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إشادة دولية بالدور القيادي والرائد لصاحب السمو في دعم العمل اإلنساني

األمير يتوجه إلى بريطانيا اليوم
للمشاركة في قمة المانحين
يغادر سمو أمير البالد الشيخ
صباح األح�م��د الجابر الصباح
وال��وف��د الرسمي امل��راف��ق لسموه
أرض الوطن صباح اليوم االثنني
م �ت��وج �ه��ا ال� ��ى امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة
ال� �ص ��دي� �ق ��ة ل � �ت� ��رؤس وف � ��د دول� ��ة
ال �ك��وي��ت وامل �ش��ارك��ة ف��ي رئ��اس��ة
املؤتمر الدولي الرابع للمانحني
ملساعدة سوريا واملنطقة.
ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق أش� ��اد وزي��ر
ال � ��دول � ��ة ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ل�ل�ت�ن�م�ي��ة
الدولية ديزموند سوين بالدور
ال �ق �ي��ادي وال �س �ب��اق ل�س�م��و أم�ي��ر
البالد الشيخ صباح االحمد في
دع��م العمل اإلن�س��ان��ي وترسيخ
م�ك��ان��ة ب�ل�اده ك��دول��ة ري��ادي��ة في
مساعدة املتضررين من الكوارث
حول العالم وفي منطقة الشرق

األوسط خصوصا.
وأع� � � � ��رب س� ��وي� ��ن ع � ��ن ت �ق��دي��ر
بالده وامتنانها ملشاركة سموه
ع�ل��ى رأس وف��د رف�ي��ع ف��ي أع�م��ال
املؤتمر الدولي الرابع للمانحني
ل� ��دع� ��م ال � ��وض � ��ع االن � �س� ��ان� ��ي ف��ي
س� ��وري� ��ا ب ��ال� �ش ��راك ��ة م� ��ع زع �م ��اء
ب��ري �ط��ان �ي��ا وال� �ن ��روي ��ج وأمل��ان �ي��ا
واالم��م املتحدة ال��ذي تستضيفه
العاصمة البريطانية الخميس
املقبل.
واس � �ت� ��ذك� ��ر س� ��وي� ��ن ف � ��ي ه ��ذا
الصدد الدور الكبير الذي قدمته
دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ب��اس �ت �ض��اف �ت �ه��ا
ل�ث�لاث��ة م��ؤت �م��رات ل��دع��م الشعب
ال� � �س � ��وري وم � ��ا ن� �ت ��ج ع �ن �ه��ا م��ن
تعهدات ساهمت ف��ي التخفيف
م � ��ن األزم � � � � ��ة االن � �س� ��ان � �ي� ��ة ال� �ت ��ي

ي�ع�ي�ش�ه��ا ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري في
الداخل او في دول الجوار.
وأك��د أهمية ان يخرج مؤتمر
ل� �ن ��دن ب� �ت� �ع� �ه ��دات م� ��ن امل �ج �ت �م��ع
ال��دول��ي ب�ش��أن تقديم دع��م مالي
ك � ��اف مل ��واج� �ه ��ة ت� �ب� �ع ��ات األزم � ��ة
السورية لتفادي حدوث مشاكل
ال� � �ع � ��ام امل � ��اض � ��ي ع� �ن ��دم ��ا أع �ل ��ن
ب��رن��ام��ج ال �غ ��ذاء ال �ع��امل��ي ال�ت��اب��ع
ل�ل�أم ��م امل� �ت� �ح ��دة ان � ��ه س�ي�ض�ط��ر
للحد من الخدمات التي يقدمها
ل�ل�اج �ئ�ي�ن ب �س �ب��ب ن �ق��ص ال��دع��م
املادي.

تفاصيل (ص)02

فيليب لي :جار االنتهاء من اتفاقية
تبادل المطلوبين مع الكويت
ب� �ح ��ث رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
مرزوق الغانم امس ورئيس لجنة
ال�ص��داق��ة البريطانية الكويتية
ب �م �ج �ل��س ال� �ع� �م ��وم ال �ب��ري �ط��ان��ي
د .ف�ي�ل�ي��ب ل��ي وأع� �ض ��اء ال�ل�ج�ن��ة
ال�ع�لاق��ات الثنائية ب�ين البلدين
ال� �ص ��دي� �ق�ي�ن وس � �ب ��ل ت �ع ��زي ��زه ��ا.
وأكد الوفد البرملاني البريطاني
أن ات �ف ��اق �ي ��ة ت � �ب� ��ادل امل �ط �ل��وب�ين
أم �ن �ي��ا وج �ن��ائ �ي��ا ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
وال� �ت ��ي س ��اه ��م ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م
وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ب��ال�ت�س��ري��ع بها
خ�لال زي��ارت��ه للندن ف��ي اكتوبر
امل ��اض ��ي وص �ل ��ت ال� ��ى م��راح �ل �ه��ا
االخ� �ي ��رة ب��ان �ت �ظ��ار االن �ت �ه��اء من
بعض االمور الصياغية تمهيدا
ل �ل �م �ص��ادق��ة ع�ل�ي�ه��ا ن �ه��ائ �ي��ا ف��ي
أقرب وقت.

الغانم مستقبال رئيس لجنة الصداقة البريطانية الكويتية بمجلس العموم البريطاني

مشددا على مكانة العالقات
ال � �ت� ��اري � �خ � �ي� ��ة ب �ي ��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن
ومؤكدا التزام بريطانيا التام
واملبدئي بأمن الكويت ودول

المال العام تبحث
تجاوزات الرياضة
وتهريب الديزل اليوم

الخليج والسعي ال��ى ترسيخ
االستقرار في االقليم.
تفاصيل (ص)03

سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

نواب لـ «الدستور» :استغالل
الجزر يحتاج إلى جدية حكومية
دع � � ��ا ع � � ��دد م � ��ن ال � � �ن � � ��واب ال� ��ى
ضرورة استغالل الجزر الكويتية
التي تتمتع بمواقع استراتيجية
تجعلها أرضا خصبة لالستثمار
س� � ��واء ال� �ت� �ج ��اري أم ال �س �ي��اح��ي،
م��ؤك��دي��ن ان م �ث��ل ه ��ذه امل �ش��اري��ع
ت � �ح � �ت ��اج ال � � ��ى ج� ��دي� ��ة ح �ك��وم �ي��ة
وقرارات استثنائية.
ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف ق��ال
في تصريح خاص لـ «الدستور»
م �ن��ذ ف �ت��رة ط��وي �ل��ة ون �ح��ن ن��دع��و
الى تنويع مصادر الدخل لزيادة
اي � � � � ��رادات ال � ��دول � ��ة الف� �ت ��ا ال � ��ى ان
مشروع استغالل الجزر الكويتية
م ��ن اه ��م امل �ش��اري��ع ال �ت��ي ت�س��اع��د
ع�ل��ى ت�ح�ق�ي��ق ه ��ذه ال��رؤي��ة وذل��ك
م��ن خ�ل�ال ت�ط��وي��ره��ا وتحويلها
ال ��ى وج �ه��ة ت �ج��اري��ة وس�ي��اح�ي��ة.
واضاف املعيوف ان قضية الجزر
ق�ت�ل��ت ب�ح�ث��ا وع �ل��ى ال�ح�ك��وم��ة ان
ت� �ك ��ون ج� � ��ادة ف ��ي ال �ت �خ �ل��ص م��ن
امل � ��ؤزم �ي��ن ال� ��ذي� ��ن ي� �ع ��رق� �ل ��ون اي
م � �ش� ��روع ن ��اج ��ح الج � ��ل م �ص��ال��ح

ش� �خ� �ص� �ي ��ة ض� �ي� �ق ��ة داع � � �ي� � ��ا ال� ��ى
ض � ��رورة دع� ��وة ال �ق �ط��اع ال �خ��اص
في االسهام في مثل هذا املشروع
ال��ذي سيكون ل��ه م��ردود ايجابي
على ايرادات الدولة.
م� � � ��ن ج � ��ان� � �ب � ��ه ق � � � � ��ال ال � �ن � ��ائ� ��ب
ع� � ��ادل ال� �خ ��راف ��ي ف ��ي ت �ص��ري��ح ل�ـ
«ال � ��دس� � �ت � ��ور» ال� �ح� �ك ��وم ��ة ق� � ��ادرة
ع �ل��ى ت �ن �ف �ي��ذ م� �ش ��روع اس �ت �غ�لال
الجزر لكنها تحتاج الى الجدية
وترجمة الكالم الى واقع من اجل
النجاح في تنويع مصادر الدخل.
وقال النائب عبدالله الطريجي
ان ��ه ك ��ان م ��ن امل �ف �ت��رض ان ينجز
هذا املشروع منذ سنوات طويلة
وكان هناك حديث متكرر عن هذا
املشروع في السابق لكن الى هذه
اللحظة «مكانك راوح» ول��م نعد
نثق باجراءات الحكومة وخاصة
ب�ع��د ت�ص��ري�ح��ات ال�ت��رش�ي��د ورف��ع
الدعوم.

تعقد لجنة التحقيق في اوضاع
مكتب االس�ت�ث�م��ار ال�ك��وي�ت��ي بلندن
وامل � �ك� ��ات� ��ب االخ � � � ��رى ح� � ��ول ال �ع ��ال ��م
اج�ت�م��اع��ات ال �ي��وم ملناقشة م�س��ودة
التقرير.
ك�م��ا تعقد لجنة ح�م��اي��ة االم ��وال
العامة اجتماعا ملناقشة مالحظات
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ع �ل��ى ال �ح �س��اب
ال�خ�ت��ام��ي ل ��دي ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
للسنة املالية  2010/2009وتقريره
ح� ��ول ال �ب �ي��ان��ات ال �خ ��اص ��ة ب�ع�ق��ود
االن�ظ�م��ة اآلل �ي��ة للمعلومات وال�ت��ي
ي �ت ��م ت �ن �ف �ي��ذه��ا ب ��واس� �ط ��ة ال �ش��رك��ة
املتعهدة.
وت � �ب � �ح� ��ث ال � �ل � �ج � �ن ��ة م�ل�اح� �ظ ��ات
وت � �ق� ��اري� ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة م��ن
م�خ��ال�ف��ات ب �ش��أن ال �ش��رك��ة الوطنية
ل�لأوف �س��ت ال�ت��اب�ع��ة للهيئة ال�ع��ام��ة
لالستثمار والتجاوزات واملخالفات
ف � � ��ي ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ش� �ب ��اب
والرياضة.
تفاصيل (ص)05

ملف «الدستور»
األسئلة في الفصول
التشريعية
 الفصل األول387 :سؤاال و 355جوابا
 الثاني 397 :سؤاالو 380جوابا
 الثالث 611 :سؤاالو 508جوابا
 الرابع 385 :سؤاالو 285جوابا
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استقبل الغانم وأمين عام جبهة الجوار في العراق

األمير يغادر اليوم إلى المملكة المتحدة
لترؤس وفد الكويت في قمة المانحين

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

ب� �ح� �ف ��ظ ال � �ل� ��ه ورع� ��اي � �ت� ��ه ي� �غ ��ادر
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
ال�ص�ب��اح حفظه ال�ل��ه ورع ��اه وال��وف��د
الرسمي املرافق لسموه أرض الوطن
صباح ال�ي��وم االث�ن�ين متوجها الى
امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ال�ص��دي�ق��ة ل�ت��رؤس
وف ��د دول� ��ة ال �ك��وي��ت وامل �ش ��ارك ��ة في
رئ � ��اس � ��ة امل ��ؤت � �م ��ر ال � ��دول � ��ي ال� ��راب� ��ع
للمانحني ملساعدة سوريا واملنطقة.
وف � ��ي ه � ��ذا االط � � � ��ار أش � � ��اد وزي� ��ر
الدولة البريطاني للتنمية الدولية
دي��زم��ون��د س��وي��ن ب ��ال ��دور ال �ق �ي��ادي
وال � � �س � � �ب� � ��اق ل � �س � �م ��و أم� � �ي � ��ر ال � �ب�ل��اد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح االح � �م� ��د ف� ��ي دع ��م
ال �ع �م��ل اإلن �س��ان��ي وت��رس �ي��خ م�ك��ان��ة
ب �ل�اده ك��دول��ة ري ��ادي ��ة ف��ي م�س��اع��دة
املتضررين من الكوارث حول العالم
وف��ي منطقة ال�ش��رق األوس��ط بشكل
خاص.
وأع � � � � � ��رب س � ��وي � ��ن ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ل�ك��ون��ا ع��ن ت�ق��دي��ر ب�ل�اده وامتنانها

ومستقبال رئيس مجلس األمة

ملشاركة سموه على رأس وفد رفيع
ف ��ي اع �م��ال امل��ؤت �م��ر ال ��دول ��ي ال��راب��ع
للمانحني ل��دع��م ال��وض��ع االن�س��ان��ي
ف ��ي س ��وري ��ا ب��ال �ش��راك��ة م ��ع زع �م��اء
بريطانيا والنرويج وأملانيا واالمم
املتحدة ال��ذي تستضيفه العاصمة
البريطانية الخميس املقبل.
واستذكر سوين في ه��ذا الصدد
ال � � ��دور ال �ك �ب �ي��ر ال� � ��ذي ق��دم �ت��ه دول ��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت ب ��اس� �ت� �ض ��اف� �ت� �ه ��ا ل �ث�ل�اث��ة
مؤتمرات لدعم الشعب السوري وما
نتج عنها من تعهدات ساهمت في
التخفيف من األزمة االنسانية التي
يعيشها الشعب السوري في الداخل
او في دول الجوار.
وأع � � � ��رب ع� ��ن س� �ع ��ادت ��ه ل �ت �ع��اون
بريطانيا والكويت في مجال العمل
اإلنساني الفتا ال��ى املكانة الدولية
وال � �ص� ��وت امل �س �م ��وع ال � ��ذي ت�ح�ظ��ى
ب��ه ال�ك��وي��ت ن�ظ��را لتبنيها ودعمها
ال� � �ح � ��اج � ��ات االن � �س � ��ان � �ي � ��ة ل �ل �ش �ع��ب
السوري

وأك � ��د أه �م �ي��ة ان ي� �خ ��رج م��ؤت�م��ر
لندن بتعهدات من املجتمع الدولي
بشأن تقديم دعم مالي كاف ملواجهة
ت �ب �ع��ات األزم � � ��ة ال� �س ��وري ��ة ل �ت �ف��ادي
حدوث مشاكل العام املاضي عندما
أعلن برنامج ال�غ��ذاء العاملي التابع
ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ان��ه سيضطر للحد
من الخدمات التي يقدمها لالجئني
بسبب نقص الدعم املادي.
وش � � � ��دد ع � �ل� ��ى ض � � � � ��رورة ض� �م ��ان
ت ��وف �ي ��ر ف � ��رص ال �ت �ع �ل �ي��م ل �ك ��ل ط�ف��ل
س� � ��وري الج � ��ئ ب �ن �ه��اي��ة ع � ��ام 2017
م�ب�ي�ن��ا ان ه ��ذه ال �ف��رص التعليمية
ق ��د ت �ك��ون ف ��ي ص � ��ورة غ �ي��ر رس�م�ي��ة
ول�ك��ن ال �ج��زء األك �ب��ر س�ي�ك��ون بشكل
رس �م��ي ك �م��ا ه ��و ال �ح ��ال ف ��ي االردن
ولبنان.وذكر ان هذه الفرص تتطلب
تمويال ماليا كبيرا الن دول الجوار
بحاجة ماسة لالستثمار في قطاع
التعليم واملباني واملدارس الجديدة
الستيعاب طلبة جدد من الالجئني.
وح��ول إمكانية التوصل ال��ى حل

سياسي ينهي األزم��ة السورية وما
خلفته من مآس إنسانية قال سوين
ن �ح��ن ج �م �ي �ع��ا ن ��أم ��ل ال �ت ��وص ��ل ال��ى
ح��ل س �ي��اس��ي س�ل�م��ي ل�ل�ازم��ة ول�ك��ن
على ارض الواقع نرى يوميا القتل
وال�ت�ف�ج �ي��رات واس �ت �خ��دام ال�ح�ص��ار
كأداة حرب لتجويع املدنيني.
وأوض� � ��ح ان ال �ط��ري �ق��ة ال��وح �ي��دة
مل��واج�ه��ة ه��ذه ال �ك��ارث��ة ه��ي التوحد
ك� �م� �ج� �ت� �م ��ع دول� � � � ��ي وت� � �ق � ��اس � ��م ه� ��ذا
ال� �ع ��بء م �ث �م �ن��ا دور دول � ��ة ال �ك��وي��ت
واض� �ط�ل�اع� �ه ��ا ب �م �س��ؤول �ي �ت �ه��ا ف��ي
امل� �س ��اه� �م ��ة ب ��ال �ت �خ �ف �ي ��ف م � ��ن ه ��ذه
املأساة من خالل دعمها لكل ما من
شأنه مساعدة الشعب السوري.
ي��ذك��ر ان امل��ؤت �م��ر ال��دول��ي ال��راب��ع
للمانحني ل��دع��م ال��وض��ع االن�س��ان��ي
في سوريا يهدف الى الضغط على
ال��دول ملضاعفة مساهماتها املالية
من أجل التصدي لألزمة اإلنسانية.
وكانت دول��ة الكويت استضافت
امل ��ؤت �م ��رات ال �ث�ل�اث��ة ال �س��اب �ق��ة ل��دع��م

ولي العهد استقبل
رئيسي مجلسي األمة والوزراء
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
ال� �ل ��ه ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف ص� �ب ��اح ام��س
رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق الغانم
واستقبل سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��وه ال �ن��ائ��ب األول
ل� ��رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء وزي � ��ر

الخارجية الشيخ صباح الخالد.
كما استقبل نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد
ال � �خ ��ال ��د واس �ت �ق �ب ��ل ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
مجلس ال��وزراء وزي��ر الدفاع الشيخ
خالد الجراح.
واس �ت �ق �ب ��ل وزي � � ��ر االع � �ل ��ام وزي� ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ

س �ل �م ��ان ال� �ح� �م ��ود ووزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ووزي � ��ر
ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء ب��ال��وك��ال��ة ال�ش�ي��خ
محمد العبدالله.
ك � �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل وزي � � � ��ر ال � �ش� ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وزي� ��ر ال��دول��ة
ل �ش��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط وال�ت�ن�م�ي��ة هند
الصبيح.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ جابر املبارك

الوضع اإلنساني في سوريا أع��وام
 2013و 2014و 2015ب �م �ش��ارك��ة
زع �م��اء وم�م�ث�ل��ي اك �ث��ر م��ن  70دول��ة
وعدد كبير من املنظمات الدولية.
وت �ك �ل �ل��ت ج� �ه ��ود دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
وعدد من الدول االسالمية والغربية
ومنظمات غير حكومية بالخروج
بتعهدات اجمالية بلغت قيمتها 7.7
مليار دوالر منها  1.3مليار من دولة
الكويت
وم � � ��ن ن� ��اح � �ي ��ة اخ � � � ��رى اس �ت �ق �ب��ل
حضرة صاحب السمو أمير البالد
ال�ش�ي��خ ص �ب��اح األح �م��د ام ��س سمو
ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د
الجابر الصباح كما استقبل رئيس
مجلس األمة مرزوق الغانم.
واس �ت �ق �ب ��ل س �م ��و ال �ش �ي ��خ ج��اب��ر
امل� � �ب � ��ارك رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س ال � � � ��وزراء
ك�م��ا استقبل ال�ن��ائ��ب األول لرئيس
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
الشيخ صباح الخالد.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى استقبل حضرة

ص��اح��ب السمو ام�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف
ظهر امس محافظ االحمدي الشيخ
ف� � ��واز ال �خ ��ال ��د ح �ي��ث اه� � ��دى س �م��وه
رعاه الله درعا بمناسبة مرور عشر
س �ن ��وات ع �ل��ى ت��ول��ي س �م��وه حفظه
الله مقاليد الحكم (عشر سنوات من
العطاء.
واس�ت�ق�ب��ل وزي ��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال �ك �ه��رب��اء
وامل � � � ��اء ب ��ال ��وك ��ال ��ة ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م��د
ع �ب��دال �ل��ه ورئ� �ي ��س ال �ك �ت �ل��ة ال�ع��رب�ي��ة
وامني عام جبهة الحوار بجمهورية
ال� �ع ��راق ال�ش�ق�ي�ق��ة د .ص��ال��ح امل�ط�ل��ك
وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة زي � ��ارت � ��ه ل �ل �ب�ل�اد.
وحضر املقابلة نائب وزي��ر ش��ؤون
الديوان االميري الشيخ علي الجراح.
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المصادقة على اتفاقية تبادل المطلوبين أمنيا وجنائيا بين البلدين نهائيا في أقرب وقت

رئيس مجلس األمة استقبل
لجنة الصداقة البريطانية الكويتية

رئيس مجلس األمة يقدم درعا تذكاريا لرئيس لجنة الصداقة البريطانية الكويتية

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل رئ � � �ي� � ��س م �ج �ل ��س
االم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ب�م�ك�ت�ب��ه
ام� � ��س رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ص ��داق ��ة
البريطانية الكويتية بمجلس
العموم البريطاني د .فيليب لي
وأعضاء اللجنة.
وت � � �ن� � ��اول ال � �ل � �ق� ��اء ال � �ع �ل�اق ��ات
الثنائية بني البلدين الصديقني
وس �ب��ل ت�ع��زي��زه��ا ودف�ع�ه��ا قدما

في شتى املجاالت وخاصة على
املستوى البرملاني.
وأك � � � � � ��د ال� � � ��وف� � � ��د ال � �ب � ��رمل � ��ان � ��ي
ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي م� �ك ��ان ��ة ال� �ع�ل�اق ��ات
التاريخية بني البلدين مجددين
ت��أك �ي��د ال� �ت ��زام ب��ري �ط��ان �ي��ا ال �ت��ام
وامل �ب��دئ��ي ب��أم��ن ال �ك��وي��ت ودول
ال �خ �ل �ي��ج وال �س �ع��ي ال ��ى ت��رس�ي��خ
االستقرار في االقليم.

الغانم متوسطا رئيس وأعضاء لجنة الصداقة البريطانية الكويتية

ك �م��ا أك� ��د ال ��وف ��د ال �ب��ري �ط��ان��ي
أن ات �ف ��اق �ي ��ة ت � �ب� ��ادل امل �ط �ل��وب�ين
أم �ن �ي��ا وج �ن��ائ �ي��ا ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن
وال� �ت ��ي س��اه��م ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م
وال��وف��د امل��راف��ق ب��ال�ت�س��ري��ع بها
خ�لال زي��ارت��ه للندن ف��ي اكتوبر
امل ��اض ��ي وص �ل��ت ال� ��ى م��راح�ل�ه��ا
االخ �ي ��رة ب��ان�ت�ظ��ار االن �ت �ه��اء من
بعض االمور الصياغية تمهيدا

وافق على عقد اجتماع مع وزير المالية األحد المقبل

ل �ل �م �ص��ادق��ة ع�ل�ي�ه��ا ن �ه��ائ �ي��ا في
أقرب وقت.
وضم الوفد البريطاني اضافة
ال � � ��ى د .ل � ��ي ك �ل��ا م � ��ن االع � �ض� ��اء
كريس ليسلي وريبيكا هاريس
وس� �ت� �ي� �ف ��ن ف �ي �ل �ي �ب��س وك ��ري ��س
ايفانز وكيفن جونز.
وح � � �ض � ��ر ال� � �ل� � �ق � ��اء أم � �ي� ��ن س��ر
امل�ج�ل��س ال�ن��ائ��ب ع ��ادل ال�خ��راف��ي

وال � � �ن� � ��واب د .ي� ��وس� ��ف ال ��زل ��زل ��ة
وف� � �ي� � �ص � ��ل ال � � �ش� � ��اي� � ��ع وم � � �ب� � ��ارك
ال � �ح� ��ري� ��ص وم � �ح � �م ��د ال� �ج� �ب ��ري
واح � � �م� � ��د ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي وراك � � � � ��ان
النصف اضافة الى األمني العام
للمجلس عالم الكندري.
وم��ن جهة أخ��رى بعث رئيس
م �ج �ل��س األم� � ��ة م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
برقية تهنئة إلى رئيس البرملان

ف ��ي ج �م �ه��وري��ة ن� � ��ورو ل ��ودوي ��غ
سكوتي بمناسبة العيد الوطني
لبلده.

الغانم يترأس اجتماعا لمكتب مجلس األمة
عقد مكتب املجلس اجتماعه
أمس برئاسة رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م وح �ض��ور
أعضاء املكتب.
وقال أمني سر املجلس العضو
امل� �ه� �ن ��دس ع � � ��ادل ال � �خ ��راف ��ي ف��ي
تصريح صحافي ان املجلس قرر
امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ع�ق��د اج �ت �م��اع مع
اللجنة االقتصادية في املجلس
االع�ل��ى للتخطيط ي��وم االرب�ع��اء
ال�ق��ادم يعقبه اجتماع م��ع نائب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء وزي� ��ر
امل��ال �ي��ة ووزي� ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
أن� ��س ال �ص��ال��ح وف ��ري ��ق ال �ج �ه��از
املالي يوم األحد املقبل.

وأض� ��اف ال �خ��راف��ي أن املكتب
اطلع على بعض األمور اإلدارية
املتعلقة باألمانة العامة واتخذ
ال �ق��رارات املناسبة بشأنها بما
ف� � �ي� � �ه � ��ا ق � � � ��واع � � � ��د االس� � �ت� � �ع � ��ان � ��ة
بمستشارين م��ن خ��ارج مجلس
األمة.

الغانم مترئسا اجتماع مكتب املجلس
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العوضي يستقبل رئيس حزب المجموعة
البرلمانية متعددة األحزاب البريطاني
اس � � �ت � � �ق � � �ب � ��ل رئ � � � �ي� � � ��س ل� �ج� �ن ��ة
الشؤون الخارجية النائب كامل
العوضي أمس رئيس املجموعة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة م�ت�ع��ددة األح� ��زاب د.
ف �ي �ل �ي��ب ل� ��ي (ح� � ��زب امل �ح��اف �ظ�ين
ال�ب��ري�ط��ان��ي) وال��وف��د امل��راف��ق له
وذلك بمناسبة زيارته البالد.
وبحث العوضي خالل اللقاء
العالقات الثنائية املتجذرة التي
تجمع البلدين الصديقني وسبل
تعزيزها وتطويرها وتنميتها
ف��ي ش �ت��ى امل� �ج ��االت خ��اص��ة في
املجال البرملاني.
ك �م��ا ت �ط ��رق ال �ل �ق��اء إل� ��ى ع��دد
م��ن امل��وض��وع��ات ذات االه�ت�م��ام
امل �ش �ت��رك إل ��ى ج��ان��ب ب�ح��ث آخ��ر
امل� �س� �ت� �ج ��دات ع� �ل ��ى امل �س �ت��وي�ي�ن
اإلقليمي والدولي.
وض� � � ��م ال� � ��وف� � ��د ال� � � �ن � � ��واب ف��ي
ال� �ب ��رمل ��ان ال �ب��ري �ط��ان��ي س�ت�ي�ف��ن
ف� �ي� �ل� �ب ��س وري � �ب � �ي � �ك� ��ا ه� ��اري� ��س
وكريس ايفينس وكريس ليزلي
وكيفني جونز .
وم � � ��ن ج� �ه� �ت ��ه اش � � � ��اد رئ� �ي ��س
امل �ج �م��وع��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة م�ت�ع��ددة
االح��زاب عضو حزب املحافظني
ال� � �ب � ��ري� � �ط � ��ان � ��ي د.ف� � �ي� � �ل� � �ي � ��ب ل ��ي
بالعالقات الثنائية «التاريخية
والقوية والقديمة» بني الكويت
وبريطانيا.
واض� � � � � � ��اف ل � � ��ي ف � � ��ي م ��ؤت� �م ��ر
صحافي في مجلس االم��ة عقب
ل� �ق ��ائ ��ة رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب

ك��ام��ل ال�ع��وض��ي ان زي ��ارة الوفد
ال �ب��رمل��ان��ي ال�ب��ري�ط��ان��ي للكويت
ت��أت��ي ف ��ي اط � ��ار دع� ��م ال �ع�لاق��ات
وتعزيز وتقوية اواصر التعاون
ب� �ي��ن ال � �ج� ��ان � �ب �ي�ن ف� � ��ي م �خ �ت �ل��ف
امل �ج��االت م�ش�ي��را ال��ى ان��ه التقى
امس سمو الشيخ جابر املبارك
رئيس مجلس الوزراء.
وع ��ن امل��ؤت �م��ر ال��دول��ي ال��راب��ع
ل �ل �م��ان �ح�ي�ن مل � �س� ��اع� ��دة ال �ش �ع��ب
السوري اوضح ان استراتيجية
ب��ري �ط��ان �ي��ا ت �ت �ض �م��ن اس �ت �ق �ب��ال
 20الفا من الالجئني السوريني
ف��ي امل �خ �ي �م��ات خ��اص��ة االط �ف��ال
ال�ي�ت��ام��ى مضيفا ان بريطانيا
ت� �ق ��دم ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن امل� �س ��اع ��دات
لالجئني ال�س��وري�ين السيما في
االردن.
وذك��ر ان بريطانيا ه��ي ثاني
اك �ب��ر دول� ��ة م��ان �ح��ة ف��ي املنطقة
مل �س��اع��دة ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال �س��وري�ين
خ � ��اص � ��ة ف� � ��ي ت� ��رك � �ي� ��ا واالردن
ولبنان معربا ع��ن سعادته الن
ي� �ك ��ون ه � ��ذا امل ��ؤت� �م ��ر ف� ��ي ل �ن��دن
وبمشاركة دولة الكويت.
وح� � ��ول م ��وض ��وع ال �ت��أش �ي��رة
ال �ب ��ري �ط��ان �ي ��ة ل �ل �ك��وي �ت �ي�ي�ن ق ��ال
عضو ح��زب العمال البريطاني
ك�ي�ف�ين ج��ون��ز ان ه��ذا امل��وض��وع
مهم للكويت وبريطانيا السيما
م ��ع وج� � ��ود ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� � ��زوار
ال �ك��وي �ت �ي�ين ل�ب��ري�ط��ان�ي��ا م�ش�ي��را
ال ��ى ان ال �ت��أش �ي��رة االل�ك�ت��رون�ي��ة
ال�ب��ري�ط��ان�ي��ة ه��ي ق �ي��د ال�ت�ج��رب��ة

كامل العوضي يتبادل الدروع التذكارية مع د.فيليب لي

وستكون ه�ن��اك دراس ��ة ف��ي هذا
الشأن حتى نصل الى تفاهم في
جعل التأشيرة للكويتيني اكثر
سهولة.
وض ��م ال��وف��د ال�ب��ري�ط��ان��ي كال
م � ��ن ال� � �ن � ��واب س �ت �ي �ف��ن ف �ي �ل �ب��س
وري � �ب � �ي � �ك� ��ا ه� � ��اري� � ��س وك� ��ري� ��س
ايفينس وكريس ليزلي وكيفني
جونز.
إل� ��ى ذل� ��ك ب �ح��ث م��دي��ر معهد
س� � � �ع � � ��ود ال � � �ن� � ��اص� � ��ر ال � �ص � �ب� ��اح
الدبلوماسي السفير عبدالعزيز

النصف يسأل عن حاالت رفض
العالج بالخارج
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب راك� � � ��ان ال �ن �ص��ف
س� ��ؤاال إل ��ى وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د.ع �ل��ي
ال� � �ع� � �ب� � �ي � ��دي ق � � � ��ال ف � � �ي� � ��ه :ال � �ح� ��اق� ��ا
الستجوابنا املقدم لوزير الصحة
د .ع � �ل � ��ي ال � �ع � �ب � �ي � ��دي ومل� �ت ��اب� �ع ��ة
اإلجراءات التي اتخذها الوزير في
املواضيع ال��واردة في االستجواب
يرجى تزويدي باآلتي:
ع� � ��دد ال �ط �ل �ب��ات ال� �ت ��ي ت �ق��دم��تل�ل�ع�لاج ف��ي ال �خ��ارج خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
م��ن نوفمبر  2015ال��ى ح�ين ورود
السؤال.
-ع ��دد امل��واف �ق��ات  -ال��رف��ض التي

ص � ��درت م ��ن ال �ل �ج ��ان ال �ط �ب �ي��ة ف��ي
امل �س �ت �ش �ف �ي��ات ل �ل �ح��االت امل ��ذك ��ورة
أعاله.
ع ��دد امل��واف �ق��ات  -ال��رف��ض التيصدرت من اللجنة العليا لطلبات
ال �ع�ل�اج ف��ي ال �خ��ارج خ�ل�ال ال�ف�ت��رة
املذكورة في السؤال.
ع� ��دد ال� �ح ��االت ال �ت��ي ت ��م رف��ضع�ل�اج� �ه ��ا ف � ��ي ال � � �خ� � ��ارج م � ��ن ق �ب��ل
اللجان الطبية وأخذت املوافقة من
اللجنة العليا للعالج في الخارج.
راكان النصف

ال� � � �ش � � ��ارخ ووف� � � � ��د م� � ��ن م �ج �ل��س
العموم البريطاني سبل تعزيز
التعاون بني الجانبني.
وذك� ��ر ب �ي��ان ص �ح��اف��ي ص��ادر
ع��ن امل�ع�ه��د ان ال�س�ف�ي��ر ال �ش��ارخ
استعرض خالل اللقاء الجوانب
املختلفة لعمل ونشاطات املعهد
ورك��ز على امل �ه��ارات ال�ت��ي ي��زود
ب� �ه ��ا امل� �ع� �ه ��د م� �ت ��درب� �ي ��ه وال� �ت ��ي
تغطي جميع احتياجاتهم في
مجال العمل الدبلوماسي.
وق��د اب ��دى ال��وف��د البريطاني

ال ��زائ ��ر اه �ت �م��ام��ا ب �م��ا يتضمنه
برنامج املعهد من دورات نظرية
و تطبيقية.
واض ��اف ال�ب�ي��ان ان الجانبني
اس�ت�ع��رض��ا خ�ل�ال ال �ل �ق��اء بعض
م �ن��اح��ي ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ت��اري �خ �ي��ة
و امل� � �ت� � �ط � ��ورة ب �ي��ن ال � �ك� ��وي� ��ت و
ب��ري �ط��ان �ي��ا م�ض�ي�ف��ا ان ال�س�ف�ي��ر
ال � � � � �ش� � � � ��ارخ اش� � � � � � ��اد ب � ��امل � ��واق � ��ف
ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ال �ح��اس �م��ة ت �ج��اه
مختلف ال �ت �ه��دي��دات واالخ �ط��ار
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ت��ي ت �ع��رض��ت لها
ال � �ك ��وي ��ت خ �ل ��ال االع � � � � ��وام امل �ئ��ة
امل��اض �ي��ة وع �ل��ى رأس �ه��ا امل��وق��ف
ال ��رائ ��ع ل�ب��ري�ط��ان�ي��ا اث �ن ��اء ف�ت��رة
الغزو العراقي.
واوض��ح ان الوفد البريطاني
ال � � ��ذي زار امل� �ع� �ه ��د ي� �ض ��م س�ت��ة
اع� �ض ��اء م ��ن ح��زب��ي امل�ح��اف�ظ�ين
والعمال برئاسة العضو فيليب
ل ��ي م �ض �ي �ف��ا ان ال �ل �ق��اء ح �ض��ره
ن ��ائ ��ب م ��دي ��ر امل �ع �ه��د امل �س �ت �ش��ار
ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال� �ي� �ح� �ي ��ا وال� �س� �ف� �ي ��ر
ال�ب��ري�ط��ان��ي ل ��دى ال �ب�ل�اد ماثيو
لودج.

 ..والشايع يولم
على شرفه

فيصل الشايع

أق� � � � ��ام وك� � �ي � ��ل ال �ش �ع �ب��ة
البرملانية ال�ن��ائ��ب فيصل
ال�ش��اي��ع م��أدب��ة غ ��داء على
ش� ��رف رئ� �ي ��س امل �ج �م��وع��ة
ال � � �ب� � ��رمل� � ��ان � � �ي� � ��ة م� � �ت� � �ع � ��ددة
االح� � � � � � ��زاب ف� � ��ي ال � �ب� ��رمل� ��ان
ال�ب��ري�ط��ان��ي د .فيليب لي
وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل ��ه وذل ��ك
بمناسبة زيارته البالد.
وح�ض��ر امل��أدب��ة ال�ن��واب
راك � � � ��ان ال� �ن� �ص ��ف وأح� �م ��د
ال� � �ق� � �ض� � �ي� � �ب � ��ي وم � � � �ب� � � ��ارك
ال� � � �ح � � ��ري � � ��ص وال � �س � �ف � �ي� ��ر
ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي ل� � ��دى دول � ��ة
الكويت ماثيو لودج.

الخنفور يقترح إطالق اسم الفجي
على أحد الشوارع
اق � �ت ��رح ال� �ن ��ائ ��ب س �ع��د ال �خ �ن �ف��ور
إط�لاق إس��م بطل املقاومة الكويتية
اب � � ��ان ال � �غ� ��زو ال � �ع ��راق ��ي ع� �ل ��ى دول� ��ة
ال�ك��وي��ت محمد م �ب��ارك ال�ف�ج��ي على
أح � ��د ال� � �ش � ��وارع أو إح� � ��دى م � ��دارس
م �ح ��اف �ظ ��ة ال � �ف� ��روان � �ي� ��ة ت �ك ��ري �م ��ا ل��ه
وللدور البطولي الذي قام به .وقال
في نص االقتراح :لقد عرف القاصي
والداني أن دولة الكويت دائما وأبدا
ال تنسى من وقف بجانبها في املحن
واملشاكل وال�ك��وارث وال�ح��روب التي
م ��رت ب �ه��ا ودأب � ��ت ع �ل��ى رد الجميل
ل �ك ��ل م� ��ن س ��اع ��ده ��ا ب �ش �ك��ل أو اخ ��ر

س��واء باملشاركة أو باملوقف وهناك
ك ��وي �ت �ي ��ون ق� ��د س �ق �ط��ت أس �م ��اؤه ��م
سهوا أو غفلت الدولة عن تكريمهم
ل� �ف� �ت ��رة ط ��وي� �ل ��ة وم� � ��ن ه� � � ��ؤالء ب �ط��ل
امل �ق��اوم��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وأح� ��د رج��ال�ه��ا
االوف �ي��اء واملخلصني ال��ذي��ن ضحوا
بالغالي والنفيس من أجلها وقدموا
أروع االم �ث �ل��ة ف ��ى ال � ��ذود ع ��ن ت ��راب
الوطن البطل محمد مبارك الفجي.

سعد الخنفور
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المال العام تبحث تجاوزات الرياضة
وتهريب الديزل اليوم

األولويات :اإلسراع في حل معوقات
مشاريع خطة التنمية

تعقد لجنة التحقيق ف��ي اوض��اع
م �ك �ت��ب االس �ت �ث �م��ار ال �ك��وي �ت��ي ب�ل�ن��دن
وامل� � �ك � ��ات � ��ب االخ� � � � � ��رى ح� � � ��ول ال� �ع ��ال ��م
اج �ت �م��اع��ات ال� �ي ��وم مل �ن��اق �ش��ة م �س��ودة
ال� �ت� �ق ��ري ��ر .ك �م ��ا ت �ع �ق��د ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
االم� � � ��وال ال �ع ��ام ��ة اج �ت �م��اع��ا مل�ن��اق�ش��ة
م�ل�اح� �ظ ��ات دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ع�ل��ى
ال �ح �س��اب ال �خ �ت��ام��ي ل ��دي ��وان ال�خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة 2010/2009
وت� �ق ��ري ��ره ح� ��ول ال �ب �ي��ان��ات ال �خ��اص��ة
ب �ع �ق��ود االن �ظ �م��ة اآلل �ي ��ة ل�ل�م�ع�ل��وم��ات
والتي يتم تنفيذها بواسطة الشركة
امل �ت �ع �ه��دة .وت �ن��اق��ش اي �ض ��ا م �ش��روع
القانون بربط ميزانية الهيئة العامة
لالستثمار للسنة املالية 2008 /2007
ع �ل��ى ال �ت��وص �ي��ة امل� �ق ��دم ��ة م ��ن ب�ع��ض
االخ � ��وة االع� �ض ��اء ف��ي اث �ن��اء ال�ج�ل�س��ة
ب��اح��ال��ة امل ��وض ��وع ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة فيما
يخص شكوى رئيس نقابة العاملني
ب��ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار خ��ال��د
امل�ج�ح��م وك��ذل��ك ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي ك��ل ما

ع� � �ق � ��دت ل� �ج� �ن ��ة االول � � ��وي � � ��ات
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة اج �ت� �م ��اع� �ه ��ا أم ��س
ب �ح �ض��ور وزي � ��ر االع� �ل ��ام وزي ��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون الشباب الشيخ
س � �ل � �م � ��ان ال� � �ح� � �م � ��ود مل� �ن ��اق� �ش ��ة
امل��وض��وع��ات املتعلقة ببرنامج
ع � �م� ��ل ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب ��ال� �ج� �ه ��ات
التابعة له.
وق � ��ال م �ق��رر ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
اح� � � �م � � ��د الري ف� � � ��ي ت � �ص� ��ري� ��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ق��ب االج �ت �م��اع
ان اللجنة اطلعت على تقارير
الجهات التابعة للوزير ومدى
ان �ج��ازه��ا ل �ل �ب��رام��ج وامل �ش��اري��ع
املدرجة لها ضمن خطة التنمية
وه � ��ي وزارة االع � �ل ��ام ووك ��ال ��ة
االنباء الكويتية (كونا) ووزارة
الدولة لشؤون الشباب والهيئة
ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل ��ري ��اض ��ة وامل �ج �ل ��س
ال� ��وط � �ن� ��ي ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة وال� �ف� �ن ��ون
واالداب.

اجتماع سابق للجنة حماية املال العام

قدمه النائب السابق مسلم البراك من
م�س�ت�ن��دات ووث��ائ��ق ف��ي ه��ذه الجلسة
وت�ق��دي��م تقريرها ف��ي ه��ذا ال�ش��أن الى
امل� �ج� �ل ��س .ال � ��ى ذل � ��ك ت �ب �ح��ث ال �ل �ج �ن��ة
م�لاح�ظ��ات وت�ق��اري��ر دي ��وان املحاسبة
من مخالفات بشأن الشركة الوطنية
ل�ل�أوف �س ��ت ال �ت��اب �ع��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة

لالستثمار وال�ت�ج��اوزات واملخالفات
في الهيئة العامة للشباب والرياضة
بناء على شكوى للجنة باالضافة الى
بحث التعديات على امل��ال العام فيما
يسمى بأزمة املناخ واحالتها للجنة
وكذلك مناقشةعمليات تهريب وقود
الديزل.

أكد أن الوزير تجاهل الرد على أسئلته البرلمانية

المعيوف للصانع :لن نسمح لك
باستغالل الوزاري انتخابيا
ح��ذر ال�ن��ائ��ب عبدالله املعيوف
وزير العدل وزير الوقاف والشؤون
االسالمية يعقوب الصانع قائال:
ل��ن نسمح ل��ك باستغالل املنصب
الوزاري انتخابيا.
وأض ��اف امل�ع�ي��وف ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي ان ال� � ��وزي� � ��ر ال� �ص ��ان ��ع
ت � �ج� ��اه� ��ل ال � � � � ��رد ع � �ل� ��ى أس� �ئ� �ل� �ت ��ي
ال� � �ب � ��رمل � ��ان� � �ي � ��ة امل � �ت � �ع � �ل � �ق� ��ة ب �م �ل��ف
التعيينات االنتخابية ال��ذي بات
م�ف�ض��وح��ا ل�ل�ع�ي��ان م�س�ت�غ��رب��ا من
ال�ن�ه��ج ال ��ذي ي�س�ل�ك��ه ال �ص��ان��ع في
توظيف سلطته ملصالح انتخابية
بحتة وهو الذي يرفع دائما شعار
املحافظة على املال العام وتحقيق
مبدأ تكافؤ الفرص متسائال :كيف
يقوم رجل متخصص في القانون
ومحام بهذه املمارسات التفيعية
ض��ارب��ا الجهات الرقابية بعرض
الحائط ومتجاهال رقابة السلطة
التشريعية والتقارير الصحافية
التي كشفت خبايا ملف الصانع
املتضخم ب��زرع املحسوبني عليه
ف � ��ي وزارت � � � � ��ي ال� � �ع � ��دل واألوق � � � ��اف
والشؤون اإلسالمية وما يتبعهما
من هيئات.
وتابع :إن الوزير الصانع الذي

عبدالله املعيوف

ت �ب �ن��ى م��ؤت �م��ر ت �م �ك�ين ال� �ك� �ف ��اءات
ال��وط �ن �ي��ة ورم� ��ى ب��االت �ه��ام��ات في
حينها ف��ي ك��ل تجاه عمل حينما
ت� �س� �ل ��م امل� �ن� �ص ��ب ال � � � � � ��وزاري ع �ل��ى
نقيض ما كان يرفعه من شعارات
الفتا إلى ما كتبته إحدى الصحف
املحلية ع��ن التعيينات القيادية
البراشوتية التي قام بها الصانع
ورس �م��ت ص� ��ورة ب�ش�ع��ة للتنفيع
االنتخابي.
وت ��وع ��د امل �ع �ي��وف ب��رف��ع سقف
املساءلة إلى تشكيل لجنة تحقيق
برملانية وص��وال إل��ى االستجواب

م� � ��ا ل� � ��م ي � �ق� ��م ال � �ص � ��ان � ��ع ب �ت �غ �ي �ي��ر
س �ي��اس �ت��ه ال�ت�ك�س�ب�ي��ة وت�ص�ح�ي��ح
األخ� � � �ط � � ��اء وامل� � � �م � � ��ارس � � ��ات ال� �ت ��ي
ت�ع�م��ده��ا إزاء االس�ت�ع��ان��ة ببعض
ال� �ع� �ن ��اص ��ر ل � �غ� ��اي� ��ات ان �ت �خ��اب �ي��ة
كمستشارين وق�ي��ادي�ين وأع�ض��اء
في مجالس اإلدارات وعاملني على
ب�ن��د التكليف م�ط��ال�ب��ا ف��ي ال��وق��ت
ن �ف �س��ه م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ودي � ��وان
الخدمة املدنية بفحص إج��راءات
الصانع االنتخابية على مختلف
امل �س �ت��وي��ات وال �ت �ش��دي��د مستقبال
ع �ل��ى م �ج �م��ل امل� �م ��ارس ��ات امل��ال �ي��ة
واإلداري��ة التي يقوم بها سواء ما
كان منها مباشرا أو غير مباشر.
وأكد أنه سوف يتابع شخصيا
ض �م��ان ع� ��دم ش �غ��ل م �ن �ص��ب أم�ين
ع��ام األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ل�ل�أوق��اف من
ق �ب��ل أش� �خ ��اص م �ح �س��وب�ين ع�ل��ى
ال � �ص� ��ان� ��ع وب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة مل ��رس ��وم
ت �ع �ي�ي�ن ال� �ق� �ي ��ادي�ي�ن م� �ن ��وه ��ا إل ��ى
ت�ق��دي�م��ه س� ��ؤاال ب��رمل��ان �ي��ا ف��ي ه��ذا
ال �ش��أن إل ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
ال � � � � ��وزراء وزي � � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ورئ� �ي ��س
مجلس الخدمة املدنية يستفسر
م� ��ن خ �ل�ال� ��ه ع� �ل ��ى م� � ��دى م �ط��اب �ق��ة
األس� �م ��اء ال �ت��ي رش �ح �ه��ا ال �ص��ان��ع

للشروط والضوابط وفق القوانني
واإلجراءات املرعية.
وش��دد على أن��ه سيوجه املزيد
من األسئلة البرملانية إلى الوزير
الصانع ح��ول أع��داد املستشارين
غير الكويتيني الذين استعان بهم
الصانع وكذلك املكلفني في إدارات
م �ك��ات �ب��ه ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ال� �ع ��دي ��د م��ن
املوضوعات املهمة داعيا الصانع
إل � ��ى ال �ت �ح �ل��ي ب� � ��روح امل �س��ؤول �ي��ة
وعدم املراوغة واستعمال أساليب
التضليل اإلع�لام �ي��ة واإلن �ج��ازات
الوهمية.
وأش��ار املعيوف إل��ى أن��ه سوف
ي �ت �ق��دم ب ��اق� �ت ��راح ��ات ف ��ي امل��رح �ل��ة
املقبلة بالتنسيق مع لجنة املوارد
البشرية في مجلس األم��ة لوضع
ت � � �ص� � ��ورات ت � �ح� ��د م � ��ن اس� �ت� �غ�ل�ال
امل � �ن� ��اص� ��ب ال� � � ��وزاري� � � ��ة ل�ل�ان �ت �ف ��اع
الشخصي املخالف لقواعد العدالة
االجتماعية واملصلحة العامة.

جانب من اجتماع لجنة األولويات أمس

واض � ��اف الري ان االج �ت �م��اع
ش � � � � � � � � ��ارك خ � �ل� ��ال � � � ��ه ع � � � � � � ��دد م� ��ن
ال �ق �ي��ادي�ين ف��ي امل�ج�ل��س االع�ل��ى
ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ح �ي��ث
اب � � � � � � � ��دوا م �ل��اح� � �ظ � ��ات� � �ه � ��م ع� �ل ��ى
ع � ��دد م ��ن امل ��وض ��وع ��ات م��ؤك��دا
اس �ت �م ��رار ال �ل �ج �ن��ة ف ��ي م�ت��اب�ع��ة

التنفيذ الحكومي ف��ي الجهات
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة وب � �ح� ��ث امل � �ع ��وق ��ات
التي ق��د تتعرض لها املشاريع
ملعالجتها واالسراع في حلها.

القضيبي يسأل العلي
عن تمويل المشاريع
الصغيرة والمتوسطة
قدم النائب أحمد القضيبي
س� � � ��ؤاال ال � � ��ى وزي� � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال �ص �ن��اع��ة د .ي��وس��ف ال�ع�ل��ي
ج ��اء ف �ي��ه :ذك ��ر وزي� ��ر ال�ت�ج��ارة
والصناعة د .يوسف العلي في
ت�ص��ري��ح ل��ه ن�ش��ر ف��ي صحيفة
االنباء بتاريخ  29يناير 2016
ان صندوق املشاريع الصغيرة
وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة م � � ��ول م � ��ا ي ��زي ��د
ع ��ن  40م� �ش ��روع ��ا ح �ت��ى االن.
ل ��ذا ي��رج��ى اف ��ادت ��ي وت��زوي��دي
باآلتي:
 ي ��رج ��ى ت� ��زوي� ��دي ب�ق��ائ�م��ةاملشاريع التي مولها صندوق
املشاريع الصغيرة واملتوسطة
س��واء ك��ان التقديم للصندوق
م �ب��اش��رة او ع�ب��ر ال �ب �ن��وك منذ
ان� �ط�ل�اق ال �ع �م��ل ف �ي��ه م ��ع ب�ي��ان
ن � ��وع ال� �ت� �م ��وي ��ل ل� �ك ��ل م� �ش ��روع
ونبذة عن املشروع.
 ي��رج��ى ب�ي��ان ع��دد ال�ف��رصال��وظ �ي �ف �ي��ة امل� �ت ��وق ��ع ت��وف��ره��ا
ل �ل �ع �م��ال��ة ال��وط �ن �ي��ة م ��ن خ�ل�ال
املشاريع التي تم املوافقة على
تمويلها.
 ي� ��رج� ��ى ت� � ��زوي� � ��دي ب� �ع ��ددامل� �ش ��اري ��ع ال� �ت ��ي ت �ق ��دم ��ت ال ��ى
ص �ن��دوق امل �ش��اري��ع ال�ص�غ�ي��رة
وامل� � �ت � ��وس� � �ط � ��ة م � �ن� ��ذ ان � �ط�ل��اق

أحمد القضيبي

ال�ع�م��ل ف�ي��ه وال �ت��ي ت��م رفضها
وامل � �ش ��اري ��ع ال� �ت ��ي ل ��م ت�ح�ص��ل
ع �ل��ى امل��واف �ق��ة ال�ن�ه��ائ�ي��ة حتى
االن وال تزال في طور الدراسة.
 يرجى تزويدي بالطلباتال� � �ت � ��ي ي� �ش� �ت ��رط� �ه ��ا ص � �ن� ��دوق
املشاريع الصغيرة واملتوسطة
ل � �ل � �م � �ت � �ق ��دم �ي�ن م � � ��ن اص� � �ح � ��اب
املشاريع.
 يرجى تزويدي باالجراءاتال� � �ت � ��ي ي� �ت� �خ ��ذه ��ا ال � �ص � �ن� ��دوق
ب�ع��د اس�ت�ق�ب��ال ال�ط�ل�ب��ات وآل�ي��ة
دراس �ت �ه��ا وامل��واف �ق��ة عليها او
رفضها.
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الطريجي يستفسر عن المستشارين
غير الكويتيين في التأمينات
وجه النائب عبدالله الطريجي
س��ؤاال ال��ى نائب رئيس مجلس
ال��وزراء وزير املالية وزير النفط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ج��اء
ف �ي��ه :يرجى ت ��زوي ��دي ب��أس�م��اء
ك��اف��ة امل �س �ت �ش��اري��ن وال �ب��اح �ث�ين
القانونيني غير الكويتيني الذين
ع� �م� �ل ��وا خ �ل ��ال ال � �س� ��ت س� �ن ��وات
امل��اض �ي��ة ل ��دى امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية وكذلك
ال ��ذي ��ن م ��ا زال � � ��وا ي �ع �م �ل��ون إل��ى
تاريخه وتحديد إن كان أيا منهم
حصل على موافقة املؤسسة في
ال �ع �م��ل أو ال �ت �ع��اون ب�ش�ك��ل غير
متفرغ مع أي جهة عمل خارجية
مع تحديد اسم الجهة ومكافآت
ك��ل ب��اح��ث وم�س�ت�ش��ار ق��ان��ون��ي،
وه� � ��ل ي �ت �ق ��اض ��ى أي م �س �ت �ش��ار
أو ب��اح��ث ق��ان��ون��ي أج ��را مقابل
الكتابة في الصحافة املحلية مع
تحديد اسم الصحيفة و هل ثمة

تعارض مع قوانني املؤسسة؟ أو
أي استثناء بهذا الخصوص؟
من جهة أخرى دعا الطريجي
ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س ال� � � � � � ��وزراء وزي � ��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد
وب�ش�ك��ل ع��اج��ل إل��ى ال�ع�م��ل على
ت��رح �ي��ل ال �ف �ن��ان ح��ات��م ال �ع��راق��ي
ع ��ن ال� �ك ��وي ��ت ك �م��ا ان �ت �ق��د وزي ��ر
اإلع� �ل ��ام وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود
والذي سمحت وزارته بمشاركة
ش� � �خ � ��ص ف� � � ��ي م � � �ه� � ��رج� � ��ان ه�ل�ا
ف �ب��راي��ر ل��ه م��واق��ف م�خ��زي��ة ضد
الكويت ودول مجلس التعاون
الخليجي.
وأض� � � � � � � ��اف ال � � �ط � ��ري� � �ج � ��ي ف ��ي
ت�ص��ري��ح ص�ح��اف��ي أن ال�ش��واه��د
ع� � ��دي� � ��دة ع � �ل� ��ى اإلس � � � � � ��اءة ال� �ت ��ي
وج �ه �ه��ا امل��دع��و ح��ات��م ال �ع��راق��ي
ل �ن��ا وف� ��ي أح �ل��ك ال� �ظ ��روف ال�ت��ي
م ��رت ع�ل��ى دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال�ع��ام

عبدالله الطريجي

 1990م �ش �ي��را إل� ��ى أن ل�ل�م��دع��و
حاتم أغاني مجد فيها الطاغية
امل �ق �ب��ور ص � ��دام ح �س�ين وأخ� ��رى
أس��اء فيها إل��ى اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة ودول ال�خ�ل�ي��ج كما
تغنى ومجد بالحوثيني الذين
ي �ن �ق �ل �ب��ون ع� �ل ��ى ال� �ش ��رع� �ي ��ة ف��ي

اليمن الشقيق وت �ش��ارك بالدنا
مع الشقيقة السعودية وآخرين
في محاربتهم.
وق ��ال ال�ط��ري�ج��ي ان ��ه سيكون
م ��ن امل �ع �ي��ب وامل� �خ ��زي أن يعكر
امل��دع��و حاتم أفراحنا وأعيادنا
ال��وط �ن �ي��ة ب ��ذك ��رى دح� ��ر امل�ح�ت��ل
العراقي.
وأض � ��اف رغ� ��م ت� �ج ��اوب وزي ��ر
االع�ل��ام ب�م�ن��ع ب��ث ال�ح�ف�ل��ة على
ال � �ه� ��واء م� �ب ��اش ��رة إال أن ت �ك��رار
موافقة وزارة اإلعالم على دخول
م �ث��ل ه � ��ذه ال� �ن ��وع� �ي ��ات ه� ��و أم��ر
غ�ي��ر م��رغ��وب وي�ح�م��ل اس�ت�ف��زازا
للشعب ال�ك��وي�ت��ي م�ت�س��ائ�لا هل
ت ��ري ��د وزارة اإلع� �ل ��ام ال �ت��ذاك��ي
أو امل��راه �ن��ة ع�ل��ى أن الكويتيني
ينسون من أساء لهم؟

أبل يسأل الكندري عن خدمات اإلنترنت
وجه النائب خليل أبل سؤاال
الى وزير املواصالت وزير الدولة
لشؤون البلدية عيسى الكندري
جاء فيه :مازالت الخدمات التي
ي�ت�ل�ق��اه��ا م�س�ت�خ��دم��و االن�ت��رن��ت
ف� � ��ي ال � �ك � ��وي � ��ت دون امل� �س� �ت ��وى
امل �ط �ل��وب وب �ق �ي �م��ة م �ب��ال��غ فيها
م� � � ��ن ق� � �ب � ��ل ش� � � ��رك� � � ��ات خ � ��دم � ��ات
االن�ت��رن��ت السلكية والالسلكية
ال� ��ذي� ��ن ي �ت �ح �ك �م��ون ف� ��ي س��رع��ة
وسعة االنترنت م��ن دون رقابة
جدية أو مجدية م��ن قبل وزارة
امل ��واص�ل�ات ال �ت��ي ي�ف�ت��رض أنها
ت �ش ��رف وت� ��راق� ��ب وت �ف �ت��ش ع�ل��ى
ت�ق��دي��م أف �ض��ل خ��دم��ة للجمهور
وت� � �ح� � �ق � ��ق أع � � �ل� � ��ى م � �س � �ت� ��وي� ��ات
الجودة املطلوبة وبأقل األسعار
للمستهلك  ،ل��ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي
وت � � ��زوي � � ��دي ب� ��أس � �م� ��اء ش ��رك ��ات
خ � ��دم � ��ات االن � �ت� ��رن� ��ت ال �س �ل �ك �ي��ة
والالسلكية املعتمدة واملرخصة
من قبل وزارة املواصالت.
وم � � � ��ا آل � � �ي� � ��ة ت � �ع � ��ام � ��ل وزارة
امل� � � � � � ��واص� � � �ل� � ��ات م� � � � ��ع ش � � ��رك � � ��ات
االتصاالت وخدمات االنترنت؟
وهل توجد رسوم تعرفة عامة
ورس ��وم ت�ع��رف��ة خ��اص��ة ملكاملات
االتصاالت الدولية عبر الخطوط
األرض�ي��ة م�ح��ددة م��ن قبل وزارة
امل��واص�ل�ات؟ وه��ل ت��وج��د رس��وم

خليل أبل

ح �س��ب ال �س ��رع ��ة وال �س �ع ��ة ال �ت��ي
ي� �ج ��ب أن ت �ت �ق �ي ��د ب � ��ه ش ��رك ��ات
االنترنت في حدها األعلى حني
تقديم الخدمة للمستهلكني.
وه� ��ل ي��وج��د ق � ��رار م ��ن وزارة
امل� � � � ��واص � �ل � ��ات ي � � �ل� � ��زم ش � ��رك � ��ات
االنترنت بالحد األقصى لقيمة
اش� �ت ��راك ��ات االن� �ت ��رن ��ت وي�ح�ظ��ر
ع �ل �ي�ه��ا ت� �ج ��اوز ه� ��ذا ال� �ح ��د؟ إذا
ك ��ان ��ت اإلج� ��اب� ��ة ب �ن �ع��م ف �ي��رج��ى
ت��زوي��دي بنسخة من ه��ذا القرار
وه � � ��ل ت � ��وج � ��د رق � ��اب � ��ة م � ��ن ق �ب��ل
ال ��وزارة للتأكد م��ن تطبيق هذا
القرار ،وإذا كان فعال هناك رقابة
وت�ف�ت�ي��ش ع�ل��ى ال�ق�ي�م��ة وال�س�ع��ة
وال�س��رع��ة لإلنترنت للمستهلك

ق� � � ��ام ال� � �ن � ��ائ � ��ب م� �ح� �م ��د ط �ن��ا
ب� �ت ��وج� �ي ��ه س� � � � ��ؤال ال� � � ��ى ن ��ائ ��ب
رئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء وزي� � ��ر امل��ال �ي��ة
وزي� � ��ر ال �ن �ف ��ط ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن ��س
ال �ص��ال��ح ب �خ �ص��وص مناقصة
الوقود البيئي طالب من خالله
بتزويده بتاريخ طرح مناقصة
ال��وق��ود البيئي وكيفية الطرح
وك� � ��م ع� � ��دد أس� � �م � ��اء ال� �ش ��رك ��ات
امل �ت �ق��دم��ة مل �ن��اق �ص ��ات ال ��وق ��ود
ال� �ب� �ي� �ئ ��ي؟ وك� � ��م ع� � ��دد ال �ع �ق��ود
ال�ت��ي ت��م التوقيع عليها بشأن
ال ��وق ��ود ال �ب �ي �ئ��ي ل �س �ن��ة 2014؟
وم � ��ا أس � �م� ��اء ال� �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
ت��م معها توقيع ع�ق��ود ال��وق��ود
البيئي سنة 2014؟
وم � � � � � ��ا أس � � � � �م � � � ��اء أص � � �ح� � ��اب
ال � �ش� ��رك ��ات ال� �ت ��ي ت� ��م ال �ت��وق �ي��ع
م� �ع� �ه ��ا وف � �ق� ��ا ل� �ع� �ق ��د ت��أس �ي��س
ال �ش��رك��ة وال��رخ �ص��ة ال �ت �ج��اري��ة
وامل �ف��وض بالتوقيع م��ع إرف��اق

محمد طنا

تلك املستندات؟ وك��م قيمة كل
عقد على ح��دة وم��دة التعاقد؟
وه � ��ل م� ��ن أص � �ح� ��اب ال �ش ��رك��ات
ال� �ف ��ائ ��زة ي �م �ل��ك م �ن �ص �ب��ا ع��ام��ا
س ��واء ب��ال�س�ل�ط��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة أو
السلطة التشريعية؟

الجيران يشيد بإنجاز الوثيقة
الوطنية لتعزيز الوسطية

ما آلية تحديد التسعيرة

ت� �ع ��رف ��ة م �ح �ل �ي��ة ودول� � �ي � ��ة ع �ب��ر
ش ��رك ��ات االت � �ص� ��االت وخ��دم��ات
االنترنت السلكية والالسلكية،
إذا كانت توجد يرجى تزويدي
بكشف يوضح ذل��ك ،كما يرجى
ت��وض �ي��ح ك �ي �ف �ي��ة ت �ح��دي��د ق�ي�م��ة
أس �ع��ار ال �ت �ع��رف��ة ع �ل��ى امل �ك��امل��ات
الدولية ومقارنتها بالتسعيرة
ف��ي ال� ��دول امل� �ج ��اورة م��ن ناحية
ان� �خ� �ف ��اض أو ارت� � �ف � ��اع ال �ق �ي �م��ة
خ ��اص ��ة ف ��ي ظ ��ل وج� � ��ود ب��دائ��ل
ل ��دى امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين عبر
وس ��ائ ��ل ال �ت��واص��ل االج �ت �م��اع��ي
ووج��ود بعض ضعاف النفوس
م� ��ن س � � ��راق امل � �ك� ��امل� ��ات ال ��دول� �ي ��ة
واملتاجرة بها باستخدام طرق
احتيالية.
وك � � � �ي � � ��ف ت� � �ت� � �ع � ��ام � ��ل وزارة
امل� � � � � � ��واص� � � �ل� � ��ات م� � � � ��ع ش � � ��رك � � ��ات
االت �ص��االت وخ��دم��ات االن�ت��رن��ت
السلكية وال�لاس�ل�ك�ي��ة ب�ش��أن ما
تقدمه تلك الشركات من عروض
لباقات تتعلق بالسعة والسرعة
وف��رض أس�ع��ار تختلف قيمتها
ب�ي�ن ك��ل ش��رك��ة وأخ � ��رى رغ ��م أن
ال �خ��دم��ة واح� � ��دة؟ وم ��ا امل�ع�م��ول
على تحديد مثل تلك التسعيرة؟
ك�م��ا ي��رج��ى تزويدي بكشف
ي��وض��ح ق�ي�م��ة أس �ع��ار االن�ت��رن��ت
امل �ن��زل �ي��ة وال �ف ��ردي ��ة وال �ت �ج��اري��ة

طنا :كم عدد الشركات المتقدمة
لمناقصة الوقود البيئي؟

ف � �ل � �م � ��اذا ي � ��وج � ��د اخ � � �ت� �ل��اف ف��ي
التسعيرة ب�ين ش��رك��ات خدمات
االنترنت عبر إيهام املستهلكني
ب ��اخ� �ت�ل�اف ال �ق �ي �م��ة ب�ي��ن م �ع��دل
ال �س��رع��ة وال �س �ع��ة وامل � ��دة ون��وع
ال� �خ ��دم ��ة م� �م ��ا ي �ج �ع��ل امل ��راق� �ب ��ة
ع�ل��ى األس �ع��ار غ�ي��ر م�ق�ي��د ب�ق��رار
الوزارة؟
وه � ��ل ت ��وج ��د دراس� � � ��ة ت �ع��رف��ة
ال� � � ��دوائ� � � ��ر ال � ��دول� � �ي � ��ة ال� �خ ��اص ��ة
امل � � � ��ؤج � � � ��رة ( )IPLCل � �خ ��دم ��ة
االنترنت عبر الكوابل البحرية
والبرية الدولية ودوائ��ر العبور
ودوائر الربط البيني؟ إذا كانت
ت��وج��د دراس � ��ة ي��رج��ى ت��زوي��دي
بنسخة منها.
وم� � � � ��ا م� � � � ��دى ص� � �ح � ��ة ع � � ��زوف
ش��رك��ات االن �ت��رن��ت ال��دول �ي��ة عن
ال� �ت� �ع ��ام ��ل م� ��ع ال � � � � ��وزارة ب�س�ب��ب
ارت � �ف � ��اع اس � �ع� ��ار دوائ� � � ��ر ال ��رب ��ط
البيني مقارنة بالدول املجاورة؟
وهل هناك خطة لجذب مثل هذه
ال�ش��رك��ات؟ إذا ك��ان ت��وج��د خطة
فيرجى تزويدي بما يفيد ذلك.

أش ��اد ال �ن��ائ��ب د.ع�ب��دال��رح�م��ن
ال� � �ج� � �ي � ��ران ب � ��ان� � �ج � ��از ال ��وث� �ي� �ق ��ة
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل� �ت� �ع ��زي ��ز ال��وس �ط �ي��ة
واالع � �ت� ��دال ب �ه��ذا ال ��وق ��ت وه ��ذه
الظروف الذي يحتاج معها إلى
ت��وض�ي��ح ال��وس�ط�ي��ة بمفهومها
ال� �ص� �ح� �ي ��ح وال� � �ت � ��ي ه � ��ي م �ن �ه��ج
ب �ي�ن اإلف� � � ��راط وال� �ت� �ف ��ري ��ط ح�ي��ث
مازال االنحراف في هذا املفهوم
م��اث�ل�ا ل �ل �ع �ي��ان وه ��و م ��ا ي�ع��ان��ي
م�ن��ه ال�ع��ال��م ال�ع��رب��ي واإلس�لام��ي
والغربي.
وأض� � � � � ��اف ان ال� � �ت� � �ط � ��رف ه��و
ال �ت �ط��رف س ��واء ك ��ان ف��ي ال�ش��رق
أو الغرب كما أن التطرف يشمل
ك ��اف ��ة م� �ن ��اح ��ي ال� �ح� �ي ��اة ف�ل�ي��س
ال�ت�ط��رف م�ح�ص��ورا ف��ي ال�ع�ب��ادة
أو العقيدة بل يشمل التطرف في
الجانب السياسي واالجتماعي
وال� � � �ث� � � �ق � � ��اف � � ��ي واالق � � � �ت � � � �ص� � � ��ادي
واألخ �ل��اق � ��ي ال �س �ل��وك��ي ك �م��ا أن
الغلو وم�ج��اوزة الحد ق��د يكون
في امللبس أو املأكل أو املشرب أو
اللعب واللهو فكل ه��ذه مظاهر
تنافي خلق الوسطية واالعتدال.
وأش� ��ار ال �ن��ائ��ب ال �ج �ي��ران إل��ى
أن ال �ش��ري �ح��ة امل �س �ت �ه��دف��ة ل �ه��ذا
مل �ش��روع ه��ي ف �ئ��ات ال �ش �ب��اب من
ال �ج �ن �س�ي�ن خ ��اص ��ة ف� ��ي م ��راح ��ل
التعليم األولى والتعليم العالي
والتجارب أثبتت على مستوى
ال �ع��ال��م وع �ل��ى ال�ص�ع�ي��د ال��دول��ي
وأن ك � ��ل م � ��ن ي � �ق� ��وم ب �ع �م �ل �ي��ات
التفجير واإلره ��اب ويعتقد في
ق � ��رارة ن �ف �س��ه اح �ت �ك��ار ال�ح�ق�ي�ق��ة
وإقصاء اآلخرين كمنهج يسير

د.عبدالرحمن الجيران

عليه ف��ي ال�ح�ي��اة سيصل حتما
ال��ى ال��وق��وع ف��ي ب��راث��ن الجريمة
اي��ا ك��ان طريقها ومشربها وكل
ه� ��ذه االن� �ح ��راف ��ات ت �ق��ع ف ��ي فئة
الشباب فقط في غالبيتها.
وأش � ��اد ب �ج �ه��ود وزي� ��ر ال �ع��دل
واألوق� ��اف وال �ش��ؤون اإلسالمية
يعقوب الصانع وجهود الوكيل
ف� ��ري� ��د ع� � �م � ��ادي ب� ��ال� ��دف� ��ع ق ��دم ��ا
النجاز هذه الوثيقة التي تعتبر
ت ��وث �ي �ق ��ا ت ��اري� �خ� �ي ��ا ل �س �ي��اس �ي��ة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وت�ع�ت�ب��ر م�ف�خ��رة
وانجازا تقدمه للعالم اإلسالمي
ال��ذي بات اليوم أح��وج ما يكون
لتطبيقات برامج ومبادرات هذه
ال��وث�ي�ق��ة ال �ت��ي ت�ع��ال��ج وتحصن
ق �ي��م وم �ف��اه �ي��م أج� �ي ��ال ال �ش �ب��اب
وت��وج�ه�ه��ا ال��وج�ه��ة الصحيحة
ل� �ل� �ت� �ن� �م� �ي ��ة وال� � �ب� � �ن � ��اء ل� �س� �ع ��ادة
البشرية جمعاء.
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برعاية أمير البالد ويستمر يومين

مؤتمر االقتصاد المعرفي يبدأ أعماله اليوم

أعلن االمني العام للمجلس االعـــــلـــى
للتخطيـــــــط والتنميــــــة د .خالد مهدي
عن انطالق فعاليات املؤتمر الوطني
وظ��ائ��ف ال��دول��ة املعاصرة م��ن منظور
االق � �ت � �ص ��اد امل� �ع ��رف ��ي ال � �ي� ��وم االث �ن�ي�ن
برعاية سامية م��ن سمو ام�ي��ر البالد
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح
وبحضور وزي��ر الشؤون االجتماعية
والعمل وزير الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح والذي يتناول
دور االق �ت �ص��اد امل �ع��رف��ي ف��ي وظ��ائ��ف
الدولة املعاصرة.
واوض� � � ��ح د .م� �ه ��دي ف� ��ي ت �ص��ري��ح

ص � �ح� ��اف� ��ي ان م� ��ؤت � �م� ��ر االق � �ت � �ص� ��اد
املعرفي يستمر يومني ويطرح ورش
ع �م��ل وج �ل �س��ات ت �ن��اق��ش ال �ع��دي��د من
امل��وض��وع��ات ذات االه�م�ي��ة ف��ي مجال
االق�ت�ص��اد املعرفي كاشفا ع��ن ان هذا
املؤتمر سيكون محورا اساسيا سنبدأ
ب��ه ل�ت��أس�ي��س وان �ش��اء امل��رك��ز الوطني
ل�ل�اق �ت �ص ��اد امل� �ع ��رف ��ي ال� � ��ذي س �ي �ك��ون
منصة انطالق نحو الجهود املتعددة
فيما يختص في الركائز املتعلقة في
االقتصاد املعرفي ومنها تعزيز ركيزة
رأس امل ��ال ال �ب �ش��ري االب ��داع ��ي ول�ي��س
االي��داع��ي وت�ع��زي��ز الشبكات املعرفية

داخ��ل وخ��ارج الكويت ب��االض��اف��ة الى
ال�ت�ش��ري�ع��ات وامل�ت�ط�ل�ب��ات التشريعية
الالزمة لتفعيل هذه املنصة.
واك��د ان االم��ان��ة العامة للتخطيط
ان �ه��ت اس �ت �ع��دادات �ه��ا الط�ل�اق امل��ؤت�م��ر
وال� � ��ذي س� ��وف ي�س�ت�ق�ب��ل ال �ع��دي��د م��ن
ال� �خ� �ب ��راء وامل �خ �ت �ص�ي�ن وامل� �س ��ؤول�ي�ن
الحكوميني من دول مجلس التعاون
الخليجي ومن ال��دول العربية مشيرا
ال ��ى ان امل��ؤت �م��ر ت��م ب��دع��م م��ن امل�ع�ه��د
ال �ع��رب��ي ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط وال �ب �ن��ك ال��دول��ي
وب ��رن ��ام ��ج االم� � ��م امل �ت �ح ��دة االن �م��ائ��ي
وش��رك��ة ه� ��واوي وش��رك��ة ت��ي اي سي

العمير :رفع الدعم لن يمس
دخل المواطن محدود الدخل
أك ��د وزي� ��ر األش �غ ��ال وزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس األم��ة د .علي العمير
أن رفع الدعم عن البنزين والكهرباء
وغيرها من األم��ور لن تمس املواطن
محدود الدخل.
وقال العمير في تصريح صحافي
على هامش افتتاحه معرض ومؤتمر
ق �ط��اع ال�ه�ن��دس��ة ال�ص�ح�ي��ة ام� ��س ان
ه �ن��ال��ك ن �ق��اش��ا ح��ال �ي��ا ح ��ول م��واط��ن
الهدر وكيفية ترشيد االنفاق وكيفية
االس � �ت � �ف� ��ادة م� ��ن ه � ��ذه امل � � � ��وارد ال �ت��ي
ي �ص��رف ع�ل�ي�ه��ا م�ب��ال��غ ط��ائ�ل��ة س��واء
ك��ان��ت ال�ك�ه��رب��اء أو البنزين وغيرها
وكيفية تحقيق االستفادة القصوى
منها ومنع الهدر.
وذكر أن املجلس األعلى للتخطيط
وم� � �ج� � �ل � ��س ال � � � � � � � � � ��وزراء ن � ��اق� � �ش � ��ا ف ��ي
اجتماعهم األربعاء املاضي هذا األمر
ووض �ع��ت ب�ع��ض امل��رئ �ي��ات وال�ح�ل��ول
لها مؤكدا أنه تم األخذ بعني االعتبار
ال�ش��رائ��ح م �ح��دودة ال��دخ��ل وستكون
املعالجة مرضية للجميع ول��ن تؤثر
سلبا على املواطنني.
وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب �ت �ق ��ري ��ر دي� � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ال �خ��اص ب� ��وزارة االش�غ��ال
وال��ذي ناقشه مجلس االم��ة األسبوع

د .علي العمير

امل��اض��ي ق��ال العمير ان ال�ت�ق��ري��ر ك��ان
م��رف��وع��ا م��ن ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات ال�ت��ي
وض�ع��ت ب�ع��ض امل�ش��اري��ع ولوائحها
التنفيذية س��واء القوانني املنجزة أو
التي بصدد االنجاز
وذكر ان االشغال من اقل الوزارات
ال �ت��ي ك ��ان ف�ي�ه��ا ت��أخ��ر ف��ي ل��وائ�ح�ه��ا
التنفيذية مضيفا اننا سنتعاون في
هذا األمر مع باقي الجهات الحكومية
من أجل تنشيط االنجاز ورفع نسبته
في كل القطاعات الحكومية.
وق � ��ال ان� ��ه ب �ص �ف �ت��ه وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم � ��ة ف ��إن ��ه ي�ت��اب��ع

اللوائح التنفيذية وسرعة انجازها
حتى يتم االستفادة من القوانني التي
اقرت في مجلس األمة.
وعن املعرض اشاد الوزير العمير
ب ��امل �ش ��اري ��ع ال �ح �ي��وي��ة امل �ه �م��ة ال �ت��ي
ت �ض �م �ن �ه��ا امل � �ع� ��رض وال � �ت� ��ي ت�ت�ع�ل��ق
بصحة امل��واط��ن وال�ب�ي�ئ��ة بشكل ع��ام
اضافة الى عرض للموارد الطبيعية
وخ � ��اص � ��ة امل� � �ي � ��اه وك� �ي� �ف� �ي ��ة ت �ح �ق �ي��ق
االس�ت�ف��ادة القصوى منها وتخفيف
ال�ع��بء البيئي ع��ن أي ن�ش��اط حيوي
سواء كان صناعيا أم بشريا.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال��وك �ي��ل امل�س��اع��د
ل�ق�ط��اع ال�ه�ن��دس��ة الصحية املهندس
وليد الغانم إن ميزانية القطاع للعام
امل��ال��ي ال�ح��ال��ي ت�ق��در بخمسة ماليني
دي �ن��ار ف�ي�م��ا ي �ت��وق��ع ان ت �ص��ل ال �ع��ام
املقبل إل��ى  80مليون دي�ن��ار لوجود
خ �م �س��ة م �ش ��اري ��ع ج ��دي ��دة س�ي�ج��ري
توقيعها.
وف �ي �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب� �م� �ش ��روع امل �ي ��اه
امل�ع��ال�ج��ة ( 1دي) اف ��اد ب��ان امل�ش��روع
ب��ان�ت�ظ��ار امل��واف �ق��ات امل��ال �ي��ة األخ �ي��رة
ل � �ل � �ع ��رض ع � �ل ��ى دي � � � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة
وتوقيع العقد متوقعا أن يتم خالل
مارس املقبل.

ت � ��ي وب � ��دع � ��م اع �ل��ام � ��ي م � ��ن ال� �ش ��رك ��اء
االعالميني.
وذك � � ��ر ان امل ��ؤت� �م ��ر ي �ش �ت �م��ل ع�ل��ى
ورشتي عمل متخصصتني كما حظي
ب�ت�س�ج�ي��ل اي �ج��اب��ي م��ن ق�ب��ل ال�ج�ه��ات
ال ��راغ� �ب ��ة ف ��ي امل� �ش ��ارك ��ة م ��ن ال �ج �ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة وم � � ��ن خ � � � ��ارج ال� �ك ��وي ��ت
معربا ع��ن امله ف��ي ان يخرج املؤتمر
ب �ت��وص �ي��ات ع�م�ل�ي��ة ق��اب �ل��ة للتطبيق
تكون بمثابة بناء لبنة اول��ى لوضع
رك ��ائ ��ز االق� �ت� �ص ��اد امل �ع ��رف ��ي ب �ص��ورة
متكاملة في الكويت.

د .خالد املهدي متحدثا للصحافيني

الكويت شاركت في ملتقى
النانو الخليجي
أك � ��د امل �ك �ت��ب اإلق �ل �ي �م��ي ل�ل�م�ن�ظ�م��ة
ال �ع��امل �ي��ة الس �ت �ث �م��ار أوق � � ��ات ال� �ف ��راغ
ب��ال �ع �ل��وم وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا (م �ل �س��ت)
 آس �ي��ا أه�م�ي��ة م �ش��ارك��ة ال �ك��وي��ت فيامل�ل�ت�ق��ى ال�خ�ل�ي�ج��ي ال �ث��ان��ي للتثقيف
بتقانة النانو ال��ذي عقد ف��ي سلطنة
ع � �م ��ان أخ� � �ي � ��را .ق� � ��ال رئ � �ي ��س امل �ك �ت��ب
اإلقليمي للمنظمة العاملية الستثمار
أوقات الفراغ بالعلوم والتكنولوجيا
(ملست) عدنان املير إن وف��د الكويت
املشارك في امللتقى الخليجي الثاني
ل�ل�ت�ث�ق�ي��ف ب�ت�ق��ان��ة ال �ن��ان��و ال� ��ذي عقد
في سلطنة عمان أخيرا تعرف خالل
م�ش��ارك�ت��ه ع�ل��ى آخ ��ر امل�س�ت�ج��دات في
م�ج��ال ت�ق��ان��ة (ال�ن��ان��و) خ�ص��وص��ا في
دول الخليج.

وأض ��اف امل�ي��ر ف��ي ت�ص��ري��ح لكونا
أن ال �ك��وي��ت ح��رص��ت ع �ل��ى امل �ش��ارك��ة
ف��ي امل�ل�ت�ق��ى ب��وف��د ب��إش��راف (م�ل�س��ت)
إل ��ى ج��ان��ب ال �خ �ب��راء وامل�ت�خ�ص�ص�ين
ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين ل�ت�ع��زي��ز م �ب��دأ االب �ت �ك��ار
وال �ت �ط��وي��ر ل� ��دى ال �ط��ال��ب وامل�ج�ت�م��ع
ال �ت��رب��وي ك �ك��ل وح �ث �ه��م ع �ل��ى ال�ب�ح��ث
ف��ي م �ج��ال ال�ن��ان��و خ�ص��وص��ا ف��ي ظل
ث��ورة القرن ال�ـ  21التي ستمكننا من
القضاء على مشكالت العالم ووضع
ب��دائ��ل وح �ل��ول م�ن��اس�ب��ة ب��اس�ت�خ��دام
هذه التقانة.
م��ن جانبها قالت املوجهة األول��ى
ل �ل �ح��اس��وب ب�م�ن�ط�ق��ة م �ب ��ارك ال�ك�ب�ي��ر
التعليمية وممثلة وزارة التربية في
ال�ف�ع��ال�ي��ات ب�ش��رى ال�ب�ح��ر إن الكويت

ش��ارك��ت بمحورين األول (دور تقانة
ال �ن��ان��و ف ��ي ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ح��ث ال�ع�ل�م��ي
وتعزيز االب�ت�ك��ار ل��دى ال�ط��ال��ب) ال��ذي
ق��دم��ه ال �ب��روف �ي �س��ور ع�ل��ي ب��و م�ج��داد
ب��ورق��ة علمية بعنوان االس�ت�ف��ادة من
ت�ق��ان��ة ال�ن��ان��و ف��ي ح��ل مشكلة ع��زوف
ال �ط �ل �ب��ة ع ��ن ال �ت �خ �ص �ص��ات ال�ع�ل�م�ي��ة
وأوضحت ان الورقة اقترحت التحكم
باملجهر اإللكتروني املاسح عن بعد
ب��واس �ط��ة األج �ه ��زة ال�ح��دي�ث��ة اآلي �ب��اد
واالي� �ف ��ون ب�ح�ي��ث ي�م�ك��ن ل�ل�ط��ال��ب في
مرحلة االبتدائي استخدام وتشغيل
ج �ه��از ع��ال��ي ال��دق��ة ب��واس �ط��ة اآلي �ب��اد
حيث نجحت التجربة ونالت جوائز
ع� �ل ��ى امل � �س � �ت� ��وى امل� �ح� �ل ��ي وال� �ع ��رب ��ي
والعاملي.

توزيع  %73.9من قسائم المطالع
أع� � �ل� � �ن � ��ت امل� � ��ؤس � � �س� � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل�ل��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ان �ت �ه��اء ت��وزي��ع
 9002ق�س�ي�م��ة ب�ن�س�ب��ة 73.9%م � ��ن
ال �ق �س��ائ��م ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي م �ش��روع
ج � �ن� ��وب امل� � �ط �ل��اع اإلس � �ك� ��ان� ��ي م��ن
ال� �ع ��دد االج� �م ��ال ��ي ال �ب��ال��غ 12177
وح � � � ��دة س �ك �ن �ي ��ة ل �ل �س �ن ��ة امل ��ال� �ي ��ة

الحالية وقالت املؤسسة في بيان
صحافي ان ما تبقى من الدفعات
س �ي �ت��م االع �ل��ان ع �ن �ه��ا وت��وزي �ع �ه��ا
وف �ق��ا ل �ج��دول ال �ت��وزي �ع��ات للسنة
املالية ليكون املتبقي من القسائم
الحكومية باملشروع  3175قسيمة.
وذك� � � ��رت ان امل ��ؤس� �س ��ة ان �ت �ه��ت

م��ن ت��وزي��ع ال �ض��واح��ي (ان  8وان
 9وان  10وان  )11ف� ��ي ج �ن��وب
املطالع ويجرى حاليا توزيع أول
دف�ع��ة م��ن ال�ض��اح�ي��ة ( ان  )6وفقا
ل�ج��دول ال�ت��وزي�ع��ات للسنة املالية
.2016/2015
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

الفصل التشريعي األول 387 :سؤاال
معدل الرد على األسئلة

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

%27.4

%39.3
%91.7

األسئلة

الجواب

العدد
املعدل

355
٪ 91٫7

32
٪ 9٫3

%91.5

%27.9
إجمالي
األسئلة
387
٪ 100

21
٪ 5٫4

108
٪ 27٫9

106
٪ 27٫4

152
٪ 39٫3

387
٪ 100

منصب نائب رئيس مجلس الوزراء
بسؤال واحد يليه وزارة الخارجية
ب�س��ؤال�ين ي�ل�ي��ه وزارة ال �ت �ج��ارة ب �ـ 4
أسئلة يليه وزارتا االرشاد واألنباء
والبريد والبرق والهاتف بـ  5أسئلة
ثم وزارة الدفاع بـ  9أسئلة.
أم��ا معدل اإلجابة على األسئلة
ف �ق��د ت �ص��درت �ه��ا وزارات االرش � ��اد
واألنباء والدفاع واألوقاف والبريد
وال� �ه ��ات ��ف وال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
والكهرباء وامل��اء واملالية ومنصب
ن��ائ��ب رئ�ي�ـ�ـ�ـ��س م�ج�ل�ـ�ـ�ـ�ـ��س ال �ـ �ـ �ـ �ـ��وزراء
ب � �ـ  % 100م� ��ن اج� �م ��ال ��ي األس �ئ �ل��ة
ف � ��ال� � �ش � ��ؤون ب� � �ـ  % 95ف ��ال �ت ��رب �ي ��ة
والتعليم بـ .% 90
وت� ��وض� ��ح ال � � �ج� � ��داول وال� ��رس� ��وم
ال �ب �ي��ان �ي��ة ع� ��دد أس �ئ �ل��ة ال� �ن ��واب في
ال �ف �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي األول وع� ��دد
األس� �ئ� �ل ��ة ال� �ت ��ي ت �ل �ق �ت �ه��ا ك ��ل وزارة
ونسبة اإلجابة وتصنيف اإلجابات.

الجواب
354
٪ 91٫5

32
٪ 8٫3

أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة

المدة الفعلية
للفصل األول:
1429يوما

%5.4

إجمالي األسئلة:
 387سؤاال

%33.9

إجمالي األجوبة:
 355جوابا

%9.6
%11.4

%20.2

معدل الرد٪ 91.7 :

%14.4

الوزارة

رئيس الوزراء

الدولة

األشغال

الشؤون

الكهرباء واملاء

متوسط توجيه
األسئلة0.3 :
سؤال يوميا

لم يتم الرد

باقي الوزارات

بلغ إجمالي األسئلة في الفصل
ال �ت �ش ��ري �ع ��ي األول مل �ج �ل��س األم� ��ة
 387س � ��ؤاال وق� ��د رد ال� � � ��وزراء على
 355س� ��ؤاال م�ن�ه��ا ب �م �ع��دل % 91.7
وشارك في تقديم األسئلة  48نائبا
وق��د تصدر قائمة النواب من حيث
ت ��وج� �ي ��ه األس� �ئ� �ل ��ة ال� �ن ��ائ ��ب م�ح�م��د
أح �م ��د ال��رش �ي��د ب� �ـ  40س � ��ؤاال ي�ل�ي��ه
ال�ن��ائ��ب ع�ل��ي ال��دب��وس ب �ـ  31س��ؤاال
ثم النائب خالد املضف بـ  20سؤاال
يليه ال�ن��ائ��ب عبدالباقي ال �ن��وري بـ
 17سؤاال وكان أقل النواب توجيها
ل�لأس �ئ �ل��ة ال � �ن� ��واب ن ��اي ��ف ال ��دب ��وس
وناصر املعيلي وعلي العمر وعلي
ال� �ف� �ض ��ال ��ة وع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال �خ ��ال ��د
وعبدالرزاق الزيد وسليمان الذويخ
وخ�ل�ي��ل امل��زي��ن وح �م��د امل �ش��اري كل
ق ��دم س� ��ؤاال واح � ��دا .ي�ل�ي�ه��م ال �ن��واب
ي�ع�ق��وب ال�ح�م�ي�ض��ي وع �ل��ي امل ��واش
وع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز امل � �س� ��اع� ��د وراش � � ��د
ال�ه��اج��ري وح�م��ود النصف وأحمد
ال� �ع� �ب ��دال� �ج� �ل� �ي ��ل ك � ��ل ق � � ��دم س ��ؤال�ي�ن
والنائب خالد الفهيد بـ  3أسئلة.
وأك �ث��ر ال � ��وزارات تلقيا لألسئلة
م� �ن� �ص ��ب رئ � ��اس � ��ة ال � � � � � ��وزراء ت �ل �ق��ى
 78س� ��ؤاال ف� � ��وزارة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
مجلس ال��وزراء بـ  57س��ؤاال ف��وزارة
األشغال بـ  44سؤاال فوزارة الشؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ب �ـ  40س��ؤاال
وكانت الوزارات األقل تلقيا لألسئلة

دور
االنعقاد
العدد
املعدل

األول

الثاني

الثالث

الرابع

اإلجمالي

تصنيف
األسئلة
العدد
املعدل

عدم
اختصاص
1
٪ 0٫3

إجمالي
األسئلة
387
٪ 100

إجمالي األسئلة

نتناول في هذه الحلقة
الثانية أسئلة النواب
واألجوبة في الفصول
التشريعية األول والثاني
والثالث والرابع وتبين أن
أسئلة الفصل األول بلغت
 387سؤاال مقدمة من
 48نائبا وقد رد الوزراء
على  355سؤاال منها
بمعدل  ٪ 91.7فيما بلغت
اسئلة الفصل الثاني 397
سؤاال مقدمة من  35نائبا
فيما بلغت اسئلة الفصل
الثالث  611سؤاال مقدمة
من  42نائبا وقد رد الوزراء
على  508أسئلة بمعدل
 ٪ 83.1وقد بلغت اسئلة
الفصل التشريعي الرابع
 385سؤاال مقدمة من 41
نائبا وإلى التفاصيل:

%0.3 %8.4

%5.4

%9.3

لم يتم الرد

تصنيف األسئلة

العدد

78

57

44

40

37

131

387

املعدل %

20٫2

14٫4

11٫4

10٫3

9٫6

33٫9

100
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

09

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

و 355جوابا في  1429يوما
تصنيف األسئلة التي تلقاها الوزراء

 % 20من أسئلة
الفصل األول
وجهت إلى رئيس
الوزراء
النواب ركزوا
على وزارات
الدولة واألشغال
والشؤون
محمد الرشيد أكثر
النواب توجيها
لألسئلة
بـ  40سؤاال
الخارجية تلقت
سؤالين ولم ترد
إجابات اإلرشاد
والدفاع
واألوقاف
والهاتف والتجارة
% 100

الردود
الوزراء

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي األول

ردود الوزراء
اجمالي
األسئلة

األجوبة

عدم
اختصاص

املجموع

لم يتم
الرد

النائب

عدد
األسئلة

1

ابراهيم خريبط

16

26

2

أحمد الفوزان

8

 27عبدالعزيز الخالد

3

أحمد السرحان

6

28

أحمد املوسوي

15

عبدالعزيز
املساعيد

29

عبدالله الشمري

6

30

علي املواش

2

31

علي الفضالة

1

32

علي العمر

1

33

علي الدبوس

31

34

غنام الجمهور

13

35

فالح الحجرف

6

36

مبارك الدبوس

16

37

محمد الرشيد

40

م
املعدل

اإلرشاد واألنباء

5

5

-

5

-

٪ 100

الخارجية

2

-

-

-

2

٪0

الدفاع

9

9

-

9

-

٪ 100

الداخلية

23

18

-

18

5

٪ 78.5

األشغال

44

38

1

39

5

٪ 88.6

األوقاف

4

4

-

4

-

٪ 100

البريد والبرق والهاتف

5

5

-

5

-

٪ 100

التجارة والصناعة

4

4

-

4

-

٪ 100

التربية والتعليم

20

18

-

18

20

٪ 90

الدولة

57

51

-

51

6

٪ 89.5

الشؤون

40

38

-

38

2

٪ 95

الصحة

27

24

-

24

3

٪ 88.9

العدل

10

7

-

7

3

٪ 70

الكهرباء واملاء

37

37

-

37

-

٪ 100

املالية

21

21

-

21

-

٪ 100

نائب رئيس مجلس الوزراء

1

1

-

1

-

٪ 100

رئيس الوزراء

78

74

-

74

4

٪ 94.4

االجمالي

387

354

1

355

32

٪ 91.7

4

 5أحمد العبدالجليل

2

م

النائب

عدد
األسئلة

عبدالرزاق الزيد

1

6

أحمد الخطيب

4

7

حسن حيات

7

8

حمد خليفة
الحميدة

5

9

حمد املشاري

1

10

حمد العيار

5

11

حمود النصف

2

12

خالد املضف

20

13

خالد الفهيد

3

14

خالد الغنيم

4

15

خليفة الجري

16

16

خليل املزين

1

17

راشد الهاجري

2

18

راشد التوحيد

14

19

راشد الفرحان

7

20

زياد الكاظمي

12

21

سامي املنيس

5

22

سليمان املطوع

7

 46يعقوب الحميضي

38

محمد قبازرد

 39محمد حمد البراك

1
2

4
10

40

محمد الوزان

6

41

محمد السديران

4

42

مرضي األذينة

5

43

مضحي املعصب

4

44

ناصر املعيلي

1

45

نايف حمد
الدبوس

1
2

23

سليمان الذويخ

1

47

يوسف الرفاعي

7

24

عباس املناور

10

48

يوسف املخلد

5

 25عبدالباقي النوري

17

اإلجمالي

387

10
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أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

الفصل التشريعي الثاني 397 :سؤاال
معدل الرد على األسئلة

%4.3

%0.3
%0.3

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

تصنيف األسئلة

%4

%22.9

%32

%95.3

%95.5

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

إجمالي
األسئلة

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الخامس اإلجمالي

العدد

380

17

397

العدد

82

127

91

74

23

397

املعدل

% 95.7

% 4.3

٪ 100

املعدل

٪ 20٫7

٪ 32

٪ 22٫9

٪ 18٫6

٪ 5٫8

٪ 100

تصنيف
األسئلة
العدد

طلب
تمديد

لم يتم
الرد

إجمالي
األسئلة

379

1

1

16

397

املعدل

٪ 95٫5

٪ 0٫3

٪ 0٫3

٪4

٪ 100

عدم
الجواب
اختصاص

أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة

المدة الفعلية
للفصل الثاني:
1418يوما

إجمالي األجوبة:
 380جوابا

%14.6
%9.3 %9.3

معدل الرد٪ 95.7 :
الوزارة

الدولة

األشغال

التربية والتعليم

الصحة

الداخلية

الكهرباء واملاء

باقي الوزارات

متوسط توجيه
األسئلة0.3 :
سؤال يوميا

%7.1
%7.1
إجمالي األسئلة

األش � �غ� ��ال ب� �ـ  58س� � ��ؤاال ووزارت � � ��ا
الصـــحة والتربية والتعليم بـ 37
س ��ؤاال ل�ك��ل وزارة وال � ��وزارة األق��ل
تلقـــــيا لألسئلـــة هـــي الخارجية
ب� �س ��ؤال�ي�ن ث� ��م االرش� � � ��اد واالن � �ب� ��اء
والدفـــاع واالوقـــاف بـ  4أسئلة لكل
وزارة.
و ل��م ي�ت�ل��ق رئ �ي��س ال� � ��وزراء أي
أس� �ئ� �ل ��ة ف� ��ي ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
ال�ث��ان��ي وبالنسبة مل�ع��دل اإلج��اب��ة
ع� �ل ��ى األس � �ئ � �ل� ��ة ف� �ق ��د ت �ص��درت �ه��ا
وزارات ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة وال� � ��دف� � ��اع
واألوق � � � � � � � ��اف وال � � �ب� � ��ري� � ��د وال� � �ب � ��رق
وال � �ه� ��ات� ��ف وال� �ت ��رب� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م

بنسبة  % 100حيث جاوبت على
ك��ل األس�ئ�ل��ة امل��وج�ه��ة ل�ه��ا ف ��وزارة
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
ب� �ـ  % 99م ��ن اج �م��ال��ي األس�ئ�ل�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة
ف �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��وزارة ال��داخ�ل�ي�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��ة ب� �ـ % 96.4
م� ��ن اج� �م ��ال ��ي األس� �ئ� �ل ��ة وت��وض ��ح
ال �ج��داول وال��رس��وم البيانية عدد
أسئلة النواب في الفصل التاسع
وع� ��دد األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي ت�ل�ق�ت�ه��ا كل
وزارة ونسبة اإلج��اب��ة وتصنيف
االجابات.

%28.2

%24.4

إجمالي األسئلة:
 397سؤاال
لقطة من إحدى جلسات دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني

%18.6

%20.7
الرابع

ب � �ل ��غ إج � �م� ��ال� ��ي األس � �ئ � �ل� ��ة ف��ي
الفصل التشريعي الثاني ملجلس
األمة  397سؤاال ورد ال��وزراء على
 380س��ؤاال منها بمعدل % 95.7
وش � � ��ارك ف ��ي ت �ق��دي��م األس �ئ �ل ��ة 35
نائبا وقد تصدر قائمة النواب من
حيث توجيه األسئلة النائب راشد
سيف الحجيالن بـ  39سؤاال يليه
النائب مبارك الدبوس بـ  34سؤاال
يليه النائب ابراهيم خريبط بـ 31
س ��ؤاال ث��م ال�ن��ائ�ب��ان عيسى بهمن
وفالح الحجرف بـ  30سؤاال وكان
أق � ��ل ال � �ن� ��واب ت��وج �ي �ه��ا ل�لأس �ئ �ل��ة
ال� �ن ��واب ج��اس��م االس� �ت ��اذ وح�س��ن
ح �ي��ات وي��وس��ف امل�خ�ل��د وي��وس��ف
ال� � ��وزان ب �س��ؤال واح� ��د ل �ك��ل منهم
وال � � �ن� � ��واب اح � �م� ��د ال �ع �ب��دال �ج �ل �ي��ل
وخ� � ��ال� � ��د ال� � �ط � ��اح � ��وس ودل� �ي� �ه ��ي
ال � �ه� ��اج� ��ري وم� � �ب � ��ارك ال� �ح� �س ��اوي
ون��اص��ر العصيمي ب�س��ؤال�ين لكل
م�ن�ه��م ف��ال �ن��ائ��ب زي ��د ال �ك��اظ �م��ي بـ
 3اس �ئ �ل ��ة ث� ��م ال� �ن ��ائ� �ب ��ان ج �م �ع��ان
ال�ح��ري�ت��ي وم�ح�م��د ال �س��دي��ران ب �ـ 4
أسئلة لكل منهما.
وأكثر ال ��وزارات تلقيا لألسئلة
وزارة ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س
ال � �ـ � �ـ� ��وزراء ب � �ـ  97س � � ��ؤاال ف� �ـ� �ـ ��وزارة

%5.8

العدد

97

58

37

37

28

28

112

397

املعدل %9.3 %14.6 %24.4 %

%9.3

%7.1

%100 %28.2 %7.1
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

11

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

و 380جوابا في  1418يوما
تصنيف األسئلة التي تلقاها الوزراء

 35نائبا وجهوا
األسئلة تصدرهم
الحجيالن
بـ  39سؤاال
 ٪ 24٫4من
األسئلة وجهت
إلى وزارة الدولة
و ردت عليها
جميعا باستثناء
سؤال
إجابات الخارجية
والدفاع واألوقاف
والهاتف والتربية
٪ 100
وزارات التربية
والصحة والداخلية
دخلت اهتمام
النواب مع األشغال
والكهرباء

الردود
الوزراء

ردود الوزراء
اجمالي
األسئلة

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي الثاني
لم يتم الرد

عدم
املجموع طلب تمديد
األجوبة
اختصاص

م

لم يصل الرد
حتى حينه

النائب

املعدل

عدد
األسئلة

1

ابراهيم املطوع

8

اإلرشاد واألنباء

4

3

-

3

-

1

٪ 75

2

ابراهيم خريبط

31

الخارجية

2

2

-

2

-

-

٪ 100

3

ابراهيم امليلم

5

الدفاع

4

4

-

4

-

-

٪ 100

4

احمد
العبدالجليل

2

الداخلية

28

27

-

27

1

-

٪ 96.4

5

جاسم االستاذ

1

األشغال

58

54

1

55

-

3

٪ 94.8

6

جمعان الحريتي

4

األوقاف

4

4

-

4

-

-

٪ 100

7

حسن حيات

1

البريد والبرق
والهاتف

12

12

-

12

-

-

٪ 100

8

حمد العيار

21

التجارة والصناعة

13

12

-

12

-

1

٪ 92.3

9

خالد الطاحوس

2

التربية والتعليم

37

37

-

37

-

-

٪ 100

10

خلف العتيبي

25

الدولة

97

96

-

96

-

1

٪ 99

11

دليهي سعد
الهاجري

2

الشؤون

26

24

-

24

-

2

٪ 92.3

12

راشد سيف
الحجيالن

39

الصحة

37

33

-

33

-

4

٪ 89.2

العدل

5

4

-

4

-

1

٪ 80

الكهرباء واملاء

28

27

-

27

-

1

٪ 80

املالية

19

18

-

18

-

1

٪ 94.7

النفط

23

22

-

22

-

1

٪ 95.7

رئيس الوزراء

-

-

-

-

-

-

-

االجمالي

397

379

1

380

1

16

٪ 95.7

م

النائب

19

عبداللطيف
الكاظمي

6

20

عبدالله دشتي

23

21

عيسى بهمن

22

غانم العميري

23

علي املواش

15

24

فالح الصويلح

16

25

فالح الحجرف

 26مبارك الحساوي
مبارك الدبوس

34

27

30

14

زيد الكاظمي

3

15

سليمان الذويخ

11

16

عباس مناور

17

17

عبدالعزيز
املساعيد

5

18

عبدالكريم
الجحيدلي

30
2

محمد حمد
البراك

 29محمد السديران

 13راشد الجويسري

30
5

28

6

عدد
األسئلة

31

مرضي األذينة
ناجي عبدالله
العبدالهادي

 32ناصر العصيمي

8

4
6
14

2

33

ناصر املعيلي

10

34

يوسف املخلد

1

35

يوسف الوزان

1

7
اإلجمالي

397

12

ملف
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

الفصل التشريعي الثالث 611 :سؤاال
معدل الرد على األسئلة

تصنيف األسئلة

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

%16.9

%20.3
%83.1

%0.5
%0.3

%1.8

%16.4

%26.8

%20.5

%83

%30.6
تصنيف
األسئلة

الجواب

اعتذر عن
عدم الرد

العدد

507

1

3

100

611

املعدل

٪ 83

٪ 0٫2

٪ 0٫5

% 16.4

% 100

أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة

المدة الفعلية
للفصل الثالث:
1423يوما

%8.1 %7.7

%7.7

إجمالي األسئلة:
 611سؤاال

لقطة من الفصل الثالث ويبدو النائب السابق فالح الصويلح متحدثا

%19.5

إجمالي األجوبة:
 508أجوبة

%44.7

معدل الرد٪ 83.1 :
الوزارة

الدولة

الداخلية

املالية

التربية والتعليم

الكهرباء واملاء

متوسط توجيه
األسئلة0.4 :
سؤال يوميا

باقي الوزارات

املالية  49س��ؤاال ف��وزارت��ا التربية
والتعليم وال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ب �ـ 48
س ��ؤاال وك��ان��ت وزارة ال��دف��اع هي
األقل تلقيا لألسئلة بعدد  3أسئلة
تالها منصب رئيس الوزراء بعدد
 7أسئلة ووزارة العدل بـ  10أسئلة
ثم وزارة البريد والبرق والهاتف
بـ  11سؤاال.
أم��ا م �ع��دل اإلج��اب��ة ع��ن األس�ئ�ل��ة
ف� �ق ��د ت� �ص ��درت� �ه ��ا وزارة األوق � � ��اف
بنسبة  % 100من اجمالي األسئلة
فوزارة األشغال بـ  % 92.5فـــــــــوزارة

ال �ص �ح �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��ة ب �م �ع �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��دل % 91.2
فــــــوزارة العــــدل ب�ـ  % 90وتوضح
ال �ج ��داول وال ��رس ��وم ال�ب�ي��ان�ي��ة ع��دد
أس�ئ�ل��ة ال �ن��واب ف��ي ال�ف�ص��ل ال�ث��ال��ث
وع � ��دد األس �ئ �ل��ة ال �ت ��ي ت�ل�ق�ت�ه��ا ك��ل
وزارة ون�س�ب��ة اإلج��اب��ة وتصنيف
االجابات.

%12.1

إجمالي األسئلة

بلغ إجمالي األسئلة في الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ث��ال��ث مل�ج�ل��س األم��ة
 611س� � ��ؤاال و رد ال� � � � ��وزراء ع�ل��ى
 508أس �ئ �ل��ة م �ن �ه��ا ب �م �ع��دل 83.1
 %وش� � � ��ارك ف� ��ي ت �ق ��دي ��م األس �ئ �ل��ة
 42ن ��ائ � �ب ��ا وق � � ��د ت � �ص� ��در ق��ائ �م��ة
ال�ن��واب م��ن حيث توجيه األسئلة
ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ح� �م ��د ال� ��رش � �ي� ��د ب� � �ـ 79
س ��ؤاال ف��ال�ن��ائ��ب ي��وس��ف ال��رف��اع��ي
بـ  52س��ؤاال والنائب ف�لاح مبارك
ال �ح �ج��رف ب� �ـ  43س � ��ؤاال ف��ال�ن��ائ��ب
عبدالله النيباري بـ  40سؤاال.
وأق� � � � � � � ��ل ال� � � � � �ن � � � � ��واب ت� ��وج � �ي � �ه� ��ا
ل�لأس�ئ�ل��ة ال �ن��واب أح �م��د الخطيب
وع�ب��دال�ل�ط�ي��ف ال�ك��اظ�م��ي ومحمد
ضيف القحص بسؤال واح��د لكل
نائب ثم النائب مبارك الحساوي
ب �س��ؤال�ي�ن ث ��م ال �ن��ائ �ب��ان س�ل�ي�م��ان
ال� ��ذوي� ��خ وي� ��وس� ��ف ال� ��روم� ��ي ب � �ـ 3
أسئلة لكل نائب فالنواب ابراهيم
امل �ي �ل��م وع �ب��دال �ك��ري��م ال�ج�ح�ي��دل��ي
وع� �ل ��ي ال �ح �ب �ش��ي وم� �ح� �م ��د ح�م��د
البراك.
وأكثر ال ��وزارات تلقيا لألسئلة
وزارة ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م�ج�ل��س
ال � � � � ��وزراء ب � �ـ  119س � � ��ؤاال ف � � ��وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب � �ـ  74س� � ��ؤاال ووزارة

طلب تمديد

املعدل

٪ 83٫1

٪ 16٫9

٪ 100

املعدل

20.3%

20.5%

30.6%

26.8%

1.8%

٪ 100

لم يتم الرد

العدد

508

103

611

العدد

124

125

187

164

11

611

إجمالي
األسئلة

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

إجمالي
األسئلة

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس اإلجمالي

العدد

119

74

49

48

48

273

611

املعدل %

19.5

12.1

8.1

7.7

7.7

44.7

100

ملف
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

13

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

و 508أجوبة في  1423يوما
تصنيف األسئلة التي تلقاها الوزراء

 43نائبا قدموا
األسئلة تصدرهم
الرشيد بـ 79
النواب ركزوا
على وزارات الدولة
والداخلية والمالية
والنفط
األوقاف ردت
على األسئلة
بنسبة % 100
 103أسئلة
لم يرد عليها
بمعدل % 16.9
وزارة الدولة
لشؤون مجلس
الوزراء أكثر
الوزارات تلقيا
لألسئلة

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي الثالث

ردود الوزراء
الردود

اجمالي
األسئلة

لم يتم الرد

املجموع

طلب
تمديد

لم يصل
الرد حتى
حينه

م
املعدل

النائب

عدد
األسئلة

1

ابراهيم خريبط

30

2

ابراهيم امليلم

4

اإلعالم

17

15

-

15

-

2

٪ 88.2

3

أحمد املوسوي

11

الخارجية

15

11

-

11

-

4

٪ 73.3

4

أحمد الخطيب

1

الدفاع

3

1

-

1

-

2

٪ 33.3

5

أحمد النفيسي

25

6

بدر العجيل

12

الداخلية

74

64

-

64

1

9

٪ 86.5

األشغال

40

37

-

37

-

3

٪ 92.5

األوقاف

17

17

-

17

-

-

٪ 100

البريد والبرق والهاتف

11

9

-

9

-

2

٪ 81.8

التجارة والصناعة

29

24

-

24

-

5

٪ 82.8

التربية والتعليم

48

40

-

40

1

7

٪ 83.3

الدولة

119

97

-

97

1

21

٪ 81.5

الشؤون

43

37

-

37

-

6

٪ 86

الصحة

34

31

-

31

-

3

٪ 91.2

العدل

10

9

-

9

-

1

٪ 90

الكهرباء واملاء

48

41

-

41

-

7

٪ 85.4

الوزراء

عدم
األجوبة
اختصاص

7

بدر املضف

9

8

جمعان محمد
الحريتي

7

9

خالد الفهيد

15

10

خالد جابر

11

 11راشد الجويسري

7

12

سالم املرزوق

11

13

سامي املنيس

14

14

سعد طامي

15

15

سلطان سلمان
سلطان

21

16

سليمان الذويخ

3

17

عباس مناور

9

18

عبدالعزيز
املساعيد

12

املالية

49

39

-

39

-

10

٪ 85.4

19

عبدالكريم
الجحيدلي

4

النفط

47

30

1

31

-

16

٪ 66

20

عبداللطيف
الكاظمي

1

رئيس الوزراء

7

5

-

5

-

2

٪ 71.4

االجمالي

611

507

1

508

3

100

٪ 83.1

 21عبدالله الهاشمي

6

عبدالله النيباري

40

22

م

النائب

عدد
األسئلة

23

عبداملطلب
الكاظمي

14

24

علي املواش

14

25

علي الحبشي

 26علي محمد الغانم

4
5

27

عيسى بهمن

28

28

غنام الجمهور

26

29

فالح الصويلح

9

30

فالح مبارك
الحجرف

43

31

مبارك الحساوي

2

32

محمد الرشيد

79

 33محمد حمد البراك

34

محمد ضيف
الفحص

 35محمد عبداملحسن
العصيمي

4
1
9

36

محمد وسمي
السديران

37

مسعود الهمالن

19

38

ناصر العصيمي

6

39

ناصر محمد
الساير

9

40

يوسف الرفاعي

52

41

يوسف املخلد

5

42

يوسف الرومي

3

اإلجمالي

11

611

14

ملف

األسئلة البرلمانية
في  14فصال
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أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

الفصل التشريعي الرابع 385 :سؤاال
األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

%0.3
%1.6

%0.8

معدل الرد على األسئلة

تصنيف األسئلة

%26

%46.5

%52.7

%74

%24.4
%73.7

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

إجمالي
األسئلة

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

اإلجمالي

تصنيف
األسئلة

العدد

285

100

385

العدد

203

179

3

385

العدد

284

املعدل

% 74

% 26

٪ 100

املعدل

% 52.7

% 46.5

% 0.8

٪ 100

املعدل

% 73.7

الجواب املرفقات
لدى األمانة
1

6

94

385

% 0.3

% 1.6

% 24.4

٪ 100

أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة

المدة الفعلية
للفصل الرابع:
 523يوما
إجمالي األسئلة:
 385سؤاال

%40.5

إجمالي األجوبة:
 285جوابا
وزير الصحة عبدالرحمن العوضي ووزير اإلعالم الشيخ جابر العلي في الفصل الرابع

%12.2
%21.3

معدل الرد٪ 74 :
الوزارة

الدولة

الداخلية

األشغال

التربية والتعليم

النفط

متوسط توجيه
األسئلة0.7 :
سؤاال يوميا

باقي الوزارات

ال��داخ �ل �ي��ة ب� �ـ  47س � ��ؤاال ث ��م وزارة
األشغال بـ  42س��ؤاال .واألق��ل تلقيا
ل�لأس �ئ �ل��ة م �ن �ص��ب رئ �ي��س ال � ��وزراء
بعدد  4أسئلة ثم وزارة الخارجية بـ
 5أسئلة ثم وزارة اإلعالم بـ  8أسئلة
أما معدل اإلجابة على األسئلة فقد
تصدرتها رئاسة ال��وزراء بـ % 100
م��ن اج�م��ال��ي األس�ئ�ل��ة ف��ال �ش��ؤون بـ
 % 90.9ثم وزارة التربية والتعليم

بـ .% 86.7
وت� ��وض� ��ح ال � � �ج� � ��داول وال� ��رس� ��وم
ال �ب �ي��ان �ي��ة ع� ��دد أس �ئ �ل��ة ال� �ن ��واب في
ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��راب ��ع وع ��دد
األس� �ئ� �ل ��ة ال� �ت ��ي ت �ل �ق �ت �ه��ا ك ��ل وزارة
ونسبة اإلجابة وتصنيف اإلجابات.

%7.3
%7.8
%10.9

إجمالي األسئلة

بلغ إجمالي األسئلة في الفصل
التشريعي ال��راب��ع  385س��ؤاال و رد
ال� ��وزراء على  285ســـــؤاال بمعـــــدل
 % 74وشارك في تقديم األسئلة 40
نائبا وقد تصدر قائمة النواب من
حيث توجيه األسئلة النائب محمد
ال��رش �ي��د ب �ـ  34س� ��ؤاال ي�ل�ي��ه ال�ن��ائ��ب
خالد التبلجي بـ  28سؤاال فالنائب
جاسر الراجحي ثم النائب عبدالله
ال� �ن� �ي� �ب ��اري ب � �ـ  25س� � ��ؤاال ف��ال �ن��ائ��ب
سلطان السلطان بـ  24سؤال.
وك � � � ��ان أق � � ��ل ال � � �ن� � ��واب ت��وج �ي �ه��ا
ل�لأس�ئ�ل��ة ال� �ن ��واب اح �م��د ال�خ�ط�ي��ب
وج ��اس ��م ال �ص �ق��ر وح �ب �ي��ب ح �ي��ات
وح � �م� ��ود ال� �ج� �ب ��ري وع �ب ��دال �ع ��زي ��ز
املساعيد وسعود الهمالن ويوسف
ال��رف��اع��ي ب �س��ؤال واح ��د ل�ك��ل منهم
وت�ل�اه ��م ال � �ن� ��واب راش� � ��د ال �ف��رح��ان
وس ��ال ��م امل� � � ��رزوق وس ��ال ��م ال �ح �م��اد
ومحمد حبيب ب��در بثالثة أسئلة
لكل منهم وت�لاه��م ال�ن��واب جمعان
ال� �ح ��ري� �ت ��ي وراش� � � � ��د ال� �ج ��وي� �س ��ري
ومحمد السديران وحسني معرفي
ب��أرب�ع��ة أس�ئ�ل��ة ل�ك��ل م�ن�ه��م .وك��ان��ت
أك� �ث ��ر ال� � � � � ��وزارات ت �ل �ق �ي��ا ل�لأس �ئ �ل��ة
ه��ي وزارة ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال � ��وزراء ب �ـ  82س ��ؤاال تلتها وزارة

طلب
تمديد

لم يتم
الرد

إجمالي
األسئلة

العدد

119

74

49

48

48

273

611

املعدل %

٪ 100 % 40.5 % 7.3 % 7.8 % 10.9 % 12.2 % 21.3

ملف
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األسئلة البرلمانية
في  14فصال

15

أعدت الدستور دراسة إحصائية عن األسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية وعلى مدار  14فصال تشريعيا وتبين ان عدد االسئلة  22994سؤاال
تمت اإلجابة عن  17485بنسبة  ٪ 76والدستور تنشر تباعا على حلقات عدد األسئلة وتصنيفها واالجوبة في الفصول التشريعية.

و 285جوابا في  523يوما
تصنيف أسئلة الفصل الرابع

الرشيد والتيلجي
والراجحي من أكثر
النواب تقديما
لألسئلة
 % 74معدل الرد
على األسئلة
وزارة الدولة
لشؤون مجلس
الوزراء أكثر
الوزارات تلقيا
لألسئلة
 % 26نسبة
األسئلة التي لم يرد
عليها
 203أسئلة
في دور االنعقاد
األول و  3في
الثالث

الردود

 ..وإجمالي أسئلة النواب الرابع

ردود الوزراء
اجمالي
األسئلة

لم يتم الرد

م
املعدل

األجوبة

املرفقات لدى
األمانة العامة

املجموع

طلب
تمديد

لم يصل الرد
حتى حينه

اإلعالم

8

5

-

5

-

3

٪ 62.5

اإلسكان

12

8

-

8

-

4

٪ 66.7

األشغال

42

24

-

24

1

17

٪ 57.1

التجارة
والصناعة

16

11

-

11

-

5

٪ 68.8

التربية والتعليم

30

26

-

26

-

4

٪ 86.7

الخارجية

5

2

-

2

-

3

٪ 40

الداخلية

47

38

-

38

-

9

٪ 80.9

الدفاع

11

9

-

9

-

2

٪ 81.8

الدولة

82

60

-

60

4

18

٪ 73.2

الشؤون

11

10

-

10

-

1

٪ 90.9

الوزراء

النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

1

ابراهيم خريبط

13

22

سعد طامي

16

2

أحمدالسعدون

11

23

سلطان سلمان
سلطان

24

3

أحمد الخطيب

1

24

عباس مناور

5

4

اسماعيل دشتي

9

25

5

جاسر الراجحي

27

عبدالعزيز
املساعيد

1

26

عبدالله الشمري

7

27

عبدالله النيباري

25

28

عبدالله الوزان

12

29

عيسى بهمن

21

30

فالح مبارك
الحجرف

19

31

فيصل الدويش

12

6

جاسم الصقر

1

7

جاسم الخرافي

10

8

جاسم القطان

9

9

جمعان الحريتي

4

10

حبيب حيات

1

11

حسني معرفي

4

12

حمود الجبري

1

32

الصحة

27

21

-

21

-

6

٪ 77.8

13

خالد الفهيد

6

 33محمد حبيب بدر

3

األوقاف

10

8

-

8

-

2

٪ 80

14

خالد التيلجي

28

34

محمد السديران

4

العدل

7

5

-

5

-

2

٪ 71.4

 15خالد عجران جابر

7

36

مريخان صقر

8

الكهرباء واملاء

14

10

-

10

-

4

٪ 71.4

16

خلف العتيبي

13

37

مسعود الهمالن

1

املالية

22

16

1

17

-

5

٪ 77.3

17

راشد الفرحان

3

38

هادي الحويلة

5

املواصالت

9

5

-

5

1

3

٪ 55.6

 18راشد الجويسري

4

39

يوسف الرفاعي

1

النفط

28

22

-

22

-

6

٪ 78.6

19

سالم املرزوق

3

40

يوسف املخلد

9

رئيس الوزراء

4

4

-

4

-

-

٪ 100

20

سالم الحماد

3

41

يوسف الشالل

13

االجمالي

385

284

1

285

6

94

٪ 74

21

سامي املنيس

7

اإلجمالي

385

محمد الرشيد

34

16

األخيرة
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الوقيت يكرم أوائل الدفعة الرابعة
من حرس مجلس األمة
ك � ��رم االم �ي ��ن ال � �ع� ��ام امل �س��اع��د
ل � �ش� ��ؤون ح � ��رس م �ج �ل��س االم� ��ة
ال� � �ل � ��واء خ� ��ال� ��د ال ��وق � �ي ��ت اوائ� � ��ل
خ��ري �ج��ي ال ��دف� �ع ��ة ال ��راب� �ع ��ة م��ن
ح� � � ��رس م� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة وذل� � ��ك
ب � �م � �ن ��اس � �ب ��ة ح � �ص� ��ول � �ه� ��م ع �ل��ى
امل��راك��ز االول��ى وك��ؤوس التفوق
ف��ي م�ج��االت السلوك واملواظبة
والرماية واللياقة الدنية خالل
ال � � ��دورة ال �ت ��ي ع �ق ��دت ب �م��دي��ري��ة
ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع �س �ك��ري ب��ال �ح��رس
الوطني.
ون� � � �ق � � ��ل ال � � � � �ل� � � � ��واء ال � ��وق� � �ي � ��ت
ل� �ل� �خ ��ري� �ج�ي�ن ت � �ح � �ي� ��ات وش� �ك ��ر
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة م � ��رزوق
الغانم وتمنياته لهم بالتوفيق
والنجاح في اداء مهامهم املوكلة
اليهم مؤكدا حرصه الدائم على
دعم افراد حرس املجلس والرفع
من كفاءتهم.

الوقيت واملطوع يتوسطان املكرمني

وقام ال��وق�ي��ت بتكريم اوائ��ل
ال ��دف� �ع ��ة وت �س �ل �ي �م �ه��م ش� �ه ��ادات
التقدير نظير التميز والتفوق

ال� ��ذي ح �ق �ق��وه ك �م��ا ح�ث�ه��م على
االل� � � � �ت � � � ��زام ب� � �ض � ��واب � ��ط ال� �ع� �م ��ل
العسكري موضحا لهم اهمية

فريق الغوص يرفع  25طنا مخلفات
من ساحل عشيرج
نجح فريق الغوص في رفع أكثر
م��ن  25ط�ن��ا م��ن امل�خ�ل�ف��ات ال�ض��ارة
للبيئة البحرية من ساحل عشيرج
ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع ب � �ل ��دي ��ة ال� �ك ��وي ��ت
والهيئة العامة للبيئة ولجنة إزالة
التعديات التابعة ملجلس الوزراء.
وق� � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ال� � �ف � ��ري � ��ق ول� �ي ��د
ال� �ف ��اض ��ل ل �ك ��ون ��ا إن ال� �ف ��ري ��ق رف ��ع
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن امل �خ �ل �ف��ات ع ��ن س��اح��ل
عشيرج تضمنت مواد بالستيكية
وشباك صيد مهملة وقوارب غارقة
وع��وام��ات ب�ح��ري��ة ج��ان�ح��ة وح�ب��اال
وإطارات تزن أكثر من  25طنا.
وأض � � ��اف أن غ��ال �ب �ي��ة امل �خ �ل �ف��ات
ج��اءت عن طريق ال��ري��اح الشمالية
وي� �ع� �ت� �ق ��د أن م � �ص� ��دره� ��ا ال �س �ف ��ن
التجارية الخليجية املتجهة يوميا
إلى ميناء الدوحة إضافة إلى ورش
ال �ق �س��ائ��م ال �ص �ن��اع �ي��ة ف ��ي ال��دوح��ة

جانب من إزالة املخلفات

وب�ق��اي��ا ح �ط��ام ال�س�ف��ن امل�ه�م�ل��ة ال��ى
جانب ما تسببه مجارير األمطار.
وأوضح الفاضل أن الحملة التي
استمرت يومني أتت ضمن مبادرة
ش ��واط ��ئ ال �ك��وي��ت ن �ظ �ي �ف��ة وب��دع��م

ورع � ��اي � ��ة وزارة ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
ال � �ش � �ب� ��اب واس � �ت � �خ� ��دم� ��ت خ�ل�ال �ه��ا
ج� ��راف� ��ات ت��اب �ع��ة ل �ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت
نظرا إلى األوزان الثقيلة للمخلفات
الضارة.
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ال � ��دور ال �ح �ي��وي ال� ��ذي ي �ق��وم به
اف� � � � ��راد ح � � ��رس امل� �ج� �ل ��س ت �ج ��اه
وطنهم.

الصحة تستضيف
 16استشاريا
عالميا في فبراير
أع � �ل � �ن � ��ت وزارة ال� �ص� �ح ��ة
اس � �ت � �ض� ��اف � �ت � �ه� ��ا  16ط �ب �ي �ب��ا
اس�ت�ش��اري��ا زائ ��را ملستشفيات
ال � � � ��وزارة خ �ل��ال ش �ه��ر ف �ب��راي��ر
املقبل.
وق��ال م��دي��ر إدارة العالقات
ال �ع��ام��ة واإلع �ل��ام ف��ي ال � ��وزارة
فيصل ال��دوس��ري في تصريح
صحافي إن تخصصات هؤالء
االط �ب��اء س�ت�ك��ون م��وزع��ة على
عدة مجاالت مثل جراحة األنف
واألذن وال �ح �ن �ج��رة وج��راح��ة
ال� � �ع� � �ظ � ��ام وأم� � � � � � � ��راض ال� �ق� �ل ��ب
واألورام الطبية وسيكون من
ض �م��ن ال �ت �خ �ص �ص��ات ال �ع�ل�اج
ال �ك �ي �م �ي ��ائ ��ي وط� � ��ب األط � �ف� ��ال
وأم� � � � � ��راض امل � �س� ��ال� ��ك ال �ط �ب �ي��ة
ب� � ��اإلض� � ��اف� � ��ة إل � � � ��ى ت �خ �ص��ص
املختبرات الطبية

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

شراكة بيئية بين حماية
البيئة ومطار الكويت الدولي
أب��رم��ت ال�ج�م�ع�ي��ة الكويتية
لحماية البيئة اتفاقا للشراكة
ال �ب �ي �ئ �ي��ة م� ��ع إدارة ال �ط �ي ��ران
امل � ��دن � ��ي ف � ��ي م � �ط � ��ار ال� �ك ��وي ��ت
ال��دول��ي وذل��ك ل��رص��د وتوثيق
الحالة البيئية للحياة الفطرية
وم � �ن� ��ح ال � �ت � �ص� ��اري ��ح ال�ل��ازم� ��ة
ألصحاب الطائرات الالسلكية.
وقالت رئيسة مجلس إدارة
ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة وج � � � � ��دان ال� �ع� �ق ��اب
ل � �ك� ��ون� ��ا إن األي� � � � � ��ام ال �ق �ل �ي �ل ��ة
امل �ق �ب �ل��ة س �ت �ش �ه��د ال �ع��دي��د م��ن
االج�ت�م��اع��ات ل��وض��ع آل�ي��ة تلك
الشراكة.
ح � �ي� ��ث ت� � ��م االت� � � �ف � � ��اق ع �ل��ى
تنظيم عملية م�ن��ح وح�ص��ول
أع� � � � �ض � � � ��اء ال� � �ج� � �م� � �ع� � �ي � ��ة ع� �ل ��ى
تصاريح الطائرات الالسلكية
من جانب إدارة الطيران املدني
ب � �ع� ��د ع� � � ��رض م � ��رك � ��ز اإلع � �ل ��ام
وال�ت��وث�ي��ق البيئي بالجمعية

وجدان العقاب

لتقريره املصور حول مجاالت
ال� �ت� �ص ��وي ��ر ال � �ج� ��وي ألع� �ض ��اء
ال �ج �م �ع �ي��ة وم ��واق� �ع ��ه ال�ب�ي�ئ�ي��ة
ف� �ض�ل�ا ع � ��ن أن � �م ��اط ��ه وأن� � � ��واع
الكاميرات الخاصة باألعضاء.
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