع �م��ل ع �ل��ى ت��أه �ي �ل �ه��م ل �ل �ع��ودة
للعمل االمني مشاركني اخوانهم
بحماية الوطن واملواطنني.
ومن جهته عزى مراقب مجلس
األم� ��ة ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي
وزارة ال ��داخ� �ل� �ي ��ة وع� �ل ��ى رأس �ه��ا
نائب رئيس مجلس الوزراء وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
وذوي أس� ��رة ال�ش�ه�ي��د ب� ��إذن ال�ل��ه
تركي العنزي الذي تعرض العتداء
مقصود من قبل إرهابي منحرف
الفكر وال�س�ل��وك ف��ي م�ح��اول��ة منه
إلف �س��اد ف��رح��ة ال �ك��وي��ت وشعبها
باألعياد الوطنية املجيدة.
وتمنى الشفاء العاجل لرجال
األم � ��ن م ��ن ض �ب��اط وأف � � ��راد ال��ذي��ن
اص�ي�ب��وا ف��ي ح ��ادث ال��ده��س أم��ام
قصر دسمان.
وأكد التميمي أن دولة الكويت
مستهدفة بقوة س��واء م��ن جهات
ومنظمات ملحاولة اإلخالل باألمن
وال �ن �ظ��ام ال �ع��ام ب�ه��ا م�ن��ذ س�ن��وات
وت �ت �ع��رض ل �غ��زو داخ� �ل ��ي أدوات � ��ه
بعض أبنائها لكن الساعني لذلك
ستنكسر شوكتهم ع�ل��ى صخرة
اإلرادة الكويتية ويخيب سعيهم
ف ��ي ه ��ذا ال �ن �ه��ج ال�ل�ق �ي��ط وامل �ج��رم
بحق هذا الوطن املعطاء.

تعزيز الوسطية
وص ��ف ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��دال��رح �م��ن
الجيران االعتداء على رجال االمن
بانه حادث آثم يستدعي املسارعة
ف� ��ي اع� �ت� �م ��اد ال ��وث� �ي� �ق ��ة ال��وط �ن �ي��ة
لتعزيز الوسطية وع��دم املماطلة
في إقرارها مشيرا إلى ما تميزت
ب ��ه ال��وث �ي �ق��ة م� ��ن ش� �م ��ول وت �ن��وع
وع � �م � ��ق اك � ��ادي� � �م � ��ي واج� �ت� �م ��اع ��ي
ونفسي وتربوي وديني وقانوني
واقتصادي واستراتيجي شاركت
في رسمه جميع مؤسسات الدولة
وح� � �ظ � ��ي ب ��اس � �ت � �ح � �س� ��ان وق � �ب� ��ول
وإج� � �م � ��اع م� ��ن م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون
شهيد الواجب
الخليجي.
وم��ن جهته ق��ال النائب فيصل
وع� � �ل � ��ى ص� �ع� �ي ��د م� �ت� �ص ��ل ق� ��ال
الدويسان إن جريمة دهس رجال ال � �ن� ��ائ� ��ب ط� �ل ��ال ال � � �ج �ل ��ال :ن� �ع ��زي
األم � � ��ن واس� �ت� �ش� �ه ��اد اح � ��د اب� �ط ��ال أنفسنا والكويت قاطبة في شهيد
ال � ��وط � ��ن م � ��ا ه � ��ي اال رس� ��ال � ��ة ال ��ى الواجب تركي العنزي ونسأل الله
وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ل�ل�ت�ع��اط��ي بحزم أن يمن بالشفاء على زمالئه الذين
م��ع ك��ل م��ن ي��ري��د ان ي�خ��ل ب��األم��ن تعرضوا لحادث الدهس.
وت� �ط� �ب� �ي ��ق ال � �ق� ��ان� ��ون ب� �ح ��ذاف� �ي ��ره
وفي السياق نفسه تقدم النائب
والحذر والحيطة ممن يريد الشر خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح ب��ال �ت�ع��ازي ب��وف��اة
ب��ال�ك��وي��ت واه�ل�ه��ا ون��دع��و ال�ل��ه ان الشهيد ت��رك��ى ال�ع�ن��زي ال ��ذي راح
يتقبل منا شهيد الواجب.
ضحية االس�ت�ه�ت��ار س��ائ�لا املولى
ان ي �م��ن ع �ل��ى زم �ل�ائ ��ه امل �ص��اب�ين
ترويج الشائعات
بالشفاء مثمنا السرعة التي قبض
وب� ��دوره ع ��زى ال�ن��ائ��ب عبدالله فيها رجال األمن على الجاني.

د.منصور الظفيري

عبدالله العدواني

ال �ع��دوان��ي أس� ��رة ش�ه�ي��د ال��واج��ب
تركي محمد العنزي سائال املولى
عز وجل أن يتغمد الشهيد بواسع
رحمته.
وق � ��ال ال� �ع ��دوان ��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي :ي� �ج ��ب ع� �ل ��ى ال �ج �م �ي��ع
االب �ت �ع��اد ع ��ن ت ��روي ��ج ال �ش��ائ �ع��ات
وأن يكونوا خير معني الخوانهم
رج� � � � ��ال األم� � � � ��ن ال� � ��ذي� � ��ن ي� �ب ��ذل ��ون
قصارى جهدهم لتنظيم وتسهيل
م� �ش ��ارك ��ة امل� ��واط � �ن �ي�ن وامل �ق �ي �م�ي�ن
ف ��ي االح � �ت � �ف ��االت ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي
تشهدها البالد هذه األيام.

فيصل الكندري

فارس العتيبي

طالل الجالل

حصن الوطن
وم� ��ن ج��ان �ب��ه ت� �ق ��دم ال �ن ��ائ ��ب د.
منصور الظفيري بخالص العزاء
وامل��واس��اة ألس��رة شهيد ال��واج��ب
ت� ��رك� ��ى م� �ح� �م ��د ال � �ع � �ن� ��زي س ��ائ�ل�ا
املولى عز وجل أن يتغمده بواسع
رح �م �ت��ه وي �س �ك �ن��ه ف �س �ي��ح ج�ن��ات��ه
وان يمن الله بالشفاء على زمالئه
املصابني.
وق� � � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب ال� �ظ� �ف� �ي ��ري ف��ي
ت � �ص� ��ري� ��ح ص � �ح � ��اف � ��ي :ل � �ق� ��د آمل� �ن ��ا
تعرض أح��د رج��ال الشرطة أثناء
ت� ��أدي � �ت� ��ه ل �ع �م �ل��ه ل� � �ح � ��ادث ده ��س
وإص��اب��ة زم�لاء آخ��ري��ن ل��ه متمنيا
لهم الشفاء العاجل مستغربا في
ال��وق��ت ذات��ه ب��ث بعض الشائعات
و الروايات املغرضة التي تجافي
الحقيقة.
حفظ األمن
ك � �م� ��ا ت� � �ق � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب ف �ي �ص��ل
ال �ك �ن��دري ب��ال �ع��زاء ألس� ��رة شهيد
الواجب رجل األم��ن تركي العنزي
الذي استشهد أثناء تأدية واجبه
ف��ي ال�ع�م��ل واص��اب��ة  4م��ن زم�لائ��ه
م��ن رج� ��ال االم� ��ن م�ت�م�ن�ي��ا ال�ش�ف��اء
ل �ل �م �ص��اب�ين وال ��رح� �م ��ة وامل �غ �ف��رة
لشهيد الكويت.

ماضي الهاجري

خليل الصالح

وأث� �ن ��ى ال �ك �ن ��دري ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحفي ع�ل��ى ج�ه��ود رج ��ال األم��ن
وع � � �ل � ��ى رأس� � � �ه � � ��م ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د ووك� �ي ��ل
ال � � ��وزارة ال �ف��ري��ق س �ل �ي �م��ان ال�ف�ه��د
م �ش �ي��دا ب �ج �ه��ود ك ��ل رج� ��ال األم ��ن
وان �ت �ش��اره��م ف��ي م�ن��اط��ق التجمع
املخصصة لحفظ األم ��ن ملناسبة
االحتفاالت الوطنية.
تأدية الواجب
وب� � � � ��دوره ق� � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ف� ��ارس
ال �ع �ت �ي �ب��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ص�ح�ف��ي:
نتقدم بالعزاء للكويتيني عموما
وألس� � � ��رة ش �ه �ي��د ال� ��واج� ��ب ت��رك��ي
العنزي الذي استشهد أثناء تأدية
واجبه في العمل.
وت��اب��ع العتيبي :ن�س��أل ال�ل��ه أن
يمن بالشفاء للمصابني من رجال
األمن وأن يحفظ الكويت وشعبها
وكل املقيمني على أرضها الطيبة
من كل مكروه.
تراب الوطن
ومن جانبه تقدم النائب ماضي
الهاجري إلى أسرة شهيد الواجب
ت � ��رك � ��ي م� �ح� �م ��د ال� � �ع� � �ن � ��زي ب ��أح ��ر
التعازي وص��ادق امل��واس��اة سائال
املولى عز وجل أن يتغمد الشهيد
بواسع رحمته.
وق� � ��ال ال� �ه ��اج ��ري ف ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي :آملنا تعرض أح��د رجال
ال� �ش ��رط ��ة أث � �ن� ��اء ت ��أدي� �ت ��ه ل�ع�م�ل��ه
ل � � �ح� � ��ادث ده� � � ��س ووف � � ��ات � � ��ه وه� ��و
ي ��ؤدي واج �ب��ه ال��وط �ن��ي ونحسبه
شهيدا عند رب��ه كما آملنا إصابة
زم�لاء آخرين متمنيا لهم الشفاء
العاجل.
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ص ��رح ع�ض��و ال�ل�ج�ن��ة التشريعية
ولجنة امليزانيات والحساب الختامي
د .ع�ب��د ال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران ب��أن��ه رغ��م
ال �ت �ط��ور ال �س��ري��ع ف��ي ال �ع��ال��م وس�ع��ي
النظام العاملي الجديد بكل وسيلة إلى
إضعاف دور الدولة وإلغاء الحواجز
وال � �ح� ��دود ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ج �غ��راف �ي��ة
واإلع�لام �ي��ة وت��وج��ه ال�ع��ال��م إل��ى ت��رك
التدخل العسكري واالستعاضة عنه
بتكنولوجيا املعلومات.
وأض� ��اف :ك��ل ذل��ك س��اه��م بفاعلية
في إيجاد بيئة عمل مالئمة لشركات
االس �ت �ش��ارات ال�غ��رب�ي��ة ع�ل��ى اخ�ت�لاف
م� ��دارس � �ه� ��ا وم � ��دارك� � �ه � ��ا ل �ل �ع �م��ل ف��ي
ال �ب �ل��دان ال�ن��ام�ي��ة ت�ح��ت غ �ط��اء تقديم
االس � �ت � �ش � ��ارات وال � �خ� ��دم� ��ات امل �ه �ن �ي��ة
وت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ات� �ه ��ا ل� �ل� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال � �ع� ��ام
وال�خ��اص والتركيز على املشروعات
الصغيرة والشركاء الكويتيني بهدف
دعم االقتصاد املحلي.
وتساءل الجيران عن مدى جدوى
ه � � ��ذه ال� � � ��دراس� � � ��ات وخ � ��اص � ��ة ل��دي �ن��ا
ق��ان��ون ي�ن�ظ��م ال�ع�لاق��ة ب�ين القطاعني
ول ��دي � �ن ��ا ت � �ص� ��ور واض � � ��ح م � ��ن خ�ل�ال
ال ��دس � �ت ��ور وال � �ق� ��وان�ي��ن ذات ال �ص �ل��ة
ل�لارت �ق��اء ب��ال�ن��ات��ج امل�ح�ل��ي وم�ح��ارب��ة
ال � �ف � �س� ��اد وال � �ق � �ض� ��اء ع� �ل ��ى ال� ��روت�ي��ن
والبيروقراطية.
وأوضح الجيران أن أول ما تسعى
إل �ي��ه ه ��ذه امل �ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة إل��ى
جعل ال��دول النامية والفقيرة تابعة
له في تكنولوجيا املعلومات بحيث
تظل دائما خاضعة بكل أسرارها ملن
يملك مفاتيح تشغيلها وتوجيهها
األم � � ��ر ال � � ��ذي ي �ج �ع��ل ه� � ��ذه ال � � � ��دول ال
خصوصية فيها وال أس��رار دول��ة وال
م �ص��ال��ح ت�ق�ت�ض��ي امل�ص�ل�ح��ة جعلها

بطي الكتمان.
وشدد الجيران على أهمية الوعي
ب �م ��ا ي �ط �ل��ق ع �ل �ي��ه ال � �ي� ��وم ال �ح �ك��وم��ة
اإللكترونية وسعي السياسيني إلى
ت �ح �ق �ي �ق��ه ع �ل��ى أرض ال� ��واق� ��ع س�ع�ي��ا
ل �ل �ت �ط��ور امل ��زع ��وم وت �ط �ل �ع��ا ل�ل�س��رع��ة
ف ��ي ال �ع �م��ل وج � � ��ودة ل�ل�إن �ت ��اج وه ��ذا
ف ��ي م�ض��ام�ي�ن��ه ي �ع �ط��ي زم � ��ام األم ��ور
وب�ط��واع�ي��ة ل�لأج�ن�ب��ي ب��ل ت �ع��دى ه��ذا
ال � �ن � �ف ��وذ ال � �ح � �ك ��وم ��ات وت �غ �ل �غ ��ل ف��ي
الجامعات واملراكز العلمية والبحثية
ونقلت من
والتدريبية واالجتماعية ُ
خاللها أدق أس��رار املجتمع وثقافته
وعاداته وتقاليده.
وتابع :األمر الذي جعل دوائر صنع
ال �ق ��رار ف��ي أم��ري �ك��ا ت�ت�ع��رف بسهولة
ويسر على العقول والطاقات الوطنية
امل� �ت� �م� �ي ��زة وال� � �ق� � �ي � ��ادات ال �س �ي��اس �ي��ة
وتطلعاتها بل واستخدامهم كأقنعة
شرعية للمؤسسات األجنبية حيث
يتم تكليفهم باملشاركة في التدريس
واإلدارة وال �ت ��دري ��ب ألب �ن ��اء وط�ن�ه��م
اآلملني في الدراسة بالخارج.
وتساءل الجيران هل يعقل أن تقوم
ج�ه��ات أجنبية وم�ك��ات��ب اس�ت�ش��ارات
عاملية ذات م�لاءة اقتصادية أن تقوم
بمساعدات نقدية أو عينية أوغيرها
ل� ��دول ن��ام�ي��ة إال إذا ك��ان��ت ت�ط�ل��ب أو
تخطط الس�ت�ن��زاف مقابل أك�ث��ر قيمة
م �م��ا ق��دم �ت��ه وه � ��ذا ي �ش �م��ل ال �ن��واح��ي
االق�ت�ص��ادي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة واألم�ن�ي��ة؟
م �س �ت �ط��ردا :وس�ت�ج��د ه ��ذه ال� ��دول مع
م��رور الزمن نفسها ملزمة بالقانون
على تعرية كافة قطاعاتها الحيوية
أمام املستثمر األجنبي!
وس �ت �ج��د ال ��دول ��ة ن�ف�س�ه��ا م��رغ�م��ة
على تقديم كل صغيرة وكبيرة لتلك

د .عبد الرحمن الجيران
ال�ج�ه��ات وإج��اب�ت�ه��ا ع��ن ك��ل طلباتها
لوقوعها تحت تأثير الحاجة والعجز
وان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط م��ع زي��ادة
املعاناة بتراكم املديونيات
وأش��ار ال�ج�ي��ران إل��ى أن االقتصاد
العاملي املعاصر يعتمد على قاعدتني
هما :قدرة صناعية متميزة وعدوانية
تجارية عنيدة تهدف االستحواذ.
واخ� � �ت� � �ت � ��م ال � � �ج � � �ي � ��ران ت �ص ��ري �ح ��ه
ب � ��ال� � �ت � ��روي ف � ��ي ت ��وق � �ي� ��ع أي ات � �ف ��اق
اس �ت ��رات �ي �ج ��ي س � � ��واء م� ��ن ال �ح �ك��وم��ة
أو ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ ��اص م ��ع أي م�ك�ت��ب
اس �ت �ش��اري ع��امل��ي وخ��اص��ة ف��ي مثل
ه ��ذه ال� �ظ ��روف وت �ح��دي��دا إذا علمنا
أن ه��دف ه��ذه الشركات واملكاتب هو
اخ �ت ��راق ل�ص�ن��اع��ة ال �ق ��رار ف��ي ال��دول��ة
املضيفة إلع��ادة توجيهه أو إلحباط
سياسات اقتصادية ال تالئم مصالح
ت�ل��ك األط� ��راف أو إلض �ع��اف ال�ث�ق��ة في
ال�ط��اق��ات ال��وط�ن�ي��ة وف ��رض ال��وص��اي��ا
على الجميع.
وم � � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � ��رى ق � � ��ال ال �ن ��ائ ��ب
د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال � �ج � �ي� ��ران إن ال �ك��ل
ي �ن �ش��د االص �ل��اح االق �ت �ص ��ادي ال �ي��وم

بالكويت والكل يخوض في تفاصيل
التفاصيل ويحسب الفلس والفلسني
م��ردف��ا :وق��د ق��دم��ت ت �ص��ورات محلية
م ��ن ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص ي �غ �ل��ب ع�ل�ي�ه��ا
ال �ح �ل��ول امل �ع �ل �ب��ة وت �ب �ت �س��ر االص �ل�اح
ب��إط�لاق اليد تسرح وت�م��رح للخاص
ف ��وق م��ا ه��و ح��اص��ل ال �ي��وم !وت�ث�ب�ت��ه
ايجارات اراضي الدولة وخرق قانون
امل �ن��اف �س��ة وت �ع �ط �ي��ل ق ��ان ��ون ت�ش��اب��ك
املصالح مع تحنيط الحوكمة وإقامة
تماثيل ملكافحة الفساد.
وأض � ��اف ال �ج �ي��ران :وف ��ي ت�ق��دي��ري
ال �ق ��اص ��ر ي�م �ك �ن�ن��ي ال� �ق ��ول إن ب�ع��ض
ه��ذه ال�ح�ل��ول امل�ط��روح��ة ال ت��رق��ى ال��ى
اس�ت�ق��راء م�ج��ري��ات االح� ��داث العاملية
امل �ت��واص �ل��ة ب �ص��ورة م�ل�ف�ت��ة وخ��اص��ة
ب � �ع� ��د ب� � � � ��روز ع� � � ��دد م� � ��ن ال� �ت� �ح ��دي ��ات
ال�ع��امل�ي��ة ف��ي ال �ش��رق وال �غ��رب ومنها
االق �ت �ص��ادي��ة واالم �ن �ي��ة وال�س�ي��اس�ي��ة
مع بوادر تحوالت شديدة في اوروبا
وه ��ي ك �ث �ي��رة وم �ن �ه��ا ص �ع��ود ال�ي�م�ين
املتطرف بالسويد وخروج بريطانيا
م ��ن ات �ح ��اد ال� �ي ��ورو وت �ه��دي��د ف��رن�س��ا
بتدفق ال�لاج�ئ�ين ال��ى بريطانيا عبر
القنال!
وت��اب��ع :ب��رغ��م ك��ل ذل��ك نجد صمت
القبور سواء من الحكومة او املجلس
تجاه استثماراتنا في الخارج ناهيك
عن الرتابة في معالجة االخطاء ولعل
ل �ه��ذا م��ا ي �ب��رره م��ن م�ق��ول��ة ل�ي��س في
اإلم�ك��ان افضل مما ك��ان وه��ذا يحمل
في طياته الشيء الكثير ومنه ترجيح
فرضية عودة الكويت الى املربع االول
بعد رحلة االمل التي عشناها في هذا
امل�ج�ل��س وخ��اص��ة اذا ل��م ت�ن�ج��ز ه��ذه
الحكومة شيئا في ظل هذا املجلس.

المعيوف :على الحكومة محاسبة
المسؤولين عن ملف تعليق النشاط الرياضي
أك��د ع�ض��و مجلس األم ��ة ورئ�ي��س
ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ع�ب��دال�ل��ه
امل�ع�ي��وف أن ق ��رار ت��أج�ي��ل ال�ن�ظ��ر في
رف ��ع تعليق ن �ش��اط ال �ك��رة إل ��ى شهر
مايو ال يمثل مفاجأة بالنسبة له إذ
كان متوقعا إلى حد بعيد.
وأض � � ��اف امل �ع �ي ��وف ف ��ي ت �ص��ري��ح
ص� �ح ��اف ��ي ع� �ق ��ب ال � � �ق � ��رار :ل� �ق ��د ع�م��ل
أشخاص لألسف الشديد محسوبون
على الكويت على تأجيل القرار إلى
ش�ه��ر م��اي��و امل�ق�ب��ل وه��م م��ن تسببوا
م ��ن ق �ب��ل ف ��ي ت �ع �ل �ي��ق ن� �ش ��اط ال �ك��رة
وال��ري��اض��ة على املستوى الخارجي
وهم معروفون للقاصي والداني.
وتابع :رب ضارة نافعة فالتأجيل
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الجيران يحذر من المكاتب االستشارية
العالمية :اختراق لصناعة القرار الكويتي

يصب في مصلحة الكويت في املقام
األول إذ س �ت �ك��ون ال �ف��رص��ة م�ت��اح��ة
ملزيد من التحركات الشعبية من أجل
الحصول على موافقة عدد كبير من
ال ��دول الشقيقة وال�ص��دي�ق��ة م��ن اجل
رفع االيقاف في شهر مايو املقبل.
وأش � � ��ار إل � ��ى أن ال ��وف ��د ال�ش�ع�ب��ي
وال�ب��رمل��ان��ي سيستكمل ج �ه��وده في
الفترة املقبلة قبل عقد املؤتمر العام
ال�ك��ون�غ��رس للفيفا م��ن أج��ل ضمان
رف��ع تعليق النشاط م�ش��ددا على أن
الوفد سيسعى بكل ما أوتي من قوة
لرفع الظلم ال��ذي وقع على الرياضة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وك� ��رة ال �ق��دم خ��اص��ة ول��ن
ن� � �ت � ��رك ال� � ��وض� � ��ع ب � �ي� ��د االش� � �خ � ��اص

عبدالله املعيوف
املحسوبني على الكويت كي يلعبوا
دورا في استمرار النشاط مجددا.

وذك � ��ر امل �ع �ي��وف أن� ��ه ب� ��ات ي�ت�ع�ين
على الحكومة محاسبة املسؤولني
عن هذا امللف خصوصا اتحاد الكرة
الكويتي صاحب املوقف السلبي في
املؤتمر العام للفيفا والذي لم يحرك
ساكنا.
ووج � � � � � ��ه امل � � �ع � � �ي� � ��وف ف� � � ��ي خ � �ت� ��ام
ت � �ص� ��ري � �ح� ��ه ال � �ش � �ك � ��ر ل�ل��ات � �ح� ��ادي� ��ن
اإلم��ارات��ي واألردن� ��ي ع�ل��ى موقفهما
ال ��رائ ��ع خ�ل�ال امل��ؤت �م��ر ال �ع��ام للفيفا
م �ش��ددا ع�ل��ى أن امل��وق��ف م�ت��وق��ع من
األشقاء وليس غريبا عليهم معربا
ع��ن اس�ت�غ��راب��ه م��ن م��وق��ف الشقيقني
الفهد السلبي تجاه بلدهما وتجاه
الشباب الرياضي الكويتي.

برلمان

مبارك الخرينج

محمد الجبري

ي � �ش� ��ارك وف � ��د ب ��رمل ��ان ��ي م �ك��ون
م��ن ع�ض��و ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي نائب
رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة م � �ب� ��ارك
ال�خ��ري�ن��ج ون��ائ��ب رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان
ال �ع��رب��ي ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال�ج�ب��ري
في الجلسة الثالثة لدور االنعقاد
الرابع من الفصل التشريعي األول
ل �ل �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي ال �ت��ي ت �ق��ام في
مقر االمانة العامة لجامعة الدول
العربية بالقاهرة خالل الفترة من
 27فبراير الى  2مارس .2016
وم� � � ��ن امل � � �ق� � ��رر ان ت� �ع� �ق ��د ع� ��دة
اج�ت�م��اع��ات ع�ل��ى ه��ام��ش الجلسة
ي � �ت� ��م خ �ل�ال � �ه� ��ا ال � �ت � �ص� ��دي� ��ق ع �ل��ى
م �ض �ب �ط��ة ال �ج �ل �س��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة م��ن

دور االن �ع �ق��اد ال��راب��ع م��ن الفصل
التشريعي األول للبرملان العربي
التي عقدت في يناير املاضي.
ك �م ��ا س �ي �ت��م م �ن��اق �ش��ة ت �ق��اري��ر
ال � �ل � �ج� ��ان ال � ��دائ� � �م � ��ة وه � � ��ي ل �ج �ن��ة
ال �ش��ؤون ال�خ��ارج�ي��ة والسياسية
واألم� ��ن ال �ق��وم��ي ول�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة وامل� ��ال � �ي� ��ة ول �ج �ن��ة
ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت��رب��وي��ة
والثقافة وامل��رأة والشباب ولجنة
ال �ش��ؤون التشريعية والقانونية
وح� � �ق � ��وق االن � � �س � ��ان اض � ��اف � ��ة ال ��ى
استعراض تقرير اللجنة املشتركة
املعنية ب��اع��داد ت�ق��ري��ر ش��ام��ل عن
الدول العربية االقل نماء.

طنا يسأل الصبيح عن تخصيص
األسواق المركزية لجمعية
الدسمة
وجه النائب محمد طنا سؤاال إلى
وزي��ر ال�ش��ؤون االجتماعية والعمل
وزي� � ��ر ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ه�ن��د
الصبيح ق��ال فيه :بناء على قانون
رقم  ١٩٧٩/٢٤والخاص بالجمعيات
التعاونية وت�ع��دي�لات��ه لسنة ٢٠١٤
والتي من خاللهما تنص موادهما
على عدم الربحية وانما تقوم على
هامش من الربحية لتخدم املنطقة
واب �ن��اء املنطقة م��ن خ�لال املشاريع
والخدمات التي تحتاجها املنطقة
وك ��ذل ��ك ل �ك �س��ر اح �ت �ك��ار ال �س �ل��ع وال
يحق الي ملجموعة م��ن املساهمني
ان تقوم بقرار بيع اسواق مركزية او
اف��رع اال م��ن خ�لال جمعية عمومية
ت�م�ث��ل ال�ث�ل�ث�ين وألن ال �ن��ائ��ب يمثل
االم � ��ة ج�م�ي�ع��ا وال ي �م �ث��ل دائ� � ��رة او
ش��ري�ح��ة معينة ل��ذا ي��رج��ى اف��ادت��ي
عن اآلتي:
 ه��ل ي �ح��ق ل� �ل ��وزارة تخصيصاالس ��واق امل��رك��زي��ة واالف ��رع التابعة
للسوق املركزي؟
 كم العدد الذي يجوز من خاللهف ��ي اج �ت �م��اع ال�ج�م�ع�ي��ة ال�ع�م��وم�ي��ة

محمد طنا

امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ت�خ�ص�ي��ص االس ��واق
املركزية؟ وكم عدداعضاء الجمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة ف� ��ي ج �م �ع �ي��ة ال��دس �م��ة
وب� �ن� �ي ��د ال � �ق � ��ار ال � �ت� ��ي وق � �ع� ��ت ع �ل��ى
مضابط الجمعية العمومية؟ وكم
عدد املساهمني في جمعية الدسمة
وبنيد القار؟
 م ��ا امل� � ��ادة ال �ت ��ي اس �ت �ن��دت ل�ه��اوزارة الشؤون في جواز تخصيص
االس ��واق املركزية التابعة لجمعية
الدسمة وبنيد القار؟
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المجلس يختار أعضاء مكملين للجان التشريعية والمرافق والشباب والرياضة

 13بندا على جدول األعمال منها إلغاء الرقابة
المسبقة وأداء اليمين الدستورية لعلي الخميس
ت �ض �م��ن ج � ��دول أع� �م ��ال ج �ل �س��ة ب�ع��د
غ��د ال�ث�لاث��اء  13ب�ن��دا اشتملت على 37
ف �ق��رة ت �ن��وع��ت م ��ا ب�ي�ن ت �ق��اري��ر ال�ل�ج��ان
البرملانية منها تقرير اللجنة االسكانية
ب�ش��أن امل��داول��ة ال�ث��ان�ي��ة لتعديل ق��ان��ون
رقم  47لسنة  1993بشأن إلغاء الرقابة
امل �س �ب �ق��ة ع� �ل ��ى امل � �ش ��اري ��ع االس �ك��ان �ي��ة
مل� ��دة خ �م��س س� �ن ��وات ق ��ادم ��ة ورس ��ائ ��ل
واردة وأداء النائب الجديد الفائز في
االن�ت�خ��اب��ات التكميلية ع�ل��ي الخميس
ال�ق�س��م ال��دس �ت��وري أم ��ام م�ج�ل��س األم��ة
و 3طلبات مناقشة بشأن مخصصات
العالج بالخارج واملقيمني بصورة غير
ق��ان��ون�ي��ة وم��ؤس �س��ة ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف �ض�لا ع��ن ان �ت �خ��اب أع �ض��اء
م�ك�م�ل�ين ل �ل �ج��ان ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وامل ��راف ��ق
وال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ب�ع��د ش�غ��ر املحل
بوفاة النائب نبيل الفضل.
البند األول :أداء اليمني الدستورية
ل�لأع�ض��اء ال��ذي��ن ل��م يسبق ل�ه��م أداؤه ��ا
حسب نص املادة  91من الدستور.
ال � �ب � �ن ��د ال� � �ث � ��ان � ��ي :ال � �ت � �ص ��دي ��ق ع �ل��ى
املضبطتني التاليتني:
*/1346أ بتاريخ 2016/2/9م
*/1346ب بتاريخ 2016/2/10م
البند الثالث :إنتخاب أعضاء جدد
ل �ش �غ��ل األم � ��اك � ��ن ال� �ش ��اغ ��رة ف� ��ى ب�ع��ض
اللجان التي ك��ان النائب املرحوم نبيل
نوري الفضل عضوا فيها.
أ -ل� �ج� �ن ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة
والقانونية.
ب -لجنة املرافق العامة.
ج -لجنة الشباب والرياضة.
البند الرابع :كشف األوراق والرسائل
الواردة.
البندالخامس :األسئلة
وت �ن �ظ��ر ح �س��ب ت��رت�ي�ب�ه��ا ف ��ي كشف
األسئلة املتوقع أن يأتيها الدور املوزع
مع جدول أعمال الجلسة.
البند ال �س��ادس :اإلح ��االت حسب ما
هو وارد في الكشوف املرفقة.
ال �ب �ن��دال �س��اب��ع :ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان عن
املراسيم بقوانني واملشروعات بقوانني
واالقتراحات بقوانني:
املداولة الثانية على مشروع القانون
ب��إض��اف��ة م��ادةج��دي��دة إل ��ى امل� ��ادة  5من
ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة 1993م ف��ى شأن
ال��رع��اي��ة السكنية وال ��ذي سبق أن أق��ره
امل �ج �ل��س ف ��ى م��داول �ت��ه األول � ��ى ب�ت��اري��خ
2016/2/10م.
م��واص�ل��ة ال�ن�ظ��ر ف��ي ال�ت�ق��ري��ر الثاني
وال �ث�ل�اث�ي�ن ب �ع��د امل �ئ��ة ل�ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
التشريعية والقانونية وامل��درج بصفة
االس � �ت � �ع � �ج ��ال ع � ��ن االق � � �ت� � ��راح ب �ق ��ان ��ون
ب �ت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح� �ك ��ام ال� �ق ��ان ��ون رق��م
 53لسنة 2001م ب�ش��أن اإلدارة العامة
للتحقيقات.

ولي العهد :نأمل أن تظل راية
الكويت خفاقة
أم� ��ل ول� ��ي ال �ع �ه��د س �م��و ال�ش�ي��خ
ن� � ��واف االح � �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ان يحفظ ال�ل��ه ت�ع��ال��ى ال�ك��وي��ت من
ك��ل س��وء وان ي�ظ��ل دوم ��ا م��رف��وع��ة
هامته خفاقة رايته.
ج� ��اء ذل� ��ك خ�ل��ال رس ��ال ��ة واردة
م ��ن س� �م ��وه ال � ��ى رئ� �ي ��س واع� �ض ��اء
م�ج�ل��س االم� ��ة ردا ع �ل��ى تهنئتهم
سموه بمناسبة الذكرى الخامسة
والخمسني للعيد الوطني والذكرى
ال �خ��ام �س��ة وال �ع �ش ��ري ��ن ل�ل�ت�ح��ري��ر

وق ��ال س �م��وه ف��ي رس��ال �ت��ه :تلقينا
ب �ب��ال��غ ال �ث �ن��اء وال �ت �ق��دي��ر ال��رس��ال��ة
العزيزة من قبل معاليكم واالخوة
ال� � � �ك � � ��رام اع � � �ض� � ��اء م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
ال �ت��ي زخ ��رت ب��ال�ت�ه��ان��ي الخالصة
وامل � �ش� ��اع� ��ر ال � �ص� ��ادق� ��ة ب �م �ن��اس �ب��ة
اطاللة ذك��رى العيد الوطني وعيد
التحرير سائلني املولى عز وجل ان
يحفظ وطننا العزيز من كل سوء
وان ي �ظ��ل دوم � ��ا م��رف��وع��ة ه��ام�ت��ه
خفاقة راي�ت��ه كما نسأله سبحانه

وت�ع��ال��ى ان ي�س�ب��غ عليكم جميعا
نعمة الصحة والعافية وان يكلل
جهودكم دائما بالتوفيق والسداد
في سبيل تحقيق املصالح العليا
لكويتنا الغالية واه�ل�ه��ا االوف�ي��اء
ف��ي ظ��ل ال�ق�ي��ادة الحكيمة لحضرة
ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ال �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
االحمد الجابر الصباح امير البالد
امل�ف��دى راع��ي مسيرتنا ونهضتنا
ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه واب� �ق ��اه ذخ � ��را ل�ل�ب�لاد
وقائدا للعمل االنساني.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا احدى الجلسات

ف��ي جلسة  2016/2/10ب��دأ املجلس
بنظر املوضوع آنف الذكر
ال� �ت� �ق ��ري ��ر األول ل �ل �ج �ن ��ة ال � �ش� ��ؤون
الصحية واالجتماعية والعمل عن :
االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ى ش ��أن ض�م��ان
حقوق املسنني الكويتيني.
التقرير السابع والستون التكميلي
للتقرير ال�خ��ام��س ع�ش��ر للجنة امل��راف��ق
العامة وامل ��درج بصفة االستعجال عن
املرسوم بالقانون رقم  119لسنة 2013م
في شأن تأجيل تشكيل املجلس البلدي.
البند الثامن :طلبات املناقشة وكتب
الحكومة.
أ -ط �ل��ب م �ن��اق �ش��ة م �ق ��دم م ��ن ب�ع��ض
األع�ض��اء ب�ش��أن التعيينات والترقيات
ال� �ت ��ي اع �ت �م��ده��ا ال �س �ي��د ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ووزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ف��ي ال �ف �ت��رة ال �ت��ي ع��اص��رت
االستجواب املقدم من النائب د .عبدالله
محمد ال�ط��ري�ج��ي الس�ت�ي�ض��اح سياسة
ال �ح �ك ��وم ��ة ف� ��ي ش ��أن ��ه وت� � �ب � ��ادل ال � ��رأي
بصدده.
ب -كتاب نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة م��رف�ق��ا به
ت�ق��ري��ر ال ��رد ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات ال�خ��اص��ة
بجلسة االستجواب املوجه من العضو
د.عبدالله محمد الطريجي.
ج  -كتاب وزي��ر التجارة والصناعة
بشأن التعيينات والترقيات أو التنقالت
خ �ل�ال ال �ف �ت��رة ال �س��اب �ق��ة م �ب��اش��رة على
اس�ت�ق��ال��ة ال�س�ي��د ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
السابق د .عبداملحسن مدعج املدعج.
د -ك�ت��اب وزي��ر النفط ووزي��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس األم��ة بشأن التعيينات
وال �ت��رق �ي��ات أو ال�ت�ن�ق�لات خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
السابقة مباشرة على استقالة السيد
ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ووزي ��ر
التجارة والصناعة السابق.

ط �ل �ب��ا م �ن��اق �ش��ة م �ق��دم��ان م ��ن بعض
األعضاء بشأن وقف صرف املخصصات
امل� ��ال � �ي� ��ة مل� ��راف � �ق� ��ي امل � ��رض � ��ى وت� �ح ��دي ��د
م �خ �ص �ص��ات امل ��ري ��ض امل ��وف ��د ل �ل �ع�لاج
بالخارج الستيضاح سياسة الحكومة
في شأنه وتبادل الرأي بصدده.
لتحديد موعد لنظرهما طبقا لنص
املادة  148من الالئحة الداخلية ويقترح
مقدمو الطلبني نظرهما ي��وم الثالثاء
2016/3/1م وملدة ساعتني.
ط � �ل ��ب م� �ن ��اق� �ش ��ة م � �ق � ��دم م � ��ن ب �ع��ض
األع �ض��اء ب �ش��أن م�ع��ال�ج��ة أوض� ��اع غير
م�ح��ددي الجنسية ال�ب��دون الستيضاح
س �ي��اس��ة ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ش��أن��ه وت �ب��ادل
الرأي بصدده.
ل�ت�ح��دي��د م��وع��د ل�ن�ظ��ره ط�ب�ق��ا لنص
امل��ادة  148من الالئحة الداخلية العود
ل �ل �ب �ن��د ال� �س ��اب ��ع :ت� �ق ��اري ��ر ال� �ل� �ج ��ان ع��ن
املراسيم بقوانني واملشروعات بقوانني
واالقتراحات بقوانني:
التقرير األول للجنة ش��ؤون التعليم
وال �ث �ق ��اف ��ة واإلرش � � � ��اد وامل� � � ��درج ب�ص�ف��ة
االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ف � ��ي ش � � ��أن االق � �ت� ��راح�ي��ن
بقانونني بتعديل بعض أحكام القانون
رقم 4لسنة 2012م في شأن جامعة جابر
األحمد.
ف��ي جلسة  2015/6/17ق��رر املجلس
إع��ادة التقرير إلى اللجنة مع احتفاظه
ب � ��دوره ف ��ي ج� ��دول األع� �م ��ال ح �ت��ى دور
االنعقاد القادم.
التقرير السابع للجنة حماية األموال
العامة وامل ��درج بصفة االستعجال عن
االق�ت��راح بقانون بتعديل بعض أحكام
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م  1ل �س �ن��ة 1993م ب �ش��أن
حماية األموال العامة.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ال��ث ل�ل�ج�ن��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
واملدرج بصفة االستعجال عن االقتراح
ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن إن�ش��اء مدينة صباح
األحمد املتطورة.

ال �ت �ق��ري��ر ال ��راب ��ع ل�ل�ج�ن��ة اإلس �ك��ان �ي��ة
واملدرج بصفة االستعجال عن االقتراح
بقانون في شأن توفير وح��دات وشقق
سكنية في املناطق الحضرية.
التقرير الخامس واألرب�ع��ون للجنة
ال �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق�ت��راح بقانون بإضافة فقرة جديدة
إل� ��ى امل � � ��ادة  180م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م 12
لسنة 1963م في شأن الالئحة الداخلية
ملجلس االمة.
ال�ت�ق��ري��ر ال��راب��ع ع�ش��ر للجنة امل��راف��ق
ال�ع��ام��ة ع��ن االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن
إنشاء مطار دولي خارج حدود املناطق
السكنية.
ال �ت �ق��ري��ر ال ��راب ��ع وال �ث �م��ان��ون للجنة
امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ع ��ن االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون
بشأن منع التعامل التجاري وقت صالة
الجمعة.
التقرير التاسع عشر للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية وامل��درج بصفة
االس �ت �ع �ج ��ال ع ��ن امل� ��رس� ��وم ب��ال �ق��ان��ون
رق ��م12ل �س �ن ��ة  2008م ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ض
أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون
رقم16لسنة 1960م.
ال �ت �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ام ��ن ع �ش ��ر ال�ت�ك�م�ي�ل��ي
ل �ل �ت �ق ��ري ��ر ال � �ع� ��اش� ��ر ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون
ال�خ��ارج�ي��ة وامل ��درج بصفة االستعجال
ع � ��ن االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب � �ش� ��أن ح �ظ��ر
التعامل مع الكيان الصهيوني.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ان��ي ل�ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي وامل � � ��درج ب�ص�ف��ة
االستعجال عن مشروع القانون بشأن
اإلذن للحكومة ف��ى أخ��ذ مبلغ م��ن امل��ال
االحتياطي العام وفتح اعتماد إضافي
بميزانية الوزارات واإلدارات الحكومية
للسنة املالية  2016/2015م.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � � �س� � ��ادس ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
الشؤون الخارجية عن االقتراح بقانون
ف��ي ش��أن ال�ت��زام األش�خ��اص االعتبارية

الوطنية والعربية واألجنبية في دولة
الكويت بأحكام القانون الدولي لحقوق
اإلنسان.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ح��ادي وال�ث�م��ان��ون للجنة
ال �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة عن
االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إن �ش ��اء هيئة
عامة مستقلة لرؤية هالل شهر رمضان
وهالل شهر شوال.
التقرير الرابع للجنة شؤون التعليم
والثقافة واإلرشاد عن:
التقرير الحادي عشر للجنة الشؤون
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة ع��ن االق �ت��راح
ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ال �ت �ش �ج �ي��ع ع �ل��ى ح�ف��ظ
القرآن الكريم.
التقرير التاسع واألربعون للجنة
املرافق العامة عن االقتراح بقانون
ف ��ي ش ��أن إن� �ش ��اء وإدارة وت�ش�غ�ي��ل
امل� � �ن� � �ش � ��آت ال � � �ن� � ��ووي� � ��ة ل� �ل��أغ� � ��راض
السلمية.
التقرير السابع والعشرون بعد املئة
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تجريم
ممارسة أعمال السحر والشعوذة.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن وال �س �ت ��ون ل�ل�ج�ن��ة
املرافق العامة عن:
االق�ت��راح�ين بقانونني ف��ي ش��أن عدم
جواز قطع املياه والتيار الكهربائي عن
املشتركني إال بعد صدور حكم قضائي.
التقرير األول للجنة امل��راف��ق العامة
ع��ن االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين ب�ش��أن إن�ش��اء
الهيئة العامة إلدارة األزمات والكوارث.
ال�ب�ن��د ال �ت��اس��ع :ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان عن
طلبات التحقيق:
ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي أوض ��اع
م�ك�ت��ب االس �ت �ث �م��ار ال �ك��وي �ت��ي ف��ي ل�ن��دن
واملكاتب األخرى حول العالم.
البند العاشر :تقرير ديوان املحاسبة
ب �ش��أن ت�ك�ل�ي��ف م�ج�ل��س األم� ��ة ل �ل��دي��وان
ب ��إح ��ال ��ة ت� �ق ��اري ��ر ال� �ل� �ج ��ان ع ��ن ط �ل �ب��ات

التحقيق التي تتضمن اإلحالة للنيابة
إلى ديوان املحاسبة.
البند الحادي عشر :التقرير السادس
ل�ل�ج�ن��ة ال �ش ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ع��ن ت �ق��اري��ر امل�ت��اب�ع��ة ل�ل�خ�ط��ة ال�س�ن��وي��ة
2015/2014م ت �ط �ب �ي �ق��ا ل �ن ��ص امل � ��ادة
ال �ع ��اش ��رة م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  60ل�س�ن��ة
1986م ب �ش��أن ال�ت�خ�ط�ي��ط االق �ت �ص��ادي
واالج� �ت� �م ��اع ��ي وامل� � � � ��ادة ال �ت ��اس �ع ��ة م��ن
القانون رق��م  119لسنة 2014م بإصدار
الخطة السنوية 2015/2014م.
ال �ت �ق��ري��ر ال �س ��اب ��ع ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة ع��ن تقرير دي��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ال � �خ � ��اص ب �ت �ق �ي �ي��م ك� �ف ��اءة
وف��اع �ل �ي��ة ال �ن �ظ��م ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ة
ال�ع��ام��ة للصناعة –ال �ج��زء ال�ث��ان��ي نظم
الرقابة الداخلية.
ال �ب �ن ��د ال� �ث ��ان ��ي ع� �ش ��ر :ك� �ت ��اب وزي� ��ر
ال�ت��رب�ي��ة ووزي ��ر التعليم ال�ع��ال��ي بشأن
طلب تشكيل لجنة تحقيق ح��ول تكرار
حاالت وفيات العمال في مشروع مدينة
صباح السالم الجامعية الشدادية.
ك �ت��اب وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ووزي� � ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم ��ة م��رف��ق ب��ه تقرير
ع �ق��د م�ح�ط��ة ال � ��زور ال �ش �م��ال �ي��ة امل��رح�ل��ة
األولى.
ك �ت��اب وزي � ��ر ال �ن �ف��ط ووزي� � ��ر ال��دول��ة
ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم� � ��ة م ��رف �ق ��ا ب ��ه رد
الحكومة بشأن تقريري لجنة التحقيق
ف��ي ت �ج��اوزات هيئة أس��واق امل��ال رقمي
.12
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اللجنة التشريعية توافق على منح الجنسية
ألبناء الشهداء المشاركين في الحروب
أن� �ج ��زت ال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
ت� � �ق � ��ري � ��ره � ��ا ال � � �ث �ل ��اث �ي ��ن ب � �ش� ��أن
االقتراحات بقوانني عن:
 - 1االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب �ش��أن
تجنيس أب�ن��اء الشهداء م��ن غير
م� � �ح � ��ددي ال �ج �ن �س �ي ��ة امل �ق �ي��دي��ن
بمكتب الشهيد.
 - 2االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب�م�ن��ح
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ألوالد
ال � � �ش � � �ه� � ��داء م� � ��ن غ � �ي� ��ر م � �ح� ��ددي
الجنسية وغير الكويتيني.
 - 3االق �ت��راح بقانون ف��ي شأن
منح الجنسية الكويتية.
وتهدف االقتراحات بقوانني -
حسبما ورد باملذكرة االيضاحية
ل� �ك ��ل م �ن �ه��ا  -ال� � ��ى ح� ��ل م�ش�ك �ل��ة
امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
والذين ينتمون الى أسر الشهداء
حيث نص كل منها اآلتي:
االقتراح بقانون األول:
ي �م �ن��ح ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ألبناء الشهداء من غير محددي
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة امل � �ق � �ي� ��دي� ��ن ب �م �ك �ت��ب
الشهيد وشهداء وزارة الداخلية
وال � ��دف � ��اع وال � ��ذي � ��ن اس �ت �ش �ه��دوا
اث �ن��اء ال �غ��زو ال�ع��راق��ي وال �ح��روب
ال�ق��وم�ي��ة وح� ��رب االس �ت �ن��زاف أو
امل�ه�م��ات ال�خ��اص��ة أو ف��ي موكب
سمو األمير الراحل ويكون منح
ال �ج �ن �س �ي��ة ب �م��رس��وم ب �ن ��اء ع�ل��ى
عرض وزير الداخلية.
االقتراح بقانون الثاني:
 ي�م �ن��ح ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ةألوالد غ �ي��ر م� �ح ��ددي ال�ج�ن�س�ي��ة
وغ � � � �ي� � � ��ر ال � � �ك � ��وي � � �ت � � �ي �ي��ن ال� � ��ذي� � ��ن
اس� �ت� �ش� �ه ��دوا دف � ��اع � ��ا ع � ��ن دول � ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي  1990/8/2وم ��ا

تالها من أح��داث ح��رب التحرير
ع ��ام  1991وأوالد غ�ي��ر م�ح��ددي
ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة وغ � �ي� ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
ال �ع��ام �ل�ين ف ��ي ال� �ق ��وات امل�س�ل�ح��ة
ال ��ذي ��ن ش ��ارك ��وا أو اس �ت �ش �ه��دوا
ب� ��اس� ��م ال� �ج� �ي ��ش ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف��ي
حربي .1973 - 1967
 ت�ن�ش��أ ل�ج�ن��ة ب��رئ��اس��ة وزي ��رالداخلية تختص بنظر طلبات
أص �ح��اب ال �ش��أن وم�ن�ح�ه��م صفة
شهيد.
 ت � � �ق� � ��دم ط � �ل � �ب � ��ات اك � �ت � �س� ��ابالجنسية للجنة خالل ( )3أشهر.
 ت� � ��رف� � ��ع ال � �ت � ��وص � �ي � ��ة ب �م �ن��حال �ج �ن �س �ي��ة ال � ��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال� � � � � � ��وزراء وف � � ��ي ح� ��ال� ��ة ال ��رف ��ض
لصاحب الشأن الطعن في القرار
أم��ام املحكمة املختصة خالل 60
يوما.
 م� �ن ��ح ال �ج �ن �س �ي��ة ب �م��رس��ومي �ص��در ب �ن��اء ع�ل��ى ع ��رض رئيس
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وب �ع��د م��واف �ق��ة
اللجنة.
 تصدر اللجنة قرارا باملعاييرالتي يتم على اعتبارها من توفي
شهيدا وفقا ألحكام هذا االقتراح
بقانون.
االقتراح بقانون الثالث:
ي �م �ن��ح ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ب �م ��رس ��وم ل�ل�م �ق �ي �م�ين ب��ال �ك��وي��ت
بصورة غير قانونية لكل من:
 - 1ورد اسمه في احصاء 1965
وليست عليه قيود امنية واجرى
البصمة الوراثية وثبت صحتها
ولم يحصل على الجنسية.
 - 2رف��ض الجنسية الكويتية
ب ��ال� �ت� �ج� �ن ��س وذل� � � � ��ك الع � �ت � �ق� ��اده
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بأحقيته للجنسية بالتأسيس.
 - 3ش � � � � � ��ارك ف� � � ��ي ال � � �ح � � ��روب
ال�ع��رب�ي��ة ض��د اس��رائ�ي��ل وح��روب
االستنزاف.
 - 4ش � ��ارك ف ��ي ح� ��رب ت�ح��ري��ر
الكويت عام .1991
 - 5أس��ر أو أصيب وأوالد من
اس�ت�ش�ه��د اث �ن��اء ال �غ��زو ال�ع��راق��ي
او اث� �ن ��اء ت��أدي �ت��ه واج � ��ب ال�ع�م��ل
العسكري.
 - 6ش��ارك ف��ي مهمات خاصة
خ � � � ��ارج ال � �ك� ��وي� ��ت ب �ت �ك �ل �ي��ف م��ن
القيادة العسكرية.
 - 7امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي ال �ح �م��اي��ة
ال �خ��اص��ة ل�س�م��و األم �ي��ر ال��راح��ل
الشيخ جابر األحمد في الجريمة
ال� �ت ��ي ت� �ع ��رض ل �ه��ا م��وك �ب��ه ع��ام
.1985
وب �ع��د ال�ب�ح��ث وال ��دراس ��ة رأت

اللجنة اآلتي:
 أن م� �س ��ائ ��ل ال �ج �ن �س �ي��ة م��ناع� �م ��ال ال� �س� �ي ��ادة ال� �ت ��ي ت�خ�ت��ص
بها السلطة التنفيذية فال يجوز
منح الجنسية بقوة القانون الى
غير الكويتني كما ان االقتراحني
ب �ق��ان��ون�ين ل ��م ي�س�ت �ن��دا ف ��ي منح
الجنسية للفئات ال� ��واردة بهما
ال ��ى أي م ��ادة م��ن م ��واد امل��رس��وم
االم� �ي ��ري رق ��م ( )15ل�س�ن��ة 1959
بقانون الجنسية الكويتية.
 ل��ذل��ك ت ��رى ال �ل �ج �ن��ة ان منحالجنسية ال بد ان يكون جوازيا
ل�ل�س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ب��االس�ت�ن��اد
ال� � � ��ى ال � �ب � �ن� ��د االول م� � ��ن امل� � � ��ادة
ال�خ��ام�س��ة ب�ن��د االع �م��ال الجليلة
م� ��ن امل� ��رس� ��وم االم � �ي� ��ري رق � ��م 15
ل�س�ن��ة  1959ب �ق��ان��ون الجنسية
الكويتية.

ب��ال �ن �س �ب��ة ل�ل�اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون
الثاني:
 أن �ش��أ ل �ج �ن��ة ت �خ �ت��ص بنظروم �ن��ح ص�ف��ة ال�ش�ه�ي��د ف��ي م��ادت��ه
الثانية وف��ي ال��واق��ع العملي فإن
املرسوم رقم  378لسنة  1991في
شأن تكريم الشهداء انشأ مكتب
تكريم الشهيد من اختصاصاته
وم �ه��ام��ه م �ن��ح ه� ��ذه ال �ص �ف��ة مل��ن
يستحقها وق��د نظمها امل��رس��وم
بقانون املشار اليه سلفا بشكل
م �ف �ص��ل وان� � �ش � ��اد ل �ج �ن��ة اخ� ��رى
س� � ��وف ي� � � ��ؤدي ال� � ��ى ازدواج � � �ي� � ��ة
االختصاصات بني اللجنتني.
 ك�م��ا ان امل��رس��وم رق ��م ()467لسنة  2010بشأن إنشاء الجهاز
املركزي ملعالجة اوضاع املقيمني
ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون �ي��ة اخ�ت��ص
بمعالجة اوضاعهم.

 وامل� � � ��ادة ال ��راب� �ع ��ة ل�ل�اق �ت��راحب �ق��ان��ون اع �ط��ت ل�ص��اح��ب ال�ش��أن
ال� �ح ��ق ب��ال �ط �ع��ن ف� ��ي ق � � ��رار ع ��دم
م �ن��ح ال �ج �ن �س �ي��ة ام� � ��ام امل �ح �ك �م��ة
املختصة خالل  60يوما في حني
ان املرسوم بقانون رقم  20لسنة
 1981ب��إن �ش��اء دائ � ��رة باملحكمة
الكلية لنظر املنازعات االدارية ال
يجيز للقضاء النظر في مسائل
الجنسية باعتبارها من مسائل
السيادة.
وب�ع��د املناقشة وت �ب��ادل اآلراء
انتهت اللجنة الى ما يلي:
 االقتراح بقانون األول:امل ��واف� �ق ��ة ع �ل �ي��ه ب ��إج �م ��اع آراء
ال �ح��اض��ري��ن م��ن أع �ض��ائ �ه��ا بعد
األخذ باملالحظات.
 االقتراح بقانون الثاني:عدم املوافقة عليه بإجماع آراء
الحاضرين من اعضائها.
 االقتراح بقانون الثالث:امل ��واف� �ق ��ة ع �ل �ي��ه ب��أغ �ل �ب �ي��ة آراء
ال�ح��اض��ري��ن م��ن اع�ض��ائ�ه��ا 1 : 3
بعد االخذ باملالحظات.
وان�ب�ن��ى رأي األق�ل�ي��ة الرافضة
لالقتراح بقانون الثالث على ان
منح الجنسية لغير الكويتيني
ي� �ج ��ب ان ي � �ك� ��ون ام � � ��را ج ��وازي ��ا
للسلطة املختصة.

..وترفض شمول المقترضين من البنوك اإلسالمية
في صندوق األسرة
أن � � � �ج� � � ��زت ل� � �ج� � �ن � ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ت �ق��ري��ره��ا ال �ث��ال��ث
وال � � �ث �ل ��اث �ي ��ن ع � � ��ن االق� � �ت � ��راح �ي��ن
بقانونني بتعديل امل��ادة األول��ى
من القانون رقم  104لسنة 2013
ف ��ي ش� ��أن ان� �ش ��اء ص� �ن ��دوق دع��م
األسرة.
وق� � � ��د اس � �ت � �ع� ��رض� ��ت ال �ل �ج �ن ��ة
االق � �ت� ��راح �ي�ن ب �ق ��ان ��ون�ي�ن امل �ش ��ار

ال �ي �ه �م��ا ح �ي��ث ت �ب�ي�ن ل �ه��ا ان�ه�م��ا
متطابقان ويهدفان حسبما جاء
في مذكرتيهما االيضاحية الى
س��د ال�ن�ق��ص وم�ع��ال�ج��ة القصور
الوارد باملادة األولى من القانون
رق � � ��م  104ل� �س� �ن ��ة  2013وذل � ��ك
لتنظيم االستفادة منه وتمكني
املتعثرين من سداد ما عليهم من
مديونيات ناشئة ع��ن القروض

االستهالكية واملقسطة املمنوحة
ل � �ه� ��م ل � �ي� ��س ف � �ق� ��ط م� � ��ن ال� �ب� �ن ��وك
وش��رك��ات االس�ت�ث�م��ار التقليدية
ب� ��ل ت �ش �م��ل ت� �ل ��ك ال� �ت ��ي ت �ح��ول��ت
ال� ��ى ب �ن��وك وش ��رك ��ات اس�ت�ث�م��ار
اسالمية بهدف ازالة التميز بني
املواطنني ذوي املراكز القانونية
امل �ت �م��اث �ل��ة ال ��ذي ��ن ح �ص �ل��وا على
م �ث��ل ه � ��ذه ال � �ق� ��روض وت �ح��ول��ت

قروض بعضهم لعمليات تمويل
اسالمية انطالقا من املادة  7من
ال ��دس �ت ��ور ال �ت��ي ق �ض��ت ب��ال �ع��دل
واملساواة.
وبعد الدراسة واملناقشة رأت
اللجنة ع��دم االخ��ذ باالقتراحني
بقانونني املقدمني لعدة اسباب
م �ن �ه ��ا ان ال � �ت � �ح� ��ول ال� � ��ى ب �ن��وك
اس�ل�ام� �ي ��ة وش � ��رك � ��ات اس �ت �ث �م��ار

اس�لام �ي��ة ت��م ب �ع��د اخ ��ذ امل��واف �ق��ة
م� ��ن ال� �ع� �م�ل�اء ف� ��ي ه � ��ذه ال �ب �ن��وك
والشركات املتحولة ع�لاوة على
ان امل��واف�ق��ة عليه ق��د يدخلنا في
مشاكل مالية وحسابية.
ك �م��ا رأى ب �ع��ض االع� �ض ��اء ان
هناك بعض االعتبارات الشرعية
لم يتم اخذها بعني االعتبار في
امل �ق �ت��رح��ات امل �ق��دم��ة ف ��ي اع �م��ال

البنوك والقروض التي تمنحها
والفوائد املقررة عليها.
وب�ع��د املناقشة وت �ب��ادل اآلراء
ان� �ت� �ه ��ت ال �ل �ج �ن��ة ب ��اج� �م ��اع آراء
ال �ح��اض��ري��ن م ��ن اع �ض��ائ �ه��ا ال��ى
ع� ��دم امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االق �ت��راح�ي�ن
بقانونني املشار اليهما لالسباب
السالف ذكرها.
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التشريعية :استثناء البدون من قانون
فرض رسوم مقابل الخدمات الصحية
انتهت اللجنة التشريعية من
تقريرها ال��ث��ان��ي وال��ث�لاث�ين عن
االق��ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة
 12م����ن ال����ق����ان����ون رق�����م  1ل��س��ن��ة
 1999في شأن التأمني الصحي
ع���ل���ى االج����ان����ب وف������رض رس����وم
مقابل الخدمات الصحية.
وق��������د ع�����ق�����دت ال����ل����ج����ن����ة ل���ه���ذا
ال������غ������رض اج����ت����م����اع����ا ب����ت����اري����خ
 2016/2/7ح��ي��ث ت��ب�ين ل��ه��ا ان
االق�����ت�����راح ب���ق���ان���ون امل����ش����ار ال��ي��ه
ي��ه��دف وحسبما ورد بمذكرته
االيضاحية الى تخفيف االعباء
ع���ن ف��ئ��ة امل��ق��ي��م�ين ب���ص���ورة غير
ق��ان��ون��ي��ة ح��ي��ث ان���ه���م ل���م ي����ردوا
ض�����م�����ن ال��������ح��������االت امل���س���ت���ث���ن���اه
ب�����ال�����رغ�����م م������ن وع��������د ال���ح���ك���وم���ة
ب��ادخ��ال��ه��م ض��م��ن ف��ئ��ة ال��ح��االت
الخاصة اثناء مناقشة القانون
ف�����ي م���ج���ل���س االم��������ة خ����اص����ة م��ا
ت��ع��ان��ي��ه ه����ذه ال��ف��ئ��ة م���ن ظ���روف
اجتماعية وصحية تتمثل في
نقص األموال وقلة فرص العمل
نتيجة لعدم تعديل اوضاعهم
القانونية.
ت���ض���م���ن االق������ت������راح اس���ت���ب���دال
ن��ص امل���ادة  12م��ن ال��ق��ان��ون رقم
 1لسنة  1999املشار اليه بنص
ج�����دي�����د ي���س���ت���ث���ن���ى م������ن اح����ك����ام
ه���ذا ال��ق��ان��ون ف��ئ��ة غ��ي��ر م��ح��ددي
ال����ج����ن����س����ي����ة ل�����ح��ي��ن ال������ب������ت ف���ي
اوضاعهم القانونية.
ورأت اللجنة ان��ه من االفضل

 17نائبا يطلبون مناقشة
ما أنجزه الجهاز المركزي
لمعالجة أوضاع البدون

جانب من إحدى الجلسات

االب��ق��اء على الصياغة الحالية
للمادة  12ال����واردة ف��ي القانون
ال��ح��ال��ي واض��اف��ة البند الجديد
ل��ي��ك��ون ت��رت��ي��ب��ه ب��ن��د د ب���دال من
بند ج وذلك لحسن الصياغة.
ك�����م�����ا رأت ت�����ع�����دي�����ل م���س���م���ى
ال���ف���ئ���ة امل���س���ت���ث���ن���اة ال����������واردة ف��ي
االق�����ت�����راح ب���ق���ان���ون امل����ش����ار ال��ي��ه
م��ن غير م��ح��ددي الجنسية الى
املقيمني ب��ص��ورة غير قانونية
ت��م��اش��ي��ا م��ع امل��س��م��ى الصحيح
ل��ه��ذه ال��ف��ئ��ة وف����ق امل���رس���وم رق��م
 467ل��س��ن��ة  2010ب��ش��أن ان��ش��اء
الجهاز املركزي ملعالجة اوضاع
املقيمني بصورة غير قانونية.
ل���ي���ك���ون ال����ن����ص ك���ال���ت���ال���ي :ال

يخضع لنظام التأمني الصحي
امل������ن������ص������وص ع�����ل�����ي�����ه ف��������ي ه�����ذا
القانون:
أ -االجنبيات امل��ت��زوج��ات من
كويتيني.
ب -اوالد الكويتيات من ازواج
اجانب.
ج -ثالثة من عمال املنازل.
د -امل���ق���ي���م���ون ب�����ص�����ورة غ��ي��ر
قانونية وكذا الحاالت الخاصة
وذل����ك وف���ق ال���ق���رار ال����ذي يصدر
من وزير الصحة في هذا الشأن.
وبعد املناقشة وتبادل اآلراء
ان���ت���ه���ت ال��ل��ج��ن��ة ب��اغ��ل��ب��ي��ة آراء
ال��ح��اض��ري��ن م���ن اع��ض��ائ��ه��ا ال��ى
امل��واف��ق��ة ع��ل��ى االق���ت���راح بقانون

امل������ش������ار ال�����ي�����ه  1:3م������ع االخ������ذ
ب��االع��ت��ب��ار امل�لاح��ظ��ات ال��س��ال��ف
ذكرها.
وان����ب����ن����ى رأي االق����ل����ي����ة غ��ي��ر
امل����واف����ق����ة ع���ل���ى ان������ه ي���ج���ب ع���دم
ال��ت��م��ي��ي��ز ب��ي�ن ال���ف���ئ���ات م����ن غ��ي��ر
ال��ك��وي��ت��ي�ين وي���ج���ب ان ي��ك��ون��وا
جميعهم ب��م��رت��ب��ة واح�����دة ام���ام
ال���ق���ان���ون وي���ع���ام���ل���وا ب��م��س��ط��رة
واح����دة وه���ذا ال��ق��ان��ون للجميع
ويجب مراعاة املصلحة العامة
فيه.

ميزانية ملحقة التفاقية مكافحة
غسل األموال وتمويل اإلرهاب
أحالت الحكومة على مجلس
االم�����ة ن��س��خ��ة م���ن امل���رس���وم رق��م
 38لسنة  2016بإحالة مشروع
ق����ان����ون ب��ت��ع��دي��ل امل�������ادة  16م��ن
ال���ق���ان���ون رق����م  106ل��س��ن��ة 2013
في ش��أن مكافحة غسل االم��وال
وتمويل االره��اب ونصت امل��ادة
االولى منه على ما يلي:
مادة اولى:
ب��ع��د االط��ل��اع ع��ل��ى ال��دس��ت��ور
تضاف فقرة ثانية الى املادة 16
من القانون رقم  106لسنة 2013
امل����ش����ار ال����ي����ه ن���ص���ه���ا ك���ال���ت���ال���ي:
ويكون للوحدة ميزانية ملحقة
يعد مشروعها رئ��ي��س ال��وح��دة

وت��س��ري عليها وعلى الحساب
ال���خ���ت���ام���ي االح������ك������ام ال���خ���اص���ة
ب��م��ي��زان��ي��ة ال���دول���ة وت��ب��دأ السنة
امل��ال��ي��ة ل��ل��وح��دة م���ن اول اب��ري��ل
م����ن ك����ل س���ن���ة وت��ن��ت��ه��ي ف����ي 31
م���ن م�����ارس م���ن ال��س��ن��ة ال��ت��ال��ي��ة
وتستثنى من ذلك السنة االولى
ف��ت��ب��دأ م���ن ت���اري���خ ال��ع��م��ل ب��ه��ذا
القانون وتنتهي في  31مارس
من السنة املالية التالية.
م��ادة ثانية :على ال���وزراء كل
فيما يخصه تنفيذ هذا القانون
ويعمل ب��ه م��ن ت��اري��خ نشره في
الجريدة الرسمية.
ون��ص��ت امل���ذك���رة االي��ض��اح��ي��ة

ع��ل��ى م���ا ي��ل��ي :ف���ي اط����ار ح��رص
دول����������ة ال�����ك�����وي�����ت ع����ل����ى ت��ف��ع��ي��ل
االت���ف���اق���ي���ات ال���دول���ي���ة مل��ك��اف��ح��ة
الجرائم املتعلقة بغسل االموال
وت����م����وي����ل االره����������اب ف���ق���د ص���در
ال���ق���ان���ون رق����م  106ل��س��ن��ة 2013
في ش��أن مكافحة غسل االم��وال
وتمويل االرهاب تحقيقا للغاية
امل����رج����وة م����ن ه�����ذه االت���ف���اق���ي���ات
وه������ي م���ك���اف���ح���ة ت���ل���ك ال���ج���رائ���م
التي تضر باالقتصاد الوطني
اال ان ص���ي���اغ���ة امل���������ادة  16م��ن
ذل��ك ال��ق��ان��ون واملتعلقة بانشاء
وح��دة للتحريات املالية تتمتع
ب��االس��ت��ق�لال امل��ال��ي واالداري لم

تحقق ذلك الهدف.
ل���ذل���ك رؤي ت��ع��دي��ل��ه��ا ب��ه��دف
ت��ح��دي��د ن����وع م��ي��زان��ي��ة ال��وح��دة
بجعلها ملحقة لتمكني الوحدة
م��ن ال��ق��ي��ام ب��امل��ه��ام امل��ن��وط��ة بها
باعتبارها وحدة ذات شخصية
اع����ت����ب����اري����ة م���س���ت���ق���ل���ة وت��ت��م��ت��ع
ب�����االس�����ق��ل��ال امل������ال������ي واالدري
وذل��������ك وف����ق����ا ل����ل����م����ادة  148م��ن
الدستور الكويتي التي اناطت
ب���ال���ق���ان���ون ت���ح���دي���د امل���ي���زان���ي���ات
ال��ع��ام��ة املستقلة وامللحقة على
ان ت���س���ري ف���ي ش��أن��ه��ا االح���ك���ام
الخاصة بميزانية الدولة.

ق��دم  17نائبا طلبا بتخصيص
ساعتني من جلسة الثالثاء  1مارس
مل���ن���اق���ش���ة ال���ح���ك���وم���ة واس���ت���ي���ض���اح
سياستها في معالجة اوضاع غير
م��ح��ددي الجنسية ال��ب��دون وم��ا قام
ب��ان��ج��ازه ال��ج��ه��از امل��رك��زي ملعالجة
اوض�����������اع امل���ق���ي���م�ي�ن ب������ص������ورة غ��ي��ر
ق��ان��ون��ي��ة ح��ت��ى ت��اري��خ��ه وذل���ك لطي
هذا امللف واغالقه.
وال������ن������واب م���وق���ع���و ال���ط���ل���ب ه���م:
د .ع���ب���دال���ح���م���ي���د دش����ت����ي وف��ي��ص��ل
ال������ك������ن������دري وس�����ل�����ط�����ان ال���ل���غ���ي���ص���م
الشمري ود.عودة الرويعي وعدنان

س����ي����د ع���ب���دال���ص���م���د واح�����م�����د الري
وم�����اج�����د م�����وس�����ى وط����ل����ال ال����ج��ل�ال
وص��ال��ح ع��اش��ور وم��ح��م��د ط��ن��ا ود.
محمد الحويلة وع��ب��دال��ل��ه ابراهيم
ال��ت��م��ي��م��ي وع��س��ك��ر ال��ع��ن��زي وخليل
ابراهيم الصالح ود .يوسف الزلزلة
ي��وس��ف وخ��ل��ف دم��ي��ث��ي��ر وع��ب��دال��ل��ه
معيوف عبدالله.

موقع الكتروني خاص بفئة
ذوي االحتياجات الخاصة
ان������ج������زت ال����ل����ج����ن����ة ال���ت���ش���ري���ع���ي���ة
التقرير الحادي والثالثني باملوافقة
عن االقتراح بقانون باضافة فصل
ج���دي���د ب���رق���م ال��ث��ام��ن م���ك���ررا يحمل
عنوان حرية الوصول الى املعلومات
ال��ى ال��ق��ان��ون رق��م  8لسنة  2010في
شأن حقوق االشخاص ذوي االعاقة
وق����د ع���ق���دت ال��ل��ج��ن��ة ل���ه���ذا ال��غ��رض
اجتماعا بتاريخ  2016/2/7حيث
تبني لها ان االقتراح بقانون املشار
اليه يهدف وحسبما ورد بمذكرته
االي����ض����اح����ي����ة ال�������ى ق����ي����ام ال���ج���ه���ات
ال��ح��ك��وم��ي��ة ك���اف���ة وال���خ���اص���ة ال��ت��ي
تعنى بتقديم الخدمات لألشخاص
ذوي االع������اق������ة ب���ن���ش���ر امل���ع���ل���وم���ات
الكاملة عن هذه الخدمات في املوقع
االلكتروني الخاص بها وان يكون
تصميمه ب��ال��ش��ك��ل امل�ل�ائ���م وح��س��ب
امل��واص��ف��ات العاملية ف��ي ه��ذا املجال
ليستطيع االش��خ��اص ذوو االعاقة
ت��ص��ف��ح��ه ب��ي��س��ر وس���ه���ول���ة وك���ذل���ك
ن��ش��ره ع��ب��ر وس���ائ���ل اخ����رى للفئات
م��ن ذوي االع��اق��ة ال��ت��ي ال تستطيع
االط���ل���اع ع���ل���ى امل����وق����ع االل���ك���ت���رون���ي
م��ث��ل اص��ح��اب االع��اق��ة ال��ب��ص��ري��ة او
ال��س��م��ع��ي��ة وذل����ك ب��ال��ط��رق امل��ن��اس��ب��ة
حسب اعاقتهم.
وب���ع���د ال���ب���ح���ث وال�����دراس�����ة ت��ب�ين
ل��ل��ج��ن��ة ان االق����ت����راح ب���ق���ان���ون جيد
م��ن حيث الفكرة ويصب ف��ي خدمة
االش��خ��اص ذوي االع��اق��ة ح��ي��ث ان��ه
استحدث نظاما جديدا يضمن نشر
امل��ع��ل��وم��ات ال��ك��ام��ل��ة ع���ن ال��خ��دم��ات

ال���ت���ي ي��ح��ت��اج��ه��ا االش����خ����اص ذوو
االعاقة عبر وسائل التقنية الحديثة
وباآللية التي تناسب ه��ذه الفئات
والعمل على تطوير هذه الخدمات
لتواكب املستجدات العاملية في هذا
املجال.
كما تبني للجنة ورد خطأ مادي
ف���ي رق����م ال���ق���ان���ون ب��ك��ت��اب االق���ت���راح
ب��ق��ان��ون امل���ش���ار ال��ي��ه وص��ح��ت��ه ه��و:
القانون رقم  8لسنة  2010في شأن
حقوق االشخاص ذوي االعاقة.
وت��وص��ي ال��ل��ج��ن��ة ب��اض��اف��ة م��ادة
ج��دي��دة ب��رق��م  64م��ك��ررا ال��ى الفصل
ال����ت����اس����ع ن���ص���ه���ا اآلت����������ي :م�����ع ع����دم
االخ����ل���ال ب�����اي ع���ق���وب���ة اش�����د ي��ن��ص
عليها ق��ان��ون آخ��ر يعاقب م��ن يخل
باحكام امل��ادة  58مكررا أ بالحبس
مدة ال تجاوز ستة اشهر والغرامة
التي ال تجاوز الف دينار كويتي او
باحدى هاتني العقوبتني.
وذلك لالسباب التالية:
 -1سد الفراغ التشريعي.
 -2ح��م��اي��ة االس�����رار وامل��ع��ل��وم��ات
ال����ش����خ����ص����ي����ة ل���ل��أش������خ������اص ذوي
االعاقة.
 -3ردع ك���ل م���ن ت��س��ول ل���ه نفسه
نشر املعلومات.
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جدول أعمال
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 11منها للنائب محمد الحويلة

 18اقتراحا برغبة قدمها  5نواب
افتتاح فرع لبنك
االئتمان الكويتي
في الجهراء
وشبكة لتحليل
بيانات الحوادث
المرورية

 18اقتراحا برغبة قدمها  5نواب وادرجت على
جدول اعمال جلسة الثالثاء وتضمنت اقتراحات
تخص الجوانب البيئية والصحية والتعليمية
والرياضية اضافة الى شؤون ذوي االعاقة
والمتقاعدين وتسمية شوارع وغيرها وفيما يأتي
التفاصيل:

جانب من احدى جلسات مجلس األمة

• ق� � � ��دم ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .م �ح �م��د
ال �ح ��وي �ل ��ة  11اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة
ف ��ي ش ��أن ع �م��ل دراس � ��ة مسحية
شاملة لشبكات الطرق ومعالجة
االخ � � � � �ت� � �ل� ��االت واالخ� � �ت� � �ن � ��اق � ��ات
امل��روري��ة ك��ل محافظة على حدة
واع��ادة التخطيط العمراني مع
ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ال �ت ��وس �ع ��ات ف��ي
ب�ن��اء شبكة متكاملة م��ن الطرق
واالن� � �ف � ��اق وال� �ج� �س ��ور مل��واج �ه��ة
ال� �ت ��زاي ��د ال� �ح ��ال ��ي وامل �س �ت �ق �ب �ل��ي
ف � � ��ي ع � � � ��دد ال � � �س � � �ك � ��ان وم � � � ��ن ث��م
ع� ��دد امل��رك �ب��ات وك �ث��اف �ت �ه��ا على
ال �ط��رق وت�ن�ف�ي��ذ ق��اع��دة ب�ي��ان��ات
م�ش�ت��رك��ة ب�ي�ن وزارات االش �غ��ال
ال�ع��ام��ة وال��داخ�ل�ي��ة وامل��واص�لات
والكهرباء واملاء والهيئة العامة
والنقل البري يمكن من خاللها
تحليل بيانات الحوادث املرورية
وال� � �ت � ��ي ت� �س� �ب ��ب ب� �ه ��ا ال � �ش� ��روخ
واالن � � �ك � � �س� � ��ارات واالرت� � �ف � ��اع � ��ات
واالن �خ �ف��اض��ات ف ��ي االرض �ي ��ات
ل� �ك ��ي ي� �ت ��م ات� � �خ � ��اذ االج� � � � � ��راءات
امل �ن��اس �ب��ة ل�ت�ج�ن�ب�ه��ا وف� ��ي ش��أن
اس � �ت � �ح� ��داث م � ��داخ � ��ل وم � �خ� ��ارج
مل�ن�ط�ق��ة امل �ن �ق��ف ل�ت�س�ه�ي��ل ح��رك��ة

ال��دخ��ول ال�ي�ه��ا وال� �خ ��روج منها
وفي شأن انشاء جمعية تعاونية
بمنطقة املنقف اس��وة باملناطق
االخ��رى وف��ي ش��أن ان�ش��اء مخفر
شرطة في منطقة املنقف لحفظ
ام��ن واس�ت�ق��رار املنطقة وتكليف
دوري��ات االم��ن في املنطقة حتى
ان �ش��اء مخفر ل�ه��ا ووض ��ع نقاط
امنية ثابتة وف��ي ش��أن أن تعيد
ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل � �ش� ��ؤون ذوي
اإلع ��اق ��ة إدراج أص� �ح ��اب إع��اق��ة
ال� �ع�ي�ن ال � ��واح � ��دة ت �ح ��ت م�س�م��ى
إعاقة بصرية متوسطة أو دائمة
كما كان الحال في السابق حتى
ت�س�ت�ط�ي��ع ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة م ��ن ذوي
االحتياجات الخاصة االستفادة
م��ن امل��زاي��ا واإلع� �ف ��اءات امل�ص��دق
عليها ف��ي ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة
 2010في شأن حقوق األشخاص
ذوي اإلع��اق��ة وف��ي ش��أن مساواة
امل �ه �ن �ي�ي�ن ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي وزارة
الداخلية م��ن الخليجيني وغير
محددي الجنسية بأقرانهم من
املهنيني ب ��وزارة ال��دف��اع ف��ي حق
االبتعاث للعالج بالخارج وفي
ش � ��أن إن � �ش� ��اء م ��رك ��ز ش� �ب ��اب ف��ي

منطقتي جابر العلي والفنطاس
م � ��ع ت �ج �ه �ي��زه �م��ا ب ��اإلم� �ك ��ان ��ات
الالزمة ملمارسة الرياضة إضافة
إل� ��ى ت��زوي��ده �م��ا ب �م��رك��ز ث�ق��اف��ي
م �ت �ك��ام��ل ي �ض��م أن �ش �ط��ة ث�ق��اف�ي��ة
من مكتبة عامة ومركز ألنشطة
ال�ك�م�ب�ي��وت��ر ورع ��اي ��ة اجتماعية
وث� �ق ��اف� �ي ��ه ودي � �ن � �ي ��ة وف� � ��ي ش ��أن
إص � � ��دار ب �ن��ك ال� �ك ��وي ��ت امل ��رك ��زي
ت� ��وج � �ي � �ه� ��ات ل� �ج� �م� �ي ��ع ال� �ب� �ن ��وك
الكويتية في حال طلب املتقاعد
للقرض أن يتم اعتماد املؤسسة
ال�ع��ام��ة للتأمينات االجتماعية
ككفيل له وفي شأن قيام مجلس
ال � � � � � � ��وزراء ب � ��دع � ��م خ � �ط� ��ة ت �م �ك�ين
املتقاعدين الكويتيني من العمل
ف��ي القطاع ال�خ��اص عبر إيجاد
آل �ي��ة إلص� ��دار ق ��رار ي�ش�ج��ع عمل
املتقاعدين ف��ي القطاع الخاص
وتهيئة ف��رص العمل لهم وحث
ال� �ق� �ط ��اع ال � �خ� ��اص ع� �ل ��ى ت��أم�ي�ن
ف��رص وظيفية لهم على أس��اس
منحهم عقود عمل تحت مسمى
مكافأة مقابل العمل واعتبارهم
من املشمولني بالقانون رق��م 19
لسنة  2000في شأن دعم العمالة

الوطنية وتشجيعها للعمل في
ال� �ج� �ه ��ات غ� �ي ��ر ال �ح �ك ��وم �ي ��ة م��ع
تأكيد جواز جمعهم بني املعاش
ال � �ت � �ق � ��اع � ��دي ب � �م� ��وج� ��ب ق� ��ان� ��ون
التأمينات االجتماعية واملكافأة
ال� �ش� �ه ��ري ��ة ال � �ت� ��ي ي �ت �ق��اض��ون �ه��ا
م ��ن م ��وق ��ع ع �م �ل �ه��م ف ��ي ال �ق �ط��اع
الخاص.
• ق��دم النائب د .عبدالرحمن
الجيران اقتراحني اثنني برغبة
ف ��ي ش ��أن االس� �ت� �ع ��ادة ب�خ��دم��ات
املواطنني الكويتيني املتقاعدين
ل �ل �ع �م��ل ك �م �س �ت �ش��اري��ن ب� ��دال م��ن
امل � �س � �ت � �ش � ��اري � ��ن االج� � � ��ان� � � ��ب ف��ي
م �خ �ت �ل ��ف ال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات وف ��ي
جميع مرافق ال��دول��ة واجهزتها
وت� �ق ��دي ��م خ� �ص ��م ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن
بنسبة  % 50في جميع االندية
ال �ص �ح �ي��ة وال��ري��اض �ي��ة وان �ش��اء
ص � ��ال � ��ة اج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة م � �ت � �ع ��ددة
االغ ��راض ف��ي جميع املحافظات
تتضمن قسما ل�ل��رج��ال وقسما
ل� �ل� �ن� �س ��اء ت� � �ق � ��ام ف� �ي� �ه ��ا ان �ش �ط ��ة
ال� ��وزارات ال�خ��اص��ة باملتقاعدين
بالفترتني الصباحية واملسائية
وت� ��زود ال�ص��ال��ة بمكتبة وت�ت��اح

 ..و 5اقتراحات بقوانين لـ  10نواب
 5اق�ت��راح��ات ب�ق��وان�ين قدمها
 10ن� � � � � � ��واب وادرج � � � � � � � � ��ت ع� �ل ��ى
ج� ��دول أع �م ��ال ج�ل�س��ة ال �ث�لاث��اء
وت�ض�م�ن��ت اق �ت��راح��ات ف��ي ش��أن
ال��رع��اي��ة السكنية وامل �س��اع��دات
العامة ودعم العمالة والوطنية
والتعليم والى التفاصيل:
• ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .م �ح �م��د
ال�ح��وي�ل��ة  3اق �ت��راح��ات بقوانني
ف��ي ش ��أن اض��اف��ة ف �ق��رة ج��دي��دة
ال��ى امل ��ادة  19م��ن ال �ق��ان��ون رق��م

 47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية وف��ي ش��أن اضافة بند
ج��دي��د ب��رق��م ج ال��ى امل ��ادة  3من
القانون رقم  12لسنة  2011في
ش ��أن امل� �س ��اع ��دات ال �ع��ام��ة وف��ي
شأن اضافة مادة جديدة برقم 4
مكررا الى القانون رقم  19لسنة
 2000ف ��ي ش� ��أن دع� ��م ال �ع �م��ال��ة
الوطنية وتشجيعها للعمل في
الجهات غير الحكومية.
• ق� � � ��دم ال� � � �ن � � ��واب د.م� �ح� �م ��د

ال� �ح ��وي� �ل ��ة وح � �م � ��ود ال� �ح� �م ��دان
وم� ��اض� ��ي ال � �ه� ��اج� ��ري وم �ح �م��د
ال� �ب ��راك ود.خ �ل �ي��ل أب ��ل اق �ت��راح��ا
ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تعديل امل��ادة
االول� � � ��ى م� ��ن ال � �ق� ��ان� ��ون رق � ��م 47
ل �س �ن��ة  2005ف� ��ي ش � ��أن اع � ��ادة
تعيني اع �ض��اء هيئة ال�ت��دري��س
ال� �س ��اب� �ق�ي�ن ب �ج ��ام �ع ��ة ال �ك��وي��ت
وال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
التطبيقي والتدريب الى العمل.
• ق��دم ال �ن��واب م��اج��د موسى

وأح �م��د الري وس �ي��ف ال�ع��ازم��ي
وط� � �ل � ��ال ال� � � �ج� �ل ��ال وع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
امل � �ع � �ي� ��وف اق� � �ت � ��راح � ��ا ب� �ق ��ان ��ون
بإضافة فقرة جديدة إلى املادة
 5م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م  47ل�س�ن��ة
 1993في شأن الرعاية السكنية.

فيها خدمة االنترنت ويخصص
لها سكرتارية لتقديم الخدمات
العامة ويعني لها مدير تنفيذي
وف� � ��ي ش� � ��أن أن ت � �ق ��وم ال �ج �ه��ات
املختصة بنقل ك��اف��ة معسكرات
ال �ج �ي��ش وال �ث �ك �ن��ات ال�ع�س�ك��ري��ة
وامل �ن �ش��آت ال �ح��رب �ي��ة م��ن ك�ل�ي��ات
ومراكز تدريب وغيرها التابعة
ل �ل �ج �ي��ش أو ق� � ��وة ال � �ش ��رط ��ة أو
ال �ح��رس ال��وط �ن��ي م��ن م��واق�ع�ه��ا
ال�ح��ال�ي��ة إل ��ى م��واق��ع ب�ع�ي��دة عن
امل �ن��اط��ق ال�س�ك�ن�ي��ة وف ��ي أط ��راف
ال � �ب�ل��اد م� ��ع اإلب� � �ق � ��اء ف� �ق ��ط ع�ل��ى
مكاتبها اإلدارية.
• ق��دم النائب عسكر العنزي
اقتراحني اثنني برغبة في شأن أن
تعيد الهيئة العامة لشئون ذوي
اإلع ��اق ��ة إدراج أص� �ح ��اب إع��اق��ة
ال� �ع�ي�ن ال � ��واح � ��دة ت �ح ��ت م�س�م��ى
إعاقة بصرية متوسطة أو دائمة
كما كان الحال في السابق حتى
ت�س�ت�ط�ي��ع ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة م ��ن ذوي
االحتياجات الخاصة االستفادة
م��ن امل��زاي��ا واإلع� �ف ��اءات امل�ص��دق
عليها ف��ي ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة
 2010في شأن حقوق األشخاص

ذوي اإلع� ��اق� ��ة وف � ��ي ش � ��أن م�ن��ح
خريجي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي والتدريب الحاصلني
على ش�ه��ادة ال��دب�ل��وم ف��ي جميع
التخصصات بعثات دراسية.
• ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط�ن��ا
اقتراحني اثنني برغبة في شأن
اف � �ت � �ت� ��اح ف� � ��رع ل� �ب� �ن ��ك االئ� �ت� �م ��ان
ال�ك��وي�ت��ي ف��ي محافظة ال�ج�ه��راء
وف� � � � ��ي ش� � � � ��أن ت � �ش � �ج � �ي� ��ر ب �ع ��ض
املناطق الصحراوية وال�ش��وارع
ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال �ج �ه��راء وزراع� ��ة
ال � �ن � �خ � �ي� ��ل ع � �ل � ��ى ام � � � �ت� � � ��داد ت �ل��ك
املحافظة.
• ق��دم النائب سعد الخنفور
اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ب ��اط �ل�اق اس��م
ب�ط��ل امل �ق��اوم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة محمد
مبارك الفجي على أحد الشوارع
او اح � � � ��دى م � � � � ��دارس م �ح��اف �ظ��ة
الفروانية.

 3شكاوى
ت � �ض � �م � ��ن ك � � �ش � ��ف ال � � �ع � ��رائ � ��ض
وال�ش�ك��اوى ال ��واردة ملجلس األم��ة
بعد غد الثالثاء  3شكاوى جاءت
كالتالي:
مقدمة من موظف يعمل بوزارة
ال� �ت ��رب� �ي ��ة ي� �ت� �ض ��رر م � ��ن ت � �ج� ��اوزه
ب��ال�ن��دب لوظيفة م��دي��ر ادارة رغم
احقيته بهذا الندب.
م�ق��دم��ة م��ن م��واط��ن ي�ت�ظ�ل��م من
رف� ��ض وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
العالي ملعادلة شهادته الجامعية

ال�ح��اص��ل عليها م��ن الفلبني رغ��م
موافقتها املسبقة على االبتعاث.
م �ق��دم��ة م ��ن م��وظ��ف ي �ع �م��ل في
شركة الخطوط الجوية الكويتية
يتظلم من قرار انهاء خدمته على
ال��رغ��م م��ن رغبته بالبقاء بالعمل
وت�ح��وي�ل��ه ع�ل��ى ع�ق��د االس�ت�ي�ع��اب
الجديد للشركة.

ملف

12

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

الفصل التشريعي السادس:
 138اقتراحا قدمها  43نائبا
تصنيف االقتراحات في الفصل السادس

...وموزعة على أدوار االنعقاد

%26.1

%39.1

%26.8

%5.1
%8.7

%17.4
التصينف

التنمية
واالقتصاد

الرعاية
السكنية

الرعاية
االجتماعية

التعليم

الجيش
والشرطة

العدل
والقضاء

ق� � ��دم  43ن ��ائ� �ب ��ا  138اق� �ت ��راح ��ا
ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال�س��ادس منها  36اق�ت��راح��ا منفردا
و 102اق�ت��راح قدمت بشكل مشترك
وتصدر قائمة النواب األكثر تقديما
لالقتراحات بقوانني النائب أحمد
باقر حيث ق��دم  33اقتراحا بقانون
ت�لاه النائب جاسم العون فقدم 29
اق� �ت ��راح ��ا ث ��م ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال��رح �م��ن
ال�غ�ن�ي��م ف �ق��دم  27اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
ث ��م ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��ود ال� ��روم� ��ي ب� �ـ 22
اق �ت��راح��ا وح ��ل ف��ي امل��رك��ز ال�خ��ام��س
ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ع��زي��ز امل� �ط ��وع ب� �ـ 21
اق�ت��راح��ا وك��ان��ت م��واض�ي��ع التنمية
واالق � �ت � �ص� ��اد م� ��ن اك� �ث ��ر امل ��واض� �ي ��ع
امل �ق��دم ب�ش��أن�ه��ا اق �ت��راح��ات م��ن قبل
النواب بعدد  37قانونا ثم الرعاية
السكنية ب �ـ  24ق��ان��ون��ا ث��م ال��رع��اي��ة
االج�ت�م��اع�ي��ة ب �ـ  18ق��ان��ون��ا وك��ل من
ال�ج�ي��ش وال �ش��رط��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ب �ـ 12
اق �ت ��راح ��ا ث ��م ال� �ع ��دل وال �ق �ض ��اء ب� �ـ 7
اقتراحات وانتخابات مجلس األمة
بـ  6اقتراحات ثم الرعاية الصحية
بـ 5اقتراحات بقوانني..
وق��دم في دور االنعقاد األول من
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال � �س� ��ادس 84
اقتراحا بقانون وف��ي دور االنعقاد
الثاني  54اقتراحا بقانون.

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

%13

أخرى

العدد
املعدل

36
% 26.1

102
% 73.9

138
% 100

العدد
املعدل

84
% 60.9

54
% 39.1

138
% 100

العدد

%8.7
االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور االنعقاد

األول

الثاني

االجمالي

نتناول في هذه الحلقة
الثالثة االقتراحات
بقوانين المقدمة خالل
الفصول التشريعية
من السادس إلى الفصل
التشريعي الثالث عشر
وفيمايلي التفاصيل:

%20.3

%60.9

%73.9

إعداد:
عبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
وسامح محمد

تصنيف موضوعات االقتراحات

37

24

18

12

12

7

28

138

املعدل % 26.8

% 17.4

% 13

% 8.7

% 8.7

% 5.1

% 20.3

%100

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل السادس

املوضوعات

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

التنمية واالقتصاد

37

العدل والقضاء

7

أحمد عبدالعزيز
السعدون

9

دعيج خليفة الجري

9

راشد سيف الحجيالن

9

علي عبدالله خلف
السعيد

6

الرعاية السكنية

24

راشد عوض الجويسري

7

الرعاية االجتماعية

18

انتخابات مجلس
األمة

6

التعليم

12

التجنيس

2

الجيش والشرطة

12

الرعاية الصحية

5

الخدمة املدنية

3

القروض

2

البلدية

3

املرئي واملسموع

1

أحمد عبدالله الربعي

10

أحمد محمد الخطيب

10

أحمد نصار الشريعان

6

أحمد يعقوب باقر

33

براك ناصر النون

15

جاسم القطامي

7

صالح يوسف الفضالة

فالح مبارك الحجرف

5

سالم عبدالله الحماد

3

فيصل بندر الدويش

14

سامي أحمد املنيس

2

فيصل عبدالحميد
الصانع

4

سعد فالح طامي

7
16

مبارك قالح راعي
الفحماء

5

جاسم محمد العون

29

صياح شايع ابوشيبة

11

مبارك فهد الدويلة

12

محمد سليمان املرشد

20

حمد عبدالله الجوعان

8

حمود حمد الرومي

22

عايض علوش
الخميشي

1

محمد مفرج املسيلم

7

مشاري جاسم العنجري

16

حمود ناصر الجبري

4

منيزل جاسر العتري

6

خالد جميعان سالم

3

ناصر عبدالله الروضان

19

خالد عجران حسني
جابر

8

19

عباس حبيب مناور

4

عباس حسني الخضاري

12

عبدالرحمن خالد الغنيم

27

ناصر فهد البناي

عبدالعزيز املطوع

21

أخرى

6

خلف دميثير العنزي

8

هاضل سالم الجالوي

4

عبدالله فهد النفيسي

12

يعقوب محمد حياتي

6

االجمالي

138

خميس طلق عقاب

3

عبدالله يوسف الروحي

17

يوسف خالد املخلد

5

ملف

aldostoor

األحد  20جمادى األولى  28 . 1437فبراير 2016

االقتراحات بقوانين
في  14فصال

13

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

الفصل التشريعي السابع:
 381اقتراحا تصدرتها التنمية واالقتصاد
تصنيف االقتراحات في الفصل السابع

تصنيف موضوعات االقتراحات

...وموزعة على أدوار االنعقاد

%22.8

%39.1

%19.9

%35.2

%60.9

%15

%23.6

التصينف

التنمية
واالقتصاد

الرعاية
السكنية

الرعاية
االجتماعية

العدل
والقضاء

الجيش
والشرطة

مجلس
األمة

أخرى

العدد
املعدل

149
٪ 39.1

232
٪ 60.9

381
% 100

العدد
املعدل

134
% 35.2

70
% 18.4

90
% 23.6

87
% 22.8

381
% 100

العدد

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

قدم  47نائبا  381اقتراحا بقانون
في الفصل التشريعي السابع منها
 149اقتراحا منفردا و 232اقتراحا
ق� ��دم� ��ت ب� �ش� �ك ��ل م� �ش� �ت ��رك وت� �ص ��در
ال �ن��واب م��ن ح�ي��ث األك �ث��ر ف��ي تقديم
االقتراحات النائب أحمد باقر حيث
ق��دم  82اقتراحا بقانون ث��م النائب
ش��ارع ناصرالعجمي حيث ق��دم 58
اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ث��م ال �ن��ائ��ب مفرج
نهار بـ  57اقتراحا بقانون وتقاسم
ال �ن��ائ �ب��ان أح �م��د ال �ن �ص��ار وم�ح�م��د
ضيف الله شرار املركز الرابع ولكل
م�ن�ه�م��ا  53اق �ت��راح��ا وح ��ل خ��ام�س��ا
النائـــب اسماعيـــــل خضــــر الشـــطي
بـ  46اقتراحا.
وك� � � � � � � � � ��ان ال� � � �ن� � � �ص� � � �ي � � ��ب األك � � � �ب� � � ��ر
ل �ل�اق � �ت� ��راح� ��ات مل � ��وض � ��وع ال �ت �ن �م �ي��ة
واالق �ت �ص��اد ب �ـ  76اق �ت��راح��ا بقانون
وح � � ��ل ث ��ان � �ي ��ا م � ��وض � ��وع ال ��رع ��اي ��ة
السكنية ب�ـ  57اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ثم
موضوع الرعاية االجتماعية بـ 40
اقتراحا بقانون ثم العدل والقضاء
ب �ـ  38ق��ان��ون��ا ث��م م��واض�ي��ع الجبش
والشرطة بـ  32اقتراحا بقانون ثم
مواضيع انتخـــــابات مجلـــس األمة
بـ  29اقتراحا بقانون.
وقدم النواب  134اقتراحا بقانون
ف��ي دور االن�ع�ق��اد األول م��ن الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �س��اب��ع و 70اق �ت��راح��ا
بقانون ف��ي ال ��دور الثاني و  90في
الدور الثالث و 87في الدور الرابع.

%7.6
%8.4

%10 %10.5

%18.4

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

%28.6

76

57

40

38

32

29

109

381

املعدل % 19.9

% 15

% 10.5

% 10

% 8.4

% 7.6

% 28.6

%100

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل السابع

املوضوعات

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

التنمية واالقتصاد
العدل والقضاء
الرعاية السكنية
الرعاية االجتماعية
انتخابات مجلس
األمة
التعليم

76
38
57
40
29

أحمد خالد الكليب

29

خالد سالم العدوه

38

عبدالله محمد النيبارى

39

محمد خلف املهمل

8

أحمد عبدالعزيز
السعدون

26

خلف دميثير العنزي

11

عبدالله يوسف الرومي

45

محمد سليمان املرشد

23

أحمد محمد الخطيب

31

راشد سلمان الهبيدة

6

24

أحمد محمد النصار

53

سالم عبدالله الحماد

18

عبداملحسن مدعج
املدعج

6

محمد ضيف الله شرار

53

التجنيس

17

الجيش والشرطة

32

أحمد نصار الشريعان

25

سعد بليق العازمي

2

مشاري محمد
العصيمي

27

الرعاية الصحية

10

أحمد يعقوب باقر

82

شارع ناصر العجمي

58

الخدمة املدنية

11

اسماعيل خضر الشطي

46

صالح يوسف الفضالة

33

الشباب والرياضة

3

تركي محمد العازمي

5

طالل عثمان السعيد

30

القروض

12

املعاقون

5

جاسم حمد الصقر

16

طالل مبارك العيار

15

املتقاعدون

6

جمال أحمد الكندري

35

عايض علوش املطيري

33

البلدية

9

جمعان فالح العازمي

11

عباس حبيب مناور

14

املرئي واملسموع

7

أخرى

5

حمد عبدالله الجوعان

9

عبدالعزيز يوسف
العدساني

39

االجمالي

381

حمود ناصر الجبري

5

عبدالله راشد الهاجرى

6

عبداملحسن يوسف
جمال

18

عدنان سيد عبدالصمد

45

على أحمد البغلى

27

علي سالم أبو حديدة

10

غنام علي الجمهور
املطيري

41

فهد دهيسان امليع

29

مصلح هميجان
العازمي
مفرج نهار املطيري

5
57

ناصر جاسم الصانع

30

ناصر عبدالعزيز
صرخوه

23

مبارك بنيه الخرينج

12

هادي هايف الحويلة

4

مبارك فهد الدويلة

42

يعقوب محمد حياتي

14

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

الفصل التشريعي الثامن 331 :اقتراحا
منها  19في شأن التجنيس
تصنيف االقتراحات في الفصل الثامن

تصنيف موضوعات االقتراحات

...وموزعة على أدوار االنعقاد

%16.6

%28.4
%43.8

%56.2

%9.7

%51.7

%9.4
%8.2 %9

%19.9

املعاقون

6

املتقاعدون

6

البلدية

6

التصينف

القروض

5

التنمية
واالقتصاد

الشباب والرياضة

12

مجلس
األمة

26
19
31
27
16

الجيش
والشرطة

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

55
23
25
30
32

الرعاية
االجتماعية

املوضوعات

العدد

الرعاية
الصحية

 331اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ق��دم�ه��ا 47
نائبا في الفصل التشريعي الثامن
م �ن �ه��ا  145اق �ت��راح��ا ف ��ردي ��ا و 186
اق �ت��راح��ا م �ش �ت��رك��ا وت� �ص ��در ق��ائ�م��ة
النواب من حيث تقديم االقتراحات
ال �ن��ائ��ب ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د حيث
قدم  57اقتراحا بقانون تاله النائب
أحمد باقر بـ  54اقتراحا بقانون ثم
النائب مسلم ال�ب��راك ب�ـ  47اقتراحا
ب�ق��ان��ون ث��م ال�ن��ائ��ب ن��اص��ر الصانع
ب �ـ 38اقتراحا بقانون وح��ل خامسا
النائب خالد ال�ع��دوة حيث ق��دم 35
اقتراحا بقانون.
وك � � � � ��ان ال � �ن � �ص � �ي� ��ب األك� � � �ب � � ��ر م��ن
االق � � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق� ��وان �ي�ن مل ��وض ��وع
التنمية واالق �ت �ص��اد ب �ـ  55اق�ت��راح��ا
ت�لاه انتخابات مجلس األم��ة حيث
ق ��دم ال� �ن ��واب ب �ش��أن �ه��ا  32اق �ت��راح��ا
بقانون ث��م الجيش والشرطة ب�ـ 31
اقتراحا فالرعاية االجتماعية بـ 30
اق �ت��راح��ا ف��ال��رع��اي��ة ال�ص�ح�ي��ة ب �ـ 27
اق�ت��راح��ا ث��م التعليم ب �ـ  26اق�ت��راح��ا
ث��م ال��رع��اي��ة السكنية ب�ـ  25اقتراحا
بقانون ثم موضوع العدل والقضاء
ب�ـ  23اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ث��م موضوع
التجنيس بـ  19اقتراحا بقانون.
وق� � ��دم ف ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد األول
 171قانونا وق��دم في ال��دور الثاني
 66اقتراحا بقانون وق��دم في الدور
ال� �ث ��ال ��ث  94اق� �ت ��راح ��ا ب� �ق ��ان ��ون ف��ي
الفصل التشريعي الثامن.

أخرى

العدد
املعدل

145
% 43.8

186
% 56.2

331
% 100

العدد
املعدل

171
% 51.7

66
% 19.9

94
% 28.4

331
% 100

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

االجمالي

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

%47.1

العدد

55

32

31

30

27

156

331

املعدل

٪ 16.6

٪ 9.7

٪ 9.4

%9

% 8.2

% 47.1

%100

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل الثامن
النائب

العدد

النائب

العدد

أحمد عبدالعزيز
السعدون

12

أحمد عبداملحسن
املليفي

17

أحمد محمد النصار

34

أحمد يعقوب باقر

54

سعود أرشيد
القفيدي

بدر ناصر الجيعان

13

جاسر خالد الجاسر
الراجحي

5

صالح عبدالرضا
خورشيد

18

طالل عثمان السعيد

8

جاسم عبدالله املضف

2

طالل مبارك العيار

13

جاسم محمد الخرافي

4

جمعان فالح العازمي

18

عايض علوش
املطيري

11

حسن عبدالله جوهر

28

حسني براك الدوسري

18

عباس حسني
الخضاري

املرئي واملسموع

8

حسني علي القالف

15

عبدالسالم مناحي
العصيمي

أخرى

4

حمود عبدالله الرقبة

13

االجمالي

331

خالد سالم العدوة

35

النائب

العدد

عبدالعزيز يوسف
العدساني

25

عبدالله راشد
الهاجرى

2
29

خلف دميثير العنزي

2

راشد سلمان الهبيدة

5

سامي أحمد املنيس

21
7

عبدالله محمد
النيبارى
عبداملحسن مدعج
املدعج

14

عبدالعزيز
عبداللطيف املطوع

32
26
19

النائب

العدد

مبارك بنيه الخرينج

7

مبارك فهد الدويلة

30

محمد عبدالله العليم

25

مخلد راشد العازمي

25

مرزوق فالح الحبيني

12

مسلم محمد البراك

47

عبدالوهاب راشد
الهارون

25

مشاري محمد
العصيمي

12

عدنان سيد
عبدالصمد

57

مفرج نهار املطيري

34

منيزل جاسر فجري
العتري

13

ناصر جاسم الصانع

38

هادي هايف الحويلة

9

علي عبدالله خلف
السعيد
غنام علي الجمهور
املطيري
فهد دهيسان امليع
فهد صالح ناصر
الخنة

19
23
20
28

وليد خالد الجري
وليد مساعد
الطبطبائى

33
20

ملف
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االقتراحات بقوانين
في  14فصال

15

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

الفصل التشريعي التاسع:
 437اقتراحا  34منها للعدل والقضاء
...وموزعة على أدوار االنعقاد
%0.5

تصنيف االقتراحات في الفصل التاسع

تصنيف موضوعات االقتراحات

%42.8

%24.9

%57.2

%21.2

%51.2

%24.9

%7.8
%7.3
%10.7 %8.9

%8.5

املعاقون

6

املتقاعدون

12

البلدية

9

املرئي واملسموع

10

أخرى

4
437

التصينف

القروض

7

التنمية
واالقتصاد

الشباب والرياضة

12

مجلس
األمة

35
25
28
28
17

الرعاية
االجتماعية

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

االجمالي

92
34
32
39
47

العدل
والفضاء

املوضوعات

العدد

الرعاية
السكنية

 50ن��ائ �ب��ا ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال �ت��اس��ع ق��دم��وا  437اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
منها  187قانونا منفردا و 250قانونا
مشتركا وت�ص��در قائمة ال �ن��واب األكثر
ت�ق��دي�م��ا ل�لاق �ت��راح��ات ب �ق��وان�ين ال�ن��ائ��ب
د .حسن ج��وه��ر حيث ق��دم  60اقتراحا
ب� �ق ��ان ��ون وت �ل ��اه ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال��وه��اب
ال� �ه ��ارون ف��ي امل��رك��ز ال �ث��ان��ي ح�ي��ث ق��دم
 58اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون وت�ق��اس��م النائبان
ع��دن��ان عبدالصمد وأح�م��د ب��اق��ر املركز
الثالث حيث قدم كل منهما  56اقتراحا
ب �ق��ان��ون وح ��ل راب �ع ��ا ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
الرومي بـ  54اقتراحا بقانون وجاء في
امل��رك��ز ال �خ��ام��س ن��اص��ر ال �ص��ان��ع ب �ـ 53
اقتراحا بقانون.
وكان النصيب األكبر من االقتراحات
مل� ��وض� ��وع ال �ت �ن �م �ي��ة واالق � �ت � �ص� ��اد ب � �ـ92
اقتراحا تاله انتخابات مجلس األمة بـ
 47اق�ت��راح��ا ث��م ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة بـ
 39اقتراحا ثم التعليم بـ  35اقتراحا ثم
العدل والقضاء بـ  34اقتراحا فالرعاية
السكنية ب �ـ  32اق �ت��راح��ا ث��م موضوعي
الجيش والشرطة والرعاية الصحية بـ
 28اقتراحا لكل منهما فالتجنيس بـ 25
اقتراحا بقانون.
وق� � � � ��دم ف� � ��ي دور االن� � �ع� � �ق � ��اد األول
م ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ت��اس��ع 109
اق�ت��راح��ات ب�ق��وان�ين وف��ي ال ��دور الثاني
 109ايضا وفي الدور الثالث  37اقتراحا
بقانون وفي ال��دور الرابع  180اقتراحا
ب �ق��ان��ون واق �ت��راح��ان ف��ي دور االن�ع�ق��اد
الخامس التكميلي.

% 0.5

أخرى

العدد
املعدل

187
% 42.8

250
% 57.2

437
% 100

العدد
املعدل

109
% 24.9

109
% 24.9

37
% 8.5

180
% 41.2

2

437
% 100

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس

االجمالي

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

%44.2

العدد

92

47

39

34

32

193

437

املعدل

% 21.1

% 10.7

% 8.9

% 7.8

% 7.3

% 44.2

%100

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل التاسع
النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

أحمد دعيج الدعيج

48

راشد سيف الحجيالن

9

عبدالله يوسف الرومي

54

محمد البصيري

38

أحمد عبدالعزيز
السعدون

37

سالم عبدالله الحماد

1

أحمد عبدالله الربعي

24

سامي أحمد املنيس

20

عبداملحسن مدعج
املدعج

9

محمد جاسم الصقر

33

أحمد نصار الشريعان

18

سعد فالح طامي

10

عبدالوهاب راشد
الهارون

58

محمد خليفة الخليفة

27

مخلد راشد العازمي

44

أحمد يعقوب باقر

56

سعدون حماد العتيبي

2

عدنان سيد عبدالصمد

56

مرزوق فالح الحبيني

16

جمال حسني العمر

1

صالح أحمد عاشور

32

عيد هذال الرشيدى

3

مسلم محمد البراك

38

حسن عبدالله جوهر

60

صالح يوسف الفضالة

18

فهد دهيسان امليع

23

مشاري جاسم العنجري

25

حسني علي القالف

39

صالح عبدالرضا
خورشيد

4

فهد مبارك الهاجري

26

حسني مزيد املطيري

15

فيصل فهد الشايع

20

مشاري محمد
العصيمي

26

طالل مبارك العيار

7

حمود ناصر الجبري

29

مبارك براك الهيفي

19

مشعان العازمي

12

خالد سالم العدوه

20

عبدالعزيز عبداللطيف
املطوع

15

مبارك بنيه الخرينج

16

ناصر جاسم الصانع

53

خلف دميثير العنزي

5

عبدالله متعب العراده

20

مبارك عبد الله صنيدح
العجمي

24

وليد خالد الجري

21

وليد مساعد الطبطبائى

39

خميس طلق عقاب

23

عبدالله محمد النيبارى

مبارك فهد الدويلة

46

وليد مناحي العصيمي

10

27

16

األخيرة
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قرية الشيخ صباح األحمد بإندونيسيا
تحتفل باألعياد الوطنية
ج�س��د اح �ت �ف��ال أب �ن��اء وأه��ال��ي
ق� ��ري� ��ة ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� �م ��د
ال� �خ� �ي ��ري ��ة ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة ق � � ��اروت
ب � �م � �ح� ��اف � �ظ� ��ة ج� � � � � ��اوة ال � �غ ��رب � �ي ��ة
اإلن��دون �ي �س �ي��ة اح �ت �ف��اال ب��ال �ي��وم
ال��وط �ن��ي ال � �ـ  55وي� ��وم ال�ت�ح��ري��ر
ال �ـ  25وق��د ج�س��د اح�ت�ف��ال أب�ن��اء
وأهالي القرية كل معاني الشكر
والعرفان لقائد العمل اإلنساني
وراع� � � ��ي ن �ه �ض��ة دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
سمو أمير البالد الشيخ صباح
األحمد الجابر الصباح.
وت� � � ��رك� � � ��ت م � � �ش� � ��ارك� � ��ة س� �ف� �ي ��ر
ال � � �ك � ��وي � ��ت ل � � � ��دى إن� ��دون � �ي � �س � �ي� ��ا

الصدري يشارك
بمؤتمر عالمي
لقسطرة القلب
اع� �ل ��ن م �س �ت �ش �ف��ى االم� � ��راض
ال� � �ص � ��دري � ��ة أن وح � � � ��دة ال �ق �ل��ب
التابعة ل��ه ش��ارك��ت ف��ي املؤتمر
العاملي الم��راض قسطرة القلب
بعرض احدى عمليات القسطرة
ع �ب��ر ت�ق�ن�ي��ة ال �ب��ث امل �ب��اش��ر من
داخ � ��ل غ��رف��ة ال �ع �م �ل �ي��ات ل�ق��اع��ة
املؤتمر املقام في الهند حاليا.
واض��اف رئيس قسم امراض
ال �ق �ل��ب ب��امل �س �ت �ش �ف��ى د .م�ح�م��د
امل�ط�ي��ري ف��ي تصريح صحافي
ام � � ��س ان ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ة ال � �ت � ��ي ت��م
عرضها استخدمت فيها احدث
التقنيات من الدعامات الدوائية
ال �ت��ي ت�م�ن��ع ح ��دوث اي ان �س��داد
بنسب تقل عن  3في املئة الفتا
ال ��ى ان �ه��ا االف �ض��ل م��ن ن��وع�ه��ا
ع��امل�ي��ا .واوض ��ح د .امل�ط�ي��ري ان
هذه الدعامة تعد االرف��ع سمكا
ف��ي العالم وتساعد على اع��داد
ت�ك��وي��ن ج ��دار ال �ش��راي�ين بشكل
اس � ��رع ح �ي��ث ي � ��ذوب ال�ب��ول�ي�م��ر
ال ��ذي يغطيها داخ ��ل ال�ش��ري��ان
خ�لال ث�لاث��ة اش�ه��ر مما يساعد
امل��ري��ض ع�ل��ى س��رع��ة التخلص
من االدوي��ة الخاصة بالسيولة
والصفائح الدموية.

عبدالوهاب الصقر في االحتفال
ب� ��األع � �ي� ��اد ال ��وط� �ن� �ي ��ة ان �ط �ب��اع��ا
ج �م �ي�لا ألب� �ن ��اء وأه� ��ال� ��ي ال �ق��ري��ة
وش�ب��اب الجمعية االندونيسية
الكويتية ال�خ�ي��ري��ة ال�ت��ي نظمت
االحتفال وهو ما يدل على مدى
اهتمام ومتابعة الكويت للعمل
الخيري واإلنساني.

السفير عبدالوهاب الصقر خالل مشاركته باألعياد الوطنية

الكويتيون يحصدون المراكز األولى
في بطولة البحرين لسباق السرعة
ح�ص��د امل�ت�س��اب�ق��ون ال�ك��وي�ت�ي��ون
في ختام الجولة الرابعة من بطولة
البحرين للدراغ.ريس املراكز األولى
بعد منافسة قوية ألفضل السائقني
ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ح �ي��ث ج� ��اء امل�ت�س��اب��ق
ج ��اب ��ر امل �غ��رب��ي ب �ف �ئ��ة  4.5ب��امل��رك��ز
االول ام ��ا ف ��ي ف �ئ��ة س��وب��ر.س �ت��ري��ت
ف�ح�ق��ق امل �ت �س��اب��ق ع �ب��دال �ل��ه خ ��داده
امل��رك��ز االول وج��اء ط�لال ب��ن عيدان
ب ��امل ��رك ��ز ال �ث ��ان ��ي أم � ��ا ف ��ي س �ت��ري��ت
 8س �ل �ن��در ف� �ج ��اء م �ح �م��د س�ل�ي�م��ان
باملركز الثاني.
ام� ��ا ب �ف �ئ��ة س �ت��ري��ت.ب��اي��ك ف �ج��اء
مسفر املسفر باملركز االول و7ج��اء
م��وس��ى ال �ب �ل��وش��ي ب��امل��رك��ز ال�ث��ان��ي
وب��در ب��ن ع�ي��دان ثالثا ف��ي ح�ين انه
بفئة سوبر.ستريت.بايك جاء احمد
ب��ن ب�ل�ال ال �ج �ع �ي��دان ب��امل��رك��ز االول
وجاء ياقوت العواد باملركز الثالث
وف � ��ي ف �ئ��ة ب ��رو.ب ��اي ��ك ج � ��اء م�ح�م��د
العواد باملركز الثاني وجاء مشعل
الصبر باملركز الثالث .وقد اختتمت
م � � �س � ��اء ام � � � ��س االول م� �ن ��اف� �س ��ات
ال � �ج� ��ول� ��ة ال � ��راب� � �ع � ��ة م � ��ن ال �ب �ط ��ول ��ة
ب� �ن� �ج ��اح ك �ب �ي ��ر ووس� � � ��ط م �ش ��ارك ��ة
م �م �ي ��زة م� ��ن امل �ت �س��اب �ق�ي�ن وع �ش ��اق

أعلن فريق ال�غ��وص الكويتي
ان��ه ان�ت�ه��ى م��ن م �ش��روع تنظيف
ج� � ��زي� � ��رة ع � ��وه � ��ة وذل� � � � ��ك ض �م��ن
حملة تنظيف السواحل والجزر
ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ق��ام��ة ب��دع��م وزارة
ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب وبلدية
الكويت.
وذك � ��ر رئ �ي��س ف��ري��ق ال �غ��وص
ول�ي��د ال�ف��اض��ل لكونا ان غالبية
امل� �خ� �ل� �ف ��ات ال � �ت� ��ي رف � �ع� ��ت خ�ل�ال
امل �ش��روع ت�ن��وع��ت م��ا ب�ين شباك
ل�ل�ص�ي��د وم�خ�ل�ف��ات بالستيكية
واخشاب فضال عن انتشال سفن
ك �ث �ي��رة غ��ارق��ة ب��امل�ن�ط�ق��ة بسبب
أراضيها الصخرية املغمورة.
واوض � � ��ح ال� �ف ��اض ��ل ان ع��وه��ة
ت � �ع� ��د م� � ��ن ال � � �ج� � ��زر امل � �ه � �م� ��ة ف��ي
ال � �ك� ��وي� ��ت وم � � ��ن اف � �ض� ��ل م ��واق ��ع
الصيد السيما السماك البالول

وال � �ن � �ق� ��رور وال� �ش� �ع ��م الف� �ت ��ا ال��ى
ض��رورة معرفة حدودها للرسو
بجانبها نظرا الى بروز القيعان
الصخرية الضحلة التي تشكل
خ� �ط ��ورة ع �ن��د امل�ل�اح ��ة وي�ن�ص��ح
ال��وص��ول اليها عند امل��د العالي
للبحر.
واف ��اد ب��أن ع��وه��ة تقع جنوب
شرق جزيرة فيلكا وتبعد عنها
ن �ح ��و ارب � �ع� ��ة ك �ي �ل ��وم �ت ��رات ك�م��ا
ت �ب �ع��د ع ��ن س ��اح ��ل ال� �ك ��وي ��ت 31
ك �ي �ل��وم �ت��را وه ��ي ج ��زي ��رة رم�ل�ي��ة
ت�ب�ل��غ م�س��اح�ت�ه��ا  400ال ��ف متر
م��رب��ع وي �ب �ل��غ ط��ول �ه��ا  800متر
وعرضها  500متر.

الوفيات
• زينب محمد حسن الكندري 81 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :الشعب،
دي��وان الكنادرة ،تلفون ،99656575 :نساء :مبارك الكبير ،ق ،6ش ،14م،13
تلفون99042367 :
• ن ��ورة ح�م��د ع�ل��ي ال �ش��ري��م ،ارم �ل��ة :ع�ل��ي ع�ب��دال�ل��ه ال �ش��ري��م78 ،
عاما( ،شيعت) صباح السالم ،ق ،9ش ،4ج ،19م ،47تلفون99783612 :
 66004202• عبرة جلفان الرثعان الذايدي ،زوجة :عايد السلطان الذايدي،
76ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) .ال�ج�ه��راء ،ال��واح��ة ،ق ،1ش ،2م ،1352ازرق  ،5تلفون:
96682555
• حياة راهي مرزوق الحطاب 58 ،عاما( ،تشيع بعد صالة عصر
اليوم) ،العمرية ،ق ،4ش ،5م ،29تلفون99648488 - 99518106 :
• منيرة محمد فهد البناي 60 ،عاما( ،شيعت) ،رجال :السالم ،ق،3
ش ،316م ،1تلفون ،55590999 :نساء :حطني ،ق ،3ش علي الهيب ،م ،2تلفون:
99601083
• ع�ل��ي ص��ال��ح ن��اص��ر ال�س�ل�م��ي 64 ،ع��ام��ا( ،ي�ش�ي��ع ال�ت��اس�ع��ة من
صباح اليوم) ،رجال :الشامية ،ق ،8ش  ،98ديوان اللهو ،تلفون،66337991 :
نساء :الجابرية ،ق ،8ش ،103م25

املتسابقون الكويتيون يحصدون املراكز األولى في بطولة البحرين

ال�س��رع��ة وامل �ه��ارة بلغ ع��دده��م أكثر
م��ن  50م�ت�س��اب�ق��ا .وح �م �ل��ت ن�ت��ائ��ج
ال �ج��ول��ة ال��راب �ع��ة ع�ل��ى ح�ل�ب��ة ن��ادي
البحرين الدولية لسباق السيارات
والدراجات النارية تغييرات عديدة
ع �ل��ى م �س �ت��وى امل �ت��وج�ي�ن ف ��ي ه��ذه
الجولة لكن صدارة البطولة وألقاب
ف�ئ��ات�ه��ا ظ �ل��ت ع �ل��ى ح��ال �ه��ا ل�ي�س��دل
ال �س �ت��ار ب��ذل��ك ع �ل��ى ه ��ذه ال�ب�ط��ول��ة
التي الق��ت ص��دى طيبا ل��دى عشاق
هذا النوع من السباقات.
م��ن ج�ه�ت��ه اش ��اد ال�ش�ي��خ دع�ي��ج

aldostoor

الفهد رئيس اللجنة العليا للدراغ.
ري��س ف��ي ن��ادي ب��اس��ل الصباح في
ات �ص ��ال ه��ات �ف��ي ب �ك��ون��ا ب��امل�س�ت��وى
امل �ت �م �ي��ز ل �ل �م �ت �س��اب �ق�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين
وح ��رص� �ه ��م ع� �ل ��ى ت �ح �ق �ي��ق م ��راك ��ز
م�ت�ق��دم��ة ورف ��ع اس��م ال�ك��وي��ت عاليا
في املحافل الدولية.
واشار الى االستعدادات الجيدة
ل�ل�م�ت�س��اب�ق�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ل�ي�ك��ون��وا
ف��ي ات ��م ال �ج��اه��زي��ة مل�ن��اف�س��ات ه��ذه
البطولة التي تشهد مشاركة اسماء
المعة في مجال اللعبة.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

فريق الغوص ينتهي
من تنظيف جزيرة عوهة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
العصر
املغرب
العشاء

04.56
06.15
12.01
03.19
05.46
07.03

حالة الطقس
معدل الحرار 10 - 23
أعلى مد
 2.53صباحًا  3.08 -مساء
أدنى جزر
 9.08صباحا
 9.42مساء

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

