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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األمير استقبل رئيس وأعضاء غرفة التجارة
استقبل سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد بقصر السيف صباح
امس رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم وأعضاء الغرفة
حيث قدموا لسموه رؤية غرفة تجارة وصناعة الكويت بشأن اإلصالح
املالي والرؤية التنموية بدولة الكويت في ضوء انخفاض أسعار النفط.
وع �ق��ب ال �ل �ق��اء أك ��د ال �غ��ان��م أن ال �غ��رض م��ن ه ��ذه ال ��زي ��ارة ه��و ال �ظ��روف
االقتصادية التي تمر فيها الكويت حاليا مع انخفاض أسعار النفط
والتي تتطلب تضافر جهود الجميع.
تفاصيل (ص)02

رئيس مجلس األمة عقد جلسة مباحثات مع نظيره التركي

الغانم وأردوغان بحثا تعزيز التعاون
الثنائي ومستجدات األوضاع اإلقليمية
اج �ت �م ��ع رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
م � � � � ��رزوق ع � �ل� ��ي ال � �غ� ��ان� ��م وال � ��وف � ��د
ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي امل� � ��راف� � ��ق ف � ��ي ال �ق �ص��ر
الرئاسي بالعاصمة التركية أمس
م ��ع ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي رج ��ب طيب
اردوغان.
ونقل الغانم للرئيس اردوغ��ان
ف� ��ي م �س �ت �ه��ل االج� �ت� �م ��اع ت �ح �ي��ات
حضرة صاحب السمو امير البالد
ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ال �ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح ف �ي �م��ا ح �م �ل��ه ال��رئ �ي��س
ال �ت ��رك ��ي م ��ن ج �ه �ت��ه ت �ح �ي��ات��ه ال��ى
سمو االم�ي��ر وال�ق�ي��ادة السياسية
الكويتية.
وت � � �ن� � ��اول االج� � �ت� � �م � ��اع ال� �ع ��دي ��د
م� ��ن امل� �ل� �ف ��ات امل �ل �ح ��ة س� � ��واء ف�ي�م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة بني
ال �ك��وي��ت وت��رك �ي��ا او ت�ل��ك املتعلقة
ب��اب��رز م�س�ت�ج��دات االوض � ��اع على
الساحتني االقليمية والدولية.
وتطرق االجتماع ال��ى تطورات

االوض � � � ��اع ف� ��ي س� ��وري� ��ا وال � �ع� ��راق
اض� ��اف� ��ة ال � ��ى امل � �ع ��ان ��اة امل �س �ت �م��رة
للشعب الفلسطيني في االراض��ي
املحتلة ج��راء اس�ت�م��رار سياسات
القهر والقمع التي تمارسها قوات
االحتالل االسرائيلي.
وحظى ملف االرهاب على حيز
واسع من املباحثات حيث تطابقت
وجهات النظر ازاء ضرورة تعزيز
التعاون االقليمي والدولي من اجل
م�ك��اف�ح��ة ه ��ذه ال �ظ��اه��رة الخطيرة
املتصاعدة.
ال � � � � ��ى ج � � ��ان � � ��ب ت � � � �ن� � � ��اول م� �ل ��ف
ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال�ب�ل��دي��ن
وال� �ت� �ط� �ل ��ع امل � �ت � �ب� ��ادل ل �ت �ع��زي��زه��ا
واخذها الى اف��اق ارح��ب في شتى
املجاالت السياسية واالقتصادية
والسياحية والثقافية.
م ��ن ج �ه��ة أخ � ��رى ب �ح��ث ال �غ��ان��م
م� ��ع رئ � �ي� ��س ال � �ب� ��رمل� ��ان إس �م��اع �ي��ل
ك � �ه� ��رم� ��ان ال � �ع� ��دي� ��د م� � ��ن امل� �ل� �ف ��ات

الحكومة أقرت قانوني شركات
الحراسة واألمن الغذائي
اع�ت�م��د مجلس ال� ��وزراء توصيتي
ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة ب �ش��أن
املوافقة على مشروع قانون في شأن
ش��رك��ات األم� ��ن وال �ح��راس��ة ال�خ��اص��ة
ومشروع قانون باملوافقة على النظام
األساسي للمنظمة اإلسالمية لألمن

ال�غ��ذائ��ي ورفعهما لحضرة صاحب
ال �س �م��و األم � �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � ��اه
تمهيدا إلحالتهما ملجلس األمة.
تفاصيل (ص)04

العبداهلل :البديل االستراتيجي
ضمن اإلصالحات االقتصادية
أكد وزي��ر الدولة لشؤون مجلس
ال � � � � � ��وزراء وزي� � � ��ر ال � �ك � �ه ��رب ��اء وامل� � ��اء
ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ محمد العبدالله
أنه لم يسمع عن موضوع تخفيض
الرواتب إال من خالل اإلعالم مشيرا
ال��ى أن ال��وض��ع ف��ي الكويت يتطلب
ق�ي��ام الجميع بعمل مخلص تجاه

ال��وط��ن وامل��واط��ن واإلخ�ل�اص تحت
ظل القيادة السياسية الحكيمة.
وأوض � � � ��ح أن م� ��وض� ��وع ال �ب��دي��ل
االستراتيجي تم طرحه على مجلس
االم ��ة ع�ل��ى أم ��ل أن ي �ك��ون ج ��زءا من
ح��زم��ة ال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ت��ي ستقر من
أجل إصالح الوضع االقتصادي.

املتعلقة ب��ال�ع�لاق��ات الثنائية بني
الكويت وتركيا وخاصة في شقها
البرملاني.
وتناولت املباحثات سبل تعزيز
اوج� � ��ه ال� �ت� �ع ��اون وال �ت �ن �س �ي��ق ب�ين
ال�ب��رمل��ان�ين ال�ك��وي�ت��ي وال �ت��رك��ي في
املحافل البرملانية القارية والدولية
ال سيما ك��ون البرملان التركي من
ال�ب��رمل��ان��ات ال�ف��اع�ل��ة وال�ن�ش�ط��ة في
االتحاد البرملاني الدولي واتحاد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ات ف ��ي ال � � ��دول االع� �ض ��اء
بمنظمة التعاون االسالمي.
إل � � ��ى ذل � � ��ك اق� � � ��ام رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة
ال� � �ص � ��داق � ��ة ال � �ت� ��رك � �ي� ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة
بالبرملان التركي ميكائيل ارسالن
م ��أدب ��ة غ� � ��داء ع �ل��ى ش � ��رف رئ �ي��س
مجلس االم��ة م ��رزوق علي الغانم
والوفد البرملاني املرافق له.
تفاصيل (ص)03
الرئيس التركي مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم

ملف «الدستور»
االقتراحات برغبة
في الحياة البرلمانية
 السادس 670 :رغبةقدمها  47نائبا

 السابع 1236 :رغبةقدمها  43نائبا

 الثامن 1067 :رغبةمنها  87مشتركة

 التاسع 1668 :رغبةأحدها للرئيس

 العاشر 2078 :رغبةقدمها  48نائبا
تفاصيل (ص)13-09

نواب لـ «الدستور» :مهمتنا
معالجة الخلل االقتصادي جذريا
أش � ��اد ع� ��دد م ��ن ال � �ن ��واب ب��اج �ت �م��اع
اللجنة امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة ال��ذي تم
امس االول برئاسة رئيس مجلس االمة
م ��رزوق ال�غ��ان��م وح�ض��ور سمو رئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ال�ش�ي��خ ج��اب��ر امل�ب��ارك
ملناقشة االوضاع االقتصادية.
وق� � � � ��ال ال� � � �ن � � ��واب ف� � ��ي ت� �ص ��ري� �ح ��ات
خ��اص��ة ل�ـ«ال��دس�ت��ور» :إن االجتماعات
ستتوالى واالن�ع�ق��اد م�ت��واص��ل للجنة
املالية متزامنا مع انعقاد تام لألجهزة
ال�ح�ك��وم�ي��ة ال�ت��ي س�ت�ع��د ك��ل املعطيات
وت�ق��دم تصوراتها التي تتماشى وما
ت��م ط��رح��ه خ�لال االج�ت�م��اع وال ش��ك أن
ه ��ذا ال �ح ��زم ف ��ي ال �ت �ع��اط��ي م ��ع ال�ح��ال��ة
دل� �ي ��ل ع �ل��ى اس �ت �ش �ع��ار ال �خ �ط��ر وه��ي
ف��رص��ة إلع ��ادة هيكلة االق �ت �ص��اد التي
كان يفترض أننا قمنا بها منذ عقود.

ف�ل�ت�ك��ن ه ��ذه ف��رص��ة ال ل�لاس �ت �م��رار في
عملية الترقيع وإنما دعونا نعالج هذا
األمر برمته.
وأضافوا أنه تم الطلب من الحكومة
أن ت� �ق ��دم ب� ��األرق� ��ام ال �ف �ع �ل �ي��ة م��واض��ع
الخلل والحلول والتوقعات من خفض
املصروفات وااليرادات املتوقعة وكذلك
امل� �ش ��روع ��ات ال �ت �ن �م��وي��ة ال� �ت ��ي ت �ع �ت��زم
ال �ح �ك��وم��ة ط��رح �ه��ا ك �م��ا ق� ��دم ال �ن ��واب
تصوراتهم حتى تكون الحكومة على
علم بها.
وتوقع النواب ان يكون اجتماع يوم
السبت املقبل مهما حيث ستكون هناك
رؤي��ة متكاملة م��ن ال�ح�ك��وم��ة وال�ن��واب
وي � �ت� ��م ال � �ن � �ق� ��اش ع� �ل ��ى اس� � � ��اس ارق � � ��ام
وحقائق وليس تصورات وآراء كما تم
التأكيد ان االص�ل�اح ل��ن يمس املواطن

ال �ب �س �ي��ط وان ت �ط �ب �ي��ق االص�ل��اح� ��ات
سيكون تدريجيا وليس دفعة واحدة.
وأك � ��د ال� �ن ��واب ان االج �ت �م ��اع وض��ع
ال � � �خ � � �ط� � ��وط ال� � �ع � ��ري� � �ض � ��ة ل� �ل� �م� �ش ��اك ��ل
واالج � ��راءات امل�ف�ت��رض ان تتخذها في
الفترة املقبلة لحل االشكالية املوجودة
ب �م��ا ي �خ��ص االص �ل�اح ��ات امل��ال �ي��ة بعد
ه�ب��وط اس�ع��ار النفط ال��ذي اذا استمر
فستدخل الكويت في نفق مظلم.
واستطرد النواب بالقول :وبالنسبة
ل�ل�ج�ه��از اإلداري ف��إم��ا أن ي �ك��ون ق��ادرا
ع �ل��ى ت�ح�م��ل م �س��ؤول �ي��ات��ه او س�ي�ك��ون
ق ��راري ح��ازم��ا ول��ن أت ��ردد ف��ي ع��زل��ه بل
إنه قد يفاجأ بالقرار في اإلعالم.
تفاصيل (ص)07
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األمير استقبل المطاوعة
ورئيس وأعضاء غرفة التجارة

سمو األمير متوسطا املستشار املطاوعة والصانع و بوقماز و السريع

استقبل حضرة صاحب السمو أمير
ال �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر
ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع� � � ��اه ب�ق�ص��ر
ال �س �ي ��ف ص� �ب ��اح ام � ��س ال� �ن ��ائ ��ب األول
لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد ووزي��ر خارجية
دول ��ة ق�ط��ر ال�ش�ق�ي�ق��ة ال�ش�ي��خ م�ح�م��د بن
ع�ب��دال��رح�م��ن ب��ن ج��اس��م آل ث��ان��ي وذل��ك
بمناسبة زيارته للبالد.
وح�ض��ر امل�ق��اب�ل��ة ن��ائ��ب وزي ��ر ش��ؤون
ال��دي��وان األم �ي��ري ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ال�ج��راح
واستقبل نائب وزي��ر الخارجية خالد
ال�ج��ارال�ل��ه وم��دي��ر ع��ام ال��وك��ال��ة الدولية
ل �ل �ط��اق��ة ال ��ذري ��ة ي��وك �ي��ا ام ��ان ��و وال��وف��د
املرافق وذلك بمناسبة زيارته للبالد.
واس �ت �ق �ب��ل وزي� ��ر امل ��واص�ل�ات وزي ��ر
الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري
ح �ي ��ث ق � ��دم ل� �س� �م ��وه امل� �ه� �ن ��دس أح �م��د
املنفوحي بمناسبة تعيينه مديرا عاما

لبلدية الكويت.
كما استقبل املستشار يوسف جاسم
املطاوعة ال��ذي أدى اليمني الدستورية
أم ��ام س �م��وه بمناسبة تعيينه رئيس
املجلس األعلى للقضاء ورئيس محكمة
التمييز ورئ �ي��س امل�ح�ك�م��ة ال��دس�ت��وري��ة
وامل �س �ت �ش��ار ع �ل��ي أح �م��د ب��وق �م��از ال��ذي
أدى ال �ي �م�ين ال��دس �ت��وري��ة أم � ��ام س�م��وه
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ت �ع �ي �ي �ن ��ه وك � �ي � ��ل م �ح �ك �م��ة
االستئناف عضو املحكمة الدستورية
وامل�ه�ن��دس عبداللطيف س��ري��ع السريع
بمناسبة تعيينه وك�ي�لا ل ��وزارة العدل
وعضوا للمجلس األعلى للقضاء.
وح�ض��ر امل�ق��اب�ل��ة ن��ائ��ب وزي ��ر ش��ؤون
ال��دي��وان األم �ي��ري ال�ش�ي��خ ع�ل��ي ال�ج��راح
ووزير العدل ووزير األوق��اف والشؤون
اإلسالمية يعقوب الصانع
واس �ت �ق �ب��ل 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

 ..وسموه يتسلم رؤية غرفة التجارة بشأن اإلصالح املالي من علي الغانم

الجابر الصباح حفظه الله ورعاه بقصر
السيف صباح امس رئيس غرفة تجارة
وصناعة الكويت علي الغانم وأعضاء
الغرفة حيث قدموا لسموه رؤية غرفة
تجارة وصناعة الكويت بشأن اإلصالح
املالي والرؤية التنموية بدولة الكويت
في ضوء انخفاض أسعار النفط.
وح�ض��ر امل�ق��اب�ل��ة ن��ائ��ب وزي ��ر ش��ؤون
ال ��دي ��وان األم� �ي ��ري ال �ش �ي��خ ع �ل��ي ج ��راح
الصباح.
وعقب اللقاء أدلى رئيس غرفة تجارة
وصناعة الكويت علي الغانم بتصريح
ه ��ذا ن �ص��ه :ت�ش��رف�ن��ا ب�م�ق��اب�ل��ة ص��اح��ب
السمو أنا وأعضاء مكتب غرفة تجارة
وص �ن��اع��ة ال �ك��وي��ت وال� �غ ��رض م ��ن ه��ذه
الزيارة هو الظروف االقتصادية التي
تمر فيها الكويت حاليا م��ع انخفاض
أسعار النفط تتطلب جهود الجميع ان
ي��ؤازر ويتابع صاحب السمو وحرصه

وت �ص��ري �ح��ات��ه ال �ت��ي ت� �ح ��اول أن ت�ض��ع
ال �ك��وي��ت ب�م��رك��ز م��ال��ي أه ��م م��ن ال��وض��ع
أثناء الرفاهية وأثناء النفط اليوم.
ك �م��ا ت �ع �ل �م��ون أن ان �خ �ف��اض أس �ع��ار
ال �ن �ف��ط أث ��ر ك �ث �ي��را وأص �ب ��ح ال �ك��ل يفكر
ف��ي امل�ي��زان�ي��ة للمستقبل خ�ص��وص��ا أن
الكويت تعتمد أكثر من  90في املئة من
ميزانيتها ع�ل��ى ال�ن�ف��ط علما أن كثيرا
من الدول حاولت ونجحت في تحاشي
املوضوع وأصبح النفط ال يمثل لها إال
 50في املئة.
ن�ح��ن ن �ح��اول ك�ق�ط��اع خ��اص وغ��رف��ة
ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة أن ن �ت �ع��اون م��ع
صاحب السمو والحكومة إليجاد سبل
ووس ��ائ ��ل أخ� ��رى ب �ج��ان��ب ال�ن �ف��ط ي�ك��ون
دعما مليزانية الكويت وإيراداتها ونحن
على قناعة بأن هناك فعال عدة وسائل
يمكن أن نتخذها وت��دع��م ذل��ك والحمد
لله ك��ان ص��اح��ب السمو ج��دا متحمسا

للموضوع وق��ال لنا بكل صراحة وآزر
هذا املوضوع ويقف مع القطاع الخاص
لتنفيذ املتطلبات.
م� ��ن ج ��ان ��ب آخ� � ��ر اس �ت �ق �ب ��ل ح �ض��رة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال�ش�ي��خ
ص�ب��اح األح�م��د الجابر الصباح حفظه
ال �ل��ه ورع� ��اه ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف ظ�ه��ر أم��س
ال ��دك� �ت ��ور وض� � ��اح ب � ��در ال �س �ي ��د ه��اش��م
الرفاعي وذل��ك بمناسبة ف��وزه بجائزة
مجلس التعاون ل��دول الخليج العربية
للتميز األولى.
من جهة أخرى بعث حضرة صاحب
السمو امير ال�ب�لاد ببرقية تهنئة الى
الرئيس توميسالف نيكوليتش رئيس
جمهورية صربيا الصديقة عبر فيها
س �م��وه ع ��ن خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة
العيد الوطني لبالده متمنيا لفخامته
م � ��وف � ��ور ال� �ص� �ح ��ة وال � �ع ��اف � �ي ��ة ول �ل �ب �ل��د
الصديق دوام التقدم واالزدهار.

علي الغانم:
األمير أيد
اقتراحات القطاع
الخاص إليجاد
مصادر جديدة
لإليرادات

ولي العهد استقبل الخالد وآل ثان والكندري والصرعاوي
اس�ت�ق�ب��ل س�م��و ول ��ي ال�ع�ه��د الشيخ
ن��واف األح�م��د الجابر الصباح حفظه
ال � �ل� ��ه ب �ق �ص ��ر ال� �س� �ي ��ف ص � �ب� ��اح ام ��س
ال�ن��ائ��ب األول لرئيس مجلس ال ��وزراء
وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد
ووزي� ��ر خ��ارج �ي��ة دول ��ة ق�ط��ر الشقيقة
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ب ��ن ع �ب��دال��رح �م��ن ب��ن
جاسم آل ثاني والوفد املرافق له وذلك
بمناسبة زيارته للبالد.
ح �ض ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة رئ� �ي ��س امل ��راس ��م
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد
الشيخ مبارك صباح السالم الحمود

الصباح و استقبل رئيس جهاز األمن
الوطني الشيخ ثامر العلي
واس �ت �ق �ب ��ل امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة
العامة للبيئة الشيخ عبدالله الحمود
كما استقبل سمو ول��ي ال�ع�ه��د وزي��ر
امل� � ��واص �ل ��ات وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال�ب�ل��دي��ة ع�ي�س��ى ال �ك �ن��دري ح�ي��ث ق��دم
ل �س �م��وه امل �ه �ن��دس اح �م��د امل�ن�ف��وح��ي
وذل ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة تعيينه م��دي��را عاما
لبلدية الكويت
و استقبل رئيس دي��وان املحاسبة
ب��اإلن��اب��ة ع��ادل ال�ص��رع��اوي والرئيس

وأع�ض��اء اللجنة املنظمة لالحتفالية
الخاصة بمناسبة مرور خمسني عاما
ع�ل��ى ان �ش��اء دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وال ��ذي
أق� �ي ��م ف� ��ي ف� �ن ��دق ش� �ي ��رات ��ون ال �ك��وي��ت
بتاريخ  10فبراير الجاري
وب �ع ��ث س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن � � ��واف االح � �م� ��د ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة ال ��ى
الرئيس توميسالف نيكوليتش رئيس
جمهورية صربيا الصديقة ضمنها
سموه خالص تهانيه بمناسبة العيد
ال ��وط� �ن ��ي ل � �ب �ل�اده م �ت �م �ن �ي��ا ل�ف�خ��ام�ت��ه
موفور الصحة والعافية

سمو ولي العهد متوسطا الصرعاوي واللجنة املنظمة لالحتفالية الخاصة بمناسبة مرور خمسني عاما على انشاء ديوان املحاسبة
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رئيس مجلس األمة التقى نظيره التركي وحضر مأدبة غذاء أقيمت على شرفه

الغانم وأردوغان بحثا العالقات الثنائية
بين الكويت وتركيا

الرئيس التركي مرحبا بالغانم

اج � �ت � �م ��ع رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
مرزوق علي الغانم والوفد البرملاني
امل� � � ��راف� � � ��ق ف � � ��ي ال � �ق � �ص � ��ر ال � ��رئ � ��اس� ��ي
بالعاصمة التركية انقرة مع الرئيس
التركي رجب طيب اردوغان.
ونقل الغانم للرئيس اردوغان في
م�س�ت�ه��ل االج �ت �م��اع ت�ح�ي��ات ح�ض��رة
ص��اح��ب ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد الشيخ
صباح االحمد الجابر الصباح فيما
ح �م �ل��ه ال��رئ �ي��س ال �ت��رك��ي م ��ن جهته
ت�ح�ي��ات��ه ال��ى س�م��و االم �ي��ر وال�ق�ي��ادة
السياسية الكويتية.
وت �ن��اول االج �ت �م��اع ال ��ذي ح�ض��ره
ال� � �ن � ��واب ك� ��ام� ��ل ال � �ع ��وض ��ي واح� �م ��د
ال�ق�ض�ي�ب��ي وال�س�ف�ي��ر ال�ك��وي�ت��ي ل��دى
ان �ق��رة ع�ب��دال�ل��ه ال ��ذوي ��خ ال �ع��دي��د من
امل �ل �ف��ات امل �ل �ح��ة س� ��واء ف�ي�م��ا يتعلق
ب��ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت
وت ��رك � �ي ��ا او ت� �ل ��ك امل �ت �ع �ل �ق��ة ب ��اب ��رز
مستجدات االوضاع على الساحتني
االقليمية والدولية.
وت �ط��رق االج �ت �م��اع ال ��ى ت �ط��ورات
االوض � � � � � ��اع ف � ��ي س � ��وري � ��ا وال� � �ع � ��راق
اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى امل� � �ع � ��ان � ��اة امل �س �ت �م ��رة
ل�ل�ش�ع��ب ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي ف��ي االراض� ��ي
امل �ح �ت �ل��ة ج � ��راء اس �ت �م��رار س �ي��اس��ات
القهر والقمع ال�ت��ي تمارسها ق��وات
االحتالل االسرائيلي.
وح�ظ��ى م�ل��ف االره� ��اب ع�ل��ى حيز
واس��ع من املباحثات حيث تطابقت
وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر ازاء ض ��رورة تعزيز
التعاون االقليمي وال��دول��ي من اجل
م �ك��اف �ح��ة ه� ��ذه ال� �ظ ��اه ��رة ال �خ �ط �ي��رة
املتصاعدة .
ك � �م ��ا ت � � �ن � ��اول االج� � �ت� � �م � ��اع م �ل��ف

جانب من جلسة املباحثات

ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
والتطلع املتبادل لتعزيزها واخذها
ال��ى اف ��اق ارح ��ب ف��ي ش�ت��ى امل�ج��االت
السياسية واالقتصادية والسياحية
والثقافية.
وكان رئيس مجلس االمة مرزوق
ال �غ��ان��م ورئ �ي��س ال �ب��رمل��ان إسماعيل
ك�ه��رم��ان ق��د ع�ق��د م�ب��اح�ث��ات رسمية
بمقر البرملان التركي الكبير.
وت � � �ن� � ��اول� � ��ت امل� � �ب � ��اح� � �ث � ��ات ال� �ت ��ي
ح�ض��ره��ا ال �ن��ائ �ب��ان ك��ام��ل ال�ع��وض��ي
واحمد القضيبي والسفير الكويتي
لدى انقرة عبدالله الذويخ والقنصل
العام الكويتي لدى اسطنبول محمد

املحمد ال�ع��دي��د م��ن امل�ل�ف��ات املتعلقة
ب��ال �ع�ل�اق��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ب�ي�ن ال �ك��وي��ت
وتركيا وخاصة في شقها البرملاني.
كما تطرقت املباحثات ال��ى سبل
ت �ع��زي��ز اوج � ��ه ال �ت �ع��اون وال�ت�ن�س�ي��ق
بني البرملانني الكويتي والتركي في
املحافل البرملانية القارية والدولية
ال س�ي�م��ا ك ��ون ال �ب��رمل��ان ال �ت��رك��ي من
ال �ب��رمل��ان��ات ال �ف��اع �ل��ة وال �ن �ش �ط��ة في
االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي وات �ح��اد
ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ات ف � ��ي ال � � � ��دول االع � �ض� ��اء
بمنظمة التعاون االسالمي.
وتركزت املباحثات على تطورات
ال��وض��ع ف��ي س��وري��ا خ�ص��وص��ا على

جانب من املباحثات بني الغانم وكهرمان بمقر البرملان التركي الكبير

ك ��ل امل � �س� ��ارات س � ��واء ت �ل��ك امل�ت�ع�ل�ق��ة
بملف الالجئني أم مفاوضات جنيف
أم ال �ت �ط��ورات ال�ع�س�ك��ري��ة واألم �ن �ي��ة
على االرض.
ك � �م ��ا استعرضت امل� �ب ��اح� �ث ��ات
ايضا تطورات االوض��اع في العراق
وال� �ي� �م ��ن واألوض� � � � ��اع ف ��ي االراض� � ��ي
املحتلة اضافة الى ملف االرهاب.
وق ��د وص ��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م وال ��وف ��د ال �ب��رمل��ان��ي
امل��راف��ق ل��ه ال�ل�ي�ل��ة ق�ب��ل امل��اض �ي��ة ال��ى
ال�ع��اص�م��ة ال�ت��رك�ي��ة أن �ق��رة وذل ��ك في
زي� � � ��ارة رس �م �ي ��ة ت �ل �ب �ي��ة ل� ��دع� ��وة م��ن
نظيره التركي اسماعيل كهرمان.

وك � ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال��ه ع �ل��ى ارض
املطار كل من رئيس لجنة الصداقة
التركية الكويتية في البرملان التركي
ال �ن��ائ��ب م �ي �ك��ائ �ي��ل ارس �ل ��ان ون��ائ��ب
محافظ  أنقرة احمد سعيد كورناز
وس �ف �ي��ر دول � ��ة ال �ك��وي��ت ل ��دى ت��رك�ي��ا
ع �ب��دال �ل��ه ال ��ذوي ��خ وال �ق �ن �ص��ل ال �ع��ام
ال �ك��وي �ت��ي ل � ��دى اسطنبول  محمد
امل �ح �م��د ورئ �ي ��س امل �ك �ت��ب ال�ع�س�ك��ري
ال�ك��وي�ت��ي ل��دى ت��رك�ي��ا العميد ال��رك��ن
احمد الخرافي.
وم� � ��ن امل � �ق� ��رر ان ي � �ج� ��ري ال �غ��ان��م
وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل� ��ه خ �ل��ال زي ��ارت ��ه
سلسلة من املباحثات تشمل رئيس
ال �ج �م �ه��وري��ة رج� ��ب ط �ي��ب أردوغ � ��ان
اضافة الى مباحثاته وكهرمان.
ك� �م ��ا س �ي �ع �ق��د ال� ��وف� ��د ال �ب��رمل��ان��ي
الكويتي اجتماعا بـ رئيس واعضاء
ل�ج�ن��ة ال �ص��داق��ة ال �ت��رك �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
بالبرملان التركي.
وي��راف��ق ال�غ��ان��م خ�ل�ال زي��ارت��ه كل
من النائبني كامل العوضي وأحمد
القضيبي.
وع�ل��ى صعيد متصل أق��ام سفير
دول��ة الكويت ل��دى جمهورية تركيا
عبدالله ال��ذوي��خ مأدبة ع�ش��اء على
ش ��رف رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق
علي الغانم والوفد البرملاني املرافق
له ال��ذي يقوم حاليا ب��زي��ارة رسمية
ال��ى ال�ع��اص�م��ة ال�ت��رك�ي��ة أن �ق��رة وذل��ك
ت �ل �ب �ي��ة ل ��دع ��وة م ��ن ن �ظ �ي��ره ال �ت��رك��ي
اسماعيل كهرمان.
وح� �ض ��ر امل � ��أدب � ��ة أع � �ض� ��اء ال ��وف ��د
البرملاني الكويتي وأركان السفارة.

رئيس لجنة الصداقة
التركية الكويتية
أولم على شرف
الغانم
اق � ��ام رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ال �ص��داق��ة
ال �ت ��رك �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب��ال �ب��رمل��ان
ال�ت��رك��ي ميكائيل ارس�ل�ان مأدبة
غ ��داء ع�ل��ى ش��رف رئ�ي��س مجلس
االم��ة م��رزوق علي الغانم والوفد
ال �ب ��رمل ��ان ��ي امل� ��راف� ��ق ل � ��ه .وح �ض��ر
امل� � ��أدب� � ��ة ع � ��ن ال � �ج� ��ان� ��ب ال �ت ��رك ��ي
اعضاء لجنة الصداقة البرملانية
ال�ت��رك�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وح �ض��ره عن
الجانب الكويتي النائبان كامل
ال � �ع� ��وض� ��ي واح� � �م � ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي
وال �س �ف �ي��ر ال �ك��وي �ت��ي ل� ��دى ان �ق��رة
عبدالله ال��ذوي��خ والقنصل العام
ال �ك��وي �ت��ي ف��ي اس �ط �ن �ب��ول محمد
املحمد.

رئيس مجلس األمة
هنأ نظيره في صربيا

بعث رئ�ي��س مجلس األم��ة
م ��رزوق ع�ل��ي ال�غ��ان��م ببرقية
ت�ه�ن�ئ��ة ال ��ى رئ �ي �س��ة امل�ج�ل��س
ال � ��وط� � �ن � ��ي ف � � ��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة
ص ��رب� �ي ��ا م ��اي ��ا ك��وج �ك��وف �ي��ك
وذل� � � � � ��ك ب � �م � �ن� ��اس � �ب� ��ة ال� �ع� �ي ��د
الوطني لبلدها.
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رفعه إلى األمير تمهيدا إلحالته لمجلس األمة

مجلس الوزراء يوافق على قانون شركات
األمن والحراسة الخاصة
اعتمد مجلس الوزراء
توصيتي لجنة الشؤون
القانونية بشأن
الموافقة على مشروع
قانون في شأن شركات
األمن والحراسة
الخاصة ومشروع
قانون بالموافقة
على النظام األساسي
للمنظمة اإلسالمية
لألمن الغذائي
ورفعهما لحضرة
صاحب السمو األمير
حفظه اهلل ورعاه
تمهيدا إلحالتهما
لمجلس األمة.
وعبر مجلس الوزراء
عن ارتياحه وتقديره
بحصول الجهاز
المركزي لتكنولوجيا
المعلومات على جائزة
أفضل خدمة حكومية
عبر الهاتف المحمول
على مستوى الوطن
العربي في فئة التطبيق
الشامل ()EGOVKW
وتكريمه من خالل
القمة العالمية
للحكومات.

اعتماد النظام
األساسي للمنظمة
اإلسالمية لألمن
الغذائي

الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

عقد مجلس الوزراء اجتماعه
األس� � �ب � ��وع � ��ي ب � �ع ��د ظ � �ه ��ر أم ��س
ف ��ي ق ��اع ��ة م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ف��ي
ق�ص�ـ��ر ال �س �ي �ـ��ف ب��رئ��اس �ـ �ـ��ة سمـو
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء وبعد االجتماع
ص � ��رح وزي � � ��ر ال� ��دول � �ـ� ��ة ل� �ش ��ؤون
مجلس ال� ��وزراء وزي��ر الكهرباء
وامل� ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي�ـ��خ محمد
العبدالله بما يلي :اطلع مجلس
ال � � ��وزراء ف��ي م�س�ت�ه��ل اج�ت�م��اع��ه
على الرسائل املوجهة لحضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر حفظه
ال�ل��ه ورع ��اه م��ن ك��ل م��ن الرئيس
ال �ب��اج��ي ق��اي��د ال�س�ب�س��ي رئيـس
الجمهورية التونسية الشقيقة
و ال ��رئ� �ي ��س ع �م��ر ح �س��ن أح �م��د
ال � �ب � �ش � �ي� ��ر رئ� � �ي � ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة
ال � � �س� � ��ودان ال �ش �ق �ي �ق ��ة وال� �ل� �ت ��ان
ت �ع �ل �ق �ت��ا ب� ��ال� ��رواب� ��ط ال �ث �ن��ائ �ي��ة
القائمة ب�ين دول��ة ال�ك��وي��ت وكل
من الدولتني الشقيقتني وسبل
ت �ن �م �ي �ت �ه��ا وامل� �س� �ت� �ج ��دات ع�ل��ى
الساحة السياسية.
كما اطلع مجلس الوزراء على
ال��رس��ال�ت�ين املوجهتني لحضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر حفظه
ال�ل��ه ورع ��اه م��ن ال��رئ�ي��س جوكو
وي � � � ��دودو رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
اإلن��دون�ي�س�ي��ة ال�ص��دي�ق��ة وال�ت��ي
تعلقتا ب��دع��وة ح�ض��رة صاحب
ال �س �م��و األم� �ي ��ر ل �ل �م �ش��ارك��ة ف��ي
ال �ق �م��ة االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة ال�خ��ام�س��ة
ملنظمة التعاون اإلسالمي حول
ف �ل �س �ط�ي�ن وال � � �ق� � ��دس ال� �ش ��ري ��ف
وامل ��زم ��ع ع �ق��ده��ا ف ��ي ال�ع��اص�م��ة
اإلن ��دون� �ي� �س� �ي ��ة ج ��اك ��رت ��ا خ�ل�ال
ش�ه��ر م ��ارس ال �ق��ادم وال�ع�لاق��ات
امل� �ت� �م� �ي ��زة ب �ي��ن دول� � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
والجمهورية األندونيسية.
ك�م��ا اس�ت�م��ع م�ج�ل��س ال� ��وزراء
إل� ��ى ش� ��رح ق ��دم ��ه ن ��ائ ��ب رئ �ي��س

م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال ��دف ��اع
الشيخ خالد الجراح حول نتائج
م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي م��ؤت �م��ر م�ي��ون��خ
ل�لأم��ن ال��ذي عقد ف��ي جمهورية
أمل��ان �ي��ا م ��ؤخ ��را وال� � ��ذي ت ��م ف�ي��ه
ب� �ح ��ث س� �ب ��ل ت� �ع ��زي ��ز ال� �ت� �ع ��اون
وت� �ق ��وي ��ة أدوات ال� �ت ��واص ��ل م��ن
أج ��ل االس� �ت� �ع ��داد ب�ش�ك��ل أف�ض��ل
مل��واج �ه��ة اإلره � ��اب ال ��دول ��ي كما
ش� ��رح مل �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ف �ح��وى
اللقاءات التي عقدها مع نظرائه
وزراء الدفاع في الدول الصديقة
والتي استهدفت تعزيز التعاون
ال �ث �ن��ائ��ي ب �م��ا ي� �خ ��دم امل �ص��ال��ح
امل �ش �ت��رك��ة وم� �ح ��ارب ��ة اإلره� � ��اب
ال ��ذي ب ��ات ي�ش�ك�لا خ �ط��را دول�ي��ا
على البشرية جمعاء.
ثم أحاط وزير الدولة لشؤون
مجلس ال��وزراء ووزير الكهرباء

وامل��اء بالوكالة مجلس ال��وزراء
علما بحصول الجهاز املركزي
ل�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا امل �ع �ل��وم��ات على
ج��ائ��زة أف �ض��ل خ��دم��ة ح�ك��وم�ي��ة
ع� �ب ��ر ال � �ه� ��ات� ��ف امل � �ح � �م� ��ول ع �ل��ى
مستوى الوطن العربي في فئة
التطبيق الشامل ()EGOVKW
وتكريمه من خالل القمة العاملية
ل �ل �ح �ك��وم��ات ال� �ت ��ي أق� �ي� �م ��ت ف��ي
إمارة دبي.
وق� � ��د ع� �ب ��ر م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
ع� ��ن ارت � �ي� ��اح� ��ه وت � �ق� ��دي� ��ره ل �ه��ذا
االن �ج��از ب�م��ا يمثله م��ن إض��اف��ة
طيبة تسهم ف��ي تجسيد األداء
ال �ح �ك��وم��ي وت�س�ه�ي��ل ال �خ��دم��ات
التي تقدمها األجهزة الحكومية
املختلفة للمواطنني واملقيمني.
ث � ��م اط � �ل� ��ع م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ع �ل��ى ت ��وص� �ي ��ات ل �ج �ن��ة ال �ش��ؤن

ال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ب� � �ش � ��أن م � �ش� ��روع
م��رس��وم ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م��ذك��رة
ت�ف��اه��م ب �ش��أن ال �ت �ع��اون العلمي
والتكنولوجي بني حكومة دولة
ال� �ك ��وي ��ت وح� �ك ��وم ��ة ج �م �ه��وري��ة
ال � � �س� � ��ودان وم� � �ش � ��روع م ��رس ��وم
ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ات� �ف ��اق� �ي ��ة ب�ين
حكومة دول��ة الكويت وحكومة
جمهورية شيلي بشأن اإلعفاء
م� ��ن ت ��أش� �ي ��رة ال � ��دخ � ��ول ل�ح�م�ل��ة
ج� � ��وازات ال �س �ف��ر ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
ال��رس �م �ي��ة وال �خ��اص��ة وم �ش��روع
م��رس��وم ب��امل��واف�ق��ة على اتفاقية
ب� �ي��ن ح � �ك� ��وم� ��ة دول� � � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
وح � �ك � ��وم � ��ة م� �م� �ل� �ك ��ة ك� �م� �ب ��ودي ��ا
ب � �ش � ��أن اإلع � � �ف� � ��اء م � ��ن ت ��أش� �ي ��رة
ال��دخ��ول لحملة ج ��وازات السفر
الدبلوماسية وال�خ��اص��ة وعلى
م � � �ش� � ��روع م� � ��رس� � ��وم ب ��امل ��واف� �ق ��ة

ترقية األنصاري والبليهيص إلى رتبة لواء
أع �ل��ن وزي ��ر ال ��دول ��ة ل�ش��ؤون
مجلس ال��وزراء وزي��ر الكهرباء
وامل ��اء ب��ال��وك��ال��ة الشيخ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه ان م�ج�ل��س ال � ��وزراء
واف � � ��ق أم� � ��س ع� �ل ��ى م �ش ��روع ��ي
م ��رس ��وم �ي�ن ب� �ت ��رق� �ي ��ة ال �ع �م �ي��د
ص ��ال ��ح األن� � �ص � ��اري وال �ع �م �ي��د
جمال البليهيص إلى رتبة لواء

وتعيينهما ن��ائ�ب�ين مل��دي��ر ع��ام
االدارة العامة لالطفاء بدرجة
وكيل وزارة مساعد.
وقال الشيخ محمد العبدالله
ف ��ي ت �ص��ري��ح ل � �ـ (ك� ��ون� ��ا) ع�ق��ب
االج �ت �م��اع االس �ب��وع��ي ملجلس
الوزراء ان مجلس الوزراء وافق
ك��ذل��ك ع �ل��ى م �ش��روع�ين اخ��ري��ن

ب� �ت� �ع� �ي�ي�ن د .م� �ح� �م ��د م �ش �ب��ب
الجالل وعيد خليف الرشيدي
وك �ي �ل�ين م �س��اع��دي��ن ف��ي وزارة
التجارة والصناعة.

عطلة األعياد الوطنية من الخميس إلى السبت
أع �ل��ن وزي ��ر ال ��دول ��ة ل�ش��ؤون
مجلس ال��وزراء وزي��ر الكهرباء
وامل ��اء ب��ال��وك��ال��ة الشيخ محمد
ال �ع �ب��دال �ل��ه ان م�ج�ل��س ال � ��وزراء
اعتمد في اجتماعه االسبوعي
ام� ��س م ��ذك ��رة دي� � ��وان ال �خ��دم��ة

امل��دن �ي��ة ب �ش��أن ع�ط�ل�ت��ي ال�ع�ي��د
الوطني وي��وم التحرير بحيث
تبدأ من ي��وم الخميس املوافق
 25فبراير وتنتهي يوم السبت
املوافق  27فبراير  2016على ان
ي�س�ت��أن��ف ال � ��دوام ال��رس �م��ي في

ال ��وزارات والجهات الحكومية
يوم االحد  28فبراير الجاري.

على اتفاقية ب�ين حكومة دول��ة
ال� � �ك � ��وي � ��ت وح� � �ك � ��وم � ��ة روس � �ي� ��ا
االت� �ح ��ادي ��ة ب� �ش ��أن اإلع � �ف� ��اء م��ن
تأشيرة الدخول لحملة جوازات
ال�س�ف��ر ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وال�خ��دم��ة
والخاصة.
وق��رر مجلس ال��وزراء املوافقة
على مشاريع املراسيم ورفعها
لحضرة ص��اح��ب السمو األمير
حفظه الله ورعاه.
ك �م ��ا اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ع �ل��ى ت��وص �ي �ت��ي ال �ل �ج �ن��ة ب�ش��أن
املوافقة على مشروع قانون في
ش��أن ش��رك��ات األم ��ن وال�ح��راس��ة
ال� � �خ � ��اص � ��ة وم� � � �ش � � ��روع ق� ��ان� ��ون
باملوافقة على النظام األساسي
ل �ل �م �ن �ظ �م��ة اإلس�ل��ام � �ي� ��ة ل�ل�أم��ن
الغذائي.
وق��رر مجلس ال��وزراء املوافقة
ع� �ل ��ى م � �ش� ��روع� ��ي ال� �ق ��ان ��ون� �ي�ي�ن
ورف � �ع � �ه � �م� ��ا ل � �ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
السمو األمير حفظه الله ورعاه
تمهيدا إلحالتهما ملجلس األمة.
ث � ��م ب� �ح ��ث م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
ال� �ش ��ؤون ال �س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ض��وء
ال � �ت � �ق� ��اري� ��ر امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة ب �م �ج �م��ل
ال�ت�ط��ورات ال��راه�ن��ة ف��ي الساحة
ال �س �ي��اس �ي��ة ع� �ل ��ى ال �ص �ع �ي��دي��ن
العربي والدولي.
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 29مشروعا في مرحلة التنفيذ والتحضير بوزارة األشغال

األولويات 22 :في المئة نسبة الصرف
على مشاريع التجارة
ن� ��اق � �ش� ��ت ل� �ج� �ن ��ة األول � � ��وي � � ��ات
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ام� ��س ب��رن��ام ��ج ع�م��ل
وزارت� � � � � ��ي االش � � �غ� � ��ال وال � �ت � �ج� ��ارة
وركزت على آلية تطبيق مشاريع
ال � ��وزارت �ي��ن وم � ��دى ت �ن �ف �ي��ذ خ�ط��ة
التنمية.
وقال مقرر اللجنة احمد الري:
اج �ت �م �ع �ن��ا م ��ع وزي� � ��ري االش �غ��ال
وال �ت �ج��ارة وم�م�ث�ل��ي امل��ؤس �س��ات
والقطاعات التابعة لهما مؤكدا
ان ال � ��وزارت �ي��ن ق��دم �ت��ا ت �ق��ري��ري��ن
ح� ��ول اداء امل� �ش ��روع ��ات ال�ت��اب�ع��ة
ل� �ه� �م ��ا .م ��وض� �ح ��ا ان االج� �ت� �م ��اع
ق �س��م ال� ��ى ج��زئ�ي�ن اج �ت �م �ع �ن��ا في
االول م ��ع وزي � ��ر االش� �غ ��ال وزي ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون مجلس االم ��ة د.
ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ال � ��ذي ق� ��دم ت �ق��ري��را
ش��ام�لا ح ��ول وزارت � ��ه وال�ه�ي�ئ��ات
ال�ت��ي تتبعه م�ث��ل الهيئة العامة
للبيئة والهيئة ال�ع��ام��ة للزراعة
والثروة السمكية .وذك��ر الري ان
العمير اكد انجاز االشغال لعدد
م ��ن امل �ش��اري��ع امل ��دون ��ة ف ��ي خطة

جانب من اجتماع لجنة األولويات

 2016/2015وان ه�ن��اك مشاريع
ب �م��رح �ل��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذ وع� ��دده� ��ا 11
ب�ي�ن�م��ا  18م �ش��روع��ا ف��ي امل��رح�ل��ة
ال� �ت� �ح� �ض� �ي ��ري ��ة وان االع � �ت � �م� ��اد
امل� � ��ال� � ��ي ل�ل��اش � �غ� ��ال ف� � ��ي ال �خ �ط ��ة
يبلغ  420.942.700ص��رف منها
 285.622.168الفتا ال��ى ان وزارة
الدولة ملجلس االمة لديها خمسة

مشاريع تطويرية فقط.
واك� ��د الري ان ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل��زراع��ة اعتمد لها 10.726.000
صرف منها  1.849.009باجمالي
 10مشاريع وبلغ االعتماد املالي
لهيئة البيئة  432.313.700صرف
م �ن �ه��ا  287.705.177وزه� � � ��اء 8
مشاريع.

واوض� ��ح الري ان امل �ش��روع��ات
ال �ت��ي دخ �ل��ت امل��رح �ل��ة التنفيذية
ه� � ��ي ج � ��اب � ��ر (ج� � �س � ��ر ال� �ص� �ب� �ي ��ة)
وعتماد املالي لخطة 2016 /2015
ب ��ال ��دي� �ن ��ار  18000000وص� ��رف
م� �ن� �ه ��ا  151.324.604وان � �ج� ��ز
امل� �ش ��روع  40.7ف ��ي امل �ئ��ة وان �ج��ز
ف ��ي ط ��ري ��ق ج� �م ��ال ع �ب��دال �ن��اص��ر

 69.2في املئة من املشروع بنسبة
صرف  55في املئة ،في حني انجز
مشروع مستشفى جابر االحمد
 84.6في املئة وصرف 28.261.795
من اعتماد مالي بلغ 55000000
ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى ط��ري��ق ال �ج �ه��راء
وتطوير الجزء الغربي من طريق
الدائري الخامس.
واف��اد الري ب��أن ال�ج��زء الثاني
م��ن االج �ت �م��اع خ�ص��ص ملناقشة
امل � � �ش � ��روع � ��ات ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة ل� ��وزي� ��ر
ال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة ال� � � ��واردة
ب �خ �ط��ة  2016 /2015م��وض �ح��ا
ان االع� � �ت� � �م � ��اد امل� � ��ال� � ��ي ل� � � � ��وزارة
ال � �ت � �ج ��ارة  555000ص � ��رف م�ن��ه
 2999واع �ت �م��اد ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ص �ن��اع��ة امل� ��ال� ��ي 38.450.000
ص��رف م�ن��ه  8.544.811واع�ت�م��اد
هيئة تشجيع االستثمار املباشر
 425000وصرف منه .262644
واش � ��ار الري ال ��ى ان امل�ج�ل��س
االعلى للتخطيط والتنمية سجل
مالحظات على املوقف التنفيذي

المعيوف :هل رصدت األوقاف أي مخالفات
مالية للهيئة الخيرية العالمية
وج��ه النائب عبدالله املعيوف
س� � ��ؤاال إل � ��ى وزي� � ��ر ال � �ع� ��دل وزي� ��ر
االوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة
ي �ع �ق��وب ال �ص��ان��ع ق ��ال ف �ي��ه :ثبت
وفق تقرير ديوان املحاسبة البند
 12اس �ت �م��رار ت�س�ج�ي��ل امل�لاح�ظ��ة
ع �ل��ى االم� ��ان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اوق ��اف
ف��ي ش��أن مخالفتها ق��رار اللجنة
ال� �ش ��رع� �ي ��ة ال � �خ� ��اص ب �ت �ق��دي �م �ه��ا
الدعم املالي لرحلة حفاظ املدينة
ال �ث��ام �ن��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ظ �م �ه��ا اح� ��دى
ال �ج �م �ع �ي��ات ال �خ �ي��ري��ة وف� ��ي ه��ذا
ال �ش��أن ارج ��و اف��ادت��ي وم��واف��ات��ي
باآلتي:
 اس �ب��اب ت�ق��دي��م ال��دع��م امل��ال��يباملخالفة لقرار اللجنة الشرعية.
 افادتي عن حجم الدعم املاليوآل � �ي � ��ات ص ��رف ��ه وم � ��ن االط � � ��راف
التي قامت بتسلمه في الجمعية
ال �خ �ي��ري��ة م ��ع ت� ��زوي� ��دي ب�ج�م�ي��ع
مستندات تحويل او دف��ع مبالغ

الدعم املالي.
 ت � ��زوي � ��دي ب� ��االس � �م� ��اء ال �ت��يقامت باملوافقة على تقديم الدعم
املالي ومسمياتهم الوظيفية من
داخ� ��ل االم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�اوق��اف
واالسباب التي دفعتهم الى ذلك
م��ع جميع امل��راس�ل�ات وال�ت�ق��اري��ر
واملوافقات في ذلك الشأن.
 اف ��ادت ��ي ع �م��ا اذا ك� ��ان وزي ��راالوق��اف والشؤون اإلسالمية قد
ق ��ام ب�ت�ش�ك�ي��ل ل �ج��ان ت�ح�ق�ي��ق في
ذلك املوضوع من عدمه.
 م � ��ا االج� � � � � � � ��راءات ال � �ت� ��ي ق ��امب �ه��ا وزي� � ��ر االوق� � � ��اف وال � �ش� ��ؤون
اإلس �ل�ام � �ي ��ة الس � �ت ��رج ��اع م �ب��ال��غ
ال ��دع ��م امل �ق��دم��ة ل��رح �ل��ة ال �ح �ف��اظ
الثامنة خالفا للوائح والنظم؟
 ه� � ��ل ق � � � ��ام وزي � � � � ��ر االوق � � � � ��افوال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي ��ة بتطبيق
ال � � � �ج� � � ��زاءات وال � �ع � �ق� ��وب� ��ات ع �ل��ى
املتسببني ب�ت�ق��دي��م ال��دع��م امل��ال��ي

لتلك الجهة الخيرية؟
 اف ��ادت ��ي ع �م��ا اذا ك ��ان ال��دع��ماملالي املشار اليه قد تمت اعادته
الى االمانة العامة لالوقاف؟
وأض � ��اف امل �ع �ي��وف :ه ��ل قمتم
منذ تسلمكم املسؤولية الوزارية
حتى توجيه هذا السؤال بتفعيل
ال� ��رق� ��اب� ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة ع� �ل ��ى ال �ه �ي �ئ��ة
ال �خ �ي ��ري ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ع ��امل ��ي؟
اع� �م ��اال ل �ل �ق��ان��ون رق� ��م  64ل�س�ن��ة
 1986في شأن انشاء هذا الكيان
وكذلك امل��رس��وم ال�ص��ادر بتاريخ
 1987/2/3ف � ��ي ش� � ��أن ال� �ن� �ظ ��ام
االس ��اس ��ي ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �خ �ي��ري��ة اذا
كانت االج��اب��ة ب��اإلي�ج��اب فارجو
تزويدي بكل القرارات واالجراءات
التي تفيد قيامكم ب��دور الرقابة
على الهيئة الخيرية وف��ق امل��واد
امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف� ��ي ق ��ان ��ون
إنشائها.
وطلب تزويده بتقرير مفصل

عبدالله املعيوف

عن جميع انشطة الهيئة الخيرية
اإلس�ل�ام� �ي ��ة ال �ع��امل �ي��ة واع �م��ال �ه��ا
لعام  2015/2014وأوجه الصرف
املالي واعمال التدقيق املحاسبي
داع �ي��ا ال��ى اف��ادت��ه ع�م��ا اذا كانت
ه �ن ��اك م �ط��ال �ب��ات م��ال �ي��ة ل � ��وزارة
االوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة

تجاه الهيئة الخيرية اإلسالمية
ال �ع��امل �ي��ة ل ��م ي �ت��م ت�ح�ص�ي�ل�ه��ا مع
تزويدي بتقرير مفصل عن جميع
املطالبات املالية وما يتعلق بها
من مراسالت بني الجهتني.
وت � �س� ��اءل ه� ��ل رص� � ��دت وزارة
االوق � � ��اف وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي��ة
أي مخالفات او ت�ج��اوزات مالية
ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال�خ�ي��ري��ة اإلس�لام�ي��ة
ال � �ع� ��امل � �ي� ��ة م � �خ ��ال � �ف ��ة ل �ن �ظ��ام �ه��ا
االس��اس��ي خ�لال السنوات املالية
االرب� ��ع م��ن  2011ال ��ى 2015؟ اذا
كانت االج��اب��ة ب��اإلي�ج��اب فأرجو
ت��زوي��دي بتقرير مفصل ع��ن تلك
التجاوزات واملخالفات وافادتي
باالجراءات التي قامت بها وزارة
االوقاف والشؤون اإلسالمية في
ذلك.

ل� � �ل� � �م� � �ش � ��روع � ��ات وامل � �ت � �ط � �ل � �ب� ��ات
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ال �ت ��اب �ع ��ة ل ��وزي ��ري
التجارة والصناعة ومن ضمنها
ت� ��دن� ��ي ن� �س ��ب االن � � �ف� � ��اق ل �ج �م �ي��ع
مشاريع التجارة بنهاية /1 /31
 2016اذ بلغت نسبة الصرف 22
ف��ي املئة م��ن جملة االستثمارات
والتي بلغت  39.4مليون دينار.
واض� � ��اف :ك �م��ا الح ��ظ امل�ج�ل��س
األعلى التأخر في تنفيذ مشاريع
ال �ت �ج��ارة وع ��دم االل �ت ��زام بتنفيذ
ال � �ب � ��رن � ��ام � ��ج ال � ��زم� � �ن � ��ي امل� �خ� �ط ��ط
مل� �ش ��روع ��ات� �ه ��ا ف� �ض�ل�ا ع � ��ن ع ��دم
وج� ��ود ان �ف��اق ل �ه��ذه امل �ش��روع��ات
ب��اس �ت �ث �ن��اء م� �ش ��روع واح � ��د فقط
م ��ن اج �م��ال��ي ت �س �ع��ة م �ش��روع��ات
وبنسبة ان�ف��اق متدنية بلغت 8
في املئة من اجمالي استثمارات
 40ألف دينار.

وفد من الشعبة
البرلمانية إلى األردن
للمشاركة في أعمال
البرلماني العربي
ت��وج��ه وف��د م��ن الشعبة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب��رئ��اس��ة وكيل
ال �ش �ع �ب��ة ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
ال �ش��اي��ع ي��راف �ق��ه أم�ي�ن سر
ال�ش�ع�ب��ة ال �ن��ائ��ب د .ع��ودة
ال��روي�ع��ي مساء أم��س إلى
العاصمة األردن �ي��ة عمان
وذل � � � ��ك ل � �ح � �ض ��ور أع � �م ��ال
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ال� �ـ 18
لإلتحاد البرملاني العربي
خالل الفترة من  16إلى 17
فبراير الجاري.
وم� ��ن امل� �ق ��رر أن ت�ب�ح��ث
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة خ�لال
اج�ت�م��اع�ه��ا م �ك��ان ان�ع�ق��اد
مؤتمر االت�ح��اد البرملاني
العربي ال�ق��ادم إل��ى جانب
اعتماد تقرير األمني العام
وم �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام ال�ح��ال��ي
والحساب الختامي لعام
. 2015
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عسكر يقترح منح الحاصلين
على الدبلوم بعثات دراسية
اق �ت��رح ال�ن��ائ��ب عسكر العنزي
م� �ن ��ح خ ��ري� �ج ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
الحاصلني على ش�ه��ادة الدبلوم
ف��ي جميع التخصصات بعثات
دراسية.
وقال في نص االقتراح برغبة:
انه ملا للتعليم من أثر في تنشئة
املجتمع وتطوره ونموه وحفاظا
ع� �ل ��ى م� �ن ��ح ال �ط �ل �ب��ة ال �خ��ري �ج�ي�ن
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال�ت��دري��ب املتفوقني واملتميزين
بني نظرائهم وإلعطائهم لفرصا
ل�لاس�ت�م��رار ف��ي التعليم وحثهم
ع�ل��ى رف ��ع م�س�ت��واه��م االك��ادي �م��ي
واك �ت �س��اب �ه��م امل � �ه� ��ارات ال�ع�ل�م�ي��ة
ال � �ت ��ي ت��ؤه �ل �ه��م ل �ل �م �ش ��ارك ��ة ف��ي
عجلة النمو االقتصادي والعلمي
وت� �ش� �ج� �ي� �ع� �ه ��م ع � �ل� ��ى االرت � � �ق� � ��اء
م ��ن م� �خ ��رج ��ات ال �ت �ع �ل �ي��م امل �ه �ن��ي
والنظري والقتني ليشاركوا في
بناء الدولة خصوصا ان التعليم
املهني والتقني بات شىئا ملحا
وعامال اساسيا ال يقل اهمية عن
باقي العلوم االكاديمية.
واض� ��اف :ول�ل��وص��ول ال��ى ه��ذه
ال �غ��اي��ة وت�ش�ج�ي��ع ال� �ك ��وادر ال�ت��ي
يحتاجها البلد فإن منح الفائقني

م ��ن خ��ري �ج��ي ال��دب �ل��وم ب��ال�ه��ىئ��ة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
وال � � �ت� � ��دري� � ��ب ب � �ع � �ث� ��ات دراس� � �ي � ��ة
خ ��ارج� �ي ��ة وداخ� �ل� �ي ��ة الس �ت �ك �م��ال
تعليمهم سيكون له االثر الطيب
والنافع وال��راف��ع ألبنائنا الطلبة
من خريجي الدبلوم لتشجيعهم
وحثهم على التفوق الدراسي في
التعليم التطبيقي وبالتالي لهم
ال �ن �ص �ي��ب ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي ال �ح �ص��ول
على بعثات دراسية مثل نظرائهم
م ��ن خ��ري �ج��ي ال �ث ��ان ��وي ��ة ال �ع��ام��ة
وخ� ��ري � �ج� ��ي ال � �ج� ��ام � �ع� ��ات ال ��ذي ��ن
يحصلون على بعثات الستكمال
دراس��ات �ه��م ال�ع�ل�م�ي��ة ع�ل�اوة على
ت � �ش � �ج � �ي ��ع خ � ��ري� � �ج � ��ي ال � ��دب� � �ل � ��وم
ب��ال�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
التخاذ املسلك السليم في ايجاد
جامعات معترف بها في مجاالت
تخصصاتهم العلمية.
وج��اء ف��ي ن��ص االق �ت��راح :منح
خريجي الهيئة العامة للتعليم
التطبيقي وال�ت��دري��ب الحاصلني
ع�ل��ى ش �ه��ادة ال��دب�ل��وم ف��ي جميع
ال �ت �خ �ص �ص��ات ب �ع �ث��ات دراس� �ي ��ة
على النحو التالي:
 ان تكون االولوية للمتميزينواالع� � �ل � ��ى درج � � ��ة او ن �س �ب��ة ب�ين

عسكر العنزي

ال � �ف� ��ائ � �ق�ي��ن وح � �س � �ن� ��ي ال � �س � �ي� ��رة
وال �س �ل��وك ك �م��ا ت�ع�ط��ى االول ��وي ��ة
ف ��ي ح ��ال ال �ت �س��اوي للمتميزين
رياضيا او علميا او ثقافيا.
 ان تكون هناك مقاعد شاغرة(مل�ن��ح وب�ع�ث��ات التعليم ال�ع��ال��ي)
ل �ل �م �ب �ت �ع �ث�ي�ن ف� � ��ي ال� � � �خ � � ��ارج م��ن
خ��ري�ج��ي ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة لتتم
االس� �ت� �ع ��اض ��ة ع �ن �ه��م ب �خ��ري �ج��ي
طلبة دبلوم التعليم التطبيقي.
 ال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى زي � � � ��ادة ن�س�ب��ةالبعثات الخاصة (على ان تكون
ال �ب �ع �ث��ة ف� ��ي ج ��ام� �ع ��ات م �ع �ت��رف

ب �ه��ا) ل �خ��ري �ج��ي دب �ل ��وم ال�ت�ع�ل�ي��م
التطبيقي ب�م��ا ال ي�ق��ل ع��ن ٪ 30
عن السابق.
 ان ت �ك��ون ال�ب�ع�ث��ة ال��دراس �ي��ةف ��ي ن �ف��س ال �ت �خ �ص��ص ال ��دراس ��ي
ل � �خ� ��ري� ��ج ال � ��دب � � �ل � ��وم ب��ال �ت �ع �ل �ي��م
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي او ت �خ �ص��ص ق��ري��ب
حسب حاجة الكلية او املعهد.
 أال ي �ك��ون م ��ن ت�ن�ط�ب��ق عليهال �ش��روط سبق ابتعاثه وانتهت
بعثته باإللغاء.
 أال ي � �ك � ��ون ق � ��د ص � � ��در ق � ��رارب� �ت� �ع� �ي� �ي� �ن ��ه ب � � ��إح � � ��دى ال � �ج � �ه� ��ات
الحكومية.
 ف� ��ي ح � ��ال اج� �ت� �ي ��از امل �ب �ت �ع��ثال� � ��درج� � ��ة االك� ��ادي � �م � �ي� ��ة وت� �خ ��رج
ب � �ت � �ق ��دي ��ر ام� � �ت� � �ي � ��از خ� �ل� ��ال امل� � ��دة
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ت �م �ن��ح ل� ��ه امل ��واف� �ق ��ة
الس� �ت� �ك� �م ��ال درج � � � ��ة م��اج �س �ت �ي��ر
وتعطى ل��ه االول��وي��ة ف��ي التعيني
في حال عدم الرغبة في استكمال
دراس � � � ��ة امل ��اج� �س� �ت� �ي ��ر س � � ��واء ف��ي
ال �ق �س��م ال �ع �ل �م��ي أم ف ��ي ال�ك�ل�ي��ات
املناظرة وحسب الحاجة.

الحمدان يسأل عن إجراءات
إنشاء مخفر شرطة في المهبولة
وج��ه ال�ن��ائ��ب ح �م��ود ال�ح�م��دان
سؤاال إلى وزير املواصالت وزير
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال �ب �ل��دي��ة عيسى
ال�ك�ن��دري ق��ال ف�ي��ه :ب��اإلش��ارة إلى
ال � � ��رد ال � � � ��وارد م� ��ن ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة
ع� �ل ��ى ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �خ ��ام ��س ع�ش��ر
للجنة الشؤون الداخلية والدفاع
بتاريخ  2014/1/12م واملتضمن
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى االق � �ت � ��راح ب��رغ �ب��ة
املقدم من قبلنا بشأن فتح مدخل
ومخرج م��روري ملنطقة املهبولة
على شارع امللك عبد العزيز خط
الفحيحيل السريع باإلضافة إلى
إن� �ش ��اء اس � �ت� ��دارات ودوارات في
امل�ن�ط�ق��ة ت�س�ه�ي�لا ل�ع�م�ل�ي��ة امل ��رور
والوصول إلى األماكن املنشودة.
ف� �ق ��د ورد ف � ��ي ج� � � ��واب وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ب ��أن ��ه س �ب��ق أن ق��ام��ت
االدارة ال �ع��ام��ة ل �ل �م��رور و وزارة
االش �غ��ال ب��اق �ت��راح إن �ش��اء ط��ري��ق

خ� � ��دم� � ��ي ي� � ��رب� � ��ط ط� � ��ري� � ��ق امل � �ل� ��ك
ع �ب��د ال �ع��زي��ز آل س �ع ��ود (ط��ري��ق
الفحيحيل السريع) إال أن بلدية
ال �ك��وي��ت ق��ام��ت ب��رف��ض االق �ت��راح
وم��ازال��ت الجهة املمثلة ل �ل��وزارة
ت �ت��اب��ع االق � �ت� ��راح ب� �ض ��رورة عمل
مدخل ومخرج ملنطقة املهبولة.
وط��ال��ب ت ��زوي ��ده وإف ��ادت ��ه عن
س � �ب� ��ب رف� � � ��ض ب � �ل� ��دي� ��ة ال� �ك ��وي ��ت
االق �ت ��راح امل �ش��ار إل �ي��ه وذل ��ك بعد
م��واف�ق��ة لجنة ال �ش��ؤون الداخلية
وال ��دف ��اع ب�م�ج�ل��س األم ��ة ووزارة
ال��داخ �ل �ي��ة؟ م ��ع ارف� � ��اق ال �ت �ق��اري��ر
ال �ف �ن �ي��ة ل �ب �ل��دي��ة ال� �ك ��وي ��ت ب �ه��ذا
الشأن.
ومن جهة أخرى وجه الحمدان
س ��ؤاال إل��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال� ��وزراء ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
محمد الخالد.
وج��اء في نص السؤال :وافقت
لجنة الشؤون الداخلية والدفاع

حمود الحمدان

في تقريرها الثامن عشر للجنة
ب �ت��اري��خ  2014/1/12امل�ت�ض�م��ن
امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى االق � �ت � ��راح ب��رغ �ب��ة
امل� �ق ��دم م ��ن ق �ب �ل �ن��ا ب� �ش ��أن إن �ش��اء
م �خ �ف��ر داخ� � ��ل م �ن �ط �ق��ة امل �ه �ب��ول��ة
ل �ح �ف��ظ األم� � ��ن وف� � ��رض ال �ق ��ان ��ون

وحماية األهالي.
ورد ف��ي رأي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
ب ��أن ال�ح�ك��وم��ة م�م�ث�ل��ة ف��ي وزارة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ت� �ف� �ي ��د ب � � ��أن م �ن �ط �ق��ة
املهبولة في نمو متزايد من حيث
ال�ك�ث��اف��ة ال�س�ك��ان�ي��ة وم��ن ث��م فهي
ب�ح��اج��ة ض��روري��ة إلن �ش��اء مخفر
شرطة ونظرا لعدم وج��ود موقع
مخصص إلنشاء مخفر باملنطقة
من قبل بلدية الكويت ل��ذا سيتم
أخذ هذا املوضوع بعني االعتبار
وس � ��وف ي �ت��م م �خ��اط �ب��ة ال �ج �ه��ات
امل �ع �ن �ي��ة ت �م �ه �ي��دا إلن� �ش ��اء م�خ�ف��ر
شرطة باملنطقة املذكورة.
ودع � ��ا ال� �ح� �م ��دان إل� ��ى ت��زوي��ده
وإف� � � ��ادت� � � ��ه ب� � � � ��اإلج� � � � ��راءات ال� �ت ��ي
اتخذتها وزارة الداخلية للعمل
على تنفيذ ذلك االقتراح؟

الخرينج استقبل السفير
اليوناني ووفدا إعالميا مصريا

الخرينج مستقبال السفير اليوناني

اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
باإلنابة مبارك الخرينج في مكتبه
أم��س السفير ال�ي��ون��ان��ي ل��دى دول��ة
الكويت د .ثيودورس ثيودورو.
وت�م�ح��ور ال�ل�ق��اء ح��ول ال�ع�لاق��ات
ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ال�ص��دي�ق�ين
وس� �ب ��ل ت �ن �م �ي �ت �ه��ا وت� �ع ��زي ��زه ��ا ف��ي
م �خ �ت �ل��ف امل� � �ج � ��االت خ ��اص ��ة ف�ي�م��ا
يتعلق بالجانب البرملاني وتبادل
الزيارات والوفود فيما بينهما.
ك�م��ا ت�ط��رق ال�ج��ان�ب��ان ل�لأوض��اع
الجارية في املنطقة واخر التطورات

على الساحتني االقليمية والدولية.
واستقبل الخرينج وفدا إعالميا
م� � ��ن ج � �م � �ه� ��وري� ��ة م � �ص� ��ر ال� �ع ��رب� �ي ��ة
ال�ش�ق�ي�ق��ة ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه للبالد
ل �ح �ض��ور ف �ع��ال �ي��ات اح �ت �ف��ال دول ��ة
الكويت باألعياد الوطنية.
وأكد الخرينج خالل اللقاء عمق
العالقات األخوية التي تربط دولة
ال �ك��وي��ت وج �م �ه��وري��ة م�ص��ر معربا
عن سعادته وترحيبه بهذه الزيارة
ال �ت��ي م ��ن ش��أن �ه��ا أن ت �ع��زز أواص ��ر
املحبة بني الشعبني الشقيقني.

الهرشاني :ولي العهد رجل
نذر نفسه لخدمة وطنه
ت� �ق ��دم ال� �ن ��ائ ��ب ح �م��د ال �ه��رش��ان��ي
بأصدق التهاني والتبريكات لسمو
ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح �م��د
بمناسبة ال��ذك��رى ال �ع��اش��رة لتوليه
والية العهد.
وق � � ��ال ال� �ه ��رش ��ان ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي إن والي � ��ة ال �ع �ه��د وت��ول��ي
ال �ش �ي��خ ن� ��واف امل �س��ؤول �ي��ة ال��وط�ن�ي��ة
ل � �ي � �ك� ��ون ع � �ض � �ي� ��دا وع� � ��ون� � ��ا ألخ� �ي ��ه
س �م��و ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح� �م ��د أم�ي��ر
ال� �ب�ل�اد م �ح �ط��ة م ��ن ض �م��ن امل �ح �ط��ات
الكثيرة في حياة الشيخ نواف الذي
ع ��رف ع�ن��ه ت�ف��ان�ي��ه ف��ي ح��ب ال�ك��وي��ت
واخالصه في خدمة وطنه الفتا إلى
ال �خ �ب��رة ال �ط��وي �ل��ة ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع بها
ال �ش �ي��خ ن� ��واف وال �ت ��ي اك�ت�س�ب�ه��ا من
تدرجه في املناصب فمنذ الستينات
وسمو ولي العهد يتنقل من منصب
إل� ��ى آخ� ��ر وع �ن ��وان ��ه خ��دم��ة ال �ك��وي��ت
وش �ع �ب �ه��ا وال � �ت� ��واض� ��ع واإلخ �ل ��اص
والتفاني وانكار الذات والعطف على
الكبير والصغير .
وذك��ر الهرشاني أن الشيخ نواف
رجل نذر نفسه لخدمة وطنه وعشق
أبناء الكويت فبادلوه الحب مؤكدا
أن ال�ش�ي��خ ن ��واف يعمل بجهد وفير
يفضل العمل بصمت فهو رجل
ولكنه ّ
دول ��ة ح��ري��ص ع�ل��ى م�ص��ال��ح الشعب
الكويتي رسم سياسة تخصه وهي
سياسة االت ��زان وال �ه��دوء واملعالجة

حمد الهرشاني

للملفات وف��ق رؤي��ة تؤكد بعد األفق
والحكمة والحنكة .
وأك � ��د ال �ه��رش��ان��ي أن س �م��و ول��ي
العهد ل��ه م��واق��ف راس�خ��ة ف��ي أذه��ان
ال �ك��وي �ت �ي�ين ف�ك�ل�م��ا ق �ل �ب��وا ص�ف�ح��ات
ع�م�ل��ه ال �ح��اف �ل��ة ب ��اإلخ�ل�اص وال�ع�م��ل
ال � � ��دؤوب وج� � ��دوا ال �ث �ق��ة وال �ت��واض��ع
ودم � ��اث � ��ة ال� �خ� �ل ��ق وال� � ��رزان� � ��ة وس �ع��ة
ال �ف �ك��ر م �ع �ت �ب��را ال �ش �ي��خ ن � ��واف رج��ل
املواقف الصعبة ففي كل املنعطفات
ال �ت��اري �خ �ي��ة ن� �ج ��ده ص ��اح ��ب ال� �ق ��رار
ال �ص��ائ��ب وال� �ح ��ازم متمنيا ل��ه دوام
ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ل�ي�ب�ق��ى ع�ض�ي��دا
ألخ� �ي ��ه س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد.
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نواب لـ «الدستور» :طلبنا من الحكومة أن تحدد
مواقع الخلل باألرقام وتصوراتها للحلول
الشايع :ركزنا على
الهدر في اإلنفاق
الحكومي وطلبنا
خطة اإلصالح
الحكومي
فيصل الشايع

د.عبد الحميد دشتي

عبدالرحمن الجيران

احمد القضيبي

محمد طنا

أش��اد ن��واب باجتماع اللجنة
امل��ال �ي��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال � ��ذي تم
ام � � ��س االول ب� ��رئ� ��اس� ��ة رئ� �ي ��س
م �ج �ل��س االم � � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
وح� �ض ��ور س �م��و رئ �ي��س مجلس
ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج ��اب ��ر امل� �ب ��ارك
واوض � � � �ح � � ��وا ان � � ��ه ت� � ��م م �ن��اق �ش��ة
االوض ��اع االق�ت�ص��ادي��ة بصراحة
وشفافية.
وت ��م ال �ط �ل��ب م��ن ال �ح �ك��وم��ة أن
ت�ق��دم ب��األرق��ام الفعلية م��واض��ع
الخلل والحلول والتوقعات من
خ�ف��ض امل �ص��روف��ات واالي� � ��رادات
امل� �ت ��وق� �ع ��ة وك� ��ذل� ��ك امل� �ش ��روع ��ات
التنموية ال�ت��ي تعتزم الحكومة
ط � ��رح� � �ه � ��ا ك� � �م � ��ا ق� � � � ��دم ال � � �ن� � ��واب
تصوراتهم حتى تكون الحكومة
على علم بها.
وت ��وق� �ع ��وا ان ي �ك ��ون اج �ت �م��اع
ي ��وم ال �س �ب��ت امل �ق �ب��ل م�ه�م��ا حيث
ستكون هناك رؤية متكاملة من
الحكومة والنواب ويتم النقاش
ع� �ل ��ى اس� � � ��اس ارق� � � � ��ام وح� �ق ��ائ ��ق
ول �ي��س ت� �ص ��ورات وآراء ك �م��ا تم
ال �ت��أك �ي��د ان االص� �ل��اح ل ��ن يمس
امل� ��واط� ��ن ال �ب �س �ي��ط وان ت�ط�ب�ي��ق
االص�ل�اح ��ات س �ي �ك��ون ت��دري�ج�ي��ا
وليس دفعة واحدة.
وق ��ال ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ش��اي��ع
ان االج� �ت� �م ��اع وض � ��ع ال �خ �ط��وط
العريضة للمشاكل واالج ��راءات
املفترض ان تتخذها ف��ي الفترة
املقبلة لحل االشكالية املوجودة
ب�م��ا ي�خ��ص االص�ل�اح ��ات امل��ال�ي��ة
ب�ع��د ه�ب��وط اس �ع��ار ال�ن�ف��ط ال��ذي
اذا اس �ت �م��ر ف �س �ت��دخ��ل ال �ك��وي��ت
ف ��ي ن �ف��ق م �ظ �ل��م وق � ��ال ان� ��ه يجب
ع�ل�ي�ن��ا ات �خ��اذ اص�ل�اح ��ات مالية
وع �ل��ى س�ب�ي��ل امل �ث��ال رك��زن��ا على
الهدر في املصروفات الحكومية
وال� �ح� �ك ��وم ��ة س �ت �ح �ض��ر ال �س �ب��ت
امل �ق �ب��ل وت� �ع ��رض م ��واق ��ع ال�خ�ل��ل
والحلول حتى نوقف الهدر وتم

ال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى ت��رش�ي��د اس�ت�ه�لاك
امل� ��واط� ��ن وامل �ق �ي ��م م ��ن ال �ك �ه��رب��اء
وامل��اء كما تطرقنا للخصخصة
وامل� � �ش � ��اري � ��ع ال � �ت� ��ي خ �ص �ص �ت �ه��ا
الحكومة واملشاريع املستقبلية
وم��وع��د تنفيذها وطلبنا قائمة
ب��امل �ش��اري��ع ك �م��ا ط�ل�ب�ن��ا االرق � ��ام
ال �ف �ع �ل �ي��ة وال� �ت ��وق� �ع ��ات ل�خ�ف��ض
امل�ص��اري��ف واالي � ��رادات املتوقعة
واملشاريع التنموية التي تعتزم
الحكومة ان تطرحها.
وأش��اد النائب د.ع�ب��د الحميد
دش � � � �ت� � � ��ي ب� � � �ت� � � �ع � � ��اون امل � �ج � �ل� ��س
وال�ح�ك��وم��ة ف��ي اج�ت�م��اع اللجنة
امل��ال�ي��ة ب�ح�ض��ور رئ �ي��س مجلس
األم� � � ��ة م � � � ��رزوق ال � �غ ��ان ��م وس �م��و
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال�ش�ي��خ
جابر املبارك اللذين أكدا عزمهما
ع� � �ل � ��ى م � �ع � ��ال � �ج � ��ة االخ � � � �ت � �ل ��االت
االقتصادية املتراكمة التي ترجع
إل��ى حكومات سابقة وبرملانات
متعاقبة دون امل�س��اس بمعيشة
املواطن ومؤكدين الحرص على
م �ك �ت �س �ب��ات��ه .وق� � ��ال ان ال �غ��ان��م
وامل� �ب ��ارك وض �ع��ا م�لام��ح الخطة
امل ��رت� �ق� �ب ��ة ل� �ل� �ت� �ع ��اط ��ي م � ��ع ه ��ذه
ال�ق�ض�ي��ة وم��ن ث��م ف��االج�ت�م��اع��ات
س �ت �ت��وال��ى واالن �ع �ق��اد م�ت��واص��ل
للجنة املالية متزامنا مع انعقاد

ت� ��ام ل�ل�أج �ه��زة ال �ح �ك��وم �ي��ة ال�ت��ي
س� �ت� �ع ��د ك � ��ل امل� �ع� �ط� �ي ��ات وت� �ق ��دم
ت �ص��ورات �ه��ا ال �ت��ي ت �ت �م��اش��ى مع
ما تم طرحه خالل االجتماع وال
ش��ك أن ه��ذا ال�ح��زم ف��ي التعاطي
م��ع الحالة دليل على استشعار
الخطر وهي فرصة إلعادة هيكلة
االقتصاد التي كان يفترض أننا
قمنا بها منذ عقود.فلتكن هذه
ف��رص��ة ال ل�لاس�ت�م��رار ف��ي عملية
الترقيع وإنما دعونا نعالج هذا
األمر برمته.
وق� � � ��ال دش� � �ت � ��ي :ل ��دي� �ن ��ا رب � ��ان
س � �ف � �ي � �ن� ��ة م � � � �ع� � � ��روف ب� �ح� �ك� �م� �ت ��ه
وح �ن �ك �ت��ه ال �ت��ي س�ت��وص�ل�ن��ا إل��ى
ب � ��ر األم � � � ��ان ف� �ض�ل�ا ع � ��ن م �ج �ل��س
وحكومة متعاونني وشعب واع
يقدر األخطار املحدقة بنا.
واش� � � � � ��ار ال� � � ��ى ان ال � �ص� ��راح� ��ة
ال�ت��ي ملستها ف��ي االج�ت�م��اع غير
مسبوقة سواء من حيث الدقة أو
الجرأة أو املوضوعية.
وق��ال ان رئيس مجلس األم��ة
أك��د أن��ه إذا استطعنا كمجلس
أن ن�ع��ال��ج االخ �ت�ل�االت املتراكمة
ن�ت�ي�ج��ة ع �م��ل ح �ك��وم��ات س��اب�ق��ة
وب � ��رمل � ��ان � ��ات م� �ت� �ع ��اق� �ب ��ة ل �ع �ق��ود
ول � �ك � �ن � �ن ��ا س � �ن � �ت � �ص ��دى ون � �ك� ��ون
شفافني ولدينا إطار عام أساسه

م�ح��اول��ة ع��دم امل �س��اس بمعيشة
املواطن والحفاظ على مكتسباته
ب� � � ��ل ع � � �ل � ��ى ال � � �ع � � �ك � ��س ال � �ت � ��وج � ��ه
إل� � ��ى إش � ��راك � ��ه ف � ��ي ال � �ع� ��دي� ��د م��ن
املشروعات التي ستدخل ضمن
تنويع م�ص��ادر ال��دخ��ل م��ن خالل
امل �ش��اري��ع ال �ت �ن �م��وي��ة؛ فمصلحة
الكويت واألجيال القادمة نصب
أعيننا وإن كنا نؤيد م��ا تفضل
ب��ه رئيس الحكومة من ض��رورة
تخفيف ال�ه��در وترشيد اإلنفاق
وتقليل ال��دع��وم إال أن�ن��ا نضيف
ضرورة تنويع مصادر الدخل.
وع � �ن� ��دم� ��ا ي �س �ت �ش �ه��د رئ �ي ��س
ال��وزراء بمثل رائ��ع مستذكرا به
سمو األمير الراحل الشيخ عبد
ال�ل��ه ال�س��ال��م عندما افتتح قصر
السالم:
إذا طال اللحاف مددت رجلي
وأقصرها إذا قصر اللحاف
ف� � ��إن� � ��ه ي � �ض � ��ع ال� � �ن� � �ق � ��اط ع �ل��ى
ال� � �ح � ��روف م� ��ؤك� ��دا أن ك� ��ل وزي� ��ر
مطالب بترشيد اإلنفاق وخفض
الهدر ومعالجة االختالالت ومن
سيعجز عن ذلك يعني أنه ليس
م �ع �ن��ا أو س �ن �ع �ت��ذر ع ��ن وج� ��وده
معنا.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ج �ه��از اإلداري
فإما أن يكون ق��ادرا على تحمل

م�س��ؤول�ي��ات��ه او س�ي�ك��ون ق ��راري
حازما ولن أتردد في عزله بل إنه
قد يفاجأ بالقرار في اإلعالم.
واوض ��ح ال�ن��ائ��ب عبدالرحمن
الجيران ان التحرك بطيء وقليل
لكنه في االتجاه الصحيح.
ومل� �س� �ن ��ا ب� � � � ��وادر ج� � � � ��ادرة م��ن
الحكومة وهناك تطمني للشعب
ال�ك��وي�ت��ي ب ��أن ال��دع��وم ل��ن تمس
خ��اص��ة امل �س��اع��دات االجتماعية
ووزارة امل��ال �ي��ة ض �ب �ط��ت نصف
امل �ي��زان �ي��ة وه � ��ذا ش� ��يء اي �ج��اب��ي
وان� ��ه ال ي �ن��اس��ب امل �ي��زان �ي��ة ال�ت��ي
ب�ه��ا م�ش��اري��ع ضخمة م��رص��ودة
ان ي �ك��ون ال �ت �غ �ي �ي��ر ج � ��ادا والب ��د
م��ن يكون تدريجيا والتدريجي
ب��دأ اآلن ل�ك��ن ال يعفي الحكومة
من تفعيل اج��راءات�ه��ا وقراراتها
وقوانينها.
واوض � � � � � � � ��ح ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب اح � �م� ��د
القضيبي ان الحكومة استمعت
في االجتماع لوجهة نظر النواب
ت �م �ه �ي ��دا ل �ت �ق ��دي ��م رؤي� �ت� �ه ��م ف��ي
االجتماع املقبل بنظرة متكاملة
وال � � �ن� � ��واب ق � ��دم � ��وا ت� �ص ��ورات� �ه ��م
ح � �ت� ��ى ت� � �ك � ��ون ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ع �ل��ى
ع � �ل� ��م ب � �ه� ��ا ون � � �ب� � ��دأ ف� � ��ي دراس� � � ��ة
االوض � � ��اع االق �ت �ص ��ادي ��ة ال �ع��ام��ة
وق ��د اس�ت�ع��رض�ن��ا امل �ش��اك��ل ال�ت��ي
تعترض طريقنا وتواجهنا مع
الحكومة.
واك � ��د ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ط �ن��ا ان
االجتماع كان مهما جدا ومثمرا
ووض � ��ع ال �ن �ق��اط ع �ل��ى ال �ح ��روف
حيث تم إبالغ الفريق الحكومي
باالصالحات التي يجب ان يتخذ
فيها قرار وان جيب املواطن اخر
ما يفكرون فيه.

طنا يطالب بافتتاح فرع لبنك
االئتمان في الجهراء
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ط�ن��ا
اق �ت��راح��ا ب��رغ �ب��ة ط��ال��ب فيه
بافتتاح ف��رع لبنك االئتمان
في محافظة الجهراء.
وق � � ��ال ف� ��ي االق � � �ت� � ��راح :م��ن

امل� � �ش � ��اك � ��ل ال� � �ت � ��ي ت �ع��ان �ي �ه��ا
ال� � � �ج� � � �ه � � ��راء ق� � �ل � ��ة ال� � � ��دوائ� � � ��ر
ال�ح�ك��وم�ي��ة واف� ��رع للهيئات
وامل� � ��ؤس � � �س� � ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة
م � � ��ا ي � �ص � �ع� ��ب ع� � �ل � ��ى اب� � �ن � ��اء

م �ح��اف �ظ��ة ال � �ج � �ه� ��راء س��رع��ة
ان�ج��از معامالتهم وسهولة
االجراءات.

دشتي :ال توجد
فرصة لالستمرار
في الترقيع ويجب
معالجة األمر
برمته
الجيران :الدعم لن
يمس والتنفيذ
تدريجي وليس
دفعة واحدة
القضيبي :النواب
قدموا تصوراتهم
وتواجهنا مع
الحكومة
طنا :االجتماع
كان مثمرا
ومهما وسيتم
وضع النقاط
على الحروف
في القضية
االقتصادية
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الطريجي :العيسى قادر على حسم تأخر
إنشاء الجامعة األميركية
دعا النائب د .عبدالله الطريجي
وزير التربية وزير التعليم العالي
د .ب��در العيسى ال��ى ات�خ��اذ موقف
ينهي مشكلة تأخر انشاء الجامعة
االم � �ي� ��رك � �ي� ��ة ل� �ل� �ع� �ل ��وم ال� �ط� �ب� �ي ��ة ال
سيما م��ع انقضاء فترة م��ن الزمن
ع �ل��ى ص � ��دور م ��رس ��وم ال�ت��رخ�ي��ص
بانشائها في الكويت.
واض��اف الطريجي ف��ي تصريح
الى الصحافيني ان وجود مثل هذه
ال�ج��ام�ع��ة وغ�ي��ره��ا م��ن ال�ج��ام�ع��ات
امل��رم��وق��ة داخ ��ل ال�ك��وي��ت م��ن شأنه
معالجة قلة عدد املقاعد الجامعية
داخ��ل ال�ب�لاد باالضافة ال��ى تقديم
بديل ملن ال يتمكن من الدراسة في
الخارج الرتفاع كلفتها فضال عما
يشكله وجود مثل هذه الجامعات
م ��ن ت �ش �ج �ي��ع ع �ل��ى ج� ��ذب االم � ��وال
لالستثمار داخل البالد.
وقال :ان كانت هناك اي معوقات
تحول دون البدء باجراءات انشاء
ال �ج��ام �ع��ة ف�ع�ل��ى ال ��وزي ��ر ال�ع�ي�س��ى
ب � �ي� ��ان ذل� � ��ك ح� �ت ��ى ن � �ت � �ع� ��اون م �ع��ه
ف��ي ت��ذل�ي�ل�ه��ا واال ف ��ان اي تعطيل
سينعكس سلبا على توجه الدولة
تشجيع املستثمر األجنبي.
وزاد اننا نتوسم خيرا في قدرة
العيسى على حسم ه��ذا املوضوع
مل� � ��ا ل � ��ذل � ��ك م� � ��ن م� �ن� �ف� �ع ��ة ل �ل �ط �ل �ب��ة
باالضافة الى اعطاء صورة مشرفة
عن تعاطي الدولة مع املستثمرين
االج��ان��ب ال��ذي��ن ي �ع��ول ع�ل�ي�ه��م في
ت �ش �ك �ي��ل راف � ��د ج ��دي ��د ف ��ي م ��وازن ��ة
الدولة التي تعاني ضعفا.
وقدم الطريجي سؤاال إلي وزير
التربية والتعليم ووزي ��ر التعليم
العالي د.بدر العيسى
وجاء في نص السؤال:
 ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب�ن�س�خ��ة منامل � ��رس � ��وم األم� � �ي � ��ري ب��ال �ت��رخ �ي��ص
ب � ��إن � �ش � ��اء ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة األم ��ري� �ك� �ي ��ة

ل�ل�ع�ل��وم ال�ط�ب�ي��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت كما
يرجى تزويدنا بنسخة من قانون
ال � �ج� ��ام � �ع� ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة وال �ل�ائ � �ح� ��ة
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة وال � �ه � �ي � �ك� ��ل اإلداري
وال �ت �ن �ظ �ي �م��ي مل �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ات
ال �خ��اص��ة وال �ل �ج��ان امل �ع �ت �م��دة فيه
وأسماء أعضائها.
 يرجى تزويدنا باالستراتيجيةالتي ق��ام بها األم�ين ال�ع��ام ملجلس
الجامعات ال�خ��اص��ة لتفعيل نفاذ
املراسم الخاصة بالجامعة الطبية
وه� ��ل ك ��ان ��ت ه� ��ذه االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
ف ��ي إط � ��ار لوائح ق ��ان ��ون مجلس
ال �ج��ام �ع��ة ال� �خ ��اص ��ة ف ��ي ال�ت�ن�ف�ي��ذ
والتخاطب والتعامل مع الجامعة.
 ي � ��رج � ��ى ت � ��زوي � ��دن � ��ا ب �ج �م �ي��عامل � ��راس �ل��ات ال� �ت ��ي ت �م��ت ب �ي�ن أم�ي�ن
م� �ج� �ل ��س ال � �ج � ��ام � �ع � ��ات ال� �خ ��اص ��ة
ورئ� �ي ��س م�ج�ل��س أم� �ن ��اء ال�ج��ام�ع��ة
امل� � � � ��ذك� � � � ��ورة وج� � �م� � �ي � ��ع ال � �ه � �ي � �ئ� ��ات
الحكومية األخرى وهل كانت هذه
امل��راس�لات ضمن اإلط��ار القانوني
ل�لائ�ح��ة التنفيذية ل�ق��ان��ون إن�ش��اء
ال� �ج ��ام� �ع ��ات ال � �خ ��اص ��ة وم ��واف� �ق ��ة
مجلس الجامعات؟
 ك� ��م م� � ��رة ت� �م ��ت زي � � � ��ارة م��وق��عالجامعة بواسطة اللجان املعتمدة
مل�ج�ل��س ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة وم��ا
هي تلك اللجان وأسماء أعضائها
ودرجاتهم العلمية وتخصصاتهم
وخ � �ب ��رات � �ه ��م وم� � ��ا ه � ��ي ال� �ت� �ق ��اري ��ر
ال� �ت ��ي ت �م��ت ك �ت��اب �ت �ه��ا وإرس ��ال� �ه ��ا
للجامعة املذكورة أعاله وما يثبت
اس�ت�لام�ه��م ل�ه��ا وال� � ��ردود ال �ت��ي تم
تقديمها من قبل الجامعة املذكورة
على تلك التقارير؟
 كم مرة قام األمني العام بزيارةك�ل�ي��ة ط ��ب األس� �ن ��ان ف ��ي ال�ج��ام�ع��ة
بنفسه وم��ا ه��و تقيمه الشخصي
وم��ا ه��ي األس��س ال�ت��ي بنى عليها
هذا التقرير؟

 م��ا ه��ي اس �ت �ع��دادات الجامعةامل � ��ذك � ��ورة ف� ��ي ب � ��دء ال � ��دراس � ��ة ف��ي
ك �ل �ي��ة ط ��ب األس � �ن ��ان م ��ن ال �ن��اح �ي��ة
األك��ادي �م �ي��ة واإلداري� � � ��ة وج��اه��زي��ة
مبنى كلية طب األسنان الستقبال
ال��دف �ع��ة األول� � ��ى م ��ن ال �ط �ل �ب��ة وه��ل
ه �ن��اك م �ع��وق��ات ف��ي ب ��دء ال��دراس��ة
بها؟
 ه ��ل ق��ام��ت ال �ج��ام �ع��ة ب�ت�ق��دي��مم � � � � � � �ب� � � � � � ��ررات ب� � � �ت � � ��أج� � � �ي � � ��ل ب � �ع� ��ض
االس � �ت � �ع � �م� ��االت ذوات ال �ط �ب �ي �ع��ة
الخاصة التي قد يحتاجها الطالب
في السنوات النهائية (مثل كراسي
األس � � �ن� � ��ان وت � �م� ��دي� ��دات � �ه� ��ا) ل �ح�ين
الحاجة إليها مشفوعة بتقرير من
امل �ك��ات��ب االس �ت �ش��اري��ة ذو ال�خ�ب��رة
والجامعة الزميلة العاملية؟
 ك ��م ع� ��دد أط� �ب ��اء األس � �ن� ��ان م��نالكويتيني بدولة الكويت في سوق
العمل في القطاع الخاص والقطاع
الحكومي وما أعداد أطباء األسنان
غ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين األط� �ب ��اء ال�ع��ام�ين
واالختصاصيني (دراس ��ات عليا)
م� ��ن ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ب� ��دول� ��ة ال �ك��وي��ت
وه� � ��ل ت � �ق� ��وم ك �ل �ي��ة ط� ��ب األس � �ن� ��ان
ب� �ج ��ام� �ع ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ب� �س ��د ج �م �ي��ع
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ل �ل �ك��وي��ت ال �ع��ام�ي�ن
ف ��ي ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص وال �ح �ك��وم��ي
حاليا ومستقبال يرجى تزويدنا
ب ��األع ��داء ال �ت��ي ت��م ت�خ��ري�ج�ه��ا من
جامعة الكويت؟
 ي � ��رج � ��ى ت � ��زوي � ��دن � ��ا ب �ن �س �خ��ةب ��أس� �م ��اء ال� ��وف� ��ود ال� �ت ��ي ان �ت��دب �ه��ا
األم �ي��ن ال� �ع ��ام مل �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ات
الخاصة لزيارة الكلية ودرجاتهم
األك� � ��ادي � � �م � � �ي� � ��ة وت� �خ� �ص� �ص ��ات� �ه ��م
وخ �ب��رت �ه��م األك��ادي �م �ي��ة واإلداري� � ��ة
وال�ف�ن�ي��ة بتقييم امل �ش��اري��ع ان�ش��اء
ك �ل �ي ��ة ط� �ل ��ب أس � �ن� ��ان ف � ��ي ج��ام �ع��ة
خاصة بدولة الكويت.
 -ه ��ل ق � ��ام م �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ات

د .عبدالله الطريجي

ال� � �خ � ��اص � ��ة ل � �ت� ��وج � �ي� ��ه ال� �ج ��ام� �ع ��ة
وإرش��اده��ا للوصول إل��ى أهدافها
وع� �م ��ل اج �ت �م��اع��ات دوري� � ��ة م�ع�ه��ا
ب��ذل��ك ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى احتياجاتهم
وال� � � �ص� � � �ع � � ��وب � � ��ات ال� � � �ت � � ��ي ل� ��دي � �ه� ��ا
وخ � �ص� ��وص� ��ا أن � �ه� ��ا ذات ط �ب �ي �ع��ة
تعليمية خاصة؟
 كم مرة قام األمني العام ملجلسال � �ج� ��ام � �ع� ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة ب �م �ق��اب �ل��ة
م �م �ث �ل��ي ال �ج��ام �ع��ة امل� ��ذك� ��ورة وك��م
م� ��رة ق��ام��ت ال �ل �ج��ان امل �ع �ت �م��دة في
املجلس بمقابلة ممثلي الجامعة
ل �ل�اس � �ت � �ف � �س� ��ار ع� � ��ن م �ت �ط �ل �ب��ات �ه��ا
وإرش� � ��اد ال �ج��ام �ع��ة وم �س��اع��دت �ه��ا.
ي� ��رج� ��ى ت � ��زوي � ��دن � ��ا ب� �ن� �ت ��ائ ��ج ت �ل��ك
املقابالت؟
يرجى تزويدنا بجدول مقارنةباألعداد ملخرجات جامعة الكويت
في طب األسنان مع احتياج السوق
وما يتم ابتعاثه للدراسة بالخارج
وما هي األسباب التي تمنع زيادة
األع��داد ف��ي جامعة الكويت وبناء
عليه أال ي��رى األم�ين ال�ع��ام ملجلس
الجامعات الخاصة أن هناك حاجة
ماسة للبدء في كلية طب األسنان
ب ��ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة ال� �ج ��دي ��دة

ل�ت�ق�ل�ي��ل االب �ت �ع��اث ل �ل �خ��ارج وس��د
حاجة السوق؟
 ه ��ل ت �ق��دم��ت ال �ك �ل �ي��ة ب��ال�ط��اق��مالتدريسي ال��ذي سيقوم بتدريس
الطلبة في ما تم لها السماح بذلك
وه� ��ل ت ��م م��راج �ع��ة ه� ��ذه ال �ك �ش��وف
بجدية؟
 كما يرجى تزويدنا بمحاضراج �ت �م��اع ل�ج�ن��ة ت�ق�ي�ي��م ال �ش �ه��ادات
ال� �ت ��ي أرس � �ل� ��ت إل � ��ى األم �ي ��ن ال �ع ��ام
مل �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ات ال �خ��اص��ة مع
م �ق��ارن �ت �ه��ا ب� �ش� �ه ��ادات ك �ل �ي��ة ط��ب
األسنان جامعة الكويت.
 ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا ب�ن�س�خ��ة مناملنهج العلمي الذي سيتم تدريسه
في كلية طب األسنان في الجامعة
املذكورة أعاله.
 ه��ل ت��م اع �ت �م��اد ب ��دء ال��دراس��ةب��ال �ك �ل �ي��ة وف � ��ي ح ��ال ��ة ل� ��م ي� �ت ��م م��ا
امل �ب ��ررات وم ��ا ال �ل�ج��ان ال �ت��ي ق��ررت
عدم اعتماد الدراسة وما مؤهالت
أع �ض ��ائ �ه ��ا ال �ع �ل �م �ي��ة ودرج ��ات� �ه ��م
وت � �خ � �ص � �ص ��ات � �ه ��م وه� � � ��ل ه� � ��م م��ن
أه ��ل ال �خ �ب��رة وم ��ا م ��دى خ�ب��رات�ه��م
ف � ��ي ت �ق �ي �ي��م ج� ��اه� ��زي� ��ة ك� �ل� �ي ��ة ط��ب
األس �ن��ان ل �ب��دء ال ��دراس ��ة ب�ه��ا وه��ل
تم االستعانة بجهة محايدة غير
جامعة الكويت لتقييم ذلك؟
 مل� � � ��اذا ل � ��م ي� �ق ��م األم� �ي� ��ن ال� �ع ��امب��اس�ت�ش��ارة خ �ب��راء أك��ادي�م�ي�ين من
خ ��ارج ال�ك��وي��ت ك�خ�ب��راء محايدين
لتقييم م��دى جاهزية الكلية لبدء
ال��دراس��ة ب��دال من اكتفائه فقط في
رأي ل �ج��ان��ه م ��ن ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
حيث إنها تعتبر جهة تنافسية؟
 هل تم طلب تقرير من الجامعةاألم� ��ري � �ك � �ي� ��ة ال ��زم� �ي� �ل ��ة ل �ل �ج��ام �ع��ة
ال �خ��اص��ة امل ��ذك ��ورة ح ��ول ج��اه��زي��ة
واستعداداتها لبدء الدراسة وهل
تم تقديم هذا التقرير؟
 -ه ��ل ي � ��درك م �ج �ل��س ال �ج��ام �ع��ة

ال � �خ� ��اص� ��ة م � ��ا ال� �خ� �س ��ائ ��ر امل ��ال� �ي ��ة
واإلداري� � � � � � ��ة وال� �ف� �ن� �ي ��ة وامل� �ع� �ن ��وي ��ة
امل �ت ��وق �ع ��ة ال� �ت ��ي ق� ��د ت �ت ��رت ��ب ع�ل��ى
الجامعة ال�خ��اص��ة امل��ذك��ورة أع�لاه
ن �ت �ي �ج��ة ت ��أخ ��ر إص� � � ��دار ق� � ��رار ب ��دء
ال ��دراس ��ة ح �س��ب دراس � ��ة ال �ج��دوى
امل � ��ال� � �ي � ��ة ل� �ل� �ج ��ام� �ع ��ة وامل � �ع � �ت � �م ��دة
واملوجودة لدى مجلس الجامعات
الخاصة؟
 هل يوجد هناك اعتماد لبناءكلية طب األسنان؟ يرجى تزويدنا
باملوافقة إن وجدت؟
ووج � � � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.ع � �ب � ��دال � �ل � ��ه
الطريجي س��ؤاال إل��ى وزي��ر الدولة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء ب��ال��وك��ال��ة الشيخ
محمد العبدالله.
وجاء في نص السؤال
 كم عدد القضايا املرفوعة ضدوزارة الكهرباء م��ن خ��ارج ال��وزارة
(ش� � ��رك� � ��ات وأف� � � � � � ��راد) وم � � ��ن داخ � ��ل
الوزارة ( للعاملني فيها)؟
 ك� ��م ع � ��دد األح � �ك � ��ام ال � �ص� ��ادرةلصالح العاملني بالوزارة وماهي
امل�ب��ال��غ ال�ت��ي ُص��رف��ت ( كتعويض)
من ميزانية ال��وزارة وكلفت الدولة
م� �ب ��ال ��غ ط ��ائ� �ل ��ة ب �س �ب��ب ال �ت �ع �س��ف
باتخاذ االجراءات وإصدار قرارات
مخالفة لقرارات الخدمة املدنية؟
 ك � ��م ع� � ��دد األح � � �ك� � ��ام ال � �ت� ��ي ت��متنفيذها فعليا وتزويدنا بها؟
 ك��م ع��دد األح�ك��ام التي ص��درتلصالح العاملني ب��ال��وزارة والتي
خ ��اط �ب��ت ف �ي �ه��ا ال� � � � ��وزارة ال �ف �ت��وى
والتشريع للدفاع عن هذه القرارات
املخالفة؟
 تزويدي بأسماء املستشارينال�ق��ان��ون�ي�ين وال�س�ي��رة ال��ذات�ي��ة لكل
منهم وصوره من عقودهم.

الجيران يدعو إلى التريث في إقرار قانون مخاصمة القضاء
دع� ��ا ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال �ج �ي��ران ال ��ى ال �ت��ري��ث ف��ي إق ��رار
ق ��ان ��ون م �خ��اص �م��ة ال� �ق� �ض ��اء م��ع
التفعيل االمثل لقانون التفتيش
القضائي مؤكدا بالوقت ذاته ان
مخاصمة القضاء قانون يحتاج
ال ��ى ن�ض��ج اج�ت�م��اع��ي وم�س�ت��وى
ثقافي معني.
وق� � ��ال ال� �ج� �ي ��ران ف ��ي ت �ص��ري��ح

صحفي ي��وم ام ��س :ف��ي تقديري
ح��ال�ي��ا ت�ك�ف��ي درج� ��ات التقاضي
ح�س�م��ا مل ��ادة م�خ��اص�م��ة ال�ق�ض��اء
م�ش�ي��را ال ��ى ان امل�خ��اص�م��ة نظام
م � ��وج � ��ود ف � ��ي ف� ��رن � �س� ��ا وب� �ع ��ض
النظم األوروبية ويتطلب نضجا
اج� �ت� �م ��اع� �ي ��ا وم � �س � �ت� ��وى ث �ق��اف��ي
معني واالص��ل ان يكون تنظيمه
ف��ي ق��ان��ون امل��راف�ع��ات شانه شأن

دع��وي رد القاضي ال ف��ي قانون
تنظيم القضاء.
وتمنى الجيران ع��دم املبالغة
ف� ��ي ت �ن �ظ �ي��م دع� � ��وى امل �خ��اص �م��ة
وإثارة الجدل حولها درءا ملا هو
م�ث��ار وال نعلم م��دى صحته من
ان��ه ات�ف��اق م��ع بعض التوجهات
على اق��رار املخاصمة لترضيات
سياسية ذل��ك ان م�ب��دأ استقالل

ال �ق �ض��اء ي �ج��ب ان ي �ك��ون ش �ع��ارا
ودث� � � � ��ارا م� �ع ��ا رض � ��ي م� ��ن رض ��ي
وسخط من سخط.
وشدد الجيران على ان تطبيق
ق��ان��ون التفتيش القضائي مهم
ج � � ��دا ألن األخ � � �ط� � ��اء ف � ��ي ب �ع��ض
االح� � �ك � ��ام ب� ��ات� ��ت واق � �ع� ��ا م��رع �ب��ا
ل�ل�م�ت�ق��اض�ين وه �ن��اك م��آس��ى في
املحاكم يندى لها الجبني.

وتابع :قرر املشرع الدستوري
أن ال س�ل�ط��ان ع�ل��ى ال �ق��اض��ي في
قضائه إال أن ه��ذا النص بسبب
س� ��وء ال �ت �ط �ب �ي��ق ج �ع��ل ال �ق��اض��ي
س�ل�ط��ان��ا ف��ي ق�ض��ائ��ه ومل ��ا ك��ان��ت
ال�س�ل�ط��ة امل�ط�ل�ق��ة م�ف�س��دة مطلقة
لذلك يجب خلق شيء من التوازن
ب�ين ه��ات�ين ال�ق��اع��دت�ين وال يكون
ذل � ��ك إال ب �ت �ش��ري��ع ق� ��ان� ��ون ي�ح��د

م��ن ه��ذا اإلط�ل�اق وي�ج�ب��ر أخ�ط��اء
القاضي خصوصا أن التفتيش
ال �ق �ض��ائ��ي ع��اج��ز ع��ن ذل ��ك ل�ع��دم
تطبيقه وتفعيله.
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أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات برغبة على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
 12939رغبة قدمها  317نائبا .والدستور تنشرها تباعا على  4حلقات.

الفصل التشريعي السادس:
 670اقتراحا برغبة قدمها  47نائبا
الرغبات خالل الفصل السادس

إعداد الملف -
عبده ابراهيم وأيمن
عبداهلل وسامح محمد:
نستكمل اليوم في الحلقة
الثالثة االقتراحات برغبة
التي تقدم بها النواب خالل
الفصول التشريعية السادس
والسابع والثامن والتاسع
والعاشر حيث قدم  47نائبا
في الفصل السادس 670
رغبة وفي السابع قدم 43
نائبا  1236رغبة وفي الثامن
قدم  47نائبا  1067رغبة
وفي التاسع قدم  50نائبا
 1668رغبة وفي العاشر
قدم  48نائبا  2078رغبة
وفيما يلي التفاصيل:
 670اق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ق��دم �ه��ا
 47ن��ائ �ب��ا ف ��ي ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
السادس تعلقت غالبيتها باملرافق
وال� � �خ � ��دم � ��ات وامل� � � � � ��رور وال �ت �ع �ل �ي��م
وال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة وال �ع �س �ك��ري�ين
والرعاية الصحية وغيرها.
وأكثر النواب تقديما لالقتراحات
ب��رغ �ب��ة ف ��ي ه� ��ذا ال �ف �ص��ل ال �ن��ائ �ب��ان
عبدالرحمن الغنيم وهادي الحويلة
ح �ي��ث ق ��دم ك��ل م�ن�ه�م��ا  58اق �ت��راح��ا
وال�ن��ائ��ب أح�م��د ب��اق��ر ب�ـ  53اقتراحا
ث��م ال �ن��ائ��ب ج��اس��ر ال��راج �ح��ي ب �ـ 39
اقتراحا برغبة.
وك� � � � ��ان ل � �ل � �م� ��راف� ��ق وال� � �خ � ��دم � ��ات
النصيب األكبر من تلك االقتراحات
بـ  98اقتراحا وامل��رور بـ  89اقتراحا
ثم التعليم بـ  78اقتراحا والرعاية
السكنية بـ  64اقتراحا برغبة.
وك ��ان ع ��دد االق �ت��راح��ات ف��ي دور
االن�ع�ق��اد األول للفصل التشريعي
السادس قد بلغت  317اقتراحا وفي
دور االنعقاد الثاني  353اقتراحا.
وأبرز الرغبات التي قدمها النواب
هي :تخفيض قيمة القسط الشهري
ألص� �ح ��اب ال �ب �ي��وت ال �ح �ك��وم �ي��ة من
ذوي ال ��دخ ��ل امل �ت��وس��ط ف ��ي جميع
مناطق ال�ك��وي��ت وإن �ش��اء ف��رع لبنك
ال �ت �س �ل �ي��ف واالدخ � � � � ��ار ف� ��ي م��دي �ن��ة
ال�ج�ه��راء تيسيرا إلن�ج��از معامالت
املواطنني املتعاملني مع ه��ذا البنك

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

تصنيف موضوعات الرغبات
في الفصل السادس

%10.3

%47.3

%52.7

%89.7

تصنيف
االقتراحات

دور
االنعقاد

األول

الثاني

االجمالي

العدد

601

69

670

العدد

317

353

670

املعدل

% 89.7

% 10.3

% 100

املعدل

% 47.3

% 52.7

% 100

فردي

من سكان هذه املحافظة واالقتصار
في كل وزارة من وزارات الدولة علي
وظيفة واح��دة لوكيل وزارة اصيل
ووظيفة اخرى لوكيل وزارة مـساعد
ي� �ع ��اون ��ه واس � �ن� ��اد اي � � ��واء امل �ع��اق�ي�ن
ورعايتهم إلى وزارة الصحة العامة
بدال من وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل بوصف وزارة الصحة هي
االح� � ��ق وان ي� �ق ��دم ل� �ط�ل�اب م �ع��اه��د
وم� ��راك� ��ز ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت�ع�ل�ي��م
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت� ��دري� ��ب وج��ام �ع��ة
الكويت مقررات خاصة عن الدستور
الكويتي وتشكيل هيئة تحكيم في
دائ ��رة ك��ل م�ح��اف�ظ��ة م��ن خ�ي��ار ذوي
ال�ص�لاح والتقوى والحكمة لتولي
ال�ت��وف�ي��ق ب�ي�ن االزواج ف��ي امل�س��ائ��ل
امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب� � ��األح� � ��وال ال �ش �خ �ص �ي��ة
وحسم خالفاتهم العائلية وزي��ادة
ع �ل ��اوة اج �ت �م��اع �ي��ة ب��ال �ن �س �ب��ة إل ��ى
ج�م�ي��ع م��ن ي�س�ت�ح�ق��ون��ه ون �ق��ل مقر
اإلدارة العامة للمباحث الجنائية
إلى منطقة اخرى واعفاء املواطنني
الذين منحوا في املاضي بيوتا من
بيوت ذوي الدخل املحدود او بيوت
ذوي الدخل املتوسط وإعادة النظر
في اج��راءات التقاضي امام املحاكم
للعمل على تخفيضها وتبسيطها
م� ��ن وزي � � � ��ادة ال� � �ق � ��روض امل �م �ن��وح��ة
ألص � � �ح� � ��اب ب� � �ي � ��وت ذوي ال� ��دخ� ��ل
امل �ح��دود ف��ي منطقة ال �ف��ردوس من

مشترك

االجمالي

( )10االف دينار الى ( )20الف دينار
وانشاء مسجد في كل ن��اد رياضي
وان يكون املسجد في مكان يسمح
للشباب والجمهور بتأدية الصالة
وم�ن��ح الجنسية الكويتية مل��ن لهم
ال�ح��ق ف��ي الحصول عليها وات��اح��ة
ال�ف��رص��ة لطالبيها ل�ل�ح�ض��ور ام��ام
لجان البحث ف��ي ه��ذا االم��ر لعرض
وجهة نظرهم امام هذه اللجان وان
تتضمن اإلذاع��ة املسموعة واملرئية
التي تبثها اجهزة االعالم في الدولة
م��ا ي��دور ف��ي جلسات مجلس االم��ة
من حوار ومناقشات تهم املواطنني
وم� �ع ��ام� �ل ��ة ال � �ج � �ن ��دي ال� � � ��ذي ب � ��دون
جنسية والذي لم يشترك في معارك
 1973 / 1967ب �م �ص��ر وس� ��وري� ��ا
معاملة زميله الذي اشترك في تلك
الحروب مشمولة بقانون معاشات
وم �ك��اف��آت ت�ق��اع��د ال�ع�س�ك��ري�ين عند
اح��ال �ت��ه ل �ل �ت �ق��اع��د وان� �ش ��اء ه�ي�ئ��ات
ت ��أخ ��ذ ش� �ك ��ل ج �م �ع �ي��ات ت �ع��اون �ي��ة
ع �ق��اري��ة ت �ط ��رح اس �ه �م��ا ل�لاك �ت �ت��اب
العام ومنح قرض تأثيث سكن لكل
م��واط��ن يحصل علي بيت حكومي
م�ت��وس��ط او م �ح��دود ف��ي ح ��دود 10
االف دي �ن��ار وان� �ش ��اء ق �س��م ل�لإع�لام
بكلية آداب جامعة الكويت وصرف
عالوة للمتقاعدين عن االبناء الذين
يرزقون بهم وتعويض املزارعني في
منطقتي الوفرة والعبدلي وغيرهما

م � ��ن امل � �ن� ��اط� ��ق ال � ��زراع � � �ي � ��ة ن �ت �ي �ج��ة
ل�ت�ل��ف ب �ع��ض امل �ح��اص �ي��ل ال��زراع �ي��ة
بسبب م��وج��ة ال �ب��رد وإل �غ��اء جميع
االس �ت �ث �ن��اءات امل�ت�ع�ل�ق��ة بالحصول
علي الرعاية السكنية واضافة مدة
خ �م��س س �ن ��وات ك �خ��دم��ة اع �ت �ب��اري��ة
لكل موظف عند احالته إلى التقاعد
تدخل في حساب املعاش التقاعدي
وان � � �ش� � ��اء ج� �م� �ع� �ي ��ة ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن
وتخصيص مقر لها وفتح قنصلية
كويتية في اسطنبول وزيادة قرض
ال ��زواج إل��ى ارب�ع��ة االف دي�ن��ار على
ان يكون نصفه منحة ال ترد واعفاء
ال �ش �ب ��اب ال ��زي ��ن ت� ��زوج� ��وا م ��ن ق�ب��ل
م��ن س ��داد ب��اق��ي االق �س��اط املطلوبة
منهم للبنك وتبليط كافة األرصفة
وال �ف��راغ��ات امل ��وج ��ودة ب�ين ال�ب�ي��وت
وتسوير االراضي الفضاء وتشجير
واقامة الحدائق املناسبة وذل��ك في
جميع م�ن��اط��ق ال�س�ك��ن النموذجية
ال �ت ��ي ت �م��ت ف �ي �ه��ا اغ �ل ��ب ال �خ��دم��ات
وف � ��ق ب ��رن ��ام ��ج زم� �ن ��ي م� �ح ��دود ف��ي
ضوء الخطة العامة وتطبيق القرار
ال� �خ ��اص ب �ت �ع��دي��ل ن �ظ ��ام ال �ب �ع �ث��ات
ع � �ل� ��ى ال� �ط� �ل� �ب ��ة امل� �س� �ت� �ج ��دي ��ن وأال
يشمل ه��ذا ال�ق��رار بأحكامه الطلبة
ال��ذي��ن ي��درس��ون ف��ي ال�ج��ام�ع��ة قبل
ص� � ��دوره وع �م ��ل م� �خ ��ارج وم ��داخ ��ل
وإع � � ��ادة ف �ت��ح ب �ع��ض ال � �ش� ��وارع في
ب�ع��ض امل �ن��اط��ق واس �ت �ح��داث ق��رض

ت��أث �ي��ث مل ��ن خ �ص��ص ل ��ه ب �ي��ت دخ��ل
متوسط وتوزيع االكشاك اململوكة
ل� �ل ��دول ��ة ع �ل��ى امل �ت �ق��اع��دي��ن وك��ذل��ك
االرام � ��ل واالي �ت ��ام وان �ش��اء دي��وان�ي��ة
للمتقاعدين بمنطقة كيفان تشرف
ع �ل��ى ادارت � �ه � ��ا وت �ج �ه �ي��زه��ا وزارة
ال � � �ش� � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل
وانشاء جامعة تطبيقية ذات طابع
مميز م��ن ح�ي��ث ال�ك�ل�ي��ات واالق �س��ام
ال �ع �ل �م �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت �ش �غ �ل �ه��ا ل �ت �ل �ب��ي
ح��اج��ات املجتمع م��ن التخصصات
الفنية املؤهلة تأهيال عاليا وزيادة
امل� �س ��اع ��دات ال �ت��ي ت �ص��رف �ه��ا وزارة
الشؤون االجتماعية والعمل لألسر
املحتاجة واالرام��ل واالي�ت��ام بنسبة
 % 50م� ��ن امل �ب �ل ��غ امل �خ �ص ��ص ل�ه��م
حاليا وزي��ادة بدل االيجار املمنوح
ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن م� ��ن وزارة ال � �ش� ��ؤون
االجتماعية ومنح عالوة اجتماعية
ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن ع� ��ن االب� � �ن � ��اء ال ��ذي ��ن
يرزقون بهم.

املوضوعات

العدد

مرافق وخدمات

98

املرور

89

التعليم

78

الرعاية السكنية

64

العسكريون

62

الرعاية الصحية

59

شؤون األسرة

39

القروض

25

تسمية شوارع
ومناطق

18

املتقاعدون

18

القضاء

17

اتصاالت

14

املعاقون

13

التوظيف

11

املعاشات

11

اإلعالم

10

االقتصاد

9

العمل األهلي

8

التجنيس والبدون

8

الشباب والرياضة

1

موضوعات اخرى

18

اإلجمالي

670

10
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الفصل التشريعي السابع:
 1236اقتراحا برغبة قدمها  43نائبا
الرغبات خالل الفصل السابع

 1236اق� � �ت � ��راح � ��ا ب� ��رغ � �ب� ��ة ف��ي
ال � �ف � �ص� ��ل ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ي ال� �س ��اب ��ع
قدمها  43نائبا تتعلق معظمها
بالشأن الخدمي واملرافق واملرور
وال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ص �ح �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
وال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة وأي� �ض ��ا م��ا
ي � �خ� ��ص ال � �ع � �س � �ك� ��ري �ي�ن وش� � � ��ؤون
األس � � � � � ��رة وق � � � � � ��روض امل� ��واط � �ن �ي��ن
وغيرها.
وك � � ��ان أك� �ث ��ر ال� � �ن � ��واب ت �ق��دي �م��ا
ل �ل��اق� � �ت � ��راح � ��ات ب� ��رغ � �ب� ��ة ال� �ن ��ائ ��ب
ه��ادي الحويلة ب �ـ 170رغ�ب��ة يليه
ال �ن��ائ��ب ش � ��ارع ال �ع �ج �م��ي ب� �ـ 110
رغبة والنائب مفرج نهار بـ 105
رغبات.
والنصيب األكبر من اقتراحات
النواب للمرافق والخدمات بـ 240
اق �ت��راح��ا وامل� ��رور ب �ـ  158اق�ت��راح��ا
والرعاية الصحية بـ 136اقتراحا
والتعليم بـ 119اقتراحا والرعاية
السكنية بـ  96اقتراحا.
وأق��ل االق�ت��راح��ات برغبة كانت
م��ن نصيب امل�ع��اق��ون ب�ـ  6رغبات
واالتصاالت بـ  8رغبات.
وكان عدد االقتراحات في دور
االنعقاد االول للفصل التشريعي
ال� �س ��اب ��ع ق� ��د ب� �ل ��غ  598اق� �ت ��راح ��ا
وال� � �ث � ��ان � ��ي  129وال� � �ث � ��ال � ��ث 195
والرابع  314اقتراحا برغبة.
وأب� � ��رز ال ��رغ� �ب ��ات ال �ت��ي ق��دم�ه��ا
النواب هي:
م �ن��ح ال� ��زوج� ��ة غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة
التي تتزوج من كويتي الجنسية
الكويتية وتبليط ارص�ف��ة جميع
ال � �ق � �ط� ��ع ال � �س � �ك � �ن � �ي ��ة وت � �ع� ��وي� ��ض
امل� � ��زارع� �ي��ن واص� � �ح � ��اب امل� ��واش� ��ي
ال ��ذي ��ن ت �ع��رض��وا ألع �م ��ال ال�س�ل��ب
وال�ن�ه��ب م��ن ق�ب��ل ال �غ��زو ال�ع��راق��ي
وق� � �ب � ��ول ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن م � ��ن ح �م �ل��ة
ال� ��دك � �ت� ��وراه ل �ل �ع �م��ل ف� ��ي ج��ام �ع��ة
ال� �ك ��وي ��ت واع � �ط� ��اء ق � ��رض ب�ق�ي�م��ة
ع �ش��رة آالف دي� �ن ��ار ك��وي �ت��ي ل�ك��ل
م ��ن أص� �ح ��اب ب� �ي ��وت امل �غ �ف ��ور ل��ه
الشيخ عبد الله السالم لترميمها
وت �ث �ب �ي��ت ال � �ع �ل�اوة ال�ت�ش�ج�ي�ع�ي��ة
ل�ل�م��درس ال�ك��وي�ت��ي ع�ن��د التقاعد
وص��رف ب��دل سكن للمطلقات في
حدود مائة دينار شهريا وانشاء
ل �ج �ن��ة ت �خ �ت��ص ب ��رع ��اي ��ة ش� ��ؤون
امل�ش��وه�ين خلقيا ال��ذي��ن اصيبوا
م ��ن ج� ��راء ال �غ ��زو وت��وف �ي��ر أراض
ح �ك ��وم �ي ��ة ل� �ل� �ش ��رك ��ات ال �ع �ق ��اري ��ة
ب �ع��دد  400 - 300وامل��واف �ق��ة على

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

%12.6

تصنيف موضوعات الرغبات
في الفصل السابع

%25.4
%48.4

%87.4

%15.8
%10.4

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

العدد

1080

156

1236

العدد

598

129

195

314

1236

املعدل

% 87.4

% 12.6

% 100

املعدل

٪ 48٫4

٪ 10٫4

٪ 15٫8

٪ 25٫4

٪ 100

منح العائلة الكويتية الحق في
ال �ت��وس��ع ال ��رأس ��ي ف��ي ال �ب �ن��اء ملن
يرغب فيه وذلك في حدود  3ادوار
وم� �س ��اواه اإلط �ف��ائ �ي�ين ال�ع��ام�ل�ين
ب � �ش� ��رك� ��ه ن � �ف� ��ط ال � �ك� ��وي� ��ت ال� ��ذي� ��ن
اس �ه �م��وا ب��ال �ج �ه��ود امل �م �ت��ازة في
اطفاء النيران التي كانت مشتعلة
في بحيرات النفط وتغيير االسم
الحالي ملنطقة سلوى إلى منطقة
البدع وتوحيد الزي للطالبات في
امل��رح�ل�ت�ين امل�ت��وس�ط��ة وال�ث��ان��وي��ة
وم� �ن ��ع ت �ع �ي�ين ال �س �ك��رت �ي ��رات ف��ي
املدارس االبتدائية بنني وتحويل
العامالت حاليا وتكثيف البرامج
ال ��دي �ن �ي ��ة ف� ��ي ال �ت �ل �ف ��از واإلذاع � � ��ة
وان �ش��اء ق�ن��اة تلفزيونية ج��دي��دة
ت � �خ � �ص ��ص ل � �ل � �ب� ��رام� ��ج ال ��دي� �ن� �ي ��ة
وزي� � � � � ��ادة ب � � ��دل ال � �س � �ك� ��ن ل �ج �م �ي��ع
م ��وظ� �ف ��ي س � �ف� ��ارات � �ن� ��ا ب ��ال� �خ ��ارج
وص� ��رف ب ��دل ن �ق��ل ل�ل��دب�ل��وم��اس��ي
امل �ت��زوج ب��واق��ع ش�ه��ري��ن ب��دال من
ش� �ه ��ر ون � �ص� ��ف ال� �ش� �ه ��ر وزي � � ��ادة
رواتب الدبلوماسيني في الخارج
ب � ��واق � ��ع  % 25ل � �ب � ��دل ال �ت �م �ث �ي��ل
و % 40ل �ب ��دل االغ � �ت� ��راب و% 15
للموظفني ووق��ف العمل مل��دة 15
دقيقة ف��ي ال ��وزارات وامل��ؤس�س��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وج � �م � �ي� ��ع امل � �ح �ل�ات
لتأدية الصالة انشاء هيئة عليا
ت �ح��ت اس� ��م ال �ت��وج �ي��ه واالرش� � ��اد

ال�ش��رع��ي وان �ش��اء ط��ري��ق للمشاة
ح ��ول م�ن�ط�ق��ة ال �ص �ب��اح �ي��ة وع ��دم
السماح للوافد باملغادرة املؤقتة
ل� �ل� �ب�ل�اد إال ب� �ع ��د ح� �ص ��ول ��ه ع �ل��ى
ك� �ت ��اب رس� �م ��ي م �ع �ت �م��د ال �ت��وق �ي��ع
م��ن ص��اح��ب ال �ع �م��ل ب��امل��واف �ق��ة له
م �غ��ادرت��ه ال� �ب�ل�اد ب ��إج ��ازة وم�ن��ح
ال � � �ق� � ��رض امل � �خ � �ص� ��ص ل �ل �ت ��رم �ي ��م
ل�ج�م�ي��ع أص �ح��اب امل �ن ��ازل ف��ي كل
امل�ن��اط��ق ك��ام�لا م��ن دون تقليص
أو تأخير ومن دون قيد أو شرط
واع �ف��اء ال�ق�ض��اء م��ن اداء الخدمة
ال �ع �س �ك��ري��ة اإلل��زام �ي��ة األس��اس �ي��ة
واض��اء ة وترصيف كل من طريق
الساملي والنويصيب والتعجيل
ب��إن �ج��از امل� �ش ��روع ��ات االس �ك��ان �ي��ة
وال �ع �م��ران �ي��ة وت �ح��وي��ل م �ش��اري��ع
ال� �ت� �ق� �س� �ي ��م االس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة إل� ��ى
م �ش��روع��ات خ��اص��ة وط��رح�ه��ا في
ال�س��وق املحلية ف��ي م��دة اقصاها
ن � �ه� ��اي� ��ة ال � � �ع� � ��ام ال� � �ح � ��ال � ��ي 1993
وم�ن��ح ع�ل�اوات ش�ه��ري��ة للضباط
والعاملني بالشرطة ق��دره��ا 100
دي� �ن ��ار ب ��اإلض ��اف ��ة ل��رات �ب��ه وم �ن��ح
ب ��دل ط�ب�ي�ع��ة ع �م��ل ل�ل�ع��ام�ل�ين في
دور ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ومنح
قروض زواج قيمة كل منها اربعة
االف دي �ن��ار منها ال �ف��ان منحة ال
ت � ��رد وال� �ب ��اق ��ي اق � �س� ��اط وت �ب �ل �ي��ط
وتوسيع مواقف حديقة الحيوان

ف� ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ع� �م ��ري ��ة وت �س �ل �ي��م
وث � � ��ائ � � ��ق امل � �ل � �ك � �ي� ��ة ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن
اصحاب القسائم ارض وق��روض
دون االن� �ت� �ظ ��ار وت� �ع ��دي ��ل ل��وائ��ح
بيت الزكاة واالبقاء على البدالت
ال �ت��ي ي �ت �ق��اض��اه��ا امل ��وظ ��ف اث �ن��اء
م ��دة ع �م �ل��ه ف ��ي ال��وظ �ي �ف��ة ال �ع��ام��ة
وضمهما للمعاش التقاعدي عن
ت�ق��اع��ده وتخفيف االع�ب��اء املالية
ع��ن امل��واط �ن�ين وال��دي��ون الناتجة
ع��ن ف��وات�ي��ر ال�ه��وات��ف مل�ك��امل��ات لم
ي �ق��م ب �ه��ا اص �ح��اب �ه��ا وذل� ��ك اث �ن��اء
ف � �ت� ��رة ال� � �غ � ��زو ال � �ع� ��راق� ��ي ل �ل �ب�ل�اد
وت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة ل�ف�ح��ص امل�ت�ق��دم
الختبار رخصة القيادة وضرورة
اهتمام وزارة التربية بالفصول
ال �ص �ي �ف �ي��ة وت �ش �ج �ي��ع امل ��درس�ي�ن
ال ��ذي ��ن ي �ق��وم��ون ب��ال �ت��دري��س ف��ي
ه� � ��ذه ال � �ف � �ص ��ول وان� � �ش � ��اء م �ك �ت��ب
ل �ط ��وارئ ال �ط��رق وامل �ج ��رى وع��دم
ال� �س� �م ��اح ل �ل �ع��ام �ل�ي�ن ب��ال �ش��رك��ات
وامل��ؤس�س��ات والكفالء الكويتيني
بالسفر إلى الخارج اال بالحصول
ع� � �ل � ��ى ت� � �ص � ��ري � ��ح م � � ��ن ك� �ف�ل�ائ� �ه ��م
وال� �ت� �ع� �ج� �ي ��ل ب� �ت� �ع ��وي ��ض م ��رب ��ي
االغ �ن��ام وامل��واش��ي ع�م��ا تعرضوا
له من خسارة وانشاء مقر ملنظمة
العفو ال��دول�ي��ة بالكويت وزي��ادة
امل� �ك ��اف ��أة ال �ش �ه��ري��ة ل �ط�ل�اب ك�ل�ي��ة
ال�ط��ب واس �ت �م��رار ص��رف ال�ع�لاوة

االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ألب � �ن� ��اء ال �ك��وي �ت��ي
امل �ت �ق��اع��د ورف � ��ع ال �س �ق��ف األع �ل��ى
ل �ل �ت �ث �م�ين م� ��ن  64ال� �ف ��ا إل � ��ى 150
ال � ��ف دي � �ن� ��ار ك ��وي� �ت ��ي وامل � �س� ��اواة
ف ��ي امل �ع��ام �ل��ة ب�ي�ن م��واط �ن��ي دول
مجلس التعاون الخليجي وبني
امل��واط �ن�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ف��ي جميع
مؤسسات الدولة واسقاط جميع
ال��دي��ون املستحقة على امل��زارع�ين
ل� �ل� �ب� �ن ��ك ال � �ص � �ن� ��اع � ��ي وم� �ن� �ح� �ه ��م
م � � �س � ��اع � ��دات م� ��ال � �ي� ��ة وت� �ش� �ج� �ي ��ع
ال� �ف� �ت� �ي ��ات ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ات وح �ث �ه��ن
على االلتحاق بمجال التمريض
وزي � � ��ادة امل� �ك ��اف ��أة ال �ش �ه��ري��ة ل�ه��م
واملوافقة على قبول ابناء األئمة
واملؤذنني في امل��دارس الحكومية
وال �س �م��اح ل�ل�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ق�ط��اع
ال� �ح� �ك ��وم ��ي وال� � �خ � ��اص وااله� �ل ��ي
ال��واف��دي��ن م�ن�ه��م ب��ال�ت�ق��دم ل ��وزارة
الداخلية لطلب االل�ت�ح��اق بعائل
ممن ال يقل رات�ب�ه��م ال�ش�ه��ري عن
( )300دينار كويتي.

املوضوعات

العدد

مرافق وخدمات

240

املرور

158

الرعاية الصحية

136

التعليم

119

الرعاية السكنية

96

شؤون األسرة

77

العسكريون

76

القروض

67

العمل األهلي

46

التوظيف

36

املتقاعدون

28

املعاشات

25

تسمية شوارع
ومناطق

23

اإلعالم

18

التجنيس والبدون

17

الشباب والرياضة

14

القضاء

13

االقتصاد

11

اتصاالت

8

املعاقون

6

موضوعات اخرى

22

اإلجمالي

1236

aldostoor

الثالثاء  08جمادى األولى  16 . 1437فبراير 2016

الرغبات النيابية
في  14فصال

ملف

11

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات برغبة على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
 12939رغبة قدمها  317نائبا .والدستور تنشرها تباعا على  4حلقات.

الفصل التشريعي الثامن:
 1067اقتراحا برغبة منها  87مشتركا
الرغبات خالل الفصل الثامن

 1067رغبة نيابية قدمها 47
ن��ائ �ب��ا ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال � �ث� ��ام� ��ن ت� �ن ��وع ��ت ب �ي��ن رغ� �ب ��ات
ف��ي م��راف��ق ال �خ��دم��ات والتعليم
وال� �ص� �ح ��ة وك� � ��ان أك� �ث ��ر ال� �ن ��واب
ت �ق��دي �م��ا ل�ل�اق� �ت ��راح ��ات ال �ن��ائ��ب
ه ��ادي ال�ح��وي�ل��ة ح�ي��ث ق��دم 110
رغ �ب��ات ف��ال �ن��ائ��ب ع �ل��ي ع�ب��دال�ل��ه
ال �س �ع �ي��د ب� �ـ  79رغ� �ب ��ة ف��ال �ن��ائ��ب
مفرج نهار بـ  71رغبة ثم النائب
مسلم البراك بـ  60رغبة.
ف � ��ي امل � �ق� ��اب� ��ل ف � � ��إن ال ��رغ � �ب ��ات
ال �خ��اص��ة ب��امل��راف��ق وال �خ��دم��ات
ت� � �ص � ��درت ال� �ق ��ائ� �م ��ة ح� �ي ��ث ق ��دم
ال� �ن ��واب ب �ش��أن �ه��ا  178رغ �ب��ة ثم
ج� ��اء ت ب �ع��ده��ا رغ� �ب ��ات ال �ق �ط��اع
التعليمي بـ  142رغبة فالقطاع
ال�ص�ح��ي ب �ـ  139رغ�ب��ة ث��م قطاع
املرور بـ  88رغبة.
وت� �ب�ي�ن أن ه� �ن ��اك  991رغ �ب��ة
ق��دم �ه��ا ال� �ن ��واب م �ن �ف��ردي��ن و76
رغبة قدموها مشتركني.
وب �ل��غ إج �م��ال��ي ال ��رغ �ب ��ات ف��ي
دور االن�ع�ق��اد األول م��ن الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث��ام��ن  646رغ �ب��ة
والثاني  253رغبة والثالث 168
رغبة.
وأب� ��رز ال��رغ �ب��ات ال �ت��ي ق��دم�ه��ا
ال �ن��واب ه ��ي :ان �ش��اء إذاع� ��ة علي
غ � � � ��رار إذاع � � � � ��ة ال � � �ق� � ��رآن ال� �ك ��ري ��م
وإذاع � � � � ��ة ال � �ش � �ب� ��اب وال� ��ري� ��اض� ��ة
واإلذاع � � � ��ة ال� �خ ��اص ��ة ب��ال �ب��رام��ج
األج�ن�ب�ي��ة ت�ح��دد م��واع�ي��ده��ا من
ق�ب��ل وزارة االع�ل�ام ل�ن�ق��ل اخ�ب��ار
مجلس االم��ة وتغطية جلساته
و اط � �ل ��اق اس� � �م � ��اء ش �خ �ص �ي��ات
م��رم��وق��ة على ع��دد م��ن ال�ش��وارع
وامل �ن��اط��ق وم �ع��ام �ل��ة اب �ن��اء دول
م� �ج� �ل ��س ال � �ت � �ع � ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي
م �ع��ام �ل��ة ال �ك��وي �ت �ي�ين ف ��ي ف��رص
العمل في القطاع الحكومي مع
استثنائهم من سياسه االحالل
املطبقة ع�ل��ى ال�ع�م��ال��ة األجنبية
وقيام الحكومة بتقديم مشروع
ق ��ان ��ون إل � ��ى امل �ج �ل��س ف ��ي ش��ان
ت��وج �ي��ه وت�ن�ظ�ي��م اع �م��ال ال�ب�ن��اء
وش ��روط ��ه وم��واص �ف��ات��ه ال�ف�ن�ي��ة
والهندسية وقيام مجلس ادارة
بنك التسليف واالدخ��ار بالنظر
ف��ي زي� ��ادة ق�ي�م��ة ال �ق��روض ال�ت��ي
تمنح للترميم او إع ��ادة البناء
ب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة مل � �س� ��اك� ��ن م �ن �ط �ق �ت��ي
الساملية وسلوى وان يوجه بنك

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

%7.1

تصنيف موضوعات الرغبات
في الفصل الثامن

%15.8

املوضوعات

العدد

مرافق وخدمات

178

التعليم

142

الرعاية الصحية

139

املرور

88

الرعاية السكنية

72

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

االجمالي

تسمية شوارع
ومناطق

56

العدد

991

76

1067

العدد

646

253

168

1067

العسكريون

51

املعدل

٪ 92.9

٪ 7.1

٪ 100

املعدل

% 60.5

% 23.7

% 15.8

٪ 100

شؤون االسرة

39

التوظيف

38

القروض

37

املتقاعدون

30

املعاشات

29

التجنيس والبدون

26

العمل األهلي

26

اإلعالم

24

االقتصاد

23

اتصاالت

18

الشباب والرياضة

16

القضاء

11

املعاقون

17

موضوعات اخرى

7

اإلجمالي

1067

%92.9

الكويت املركزي البنوك املحلية
إل � � ��ى ق � �ب� ��ول إق� � � � ��راض اص � �ح ��اب
املعاشات التقاعدية وفقا لذات
االج� � � ��راء ات ال �ت��ي ت�ت�ب�ع�ه��ا ه��ذه
ال �ب �ن��وك ع �ن��د اق � ��راض ال�ع��ام�ل�ين
ب��ال��دول��ة وت �ك �ل �ي��ف ال�ع�س�ك��ري�ين
م ��ن م�ن�ت�س�ب��ي وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
بالقيام بمهام ميدانية على ان
يتولى امل��دن�ي��ون امل�ه��ام اإلداري��ة
ب� � � ��ال� � � ��وزارة وال� � �س� � �م � ��اح ل� �ط�ل�اب
ال�ب�ع�ث��ات ال��دراس �ي��ة ف��ي ال�خ��ارج
ع� �ن ��د ح� �ص ��ول� �ه ��م ع� �ل ��ى امل ��ؤه ��ل
ال � ��دراس � ��ي ل �ل �م �ط �ل��وب وان �ت �ه��اء
ب �ع �ث ��ات �ه ��م وع� ��ودت � �ه� ��م ن �ه��ائ �ي��ا
إل� ��ى ال� �ب�ل�اد ب� ��إدخ� ��ال س �ي��ارت�ين
م��ع اس�ت�ث�ن��ائ�ه��م م��ن ش ��رط سنة
ال � �ص � �ن� ��ع إلدخ � � � � ��ال ال� �س� �ي ��ارت�ي�ن
إل� � ��ى ال� � �ب �ل��اد وان � � �ش� � ��اء م ��درس ��ة
حكومية تستوعب الطلبة ذوي
ال � �ح� ��اج� ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة وان � �ش� ��اء
دوائ� � ��ر ب��امل �ح��اك��م ال �ك �ل �ي��ة ل�ن�ظ��ر
قضايا التعويض عن الحوادث
بصفة ع��اج�ل��ة وب�ن�ظ��ام اج��رائ��ي
مبسط إلنهاء القضايا في فترة
وجيزة رفع قيمة بدل التفتيش
م��ن  40دي� �ن ��ارا إل ��ى  100دي �ن��ار
وع �ن��د ض�ب��ط امل�ف�ت��ش الجمركي
اي ض �ب �ط �ي ��ة ج� �م ��رك� �ي ��ة ي �م �ن��ح
ث� �ل ��ث ق �ي �م��ة امل� � � ��واد امل �ض �ب��وط��ة
كمكافأة له على الضبطية بعد
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ت �ق ��دي ��ر ث �م �ن �ه��ا وزي � � � ��ادة ال ��دع ��م
امل � ��ال � ��ي ال � � � ��ذي ت � �ق� ��دم� ��ه ال � ��دول � ��ة
مل��راك��ز ال�ب�ح��ث العلمي بجامعة
ال� �ك ��وي ��ت وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن امل ��راك ��ز
وق �ي��ام م�ج�ل��س ادارة ال�خ�ط��وط
ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��وق��ف ك��اف��ة
التخفيضات على اسعار تذاكر
للوزراء والوزراء السابقني ومن
ف ��ي ح �ك �م �ه��م واع � �ض� ��اء م�ج�ل��س
االم ��ة واع �ض��اء امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي
واالع � � �ض� � ��اء ال� �س ��اب� �ق�ي�ن وك ��اف ��ة
ال�ع��ام�ل�ين بالحكومة والهيئات
واالدارات وامل��ؤس�س��ات التابعة
ل �ه��ا وال �س �م ��اح ل �ل �م��واط��ن ال ��ذي
باع عقاره ان يحصل على قرض
عقاري كامل للمرة الثانية بعد
اعادته للقرض االول كامال وأن
ي �ق��وم ب�ن��ك ال�ت�س�ل�ي��ف واالدخ� ��ار
ب �م� �ن ��ح ذوي ال � ��دخ � ��ل امل � �ح� ��دود
ال � ��ذي � ��ن ت � ��م ت �س �ل �ي �م �ه��م وث ��ائ ��ق
تمليك ويرغبون بشراء قسيمة
وب�ن��ائ�ه��ا ق��رض��ا بقيمة  35أل��ف
دي� �ن ��ار ب ��دال م ��ن  25أل ��ف دي �ن��ار
ال� �ت ��ي ت �م �ن��ح ح��ال �ي��ا وأن ت �ق��وم
الهيئة العامة لالستثمار بطرح
 % 60من أسهم شركة املنتجات
ال � ��زراع � �ي � ��ة ل�ل�اك� �ت� �ت ��اب وص � ��رف
ت��ذاك��ر سنوية لطلبة ال��دراس��ات
العليا وع��ائ�لات�ه��م أس��وة ببقية
املبعوثني الكويتيني في الخارج

وإع�ف��اء امل��زارع�ين املدينني لبنك
ال� �ت� �س� �ل� �ي ��ف واالدخ� � � � � � � ��ار وب� �ن ��ك
ال� �ك ��وي ��ت ال �ص �ن��اع��ي م ��ن س ��داد
ال� ��دي� ��ون امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل �ي �ه��م م��ن
القروض ونقل إدارة املحاكمات
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل � �ل ��إدارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل � �ل � �ش� ��ؤون ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة
ب� � ��وزارة ال��داخ �ل �ي��ة م ��ن ض��اح�ي��ة
النزهة إل��ى جهة أخ��رى وإع��ادة
اس �ت �غ�ل�ال امل �ب �ن��ى ال� ��ذي ت�ش�غ�ل��ه
اإلدارة امل��ذك��ورة كمخفر شرطة
وأال ت �ق��ل م� ��دة س ��ري ��ان رخ �ص��ة
القيادة بالنسبة للكويتيني عن
خمس سنوات مع جواز أن يكون
الفحص الطبي لطالب الرخصة
س� � �ن � ��وي � ��ا وف � � �ق � � ��ا ل � �ل� ��إج � � � ��راء ات
وال �ش��روط ال �ت��ي ي�ح��دده��ا وزي��ر
الداخلية وامتداد نطاق سريان
ام� �ت� �ي ��ازات ال �س �ف��ر ال �ت��ي ي�ت�م�ت��ع
ب�ه��ا م��وظ�ف��و م��ؤس�س��ة الخطوط
الجوية الكويتية ليشمل ضباط
وض �ب��اط ص��ف وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
املتقدمني للمؤسسة العامة في
م�ج��ال األم ��ن ل�ح�م��اي��ة ال�ط��ائ��رات
واس� �ت� �ح ��داث م ��داخ ��ل وم� �خ ��ارج
وجسور لعبور املشاة في بعض
املناطق وحظر دخ��ول املركبات
ال �ت��ي ت��زي��د ح �م��ول �ت�ه��ا ع �ل��ى 25
ط�ن��ا ال ��ى ال� �ش ��وارع ال�ف��رع�ي��ة في
امل� �ن ��اط ��ق ال �س �ك �ن �ي��ة وال� �س� �م ��اح

ألص �ح��اب ال�ج��واخ�ي��ر بإمكانية
ن� �ق ��ل ت �خ �ص �ي ��ص ج ��واخ� �ي ��ره ��م
ألف ��راد آخ��ري��ن وان �ش��اء مساجد
ص� �غ� �ي ��رة ف � ��ي ج� �م� �ي ��ع م �ح �ط��ات
ال��وق��ود ف��ي ال�ك��وي��ت وال �ت��ي تقع
ع �ل��ى ال� �ط ��رق ال �س��ري �ع��ة وع ��رض
البرامج الهادفة التي تدعو إلى
ال �ق �ي��م ال �ف��اض �ل��ة واالم �ت �ن ��اع عن
عرض االعمال التي يشارك فيها
ك��ل م��ن أدي ��ن ف��ي ج��ري�م��ة مخلة
ب��ال�ش��رف او األم��ان��ة او االخ�لاق
م��ا ل��م ي�ك��ن ق��د رد ال �ي��ه اع�ت�ب��اره
ومساواة اعضاء هيئة التدريس
ب� ��ال � �ه � �ي � �ئ ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب ب��أع�ض��اء
هيئة التدريس بجامعة الكويت
في الزيادات واالمتيازات.
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الرغبات النيابية
في  14فصال

aldostoor

الثالثاء  08جمادى األولى  16 . 1437فبراير 2016

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات برغبة على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
 12939رغبة قدمها  317نائبا .والدستور تنشرها تباعا على  4حلقات.

الفصل التشريعي التاسع 1668 :اقتراحا
برغبة منها اقتراح للرئيس الخرافي
الرغبات خالل الفصل التاسع
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 1668اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة نيابية
ق ��دم� �ه ��ا  50ن ��ائ� �ب ��ا م � ��ن ب �ي �ن �ه �م��ا
اقتراح لرئيس املجلس في الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ت��اس��ع ت �ن��وع��ت بني
رغ � �ب� ��ات ف� ��ي ال �ت �ع �ل �ي��م وال �ص �ح��ة
وامل ��راف ��ق وال �خ��دم��ات وك� ��ان أك�ث��ر
النواب تقديما لالقتراحات النائب
حسني مزيد بـ  163رغبة فالنائب
م� �ح� �م ��د ال� �خ� �ل� �ي� �ف ��ة ب� � � � � �ـ 113رغ� �ب ��ة
ف��ال�ن��ائ��ب ول�ي��د الطبطبائي ب �ـ 97
رغبة ثم النائبان أحمد الشريعان
وعبدالله ال�ع��رادة بـ  93رغبة لكل
م�ن�ه�م��ا ف��ي امل �ق��اب��ل ف ��إن ال��رغ �ب��ات
ال � �خ ��اص ��ة ب ��ال� �ق� �ط ��اع ال �ت �ع �ل �ي �م��ي
تصدرت القائمة حيث قدم النواب
بشأنها  280رغبة ثم جاء بعدها
رغ� �ب ��ات ال �ق �ط��اع ال �ص �ح��ي ب� �ـ 251
رغ�ب��ة ف��امل��راف��ق وال�خ��دم��ات ب�ـ 235
رغ �ب��ة ث ��م ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة 109
رغبات.
وت� �ب�ي�ن أن ه� �ن ��اك  1572رغ �ب��ة
قدمها النواب منفردين و 96رغبة
قدموها مشتركني وبلغ إجمالي
ال��رغ �ب��ات ف��ي دور االن �ع �ق��اد األول
م � ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال � �ت� ��اس� ��ع  46رغ �ب��ة
وال�ث��ان��ي  244رغ�ب��ة وال�ث��ال��ث 259
رغبة والرابع  1054والخامس 65
رغبة.
وأب � � ��رز ال ��رغ� �ب ��ات ال� �ت ��ي ق��دم�ه��ا
ال �ن��واب ه��ي :وزي� ��ادة ب��دل طبيعة
ال �ع �م��ل ل �ش��اغ �ل��ي وظ �ي �ف��ة ض��اب��ط
م ��راق� �ب ��ة رادار وض� ��اب� ��ط م��راق �ب��ة
ج��وي��ة وزي ��ادة روات ��ب االئ�م��ة 250
دينارا وامل��ؤذن  150دينارا وقيام
ب �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب��ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
وزارة ال�ت��رب�ي��ة ب��اس�ت�ب��دال امل��وق��ع
املخصص للخيرة بشارع سلوى
امل � �ش ��ار ال� �ي ��ه ب ��آخ ��ر وت �خ �ص �ي��ص
ه � ��ذا امل ��وق ��ع ك �م��وق��ف ل �ل �س �ي��ارات
وت� �م ��دي ��د ال� �ف� �ت ��رة امل� �س� �م ��وح ب�ه��ا
اس� � �ت� � �م � ��رار ع � �م� ��ل ه � � ��ذه امل � �ح �ل�ات
ف� � ��ي م � �ن� ��اط� ��ق ال � �س � �ك� ��ن ال � �خ� ��اص
مل� ��دة  5س� �ن ��وات ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ج��دي��د
واستقطاع قيمة القسط الشهري
بعد سنتني من توقيع العقد بني
صاحب القسيمة وبنك التسليف
واالدخ��ار وتوفير سكن للمعاقني
وان � � �ش� � ��اء دور ل � �ل � �ق� ��رآن وت �ع �ل �ي��م
ال �ح��دي��ث وال �ع �ق �ي��دة ف ��ي م�س��اج��د
ال �ك��وي��ت ع �ل��ى ان ت �ك��ون ت�ك��ال�ي��ف
ان �ش ��ائ �ه ��ا م� ��ن ام � � ��وال ال �ت �ب��رع��ات
وت �خ �ص �ي��ص ن �س �ب��ة م� ��ن امل �ق��اع��د
ال��دراس�ي��ة للطلبة بطيئي التعلم
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ممن ان�ه��وا املرحلة املتوسطة مع
استثنائهم م��ن ش ��روط االخ�ت�ب��ار
وذل��ك لاللتحاق بمعهد التدريب
ال�ص�ن��اع��ي وق �ي��ام ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال� �ت ��دري ��ب
بوضع الضوابط الخاصة في هذا
الشأن وعدم اسقاط املدة األصلية
عند التقدم بطلب تجديد اإلقامة
بتاريخ مسبق لها وخفض الحد
األدن � ��ى ل �ف �ت��ح ال �ش �ع��ب ال��دراس �ي��ة
من  15إل��ى  7ط�لاب وزي��ادة اع��داد
الشعب الستيعاب اع��داد اكبر من
الطلبة وان�ش��اء قسم خ��اص يضم
ف � ��رق ع �م ��ل م �ت �خ �ص �ص��ة ل ��دراس ��ة
وت� �ح� �ل� �ي ��ل اس� � �ب � ��اب وظ � � � ��روف ك��ل
حادث مروري ووضع االعتبارات
النفسية واالج�ت�م��اع�ي��ة واألم�ن�ي��ة
واألخ�لاق�ي��ة عند تصميم البيوت
او ال�ق�س��ائ��م وع ��دم اغ�ف��ال�ه��ا تحت
مبرر زيادة عدد الوحدات وإعادة
ت�ص�م�ي��م امل� �ن ��ازل داخ� ��ل ال��وح��دات
امل� �خ� �ص� �ص ��ة ووض � � ��ع س � �ي� ��اج م��ن
ال �ش �ب ��ك ي� �ح ��ول دون ق �ط ��ع االب� ��ل
ال �س��ائ �ب��ة ع �ل��ى ال �ط��ري��ق ال�س��ري�ع��ة
ال��دائ��ري��ة وط��ري��ق ال�س��امل��ي وال�غ��اء
الشروط الخاصة بتوظيف حملة
ش �ه��اده ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة وال �ت��ي
تتضمن ان يكون املتقدم متزوجا
وان يكون سنة  25سنة فما فوق
وك ��ذل ��ك ال �غ ��اء ال� �ش ��روط ال�خ��اص��ة

بحملة الشهادات املتوسطة والتي
تتضمن ان يكون املتقدم حاصال
ع � �ل ��ي دوره مل � � ��دة  9ش � �ه� ��ور م��ن
الهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وت �ض�م�ين امل �ن��اه��ج ال��دراس �ي��ة في
املرحلة الثانوية مقررات دراسية
تهتم وتعنى بالشؤون السياسية
وال ��دس� �ت ��وري ��ة ب��ال �ك��وي ��ت وق �ي��ام
الحكومة بتجديد بناء الجمعيات
التعاونية التي مضى على بنائها
اك �ث��ر م��ن خ�م�س��ة وع �ش��ري��ن ع��ام��ا
وزيادة عدد الدوائر الحكومية في
منطقة الجهراء إلى اربع دوائر
وص � � � ��رف ادوي � � � � ��ة ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن
م��رض��ى ال�ض�غ��ط وال�س�ك��ر والقلب
وال � � � ��ذي � � � ��ن ي� � �ق� � �ض � ��ون اج � ��ازت� � �ه � ��م
ال� �ص� �ي� �ف� �ي ��ة خ� � � � ��ارج ال � � �ب� �ل��اد مل� ��دة
ث�لاث��ة ش�ه��ور وض��م الطلبة الذين
يدرسون علي نفقتهم بالجامعات
ال� �خ ��اص ��ة ب� ��ال� ��دول ال �ع��رب �ي��ة إل��ى
ال �ب �ع �ث��ة ال��رس �م �ي��ة ل �ل��دول��ة اس ��وة
ب��زم�ل�ائ �ه ��م ال� ��ذي� ��ن ي� ��درس� ��ون ف��ي
ال� �ج ��ام� �ع ��ات ب � ��ال � ��دول األج �ن �ب �ي��ة
وان� �ش ��اء م�ك�ت��ب خ ��اص للمعاقني
في ديوان الخدمة املدنية يختص
ب��إن�ه��اء مراجعاتهم ومعامالتهم
وأن ت ��ؤدي ال�ح�ك��وم��ة للمواطنني
اص� � �ح � ��اب امل � �ه� ��ن وال � � �ح � ��رف ومل ��ن
يعملون ف��ي جميع ال�ج�ه��ات غير
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ع� �ل� ��اوة اج �ت �م��اع �ي��ة

وع�لاوة اوالد والسماح للمواطن
املتزوج من غير كويتية ولم يرزق
ب��أب �ن��اء ألس �ب��اب ص�ح�ي��ة ب�ت�ق��دي��م
ط �ل��ب ال �س �ك��ن وال� �غ ��اء االي� �ج ��ارات
ل�لأئ �م��ة وامل ��ؤذن�ي�ن ال �س��اك �ن�ين في
م �س��اك��ن ت��اب �ع��ة ل�ل�أم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل ��أوق� � ��اف واس � �ت � �ث � �ن� ��اء امل ��وظ ��ف
امل� � �ت � ��زوج ال � � ��ذي ان� �ت� �ه ��ت خ��دم �ت��ه
ب� ��االس � �ت � �ق� ��ال� ��ة م� � ��ن ش� � � ��رط ح �ظ��ر
ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن مل� � ��دة س� �ن ��ة م � ��ن ت ��اري ��خ
االس �ت �ق��ال��ة وان ي�س�م��ح للمرضى
م��ن امل��واط �ن�ين وامل�ق�ي�م�ين حاملي
االق � ��ام � ��ات ال� �ص ��ال� �ح ��ة ب �م��راج �ع��ة
وت �ل �ق��ي ال� �ع�ل�اج ب ��اي م�س�ت��وص��ف
ق��ري��ب م ��ن ام ��اك ��ن وج ��وده ��م دون
التقيد بمحل اق��ام��ة امل��ري��ض وان
يعهد إلى مجلس الخدمة املدنية
دراس� � � ��ة ك � � ��ادر ح ��ال ��ي ي� �ت ��م رب �ط��ه
بهيكل يخصص للوظائف الفنية
في قطاع املحاسبة متضمنا القيم
املالية لكل من ال�ب��دالت واملكافآت
امل�ق�ت��رح��ة ل�ك��ل م��ن ه��ذه ال��وظ��ائ��ف
وذل��ك استرشادا بالجدول املرفق
وت� � �ع � ��دي � ��ل ال � � ��درج � � ��ة ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة
ل� �ب� �ط� �ي� �ئ ��ي ال � �ت � �ع � �ل� ��م وق � �ب� ��ول � �ه� ��م
الس � �ت � �ك � �م� ��ال دراس� � �ت� � �ه � ��م ب �ن �ظ ��ام
الثانوية العامة وان ت�ق��وم وزارة
الصحة بتسهيل اج��راءات صرف
األدوي � � ��ة وذل � ��ك ب �ت �م �ك�ين امل��رض��ى
ومراجعي املستشفيات من صرف

ادوي� �ت� �ه ��م م� ��ن خ �ل��ال ص �ي��دل �ي��ات
امل��راك��ز ال�ص�ح�ي��ة وامل�س�ت��وص�ف��ات
التابعني لها ووضع خطة طوارئ
وطنية لجميع م��راك��ز املعلومات
ف ��ي وزارات وم ��ؤس �س ��ات ال��دول��ة
وال� � ��زام ج�م�ي��ع م ��راك ��ز امل �ع �ل��وم��ات
بأخذ نسخ احتياطية م��ن جميع
املعلومات والوثائق واالستمرار
ف ��ي ص � ��رف ب � ��دل االي � �ج� ��ار مل ��ن ت��م
توزيع قسائم عليهم لحني ايصال
التيار الكهربائي وزي��ادة اإلجازة
الدورية املمنوحة لجميع اعضاء
وموظفي البعثات الدبلوماسية
ال �ع��ام �ل�ي�ن خ � ��ارج ال� �ب�ل�اد ب �م �ق��دار
اس �ب��وع�ي�ن ع ��ن اإلج � � ��ازة ال ��دوري ��ة
امل� � �ق � ��ررة ل� �ك ��اف ��ة م ��وظ� �ف ��ي ال ��دول ��ة
سنويا.

املوضوعات

العدد

التعليم

280

الرعاية الصحية

251

مرافق وخدمات

235

الرعاية السكنية

109

املرور

93

العسكريون

72

تسمية شوارع
ومناطق

68

شؤون األسرة

63

القروض

56

العمل االهلي

49

املتقاعدون

48

االقتصاد

45

التوظيف

42

املعاقون

42

املعاشات

41

التجنيس والبدون

40

الشباب والرياضة

39

اإلعالم

28

القضاء

22

اتصاالت

17

موضوعات اخرى

28

اإلجمالي

1668
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الرغبات النيابية
في  14فصال

ملف

13

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن االقتراحات برغبة على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد الرغبات في الفصول التشريعية
 12939رغبة قدمها  317نائبا .والدستور تنشرها تباعا على  4حلقات.

الفصل التشريعي العاشر:
 2078اقتراحا برغبة قدمها  48نائبا
الرغبات خالل الفصل العاشر

 2078رغ �ب��ة ق��دم �ه��ا  48ن��ائ �ب��ا في
ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ع��اش��ر ت�ن��وع��ت
م��ا ب�ين رغ �ب��ات ل�ل��رع��اي��ة االق�ت�ص��ادي��ة
واالج�ت�م��اع�ي��ة وال�ص�ح�ي��ة وال �ق��روض
وال� � � ��رع� � � ��اي� � � ��ة ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة ورغ � � �ب � � ��ات
ل�ل�ع�س�ك��ري�ين وامل �ع��اق�ي�ن وامل�ت�ق��اع��دي��ن
والتعليم وامل��رور والنفط والتجنيس
وقد كان النصيب األكبر من الرغبات
للمرافق وال�خ��دم��ات ب�ع��دد  295رغبة
ث��م ال��رع��اي��ة الصحية ب�ـ  273رغ�ب��ة ثم
التعليم ب�ـ  243رغبة ث��م امل��رور ب�ـ 166
رغ�ب��ة ث��م ش ��ؤون األس ��رة ب �ـ  146رغبة
ث��م التوظيف ب� �ـ 139رغ�ب��ة ث��م الرعاية
السكنية واالق�ت�ص��اد ب �ـ 118رغبة لكل
منهما وك ��ان ال �ن��واب ال��ذي��ن ت�ص��دروا
ق��ائ �م��ة ت �ق��دي��م ال ��رغ� �ب ��ات ه ��م ال �ن��ائ��ب
ح �س�ي�ن م ��زي ��د أوال ب � �ـ  229رغ� �ب ��ة ث��م
النائب فيصل املسلم بـ  169رغبة ثم
ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال�خ�ل�ي�ف��ة ب � �ـ 141رغ�ب��ة
فالنائب علي الدقباسي بـ 136رغبة ثم
النائب عواد برد بـ 133رغبة.
وك��ان ال �ن��واب ق��د ق��دم��وا  202رغبة
في الدور األول من الفصل التشريعي
العاشر و 778رغبة في ال��دور الثاني
و  631رغ�ب��ة ف��ي ال ��دور ال�ث��ال��ث و 467
رغبة في الدور الرابع.
وأب��رز الرغبات التي قدمها النواب
ه � ��ي :اع � �ط� ��اء االول � ��وي � ��ة ف� ��ي ال �ت �ع �ي�ين
بوزارة التربية للمدرسني واملدرسات
لزوجات الكويتيني وازواج الكويتيات
وال�خ�ل�ي�ج�ي�ين وال�خ�ل�ي�ج�ي��ات وان �ش��اء
مبنى ملواقف السيارات متعدد االدوار
ف� ��ي م �س �ت �ش �ف��ى ال � �ج � �ه ��راء وال �س �م ��اح
ل�ل�ع�س�ك��ري�ين ب�ب�ي��ع وش� ��راء اج��ازات �ه��م
وج�ع��ل ال�س�ق��ف األع �ل��ى مفتوحا دون
ت�ح��دي��ده بخمس اج ��ازات سنوية من
اج� ��ل ت �ح �ق �ي��ق اك �ب ��ر ف ��ائ ��دة مل�ن�ت�س�ب��ي
وزارة ال��دف��اع وأن ي�ت��م إض��اف��ة خدمة
ل �ل��زوج��ة م ��ن خ��دم��ة ال � ��زوج ف ��ي ح��ال��ة
م ��راف� �ق ��ة ال� �ط ��رف�ي�ن واإلي� � �ع � ��از ل �ب �ل��دي��ة
الكويت بتخصيص قسائم ألصحاب
ال ��رم ��ل امل �غ �س��ول ع �ل��ى أن ت �ك��ون ه��ذه
ال�ق�س��ائ��م م�ت�ق��ارب��ة ش��ري�ط��ة أن ي�ك��ون
ه � �ن� ��ال� ��ك م� �ك� �ت ��ب ل � � � � � � ��وزارة ال � �ت � �ج� ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة ووزارة األش �غ��ال ال�ع��ام��ة
لفحص الرمل قبل بيعه الى املستهك
وان� �ش ��اء ش��رك��ة ام �ن �ي��ة ت��اب �ع��ة ل�ش��رك��ة
ال�ب�ت��رول الوطنية مهمتها الرئيسية
ح ��راس ��ة امل �ن �ش��آت ال �ن �ف �ط �ي��ة واك �ت �ف��اء
بتحرير املخالفة املرورية دون سحب
رخ � �ص� ��ة ال � �ق � �ي� ��ادة م � ��ع دف � �ت� ��ر م �ل �ك �ي��ة
السيارة ونقل تبعية املؤسسة العامة
ل �ل �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة م ��ن وزارة

 ...وموزعة على أدوار االنعقاد

%3.8

تصنيف موضوعات الرغبات
في الفصل العاشر

%9.7
%22.5

%37.4
%96.2

%30.4

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

االجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

العدد

1999

79

2078

العدد

202

778

631

467

2078

املعدل

٪ 96.2

٪ 3.8

100٪

املعدل

٪ 9٫7

٪ 37٫4

٪ 30٫4

٪ 22٫5

٪ 100

املالية إلى وزارة الشؤون االجتماعية
والعمل ووق��ف قطع القسط الشهري
امل� �س� �ت� �ح ��ق ل �ل �م ��ؤس �س ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة م��ن
رواتب املتقاعدين وترصيف وسفلتة
ال � �ش� ��وارع ال��رئ �ي �س��ة  60م �ت ��را ب�ح�ي��ث
ت �ك��ون ح��ارت�ي�ن ذه��اب��ا وإي ��اب ��ا وب�ق�ي��ة
الطرق ذات االتجاه الواحد على أن يتم
استكمالها أيضا باملطبات الصناعة
وأن ي �ق��وم ب �ن��ك ال�ت�س�ل�ي��ف واالدخ � ��ار
ب � ��دور م �ه��م ف ��ي م �س ��اع ��دة امل��واط �ن�ي�ن
الذين تكفل لهم الدولة العيش الكريم
وال�ت�م�ت��ع ب��ال��رع��اي��ة السكنية املالئمة
ال�ت��ي ي�ن��در وج��وده��ا ف��ي أي دول��ة من
دول العالم وان يمنح بنك التسليف
واالدخ��ار القرض املقرر لبناء قسيمة
س �ك �ن �ي ��ة ل � �ل � �س � �ي ��دات وف � � ��ق ض ��واب ��ط
ي �ح��دده��ا ب� �ق ��رارات ي �ص��دره��ا مجلس
إدارة ال �ب �ن��ك ك��اس�ت�ث�ن��اء وف ��ي ح��االت
خ��اص��ة واس �ت �ق �ط��اع ق �ي �م��ة ال�ق�س�ي�م��ة
السكنية التي تملكها املؤسسة العامة
ل �ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة وت��وف �ي��ر االج �ه��زة
ال �ط �ب �ي��ة امل �خ �ت �ب��ري��ة ال �خ��اص��ة ب��رص��د
امل � �ع� ��ادن ال �ث �ق �ي �ل��ة ال �س ��ام ��ة وت �ح��وي��ل
ادارة ح �م��اي��ة ال �ش �خ �ص �ي��ات ال�ت��اب�ع��ة
ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ال��واق�ع��ة ف��ي منطقة
ك� �ي� �ف ��ان ال� � ��ى م� ��رك� ��ز خ� ��دم� ��ة امل� ��واط� ��ن
وق�ي��ام إدارة امل�ن��اه��ج ب ��وزارة التربية
ب ��االت� �ص ��ال امل �ب ��اش ��ر م ��ع امل��ؤس �س��ات
العلمية العاملية والطلب منهم تقييم
مناهجنا ال��دراس �ي��ة وال �غ��اء امل��واع�ي��د

الجديدة لصرف معاشات املتقاعدين
ال � �ت ��ي وض �ع �ت �ه ��ا امل ��ؤس� �س ��ة ال �ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية وان يتم صرف
ه��ذه املعاشات في املواعيد التي كان
معموال بها ف��ي ال�س��اب��ق دون تعديل
وت� �ح ��وي ��ل ق� �س ��ائ ��م ال� �س� �ك ��ن ال� �خ ��اص
ال ��واق� �ع ��ة ب�م�ن�ط�ق��ة خ �ي �ط��ان ال �ق��دي �م��ة
إلى قسائم استثمارية وإلغاء دورات
امل�ي��اه ال��واق�ع��ة ضمن مباني املساجد
ف � ��ي ك� ��اف� ��ة م� �ن ��اط ��ق ال � �ك ��وي ��ت وب� �ن ��اء
أخ � ��رى ج ��دي ��دة ف ��ي س ��اح ��ة امل �س��اج��د
ال �خ��ارج �ي��ة وإدخ� � ��ال م �س��اح��ة دورات
املياه القديمة ضمن مساحة املصلى
واال يتم االستقطاع من راتب من تمتع
ب��ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة إال ب �ع��د إي �ص��ال
ال �ت �ي��ار ال �ك �ه��رب��ائ��ي ل�ل�س�ك��ن وت�ش��دي��د
ال ��رق ��اب ��ة وإج� � � � ��راءات ال �ت �ف �ت �ي��ش ع�ل��ى
امل �خ��درات وامل�س�ك��رات بكافة أشكالها
وأن� ��واع � �ه� ��ا ع� �ل ��ى م� ��ا ي � �ع ��رف ب�م�ن�ف��ذ
ال�ت�ح��ال��ف ب�م�ن�ط�ق��ة ال�ع�ب��دل��ي وزي ��ادة
ع��دد أخصائيي ال�ع�لاج الطبيعي في
مستشفى ال �ف��روان �ي��ة م��ع زي� ��ادة ع��دد
األج�ه��زة الطبية على أن يعمل القسم
ع� �ل ��ى ف� �ت ��رت�ي�ن ص �ب��اح �ي��ة وم �س��ائ �ي��ة
واع� �ت� �ب ��ار ال �ع �ش��ر االواخ� � � ��ر م ��ن ش�ه��ر
رمضان الكريم راح��ة رسمية العضاء
ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س وال �ط�ل�اب ف��ي جميع
املراحل الدراسية للمدارس الحكومية
وجامعة الكويت والجامعات الخاصة
وك� �ل� �ي ��ات وم� �ع ��اه ��د ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة

للتعليم التطبيقي وال �ت��دري��ب وفتح
م �ك �ب ��رات ال� �ص ��وت ال �خ ��ارج �ي ��ة أث �ن��اء
جميع ال�ص�ل��وات ف��ي امل�س��اج��د وق�ي��ام
وزارة ال�ص�ح��ة ب�م�ن��ح خ�م��س س�ن��وات
خدمة اعتبارية لالطـباء االستشاريني
الذين يرغبون في فتح عيادات خاصة
بهم واحالتهم ال��ي التقاعد والسماح
للطلبة املفصولني في الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب واملتبقي
على تخرجهم  15وحدة في دراسية أو
أقل باستكمال في درستهم في املعهد
م�ق��اب��ل رس ��وم م��ال�ي��ة ت�ح��دده��ا الهيئة
وت �ض��ع ل�ه��ا ال �ض��واب��ط امل�ن�ظ�م��ة لذلك
وص �ي��ان��ة وت��رم �ي��م وت��وس �ع��ة ج�م�ي��ع
مصليات امل��دارس الحكومية وإع��ادة
ت��أث �ي �ث �ه��ا وب � �ن� ��اء م �ص �ل �ي��ات ف� ��ي ك��ل
م��درس��ة وتخصيص االع�ت�م��اد امل��ال��ي
الالزم لتصميم وتشييد سوق مركزي
لجمعية خيطان التعاونية وان تكون
ال �ع �ش��ر االواخ � � � ��ر م� ��ن ش �ه��ر رم �ض��ان
امل �ب ��ارك اج � ��ازة رس �م �ي��ة وق �ي��ام وزارة
الداخلية باملشاركة مع وزارة التجارة
والصناعة بوضع ضوابط وج��زاءات
للحد م��ن ح��وادث ال��درج��ات الهوائية
ذات ال �ع �ج�ل�ات األرب � ��ع وإن� �ش ��اء ق�ن��اة
ف�ض��ائ�ي��ة لتعليم امل�ن��اه��ج التعليمية
لدولة الكويت وتعليم األمور الدينية
ألب �ن��ائ �ن��ا وت �ن �ف �ي��ذ ال��رغ �ب��ة ال �س��ام �ي��ة
ل � �ح � �ض� ��رة ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م� ��و ب �ج �ع��ل
البالد واح��ة خضراء والتشجيع على

ال ��زراع ��ة واط �ل��اق اس �م��اء ش�خ�ص�ي��ات
ك��وي�ت�ي��ة راح �ل��ة ع�ل��ى ب�ع��ض ال �ش��وارع
وامل�ن��اط��ق وال�س�م��اح ب��اص��دار رخصة
القيادة للطالب الكويتي ال��ذي حصل
ع �ل��ى ش �ه ��ادة ال �ث��ان��وي��ة ال �ع��ام��ة دون
النظر الى شرط السن وإنشاء فصول
دراس�ي��ة ل��ذوي االحتياجات الخاصة
ف��ي مرحلة ري��اض األط�ف��ال لرعايتهم
وتأهيلهم وتنمية ق��درات�ه��م وص��رف
قروض ترميم لبيوت منطقة الجهراء
م��ن ب �ن��ك ال�ت�س�ل�ي��ف واالدخ� � ��ار بقيمة
خمسة عشر ألف دينار كويتي ومنح
ك ��ل أس � ��رة ك��وي �ت �ي��ة ت �س �ك��ن ب��اإلي �ج��ار
ل��دى ال�غ�ي��ر ب��دل إي�ج��ار ي�س��اوي قيمة
األجرة الثابتة في العقد وبحد أقصى
 150دي � �ن� ��ارا ش �ه��ري��ا ووض� � ��ع ن �ظ��ام
ب��االت�ف��اق م��ع مجلس ال�خ��دم��ة املدنية
مل �ن ��ح اج � � � ��ازات ت� �ف ��رغ م� �ب ��رر وص� ��رف
جواز سفر مادة  17لفئة غير محددي
ال�ج�ن�س�ي��ة لتمكنهم م��ن أداء ال�ع�م��رة
وت �ش�ك �ي��ل ل�ج�ن��ة ل �ك��ل م�ح��اف �ظ��ة ت�ق��وم
بحصر التجاوزات على أمالك الدولة
ونقل تبعية بنك التسليف واالدخ��ار
م��ن وزي ��ر امل��ال�ي��ة ليتبع وزي ��ر ال��دول��ة
لشؤون اإلسكان.

املوضوعات

العدد

مرافق وخدمات

295

الرعاية الصحية

273

التعليم

243

املرور

166

شؤون األسرة

146

التوظيف

139

االقتصاد

118

الرعاية السكنية

118

اتصاالت

111

العسكريون

96

القضاء

54

املعاشات

51

االعالم

49

القروض

43

تسمية شوارع
ومناطق

39

العمل االهلي

26

املعاقون

26

التجنيس والبدون

23

الشباب والرياضة

23

موضوعات اخرى

11

اإلجمالي

2078

14

انتخابات

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

أحمد الفضل :الخصخصة كلمة
السر في تطوير كرة القدم
أك � � ��د م � ��رش � ��ح ال � � ��دائ � � ��رة ال� �ث ��ال� �ث ��ة
ل �ل�ان � �ت � �خ ��اب ��ات ال �ت �ك �م �ي �ل �ي ��ة أح �م ��د
ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل أن ال�خ�ص�خ�ص��ة هي
كلمة ال�س��ر ف��ي م�ش��روع ت�ط��وي��ر ك��رة
ال �ق��دم ف��ي ال�ك��وي��ت ال ��ذي ق��دم��ه أث�ن��اء
الفترة النيابية ل��وال��ده الفتا إل��ى أن
التجربتني األملانية واليابانية هما
األق� � ��رب ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق ف ��ي ال �ك��وي��ت م��ع
األخذ في االعتبار املؤسساتية التي
تتميز بها التجربة االنجليزية.
وأضاف الفضل أنه ال يملك الحل
األم�ث��ل واألوح ��د لتطوير ك��رة ال�ق��دم
ف��ي الكويت إنما ه��و يقدم مساهمة

فقط .آمال أن يقبلها املسؤولون أو أن
يأخذوا ولو بنصفها مشيرا إلى أن
املشروع عبارة عن دراس��ة أع��دت في
عام  2013وظلت تراجع وتعدل حتى
شهر أكتوبر املاضي وقدمها النائب
ال � ��راح � ��ل ن �ب �ي��ل ال� �ف� �ض ��ل إل � ��ى ل�ج�ن��ة
ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة الف �ت��ا إل� ��ى أن��ه
ال ي�ع��رف مصير ال��دراس��ة وإل ��ى أي��ن
آل��ت ف��ي املجلس كاشفا ع��ن اح�ت��واء
املشروع على  14محورا.
وأوض � ��ح أح �م��د ن�ب�ي��ل ال �ف �ض��ل أن
ف �ك��رة امل �ش ��روع ل�ي�س��ت ج��دي��دة على
مستوى العالم إنما قد تكون جديدة

ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ك ��اش� �ف ��ا أن خ�ل�اص ��ة
امل � �ش� ��روع ه ��ي ت �ح��وي��ل ن� �ش ��اط ك��رة
ال�ق��دم إل��ى اح �ت��راف وت�ح��وي��ل املجال
الرياضي كله إلى صناعة.
ولفت الفضل إلى أن الكويت كانت
رائدة في املاضي بالنظام الرياضي
الحالي أما اآلن فقد تخلفنا معتبرا
أن بناء الرياضة على نظريات العقل
السليم ف��ي الجسم السليم وإشغال
وق � ��ت ال� �ش� �ب ��اب وت� �ف ��ري ��غ ط��اق��ات �ه��م
نظريات بالية م�ش��ددا على ض��رورة
خلق مولود جديد يعتمد على رؤى
اقتصادية بحتة.

احمد الفضل

الكوح :الشباب الركيزة األساسية
للنهوض باالقتصاد
أكد مرشح الدائرة الثالثة سليمان
ع�ث�م��ان ال �ك��وح ال�ت��زام��ه ال�ك��ام��ل بحل
م�ش��اك��ل امل� ��رأة ال�ك��وي�ت�ي��ة داع �ي��ا إل��ى
تخصيص راتب لربة األسرة مضيفا
أن امل��رأة املطلقة من حقها الحصول
على منزل مثلها مثل الرجل مشددا
ع�ل��ى ض� ��رورة م�ن��ح أب �ن��اء ال�ك��وي�ت�ي��ة
الجنسية أو اإلقامة الدائمة معتبرا
ذل � ��ك ح ��ق أص� �ي ��ل ل �ل �م ��رأة ك �ف �ل��ه ل�ه��ا
الدستور الكويتي على حد تعبيره.
وأضاف الكوح خالل لقائه بنساء
ال��دائ��رة الثالثة أن الشباب الكويتي

ه ��و ال ��رك �ي ��زة األس ��اس �ي ��ة ل�ل�ن�ه��وض
ب ��االق � �ت � �ص ��اد ال� �ك ��وي� �ت ��ي م � ��ن خ�ل�ال
ال �س �م ��اح ل �ه��م ب ��إن �ش ��اء م �ش��اري �ع �ه��م
الخاصة بهم مؤكدا أنه من الداعمني
ل�ل�ش�ب��اب م��ادي��ا وم�ع�ن��وي��ا ومضيفا
أن� ��ه ع �ل��ى اس �ت �ع ��داد ت� ��ام ل �ت �ب �ن��ي أي
مشروع من شاب كويتي يراه ناجحا
وت �م��وي �ل��ه ل ��ه ل�ي�ش�ج��ع ع �ل��ى اف�ت�ت��اح
امل �ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وي�س��اه��م في
دع ��م االق �ت �ص��اد امل �ح �ل��ي ول ��و ب�ش��يء
بسيط على حد قوله.
وزاد ال �ك ��وح ب��ال �ق��ول أن ال��وض��ع

االق� �ت� �ص ��ادي ال � ��ذي أخ � ��اف ش��ري�ح��ة
واس �ع ��ة م ��ن امل��واط �ن�ي�ن ح �ل��ه بسيط
معتبرا أن الخلل يكمن في االعتماد
على النفط كمصدر وح�ي��د مضيفا
أن م��ن واج��ب الحكومة التنويع في
مصادر الدخل وتشجيع املشروعات
امل �ت��وس �ط��ة وال �ص �غ �ي��رة داع� �ي ��ا إل��ى
امل�س��اواة الحقة ب�ين املواطنني بعدم
ف � ��رض ال � �ض� ��رائ� ��ب ع� �ل ��ى امل ��واط� �ن�ي�ن
م � �ت� ��وس � �ط� ��ي وم� � � � �ح � � � ��دودي ال� ��دخ� ��ل
وال �ت �ع��وي��ض ب �ف��رض ض ��رائ ��ب على
التجار واملقتدرين فقط.

أك� � ��د م� ��رش� ��ح ال� � ��دائ� � ��رة ال �ث��ال �ث��ة
ال � �ت � �ك � �م � �ي � �ل � �ي ��ة ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه م �ط �ل ��ق
الضويحي أال يغفل أحد من الناس
أهمية دور امل��رأة في املجتمع فمن
دون أن تؤدي املرأة دورها ال يمكن
أن تسير عجلة الحياة فاملرأة هي
ن �ص��ف امل �ج �ت �م��ع وش��ري �ك��ة ال��رج��ل
وسنده.
واش� ��ار ال�ض��وي�ح��ي ف��ي امللتقى
ال�ن�س��ائ��ي ال ��ذي ع �ق��ده م �س��اء ام��س
االول إلى ان الدستور الكويتي لم
يفرق بني والرجل ومن هذا الجانب

يستلزم على اعضاء السلطتني ان
ي�ت��رج�م��وا ت�ل��ك امل� ��واد ال��دس�ت��وري��ة
ال��ى قوانني على ارض الواقع ملنح
امل ��رأة االم �ت �ي��ازات ال�ت��ي تستحقها
في املجتمع.
وقال :هناك افكار عدة وضعتها
للدفع ب��ات�ج��اه ال�ق��وان�ين ال�ت��ي تهم
امل ��رأة وم�ن�ه��ا ال�ح�ق��وق امل��دن�ي��ة لها
ف��ي االس �ك��ان وامل �ن��اص��ب ال�ق�ي��ادي��ة
وهكذا.
واض� � � � � ��اف :ح �ي��ن ي � �ق� ��دم ال ��رج ��ل
م��ا ي�س�ت�ط�ي��ع م��ن ج �ه��د ف��ي سبيل

ق � � � � ��ال امل� � � ��رش� � � ��ح ل�ل��ان � �ت � �خ� ��اب� ��ات
التكميلية ال��دائ��ره الثالثة م .هشام
البغلي ان الدستور الكويتي ينص
على املساواة والعدالة بني املواطنني
ول �ك��ن م ��ع االس � ��ف اآلن ن ��رى ت��وج��ه
ال�ح�ك��وم��ة وامل�ج�ل��س االم ��ة ال��وص��ول
إل��ى امل��واط��ن ال�ب�س�ي��ط م�ت�س��ائ�لا في
ال��وق��ت نفسه مل ��اذا يتحمل امل��واط��ن
س� � ��وء ادارة ال� �ح� �ك ��وم ��ة وت �ق��اع��س
املجلس وعدم رقابته عليها.
واوضح البغلي من خالل الندوه
ال �ت��ى اق��ام �ه��ا ف��ي م�ن�ط�ق��ة ال�ج��اب��ري��ة
مساء اول من ام��س ان سنوات عدة
من الوفرة املالية وصول برميل الى
 120دوالرا واملفترض تكون افضل
بكثير من ال��دول املجاورة من حيث
ال�ت�ن�م�ي��ة وان �ش��اء امل �ش��اري��ع اال ان�ن��ا
نرى عكس ذلك.
وشدد البغلي على ضرورة اهتمام
ال� �ح� �ك ��وم ��ة م � ��ع امل � �ل� ��ف االق � �ت � �ص� ��ادي
واالب � �ت � �ع� ��اد ع � ��ن االف � � � � ��راط ف� ��ي امل �ن��ح
والقروض الخارجية والهبات املالية
وال �ع �م ��ل ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ف �ي �ه��ا ب �ت��وزي��ع
الثروات داخل وخارج الكويت.

م .هشام البغلي

واشار البغلي إلى توجه الحكومة
اللغاء االعمال املمتازة والعمل على
تطبيق البصمة الوراثيه وهذا شي
م�م�ت��از اذا ك��ان ل��دواع��ى أم�ن�ي��ة لكن
ملاذا يتحمل املواطن مبلغ  80دينارا.
واض� � ��اف ال �ب �غ �ل��ي ان� ��ه ي �ق��ع ع�ل��ى
عاتق مجلس االم��ة كثير من االمور
منها ان ي�ك��ون ح��ازم وان يتابع ما
ان�ج��زت��ه خ�لال ه��ذه امل��رح�ل��ة وتقييم
االجراءات املنجزة.

الشريعان :نرفض المساس
بجيوب المواطنين
سليمان الكوح

الضويحي :على السلطتين االلتفات
لقوانين حقوق المرأة
اإلن � �ف ��اق ع �ل��ى األس� � ��رة ت� ��رى امل� ��رأة
تنبري للقيام بدورها في املجتمع
بكل قوة وعزيمة وعلى السلطتني
ان تلتفت للقوانني م��ن التي تعزز
من دورها في املجتمع.
واش� � � � � ��ار ال � �ض� ��وي � �ح� ��ي ال� � � ��ى ان
م� ��ن ال � � �ض� � ��روري ان ت �ت �خ��ذ ل�ج�ن��ة
امل� � � ��رأة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ك� ��ل ال �خ �ط ��وات
امل� �م� �ك� �ن ��ة ال � �ت� ��ي ت� ��دف� ��ع ب �م �س��اع��دة
امل � � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة ب ��أخ ��ذ ح�ق��وق�ه��ا
اإلجتماعية والعملية.

البغلي :على الحكومة
االهتمام بالملف االقتصادي
واالبتعاد عن المنح الخارجية

عبدالله الضويحي

ط ��ال ��ب م ��رش ��ح ال� � ��دائ� � ��رة ال �ث��ال �ث��ة
لالنتخابات التكميلية ملجلس االم��ة
 2016ف �ه��د ال �ش��ري �ع��ان ب �ع��دم تخلي
الدولة عن املواطنات الكويتيات سواء
الالتي تزوجن بغير كويتي او اللواتي
قدر لهن ان يكن ارامل مؤكدا ضرورة
ان ت�ش�م�ل�ه��ن ت �ش��ري �ع��ات ت�ح�س�س�ه��ن
وأبنائهن باملزيد من االنتماء للكويت
مؤكدا ان حقهن ليس منة من احد بل
كفلها الدستور.
وأي ��د ال�ش��ري�ع��ان ف��ي ال �ن��دوة ال�ت��ي
نظمت للنساء ما ذهبت اليه احداهن
ب� � �ض � ��رورة اع � � � ��ادة ال� �ن� �ظ ��ر ف� ��ي اب� �ن ��اء
ال�ك��وي�ت�ي��ه امل �ت��زوج��ة م��ن غ�ي��ر كويتي
خ��اص��ة ف��ي ح ��ال وف� ��اة االب ف �ه��م ألم
كويتية اصيلة معروفة لدى الجميع
وب��ال �ت��ال��ي وف ��ق م ��ا رأت ال �س��ائ �ل��ة أن
التخلي عن ابنائها من قبل الدولة هو
تخلي عن األم بالدرجة االولى.
وك� � ��ان ال� �ش ��ري� �ع ��ان ق� ��د ت� �ط ��رق ف��ي
الندوة إلى الحالة التي وصلت اليها
ال�ك��وي��ت فيما يتعلق بقضية السكن
والدعوم والصحة وغيرها من امللفات
ال�ش��ائ�ك��ة ال �ت��ي ي�ج��ب ال�ب�ح��ث ل�ه��ا عن

فهد الشريعان

حلول لن تأتي إال بوضع ما يناسب
كل مشكلة من تشريعات.
وج� � ��دد م �ط��ال �ب �ت��ه ب� �ع ��دم امل �س��اس
ب � �ج � �ي� ��وب امل � ��واط� � �ن �ي��ن وي� � �ج � ��ب ع �ن��د
الحديث عن أي ترشيد او رفع للدعم
ان ت �ت �ب��ع ال� ��دول� ��ة ج �م �ل��ة م ��ن ال �س �ب��ل
العالجية اوال مثل وق��ف الهدر وعدم
االس � � � ��راف ث� ��م م ��رح �ل ��ة ال �ت ��رش �ي ��د ث��م
اص �ع��ب االم � ��ور وه ��و ال �ت �ق �ش��ف وه��و
ال�ط��رح االك�ث��ر صعوبة وه��ي القضية
التي تشغل بال الكويتيني.

يتقدم رئيس وأعضاء مجلس األمة
وجميع منتسبي األمانة العامة
بخالص العزاء إلى
عضو مجلس األمة

محمد ناصر الجبري
بوفاة شقيقته
تغمد اهلل الفقيدة بواسع رحمته وأسكنها
فسيح جناته وألهم أهلها الصبر والسلوان
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محافظة حولي تطلق معرض المشاريع الشبابية
تطلق محافظة حولي الخميس
امل�ق�ب��ل ف�ع��ال�ي��ات م�ع��رض امل�ش��اري��ع
ال �ش �ب��اب �ي��ة ال � � ��ذي ي� �ض ��م م �ش��اري��ع
ومنتجات شبابية تحتوي افكارا
وابداعات الباحثني عن فرص ابراز
مواهبهم.
وق � ��ال � ��ت امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ف � ��ي ب �ي ��ان
ص �ح��اف��ي ان ال� �ه ��دف م ��ن امل �ع��رض
ال��ذي يرعاه محافظ حولي الفريق
اول املتقاعد الشيخ احمد النواف
ه � ��و ت �م �ك�ي�ن ال � �ش � �ب ��اب امل �ب �ت �ك��ري��ن
وامل �ب��دع�ين م��ن ت��ول��ي دور ال��ري��ادة
ف��ي ال�خ��دم��ة الوطنية واملجتمعية
واب � � � ��راز ام� �ك ��ان ��ات� �ه ��م وم� �ه ��ارات� �ه ��م
وت �ع��زي��ز روح امل � �ب� ��ادرة وال �ق �ي��ادة
لديهم.
واض��اف��ت ان ��ه ي �ه��دف اي �ض��ا ال��ى
ت ��وف �ي ��ر ال� ��دع� ��م ال � �ل ��ازم وامل �ن ��اس ��ب
لنشاط العمل الوطني واملجتمعي
غير الربحي واملساهمة في توفير
ال� ��دع� ��م ل� �ل� �م� �ب ��ادري ��ن وامل �ب �ت �ك��ري��ن
واملوهوبني.

الجولة الثانية
لبطولة أوتو.كروس
السبت المقبل
ي� �ن� �ظ ��م ن� � � ��ادي ب� ��اس� ��ل ال� �س ��ال ��م
ال� � �ص� � �ب � ��اح ل � �س � �ب� ��اق ال� � �س� � �ي � ��ارات
وال��دراج��ات النارية السبت املقبل
الجولة الثانية من بطولة الـ (أوتو.
ك � � ��روس) ل �ل� �س� �ي ��ارات ع �ل��ى ح�ل�ب��ة
ن��ادي باسل السالم الصباح على
ط��ري��ق ال ��دائ ��ري ال �س��اب��ع ب��ات�ج��اه
ال�ج�ه��راء بمشاركة ع��دد كبير من
املتسابقني.
وق � � � ��ال م � ��دي � ��ر ال � � �ن � � ��ادي س �ي��ف
املطيري لكونا إن البطولة تتضمن
مرحلة م �س��ارات ضيقة ومعرقلة
وم�س��ار منحن وخ�ط��وط متعرجة
الف �ت��ا إل ��ى أن ح �ض��ور وم �ش��ارك��ة
ال� �ش� �ب ��اب ف� ��ي ال� �ب� �ط ��ول ��ة س �ي �ك��ون
ف ��ي ح �ل �ب��ة ال � �ن� ��ادي ف ��ي ال ��واح ��دة
وال �ن �ص��ف م��ن ظ �ه��ر ي ��وم ال�س�ب��ت.
وأوض � � � � ��ح امل � �ط � �ي� ��ري أن ال� �ف� �ئ ��ات
املفتوحة للمشاركني في البطولة
فئة ( 4س�ل�ن��در) و( 6س�ل�ن��در) و(8
سلندر) وسيكون ب��اب التسجيل
مفتوحا اعتبارا من اليوم ويغلق
يوم الخميس املقبل.

م ��ن ن��اح �ي��ة اخ � ��رى أك ��د م�ح��اف��ظ
حولي الفريق أول متقاعد الشيخ
أحمد النواف أهمية دعم اإلبداعات
ال�ط�لاب�ي��ة وتنميتها وال�ع�م��ل على
ص �ق��ل خ �ب ��رات األب� �ن ��اء ب �م��ا يسهم
ف��ي تنمية مهاراتهم وابتكاراتهم
العلمية.
ج� � � � � � � ��اء ذل� � � � � � � ��ك ف� � � � � ��ي ت� � �ص � ��ري � ��ح
للصحافيني لدى رعايته وحضوره
ح �ف ��ل اف� �ت� �ت ��اح امل � �ع� ��رض ال �س �ن��وي
التاسع (إبداعاتنا في زوايا) الذي
ن�ظ�م��ه ت��وج�ي��ه ال ��دراس ��ات العملية
بمنطقة ح��ول��ي التعليمية صباح
امس تزامنا مع احتفاالت الكويت
بأعيادها الوطنية بحضور مدير
املنطقة منصور الظفيري وقيادات
املنطقة التعليمية.
وأكد الشيخ أحمد النواف حرص
محافظة حولي على دعم املبادرات
وامل� �ش ��اري ��ع وامل � �ع � ��ارض ال �ط�لاب �ي��ة
والتشجيع عليها بغية املساهمة
في تحقيق األه��داف العامة إيمانا

محافظ حولي الشيخ أحمد النواف خالل افتتاح معرض ابداعاتنا في زوايا

منها بأهمية ال�ش��راك��ة املجتمعية
ودع� � ��م ت �ن �ف �ي��ذ امل� �ش ��اري ��ع امل�ت�ع�ل�ق��ة
بالرعاية الشبابية وتناول القضايا
املعنية بالقطاع الشبابي وتقديم
التصورات واالبتكارات الخالقة.

م � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ق� ��ال� ��ت امل ��وج �ه ��ة
األول� ��ى ل �ل��دراس��ات ال�ع�م�ل�ي��ة أزه ��ار
ال� �س� �ي ��ف إن امل � �ع � ��رض ي� ��أت� ��ي ه ��ذا
العام ليسلط الضوء على األعمال
امل �ت �م �ي��زة ل �ل �ط�لاب وال �ط��ال �ب��ات في

امل ��رح �ل ��ة امل �ت��وس �ط��ة ل �ي �ظ �ه��ر م��دى
التطور في الفكر من خالل تطبيق
خ �ط��ة امل� �ن ��اه ��ج مل ��ادت ��ي ال �ك �ه��رب��اء
والديكور.

الكويت تحصد جائزتين في مسابقة
المبادرات الطالبية
ح� � �ص � ��دت ال � �ك � ��وي � ��ت ج ��ائ ��زت�ي�ن
ف ��ي م �س��اب �ق��ة امل� � �ب � ��ادرات ال �ط�لاب �ي��ة
ل�ل�م��دارس الصديقة ملكتب التربية
ال�ع��رب��ي ل ��دول ال�خ�ل�ي��ج ف��ي دورت�ه��ا
االول � ��ى وذل� ��ك ف��ي م �ج��ال امل �ب ��ادرات
االج �ت �م��اع �ي��ة (ال� �ع� �م ��ل ال �ت �ط��وع��ي)
وامل �ب ��ادرات االس�ت�ث�م��اري��ة (طالبتي
معلمة املستقبل).
وحققت مدرسة العدان الثانوية
ل�ل�ب�ن��ات ال�ك��وي�ت�ي��ة ان� �ج ��ازا ت��رب��وي��ا
ج��دي��دا م��ن خ�ل�ال ال �ف��وز باملسابقة
بجائزتني من اص��ل  14جائزة على
مستوى دول مجلس التعاون لدول
ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب �ي��ة واع ��رب ��ت م��دي��رة
م ��درس ��ة ال� �ع ��دان ال �ث��ان��وي��ة ل�ل�ب�ن��ات
ف��اط �م��ة ع �ب��دال �ل��ه دش �ت��ي ل �ك��ون��ا ان
ث ��ان ��وي ��ة ال � �ع� ��دان ف �ع �ل��ت امل � �ب� ��ادرات
ال� �ط�ل�اب� �ي ��ة ف� �ت� �ق ��دم ��ت ب� �م� �ب ��ادرت�ي�ن
اح��داه�م��ا ب�ع�ن��وان (طالبتي معلمة
امل �س �ت �ق �ب��ل) وه� ��و م� �ش ��روع ت��رب��وي

• حمد سعدون الشمالن74 ،
عاما( ،شيع) ،الرجال :أم الهيمان،
ق ،9ش ،9م ،23ب�ج��ان��ب ال�ب��ان��زي��ن،
ت � �ل � �ف� ��ون ،65555520 :ال� �ن� �س ��اء:
األح� �م ��دي ،ق ،3ش ال �ث��ان��ي ،م،204
تلفون96666122 :
• س� � �ع � ��د ع� � � � ��وض ح� � �م � ��دان
الهلفي 41 ،عاما( ،شيع) ،عبدالله
امل �ب��ارك ،ق ،9ش ،930م ،18تلفون:
99514606 ،98081000
• م� �ن ��ى ع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ف �ه��د
ال�ص�م�ي��ط 60 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت)،
الرجال :الشويخ ،ق ،4ش احمد خالد
ال� �ف ��وزان ،دي� ��وان ال�ص�م�ي��ط ،ت�ل�ف��ون:
 ،55552290ال � �ن � �س� ��اء :ض��اح �ي��ة
ع �ب��دال �ل��ه ال �س ��ال ��م ،ق ،3ش ،32م،8
تلفون22530267 :
• خ � � �ي� � ��ري� � ��ة ح� � � �ي � � ��در ع� �ل ��ي
ال � �ت � �م � �ي � �م� ��ي ،ارم � � � �ل � � ��ة /ج ��اس ��م
اب ��راه �ي ��م ال �ت �م �ي �م��ي 90 ،ع��ام��ا،
(ش�ي�ع��ت) ،ال��رج��ال :ب �ي��ان ،مسجد
االمام الحسن ،تلفون،67706053 :
 ،66606393النساء :ضاحية مبارك
العبدالله ،ق ،3ش ،301م ،44تلفون:
25377393
• ل �ي �ل��ى ع �ب��دال �ح �م �ي��د ع�ل��ي،
ارم�ل��ة /عبود ردع��ان العازمي،
 58عاما( ،شيعت) ،جابر العلي،
ق ،4ش ،8م ،12تلفون،60099800 :
67000053
• اب � ��راه � � �ي � ��م الف � � � ��ي ض �ي��ف
ال�ل��ه ب ��ادي ال�ع�ت�ي�ب��ي 32 ،ع��ام��ا،
(ش� �ي ��ع) ،ال� ��رج� ��ال :ال �ق �ص ��ور ،ق،4
ش ،5م ،12ت �ل �ف��ون،67070636 :
ال�ن�س��اء :م�ب��ارك الكبير ،ق ،2ش،38
م ،11تلفون25413069 :
• شكرية عطار علي ،ارملة/
م��وس��ى س�ع��د ن��اص��ر العريفي،
 73ع ��ام ��ا( ،ت �ش �ي��ع ب �ع��د ص�ل�اة
ع �ص��ر ال� � �ي � ��وم) ،رج � � ��ال :ك �ي �ف��ان،
ق ،4ش � ��ارع ع� ��رف� ��ات ،م ،6ت �ل �ف��ون:
 ،99897222ن �س��اء :م �ش��رف ،ق،6
ش ،6م ،A 19تلفون24929669 :

مواقيت الصالة
مديرة مدرسة العدان فاطمة دشتي تتسلم الجائزة

ت ��رع ��اه ث��ان��وي��ة ال � �ع ��دان م �ن��ذ ت�س��ع
سنوات متواصلة يهدف الى صقل
ش�خ�ص�ي��ة امل�ت�ع�ل�م��ة وامل �ع �ل �م��ة على
ال �س��واء م��ن خ�ل�ال ت�ق��دي��م ال �ع��روض
والبرامج االلكترونية املتميزة.

aldostoor

واض� ��اف� ��ت ان امل� � �ب � ��ادرة ال �ث��ان �ي��ة
ه � ��ي ال � �ع � �م ��ل ال � �ت � �ط ��وع ��ي ب� �ع� �ن ��وان
(بيئتي صورتي) لتعزيز املشاركة
امل �ج �ت �م �ع �ي��ة م ��ن خ�ل��ال االع �ل ��اء م��ن
ق �ي �م��ة ال �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي ب ��إش ��راف
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

املعلمة هدى راغب وقد كان للعدان
شرف الفوز بهاتني املبادرتني.
واك� � � � � � ��دت ان ج � �م � �ي� ��ع امل � � � � ��دارس
الصديقة في دول مجلس التعاون
اشادوا بفكرة املبادرات الكويتية
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