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باقر قدم  3خطوات
مرحلية لترشيد
الدعوم واإلصالح
االقتصادي
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السكنية :البنية
التحتية لجنوب
سعد العبداهلل بعد
عامين

 220لترا شهريا للكويتيين ممن يحملون رخص قيادة وبحث وثيقة اإلصالح االقتصادي الخميس المقبل

كوبونات للمواطنين لدعم البنزين
وشرائح جديدة للكهرباء والماء
خفض بعض البنود في الميزانية العامة إلى ٪25

ك �ش��ف اج �ت �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
ال� ��ذي ت��رأس��ه رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ل � ��دراس � ��ة ال ��وض ��ع
االق �ت �ص��ادي أم ��س م�لام��ح رئيسية
ف��ي خطة ترشيد ال��دع��وم ومشروع
وث �ي �ق��ة االص �ل��اح � ��ات االق �ت �ص��ادي��ة
واملتمثلة في كوبونات للمواطنني
ل ��دع ��م ال �ب �ن��زي ��ن وش� ��رائ� ��ح ج��دي��دة
بشأن استهالك الكهرباء واملاء على
ان ي�ت��م ت�ح��دي��د ال �ص ��ورة ال�ن�ه��ائ�ي��ة
للمقترحات النيابية و الحكومية
ف � ��ي ه � � ��ذا ال� � �ش � ��أن خ� �ل ��ال اج� �ت� �م ��اع
السلطتني يوم الخميس املقبل.
وق � � � ��ال رئ � �ي� ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
ف � �ي � �ص� ��ل ال� � �ش � ��اي � ��ع إن ال� �ح� �ك ��وم ��ة
زودتنا بتفاصيل فيما يخص أماكن
الهدر في امليزانيات وتوقعاتها من
خ�ف��ض ب�ع��ض ال�ب�ن��ود ف��ي امل�ي��زان�ي��ة
العامة إلى  % 25وتوقعاتها بشأن
زي ��ادة اإلي� ��رادات م��ن خ�لال مشاريع

الغانم مترئسا االجتماع النيابي الحكومي لدراسة ترشيد الدعوم والوضع االقتصادي

الخصخصة والشراكة بني القطاعني
الخاص والعام.
وأض � � ��اف ال� �ش ��اي ��ع ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي ع�ق��ب االج �ت �م��اع أن هناك
 3مشاريع للتنمية حاليا سيكون
املواطن فيها شريكا بنسبة . % 50

وفيما يخص ال��دع��وم أش��ار الى
إن ال �ح �ك ��وم ��ة ت �ت ��وق ��ع ال� ��وف� ��رة ف��ي
ال��دع��وم��ات بحسب ت�ص��وره��ا فيما
يخص الكهرباء واملاء بقيمة مليار
و 200مليون دينار.
وأوض � � ��ح ال� �ش ��اي ��ع ف �ي �م��ا ي�خ��ص

هيئة الرياضة :اعتذار الكويت عن
عدم استضافة خليجي  23قرار نهائي
أك ��د ن��ائ��ب امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ش��ؤون
الرياضة في الهيئة العامة للرياضة
د.ح�م��ود فليطح أن اع�ت��ذار الكويت
ع� ��ن ع� � ��دم اس� �ت� �ض ��اف ��ة دورة ك ��أس
الخليج ال �ـ 23لكرة ال�ق��دم يعد ق��رارا
نهائيا وال رجعة فيه.
وق ��ال ف�ل�ي�ط��ح ف��ي ب �ي��ان صحفي
ام � � � � ��س ان االع � � � � � �ت � � � � ��ذار ع � � � ��ن ع� � ��دم
االستضافة ج��اء بعد ق��رار اإليقاف
للرياضة الكويتية من قبل اللجنة
االوملبية الدولية.

ملف «الدستور»

وأض � � ��اف أن ال� �ك ��وي ��ت ك ��ان ��ت ق��د
اس �ت �ع��دت اس� �ت� �ع ��دادا ك ��ام�ل�ا خ�ل�ال
وقت سابق الستضافة هذا الحدث
الكروي الخليجي في موعده املحدد
ح� �ي ��ث ج� �ه ��زت امل� �ن� �ش ��آت ورص � ��دت
امل � �ي ��زان � �ي ��ة ال � �خ� ��اص� ��ة إال أن ق � ��رار
االيقاف الدولي للرياضة الكويتية
ح��ال دون ذل ��ك .واع ��رب فليطح عن
االمل في ان تتضافر جميع الجهود
من اجل مصلحة الرياضة الكويتية
ووصولها الى افضل املستويات.

وكان مجلس الوزراء قد وافق في
اجتماعه في  19اكتوبر املاضي على
االع�ت��ذار عن ع��دم استضافة بطولة
ك��أس الخليج  23ب�ن��اء على اق�ت��راح
م ��ن وزي� � ��ر اإلع� �ل ��ام ووزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل� �ش ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان
ال�ح�م��ود بسبب تعليق ن�ش��اط ك��رة
القدم من قبل االتحاد الدولي لكرة
القدم.

االقتراحات بقوانين في الفصول التشريعية
من العاشر إلى الرابع عشر
تفاصيل (ص)14-10

ك� � ��وب� � ��ون� � ��ات ال � � ��دع � � ��م ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن
ب � �خ � �ص� ��وص اس � �ت � �ه�ل��اك ال� �ب� �ن ��زي ��ن
أن�ه��ا اق �ت��راح ن�ي��اب��ي ول�ي��س ت�ص��ورا
حكوميا يقوم على أن تكون اسعار
ال �ب �ن��زي��ن ع �ل��ى ال �س �ع��ر ال �ع��امل��ي مع
ت�ع��وي��ض امل��واط��ن ب��ال�ك�م�ي��ات ال�ت��ي

المرافق تستكمل
اليوم مناقشة
قانون البلدية
ت�ع�ق��د  3ل �ج��ان اج�ت�م��اع��ات
ال � � �ي� � ��وم ح � �ي� ��ث ت� �ع� �ق ��د ل �ج �ن��ة
امل� � ��راف� � ��ق ال � �ع� ��ام� ��ة اج �ت �م ��اع ��ا
مل � �ن ��اق � �ش ��ة م � � �ش� � ��روع ق� ��ان� ��ون
بتعديل بعض أحكام القانون
رق ��م  5ل�س�ن��ة  2005ف��ي ش��أن
ب� �ل ��دي ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت وم �ن��اق �ش��ة
م �ج �م��وع��ة م� ��ن االق � �ت� ��راح� ��ات
ب � �ق� ��وان�ي��ن ف � ��ي ش � � ��أن ب �ل��دي��ة
الكويت وعددها  7اقتراحات
وتعقد لجنة حماية األم��وال
ال� �ع ��ام ��ة اج� �ت� �م ��اع ��ا م �ن��اق �ش��ة
م� �س ��ودة ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة ع��ن
ت � �ط ��ور االم� � � � ��وال امل �س �ت �ث �م��رة
ك �م��ا ت�ع�ق��د ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
اج �ت �م��اع��ا مل �ن��اق �ش��ة م�ي��زان�ي��ة
مؤسسة املوانئ الكويتية.

تستهلك من خالل هذه الكوبونات
بحيث يكون متوسط الحسبة 220
ل �ت��را ل �ك��ل ش �ه��ر ل �ل �م��واط �ن�ين ال��ذي��ن
يحملون رخص قيادة على أن تكون
أس �ع ��ار ال �ب �ن��زي��ن م �ت �غ �ي��رة ب �ص��ورة
شهرية وفقا لألسعار العاملية.

وع�ل��ى ص�ع�ي��د م�ت�ص��ل اك��د نائب
رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء وزي� � ��ر
املالية ووزي��ر النفط بالوكالة انس
الصالح ان رؤي��ة الحكومة في دعم
امل� �س ��ار االق� �ت� �ص ��ادي ت �ت �ك��ون م ��ن 6
محاور مشيرا إلى مناقشة املقترح
ال�ح�ك��وم��ي ف��ي ش ��أن اع� ��ادة ترشيد
ال��دع��م الس �ع��ار ال��وق��ود ف�ي�م��ا ت�ق��دم
نواب باقتراح آخر بحيث يقدم دعم
الوقود لشريحة من املواطنني.
وق��ال الوزير الصالح ان اللجنة
ن��اق �ش��ت دراس � ��ة م �ق��دم��ة م ��ن وزارة
ال�ك�ه��رب��اء ب�ش��أن ال�ش��رائ��ح الجديدة
ل �ل �ك �ه��رب��اء وأن� � ��ه س �ي �ت��م اس �ت �ك �م��ال
ال �ن �ق��اش ف��ي ه ��ذا ال �ش��أن ب��اج�ت�م��اع
آخر يعقد الخميس املقبل.

تفاصيل (ص)03

نواب لـ «الدستور» :ما تقدمه
الحكومة للشهداء غير كاف
أك��د ع��دد من ال�ن��واب أن الدولة
ل� ��م ت� �ع ��ط ال � �ش � �ه� ��داء م� ��ا ي �ن��اس��ب
ال �ت �ض �ح �ي��ات ال �ت��ي ق��دم��وه��ا في
سبيل الكويت والدفاع عنها.
وأوض� �ح ��وا ف��ي ت�ص��ري�ح��ات لـ
«ال��دس �ت��ور» أن ال �ش �ه��داء ق��دم��وا
ح �ي��ات �ه��م ل� �ل ��دف ��اع ع� ��ن ال� �ع ��رض
واالرض والوطن ودماءهم الزكية
التي روت أرض الكويت كان لها
الدور األكبر في استعادة الوطن
وال�ح�ف��اظ على مقدراتهم وأنهم
ض ��رب ��وا أروع أم �ث �ل��ة ال�ت�ض�ح�ي��ة
وال� � � �ف � � ��داء م � ��ا ي �س �ت �ح ��ق ان ي �ت��م
ت��دري �س��ه ف��ي امل �ن��اه��ج ال��دراس �ي��ة
كي يكونوا قدوة ومثال لألجيال
الحالية كما يجب تخليد ذكراهم
بنصب ت��زك��اري عليه أسماؤهم
وإط�لاق أسمائهم على الشوارع
واملباني واملستشفيات واملدارس

واملرافق الحكومية وكذلك رعاية
أس��ره��م وت�ق��دي��م ك��ل التسهيالت
لها ألن ه��ذه األس��ر قدمت فلذات
أكبادها فداء للكويت.
وأش� � � � ��اروا إل � ��ى أن م� ��ا ت �ق��دم��ه
الحكومة لتكريم ه��ؤالء الشهداء
غ �ي��ر ك � ��اف وأن م �ك �ت��ب ال�ش�ه�ي��د
ي �ح �ظ��ى ب��رع��اي��ة أم �ي��ري��ة وي �ق��دم
ال �ت �س �ه �ي�لات ألس� ��ر ال� �ش� �ه ��داء إال
أن االه �ت �م��ام ي�ج��ب أن ي �ك��ون من
املجتمع وال��دول��ة بكافة أركانها
كما يحدث في كل دول العالم.
ف�ه��م ال �ن��ور ال ��ذي أض ��اء طريق
ال� �ك ��وي ��ت ب ��ال� �س� �ع ��ادة ودم ��اؤه ��م
الزكية هي الحراب التي أخرجت
العدو من أرض الكويت الطاهرة.
تفاصيل (ص)07-06
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األمير استقبل ولي العهد والغانم والمبارك

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه بقصر السيف
ص� �ب ��اح ام � ��س س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د

ومستقبال رئيس مجلس األمة وعلي الخميس

الشيخ نواف االحمد .كما استقبل
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء .وال �ن��ائ��ب االول
ل ��رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر

الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح� � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح
األح�م��د رئ�ي��س االت�ح��اد البرملاني

ال � �ع� ��رب� ��ي رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م وال �ن��ائ��ب فيصل
ال �ش��اي��ع ح �ي��ث اط �ل��ع س �م��وه على
ن� �ت ��ائ ��ج امل ��ؤت� �م ��ر األول ل ��رؤس ��اء

ال �ب��رمل��ان��ات ال �ع��رب �ي��ة وال � ��ذي عقد
ب�م�ق��ر ج��ام�ع��ة ال� ��دول ال�ع��رب�ي��ة في
جمهورية مصر العربية الشقيقة.
ك �م��ا ق ��دم ل �س �م��وه ال �ن��ائ��ب علي

عبدالله الخميس وذلك بمناسبة
ف��وزه باالنتخابات التكميلية في
الدائرة االنتخابية الثالثة.

ولي العهد استقبل رئيسي مجلسي األمة والوزراء
وعددا من أعضاء الحكومة

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د ح�ف�ظ��ه
الله بقصر السيف صباح امس
رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم � � ��ة م� � ��رزوق
ال� �غ ��ان ��م وس � �م ��و ال� �ش� �ي ��خ ج��اب��ر
املبارك رئيس مجلس الوزراء.

واستقبل النائب األول لرئيس
مجلس ال��وزراء وزي��ر الخارجية
الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل سمو ولي العهد
ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ محمد

ومستقبال الشيخ صباح الخالد

ال �خ��ال��د ون ��ائ ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد
ال � �ج� ��راح ووزي � � ��ر االع� �ل ��ام وزي� ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب الشيخ
س�ل�م��ان ال�ح�م��ود ووزي� ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون م�ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي ��ر

الكهرباء وامل��اء بالوكالة الشيخ
محمد العبدالله.
كما استقبل سمو ولي العهد
ال� �ش� �ي ��خ ن � � ��واف األح � �م� ��د رئ �ي��س
االتحاد البرملاني العربي رئيس
م �ج �ل��س األم� � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م

وال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع حيث
أطلع سموه على نتائج املؤتمر
األول لرؤساء البرملانات العربية
وال��ذي عقد بمقر جامعة ال��دول
ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي ج �م �ه��وري��ة م�ص��ر
العربية الشقيقة.

كما ق��دم لسموه ال�ن��ائ��ب علي
عبدالله الخميس وذلك بمناسبة
فوزه باالنتخابات التكميلية في
الدائرة االنتخابية الثالثة.
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الغانم ترأس اجتماع اللجنة المالية لبحث الوضع االقتصادي

ترشيد الدعوم ومشروع وثيقة اإلصالح
االقتصادي الخميس المقبل

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا اجتماع اللجنة املالية واالقتصادية أمس

ت � � � � ��رأس رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
م ��رزوق ع�ل��ي ال�غ��ان��م أم��س اجتماعا
للجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وذل � ��ك ب �ح �ض��ور رئ �ي��س
وأع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة وع ��دد م��ن ال �ن��واب
وال � � ��وزراء وامل �س��ؤول�ي�ن امل�ع�ن�ي�ين في
الدولة .
واس� �ت� �ك� �م ��ل االج � �ت � �م� ��اع م �ن��اق �ش��ة
عدد من املواضيع املتعلقة بالوضع
االقتصادي وسبل معالجة العجز في
امليزانية العامة للدولة واستيضاح
رؤي��ة وإستراتيجية الحكومة بشأن
هذا امللف.
وق� � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة
فيصل الشايع إن الحكومة زودت�ن��ا
بتفاصيل فيما يخص أماكن الهدر
ف � ��ي امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات وت ��وق� �ع ��ات� �ه ��ا م��ن
خ�ف��ض ب�ع��ض ال �ب �ن��ود ف��ي امل�ي��زان�ي��ة
العامة إل��ى  % 25وتوقعاتها بشأن
زي ��ادة اإلي � ��رادات م��ن خ�ل�ال مشاريع
الخصخصة والشراكة بني القطاعني
الخاص والعام.
وق � � � � � ��ال :إن ه � � �ن � ��اك  3م � �ش� ��اري� ��ع
ل �ل �ت �ن �م �ي��ة ح��ال �ي��ا س �ي �ك��ون امل ��واط ��ن
ف�ي�ه��ا ش��ري �ك��ا ب�ن�س�ب��ة  % 50م�ش�ي��را
إل��ى أن ب�ع��ض ال �ق��وان�ين ت�ح�ت��اج إل��ى
ت�ع��دي�لات ون�ت��رق��ب ت�ق��دي��م الحكومة
ه��ذه املشاريع للمجلس للعمل على
تعديلها.
وف� �ي� �م ��ا ي� �خ ��ص ال � ��دع � ��وم أوض� ��ح
ال�ش��اي��ع إن ال�ح�ك��وم��ة ت�ت��وق��ع ال��وف��رة
ف ��ي ال ��دع ��وم ��ات ب �ح �س��ب ت �ص��وره��ا
فيما ي�خ��ص ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء بقيمة
م�ل�ي��ار و 200م�ل�ي��ون دي �ن��ار وه��و ما
تحفظ عليه بعض النواب مضيفا أن
األع �ض��اء ت�ق��دم��وا ب��اق�ت��راح��ات بشأن
الكهرباء واملاء وعلى ضوئها سيتم
احتساب قيمة الوفرة بالدعوم وهو
م��ا سيتضح ف��ي اج�ت�م��اع الخميس
ال��ذي سيبحث االق�ت��راح��ات النيابية
ف�ي�م��ا ي �خ��ص االق �ت ��راح ��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة

ون � �س � �ب ��ة ال� � ��وف� � ��رة ف� �ي� �ه ��ا ل� �ل ��وص ��ول
إل ��ى ن �م ��وذج ي �ت��م االت� �ف ��اق ع�ل�ي��ه مع
الحكومة بحيث ال يؤثر على املواطن
تأثيرا كبيرا وأن يهدف املقترح إلى
ت��رش �ي��د اس �ت �ه�ل�اك ال �ك �ه��رب��اء وامل� ��اء
بصورة فاعلة.
ول�ف��ت إل��ى أن ال�ح�ك��وم��ة ب�ي�ن��ت أن
نسبة ال�ه��در ف��ي اس�ت�ه�لاك الكهرباء
ف��ي السكن ال�خ��اص بلغت  % 30من
حجم االستهالك الفعلي مشيرا إلى
أن ه �ن��اك إج� � ��راءات س�ي�ت��م ات�خ��اذه��ا
ل �ل �ح��د م� ��ن ال � �ه� ��در م� ��ن خ �ل��ال وض ��ع
شرائح لالستهالك.
وأض � � ��اف :ح �ت��ى اج �ت �م��اع ال �ي��وم
(أم ��س) ل�ي��س ل��دي�ن��ا ارق ��ام واض�ح��ة
بهذا الصدد كون اجتماعات اللجنة
ما زال��ت تبحث الخطوط العريضة
ل�لاص�لاح��ات االق�ت�ص��ادي��ة متوقعا
أن ي�ن�ت�ه��ي اج �ت �م��اع ال�خ�م�ي��س إل��ى
اختيار النموذج األفضل الذي سيتم
التوافق عليه مشيرا إلى أن اجتماع
األح � � ��د امل� �ق� �ب ��ل س �ي �ب �ح��ث ال �ح �ل ��ول
األف �ض��ل م��ع ال�ح�ك��وم��ة ب �ه��ذا ال�ش��أن
م�ب�ي�ن��ا أن ��ه س �ت��أت��ي ال �ح �ك��وم��ة ي��وم
األحد باألرقام التفصيلية بالنسبة
للمصاريف واإليرادات في امليزانية
وك ��ذل ��ك ف ��ي م �ش��اري��ع ال�خ�ص�خ�ص��ة
وال � �ش� ��راك� ��ة ب�ي��ن ال� �ق� �ط ��اع�ي�ن ال� �ع ��ام
والخاص وتأثيراتها على امليزانية
املقبلة.
وأوض � � ��ح ال� �ش ��اي ��ع ف �ي �م��ا ي�خ��ص
ك� � ��وب� � ��ون� � ��ات ال � � ��دع � � ��م ل� �ل� �م ��واط� �ن�ي�ن
ب � �خ � �ص� ��وص اس � �ت � �ه�ل��اك ال� �ب� �ن ��زي ��ن
أن�ه��ا اق �ت��راح ن�ي��اب��ي ول�ي��س ت�ص��ورا
حكوميا يقوم على أن يكون اسعار
ال �ب �ن��زي��ن ع �ل��ى ال �س �ع��ر ال �ع��امل��ي مع
ت�ع��وي��ض امل��واط��ن ب��ال�ك�م�ي��ات ال�ت��ي
تستهلك من خالل هذه الكوبونات
بحيث يكون متوسط الحسبة 220
ل �ت��را ل �ك��ل ش �ه��ر ل �ل �م��واط �ن�ين ال��ذي��ن
يحملون رخص قيادة على أن تكون

أس �ع ��ار ال �ب �ن��زي��ن م �ت �غ �ي��رة ب �ص��ورة
شهرية وفقا لألسعار العاملية.
وب �ي��ن أن ال �ح �ك ��وم ��ة ت �س �ع��ى إل ��ى
ت�خ�ف�ي��ض امل �ص��روف��ات اإلداري� � ��ة إل��ى
 % 25ف ��ي م �ي��زان �ي��ة ال ��دول ��ة وم�ن�ه��ا
مهمات السفر واللجان وفرق العمل
ب ��اإلض ��اف ��ة إل� ��ى األع � �م ��ال اإلض��اف �ي��ة
وغيرها من املصاريف اإلدارية.
وف� �ي� �م ��ا ي� �خ ��ص ان� �ت� �ه ��اء ال �ل �ج �ن��ة
م��ن اجتماعاتها وتقديمها لتقرير
االقتصادية بني أن اللجنة تعمل على
االن�ت�ه��اء قبل  1أب��ري��ل املقبل مشددا
على أن اللجنة طلبت من الحكومة أن
تأتي باملصاريف التي ستخفضها
ق�ب��ل ال��ذه��اب إل ��ى ت��رش�ي��د اس�ت�ه�لاك
امل��واط �ن�ي�ن ل �ل��وص��ول إل ��ى اإلي � ��رادات
التي ستتحقق في امليزانيات.
من جهته أكد نائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال �ي��ة ووزي� ��ر النفط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة ان � ��س ال� �ص ��ال ��ح ان رؤي ��ة
الحكومة في دعم املسار االقتصادي
ت �ت �ك��ون م ��ن  6م � �ح ��اور م �ش �ي��را إل��ى
ان امل� � �ح � ��اور ال� �س� �ت ��ة ه� ��ي االص� �ل��اح
امل��ال��ي واع� ��ادة رس��م دور ال��دول��ة في
االقتصاد الوطني وتعزيز مساهمة
القطاع الخاص في النشاط الوطني
وم� � �ش � ��ارك � ��ة امل � ��واط� � �ن �ي��ن ف � ��ي ت �م �ل��ك
امل �ش ��روع ��ات واص �ل��اح س ��وق ال�ع�م��ل
ون �ظ ��ام ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة واالص�ل��اح
التشريعي والتنفيذي.
وق��ال الوزير الصالح في تصريح
ل �ل �ص �ح ��اف �ي�ي�ن ان � � ��ه ت� �م ��ت م �ن��اق �ش��ة
االج � � � ��راءات ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل �ك��ل م �ح��ور
م��ن امل �ح��اور الستة وال�ب��رام��ج املعدة
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذه امل� �ح ��اور موضحا ان
ه�ن��اك  40ب��رن��ام�ج��ا منها  23قصير
االجل و  13متوسط االجل و 4برامج
قصيرة الى متوسطة االجل.
واوضح انه تمت مناقشة املقترح
ال �ح �ك��وم��ي ف ��ي ش ��أن اع � ��ادة ت��رش�ي��د
ال ��دع ��م الس� �ع ��ار ال ��وق ��ود ف �ي �م��ا ت�ق��دم

ن��واب باقتراح آخر بحيث يقدم دعم
الوقود لشريحة من املواطنني مشيرا
إلى أنه سيتم دراسة املقترح النيابي.
وأضاف الوزير الصالح ان اللجنة
ن��اق �ش��ت دراس � � ��ة م �ق��دم��ة م ��ن وزارة
ال �ك �ه��رب��اء ب �ش��أن ال �ش��رائ��ح ال�ج��دي��دة
ل �ل �ك �ه ��رب ��اء وأن � � ��ه س �ي �ت��م اس �ت �ك �م��ال
النقاش في هذا الشأن باجتماع آخر
يعقد الخميس املقبل.
واش��ار ال��ى ان ه��دف الحكومة هو
تحقيق اعلى عائد للمواطن مشددا
على أن اع��ادة ترشيد الدعوم تهدف
الى عدم الضرر باملواطنني محدودي
ومتوسطي ال��دخ��ل املستحقني لهذا
الدعم واالخذ بعني االعتبار امكانية
اس �ت��دام��ة ق� ��درة ال ��دول ��ة ع �ل��ى ت��وف�ي��ر
الدعم مستقبال وتوفير بنية تحتية
تتماشى والخطة االسكانية.
وأك� � ��د ان ال �ح �ك��وم��ة ت �ت �ط �ل��ع إل��ى
ت ��رس �ي ��خ ث �ق ��اف ��ة ال �ت ��رش �ي ��د واع � � ��ادة
االس�ت�ه�لاك م��ن خ�ل�ال اع ��ادة تسعير
ال �خ��دم��ات م�ش�ي��را ال��ى ان السلطتني
س� �ت� �ج� �ت� �م� �ع ��ان ال � �خ � �م � �ي� ��س امل� �ق� �ب ��ل
الس �ت �ك �م��ال ب �ح��ث م ��وض ��وع ت��رش�ي��د
الدعوم ومشروع الوثيقة التي يطمح
ل�ه��ا رئ �ي��س امل�ج�ل��س م� ��رزوق ال�غ��ان��م
بشأن اإلصالحات االقتصادية.
وع � � � ��ن اع � � � � � ��ادة ت � �ح � ��دي � ��د اس � �ع � ��ار
ال��وق��ود اج��اب ال�ص��ال��ح ان ه��ذا االم��ر
م � ��ازال ت �ح��ت ال ��دراس ��ة م �ش ��ددا على
أن ال �ح �ك ��وم ��ة ل� ��ن ت �م ��س امل ��واط �ن�ي�ن
خ� �ص ��وص ��ا م �س �ت �ح �ق��ي ه� � ��ذا ال ��دع ��م
ب��االض��اف��ة إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق اع �ل��ى ع��ائ��د
ع�ل��ى امل��ال�ي��ة ال�ع��ام��ة م��ن خ�ل�ال ال��وف��ر
ب�ه��ذا ال��دع��م وااله ��م م��ن ذل��ك ترشيد
االس� �ت� �ه�ل�اك ح �ت��ى ن ��واك ��ب ال�ن�ه�ض��ة
االس �ك��ان �ي��ة ال�ط�م��وح��ة ال �ت��ي تبنتها
السلطتان.
وب � � � ��دوره ك� �ش ��ف ال� �ن ��ائ ��ب س �ع��ود
الحريجي عن تجاوب الحكومة الى
حد ما مع الرفض النيابي لتوجهها

ب �ش��أن إل �غ��اء ال��دع��م امل �ق��دم للمواطن
ع�ل��ى اس �ت �ه�لاك ال�ب�ن��زي��ن وال�ك�ه��رب��اء
الفتا الى انها طرحت خالل االجتماع
فكرة تقديم الوقود البنزين للمواطن
م ��دع ��وم ��ا ع �ب��ر ك ��وب ��ون ��ات م �م��ا ع��دا
نوع االلترا إال أن هناك افكارا اخرى
طرحت التزال محل بحث ونقاش.
وقال الحريجي إن الحكومة قدمت
خ�ل��ال ال �ل �ق ��اء م �ج �م��وع��ة م ��ن ال� ��رؤى
واالفكار في معالجة النظام االداري
واملالي وهي مقبولة الى حد ما لكن
م��ا ت�ط��رح��ه ب�ش��أن إل �غ��اء ال��دع��وم عن
البنزين والكهرباء وما يمس املواطن
محل رفض.
وذك � � ��ر ال� �ح ��ري� �ج ��ي ان ال �ح �ك��وم��ة
م �ت �ج��اوب��ة إل� ��ى ح ��د م ��ا م ��ع ال��رف��ض
ال��واض��ح ال ��ذي ت��رج�م�ت��ه ال�ت��وج�ه��ات
ال �ن �ي ��اب �ي��ة خ �ل��ال االج � �ت � �م� ��اع ب �ش��أن
ال ��دع ��وم م �ع��رب��ا ع ��ن أم �ل��ه ب ��أن ت�ق��دم
الحكومة في االجتماع املقبل تصورا
أكثر وضوحا مما عرضته أمس.
ون��وه الحريجي ال��ى ان الحكومة
ط��رح��ت خ�ل�ال االج �ت �م��اع ف �ك��رة ع��دم
دع� ��م وق � ��ود األل� �ت ��را ودع � ��م ن� ��وع ٩١
و ٩٥أوكتني للمواطن فقط من خالل
كوبونات .
وش � ��دد ال �ح��ري �ج��ي ع �ل��ى ض� ��رورة
إيجاد حلول مرضية للتوافق حولها
بني السلطتني تمهيدا إلقرارها .
وب� � � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب م �ح �م��د
ط �ن��ا :ط��رح��ت ال �ح �ك��وم��ة ف �ك��رة دع��م
املواطنني بكوبونات مساعدة لهم
ع ��ن ت�خ�ف�ي��ض ال ��دع ��م ع ��ن ال�ب�ن��زي��ن
وف� ��ق ش ��رائ ��ح ل �ك��ن إل� ��ى اآلن اآلل �ي��ة
غير واضحة وتحتاج ال��ى تفصيل
وهل على البطاقه املدنية أو رخصة
ال �ق �ي��ادة ع�م��وم��ا االم� ��ر ي�ح�ت��اج ال��ى
وق ��ت وم �ن��اق �ش��ات م�ك�ث�ف��ة ل�ل�خ��روج
بتصور نتفق عليه.
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قدم  3خطوات مرحلية لترشيد الدعوم واإلصالح االقتصادي

باقر يطالب بفرض ضريبة على الدخل ورفع
أسعار المحروقات وتعديل قانون اإلسكان
ق � ��دم ع �ض��و ال �ل �ج �ن��ة االق �ت �ص��ادي��ة
ف� � ��ي امل � �ج � �ل� ��س االع � � �ل� � ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط
وال�ت�ن�م�ي��ة أح �م��د ب��اق��ر خ�ل�ال اج�ت�م��اع
ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون امل��ال�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة أم� ��س ورق � ��ة اق� �ت ��رح ف�ي�ه��ا
اتخاذ سلسة اج��راءات على  3مراحل
لترشيد الدعوم ودور القطاع الخاص
بعد االنخفاض الكبير ال��ذي شهدته
اس �ع��ار ال�ن�ف��ط س��ارع��ت ال�ح�ك��وم��ة ال��ى
وض��ع ت�ص��ورات�ه��ا ب�ش��أن رف��ع ال��دع��وم
وب� �ع ��ض اإلص �ل��اح � ��ات االق �ت �ص ��ادي ��ة
لعرضها ع�ل��ى مجلس االم ��ة وم�م��ا ال
شك فيه ان اإلصالح قد تأخر جدا مما
س�ب��ب ك�ث�ي��را م��ن االخ �ت�ل�االت وعمقها
وان م ��زي ��دا م ��ن ال �ت��أخ �ي��ر او ات �خ��اذ
االج� � ��راء ال �خ��اط��ىء س �ي �ك��ون ل ��ه كلفة
اكثر فداحة على الوطن وامل��واط��ن في
املستقبل
وان يتم تطبيق اج��راءات اإلصالح
املنشود على مراحل مدروسة تنطلق
ب�م�ص��داق�ي��ة وت �ب��دأ ب��ال �ق��دوة الحسنة
وي�س��اه��م فيها امل �س��ؤول قبل امل��واط��ن
البسيط والتاجر قبل الفقير والقادر
ق�ب��ل امل �ح��دود ال��دخ��ل وت�س�ي��ر بخطى
ث ��اب� �ت ��ة ن �ح ��و إص �ل ��اح س � ��وق ال �ع �م��ل
وتحرير االراضي مع اسناد دور اكبر
ل�ل�ق�ط��اع ال �خ��اص م��ع ت��رش�ي��د اإلن�ف��اق
ومستظلة بغطاء من االع�لام الهادف
ال��ذي يحقق وعيا شعبيا دافعا نحو
اإلص�لاح وبحيث ال يتم االنتقال الى
املرحلة التالية اال بعد نجاح املرحلة
ال�س��اب�ق��ة ون �ش��ر ب�ي��ان��ات�ه��ا ودالالت �ه��ا
وأردف :وال ش � ��ك ان ه� � ��ذا ال � �ت� ��درج
س �ي �ض �م��ن ق� �ب ��وال ش �ع �ب �ي��ا وب��رمل��ان �ي��ا
وسيجنب البالد الوقوع في مزيد من
التأخير والجدل واالخطاء
وشملت هذه الخطوات  3مراحل:
المرحلة األولى
وت �ب��دأ ه ��ذه امل��رح �ل��ة ف ��ورا ي��ات�خ��اذ
االج � � � ��راءات امل �ط �ل��وب��ة ف �ي �ه��ا م ��ن ق�ب��ل
الحكومة اذا كانت تحتاج إلى اصدار
قانون جديد اما اذا كانت تحتاج الى
ت�ع��دي��ل ق��ان��ون��ي ف�ي�س��ارع ف��ي تقديمه
الى مجلس االمة
 اإلس � � � � � � ��راع ف� � ��ي ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ق� ��ان� ��ونالخصخصة
 اإلس��راع في تنفيذ قانون حمايةاملنافسة وقانون حماية املستلهك
 اإلس� � � � ��راع ف� ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ق ��وان�ي�نواملشروعات االقتصادية االخرى مثل
ش��رك��ات م��واق��ف ال �ش��اح �ن��ات وش��رك��ة
املخازن وغيرها
 ان ي �ع �ق��د وزي � ��ر امل ��ال �ي ��ة ل� �ق ��اءاتوم � ��ؤت� � �م � ��رات ص� �ح ��اف� �ي ��ة ف � ��ي ق� �ت ��رات
م �ن ��اس �ب ��ة ل � �ش� ��رح ج � �ه� ��ود ال �ح �ك��وم��ة
ف� ��ي اي � �ق� ��اف ال � �ه� ��در م �ب �ي �ن��ا م �ب��ال �غ �ه��ا

الوزراء الصالح والعمير والصبيح والعلي وعضو املجلس االعلى للتخطيط أحمد باقر خالل االجتماع

ومواضعها في امليزانية
 ان ي �ع �ق��د وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ق ��اءاتوم � ��ؤت� � �م � ��رات ص� �ح ��اف� �ي ��ة ف � ��ي ف� �ت ��رات
م �ن ��اس �ب ��ة ل� �ب� �ي ��ان ج � �ه� ��ود ال �ح �ك��وم��ة
لتالفي مخالفات ومالحظات االجهزة
الرقابية ف��ي ك��ل وزارات ال��دول��ة وذل��ك
ب �ب �ي��ان م ��وض ��ع امل �خ��ال �ف��ة وم�ب��ال�غ�ه��ا
وك��ذل��ك ج�ه��ود تحصيل دي��ون ال��دول��ة
الخارجية والداخلية
 ان ي �ع �ق��د وزي� � ��ر ال � �ع ��دل ل� �ق ��اءاتوم ��ؤت �م ��رات ص�ح��اف�ي��ة ل �ش��رح ج�ه��ود
الحكومة في متابعة قضايا املال العام
داخ � ��ل ال �ك��وي��ت وخ ��ارج �ه ��ا م ��ع ب�ي��ان
اس �م��اء امل�ت�ه�م�ين وامل �ب��ال��غ املختلسة
وال�ح�ك��م اذا ص��در وه��ل ت��م استرجاع
املبالغ او القبض على املتهمني
 ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون  79/1995بماي �س �م��ح ل �ل �ح �ك��وم��ة ب� ��زي� ��ادة ال ��رس ��وم
الكهرباء وامل��اء وغيرها على :القطاع
التجاري ورسوم وزارة الداخلية على
العمالة الوافدة والخدم
 زي � � ��ادة ال �ق �ي �م��ة االي� �ج ��اري ��ة ع�ل��ىامالك الدولة مع زي��ادة اخرى لالمالك
املؤجرة من الباطن الغراض تجارية
 ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ال��زك��اة ومساهمةالشركات في ميزانة الدولة الى.٪ 25 :
 التطبيق الجاد لقانون 2000/19ب � �ش ��أن دع � ��م ال� �ع� �م ��ال ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ف��ي
ال �ق �ط ��اع ال� �خ ��اص امل � � ��ادة  9ال �خ��اص��ة
بتصنيف املهن وكذلك املواد  6و 7و8
وزيادة الرسم املقرر في املادة  9وهذا
ال يحتاج الى تعديل القانون
 تعديل املادة  12من نفس القانونل � �ك� ��ي ت� �ش� �م ��ل ن� �س� �ب ��ة  ٪ 25ج �م �ي��ع
ال�ش��رك��ات مهما ك��ان شكلها وطبيعة
عملها وليست فقط املدرجة في سوق
الكويت لالوراق املالية
 زي ��ادة ال��رس��م امل �ق��رر ف��ي ال�ق��ان��ون 1/1999بشأن الضمان الصحي الذي
تقدمه وزارة الصحة للوافدين وه��ذا

ال ي�ح�ت��اج ال ��ى ت�ع��دي��ل ال �ق��ان��ون اذ ان
القانون فوض الحكومة في ذلك
 إل �غ��اء ن�س�ب��ة  ٪ 1ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��االشركات الى مؤسسة الكويت للتقدم
العلمي وذل��ك الكتفائها ذات�ي��ا أس��وة
بصندوق التنمية الكويتي
 ف� ��رض ن �س �ب��ة  ٪ 5ع �ل��ى ص��اف��يارب ��اح ال�ش��رك��ات وه��ي نسبة بسيطة
ب��امل �ق��ارن��ة ب �ك��ل دول ال �ع ��ال ��م خ��اص��ة
ان ه� ��ذه ال �ش ��رك ��ات ت�ت�م�ت��ع ب �خ��دم��ات
كثيرة تقدمها الدولة كاالمن والطرق
وغ�ي��ره��ا ك�م��ا ان ال��دس �ت��ور ي�ن��ص في
امل ��ادة  16ع��ى ان للمكلية ورأس امل��ال
واج�ب��ات اجتماعية وال�ج��دي��ر بالذكر
ان هذه النسبة كانت تقدمها الشركات
حتى نهاية سنة 2000
 ض� � ��رورة اال ت ��رس ��ى امل �ن��اق �ص��اتواملمارسات الكبيرة اال على الشركات
امل ��درج ��ة ف ��ي س ��وق ال �ك��وي��ت ل�ل��اوراق
امل��ال �ي��ة وذل� ��ك الص �ل�اح وض ��ع اس ��واق
وت�ع�م�ي��م االرب � ��اح ع �ل��ى اك �ب��ر ق ��در من
امل�س��اه�م�ين ودف ��ع ال�ن�س��ب امل �ق��ررة من
االرب � � ��اح ال� ��ى ال ��دول ��ة واه �م �ي��ة رق��اب��ة
م �ي ��زان �ي ��ات ه � ��ذه ال� �ش ��رك ��ات م ��ن ق�ب��ل
الجهات الرقابية
 ان ت �ق��وم ج�م�ي��ع وزارات ال��دول��ةبحملة اعالمية بقيادة وزارة االع�لام
ل � �ش ��رح ض � � � ��رورة ال� �ق� �ي ��ام ب ��اإلص �ل�اح
االقتصادي وخطورة استمرار الوضع
الراهن وتبعاته خاصة على االجيال
املقبلة ك�م��ا ت�ق��وم الحملة ب��ال��رد على
االك��اذي��ب واالش��اع��ات امل�غ��رض��ة التي
ت �م�ل�أ وس ��ائ ��ل االت � �ص ��ال االج �ت �م��اع��ي
وع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ان ت�س�ت�خ��دم جميع
ال� ��وس� ��ائ� ��ل ال� �ح ��دي� �ث ��ة م� �ث ��ل ال ��رس ��ال ��ة
وال�ت��وي�ت��ر واالن�ي�م�ي�ش��ن وال��وات��س اب
ب��أس �ل��وب ج� ��اذب وي � ��ؤدي ال ��ى ت��راك��م
م �ع �ل��وم��ات ص�ح�ي�ح��ة ع �ن��د ال�ج�م�ه��ور
تساهم في اإلصالح
 -ارج��اء اق��رار املشاريع ذات الكلفة

امل��ال �ي��ة ال�ع��ال�ي��ة واع � ��ادة ط ��رح م��ا هو
ضروري منها بتكلفة أقل
 اعادة النظر في االمتيازات املاليةل � �ل ��وزراء وال � �ن ��واب وال ��وك �ل�اء وس��ائ��ر
ال �ق �ي��اديي��ن وك ��ذل ��ك اع �ض ��اء امل�ج��ال��س
واللجان املعينة
 ض� � �ب � ��ط االدارة ال � �ح � �ك ��وم � �ي ��ةوت �خ �ل �ي �ص �ه ��ا م � ��ن ال� �ت� �س� �ي ��ب وع � ��دم
االنتاجية واالج��ازات الوهمية وكذلك
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع� �ل ��ى االخ � � �ط � ��اء وح �ص��ر
املكافآت باملجدين فقط
المرحلة الثانية:
وت� �ب ��دأ ه� ��ذه امل��رح �ل��ة ب �ع��د ان �ت �ه��اء
امل��رح �ل��ة االول� � ��ى ب �ن �ج��اح وب �ع��د نشر
ال�ب�ي��ان��ات املحققة منها ب��ال�ك��ام��ل في
وسائل االعالم:
 اس �ت �م��رار امل ��ؤت �م ��رات ال�ص�ح�ف�ي��ةللوزراء املعنيني بوقف الهدر وتالفي
م �ل��اح � �ظ � ��ات وم � �خ� ��ال � �ف� ��ات ال� �ج� �ه ��ات
الرقابية مع بيان املبالغ املحصلة من
امل��رح�ل��ة االول ��ى م��ن ال��رس��وم الجديدة
وق �ض��اي��ا االم � ��وال ال �ع��ام��ة وت�ح�ص�ي��ل
ديون الدولة
 ال�ب��دء ف��ي تحصيل ضريبة VATبالتنسيق مع دول الخليج
 ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون  79/1995بماي �س �م��ح ل �ل �ح �ك��وم��ة ب� ��زي� ��ادة ال ��رس ��وم
الكهراء واملاء وغيرها على القطاعات
ال �ح ��رف �ي ��ة وال �ص �ن ��اع �ي ��ة ب �ع ��د اج � ��راء
دراس��ة ال�ج��دوى وكذلك زيادتها على
القطاع االستثماري
 ال � �ب� ��دء ف� ��ي ت� �ح ��وي ��ل ال ��واف ��دي�ي�نللعالج في القطاع الخاص مع انتهاء
بناء مستشفيات الضمان الصحي
 ت �ط �ب �ي��ق ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��يامل �ع��دل ل�ل��روات��ب وذل ��ك ب��اع��ادة النظر
ف� ��ي ال� �ح ��د امل �س �م ��ى االك � �ث� ��ر ان �ت �ش ��ارا
ب� �ت� �خ� �ف� �ي� �ض ��ه ال � � � ��ى ال� � �ح � ��د امل � �ط � �ل ��وب
للتعيينات الجديدة

 اع ��ادة ال�ن�ظ��ر ف��ي ق��ان��ون ال�ت��أم�ينالصحي للمتقاعدين
 م �ن��ع ت��أج �ي��ر ال��رخ��ص ال�ت�ج��اري��ةوالحرفية والبسطات لغير الكويتيني
وات �خ��اذ االج � ��راءات ال�ل�ازم��ة لتحويل
رخ��ص امل�ت��وف�ين ال��ى اح �ي��اء متفرغني
من احد الورثة او غيرهم
 ض��رورة اج��راء العقود الحكوميةالخارجية دون وسطاء او وكالء
 تسهيل ال�ح�ص��ول على االراض��يال �ص �ن ��اع �ي ��ة وال� �ح ��رف� �ي ��ة واالراض � � � ��ي
االخ � � ��رى امل �خ �ص �ص��ة مل �م ��ارس ��ة امل �ه��ن
املختلفة ال�ح��رف�ي��ة وت �ج��ارة التجزئة
وامل� � � � � ��دارس وامل �س �ت �ش �ف �ي ��ات وس ��ائ ��ر
املشروعات الصغيرة واملتوسطة في
جميع مناطق الكويت للشباب من غير
ال�ع��ام�ل�ين ف��ي ال�ح�ك��وم��ة وتخصيص
االراض � ��ي ال �ك �ب �ي��رة ل �ل �ش��رك��ات وي�ج��ب
اي � �ص� ��ال ال � �خ� ��دم� ��ات ل � �ه ��ذه االراض � � ��ي
بأسرع وقت ممكن
 البدء بالزيادة التدريجية السعاراملحروقات
المرحلة الثالثة:
وت� �ب ��دأ ه� ��ذه امل��رح �ل��ة ب �ع��د ان �ت �ه��اء
امل��رح �ل��ة ال �ث��ان �ي��ة ب �ن �ج��اح وب �ع��د نشر
ب�ي��ان��ات�ه��ا امل�ح�ق�ق��ة ك��ام�ل��ة ف��ي وس��ائ��ل
اإلعالم:
 اس �ت �م��رار ال �ل �ق��اءات وامل��ؤت �م��راتال�ص�ح�ف�ي��ة ل� �ل ��وزراء وك��ذل��ك اس�ت�م��رار
الحملة االعالمية
 التحويل الكامل للوافدين للعالجف��ي ال �ق �ط��اع ال �خ��اص م��اع��دا ال �ح��االت
الطارئة فقط
 ت �ع��دي��ل ال �ق��ان��ون  79/1995بماي �س �م ��ح ب� �ت� �ع ��دي ��ل ال � ��رس � ��وم ل �ج �م �ي��ع
امل�س�ت�ه�ل�ك�ين وف ��ق ش��رائ��ح ت��ؤث��ر على
اصحاب الدخول املتوسطة واملحدودة
 فرض ضريبة الدخل على الدخولالكبيرة التي تزيد عن 100ال��ف دينار
س �ن��وي��ا م ��ع اع� �ط ��اء امل �ك �ل��ف ب�ت�ح��دي��د
ن �س �ب ��ة ال � ��زك � ��اة م �ن �ه ��ا ل �ص ��رف �ه ��ا ف��ي
مصارف الزكاة الشرعية
 ت �خ �ف �ي��ض ن �س��ب ال �ب �ن��اء ل�ل�س�ك��نالخاص وتطوير انظمة البناء بحيث
تؤدي الى توفير الطاقة
 ت �ق��دي��م م �ن �ظ��ور ج��دي��د وب �ق��ان��ونج � ��دي � ��د ل �ل��اس � �ك � ��ان ب� �ح� �ي ��ث ت �س ��اه ��م
الحكومة باالراضي كمساهمة عينية
ف� ��ي رأس � �م � ��ال ال� �ش ��رك ��ات االس �ك��ان �ي��ة
وت�ق��وم اي�ض��ا بالتنظيم والترخيص
ووض � ��ع امل �ق��اي �ي��س وامل ��واص� �ف ��ات ثم
يكون دور الشركات هو البناء بنماذج
واس�ع��ار مختلفة وبيعها للمواطنني
من طالبي الرعاية االسكانية.

اإلسراع في تنفيذ
قوانين الخصخصة
والمنافسة
وحماية
المستهلك
والمنافذ
الحدودية
زيادة رسوم
الكهرباء والماء
على القطاع
التجاري وخدمات
الداخلية على
العمالة الوافدة
والخدم
رفع رسوم
الضمان الصحي
للوافدين
ومساهمة
الشركات في
ميزانية الدولة إلى
٪ 25
فرض نسبة ٪ 5
على صافي أرباح
الشركات وتعديل
قانون الزكاة
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القضيبي :استجواب وزير التجارة
بانتظار المخالفة األخيرة
أعلن النائب أحمد القضيبي
ان اس� �ت� �ج ��واب وزي� � ��ر ال �ت �ج ��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي
س � �ي � �ق � ��دم ف � � � ��ور ت � ��وق � �ي � ��ع ه �ي �ئ��ة
ال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ال � �ع � �ق� ��ود امل� �خ ��ال� �ف ��ة
ل �ق �س��ائ��م ال �ص �ل �ب��وخ م� ��ؤك� ��دا أن
االس � � �ت � � �ج� � ��واب أص� � �ب � ��ح ج� ��اه� ��زا
ب ��ان � �ت � �ظ ��ار امل � �خ ��ال � �ف ��ة األخ � �ي� ��رة
بالتوقيع ل�ي�ض��اف ال��ى سلسلة
امل�خ��ال�ف��ات ال�ت��ي ارت�ك�ب�ه��ا العلي
في هذا امللف.
وق ��ال ال�ق�ض�ي�ب��ي ق��ي تصريح
ص�ح�ف��ي إن ال ��وزي ��ر ال �ع �ل��ي ك��رر
مخالفات الوزير د .علي العمير
ف��ي مناقصة األن��اب�ي��ب النفطية
ول� �ك ��ن ف� ��ي ال �ص �ن ��اع ��ة وه � ��و م��ن
أك��د ل��ي أن م��ا ق��ام ب��ه زميله غير

ق��ان��ون��ي ب �ع��د ان ع��رض �ن��ا عليه
املستندات بناء على طلب رئيس
ال� � � � ��وزراء الف� �ت ��ا ال � ��ى أن ت �ج ��اوز
ال �ل��وائ��ح التنظيمة وال�ق�ف��ز على
اخ �ت �ص��اص��ات ال �ج �ه��ات املعنية
واس�ت�خ��دام السلطة املخولة في
كسر القوانني ال يمكن القبول به
وسنواجهه باالستجواب فورا.
و أك��د القضيبي أن ما نسعى
ل �ت �ح �ق �ي �ق��ه ه� ��و إرس � � � ��اء م� �ب ��ادئ
ال� �ع ��دال ��ة وامل� � �س � ��اواة ال� �ت ��ي ن��ص
عليها الدستور حيث يجب على
الحكومة أن ت�ك��ون على مسافة
واح��دة من جميع املواطنني وال
ت �ع �م��ل م ��ن أج� ��ل م�ص�ل�ح��ة ط��رف
ضد آخر وكما عليها أال ترضخ
أم ��ام ال�ض�غ��وط��ات ال�ت��ي ت�م��ارس

أحمد القضيبي

ع� �ل� �ي� �ه ��ا .وأض � � � � ��اف ال �ق �ض �ي �ب��ي
أن ال ��وزي ��ر ال �ع �ل��ي أع � ��اد ق�س��ائ��م
ص �ل �ب��وخ م �خ��ال �ف��ة ب �ع��د ص ��دور

طالبها بوقف إجراءاتها وإحالة المسؤولين على النيابة

طنا :استجواب الصبيح قادم ال محالة
إذا لم توقف خصخصة التعاونيات

اس �ت �غ ��رب ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط�ن��ا
خ � �ص � �خ � �ص ��ة ج � �م � �ع � �ي ��ة ال� ��دس � �م� ��ة
بطريقة غير قانونية موضحا ان
 50عضوا من الجمعية العمومية
ع � �ق ��دوا اج �ت �م��اع��ا واع� �ل� �ن ��وا ط��رح
جميع االسواق املركزية في جمعية
الدسمة في املزاد.
وق � � � � � � � ��ال ط� � � �ن � � ��ا ف� � � � ��ي ت � �ص � ��ري � ��ح
للصحافيني :ان املستغرب مشاركة
وزارة ال �ش ��ؤون ف��ي األم� ��ر معتبرا
وزيرة الشؤون اضافت الى مهامها
وزيرة التخصيص وانها انتهجت
تخصيص الجمعيات التعاونية.
واك ��د ط�ن��ا ان ق ��رار التخصيص
ام��ر م�ب��رم��ج ب��االت �ف��اق والتخطيط
م�ط��ال�ب��ا ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ون ��واب
االم � � � ��ة ب� ��ال � �ح� ��ذر م � ��ن خ �ص �خ �ص��ة
الجمعيات الفتا الى ان املعلومات
ت � �ش � �ي� ��ر ال � � � ��ى ان � � � ��ه ب� � �ع � ��د ان � �ت � �ه� ��اء
تخصيص جمعية ال��دس�م��ة النية
ت �ت �ج��ه ال � ��ى ت �خ �ص �ي��ص ج�م�ع�ي��ات
س�ل��وى وال��راب �ي��ة وج�ل�ي��ب الشيوخ
وع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ب� ��ارك وم �ع �ل��وم��ات��ي
م � ��وث � ��وق � ��ة وم� � � �ص � � ��ادره � � ��ا وزارة
الشؤون.
وش ��دد ط�ن��ا ع�ل��ى ان تخصيص
ال �ج �م �ع �ي��ات ام� ��ر م �خ��ال��ف ل �ق��ان��ون
التعاونيات ومخالف للمادتني 7
و 8من الدستور الكويتي.
واض��اف طنا ان وزي��رة الشؤون
استغلت ثقة سمو رئيس ال��وزراء
الرجل االصالحي ال��ذي منح الثقة
ل��وزرائ��ه م �ش��ددا ع�ل��ى ان ال�ث�ق��ة في
بعض ال ��وزراء في غير محلها وال

محمد طنا

ري��ب ان التخصيص ك��أن��ك تجعل
م �ص �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب �ي ��د ال �ت �ج��ار
موضحا ان سلندر الغاز يباع اآلن
م��ع ال �ت��وص �ي��ل ال ��ى امل� �ن ��ازل ب �ـ 750
ف �ل �س��ا وان خ �ص �ص��ت ال�ج�م�ع�ي��ات
سيصل ال��ى ثالثة دنانير مع عدم
توصيله الى املنازل.
واوضح طنا ان فكرة الجمعيات
التعاونية قائمة على احتكار السلع
وت��وف�ي��ره��ا للمستهلكني ب��أس�ع��ار
رم ��زي ��ة وم� ��ا ي �ح��دث اآلن م �ح��ارب��ة
ل�ف�ك��رة الجمعيات ال��رائ��دة وط��ال��ب
طنا وزارة الشؤون بوقف اجراءات
تخصيص جمعية الدسمة واحالة
املسؤولني على النيابة العامة وفق
جرائم الجمعيات التعاونية مؤكدا
ان استجواب وزي��رة الشؤون قادم
ال محالة ان لم تتوقف عن اجراءات
خصخصة الجمعيات.
ك� � �م � ��ا وج� � � � ��ه ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب م �ح �م ��د
ط �ن��ا س � ��ؤاال إل� ��ى وزي� � ��رة ال �ش ��ؤون

االجتماعية والعمل وزي��رة الدولة
ل� � �ش � ��ؤون ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط وال �ت �ن �م �ي ��ة
ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح ط��ال��ب ف�ي��ه ب��إف��ادت��ه
وتزويده بعدد األيتام (ذكورـ إناث
) ف��ي دور ال��رع��اي��ة ال��ذي��ن يتلقون
رواتب ومساعدات اجتماعية وهل
ه �ن��اك ط��ال �ب��ات ي �ت �ي �م��ات ف ��ي دور
الرعاية ُأوقفت عليهن رواتبهن أو
امل�س��اع��دات االجتماعية؟ إذا كانت
اإلج� ��اب� ��ة ب �ن �ع��م ف �ي��رج��ى ت ��زوي ��دي
ب�ن�س�خ��ة ض��وئ �ي��ة م��ن ق� ��رار إي �ق��اف
الراتب ومن متخذ القرار وأسباب
وق��ف ال��رات��ب؟ وك��م ع��دد الطالبات
ال �ل ��ات � � ��ي أوق � � � � ��ف ع � �ن � �ه ��ن ال � ��رات � ��ب
واملساعدات االجتماعية؟
واستفسر عما إذا كانت وزارة
ال�ش��ؤون ق��د قامت م��ؤخ��را بإيقاف
امل � � �س� � ��اع� � ��دات االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ع��ن
 595م�ل�ف��ا م��ن م�ت�ل�ق��ي امل �س��اع��دات
االجتماعية احترازيا فما أسباب
إي �ق ��اف امل �س ��اع ��دات االج �ت �م��اع �ي��ة؟
ومل � ��اذا ي �ت��م إي �ق��اف ب�ش�ك��ل م�ب��اش��ر
وم ��ن دون اب�لاغ �ه��م ب �ف �ت��رة ك��اف�ي��ة
وم ��ن دون ال �ن �ظ��ر ف ��ي االل �ت��زام��ات
امل� ��ال � �ي� ��ة ع� � ��ن م� �ت� �ل� �ق ��ي امل � �س� ��اع� ��دة
االج�ت�م��اع�ي��ة وم ��ن ه��و م�ت�خ��ذ ه��ذا
ال� �ق ��رار؟ وك �ي��ف س�ي�ت��م التعويض
ملتلقي املساعدات االجتماعية ممن
يثبت سالمة إجراءاتهم واوراقهم
بعد وق��ف املساعدات االجتماعية
وادخ � ��ال� � �ه � ��م ف � ��ي م� �ش ��اك ��ل م ��ادي ��ة
والتزامات مالية؟

قرارات بسحبها بل حتى يتمكن
من اتخاذ هذا القرار قام منفردا
بتعديل الالئحة لتنفيذ أجندته
وذل��ك لدفع فواتير سياسية هو
يعلمها جيدا وسنكشفها على
منصة االستجواب.
وقال القضيبي موجها حديثه
لرئيس ال��وزراء وزراء لم يكونوا
على قدر املسؤولية والثقة التي
أواله��ا أمير البالد وسموك لهم
وب� �ق ��اؤه ��م ف� ��ي ال �ح �ك ��وم ��ة أزم� ��ة
واس� ��اءة ل��ك واالس �ت �ج��واب��ات لن
تتوقف حتى يرحلوا لو أدى ذلك
ال��ى حل مجلس األم��ة أو اسقاط
الحكومة.

العازمي :العبيدي
تجاهل قوانين
الخدمة المدنية

برلمان
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الخرينج :على الدول العربية
االتحاد لمكافحة اإلرهاب
أك� � ��د ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
األم��ة الكويتي وعضو البرملان
ال�ع��رب��ي م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج أم��س
أن االرهاب ليس له جنسية وال
ط��ائ�ف��ة وال دي ��ن م�ط��ال�ب��ا ال ��دول
العربية باالتحاد ملكافحته.
ج� � � � � ��اء ذل� � � � � ��ك ف � � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
أدل� ��ى ب��ه ال �خ��ري �ن��ج ل �ـ ك��ون��ا في
خ �ت��ام اج �ت �م��اع ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
ال�خ��ارج�ي��ة والسياسية واألم��ن
القومي التابعة للبرملان العربي
والتي عقدت بالقاهرة.
وق��ال ان��ه ت��م خ�لال االجتماع
اس� � �ت� � �ع � ��راض ج� �م� �ي ��ع ال� �ب� �ن ��ود
امل�ط��روح��ة ع�ل��ى ج ��دول األع�م��ال
وم �ن �ه��ا وث�ي�ق�ت��ا األم� ��ن ال�ق��وم��ي
العربي والتحديات ف��ي الوطن
العربي.
وأش� � � � ��ار ال � � ��ى أن � � ��ه ت � ��م خ�ل�ال
االج �ت �م��اع أي �ض��ا ب �ح��ث ن�ت��ائ��ج
اج� �ت� �م ��اع رؤس � � � ��اء ال� �ب ��رمل ��ان ��ات
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� � � ��ذي ع� �ق ��د م ��ؤخ ��را
بالقاهرة مؤكدا أهميته والدور
ال��ذي ي�ق��وم ب��ه ال�ب��رمل��ان العربي
في هذه املرحلة.
وأض ��اف أن ال�ب��رمل��ان العربي
يعقد أعمال جلسته الثالثة من
دور االنعقاد الرابع من الفصل
التشريعي األول 2016 - 2015
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االث � �ن�ي��ن ال � �ي� ��وم ب �م �ق��ر ج��ام �ع��ة
الدول العربية ملناقشة تطورات
االوض ��اع ف��ي املنطقة وصيانة
االم� � � � ��ن ال � �ق � �ـ ��وم � �ـ ��ي وم� �ك ��اف� �ـ� �ح ��ة
االرهاب.
وح� ��ول امل ��أم ��ول م��ن ال �ب��رمل��ان
ال� � �ع � ��رب � ��ي خ� � ��اص� � ��ة ف � � ��ي ض � ��وء
التحديات الراهنة قال الخرينج
ال��وض��ع ال�ع��رب��ي اآلن ال يحسد
عليه ويحتاج م��زي��دا م��ن القوة
مل �ع��ال �ج��ة ق� �ض ��اي ��اه م� ��ؤك� ��دا أن
ال�ق��وة تتأتى م��ن خ�لال ال��وح��دة
العربية.

الحريجي :خصخصة الجمعيات
التعاونية مشروع أزمة
حمدان العازمي

أكد النائب حمدان العازمي
اس�ت�م��رار وزي��ر الصحة د.علي
العبيدي ف��ي تجاهل القوانني
املنظمة للترقيات ف��ي الخدمة
امل��دن�ي��ة وع��دم ال�ت��زام��ه بأحكام
ال �ق �ض��اء الف �ت��ا ال ��ى ان ال��وزي��ر
ض� � � ��رب ب ��ال � �ح � �ك ��م ال� �ق� �ض ��ائ ��ي
الصادر ضد ترقية االستشاري
د.ف�ي�ص��ل ث��وي�ن��ي س��اي��ر ع��رض
الحائط ولم يلتزم بتطبيقه.
وق � � � ��ال ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي :ان� � � ��ه ق��د
ص� ��در ح �ك��م ق �ض��ائ��ي ب�ب�ط�لان
ترقية د .فيصل ثويني حمود
س� ��اي� ��ر وذل� � � ��ك ل �ت �خ �ط �ي��ه اح ��د
زم�ل�ائ��ه ب��ال�ت��رق�ي��ة ال ��ى وظ�ي�ف��ة
اختصاصي اول بجراحة املخ
واالع� � �ص � ��اب ب �م �س �ت �ش �ف��ى اب ��ن
سينا مشيرا إلى أن هناك من تم
تعيينه قبل د .الثويني بثالث
سنوات ويتميز بحصوله على
البورد االميركي والكندي.

ح � � � � � � ��ذر ال� � � � �ن � � � ��ائ � � � ��ب س � � �ع � ��ود
ال�ح��ري�ج��ي م��ن خ �ط��ورة ش��روع
وزي� � ��رة ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة
وال � �ع � �م� ��ل ه � �ن ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح ف��ي
خ � � �ص � � �خ � � �ص� � ��ة ال� � �ج� � �م� � �ع� � �ي � ��ات
التعاونية على التجربة الرائدة
للتعاونيات في الكويت معتبرا
أن مضي الوزارة في تخصيص
جمعيتي ال��دس�م��ة وبنيدالقار
ه � ��و ت � �ح� ��ول م �ق �ل ��ق ف � ��ي م �س��ار
العمل التعاوني.
وق��ال الحريجي في تصريح
ص� � � �ح� � � �ف � � ��ي إن خ � �ص � �خ � �ص� ��ة
ال� �ت� �ع ��اون� �ي ��ات ت �ع �ن��ي ال �ق �ض��اء
على القطاع التعاوني وطمس
ه��وي �ت��ه ودوره ال � ��ذي ن �ش��أ من
أجله.
وأض��اف :ان ما يزيد عالمات
االس� �ت� �ف� �ه ��ام ح� � ��ول ه� � ��ذا امل �ل��ف
ه��و م�لاب�س��ات ال�ت�ص��وي��ت على
ال �خ �ص �خ �ص ��ة ف � ��ي ظ � ��ل غ �ي��اب
الغالبية الغالبة من املساهمني
م��ؤك��دا ان ��ه ك ��ان األج� ��در رع��اي��ة
وت �ع ��زي ��ز دور ال �ت �ع��اون �ي��ات ال
خصخصتها.
وشدد الحريجي على أن هذه
القضية ستكون مجهر الرقابة

سعود الحريجي

البرملانية خالل املرحلة املقبلة
مرجحا أن تتحول إلى مشروع
أزمة إذا ما أصرت الوزيرة على
توجهاتها في هذا الخصوص.
وأعلن اعتزامه تقديم حزمة
أس�ئ�ل��ة ب��رمل��ان�ي��ة ل �ل��وق��وف على
الحقائق كافة تمهيدا لتحديد
خ� �ط ��وات� �ن ��ا امل �ق �ب �ل ��ة ف� ��ي ض ��وء
ال� �خ� �ط ��ر ال � � ��ذي ي� �ت� �ه ��دد ال �ع �م��ل
التعاوني وال��ذي ل��ن نسمح به
أن يحدث.
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أكدوا في تصريحات لـ «الدستور» أن ما تقدمه الدولة ال يتناسب مع تضحياتهم

نواب :تخليد الشهداء وذكرهم في المناهج
تحقيق:
عبدالحميد زقزوق
طالب نواب بتخليد
اسماء الشهداء
وإطالق أسمائهم
على شوارع الكويت
والمباني الحكومية
وبعض أماكن الخدمات
العامة وأيضا تعريف
األجيال المقبلة بما
قدموه من خالل سرد
قصصهم في المناهج
الدراسية حتى يكونوا
قدوة في التضحية
والوالء للوطن.
وشددوا خالل تصريحات
خاصة لـ «الدستور»
على ضرورة أن تقدم
الحكومة كل ما يلزم
ألسرهم فضال عن
قيام مبادرات شعبية
لتكريمهم في ظل
االحتفاالت الوطنية
وإلى التفاصيل:

مبارك الخرينج

عدنان عبدالصمد

د .يوسف الزلزلة

الخرينج :تخليد
الشهداء وإطالق
أسمائهم على
المرافق العامة

عبدالصمد:لتشمل
المناهج الدراسية
صفحات عن
بطوالتهم

العنزي :مبادرات
مطيع :الدولة
الزلزلة:
شعبية لتكريمهم قدمت ألسرهم
على الحكومة
تقديم كل ما يلزم في ظل االحتفاالت االمتيازات
الوطنية
واألولويات
ألسرهم

وأك�����د ال���ن���واب ف���ي ت��ص��ري��ح��ات لـ
«الدستور» ان الشهداء قدموا اغلى
م��ا ي��م��ل��ك��ون وب���ذل���وا أرواح���ه���م ف��داء
ل��ل��وط��ن وح��م��اي��ة ل�ل�أرض وال��ع��رض
وضربوا اروع االمثلة في التضحية
والفداء كما ان اسرهم قدمت فلذات
اكبادها للذود عن الوطن في املحن
وه������و م����ا ي���س���ت���دع���ي ان ت����ق����دم ل��ه��م
ال��ح��ك��وم��ة وامل��ج��ت��م��ع ك��ل��ه ال��ت��ق��دي��ر
واالح��ت��رام وان ت��ك��ون لهم االول��وي��ة
ف���ي خ���دم���ات ال���دول���ة واوض���ح���وا ان
مكتب الشهيد ي��ق��دم ل��ه��ؤالء االس��ر
رع�����اي�����ة ك���ب���ي���رة م�����ن خ���ل��ال اش������راف
الديوان االميري عليه مباشرة إال أن
األمر يتطلب أن يكون هناك اهتمام
عام من الدولة ككل بهؤالء الشهداء
وأسرهم وإن كانت بدأ تظهر بعض
املبادرات مثل املجسمات املوجودة
ف�����ي ب���ع���ض ال���ج���م���ع���ي���ات وح���دي���ق���ة
ال���ش���ه���ي���د وغ����ي����ره����ا إال أن ذل�������ك ال
يتناسب مع التضحية التي قدمها
الشهداء من اجل الوطن.
أعرب نائب رئيس املجلس مبارك
ال��خ��ري��ن��ج ع���ن اع����ت����زازه واف���ت���خ���اره
بشهداء الكويت األبرار الذين قدموا
أغ����ل����ى م����ا ي���م���ل���ك���ون ف�������داء ل��ل��ك��وي��ت
وأه���ل���ه���ا وم�����ن أج�����ل ح���ري���ة ال���وط���ن
وح��م��اي��ة ام��ن��ه وارض�����ه واس��ت��ق��راره
م��ن ك��ل م��ع��ت��د أث��ي��م ي��ري��د بالكويت
وأهلها شرا.
وأك��د ان أس��ر شهداء الكويت في
ق��ل��وب ال��ك��وي��ت ق���ي���ادة وش��ع��ب��ا فهم
م��ن ق��دم��وا ف��ل��ذات اك��ب��اده��م م��ن اجل
الكويت وشعبها.
وأض����������اف ان واج��������ب ال���ح���ك���وم���ة
واملجتمع رعايتهم واالهتمام بهم
وت��ق��دي��م ك���ل ال��ت��س��ه��ي�لات ف���ي ام���ور

ح��ي��ات��ه��م واع���ط���اؤه���م االول����وي����ة في
خدمات الدولة املقدمة للشعب.
وك��ذل��ك ط��ال��ب الخرينج الجهات
ال���رس���م���ي���ة ب���ن���ص���ب ت�����ذك�����اري ع��ل��ي��ه
اس��م��اء ال��ش��ه��داء وإط��ل�اق اسمائهم
ع���ل���ى ال����ط����رق وال�����ش�����وارع وامل����راف����ق
ال���ع���ام���ة ك�����امل�����دارس وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات
واملرافق تخليدا لذكراهم.
ولفت الى اهمية تعريف االجيال
الحاضرة والقادمة بما قدمه هؤالء
ال�����ش�����ه�����داء م�����ن ت���ض���ح���ي���ات ك��ب��ي��رة
وع���ظ���ي���م���ة ل���ل���ك���وي���ت ح���ت���ى ي��ك��ون��وا

نبراسا وق���دوة وم��ث��اال يحتذى عن
كل ابناء الوطن الحاليني والقادمني.
أم��ا واج���ب املجتمع ت��ج��اه ه��ؤالء
ال��ش��ه��داء ف��ه��و كبير وت��ق��دي��م ك��ل ما
م����ن ش���أن���ه ت��س��ه��ي��ل ام������ور ح��ي��ات��ه��م
ع��رف��ان��ا وت��ق��دي��را ل���دوره���م ال��وط��ن��ي
الكبير الذي ال يعادله أي دور.
م���ن ج��ان��ب��ه ق����ال ال���ن���ائ���ب ع��دن��ان
ع��ب��دال��ص��م��د :ك��ن��ا ن��ت��م��ن��ى ان ي��ك��ون
ال��ت��ق��دي��ر ل��ه��ؤالء ال��ش��ه��داء اك��ب��ر ول��ه
اس��ت��م��راري��ة بمعنى ان يستمر هذا
ال���ت���ك���ري���م م���اث�ل�ا ف����ي االذه��������ان م��ث�لا

مكتب الشهيد

عسكر العنزي

ان ت��ك��ون ه��ن��اك ش����وارع بأسمائهم
او م���������دارس وح����ت����ى م��س��ت��ش��ف��ي��ات
حتى ال ينسى اسهامهم ف��ي حرب
ت��ح��ري��ر ال��ك��وي��ت .ف��ال��ش��ه��داء ف��ي كل
مكان يخلدون من قبل املجتمع ألنه
كلما تقادم تاريخ التضحية طوته
ستائر النسيان خاصة عن االجيال
ال����ج����دي����دة ال���ت���ي ل����م ت���ع���اص���ر ح���رب
ت��ح��ري��ر ال��ك��وي��ت وت����رى ب���أم عينها
ت���ض���ح���ي���ات ه������ؤالء ال����ش����ه����داء ل��ذل��ك
فإننا ن��ود ل��و ان املناهج الدراسية
ت��ت��ض��م��ن ص��ف��ح��ات ع���ن ب��ط��والت��ه��م

د .أحمد مطيع

وت��ض��ح��ي��ات��ه��م ك��م��ا ان��ن��ا ل��و تأملنا
اسماء شوارعها لوجدنا من بينها
م���ن ي��س��ت��ح��ق وم���ن ال ي��س��ت��ح��ق ه��ذا
التكريم.
وأض�����������اف ان�����ن�����ا ب����ع����د ال���ت���ح���ري���ر
طالبنا بذلك وم��ع االس��ف لم يؤخذ
برأينا وفي نفس الوقت تم تسمية
بعض الشوارع بأسماء ال ترفى الى
هذا املستوى من التكريم والتقدير
ول��م تقدم للوطن م��ا تستحق عليه
هذه املكرمة من املجتمع.
وشدد على اهمية ان نؤكد لهؤالء
ما قدموه فداء لألرض والعرض.
وب���دوره اع��رب النائب د .يوسف
الزلزلة عن تقديره البالغ للشهداء
وت��ض��ح��ي��ات��ه��م ق���ائ�ل�ا :ال���ش���ه���داء هم
ال���ن���ور ال�����ذي اض�����اء ط���ري���ق ال��ك��وي��ت
ب���ال���س���ع���ادة ودم����اؤه����م ال���زك���ي���ة هي
ال����ح����راب ال���ت���ي اخ���رج���ت ال���ع���دو من
ارض ال��ك��وي��ت ال��ط��اه��رة ف�لأس��ره��م
ك��ل الشكر وال��ت��ق��دي��ر وال��ث��ن��اء النهم
اخ���رج���وا ل��ن��ا ه����ؤالء االب���ط���ال ال��ذي��ن
ن����ال����وا ش�����رف ال���ش���ه���ادة دف����اع����ا ع��ن
الكويت واهلها.
واض�����������اف د .ال�����زل�����زل�����ة أن ع��ل��ى
ال���ح���ك���وم���ة ان ت���ق���وم ب���ك���ل م����ا ي��ل��زم
ت��ج��اه اس���ر ال��ش��ه��داء ح��ت��ى ي��ع��رف��وا
وي��ش��ع��روا ان ال��ك��وي��ت بأجمعها لم
ول������ن ت���ن���س���ى م����واق����ف وت��ض��ح��ي��ات
ذويهم االب��ط��ال الذين بذلوا الدماء
رخيصة م��ن اج��ل أن تحيا الكويت
حرة عزيزة ابية.
وق����ال ع��س��ك��ر ال��ع��ن��زي ان ش��ه��داء
ال��ك��وي��ت خ��اص��ة ال��ذي��ن ك��ان��وا رأس
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وإطالق أسمائهم على الشوارع
تتمة المنشور ص06
الحربة في حرب التحرير سيظلون
ت��اج��ا ع��ل��ى رؤوس���ن���ا واوس���م���ة على
ص��������دورن��������ا وس�����ي�����ظ�����ل�����ون ن����ب����راس����ا
ل����ش����ب����اب����ن����ا ودل������ي���ل��ا ق����اط����ع����ا ع��ل��ى
تضحياتنا في سبيل ع��زة الكويت
وحريتها واستقاللها.
واشار العنزي الى اهتمام الدولة
ب����أس����ر ه�������ؤالء ال����ش����ه����داء وه������و ام���ر
مستحق م��ن خ�ل�ال م��ك��ت��ب الشهيد
الذي يحظى بدعم كامل من حضرة
ص�����اح�����ب ال����س����م����و ال����ش����ي����خ ص���ب���اح
االح�����م�����د ال����ج����اب����ر ال����ص����ب����اح اال ان
املجتمع بأكمله ينبغي ان يكون له
دور فاعل في عمل مبادرات شعبية
ل��ت��ك��ري��م ال���ش���ه���داء ان��ف��س��ه��م خ��اص��ة
ونحن نحتفل اليوم بمرور  25سنة
على يوم التحرير فنجعل من هؤالء
الشهداء نجوما خالدين في سماء
الوطن.
وأك�������د ال����ن����ائ����ب د .اح����م����د م��ط��ي��ع
العازمي اننا لم ولن ننسى شهداءنا
االبرار الذين ضحوا بدمائهم الذكية
ف��ي س��ب��ي��ل ال��ل��ه ودف���اع���ا ع��ن ال��وط��ن
وس��ي��ادت��ه واس��ت��ق�لال��ه م��وض��ح��ا ان
هذه الدماء الطاهرة التي روت تراب
ال���وط���ن س��ت��ب��ق��ى خ���ال���دة ف���ي ذاك����رة
ال��وط��ن وص��ف��ح��ات ت��اري��خ��ه املليئة
باإلباء واملجد.
واع����رب م��ط��ي��ع ع��ن ش��ك��ره لسمو
االم�����ي�����ر ع���ل���ى دع����م����ه ال�����دائ�����م الس���ر
الشهداء موضحا ان دول��ة الكويت
اول����ت اه��ت��م��ام��ه��ا ب��ه��م وق���دم���ت لهم
االم����ت����ي����ازات واألول�����وي�����ات وخ��ل��دت
ذكرى ابنائهم النهم جادوا بأعطى
م��ا ي��م��ل��ك��ون ف��ي س��ب��ي��ل ه���ذا ال��وط��ن
املعطاء.
واش�������������اد ال�����ن�����ائ�����ب م����ح����م����د ط���ن���ا
ب��ت��ض��ح��ي��ات ال���ش���ه���داء وش�����دد طنا
ع��ل��ى ان����ه ي��ج��ب ع��ل��ى م��م��ث��ل��ي االم���ة
وكذلك الحكومة عدم نسيان هؤالء
ال���ش���ه���داء واش����ع����ار اس����ره����م ب��أن��ه��م
ف��ي ال��ع�ين وال��ق��ل��ب ول���ن ت��ن��س��ى لهم
ال��ك��وي��ت ه���ذه ال��ت��ض��ح��ي��ات الجسام
وه�������ذا ال���ع���ط���اء امل����ش����رف ال���خ���ال���ص
لوجه الله والوطن.
واس��ت��ه��ل ال��ن��ائ��ب د .عبدالحميد
دشتي باإلعراب عن تقديره الكبير
ل��ل��ش��ه��داء وأس���ره���م ب��ق��ول��ه :رض���وان
ال����ل����ه ع����ل����ى ش�����ه�����داء ال����ك����وي����ت م��ن��ذ
تأسيسها حتى اليوم :شهداء الرقة
وال��ص��ري��ف وال��ج��ه��راء وغ��ي��ره��ا من
م���ع���ارك خ��اض��ه��ا رج���ال���ن���ا األول�����ون
ال����ى ش���ه���داء ح����رب ت��ح��ري��ر ال��ك��وي��ت
م���ن ب���راث���ن ال���غ���زو ال��ص��دام��ي ال��ذي��ن
ل����واله����م مل����ا ح���ي���ا ال����وط����ن ول�����م ن��ك��ن
ننعم بالحرية التي ننعم بها اليوم
وربما لم نكن ننعم حتى بالحياة.
والش���ك ان ع��ل��ى املجتمع الكثير
م���ن ال��ت��ب��ع��ات واالل���ت���زام���ات نتيجة

محمد طنا

د .عبدالحميد دشتي

كامل العوضي

سعود الحريجي

حمود الحمدان

طنا :على ممثلي
األمة إشعار
أسرهم أنهم في
العين والقلب

دشتي:
الجهود المبذولة
ال تتناسب
مع التضحيات

العوضي:
تخليد البطوالت
التي قدموها في
المناهج الدراسية

الحريجي:
كل ما نقدمه
قليل بالقياس إلى
تضحيات أبنائهم

الحمدان:
اعتبارهم قدوة
في الشجاعة
واإلقدام

هذه التضحيات اولها معرفة قيمة
وث��م��ن ه����ذه األرواح وال����دم����اء ال��ت��ي
اريقت في سبيل بقائنا وسعادتنا
ورفاهيتنا وبالتالي الحفاظ على
الوطن واهله.
وش�����������دد دش������ت������ي ع�����ل�����ى ان���������ه م���ن
ال�����واج�����ب ع���ل���ى ال���ح���ك���وم���ة وع��ل��ي��ن��ا
ك��م��ش��رع�ين ان ن���ك���ون ب���اري���ن ب���ذوي
ه���ؤالء ال��ش��ه��داء واب��ن��ائ��ه��م وان كان
هذا تحقق من خالل مكتب الشهيد
وال��رع��اي��ة امل��ب��اش��رة م��ن س��م��و امير
البالد لهذا املكتب اال اننا حتى اآلن

نشعر ب���أن ه��ن��اك ح��س��رة ف��ي القلب
وغصة في الحلق بأننا لم نر أسماء
هؤالء الشهداء ال على الشوارع وال
على املستشفيات او املدارس.
ص������ح������ي������ح ان ه���������ن���������اك ب����ع����ض
امل���ج���س���م���ات ال��ج��م��اع��ي��ة ف����ي ب��ع��ض
الجمعيات التعاونية وم��ؤخ��را في
حديقة الشهيد اال ان هناك كثيرا من
الشوارع او املرافق بأسماء بعضها
يستحق والبعض ال يستحق لذلك
ي��ج��ب اط�ل�اق ه���ذه االس��م��اء وس��ي��رة
ك��ل شهيد على ال��ش��وارع واملنشآت

ال����ع����ام����ة ذل������ك ان ت���رس���ي���خ م��ف��ه��وم
تكريم الشهداء انما يدفع اآلخرين
للسير على درب التضحية والفداء
ب��ش��ج��اع��ة واق�����دام وال��ع��ط��اء للوطن
واهله.
وش��دد على ان هناك واجبا على
امل��ج��ت��م��ع ك��ك��ل ت��ج��اه اس���ر ال��ش��ه��داء
ب��ح��ي��ث ن��ج��ع��ل��ه��م ال ي��ح��ت��اج��ون اي
ش���يء وك���أن امل��ع��ي��ل م����ازال ع��ل��ى قيد
الحياة يوفر لهم احتياجاتهم كافة.
واعرب النائب كامل العوضي عن
اع���ت���زازه واع���ت���زاز اه���ل ال��ك��وي��ت بما

قدمه شهداوها االب��رار الذين كانوا
ف���ي ط��ل��ي��ع��ة ال��ص��ف��وف ال��ت��ي عجلت
بيوم التحرير.
واضاف العوضي اننا مطالبون
ج��م��ي��ع��ا ب���اح���ت���ض���ان اب����ن����اء واس����ر
ال��ش��ه��داء وتقديم ك��ل م��ا يحتاجون
ال���ي���ه ق���ب���ل ان ي��ط��ل��ب��وه ص��ح��ي��ح ان
ال���دول���ة م��م��ث��ل��ة ف���ي م��ك��ت��ب ال��ش��ه��ي��د
تقوم بالرعاية الشاملة لكن ال تزال
ه����ن����اك اش����ي����اء م��س��ت��ح��ق��ة ي���ج���ب ان
تتم ك��اط�لاق اسمائهم على الكثير
م���ن ال���ش���وارع وامل������دارس وال��ج��س��ور

وال���ط���رق خ��اص��ة ول��دي��ن��ا مجموعة
ك����ب����ي����رة م������ن ال�����ج�����س�����ور ال����ج����دي����دة
وال����ط����رق ال��ح��دي��ث��ة وك���ذل���ك امل���راك���ز
ال��ف��ن��ي��ة وال��ث��ق��اف��ي��ة وم����ا زل��ن��ا ك��ذل��ك
ب��ح��اج��ة ال����ى ان ن��خ��ل��د ذك����ر ه���ؤالء
ال��ش��ه��داء ب��ال��ح��دي��ث ع��ن بطوالتهم
وتضحياتهم الجسام في مناهجنا
الدراسية خاصة لدى الناشئة حتى
ن��ح��ف��ر اس��م��اء ه��م ف��ي ذاك����رة ال��وط��ن
وابنائه جيال بعد جيل.
وقال النائب سعود الحريجي انه
الشك ان هؤالء الشهداء قدموا ما ال
يمكن ان يشترى او يعدله مال فقد
قدموا حياتهم.
واس��ت��ط��رد ب��أن م��ن ال��واج��ب على
الدولة ان ترعى اسر هؤالء الشهداء
وان ت��ن��م��ي ل����دى امل���واط���ن�ي�ن ال����والء
واالن���ت���م���اء ل��ل��وط��ن وال��ت��ض��ح��ي��ة من
اجله حتى يحذو اآلخ��رون حذوهم
ف��ي ال��ت��ض��ح��ي��ة وال���غ���داء اذا م��ا دع��ا
الداعي.
واك��������د ان ك�����ل م�����ا ن����ق����دم����ه الس����ر
الشهداء انما هو قليل بالقياس الى
تضحيات ابنائهم.
اما النائب حمود الحمدان فأكد
ان واجبنا كممثلني لالمة وواجبنا
كمجتمع دوام الثناء عليهم والدعاء
لهم داعيا وزارة التربية الى وضع
اس���م���ائ���ه���م ف����ي امل���ن���اه���ج امل���درس���ي���ة
واع����ت����ب����اره����م ق�������دوة ف����ي ال��ش��ج��اع��ة
واالقدام.

العمير :رعاية خاصة من أمير البالد
لمكتب الشهيد
أك�����د وزي�������ر االش�����غ�����ال ال���ع���ام���ة
د .علي العمير انه ال يمكن ان تمر
هذه الذكرى من دون االشارة الى
التضحيات التي قدمها ابناؤنا
ال����ذي����ن ن��ح��س��ب��ه��م ان ش�����اء ال��ل��ه
شهداء احياء عند ربهم يرزقون
بعد ان رووا بدمائهم الطاهرة
ارض الكويت وفدوها بأرواحهم
التي هي اغلى ما يملك االنسان.
وأضاف د .العمير أن ذلك كان
ع��ن��ص��را اس���اس���ي���ا ل��ف��زع��ة االم���م
املتحدة عندما رأت تمسك ابناء
الكويت بترابهم والتفافهم حول

ش��رع��ي��ت��ه��م وت��م��س��ك��ه��م ب��االس��رة
الحاكمة وعدم الرغبة في تغيير
نظامهم الذي ارتضوه عن طيب
خاطر وتشبثهم بأرضهم.
وأض��اف د .العمير ان واجبنا
تجاه ذوي الشهداء وأسرهم من
قبل الحكومة واملجلس او دعنا
ن���ق���ول ال���دول���ة ه���و ت��وف��ي��ر ك��ام��ل
الرعاية واالهتمام بهم مضيفا
أن م��ك��ت��ب ال��ش��ه��ي��د ال����ذي انطلق
برئاسة املغفور له الشيخ سالم
ال��ص��ب��اح بعد التحرير وم��ا زال
يعمل على توفير كل الحاجات

ال��ض��روري��ة ألس��ر الشهداء وه��ذا
ام�����ر م��س��ت��ح��ق ول����ي����س م���ن���ة ألن
ال���وط���ن ي���ؤم���ن ب���أن���ه ل��ي��س ج���زاء
االح����س����ان إال االح����س����ان ول���ذل���ك
فهناك رعاية خاصة من حضرة
صاحب السمو امير البالد لهذا
املكتب وكل ما يقوم به من نشاط
لخدمة أسر الشهداء.

د .علي العمير
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الطريجي :استعانة هيئة االستثمار بمكاتب
محاماة تسيء إلى الفتوى والتشريع
دعا النائب د .عبدالله الطريجي
س � �م� ��و رئ� � �ي � ��س ال � � � � � � � ��وزراء ال� �ش� �ي ��خ
ج��اب��ر امل �ب��ارك ال��ى ال�ت��دخ��ل املباشر
وال � �ع� ��اج� ��ل م� ��ن أج� � ��ل م� �ن ��ع ال �ه �ي �ئ��ة
ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار م��ن االس�ت�ع��ان��ة
بمكاتب محاماة خاصة للدفاع عن
قيادييها وموظفيها العاملني في
مكتب الهيئة بلندن.
وأضاف في تصريح صحافي أن
تجاهل إدارة الفتوى والتشريع من
قبل هيئة االستثمار يثير تساؤالت
ع� ��دة ح� ��ول دواف � � ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ل�ل�ق�ي��ام
ب�م�ث��ل ه ��ذه ال �خ �ط��وة ال �ت��ي ت�خ��ال��ف
االج � � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة امل �ت �ع��ارف
ع�ل�ي�ه��ا م��ن ت�ف��وي��ض إدارة ال�ف�ت��وى
وال �ت �ش��ري��ع ال ��دف ��اع ع ��ن م��ؤس�س��ات
الدولة.
وأك��د أن توجه الهيئة املستغرب
يرجح التكهنات واملعلومات التي
تفيد بوجود مخالفات وتجاوزات
كشفت عنها لجنة تحقيق نيابية
وخلصت الى إحالة العضو املنتدب
للهيئة ورئ �ي��س م�ك�ت��ب االس�ت�ث�م��ار
في لندن الى النيابة العامة مشيرا
ال��ى أن ل�س��ان ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي م�ث��ل ه��ذه
ال �ت��وج��ه ه��و «ك ��اد امل��ري��ب أن ي�ق��ول
خذوني».
وق ��ال ال�ط��ري�ج��ي إن��ه وب��االض��اف��ة
ال � � ��ى ال� �ش� �ب� �ه ��ات ال � �ت� ��ي ت � �ف� ��وح م��ن
اس�ت�ع��ان��ة الهيئة بمكاتب محاماة
خ ��اص ��ة ف� ��إن ه� ��ذه ال �خ �ط ��وة ت�ك�ل��ف
خ ��زي� �ن ��ة ال � ��دول � ��ة م� �ب ��ال ��غ ط ��ائ� �ل ��ة ال
ح��اج��ة ل �ن��ا إلن �ف��اق �ه��ا ال س �ي �م��ا مع
وجود «الفتوى والتشريع» املعنية
ب��ال �ت �ص��دي مل �خ��ال �ف��ات وت� �ج ��اوزات
هيئة االستثمار.
وأض��اف ان هذه االستعانة تقلل
من املكانة القاننية ملحامي الدولة
«ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع» وي �ت �ع��ارض
م ��ع م ��رس ��وم إن �ش��ائ �ه��ا ك �م��ا ت�س��يء
ال � ��ى م��وظ �ف��ي ال� �ف� �ت ��وى وال �ت �ش��ري��ع
وخ �ب ��رات �ه ��م وق ��درات� �ه ��م م �ت �س��ائ�لا:
ه��ل يقبل رئيس ال ��وزراء باستمرار
الخروقات واملخالفات داخل الهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل�ل�اس �ت �ث �م ��ار؟ وإل � � ��ى م�ت��ى
ي �س �ت �م��ر ص �ب��ر س� �م ��وه ق �ب��ل ات �خ��اذ
االج� � ��راءات امل �ف �ت��رض ات �خ��اذه��ا مع
استمرار هذا العبث؟
وم��ن ج��ان��ب آخ��ر وج��ه النائب
د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي س��ؤال�ي�ن
أحدهما الى وزير الدولة لشؤون
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وزي ��ر ال�ك�ه��رب��اء
وامل� � ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال �ش �ي��خ محمد
ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه ق � ��ال ف � �ي ��ه :إن إدارة
الفتوى والتشريع تتبع وزارتكم
وبناء عليه يرجى تزويدي بكافة
ال �ت �ف��اص �ي��ل امل �ت �ع �ل �ق��ة ب��امل��واف �ق��ة

ع� �ل ��ى ت� �ف ��وي ��ض ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لالستثمار باالستعانة بمكاتب
م � �ح� ��ام� ��اة م � ��ع ت� � ��زوي� � ��دي ب �ك��اف��ة
امل��راس�لات ب�ه��ذا ال�خ�ص��وص كما
يرجى تزويدي بالرأي القانوني
إلدارة ال �ف �ت��وى وال �ت �ش��ري��ع ب�ه��ذا
الشأن.
وطالب الطريجي توضيح هل
تم ع��رض امل��وض��وع على مجلس
ال � ��وزراء أو س�م��و رئ�ي��س ال ��وزراء
وت � ��م ال� �ح� �ص ��ول ع� �ل ��ى اس �ت �ث �ن��اء
بهذا الشأن مع توضيح املبررات
ف ��ي ح��ال��ة االس �ت �ث �ن��اء وامل��واف �ق��ة
يرجى تحديد طبيعة أي سوابق
م�م��اث�ل��ة وم �ب��ررات �ه��ا ك �م��ا ي��رج��ى
ت ��وض� �ي ��ح ه � ��ل ت � ��م ف � ��ي ال� �س ��اب ��ق
اس � �ت � �ث � �ن� ��اء م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ب � �ت� ��رول
واملوافقة على االستعانة بمكتب
م� �ح ��ام ��اة ول� �ي ��س ادارة ال �ف �ت��وى
والتشريع وم��ا طبيعة القضايا
التي تم استثناؤها وتفاصيلها
ونتائجها؟
واستفسر عن املهام القانونية
امل � � �ن � ��اط � � �ق � ��ة ب � � � � � � � � ��إدارة ال� � �ف� � �ت � ��وى
وال �ت �ش��ري��ع؟وه��ل ت��م مخاطبتكم
م � ��ن ق� �ب ��ل وزي� � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة رئ �ي��س
م �ج �ل��س ادارة ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
لالستثمار بشأن تفويض الهيئة
ب��االس �ت �ع��ان��ة ب �م �ك��ات��ب م �ح��ام��اة
وليس ادارة الفتوى والتشريع؟
م� ��ع ت � ��زوي � ��دي ب �ن �س��خ ع� ��ن ك��اف��ة
امل ��راس �ل�ات ب �ه��ذا ال� �ش ��أن وال� ��رأي
القانوني بهذا الخصوص.
وهل هناك سوابق رسمية في
املوافقة على االستعانة بمكاتب
محاماة واستثناء ادارة الفتوى
وال� �ت� �ش ��ري ��ع م� ��ن ال� �ق� �ي ��ام ب �م �ه��ام
ال��دف��اع وت��ول��ي امل �ه��ام القانونية
املناطقة فيها داخل الكويت؟
وج � ��ه ال �ط ��ري �ج ��ي س� � ��ؤاال آخ ��ر
ال��ى نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير املالية وزير النفط بالوكالة
ان ��س ال �ص��ال��ح ق ��ال ف��ي م�ق��دم�ت��ه:
ن� � �ش � ��رت ج� � ��ري� � ��دة ال � �ق � �ب� ��س ي� ��وم
االث�ن�ين امل��واف��ق  22ف�ب��راي��ر 2016
خ� �ب ��را ع ��ن ق � ��رار ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار ب� �ت� �ع� �ي�ي�ن م �ك ��ات ��ب
م � �ح� ��ام� ��اة م �ت �خ �ص �ص ��ة ت �ت��ول��ى
ال� ��دف� ��اع ع� ��ن ق� �ي ��ادي ��ي وم��وظ �ف��ي
ال�ه�ي�ئ��ة وامل �ك �ت��ب ال �ت��اب��ع ل �ه��ا في
ل� �ن ��دن ف� �م ��ا م � ��دى ص� �ح ��ة ال �خ �ب��ر
امل� �ن� �ش ��ور؟ وف � ��ي ح ��ال ��ة االي� �ج ��اب
ي � ��رج � ��ى ت � � ��زوي � � ��دي ب � �ن� ��ص ق� � ��رار
اللجنة التنفيذية للهيئة العامة
ل�لاس�ت�ث�م��ار وم�ح�ض��ر االج�ت�م��اع
ال� �خ ��اص ب ��ال� �ق ��رار س ��ال ��ف ال��ذك��ر
م ��ع ت��وض �ي��ح اس� �ب ��اب وم� �ب ��ررات

..ويسأل العبداهلل
عن المهام
القانونية المناطة
بإدارة الفتوى
والتشريع
د .عبدالله الطريجي

االستعانة القانونية الخارجية
وع��دم االستعانة ب ��إدارة الفتوى
والتشريع (محامي ال��دول��ة)؟ مع
ت��زوي��دي اذا كانت هناك سوابق
باالستعانة بمكاتب محاماة في
مثل هذه الوقائع داخل الكويت.
وهل فوضت الفتوى والتشريع
ال �ه �ي �ئ��ة م� �ب ��اش ��رة ب��االس �ت �ع��ان��ة
القانونية الخارجية مع تزويدي
ب� � ��امل� � ��راس �ل ��ات ال� � �ت � ��ي ت � �م� ��ت ب�ي�ن
الجهتني بهذا الخصوص؟
وس ��أل ع��ن اآلل �ي��ة واالج � ��راءات
ال�ت��ي سيتم االع�ت�م��اد عليها في
اخ� �ت� �ي ��ار م �ك��ات��ب امل� �ح ��ام ��اة وم��ا
ط� �ب �ي �ع ��ة وت� �ف ��اص� �ي ��ل ال� �ق� �ض ��اي ��ا
امل��رف��وع��ة ض��د ق�ي��ادي��ي وموظفي
ال �ه �ي �ئ��ة وم �ك �ت��ب االس �ت �ث �م��ار في
لندن؟
وطالب بتحديد عدد وطبيعة
ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي أوك� �ل ��ت ل�ل�ف�ت��وى
وال �ت �ش��ري��ع م �ن��ذ ت �س �ل��م ال�ع�ض��و
املنتدب الحالي مهامه التنفيذية
ونتائجها اضافة الى تحديد عدد
القضايا ونتائجها ال�ت��ي رفعت
ض� ��د ال �ع �ض ��و امل� �ن� �ت ��دب ال �ح��ال��ي
ب�ص�ف�ت��ه ال�ش�خ�ص�ي��ة وال��رس �م �ي��ة
اي �ض ��ا وت �ح��دي��د اس� �م ��اء م�ك��ات��ب
املحاماة التي تم االستعانة فيها
وه��ل تم ذل��ك على حساب الهيئة
ام ح� �س ��اب ��ه ال �ش �خ �ص��ي وك ��ذل ��ك
امل �ي��زان �ي��ة امل ��رص ��ودة او التكلفة
امل� ��ال � �ي� ��ة ل�ل�اس� �ت� �ع ��ان ��ة ب �م �ك��ات��ب
محاماة؟
كما وجه الطريجي سؤاال الى
وزي � ��ر امل� ��واص�ل��ات وزي � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون البلدية عيسى الكندري
جاء في نص السؤال:
 ن �م��ى ال ��ى ع�ل�م��ي أن مجلسادارة الخطوط الجوية الكويتية
قد قام بحل مجلس ادارة الشركة
الكويتية لخدمات الطيران وذلك
في اجتماعه رقم  2016/3بتاريخ
 2016/2/16وذل � � � ��ك ب �م��وج��ب

ال� �ك� �ت ��اب امل� ��رس� ��ل ال � ��ى ام �ي��ن س��ر
مجلس االدارة بالشركة الكويتية
لخدمات الطيران كاسكو ويحمل
رق� ��م  ZS/33/2016ي �ت��اري��خ 18
ف �ب��راي��ر  2016وت �ش �ك �ي��ل مجلس
ادارة وأن ي �ع �م��ل ب� �ه ��ذا ال� �ق ��رار
اعتبارا من .2016/2/21
 ه��ل ت��م ان�ه��اء تكليف اعضاءمجلس ادارة كاسكو بأثر رجعي
ب� �م ��ا ه� ��و م� �خ ��ال ��ف ل� �ل� �م ��ادة 179
م ��ن ال ��دس� �ت ��ور وأح � �ك� ��ام م�ح�ك�م��ة
التمييز؟
 ه��ل ت��م اع � ��ادة ت�ك�ل�ي��ف ن��ائ��برئ � �ي� ��س م �ج �ل��س ادارة ك��اس �ك��و
ب �ع ��د إن � �ه� ��اء ت �ك �ل �ي �ف��ه ب� �ن ��اء ع�ل��ى
طعنه املقدم عن قرار إعفاء املقدم
ل� �ل� �خ� �ط ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
وذل��ك حيث ان��ه يملك اسهما في
الشركة؟
 ه��ل ت��م مخاطبة وكيل وزارةال � �ت � �ج� ��ارة وال� �ص� �ن ��اع ��ة م� ��ن ق�ب��ل
ال � �خ � �ط� ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
بكتاب مؤرخ في  2016/2/21عن
عدم امتالك عبدالعزيز البلوشي
اس �ه �م��ا ب��ال �ش��رك��ة رغ ��م ح �ض��وره
اجتماع الجمعية العمومية في
 2013ب� ��وج� ��ود رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ادارة الخطوط الجوية الكويتية
وأعضاء مجلس االدارة باجتماع
ي ��وم االح ��د امل��واف��ق 2013/3/31
الن� �ع� �ق ��اد ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ع �م��وم �ي��ة
ال� �ع ��ادي ��ة ف� ��ي ت� �م ��ام ال� �س ��اع ��ة 12
ظهرا؟
 ه � ��ل ص � � ��در ق � � � ��رار ب �ت �ج��دي��دم�ج�ل��س ادارة ال �خ �ط��وط ال�ج��وي��ة
الكويتية من قبل الوزير املختص
وق � ��د ش �م��ل ه � ��ذا ال � �ق� ��رار ت�ك�ل�ي��ف
رئ �ي��س م�ج�ل��س االدارة بالجمع
ب� �ي ��ن رئ � � �ي� � ��س م � �ج � �ل� ��س االدارة
وال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي وف ��ي ح��ال
صدور هذا القرار برجاء تزويدي
بنسخة منه.
 -ه � ��ل ت � ��م ص� � � ��دور ك � �ت� ��اب م��ن

ال � �ش� ��ؤون ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي ش��رك��ة
كاسكو ع��ن ع��دم امكانية ص��دور
ق � � ��رارات ت�ت�ض�م��ن ان� �ه ��اء تكليف
اع� � �ض � ��اء م �ج� �ل ��س االدارة ب��أث��ر
رج� �ع ��ي م� ��ن ع� ��دم� ��ه؟ وف � ��ي ح��ال��ة
وج� � ��ود ال � �ق� ��رار ي ��رج ��ى ت ��زوي ��دي
بصورة منه.
 ه � ��ل ت � ��م ص� � � ��دور ك � �ت� ��اب م��نال� � �ش � ��ؤون ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ب �ك��اس �ك��و
مخاطبا ام��ان��ة ال�س��ر بالكويتية
ب � �ع� ��دم ص� �ح ��ة ت �ش �ك �ي��ل م �ج �ل��س
االدارة ب ��أث ��ر رج �ع ��ي م ��ع ت�ع�ن��ت
امانة السر بالكويتية وإصرارهم
ع� �ل ��ى ت �ش �ك �ي��ل م� �ج� �ل ��س االدارة
ل� �ل� �ش ��رك ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ل� �خ ��دم ��ات
الطيران كاسكو؟
 ه��ل ت��م تعيني م��دراء للدوائروم� ��دراء وح� ��دات ب�ش��رك��ة كاسكو
م��ؤخ��را؟ اذا ك��ان��ت االج��اب��ة بنعم
ب � ��رج � ��اء ت � ��زوي � ��دي ب �ش �ه��ادات �ه��م
ال ��دراس� �ي ��ة وم� �س ��وغ ��ات ال�ت�ع�ي�ين
الخاصة بهم مع شهادة الخبرة
وص�ح�ف�ه��م ال�ج�ن��ائ�ي��ة ل�ك��ل منهم
ك � � ��ل ع � �ل� ��ى ح � � � ��دة م � � ��ع ت � ��زوي � ��دي
ب��االش �ت��راط��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة لشغل
ت �ل��ك ال ��وظ ��ائ ��ف وه� ��ل ت �ق ��دم اح��د
م�ن�ه��م داخ ��ل ال �ش��رك��ة ل�ش�غ��ل تلك
الوظائف؟ في حال االجابة بنعم
ب��رج��اء ت��زوي��دي بكافة املتقدمني
ل�ش�غ��ل ت �ل��ك ال��وظ��ائ��ف م��ن داخ��ل
الشركة مع كشف يوضح اسماء
ال �ق �ي ��ادي�ي�ن ب��ال �ش��رك��ة وس� �ن ��وات
خبرتهم من وظيفة اخصائي او
رئيس قسم وما فوق.
 هل تم منح رواتب للمعيننيب��وظ �ي �ف��ة م ��دي ��ر او م ��دي ��ر وح ��دة
رواتب تفوق جدول الرواتب العام
وامل �ق��دم م��ن ق�ب��ل وزارة ال �ش��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل؟ اذا ك��ان��ت
االج��اب��ة ب�ن�ع��م ف �ب��رج��اء ت��زوي��دي
ب�ك�ش��ف ي��وض��ح ج� ��دول ال��روات��ب
العام بالشركة والرواتب املعينني
عليها املدراء الجدد.
 ه��ل ق ��ام ال��رئ �ي��س ال�ت�ن�ف�ي��ذيل� � �ل� � �ش � ��ؤون امل � ��ال� � �ي � ��ة واالداري � � � � � � ��ة
ب ��االح� �ت� �ف ��اظ ب �م �ل �ف��ات امل �ع �ي �ن�ين
ال� �ج ��دد م ��ن م ��دي ��ري دوائ� � ��ر وم��ن
م � ��دي � ��ري ال� � ��وح� � ��دات ف � ��ي م �ك �ت �ب��ه
ال � �خ� ��اص ب� �م ��ا ي� �خ ��ال ��ف ق � � ��رارات
ولوائح الشركة؟ إذا كانت االجابة
بنعم فما السند ال�ق��ان��ون��ي لهذا
االجراء؟
 ه� ��ل ت� ��م م �خ��اط �ب��ة ال��رئ �ي��سال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي ل� � �ل� � �ش � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة
واالداري � � ��ة م��ن ق�ب��ل ن��ائ��ب رئ�ي��س
م�ج�ل��س االدارة ب �ش��رك��ة ك��اس�ك��و
ن� �ح ��و ت � ��زوي � ��د االدارة ب �م �ل �ف��ات

امل� ��دي� ��ري� ��ن وم � ��دي � ��ري ال � ��وح � ��دات
املعينني مؤخرا؟ في حال االجابة
ب�ن�ع��م ف �ب��رج��اء ت��زوي��دي بنسخة
من املراسالت بهذا الشأن.
 هل تم انهاء خدمات مديريالدوائر ومديري الوحدات الجدد
م� ��ن ق� �ب ��ل ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االدارة ب � �ك� ��اس � �ك� ��و؟ اذا ك ��ان ��ت
االج��اب��ة ب�ن�ع��م ف �ب��رج��اء ت��زوي��دي
بنسخة م��ن كتب إن�ه��اء الخدمة.
وه ��ل ت ��م ت�س�ل�ي��م رئ �ي��س مجلس
ادارة الخطوط الجوية الكويتية
بنسخة من هذه التجاوزات؟
 ه ��ل ت ��م ت �ق��دي��م ش� �ك ��اوى م��نال �ع ��ام� �ل�ي�ن ب ��ال� �ش ��رك ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ض��د االدارة التنفيذية وذل��ك من
تعسف وظلم مراعاة للمحسوبية
والواسطة الى اللجنة التنفيذية
بكاسكو؟ وما االجراءات املتخذة
بحق هذه الشكاوى؟
 ه��ل ت��م اص��دار كتاب م��ن قبلنائب رئيس مجلس ادارة الشركة
ك��اس�ك��و مخاطبا رئ�ي��س مجلس
ادارة ش��رك��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة
الكويتية عن عدم اتخاذ االج��راء
ال �ص �ح �ي��ح ب� �ق ��رار إن� �ه ��اء تكليفه
وأب ��دى رغبته ب�ع��دم ال�ت�ن��ازل عن
السهم والتمسك بحقه القانوني
باالحتفاظ ب��ه كما ان��ه اش��ار الى
ع��دم االح�ق�ي��ة ال��ى اص ��دار ق��رارات
ب ��أث ��ر رج� �ع ��ي م �س �ت �ع �ي �ن��ا ب�ح�ك��م
محكمة التمييز ودس �ت��ور دول��ة
الكويت؟
 ه ��ل ت ��م اص � � ��دار ك �ت��ب إن �ه��اءتكليف كل من د .رمضان الشراح
وع �ب��دال �ع��زي��ز ال�ب�ل��وش��ي ب�ت��اري��خ
 2016/2/18ومتضمنا السريان
بأثر رجعي؟
 ه��ل ق��ام رئ�ي��س مجلس ادارةك��اس �ك��و خ��ال��د ال �ب �ش��ارة ب�ت�ق��دي��م
اس �ت �ق��ال �ت��ه م� ��ن رئ� ��اس� ��ة م�ج�ل��س
االدارة؟ وم ��ا االس� �ب ��اب وت��اري��خ
قبولها؟ مع تزويدي بصورة من
كتاب االستقالة.
 ه ��ل ت ��م ت �ع �ي�ين م��دي��ر وح ��دةامل�ش�ت��ري��ات وه ��و م��وج��ود خ��ارج
البالد طوال فترة تقديم الطلبات
وامل� �ق ��اب�ل�ات؟ اذا ك ��ان ��ت االج ��اب ��ة
بنعم ف�ب��رج��اء ت��زوي��دي محاضر
االجتماعات واملقابالت الخاصة
ب ��امل �ت �ق ��دم�ي�ن وك� �ش ��ف ت�ف�ص�ي�ل��ي
بأسمائهم.
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 61سؤاال جديدا من  15نائبا على جدول أعمال الجلسة المقبلة

المستشفيات الخاصة والعالج بالخارج
والوقود البيئي محاور أسئلة النواب
ادرج ع�ل��ي ج ��دول اع �م��ال جلسة 1
م��ارس  55س��ؤاال جديدا من  17نائبا
ال � ��ى  14وزري� � � ��را ح �ي��ث ق � ��دم ال �ن��ائ��ب
راك ��ان ال�ن�ص��ف  25س ��ؤاال ال��ى جميع
ال��وزراء يليه النائبان صالح عاشور
ود.ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي ل�ك��ل منهما 6
أسئلة ث��م النائبان عبدالله املعيوف
ود.خ�ل�ي��ل أب��ل ول�ك��ل منهما  5أسئلة
وقدم النواب مبارك الخرينج وجمال
ال �ع �م ��ر وع� � � ��ادل ال� �ج ��ارال� �ل ��ه وح �م ��ود
ال �ح �م��دان ود.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران
وسعود الحريجي وحمدان العازمي
وأح �م��د القضيبي س ��ؤاال واح ��دا لكل
منهم.
العالج بالخارج
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب راك� � ��ان ال �ن �ص��ف 25
س� � � ��ؤاال م �ن �ه ��ا  3أس� �ئ� �ل ��ة ال� � ��ى وزي � ��ر
الصحة ع��ن كشف بأسماء الشركات
التي جلبت لوزارة الصحة ممرضات
وم� �م ��رض�ي�ن م� ��ن ال� �ه� �ن ��د م� �ن ��ذ ت��ول��ي
د .ع �ل��ي ال �ع �ب �ي��دي م�ن�ص�ب��ه ال � ��وزاري
وع��دد الطلبات ال�ت��ي تقدمت للعالج
ب��ال �خ��ارج خ�ل�ال ال �ف �ت��رة م��ن ن��وف�م�ب��ر
 2015حتى تاريخ ورود السؤال وهل
ت ��م إل� �غ ��اء ع �ق��د ش��رك��ة ال �س �ف �ي��ر ال�ت��ي
تنقل مرضى العالج الطبيعي وغيره
إل ��ى ج�م�ه��وري��ة ال�ت�ش�ي��ك وج�م�ه��وري��ة
البوسنة وغيرهما واإلج ��راءات التي
ات �خ��ذت �ه��ا وزارة ال �ص �ح��ة وال �ج �ه��ات
ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل� �ه ��ا ل �ت �خ �ف �ي��ض اإلن � �ف� ��اق
ومواجهة الهدر املالي مع بيان القيمة
املالية من امليزانية امل��راد تخفيضها
ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة  2017 / 2016ووج��ه
 22س� � ��ؤاال ال � ��ى ج �م �ي��ع ال� � � � ��وزراء ع��ن
اإلج� � ��راءات ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ال � ��وزارات
وال� �ج� �ه ��ات ال �ت��اب �ع��ة ل �ه��ا ل�ت�خ�ف�ي��ض
اإلن� �ف ��اق وم��واج �ه��ة ال �ه��در امل��ال��ي مع
بيان القيمة املالية من امليزانية املراد
ت�خ�ف�ي�ض�ه��ا ل �ل �س �ن��ة امل��ال �ي��ة / 2016
.2017
حقوق الطفل
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ص ��ال ��ح ع� ��اش� ��ور 6
اس �ئ �ل��ة ال ��ى وزراء االع �ل��ام وال �ش �ب��اب
وال� � � �ش � � ��ؤون االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة وال� �ع� �م ��ل
والتربية والتعليم والصحة والدولة
والكهرباء واملاء عن حقوق الطفل.
التأمينات االجتماعية
وجه النائب د.عبدالله الطريجي 6
الى وزير املالية والنفط عن املناقصة
ال �خ��اص��ة ب�م��رف��ق إن �ت��اج ال�ج��وارس�ي��ة
ومساهمة املؤسسة العامة للتأمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة ف ��ي ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل � �ل � �م ��ال وال� � � � �ق � � � ��رارات االس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة
ل �ل �م��ؤس �س��ات وال � �ش� ��رك� ��ات ال �ن �ف �ط �ي��ة
ال �ت��اب �ع��ة ل � ��وزارة ال �ن �ف��ط م��ع ال �ت��زوي��د

ب �ت��اري��خ ص� ��دور ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
امل �ع �م��ول ف �ي��ه ح��ال �ي��ا ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار وت��اري��خ اعتماده من قبل
مجلس اإلدارة وكشف بأسماء جميع
ال�ب��اح�ث�ين وامل�س�ت�ش��اري��ن القانونيني
غ �ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين وج�ن�س�ي��ات�ه��م ال��ذي
ي� �ع� �م� �ل ��ون ف� � ��ي م� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ب � �ت� ��رول
ال �ك��وي �ت �ي��ة وع� � ��دد س � �ن� ��وات ال �خ��دم��ة
وروات �ب �ه��م وب �ي��ان��ات �ه��م م��ع ت��وض�ي��ح
اإلج ��راءات املتبعة ف��ي املؤسسة عند
ت �ع �ي�ي�ن امل ��وظ� �ف�ي�ن غ� �ي ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
وأس �م��اء ك��ل املستشارين والباحثني
ال �ق��ان��ون �يي��ن غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين ال��ذي��ن
ع�م�ل��وا خ�ل�ال ال�س��ت س �ن��وات املاضية
ل� ��دى امل ��ؤس �س ��ة ال �ع ��ام ��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية.
مخالفات مالية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل �ع �ي��وف 5
أسئلة منها س��ؤاالن الى وزي��ر املالية
والنفط عن املرشحني لتولي منصب
األم�ين العام لألمانة العامة لألوقاف
ووج � ��ود م �خ��ال �ف��ات م��ال �ي��ة ف��ي وزارة
ال� �ع ��دل ووزارة األوق � � ��اف وال� �ش ��ؤون
اإلس�ل�ام� �ي ��ة وه � ��ل ه� �ن ��اك م�ل�اح �ظ��ات
م��ن قبل امل��راق��ب امل��ال��ي ف��ي ال��وزارت�ين
ووجه سؤاال الى وزير الدولة لشؤون
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � ��اء
ع��ن وج ��ود م�خ��ال�ف��ات إداري � ��ة تخص
ال �ت ��وظ �ي ��ف وال �ت �ع �ي�ي�ن واالس �ت �ع ��ان ��ة
ب �خ��دم��ات وت �ع �ي�ي�ن م �س �ت �ش��اري��ن ف��ي
وزارت � ��ي ال �ع��دل واألوق � ��اف وال �ش��ؤون
اإلسالمية والجهات األخ��رى التابعة
لهم تمت خارج نطاق دي��وان الخدمة
امل � ��دن� � �ي � ��ة ك � �م� ��ا وج� � � ��ه س� � ��ؤال �ي ��ن ال� ��ى
وزي ��ر ال �ش��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل
والتنمية ع��ن أس �ب��اب وم �ب��ررات ع��دم
إص��دار الهيئة العامة للقوى العاملة
ش � �ه� ��ادة مل� ��ن ي �ه �م��ه األم� � ��ر ل�ل�م�ج�ل��س
التنفيذي املنتخب الجديد لالتحاد
العام لعمال الكويت وتعيني السيدين
م �ح �م��د ع� �ب ��اس إب ��راه� �ي ��م م�ص�ي�ل�ح��ي
وأي�م��ن سعيد امل��راك�ب��ي م��ن الجنسية
امل�ص��ري��ة بوظيفة كبير اختصاصي
م �ح��اس �ب��ة ب� � ��إدارة م�ك�ت��ب ال ��وزي ��ر مع
ال �ت��زوي��د ب�ك�ش��ف ي �ب�ين ف �ي��ه م��ؤه�لات
املذكورين والسيرة الذاتية والخبرات
السابقة لهم.
البعثات الدراسية
وج� � � ��ه ال � �ن � ��ائ � ��ب د.خ� � �ل� � �ي � ��ل أب� � � ��ل 5
أس� �ئ� �ل ��ة م �ن �ه��ا  3أس� �ئ� �ل ��ة ال � ��ى وزي� ��ر
ال�ت��رب�ي��ة والتعليم ال�ع��ال��ي ع��ن كشف
ب � �ع� ��دد امل �ع �ل �م�ي�ن وامل� � ��درب �ي ��ن ال ��ذي ��ن
ي �ت��م ت�ع�ي�ي�ن�ه��م ف ��ي ق �س��م االق �ت �ص��اد
امل �ن��زل��ي وري � ��اض األط� �ف ��ال ف ��ي كلية
ال�ت��رب�ي��ة األس��اس �ي��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي وال�ت��دري��ب وذل��ك

م �ك �ت��ب ث �ق��اف��ي ك �م��ا وج ��ه س � ��ؤاال ال��ى
وزي��ر االس �ك��ان ع��ن مساحة األراض��ي
ال �ت ��ي خ �ص �ص��ت ل �ل �م��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة خ �ل��ال ال �خ �م��س
سنوات السابقة.

صالح عاشور

منذ خمس س�ن��وات وك�ش��ف بأسماء
الجامعات املتميزة عامليا ال�ت��ي يتم
إرس � ��ال ال �ط �ل �ب��ة إل �ي �ه��ا ف ��ي ال�ب�ع�ث��ات
الدراسية في جميع الدول وهل يوجد
دول ي�ت��م اب�ت�ع��اث الطلبة الكويتيني
للدراسة بجامعتها وليست مصنفة
ب��درج��ة ال�ج��ام�ع��ات املتميزة وج��دول
املواد التي يحاضر فيها عميد املعهد
العالي للفنون املسرحية ومساعدو
ال �ع �م �ي��د ورؤس� � ��اء األق� �س ��ام ال�ع�ل�م�ي��ة
منذ تقلدهم منصبهم حتى الفصل
ال ��دراس ��ي ال�ح��ال��ي ووج ��ه س ��ؤاال ال��ى
وزير املواصالت والبلدية عن أسماء
ش��رك��ات خ��دم��ات االن �ت��رن��ت السلكية
وال�ل�اس �ل �ك �ي��ة امل �ع �ت �م��دة وامل��رخ �ص��ة
م��ن ق�ب��ل ال � ��وزارة وه ��ل ي��وج��د رس��وم
ت�ع��رف��ة ع��ام��ة ورس ��وم ت�ع��رف��ة خاصة
مل �ك ��امل ��ات االت � �ص � ��االت ال ��دول� �ي ��ة ع�ب��ر
ال�خ�ط��وط كما وج��ه س��ؤاال ال��ى وزي��ر
ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ع��ن ال�ت�ع��اق��دات
التي تمت مع الشركات االستشارية
إلق��ام��ة م�ش��اري��ع ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة
وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة ل � �ت � �ط� ��وي� ��ر وت� �ن� �م� �ي ��ة
امل� � �ش � ��روع � ��ات امل � �ط � �ل ��وب ��ة وامل � �ق � �ت ��رح
إنشاؤها.

راكان النصف

مناقصة الوقود البيئي
وج��ه ال�ن��ائ��ب محمد طنا  3أسئلة
م �ن �ه��ا س� � ��ؤاالن ال� ��ى وزي� � ��رة ال �ش��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وال �ت �ن �م �ي��ة عن
ض��واب��ط وش ��روط ت�ق��دي��م امل�س��اع��دات
امل��ال �ي��ة ل �ل �ك��وي �ت �ي��ات امل� �ت ��زوج ��ات من
غ�ي��ر ك��وي�ت��ي وم ��ا أس �ب��اب إل �غ��اء ب��دل
اإليجار وعالوة األوالد من الكويتيات
املستحقات للمساعدة وبخصوص
موعد الحفل ال��ذي أقيم في محافظة
ال � �ج � �ه ��راء اح� �ت� �ف ��اء ب ��ال� �ي ��وم ال �ع��امل��ي
ل �ل �م �ع��اق�ين ووج � ��ه س � ��ؤاال ال � ��ى وزي ��ر
امل��ال�ي��ة وال�ن�ف��ط ع��ن مناقصة ال��وق��ود
البيئي.
المكاتب الثقافية
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب س �ل �ط��ان ال�ل�غ�ي�ص��م
 3أس� �ئ� �ل ��ة م �ن �ه ��ا س� � � ��ؤال ال � � ��ى وزي � ��ر
ال�ص�ح��ة ع��ن ت��راخ�ي��ص املستشفيات
ال �خ��اص��ة وأس� �م ��اء ال �ش��رك��ات امل��ال�ك��ة
ل�ه��ا ووج ��ه س ��ؤاال ال��ى وزي ��ر التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ع ��ن ع ��دد امل�ك��ات��ب
الثقافية وأسماء رؤساء هذه املكاتب
ودرج��ات �ه��م العلمية وت��اري��خ تكليف
ك � ��ل م �ن �ه ��م وم� � ��ا ال � � �ش � ��روط ال� ��واج� ��ب
ت��واف��ره��ا ف��ي امل��رش��ح مل�ن�ص��ب رئيس

 60جوابا جديدا
لـ  10وزراء

أدرج في كشف االج��وب��ة ال��وارد
ف � ��ي ب� �ن ��د االح � � � � ��االت ع� �ل ��ى ج � ��دول
اعمال جلسة الثالثاء  1م��ارس 60
ج ��واب ��ا ج ��دي ��دا ل �ـ  10وزراء منها
 14ل ��وزي ��ر امل� ��واص�ل��ات وال �ب �ل��دي��ة
عيسى الكندري و 12جوابا لوزير
املالية والنفط أن��س الصالح و10
أج��وب��ة ل��وزي��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م
ال�ع��ال��ي د.ب ��در العيسى و 8أجوبة
ل ��وزي ��ر ال� �ع ��دل واالوق � � ��اف ي�ع�ق��وب

الصانع و 5أجوبة لوزيرة الشؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل والتخطيط
ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح و 4أج ��وب ��ة ل��وزي��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
و 3أجوبة لوزير االعالم والشباب
الشيخ سلمان الحمود وج��واب��ان
ل� ��وزي� ��ر االش � �غ � ��ال وش� � � ��ؤون االم� ��ة
د.ع�ل��ي العمير وج ��واب واح��د لكل
من وزي��ري الدولة لشؤون مجلس
الوزراء والكهرباء واملاء واالسكان.

التلوث البيئي
وج� � ��ه ال� � �ن � ��واب م � �ب� ��ارك ال �خ��ري �ن��ج
وج � �م� ��ال ال� �ع� �م ��ر وع� � � ��ادل ال� �ج ��ارال� �ل ��ه
وح�م��ود ال�ح�م��دان وح �م��دان ال�ع��ازم��ي
د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال � �ج � �ي� ��ران وس� �ع ��ود
ال�ح��ري�ج��ي واح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي س��ؤاال
واح � � ��دا ل �ك��ل م �ن �ه��م ف� �س ��أل ال �خ��ري �ن��ج
وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس ال��وزراء
والكهرباء وامل��اء ع��ن وج��ود قياديني
ف��ي وزارات ال��دول��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة انتهت
مراسيم تعيينهم وتجاوزت خدمتهم
أك� �ث ��ر م ��ن  30س �ن��ة وط ��ال ��ب ال� �س ��ادة
ال� ��وزراء املعنيني بكتب رس�م�ي��ة ع��دم
ال �ت �ج��دي��د ل �ه��م وس� � ��أل ال �ع �م��ر وزي� ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ع ��ن األش� �خ ��اص ال ��ذي ��ن تم
م �ن �ح �ه��م ال �ج �ن �س �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وف �ق��ا
ل �ل �م��ادة األول� ��ى م��ن ق��ان��ون الجنسية
خ �ل ��ال ال � �س � �ن� ��وات ال� �ع� �ش ��ر امل ��اض �ي ��ة
وس � � ��أل ال � �ج� ��ارال � �ل� ��ه وزي � � ��ر االش � �غ� ��ال
العامة وشؤون مجلس االمة عن عقد
امل�ن��اق�ص��ة رق��م ه�ـ�ـ ط �ـ  217 /الخاصة
ب ��االل �ت �ف ��اف ��ات ال �ع �ل��وي��ة ع �ل��ى ط��ري��ق
النويصيب السريع وأعمال املناقصة
رق ��م أ ه �ـ ط �ـ  248 /ال �خ��اص��ة ب��إن�ش��اء
ف�ت�ح��ات ال�ت�ف��اف عكسية ع�ل��ى طريق
ج �س ��ر ال �ن��وي �ص �ي��ب ال� �س ��ري ��ع وس� ��أل
ال�ح�م��دان وزي ��ر امل��واص�ل�ات والبلدية
ع� ��ن أس � �ب� ��اب رف � ��ض ب �ل ��دي ��ة ال �ك��وي��ت
لالقتراح املقدم من قبل االدارة العامة
للمرور ووزارة األشغال بانشاء طريق
خدمي يربط طريق امللك عبدالعزيز
آل سعود (طريق الفحيحيل السريع)
ومنطقة املهبولة وسأل العازمي وزير
التربية والتعليم العالي ع��ن حقيقة
التلوث البيئي ال��ذي نشر بالصحف
ع��ن كلية ال�ط��ب وس��أل ال�ج�ي��ران وزي��ر
ال�ت��رب�ي��ة والتعليم ال�ع��ال��ي ع��ن ال��دول
ال�ت��ي ي�س��اف��ر إل�ي�ه��ا ط�ل�اب ال��دراس��ات
ال �ع �ل �ي��ا ال �ك��وي �ت �ي��ون ل �ل �ح �ص��ول على
درج ��ة ال��دك �ت��وراه ف��ي ال�ق��ان��ون وس��أل
الحريجي وزيرة الشؤون االجتماعية
وال � �ع � �م� ��ل ع � ��ن أس� � �ب � ��اب ع � � ��دم ج ��دي ��ة
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف� ��ي م �ع ��ال �ج ��ة ان �خ �ف��اض
معدالت التنفيذ واالنجاز للمشاريع
امل ��درج ��ة ب��ال �خ �ط��ة ال �خ �م �س �ي��ة وس ��أل
القضيبي وزي��ر ال�ت�ج��ارة والصناعة
عن املشروعات التي مولها الصندوق
ال��وط�ن��ي ل��رع��اي��ة وتنمية امل�ش��روع��ات
الصغيرة واملتوسطة.

األسئلة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  1مارس
النائب

عدد
االسئلة

راكان النصف

25

صالح عاشور

6

عبدالله الطريجي

6

عبدالله املعيوف

5

خليل أبل

5

محمد طنا

3

سلطان اللغيصم

3

مبارك الخرينج

1

جمال العمر

1

سعود الحريجي

1

عادل الجارالله

1

حمدان العازمي

1

حمود الحمدان

1

عبدالرحمن الجيران

1

احمد القضيبي

1

االجمالي

61

األجوبة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  1مارس
الوزارة

اجمالي
االجوبة

املواصالت والبلدية

14

املالية والنفط
التربية والتعليم
العالي
العدل واالوقاف

12
10
8
5

الشؤون االجتماعية
والتخطيط
الداخلية

4

االعالم والشباب

3

االشغال وشؤون
االمة
الدولة والكهرباء
واملاء
االسكان

2

1

االجمالي

60

1

ملف

10

االقتراحات بقوانين
في  14فصال

aldostoor

االثنين  21جمادى األولى  29 . 1437فبراير 2016

أعدت «الدستور» دراسة إحصائية عن االقتراحات بقوانين على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد االقتراحات في الفصول
التشريعية  4697اقتراحا بقانون قدمها  321نائبا وفيما يلي الحلقة األخيرة.

الفصل التشريعي العاشر 523 :اقتراحا
بقانون  %54.4منها فردية
تصنيف االقتراحات في الفصل العاشر

...وموزعة على أدوار االنعقاد

%13.6
%54.5

تصنيف موضوعات االقتراحات

%13.7

%20.6

%45.5

%13.2

%24.5

%41.3

%12.6
%7.3
%11.2 %12
التصينف

التنمية
واالقتصاد

الرعاية
السكنية

الرعاية
االجتماعية

العدل
والقضاء

مجلس
األمة

نستكمل في هذه
الحلقة الرابعة
واألخيرة االقتراحات
بقوانين خالل الفصول
التشريعية العاشر
والحادي عشر والثاني
عشر والثالث عشر
والرابع عشر حيث قدم
النواب  2983اقتراحا
خالل تلك الفصول
الخمسة وفيمايلي
التفاصيل:

التعليم

إعداد:
عبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
وسامح محمد

 49ن��ائ �ب��ا ق ��دم ��وا  523اق �ت��راح��ا
ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
العاشر منها  285اقتراحا منفردا و
 238اقتراحا مشتركا وتصدر قائمة
ال�ن��واب األك�ث��ر تقديما لالقتراحات
ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ح � �س ��ن ج� ��وه� ��ر ب� � �ـ 75
اقتراحا بقانون ثم حل ثانيا النائب
د .ف �ي �ص��ل امل �س �ل ��م ب � �ـ  71اق �ت ��راح ��ا
ث��م ج ��اء ف��ي امل��رك��ز ال �ث��ال��ث ال�ن��ائ��ب
صالح عاشور بـ  67اقتراحا بقانون
وتقاسم املركز الرابع النائب عادل
الصرعاوي وعلي الراشد حيث قدم
كل منهما  60اقتراحا بقانون وحل
خامسا النائب د .يوسف الزلزلة بـ
 59اقتراحا بقانون.
وك � � � � ��ان ال � �ن � �ص � �ي� ��ب األك� � � �ب � � ��ر م��ن
االق � � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق� ��وان �ي�ن مل ��وض ��وع
ال �ت �ن �م �ي��ة واالق � �ت � �ص� ��اد ح� �ي ��ث ق ��دم
ال�ن��واب بشأنه  72اق�ت��راح��ا بقانون
ثم موضوع الرعاية السكنية بـ 69
اقتراحا بقانون ثم موضوع الرعاية
االج�ت�م��اع�ي��ة ب �ـ  66اق�ت��رح��ا بقانون
ث��م ال �ع��دل وال �ق �ض��اء ب �ـ  63اق�ت��راح��ا
ب �ق��ان��ون ث� ��م م ��وض ��وع ان �ت �خ��اب��ات
م �ج �ل��س األم� � ��ة ح �ي��ث ق � ��دم ال� �ن ��واب
بشأنه  58اقتراحا بقانون .
وق� � ��دم ف ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد األول
م� ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ع��اش��ر
 71ق��ان��ون��ا و 216اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
ف ��ي ال � ��دور ال �ث��ان��ي و  128ف ��ي دور
االنعقاد الثالث و 108اقتراحات في
الدور الرابع.

املعدل ٪ 13٫7

أخرى

العدد
املعدل

285
٪ 54٫5

238
٪ 45٫5

523
٪ 100

العدد
املعدل

71
% 13.6

216
% 41.3

128
% 24.5

108
% 20.6

523
% 100

العدد

72

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

%30

69

66

63

58

38

157

523

٪ 13٫2

٪ 12٫6

٪ 12

٪ 11٫2

٪ 7٫3

٪ 30

٪ 100

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل العاشر

املوضوعات

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

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

72
63
69
66
58

أحمد السعدون

39

أحمد عبداملحسن
املليفي

24

ضيف الله فضيل
أبورمية

16

غانم علي فالح امليع

2

فهد دهيسان امليع

5

أحمد يعقوب باقر

3

فهد صالح ناصر الخنة

41

باسل سعد الراشد

23

فيصل علي املسلم

71

38
28
21
27
28

بدر شيخان الفارسي

15

محمد براك املطير

30

براك ناصر النون

6

محمد جاسم الصقر

6

جاسم أحمد الكندري

32

محمد حمود الفجي

16

جمال حسني العمر

21

38

حسن عبدالله جوهر

75

طالل مبارك العيار

19

عادل عبدالعزيز
الصرعاوي

60

عبدالله عكاش العبدلي

43

عبدالله فالح راعي
الفحماء

4

عبدالله يوسف الرومي

47

محمد خليفة الخليفة

الشباب والرياضة

18

حسني علي القالف

13

عبدالواحد محمود
العوضي

10

محمد محسن البصيري

37

القروض

4

حسني مزيد املطيري

20

عبدالوهاب راشد
الهارون

28

مخلد راشد العازمي

23

مرزوق فالح الحبيني

21

املعاقون

11

خالد سالم العدوه

34

عصام سلمان الدبوس

25

مسلم محمد البراك

35

املتقاعدون

7

خلف دميثير العنزي

3

علي حمود الهاجري

23

مشاري جاسم العنجري

14

البلدية

1

راشد سلمان الهبيدة

6

علي سالم الدقباسي

28

ناصر جاسم الصانع

36

املرئي واملسموع

6

سالم عبدالله الحماد

4

وليد مساعد الطبطبائى

30

أخرى

6

صالح أحمد عاشور

67

علي عبدالله خلف
السعيد

2

وليد خالد الجري

21

االجمالي

523

صالح عبدالرضا
خورشيد

6

علي فهد الراشد

60

وليد مناحي العصيمي

2

عواد برد العنزي

39

يوسف سيد الزلزلة

59

ملف
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االقتراحات بقوانين
في  14فصال

11

أعدت «الدستور» دراسة إحصائية عن االقتراحات بقوانين على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد االقتراحات في الفصول
التشريعية  4697اقتراحا بقانون قدمها  321نائبا وفيما يلي الحلقة األخيرة.

الفصل الحادي عشر 471 :اقتراحا  96منها
لقوانين التنمية واالقتصاد
تصنيف االقتراحات في الفصل الحادي عشر

%49.5

...وموزعة على أدوار االنعقاد

%21.9

%36.9

%50.5

تصنيف موضوعات االقتراحات

%20.4
%11.9

%41.2

%7.4
%9.6
%8.3
%7.4
التصينف

التنمية
واالقتصاد

الرعاية
االجتماعية

العدل
والقضاء

التعليم

الرعاية
الصحية

التجنيس

 471اق � �ت ��راح ��ا ب� �ق ��ان ��ون ق��دم �ه��ا
 49ن��ائ �ب��ا ف ��ي ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
ال� �ح ��ادي ع �ش��ر م�ن�ه��ا  233اق �ت��راح��ا
م �ن �ف��ردا و  238اق �ت��راح��ا م�ش�ت��رك��ا،
وتصدر قائمة النواب االكثر قديما
ل�ل�اق� �ت ��راح ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ال� �ن ��ائ ��ب د.
فيصل املسلم بـ  81اقتراحا بقانون
وج� � ��اء ف ��ي امل ��رك ��ز ال� �ث ��ان ��ي ال �ن��ائ��ب
ع � ��ادل ال� �ص ��رع ��اوي ب� �ـ  66اق �ت��راح��ا
بقانون وح��ل ثالثا النائب د .وليد
ال�ط�ب�ط�ب��ائ��ي ب� �ـ 53اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
وح��ل ف��ي امل��رك��ز ال��راب��ع النائب علي
ال��رش��د ب �ـ  51اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ،ثم
تقاسم امل��رك��ز الخامس النائبان د.
حسن جوهر ومحمد براك املطير بـ
 45اقتراحا بقانون.
وك � � � � ��ان ال � �ن � �ص � �ي� ��ب األك� � � �ب � � ��ر م��ن
االق� � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق ��وان �ي�ن مل ��واض �ي ��ع
ال�ت�ن�م�ي��ة االق �ت �ص��ادي��ة  96اق �ت��راح��ا
ب �ق��ان��ون ث ��م ال ��رع ��اي ��ة االج �ت �م��اع �ي��ة
ح� �ي ��ث ق � � ��دم ال � � �ن� � ��واب ب� �ش ��أن� �ه ��ا 56
اقتراحا بقانون ثم العدل والقضاء
بـ  45اقتراحا بقانون فالتعليم بـ39
اق� �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون ث ��م م��وض��وع��ات
ال �ج �ن �س �ي��ة وال� ��رع� ��اي� ��ة ال �ص �ح �ح �ي��ة
ول �ك��ل م�ن�ه�م��ا  35اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
ث��م ال��رع��اي��ة السكنية ب�ـ  34اقتراحا
بقانون وقدم في دور االنعقاد االول
من الفصل التشريعي الحادي عشر
 174اق� �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون و  194ف��ي
ال ��دور الثاني و  103اق�ت��راح��ات في
الدور الثالث.

أخرى

العدد
املعدل

233
% 49.5

238
% 50.5

471
٪ 100

العدد
املعدل

174
% 36.9

194
% 41.2

103
% 21.9

471
% 100

العدد

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

االجمالي

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

%35

96

56

45

39

35

35

165

471

املعدل % 20.4

% 11.9

% 9.6

% 8.3

% 7.4

% 7.4

% 35

٪ 100

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل الحادي عشر

املوضوعات

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

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

96
45
34
56

أحمد حاجي علي الري

30

خالد سالم العدوه

11

أحمد خليفة الشحومي

15

خضير عقلة العنزي

29

عبدالله فالح راعي
الفحماء

7

محمد براك املطير

45

أحمد عبدالعزيز
السعدون

31

خلف دميثير العنزي

4

عبدالله مهدي العجمي

2

محمد جاسم الصقر

16

دعيج خلف الشمري

25

عبدالله يوسف الرومي

47

محمد خليفة الخليفة

36

سعد رغيان الشريع

11

عبدالواحد محمود
العوضي

4

محمد محسن البصيري

36

23

عدنان سيد عبدالصمد

22

علي سالم الدقباسي

39
43

25
39
35
19
35
23

أحمد عبداملحسن
املليفي

26

أحمد يعقوب باقر

45

سعدون حماد العتيبي

جابر سعد العازمي

11

صالح أحمد عاشور

37

الشباب والرياضة

16

جمال أحمد الكندري

30

صالح يوسف الفضالة

5

علي صالح العمير

القروض

13

املعاقون

17

جمال حسني العمر

11

املتقاعدون

4

جمعان ظاهر الحربش

43

ضيف الله فضيل
أبورمية

17

علي فهد الراشد

51

غانم علي فالح امليع

5

البلدية

3

املرئي واملسموع

حسن عبدالله جوهر

45

فيصل علي املسلم

81

6

أخرى

5

حسني مزيد املطيري

18

االجمالي

471

حسني ناصر الحريتي

26

طالل مبارك العيار

11

عادل عبدالعزيز
الصرعاوي

66

عبدالله عكاش العبدلي

39

مرزوق علي الغانم

24

مرزوق فالح الحبيني

21

مزعل محمد النمران

4

مسلم محمد البراك

31

مشاري جاسم العنجري

16

ناصر جاسم الصانع

28

فيصل فهد الشايع

15

وليد مساعد الطبطبائى

53

مبارك بنيه الخرينج

6

وليد مناحي العصيمي

3

ملف

12

االقتراحات بقوانين
في  14فصال

aldostoor

االثنين  21جمادى األولى  29 . 1437فبراير 2016

أعدت «الدستور» دراسة إحصائية عن االقتراحات بقوانين على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد االقتراحات في الفصول
التشريعية  4697اقتراحا بقانون قدمها  321نائبا وفيما يلي الحلقة األخيرة.

الفصل الثاني عشر 403 :اقتراحات
منها  37لقوانين التعليم
تصنيف االقتراحات في الفصل الثاني عشر

%43.7

...وموزعة على أدوار االنعقاد

%56.3

%60.5

تصنيف موضوعات االقتراحات

%18.9

%39.5

%39.5

%9.2

%8.7
%7.4 %7.9 %8.4
التصينف

التنمية
واالقتصاد

التعليم

العدل
والقضاء

الرعاية
االجتماعية

الرعاية
السكنية

التجنيس

 403اقتراحات بقوانني قدمها 50
نائبا في الفصل التشريعي الثاني
عشر منها  176اقتراحا فرديا و227
اق �ت��راح��ا م �ش �ت��رك��ا وت� �ص ��در ق��ائ�م��ة
ال�ن��واب األك�ث��ر تقديما لالقتراحات
ال �ن��ائ��ب د .ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر ح�ي��ث ق��دم
 70اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ث��م ح��ل ثانيا
النائب د .حسن جوهر بـ  62اقتراحا
بقانون ثم النائب د .فيصل املسلم
ف ��ي امل ��رك ��ز ال �ث ��ال ��ث ب� �ـ  52اق �ت��راح��ا
ب�ق��ان��ون وح��ل راب�ع��ا ال�ن��ائ��ب محمد
ال� �ك� �ن ��دري ب � � �ـ 51اق� �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون
وح��ل خ��ام�س��ا ال�ن��ائ��ب عبداللطيف
العميري بـ  50اقتراحا بقانون.
وج � � � � � � � ��اءت ق � � �ض � ��اي � ��ا ال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة
واالق �ت �ص��اد ف��ي امل��رك��ز االول ب �ـ 76
اق �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون ف��ال�ت�ع�ل�ي��م ب� �ـ 37
اق� �ت ��راح ��ا ف��ال �ع��دل وال� �ق� �ض ��اء ب� �ـ 35
اقتراحا ثم الرعاية االجتماعية بـ 34
اق�ت��راح��ا ف��ان�ت�خ��اب��ات مجلس األم��ة
بـ 33اقتراحا فالرعاية السكنية بـ 32
اق�ت��راح��ا فالتجنيس ب�ـ  30اقتراحا
ث��م ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ب �ـ  28اق �ت��راح��ا
بقانون.
وق��دم في دور االنعقاد األول من
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ث ��ان ��ي ع�ش��ر
 244اقتراحا بقانون و 159اقتراحا
بقانون في الدور الثاني.

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

أخرى

العدد
املعدل

176
% 43.7

227
% 56.3

403
% 100

العدد
املعدل

244
% 60.5

159
% 39.5

403
% 100

العدد

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور االنعقاد

األول
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االجمالي
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37

35

34
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159
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أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل الثاني عشر

املوضوعات

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

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

76
35
32
34
33

أحمد حاجي علي الري

25

أحمد عبدالعزيز
السعدون

سعد علي الخنفور
الرشيدي

7

27

سعدون حماد العتيبي

33

عبدالواحد محمود
العوضي

37

أحمد عبداملحسن
املليفي

12

صالح أحمد عاشور

23

عدنان سيد عبدالصمد

23

صالح محمد املال

14

عسكر عويد العنزي

5

التجنيس

30

جابر سعد العازمي

6

الجيش والشرطة

14

جمعان ظاهر الحربش

36

ضيف الله فضيل
أبورمية

14

عصام سلمان الدبوس

3

الرعاية الصحية

20

الخدمة املدنية

28

حسن عبدالله جوهر

62

عادل عبدالعزيز
الصرعاوي

علي حمود الهاجري

10

28

علي سالم الدقباسي

44

الشباب والرياضة

15

حسني علي القالف

9

علي صالح العمير

70

القروض

13

حسني قويعان املطيري

9

علي فهد الراشد

29

مرزوق علي الغانم

املعاقون

13

فهد دهيسان امليع

18

مرزوق فالح الحبيني

42

املتقاعدون

12

البلدية

4

فيصل علي املسلم

52

مسلم محمد البراك

44

مبارك محمد الوعالن

8

ناصر جاسم الصانع

37

محمد براك املطير

23

ناصر فهد الدويلة

16

محمد جاسم الصقر

11

عبدالعزيز حمد
الشايجي

33

خالد سلطان بن عيسى

36

عبداللطيف عبدالوهاب
العميري

50

خلف دميثير العنزي

2

عبدالله حشر البرغش

23

املرئي واملسموع

2

رجا حجيالن املطيري

11

أخرى

5

االجمالي

403

روضان عبدالعزيز
الروضان

عبدالله فالح راعي
الفحماء

8

12

عبدالله مهدي العجمي

1

النائب

العدد

النائب

العدد

عبدالله يوسف الرومي

23

محمد حسن الكندري

51

9

محمد سليمان
الرشيدي

11

محمد عبدالله
العبدالجادر

23

محمد فالح العجمي

19

محمد هادي الحويلة

16

محمد هايف املطيري

18

مخلد راشد العازمي

13
28

وليد مساعد الطبطبائي

38

ملف
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االقتراحات بقوانين
في  14فصال

13

أعدت «الدستور» دراسة إحصائية عن االقتراحات بقوانين على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد االقتراحات في الفصول
التشريعية  4697اقتراحا بقانون قدمها  321نائبا وفيما يلي الحلقة األخيرة.

الفصل الثالث عشر 730 :اقتراحا
بقانون خالل  4أدوار انعقاد
تصنيف االقتراحات في الفصل الثالث عشر

تصنيف موضوعات االقتراحات

...وموزعة على أدوار االنعقاد

%6.4
%52

%15.9

%19.1

%48

%47.4

%37

%10.7
%10.1

%27.1

%8.5 %9.6
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الرعاية
السكنية

التعليم

التجنيس

 48ن��ائ �ب��ا ق ��دم ��وا  730اق �ت��راح��ا
ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
الثالث عشر منها  379اقتراحا فرديا
و 351اق� �ت ��راح ��ا ب �ق ��ان ��ون م�ش�ت��رك��ا
وتصدر قائمة النواب األكثر تقديما
لالقتراحات بقوانني النائب د .وليد
الطبطبائي بـ  123اقتراحا بقانون
فالنائب فيصل املسلم بـ  93اقتراحا
فالنائب مسلم البراك بـ  90اقتراحا
ب�ق��ان��ون فالنائب خ��ال��د الطاحوس
ب�ـ 89اقتراحا فالنائب حسن جوهر
خامسا بـ  85اقتراحا بقانون وحل
س��ادس��ا ال �ن��ائ��ب ج�م�ع��ان ال�ح��رب��ش
بـ 81اقتراحا بقانون.
وك � � � � ��ان ال � �ن � �ص � �ي� ��ب االك� � � �ب � � ��ر م��ن
االق� � �ت � ��راح � ��ات ب � �ق ��وان �ي�ن ال �ن �ي��اب �ي��ة
ملوضوع التنمية واالقتصاد حيث
ق� ��دم ال �ن ��واب ب�ش��أن��ه  116اق�ت��راح��ا
ب �ق��وان�ي�ن ث ��م ال��رع��اي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة
ب� �ـ  78اق� �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون ث ��م ال �ع��دل
وال �ق �ض��اء ب �ـ  74اق �ت��راح��ا ف��ال��رع��اي��ة
السكنية ب�ـ  70اق�ت��راح��ا ث��م التعليم
ب �ـ 62اق�ت��راح��ا ف�م��وض��وع التجنيس
ب �ـ 60اق�ت��راح��ا ث��م الجيش والشرطة
بـ 56اقتراحا.
وق��دم في دور االنعقاد االول من
الفصل التشريعي الثالث عشر 346
اق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون وق� ��دم ف ��ي ال ��دور
الثاني  198اقتراحا بقانون والدور
ال �ث��ال��ث ق ��دم  139اق �ت��راح��ا ب�ق��ان��ون
و 47اق� �ت ��راح ��ا ب �ق ��ان ��ون ق ��دم ��ت ف��ي
الدور الرابع.

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

املعدل % 15.9

% 10.7

% 10.1

% 9.6

% 8.5

% 8.2

% 37

%100

أخرى

العدد
املعدل

379
% 52

351
% 48

730
% 100

العدد
املعدل

346
% 47.4

198
% 27.1

139
% 19.1

47
% 6.4

730
% 100

العدد

116

78

74

70

62

60

270

730

االجمالي

تصنيف
االقتراحات

فردي

مشترك

اإلجمالي

دور االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

%8.2

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل الثالث عشر

املوضوعات

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

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

116
78
74
70

أحمد عبدالعزيز
السعدون

50

دليهي سعد الهاجري

7

أسيل عبدالرحمن
العوضي

47

روال عبدالله دشتي

53

عبدالرحمن فهد
العنجري

31

مبارك بنيه الخرينج

4

سالم نمالن العازمي

14

عبدالله يوسف الرومي

57

مبارك محمد الوعالن

10

محمد براك املطير

21

62

التجنيس

الصيفي مبارك
الصيفي

69

سعد زنيفر العازمي

5

عدنان ابراهيم املطوع

16

محمد هادي الحويلة

46

60

الجيش والشرطة

56

جمعان ظاهر الحربش

81

سعد علي الخنفور
الرشيدي

10

عدنان سيد عبدالصمد

9

محمد هايف املطيري

41

عسكر عويد العنزي

57

الخدمة املدنية

39

حسن عبدالله جوهر

86

سعدون حماد العتيبي

31

الرعاية الصحية

29

حسني علي القالف

7

سلوى عبدالله الجسار

27

القروض

23

البلدية

17

حسني مزيد املطيري

19

شعيب شباب املويزري

19

املعاقون

17

حسني ناصر الحريتي

29

صالح أحمد عاشور

37

املتقاعدون

15

خالد سالم العدوه

13

صالح محمد املال

22

املرئي واملسموع

13

الشباب والرياضة

خالد سلطان بن عيسى

52

9

أخرى

4

خالد مشعان طاحوس

89

ضيف الله فضيل
أبورمية

17

االجمالي

730

خلف دميثير العنزي

4

48

عادل عبدالعزيز
الصرعاوي

52

مخلد راشد العازمي

24

علي سالم الدقباسي

70

مرزوق علي الغانم

49

علي صالح العمير

57

مسلم محمد البراك

90

علي فهد الراشد

51

معصومة صالح املبارك

غانم علي فالح امليع

4

فالح مطلق الصواغ

63

فيصل سعود
الدويسان

28

فيصل علي املسلم

93

ناجي عبدالله
العبدالهادي
وليد مساعد
الطبطبائي
يوسف سيد حسن
الزلزلة

32
48
123
25
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أعدت «الدستور» دراسة إحصائية عن االقتراحات بقوانين على مدار  14فصال تشريعيا وتبين أن عدد االقتراحات في الفصول
التشريعية  4697اقتراحا بقانون قدمها  321نائبا وفيما يلي الحلقة األخيرة.

الفصل الرابع عشر 856 :اقتراحا منها
 134للخرافي بعد تبني اقتراحات الفضل
تصنيف االقتراحات في الفصل الرابع عشر

تصنيف موضوعات االقتراحات

...وموزعة على أدوار االنعقاد
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أخرى

العدد
املعدل

594
% 69.4

262
% 30.6

856
% 100

العدد
املعدل

184
% 21.5

339
% 39.6

255
% 29.8

78
% 9.1

856
% 100

العدد

128

123

87

59

58

56

254

االجمالي

تصنيف
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مشترك

اإلجمالي

دور االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

االجمالي

 49نائبا قدموا  856اقتراحا بقانون
ف��ي ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال ��راب ��ع عشر
منها  594اقتراحا فرديا و 262اقتراحا
بقانون مشتركا وتصدر قائمة النواب
األك �ث��ر ت�ق��دي�م��ا ل�لاق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين
النائب ع��ادل الخرافي بـ  134اقتراحا
ت�ل��اه ال �ن ��ائ ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن ��زي ب � �ـ118
اقتراحا فالنائب د.عبدالحميد دشتي
بـ  67اقتراحا ثم كل من النائبني صالح
ع��اش��ور ود.ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ج �ي��ران بـ
 66اق �ت��راح��ا ل�ك��ل م�ن�ه�م��ا ف��ال�ن��ائ��ب د.
ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي ب � �ـ 57اق �ت��راح��ا ثم
النائب د.محمد الحويلة بـ 56اقتراحا
ف��ال�ن��ائ��ب د.خ �ل �ي��ل أب ��ل ب �ـ  55اق�ت��راح��ا
بقانون.
وك � � � � � � ��ان ال� � �ن� � �ص� � �ي � ��ب االك � � � �ب � � � ��ر م ��ن
االق �ت��راح��ات ب�ق��وان�ين مل��وض��وع العدل
والقضاء بـ  128اقتراحا بقانون تاله
م��وض��وع ال�ت�ن�م�ي��ة واالق �ت �ص��اد حيث
ق ��دم ال �ن��واب ب�ش��أن��ه  123اق �ت��راح��ا ثم
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ب �ـ  91اق �ت��راح��ا ثم
ال��رع��اي��ة االج �ت �م��اع �ي��ة ب �ـ  87اق �ت��راح��ا
ف��ال�ت�ع�ل�ي��م ب �ـ  59اق �ت��راح��ا ث��م ال��رع��اي��ة
ال�ص�ح�ي��ة ب �ـ  58اق �ت��راح��ا ث��م م��وض��وع
التجنيس بـ  56اقتراحا.
وق ��دم ف��ي دور االن �ع �ق��اد االول من
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع ع�ش��ر 184
اق � �ت ��راح ��ا ب� �ق ��ان ��ون وق � � ��دم ف� ��ي ال � ��دور
ال �ث��ان��ي  339اق �ت ��راح ��ا ب �ق��ان��ون وف��ي
الدور الثالث قدم  255اقتراحا بقانون
و 78اق�ت��راح��ا ب�ق��ان��ون ق��دم��ت ف��ي دور
االنعقاد العادي الرابع الحالي.

5

%6.

%10.6
%10.2

%39.6

تصنيف موضوعات
االقتراحات بقوانين

%29.7

856

املعدل %100 % 29.7 % 6.5 % 6.8 % 6.9 % 10.2 10.6% % 14.4 % 14.9

أسماء النواب مقدمي االقتراحات بقوانين في الفصل الرابع عشر

املوضوعات

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

النائب

العدد

العدل والقضاء
التنمية واالقتصاد
الرعاية السكنية
الرعاية االجتماعية
التعليم

128
123
91
87

أحمد حاجي علي الري

21

أحمد سليمان
القضيبي

11

سعد علي الخنفور
الرشيدي

4

عبدالله محمد
الطريجي

57

ماجد موسى املطيري

7

سعدون حماد العتيبي

34

مبارك بنيه الخرينج

8

59

الرعاية الصحية

58

أحمد عبدالله مطيع
العازمي

44

سعود نشمي الحريجي

30

عبدالله مرزوق
العدواني

5

ماضي محمد الهاجري

18

التجنيس

56

جمال حسني العمر

10

سلطان جدعان الشمري

31

عبدالله يوسف
املعيوف

28

مبارك سالم الحريص

19

محمد طنا العنزي

52

الجيش والشرطة

47

حمد سيف الهرشاني

5

محمد مروي الهدية

6

الشباب والرياضة

42

حمدان سالم العازمي

18

مجلس األمة

41

الخدمة املدنية

25

حمود محمد الحمدان

47

محمد ناصر البراك
الرشيدي

13

املعاقون
البلدية

25

خلف دميثير العنزي

4

53

22

خليل ابراهيم الصالح

39

56

القروض

17

املتقاعدون

14

خليل عبدالله علي
عبدالله أبل

55

املرئي واملسموع

14

راكان يوسف النصف

18

أخرى

7

اإلجمالي

856

روضان عبدالعزيز
الروضان

14

سيف مطلق العازمي

2

عدنان سيد عبدالصمد

33

صالح أحمد عاشور

66

عسكر عويد العنزي

118

طالل سعد الجالل
السهلي

31

علي صالح العمير

32

عادل مساعد الجار الله
الخرافي

134

عوده عوده الرويعي

27

محمد ناصر الجبري

فارس سعد العتيبي

15

محمد هادي الحويلة

عبدالحميد عباس
دشتي

67

فيصل سعود
الدويسان

37

عبدالرحمن صالح
الجيران

66

فيصل فهد الشايع

17

عبدالله ابراهيم
التميمي

49

فيصل محمد الكندري

39

كامل محمود العوضي

32

مرزوق علي الغانم

1

منصور فالح الظفيري

16

يعقوب الصانع

43

يوسف سيد حسن
الزلزلة
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سفاراتنا في مومباي وصربيا
تحتفل باألعياد الوطنية
أقامت القنصلية العامة لدولة
ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي م ��دي� �ن ��ة م ��وم� �ب ��اي
الهندية حفل استقبال بمناسبة
ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي ال �ـ  55لالستقالل
وال� ��ذك� ��رى ال � �ـ  25ل �ي ��وم ال �ت �ح��ري��ر
وسط حضور رفيع املستوى.
وق ��ال ��ت ال �ق �ن �ص �ل �ي��ة ان ع ��ددا
ك �ب �ي��را م ��ن ك� �ب ��ار امل� �س ��ؤول�ي�ن ف��ي
ح�ك��وم��ة والي ��ة م��وم �ب��اي ش��ارك��وا
ف��ي االح�ت�ف��ال ب��االض��اف��ة ال��ى عدد
كبير م��ن ال�ب�ع�ث��ات الدبلوماسية
الخليجية وال�ع��رب�ي��ة واالج�ن�ب�ي��ة
املعتمدة.
ورف� � ��ع ال �ق �ن �ص��ل ال� �ع ��ام مل��دي �ن��ة
مومباي السفير منصور العليمي
أسمى آي��ات التهاني والتبريكات
ال � ��ى س �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ
ص �ب��اح االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح
وس�م��و ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح وال ��ى
الحكومة والشعب الكويتي بهذه
املناسبة
وم � ��ن ن ��اح �ي ��ة اخ � � ��رى اق ��ام ��ت
س �ف��ارة ال�ك��وي��ت ل��دى جمهورية
صربيا حفل استقبال بمناسبة
الذكرى الـ  55لالستقالل والذكرى
ال� �ـ  25ل �ي��وم ال�ت�ح��ري��ر واالح �ت �ف��ال
ب �م��رور ع �ش��رة أع � ��وام ع �ل��ى ت��ول��ي

س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح مقاليد
الحكم.
وق ��ال ��ت ال �س �ف��ارة ان االح �ت �ف��ال
ش �ه��ده ع ��دد م��ن ك �ب��ار امل�س��ؤول�ين
والشخصيات العامة في صربيا
ت�ت�ق��دم�ه��م رئ �ي �س��ة ال �ب��رمل��ان م��اي��ا
غ ��وي� �ك ��وف� �ي� �ت ��ش ون � ��ائ � ��ب رئ �ي ��س
ال� � � � � ��وزراء وزي � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة راس� ��م
ل � �ي � �ي� ��اي � �ي � �ت� ��ش وم� � �م� � �ث �ل��ا رئ � �ي� ��س
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ورئ � �ي � ��س ال � � � ��وزراء

ال �ح��دي��د ب ��روك ��وب ف ��ي ال�ع��اص�م��ة
ب �ل �غ��راد ق �ب��ل أي� ��ام وه ��و امل �ش��روع
امل� �م ��ول م ��ن ال �ص �ن ��دوق ال�ك��وي�ت��ي
للتنمية.
وق� ��ال ان ه �ن��ال��ك خ �ط��ة ت �ع��اون
يتم إعدادها بني الجانبني لتنمية
وت�ق��وي��ة ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة على
االص � � �ع � ��دة ك� ��اف� ��ة وف� � ��ي م �خ �ت �ل��ف
امليادين.

اعتماد الكويت مركزا تدريبيا دوليا
لإلطفاء واإلنقاذ البحري
افتتحت اإلدارة العامة لالطفاء
ال ��دورة ال��دول�ي��ة للقيادة الوسطى
للحوادث بمشاركة  14دولة شقيقة
وصديقة باعتبارها ن��واة اعتماد
دولة الكويت مركزا تدريبيا دوليا
لإلطفاء واإلنقاذ البحري.
واع� � � ��رب امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل ��إدارة
ال �ع��ام��ة ل�ل�اط �ف��اء ال �ف��ري��ق ي��وس��ف
األنصاري في تصريح صحافي ان
ال��دورة الدولية األول��ى إقليميا من
نوعها تعتبر نواة اتفاقية اعتماد
دولة الكويت كمركز تدريبي دولي
لالطفاء واإلنقاذ البحري.
وق� � � ��ال ال � �ف ��ري ��ق األن � � �ص� � ��اري ان
ال � � � ��دورة ت� �ق ��ام ف� ��ي دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
للمرة األولى بالتعاون مع املنظمة
ال��دول�ي��ة للحماية املدنية وال��دف��اع
امل� ��دن� ��ي وت �س �ت �م��ر ح �ت��ى ال �ث�ل�اث��اء
املقبل.
وأض ��اف أن ه��ذه ال� ��دورة تشهد
ت ��دري ��ب  26م �ش��ارك��ا م ��ن  14دول ��ة
منها دول عربية وغربية وآسيوية

جانب من الدورة الدولية للقيادة الوسطى للحوادث

ب� �ح� �ض ��ور م ��راق� �ب�ي�ن م� ��ن امل �ن �ظ �م��ة
ال��دول �ي��ة ل�ل�ح�م��اي��ة امل��دن �ي��ة م��ؤك��دا
أن ال � � ��دورة ت��أت��ي ض �م��ن األه � ��داف
اإلستراتيجية لالدارة ومشاريعها
املتعددة بإقامة دورات متخصصة

ب� �ع ��د ان� �ض� �م ��ام� �ه ��ا ال � � ��ى امل �ن �ظ �م��ة
الدولية.
واوض � � � � ��ح ان أه � � � � ��داف ال � � � ��دورة
ت �ت �م��اش��ى واط� � � ��ار ن� �ظ ��ام ال �ق �ي ��ادة
ال �ك��وي �ت��ي إلدارة ال � �ح� ��وادث حيث
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البنية التحتية لجنوب
سعد العبداهلل بعد عامين
أكدت املؤسسة العامة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة ح ��ل ال �ع ��وائ ��ق ال�ق��ائ�م��ة
ف� ��ي م ��وق ��ع م��دي �ن��ة ج� �ن ��وب س�ع��د
ال�ع�ب��دال�ل��ه طبقا ل�ب��رن��ام��ج زمني
ي��واف��ق وت�ن�ف�ي��ذ ال�ب�ن�ي��ة التحتية
للمدينة.
وق ��ال امل�ت�ح��دث ال��رس�م��ي باسم
امل � ��ؤس � �س � ��ة امل � �ه � �ن � ��دس اب� ��راه � �ي� ��م
الناشي في بيان صحافي صادر
ان ال �ب ��رن ��ام ��ج ي� �ت ��زام ��ن وت�ك�ل�ي��ف
دار اس �ت �ش��اري��ة ه�ن��دس�ي��ة ع��امل�ي��ة
ل� �ل� �ب ��دء ف � ��ي ت �خ �ط �ي��ط وت �ص �م �ي��م
املخطط الهيكلي للمدينة ومن ثم
ال�ت�خ�ط�ي��ط ال�ع�م��ران��ي للضواحي
ال� �س� �ك� �ن� �ي ��ة وال � � �ط� � ��رق ال��رئ �ي �س �ي��ة
والفرعية.

وأض � � ��اف ال� �ن ��اش ��ي أن م��رح �ل��ة
تصميم خدمات القسائم السكنية
وتصميم البنية التحتية للمدينة
س �ت �ب��دأ ف ��ور اس �ت �ك �م��ال م��واف �ق��ات
جميع الجهات الرقابية موضحا
أن تلك املرحلة ستستغرق عامني
وب�ع��ده��ا س�ي�ب��دأ ط��رح مناقصات
ت�ن�ف�ي��ذ ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ي��ة وامل �ب��ان��ي
ال� � �ع � ��ام � ��ة وم� � �ح� � �ط � ��ات ال� �ت� �ح ��وي ��ل
الرئيسية.
وذكر أن طبيعة تنفيذ مشاريع
البنية التحتية تستلزم االنتهاء
أوال م � � ��ن م � ��رح� � �ل � ��ة ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
والتصميم وم��ن ثم البدء بتنفيذ
عقود البنية التحتية.

بنك الدم يعتمد توصيات منظمة
الصحة العالمية لمكافحة زيكا

جانب من احتفال السفارة الكويتية في صربيا باألعياد الوطنية

ف� � ��ي ص� ��رب � �ي� ��ا وع� � � � ��دد ك� �ب� �ي ��ر م��ن
املسؤولني والشخصيات الثقافية
واالجتماعية واالعالمية.
واك� � � � ��د س� �ف� �ي ��ر ال� � �ك � ��وي � ��ت ل� ��دى
ج� � �م� � �ه � ��وري � ��ة ص � ��رب� � �ي � ��ا ي� ��وس� ��ف
ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د ف � ��ي ك� �ل� �م ��ة أل� �ق ��اه ��ا
باملناسبة التطور امللموس الذي
ت �ش �ه��ده ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة ف��ي
الفترة الحالية مشيرا الى التعاون
بني الجانبني في إنجاز وافتتاح
امل��رح �ل��ة األول� ��ى م��ن م�ح�ط��ة سكك

أخبار

انها تأتي على ث�لاث مراحل وهي
القيادة العليا والقيادة التكتيكية
وقيادة العمليات.

أع �ل��ن ب�ن��ك ال ��دم امل��رك��زي اع�ت�م��اد
ت��وص�ي��ات منظمة الصحة العاملية
وال� �ن� �ش ��رات ال � �ص� ��ادرة م ��ن م�ن�ظ�م��ة
ب�ن��وك ال��دم االم��ري�ك�ي��ة .ف��ي التعامل
مع فيروس زيكا
وق��ال��ت م��دي��ر ادارة خ��دم��ات نقل
ال��دم في البنك د .ري��م ال��رض��وان في
ت �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي ام � ��س ان � ��ه ت��م
اعتماد اجراءات جديدة للمتبرعني
ل� � �ت� � �ف � ��ادي ان� � �ت� � �ق � ��ال زي� � �ك � ��ا ت �ت �م �ث��ل
ب��ال�ت��أج�ي��ل ال ��ذات ��ي ل�ل�م�ت�ب��رع ب��ال��دم
للحد م��ن مخاطر انتقال الفيروس
عن طريق نقل الدم.
ودع��ت املتبرعني ال��ذي��ن س��اف��روا
ال��ى امل�ك�س�ي��ك أو ج��زر ال�ك��اري�ب��ي أو
أمريكا الوسطى أو الجنوبية عدم
التبرع بالدم وال�ع��ودة للتبرع بعد

انقضاء  28يوما على عودتهم الى
البالد.
وأفادت بأن على املتبرعني الذين
س� ��اف� ��روا إل � ��ى ه � ��ذه ال� �ب� �ل ��دان خ�ل�ال
ت �ل��ك ال �ف �ت��رة ول ��م ي�ب�ل�غ��وا ب�س�ف��ره��م
التواصل مع الطبيب املسؤول فورا
واالتصال ببنك الدم في حال ظهور
أع��راض للمرض خ�لال  14يوما من
التبرع.
ول� �ف� �ت ��ت إل� � ��ى أن م� ��ن أب � � ��رز ت�ل��ك
األع� � � � ��راض ارت� � �ف � ��اع درج � � ��ة ح� � ��رارة
ال �ج �س��م ف� ��وق 7ر 37درج � ��ة م�ئ��وي��ة
واآلالم أو الضعف في العضالت أو
املفاصل وال�ص��داع وآالم أو احمرار
ف ��ي ال� �ع�ي�ن أو ال �ت �ه ��اب ب��امل�ل�ت�ح�م��ة
فضال عن ظهور الطفح الجلدي.

الكويت تستضيف اجتماعا
لربط نظم المدفوعات خليجيا
ت� �س� �ت� �ض� �ي ��ف ال� � �ك � ��وي � ��ت ال � �ي � ��وم
االج� �ت� �م ��اع ال � �ـ  48الع� �م ��ال ال�ل�ج�ن��ة
ال �ف �ن �ي ��ة ل �ن �ظ ��م امل � ��دف � ��وع � ��ات ب � ��دول
مجلس التعاون الخليجي ويستمر
ح �ت��ى  2م � ��ارس امل �ق �ب��ل وق � ��ال بنك
الكويت امل��رك��زي ف��ي بيان صحافي
ام��س ان اجتماع اللجنة سيتناول
ع� � � � ��ددا م� � ��ن امل� � ��وض� � ��وع� � ��ات امل �ه �م ��ة
وال�ح�ي��وي��ة وف ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا متابعة
م � �ش ��روع رب � ��ط أن �ظ �م��ة امل ��دف ��وع ��ات
بدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية.
واض � � � ��اف امل � ��رك � ��زي ان م� �ش ��روع
ال��رب��ط ي�ش�ك��ل أه�م�ي��ة ق �ص��وى نحو
تحقيق أهداف استراتيجية للبنوك
املركزية باملنطقة تتمثل في تنفيذ
تسوية التحويالت املالية بأنواعها
التجارية والفردية بني دول املجلس
ب �ش �ك��ل آم � ��ن وس� ��ري� ��ع م� ��ا ي�ن�ع�ك��س
إيجابا على شعوبها.
واوض ��ح ان ه��ذا امل �ش��روع يسهم

ب�ت�خ�ف�ي��ض ت�ك�ل�ف��ة ع�م�ل�ي��ات ال �ش��راء
والبيع عبر البطاقات البنكية كما
يسهم ف��ي تعزيز وت��دع�ي��م التكامل
والتعاون بني دول الخليج تحقيقا
ل �ل �غ��اي��ات امل� �ن� �ش ��ودة ال� �ت ��ي ت�ت�ط�ل��ع
إليها دول املجلس.
وأشار إلى أن اجتماعات اللجنة
الفنية ستناقش امل��وض��وع��ات ذات
الصلة بالشبكة الخليجية ووسائل
تطوير الخدمات من خاللها وذلك
ف��ي س�ب�ي��ل ت�س�ه�ي��ل ع�م�ل�ي��ات ال��دف��ع
وال� �ش ��راء ل�ج�م�ي��ع ح��ام �ل��ي ب�ط��اق��ات
السحب اآللي في جميع أسواق دول
مجلس التعاون الخليجي.
وذكر ان االجتماع يتضمن ايضا
متابعة آخر تطورات أمن املعلومات
وك�ي�ف�ي��ة ت�ط��وي��ر ال �ن��واح��ي األم�ن�ي��ة
ال� �خ ��اص ��ة ب ��امل �ع �ل ��وم ��ات امل �ت �ب��ادل��ة
ب�ي�ن دول امل�ج�ل��س آخ ��ذا ب��االع�ت�ب��ار
األه �م �ي��ة امل� �ت ��زاي ��دة ل �ه��ذا األم � ��ر في
مجاالت العمل املصرفي واملالي.
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بطولة سمو األمير الدولية للرماية
تنطلق غدا بمشاركة  31دولة
ت� �ن� �ط� �ل ��ق غ � � ��دا ب � �ط� ��ول� ��ة س �م��و
أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال ��دول� �ي ��ة ال�س�ن��وي��ة
ال�خ��ام�س��ة ل�ل��رم��اي��ة ب�م�ش��ارك��ة 31
دول��ة يمثلها  350رام�ي��ا ورام�ي��ة
واألجهزة الفنية واإلدارية.
وق� � � � � ��ال رئ � � �ي� � ��س االت � � �ح� � ��ادي� � ��ن
ال� �ك ��وي� �ت ��ي وال � �ع � ��رب � ��ي ل �ل ��رم ��اي ��ة
م.دع� �ي ��ج ال �ع �ت �ي �ب��ي ال � ��ذي يشغل
أي� �ض ��ا م �ن �ص��ب رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة
ال �ع �ل �ي��ا امل �ن �ظ �م��ة ل �ل �ب �ط��ول��ة ف��ي
مؤتمر صحافي في مقر النادي
إن م� �ن ��اف� �س ��ات ال� �ب� �ط ��ول ��ة ال �ت��ي

تستمر ح�ت��ى ال�ث��ام��ن م��ن م��ارس
املقبل ستشمل منافسات األطباق
ال �ط ��ائ ��رة ف ��ي م �س��اب �ق��ات سكيت
وتراب ودبل التراب األوملبية.
وأوض � � � � � � � � � ��ح أن� � � � � � ��ه ت� � � � ��م رص � � ��د
م �ك��اف��آت م �ج��زي��ة ل �ل �ف��ائ��زي��ن ف��ي
امل ��راك ��ز امل �ت �ق��دم��ة ل�ل�ب�ط��ول��ة ال�ت��ي
سيتنافس عليها أبطال عامليون
إل � ��ى ج ��ان ��ب ال � ��رم � ��اة م� ��ن ال � ��دول
العربية والخليجية.
وأض� ��اف أن ��ه س�ت�ت��م مضاعفة
امل�ك��اف��أة ل�ل��رم��اة ال��ذي��ن يحطمون

األرق� � � ��ام ال �ع��امل �ي��ة امل �س �ج �ل��ة ل�ك��ل
م�س��اب�ق��ة ف��ي ال�ب�ط��ول��ة ال �ت��ي تعد
إح��دى ال�ب�ط��والت العاملية املهمة
وتحظى بسمعة واسعة ومكانة
كبيرة عامليا.
وذكر أن حفل االفتتاح سيقام
م �س��اء ي� ��وم األرب � �ع� ��اء امل �ق �ب��ل في
م �ج �م��ع م �ي��ادي��ن ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
األح �م��د االومل� �ب ��ي ل �ل��رم��اي��ة ال��ذي
ي� �س� �ت� �ض� �ي ��ف ج� �م� �ي ��ع ف� �ع ��ال� �ي ��ات
البطولة بينما ستبدأ منافسات
البطولة يوم الخميس املقبل.

مجلة الكويت تحتفي باليوم
العالمي للشعر
احتفى العدد الجديد من مجلة
الكويت لشهر مارس  2016باليوم
ال �ع��امل��ي ل�ل�ش�ع��ر ع �ب��ر م �ل��ف ت �ن��اول
ح��ال الشعر م��ن خ�لال تحقيق مع
عدد من الشعراء إضافة إلى ملفات
ثابتة في الشأن الفني والثقافي.
وت � �ض � �م� ��ن امل� � �ل � ��ف ال � � � ��ذي أع� � ��ده
ع �ب��دال �ك ��ري ��م امل � �ق� ��داد م � �ق� ��االت ع��ن
ال� �ش� �ع ��ر ك �ت �ب �ه ��ا ب �ه �ي �ج ��ة إدل� �ب ��ي

وم�خ�ت��ار عيسى ومصطفى قمية
ت �ن��اول��ت ط�ب�ي�ع��ة ال�ش�ع��ر وم�ك��ان�ت��ه
وح� �ض ��وره وال� �ث ��ورة ع �ل��ى ال�ن�س��ق
فيما يواصل العدد تقديم ملفاته
ال�ث��اب�ت��ة م��ن خ�ل�ال م�ل��ف األم ��ل زاد
ال �ح �ي��اة ع �ب��ر ت �ن��وي �ع��ات ع ��دة مثل
األم � � ��ل ف� ��ي ال� �ش ��ري� �ع ��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
والسياسة والفن والثقافة.
وت� � �ط � ��رق ال� � �ع � ��دد ال � � ��ى ق �ض��اي��ا

متعددة حيث كتب د .بركات محمد
م��راد م��أزق العرب في التعامل مع
اإلبداع فيما تطرق متعب بن علي
ال ��ى م ��وض ��وع ه �ش��اش��ة ال �ع�لاق��ات
اإلنسانية ف��ي مجتمعنا املعاصر
والصداقة التي في طور االنقراض
ف � � ��ي ح �ي ��ن ك � �ت� ��ب ي � ��وس � ��ف أح� �م ��د
م �ك��ي ع ��ن م ��وض ��وع غ� �ي ��اب اآلب� ��اء
املؤسسني للربيع العربي.

مسابقة ميكانيكا السيارات
واألنظمة المرورية الـ  24اليوم
ي�ن�ظ��م ال �ن��ادي ال�ع�ل�م��ي الكويتي
م� �س ��اب� �ق ��ة م �ي �ك ��ان �ي �ك ��ا ال � �س � �ي� ��ارات
واألنظمة املرورية الـ  24التي ستبدأ
اليوم بالتعاون مع وزارتي التربية
وال ��داخ� �ل� �ي ��ة ت� �ح ��ت ش� �ع ��ار ال ��وع ��ي
املروري واملهارات الفنية اليدوية.
وق ��ال رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة التنفيذية
ل �ل �م �س��اب �ق��ة م.خ � ��ال � ��د ال� �ح� �س ��ن ف��ي
تصريح صحافي ان ه��ذه املسابقة
م��ن أق ��دم امل�س��اب�ق��ات ال�ت��ي ينظمها
ال�ن��ادي ب��دع��م م��ن مؤسسة الكويت
للتقدم العلمي ت�ح��ت رع��اي��ة نائب

رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء وزي� � ��ر
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د.
وقال الحسن ان شعار املسابقة هذا
العام هو الوعي امل��روري واملهارات
الفنية اليدوية الذي يأتي للتعريف
ب � �ق� ��ان� ��ون ون � �ظ � ��م امل � � � � ��رور امل �ت �ب �ع��ة
بالكويت والتعرف على مؤسسات
الدولة ذات العالقة وأهميتها وطرق
االستفادة منها وبث روح التعاون
ال �ب �ن��اء وال �ت �ن��اف��س ب�ي�ن املتسابقني
والتطبيق العملي الصحيح ملنهج
الدراسات العملية بالوزارة.

ولفت الى ان املسابقة تحوي هذا
العام شقني األول مسابقة التوعية
امل � ��روري � ��ة وي �ش �م��ل م� �ح ��وري ��ن ه�م��ا
املعلومات الفنية العامة والتعرف
على العالمات امل��روري��ة أم��ا الثاني
فهو مسابقة امل�ه��ارات الفنية ال��ذي
ي �ح��وي م �ح��اور اك �ت �ش��اف األع �ط��ال
واصالحها وش��روط األم��ن واملتانة
وال � �س� ��رع� ��ة واإلت � � �ق� � ��ان ف � ��ي ت �ب��دي��ل
اإلط��ار والتعرف على أج��زاء محرك
السيارة.

aldostoor

وأع � ��رب ع ��ن األم� ��ل ف ��ي أن يتم
رف ��ع االي� �ق ��اف ال ��دول ��ي امل �ف��روض
ع �ل ��ى ال ��ري ��اض ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وأن
ي �ت��م ح ��ل ه� ��ذه االزم� � ��ة ب��ال �س��رع��ة
املمكنة مشيرا إلى دعم الحكومة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ل �ق��وان�ين ال��ري��اض �ي��ة
الدولية فضال عن توفيرها الدعم
ال �س �خ��ي وال� �ك ��ري ��م ل �ل��ري��اض �ي�ين
الكويتيني م��ا مكنهم م��ن حصد
اإلنجازات على شتى املستويات.
م .دعيج العتيبي

الكويت تشارك في معرض
مسقط الدولي للكتاب
ي�ش�ه��د ج �ن��اح دول ��ة ال �ك��وي��ت في
م� �ع ��رض م �س �ق��ط ال� ��دول� ��ي ل �ل �ك �ت��اب
ف��ي دورت� ��ه ال � �ـ 21اق �ب��اال ك�ب�ي��را منذ
انطالقته في  24فبراير الجاري من
خ�ل�ال ع��رض��ه ل�ل�ك�ت��ب وامل�ط�ب��وع��ات
واالص � ��دارات امل�ت�م�ي��زة ف��ي مختلف
العلوم واملعرفة.
وق��ال خليفة ال��ري��اح م��ن املجلس
ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب
ل�ك��ون��ا ان امل�ج�ل��س ي �ش��ارك سنويا
ف� ��ي م� �ع ��رض م �س �ق��ط ل �ل �ك �ت��اب م��ن
خ�ل�ال ع��رض��ه ع ��ددا م��ن االص� ��دارات
الجديدة.

تفعيل اإلنذار المبكر
لألمراض الحيوانية
أع �ل �ن��ت ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل �ش��ؤون
ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية تشكيل
ف��ري��ق خ�ل�ي�ج��ي م �ك��ون م ��ن ض�ب��اط
اتصال مركز اإلنذار املبكر لألمراض
ال�ح�ي��وان�ي��ة ال ��ذي ت��م إن �ش��اؤه وفقا
ل �ق��رار ل�ج�ن��ة ال �ت �ع��اون ال ��زراع ��ي في
دول مجلس التعاون الخليجي.
وقالت الهيئة في بيان صحافي
ام ��س إن ال �ك��وي��ت ت��رأس��ت اج�ت�م��اع
ال�ف��ري��ق وت��م ع��رض ال�خ�ط��وات التي
س �ت �ت �خ��ذ ف ��ي ح ��ال ��ة اإلن � � ��ذار امل�ب�ك��ر
ل�ل�أم ��راض ال �ح �ي��وان �ي��ة اض��اف��ة إل��ى

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

وأوض��ح ان دور النشر الكويتية
املشاركة في معرض مسقط الدولي
ت�ح��رص على تقديم ك��ل م��ا تشهده
الكويت من تقدم وازده��ار بني يدي
القراء مؤكدا ان جناح دولة الكويت
ي�ش�ه��د إق �ب��اال ك �ب �ي��را م��ن ق �ب��ل زوار
املعرض في تظاهرة ثقافية مميزة.
من جانبه اعرب عبدالله الشمري
م��ن دار امل �س��ارات للنشر وال�ت��وزي��ع
ب ��ال� �ك ��وي ��ت ل� �ك ��ون ��ا ع � ��ن ال� �س� �ع ��ادة
باملشاركة في هذا العرس الخليجي
السنوي الذي يقام بالسلطنة.

االستماع لشرح تفصيلي من ممثل
الكويت عن الجهود املبذولة النشاء
املركز .واضافت أن االجتماع أوصى
بتفعيل م��وق��ع م��رك��ز اإلن ��ذار املبكر
ض�م��ن إط��اري��ن ع ��ام وخ ��اص يتيح
االول ألي ش �خ��ص االط� �ل ��اع ع�ل��ى
املعلومات العامة للدول.
واوض � � �ح� � ��ت ان اإلط � � � � ��ار اآلخ � ��ر
يمكن ال��دول األع�ض��اء فقط االط�لاع
على ه��ذه املعلومات من خ�لال اسم
مستخدم وكلمة مرور خاصني بها.
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