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الغانم :تخصيص جلسات مارس
إلقرار قوانين القضاء
أك��د رئ�ي��س مجلس االم��ة م��رزوق
ال �غ��ان��م ان ال �ت��وج��ه داخ � ��ل مجلس
االم � � ��ة ي �ق �ض ��ي ب ��إن� �ج ��از ال� �ق ��وان�ي�ن
املتعلقة بالقضاء خ�لال الجلسات
التي ستعقد في شهر مارس املقبل
م��ؤك��دا وج ��ود ت��واف��ق ع�ل��ى ض��رورة
االس �ت �ع �ج��ال ب�ح�س��م ه ��ذه ال�ق��وان�ين
امل �ه �م��ة وم �ن �ه��ا م �خ��اص �م��ة ال �ق �ض��اء
واستقاللية القضاء.
وأع � � �ل� � ��ن ال � �غ � ��ان � ��م ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن أم� � ��س ع� ��ن اج �ت �م��اع
س�ي�ع�ق��ده م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س وال�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 االح � � ��د امل� �ق� �ب ��ل ب �ه��دف
م �ن��اق �ش��ة ال� �ي ��ة م �ع��ال �ج��ة امل �ي��زان �ي��ة

ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة وت ��وج ��ه ال�ح�ك��وم��ة
ن�ح��و ت�ق�ن�ين ال ��دع ��وم وذل� ��ك تنفيذا
لقرار مجلس االمة في جلسة سابقة
على ان يناقش املجلس في جلسة 9
فبراير ه��ذا امللف في جلسة علنية.
وب�س��ؤال��ه ع��ن االق�ت��راح��ات النيابية
ذات ال�ك�ل�ف��ة امل��ال �ي��ة ق ��ال ال �غ��ان��م ان
اللجان املختصة ستقوم بدراستها
م��ن ك��ل ال�ج��وان��ب وم��راع��اة الظروف
ك � ��اف � ��ة ع � �ل� ��ى أن ت� � �ع � ��رض ال� �ل� �ج ��ان
تقاريرها على مجلس االمة ليتخذ
املجلس مايراه مناسبا.
واضاف أن التوجه نحو معالجة
ه ��ذا امل �ل��ف ي�ت�م�ح��ور ح ��ول تطبيق
رؤية شاملة قابلة للتنفيذ مؤكدا ان

التعامل بطريقة جزئية ل��ن يحقق
الغاية التي نرمي اليها مشددا على
أن م�ج�ل��س االم ��ة ل��ن ي�ق�ب��ل امل�س��اس
ب � � � ��ذوي ال � ��دخ � ��ل امل � � �ح� � ��دود ف � ��ي اي
اجراءات مستقبلية.
وت� ��وق� ��ع ال� �غ ��ان ��م ادراج ق ��ان ��ون
م��دي�ن��ة ال �ح��ري��ر ف��ي ج�ل�س��ة مجلس
االم ��ة امل�ق�ب�ل��ة امل�ق��ررع�ق��ده��ا ال�ت��اس��ع
م��ن ال�ش�ه��ر ال �ج��اري م�ش�ي��را ال ��ى ان
هذا مرتبط بما ستنتهي اليه لجنة
االولويات البرملانية بالتنسيق مع
الحكومة.

األمير وصل بريطانيا لترؤس وفد
الكويت في قمة المانحين

مجلس الوزراء يوافق على تعديل
قانوني البلدية ومكافحة اإلرهاب
واف� � � � ��ق م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء ع �ل��ى
توصيات لجنة الشؤون القانونية
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم ( )5لسنة 2005
بشأن بلدية الكويت وال��ذي يهدف
إل ��ى ت�ع��دي��ل ب�ع��ض ن �ص��وص امل ��واد

تلفزيون المجلس

سيف العازمي:
 لجان الصداقةالبرلمانية
حققت مكاسب
دبلوماسية
للكويت
تفاصيل (ص)07

ال�ت��ي تنظم عمل البلدية واملجلس
ال �ب �ل��دي وف� ��ك ال �ت �ش��اب��ك ب��ال �ج �ه��ات
الحكومية املختلفة.
واعتمد مجلس ال ��وزراء مشروع
ق� ��ان� ��ون ب �ت �ع��دي��ل امل� � � ��ادة ( )16م��ن
ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  106ل� �س� �ن ��ة 2013

ف ��ي ش ��أن م �ك��اف �ح��ة غ�س�ي��ل األم� ��وال
وت�م��وي��ل اإلره ��اب وم �ش��روع قانون
ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ت� �ع ��دي ��ل ات �ف��اق �ي��ة
الحماية املادية للمواد النووية.
تفاصيل (ص)04

صاحب السمو لدى وصوله إلى مطار هيثرو

اللجان تناقش البديل االستراتيجي
وإيقاف الرياضة اليوم
ت � �س � �ت � �ك � �م� ��ل ل� � �ج� � �ن � ��ة ت� �ن� �م� �ي ��ة
امل� ��وارد ال�ب�ش��ري��ة ال �ي��وم مناقشة
ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح� �ك ��ام امل ��رس ��وم
ب��ال �ق��ان��ون رق� ��م  15ل �س �ن��ة 1979
في شأن الخدمة املدنية (البديل
االس � �ت� ��رات � �ي � �ج� ��ي) اض � ��اف � ��ة ال� ��ى
م �ن��اق �ش��ة االق � �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ين
ب� �ش ��أن ال �ت �ع �ي�ي�ن ف� ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف
القيادية وشروط شغلها.
ك �م��ا ت �ج �ت �م��ع ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب
وال��ري��اض��ة ال �ي��وم للتحقيق في

اسباب ايقاف النشاط الرياضي
ف ��ي ض � ��وء ك ��ل م ��ا ج � ��اء او اث �ي��ر
بجلسة مجلس االم��ة ب�ت��اري��خ 4
نوفمبر املاضي ويتصل بصدور
ق� ��رار اي �ق��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
وال � � � � ��ذي واف � � � ��ق ع� �ل� �ي ��ه امل �ج �ل��س
ب�ج�ل�س�ت��ه امل �ن �ع �ق��دة ب �ت��اري��خ 17
نوفمبر.
تفاصيل (ص)05

تفاصيل (ص)02

ملف «الدستور»
األسئلة في الفصول التشريعية:
 الفصل الخامس 1094 :سؤاال و 988جوابافي  1405أيام

 الفصل السادس 1101 :سؤال و 904أ جوبةفي  478يوما
 الفصل السابع 1594 :سؤاال و 1226جوابافي  1380يوما
تفاصيل (ص)13-08
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 ..وسموه مودعا سمو الشيخ ناصر املحمد

سمو أمير البالد مغادرا الى اململكة املتحدة وفي وداعه رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

األمير وصل بريطانيا لترؤس وفد الكويت
في مؤتمر المانحين
ب� �ح� �ف ��ظ ال � �ل � ��ه ورع � ��اي� � �ت � ��ه وص� ��ل
حضرة صاحب السمو امير البالد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ال �ج ��اب ��ر
الصباح حفظه الله ورع��اه والوفد
ال ��رس� �م ��ي امل � ��راف � ��ق ل� �س� �م ��وه ع�ص��ر
أم � ��س م� �ط ��ار ه� �ي� �ث ��رو ال � ��دول � ��ي ف��ي
اململكة املتحدة وذل��ك ل�ت��رؤس وفد
دول��ة الكويت واملشاركة في رئاسة
امل��ؤت �م��ر ال ��دول ��ي ال ��راب ��ع للمانحني
ملساعدة سوريا واملنطقة.
ه ��ذا وك� ��ان ف ��ي اس �ت �ق �ب��ال س�م��وه
ع �ل��ى ارض امل� �ط ��ار م �م �ث��ل ص��اح�ب��ة
الجاللة امللكة إليزابيث الثانية ملكة
اململكة املتحدة جون بيرنيل واملمثل
ال��رس �م��ي ل��وزي��ر ال ��دول ��ة وال �ش��ؤون
ال �خ ��ارج �ي ��ة وال �ك ��وم ��ون ��وي �ل ��ث ب�ي��ل
هندرسون والشيخ الدكتور محمد

صباح السالم الصباح وسفير دولة
الكويت ل��دى اململكة املتحدة خالد
ع �ب��دال �ع��زي��ز ال ��دوي � �س ��ان ورؤس� � ��اء
امل �ك��ات��ب ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ع �ت �م��دة ل��دى
اململكة املتحدة وأعضاء السفارة.
وك � ��ان س �م ��وه ق ��د غ � ��ادر وال ��وف ��د
الرسمي املرافق لسموه ارض الوطن
ص �ب��اح ام ��س م�ت��وج�ه��ا ال��ى اململكة
امل� �ت� �ح ��دة ال �ص ��دي �ق ��ة ل � �ت� ��رؤس وف ��د
دول��ة الكويت واملشاركة في رئاسة
امل��ؤت �م��ر ال ��دول ��ي ال ��راب ��ع للمانحني
ملساعدة سوريا واملنطقة.
وق ��د ك ��ان ف ��ي وداع س �م��وه على
ارض امل � �ط� ��ار س �م ��و ن ��ائ ��ب األم �ي ��ر
وول��ي العهد الشيخ ن��واف االحمد
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح و رئ �ي��س مجلس
االمة مرزوق الغانم و كبار الشيوخ

وسمو الشيخ ناصر املحمد وسمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال� � � � ��وزراء ووزي � � ��ر ش� � ��ؤون ال� ��دي� ��وان
األم � � �ي� � ��ري ال� �ش� �ي ��خ ن� ��اص� ��ر ص �ب��اح
االح� � �م � ��د ون � ��ائ � ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد الخالد ونائب رئيس مجلس
ال��وزراء ووزي��ر الدفاع الشيخ خالد
ال �ج��راح وك �ب��ار امل�س��ؤول�ين ب��ال��دول��ة
وك �ب��ار ال �ق��ادة ب��ال�ج�ي��ش وال�ش��رط��ة
والحرس الوطني.
ويرافق سموه وفد رسمي يضم
كال من النائب االول لرئيس مجلس
ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
صباح الخالد ونائب رئيس مجلس
ال� � ��وزراء وزي� ��ر امل��ال �ي��ة وزي� ��ر ال�ن�ف��ط
بالوكالة أنس الصالح.

 ..ومودعا سمو الشيخ جابر املبارك

نائب األمير يستقبل وزير العدل
وإمام المسجد الحرام وأمير حائل
استقبل سمو نائب األمير وولي
العهد الشيخ نواف األحمد الجابر
ال�ص�ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ب�ق�ص��ر بيان
ص �ب��اح ام ��س وزي ��ر ال �ع��دل ووزي ��ر
االوق� � � � ��اف وال � � �ش � ��ؤون االس�ل�ام� �ي ��ة
يعقوب الصانع.
و اس �ت �ق �ب��ل ص ��اح ��ب ال �س �م��و
امللكي األمير سعود بن عبداملحسن
بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل و

م�ح��اف��ظ ال�ف��روان�ي��ة ال�ش�ي��خ فيصل
ال�ح�م��ود وال��وف��د امل��راف��ق ل��ه وذل��ك
بمناسبة زيارته للبالد.
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر
وزي � � � ��ر ال� � �ع � ��دل ووزي � � � � ��ر االوق � � � ��اف
وال� � � �ش � � ��ؤون االس�ل��ام � �ي� ��ة ي �ع �ق��وب
الصانع وصاحب الفضيلة الشيخ
د .خ��ال��د ب ��ن ع �ل��ي ال �غ��ام��دي ام ��ام
وخ�ط�ي��ب امل�س�ج��د ال �ح��رام وال��وف��د

امل��راف��ق ل��ه وذل��ك بمناسبة زي��ارت��ه
ل� �ل� �ب�ل�اد ح� �ض ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة رئ �ي ��س
املراسم والتشريفات بديوان سمو
ول��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ م �ب��ارك صباح
السالم
واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن ��ائ ��ب االم �ي��ر
رئيس جهاز االمن الوطني الشيخ
ثامر علي الصباح.

ولي العهد متوسطا الوزير يعقوب الصانع وإمام وخطيب املسجد الحرام
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الغانم يستقبل إمام المسجد الحرام
والهاشل والدعيج ووفدا نسائيا

رئيس مجلس األمة مستقبال خطيب املسجد الحرام

استقبل رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
مرزوق الغانم في مكتبه أمس إمام
وخطيب املسجد الحرام في اململكة
العربية السعودية د.ال�ش�ي��خ خالد
ال �غ��ام��دي وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه
البالد.
وح� �ض ��ر ال �ل �ق ��اء ال �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
الكندري واألمني العام ملجلس األمة
عالم الكندري.
واس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه أم ��س
م � �ح ��اف ��ظ ب � �ن ��ك ال � �ك� ��وي� ��ت امل� ��رك� ��زي
د.م � �ح � �م� ��د ال � �ه� ��اش� ��ل ال � � � ��ذي أه � ��دى
الرئيس الغانم مسكوكة تذكارية
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة االح� � �ت� � �ف � ��ال ب� ��ال ��ذك� ��رى
ال �ع ��اش ��رة ل �ت��ول��ي ح �ض��رة ص��اح��ب
ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االحمد الجابر الصباح حفظه الله
ورعاه مقاليد الحكم.
كما استقبل رئيس مجلس األمة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي م �ك �ت �ب��ه أم ��س

رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام
ل��وك��ال��ة األن� �ب ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة (ك��ون��ا)
الشيخ مبارك الدعيج.
وق � ��دم ال��دع �ي��ج ل �ل��رئ �ي��س ال �غ��ان��م
إص� � � � ��دارا خ� ��اص� ��ا ل ��وك ��ال ��ة األن � �ب� ��اء
الكويتية (كونا) بمناسبة االحتفال
ب��ال��ذك��رى ال �ع��اش��رة ل�ت��ول��ي ح�ض��رة
صاحب السمو أمير 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 م�ق��ال�ي��د ال�ح�ك��م
ب�ع�ن��وان (ص�ب��اح األح �م��د ...عقد من
اإلنجاز).
وم��ن جهة أخ��رى استقبل رئيس
م �ج �ل��س األم � ��ة م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ف��ي
م�ك�ت�ب��ه ال��وف��د ال �ن �س��ائ��ي اإلس�لام��ي
امل�ش��ارك ف��ي ن��دوة (امل ��رأة املعاصرة
ف��ي خ��دم��ة امل�ج�ت�م�ع��ات اإلن�س��ان�ي��ة)
ض �م��ن ب ��رن ��ام ��ج م� �ه ��رج ��ان ال �ق��ري��ن
الثقافي.
وضم الوفد العضوة في مجلس
الشورى باململكة العربية السعودية

الغانم متوسطا الوفد النسائي املشارك في ندوة املرأة املعاصرة

د .حياة سندي والعضوة في مجلس
ال �ش��ورى بمملكة ال�ب�ح��ري��ن د .دالل
ال��زاي��د وم�س�ت�ش��ارة ال �ش��ؤون املالية
واالق �ت �ص��ادي��ة بمجلس التخطيط
ف ��ي س�ل�ط�ن��ة ع �م��ان آن ب �ن��ت سعيد
ال� �ك� �ن ��دي وال � �ع � �ض� ��وة ف� ��ي امل �ج �ل��س
ال ��وط� �ن ��ي (ال � �ب� ��رمل� ��ان) ب �ج �م �ه��وري��ة
ال� � �س � ��ودان س� � ��ارة م �ك ��ي ح �س ��ن أب ��و
والعضوة في البرملان الباكستاني
شمس النساء وزنوبا ابنة الرئيس
األن��دون�ي�س��ي ال�س��اب��ق عبدالرحمن
وحيد وسفير جمهورية باكستان
اإلسالمية لدى دولة الكويت محمد
إسالم خان ومستشارة لجنة املرأة
الدولية فرع الكويت نرجس الشطي
ورئ�ي�س��ة ق�س��م ال�ث�ق��اف��ة امل�ح�ل�ي��ة في
املجلس ال��وط�ن��ي للثقافة والفنون
واآلداب فوزية العلي.
الغانم مستقبال الشيخ ابراهيم الدعيج
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اعتمد مشروع قانون بالموافقة على تعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية

مجلس الوزراء يقر تعديل قانوني البلدية
ومكافحة غسيل األموال
وافق مجلس الوزراء
على توصيات لجنة
الشؤون القانونية
بشأن مشروع قانون
بتعديل بعض أحكام
القانون رقم ()5
لسنة  2005بشأن
بلدية الكويت والذي
يهدف إلى تعديل
بعض نصوص المواد
التي تنظم عمل البلدية
والمجلس البلدي وفك
التشابك بالجهات
الحكومية المختلفة.
كما تضمن مشروع
القانون أحكاما
تستهدف معاقبة
مخالفي نظام البناء
بعقوبات تطال
المالك والمقاول
والمهندس المشرف
على التنفيذ تصل إلى
الحبس مددا تتراوح
بين ستة أشهر وسبع
سنوات وبالغرامة
والعقوبات األخرى
كما تلزم المالك تنفيذ
اإلزالة الكاملة لهذه
المخالفات على نفقته
الخاصة.

سمو األمير
يتلقى دعوة
من بان كي مون
للمشاركة في
احتفالية التوقيع
على اتفاق باريس

سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا اجتماع مجلس الوزراء

أح �ي��ط م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ع�ل�م��ا في
مستهل اج�ت�م��اع��ه ب�م�غ��ادرة حضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي ��ر ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع � � ��اه وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل ��ه ل �ل �ب�لاد
متوجها إل��ى اململكة امل�ت�ح��دة وذل��ك
للمشاركة في املؤتمر الدولي الرابع
ل�ل�م��ان�ح�ين ل��دع��م ال��وض��ع اإلن�س��ان��ي
ف��ي س��وري��ا ال� ��ذي ي�ع�ق��د أع �م��ال��ه في
ل �ن��دن وذل� ��ك ح��رص��ا ع�ل��ى امل�س��اه�م��ة
الدولية في الجهود الرامية ملواجهة
ه � ��ذه األزم � � ��ة اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ال �خ �ط �ي��رة
ح�ي��ث ي��راف��ق س �م��وه ك��ل م��ن ال�ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب ��اح ال �خ��ال��د
ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير
امل��ال�ي��ة ووزي ��ر النفط ب��ال��وك��ال��ة أنس
الصالح وعدد من كبار املسؤولني في
ال��دي��وان األم�ي��ري ووزارة الخارجية
ووفد إعالمي وأمني.
ومجلس ال ��وزراء يتمنى النجاح
وال �ت��وف �ي��ق ل�ج�ه��ود ح �ض��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � ��اه
وق ��ادة ال ��دول املجتمعة ف��ي امل��ؤت�م��ر
وأن ي �ح �ق��ق أه� ��داف� ��ه امل� �ن� �ش ��ودة ف��ي
م �س��اع��دة ال�ش�ع��ب ال �س��وري الشقيق
وتخفيف معاناته املريرة.
ك �م��ا اط �ل��ع م �ج �ل��س ال � � ��وزراء على
عدد من الرسائل التي تلقاها حضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي ��ر ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع � ��اه م��ن ك��ل م ��ن :ص��اح��ب ال�س�م��و
ال �ش �ي��خ خ �ل �ي �ف��ة ب ��ن زاي � ��د آل ن�ه�ي��ان
رئيس دولة اإلمارات العربية املتحدة
ومن صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة
وم� ��ن رج� ��ب ط �ي��ب أردوغ � � � ��ان رئ �ي��س
جمهورية تركيا الصديقة ومن الهام
علييف رئيس جمهورية أذربيجان
الصديقة ومن فخامة بويار نيشاني
رئ�ي��س ج�م�ه��وري��ة أل�ب��ان�ي��ا الصديقة
وق��د تناولت ه��ذه الرسائل ع��ددا من

املوضوعات والقضايا ذات االهتمام
املشترك والعالقات الثنائية القائمة
بني دولة الكويت وكل من هذه الدول
الشقيقة والصديقة.
كما تلقى حضرة صاحب السمو
األم � �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع � � ��اه رس��ال��ة
م��ن ب��ان ك��ي م��ون األم�ي�ن ال�ع��ام لألمم
امل� �ت� �ح ��دة وامل �ت �ض �م �ن��ة اإلع� � � ��راب ع��ن
ش�ك��ره لسموه وللحكومة الكويتية
على الجهود املبذولة في مجال تغير
امل �ن��اخ وال �ت��ي ك��ان ل�ه��ا دور أس��اس��ي
في إنجاح اتفاق باريس في ال��دورة
ال �ح��ادي��ة وال �ع �ش��ري��ن مل��ؤت �م��ر ال ��دول
األط� � � ��راف ب��ات �ف��اق �ي��ة األم � ��م امل �ت �ح��دة
اإلط��اري��ة امل�ع�ن�ي��ة بتغير امل �ن��اخ كما
ت�ض�م�ن��ت دع � ��وة س �م��وه ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع � � � ��اه ل �ل �م �ش ��ارك ��ة ف� ��ي اح �ت �ف��ال �ي��ة
ال�ت��وق�ي��ع ع�ل��ى ات �ف��اق ب��اري��س امل�ش��ار
إليه والذي يستضيفها بان كي مون
ف ��ي م �ق��ر األم� ��م امل �ت �ح��دة خ�ل�ال شهر
أبريل القادم.
وت�ل�ق��ى س�م��وه حفظه ال�ل��ه ورع��اه
أي �ض��ا رس ��ال ��ة م ��ن اي � ��اد أم �ي�ن م��دن��ي
األم � �ي � ��ن ال � � �ع� � ��ام مل� �ن� �ظ� �م ��ة ال � �ت � �ع� ��اون
اإلس�ل��ام� ��ي وال � �ت� ��ي ت �ض �م �ن��ت دع� ��وة
س� �م ��وه ح �ف �ظ��ه ال� �ل ��ه ورع� � � ��اه ن �ي��اب��ة
ع��ن ح�ك��وم��ة ج�م�ه��وري��ة إن��دون�ي�س�ي��ا
وذل ��ك ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي أع �م��ال ال ��دورة
االستثنائية الخامسة ملؤتمر القمة
اإلسالمي واملقرر عقده في العاصمة
اإلن��دون �ي �س �ي��ة ج��اك��رت��ا خ �ل�ال شهر
مارس القادم.
ك �م��ا أح� ��اط س �م��و رئ �ي��س مجلس
ال� � � � � � ��وزراء امل� �ج� �ل ��س ع� �ل� �م ��ا ب �ن �ت��ائ��ج
الزيارة التي قام بها للبالد األسبوع
امل � ��اض � ��ي ال� ��رئ � �ي� ��س ال � �ب� ��اج� ��ي ق ��ائ ��د
ال�س�ب�س��ي رئ �ي��س ج�م�ه��وري��ة ت��ون��س
الشقيقة وبفحوى لقائه مع حضرة
ص��اح��ب ال �س �م��و األم �ي ��ر ح�ف�ظ��ه ال�ل��ه
ورع� ��اه وال �ت��ي ت �ن��اول��ت س�ب��ل تعزيز

الروابط الوثيقة القائمة بني البلدين
الشقيقني وتوسيع عالقات التعاون
بينهما في املجاالت وامليادين كافة.
ث� ��م اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع�ل��ى
ت��وص�ي��ات لجنة ال �ش��ؤون القانونية
بشأن مشروع قانون بتعديل بعض
أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م ( )5لسنة 2005
ب�ش��أن ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت وال ��ذي يهدف
إل ��ى ت �ع��دي��ل ب �ع��ض ن �ص��وص امل ��واد
ال �ت��ي ت�ن�ظ��م ع�م��ل ال�ب�ل��دي��ة وامل�ج�ل��س
ال� �ب� �ل ��دي وف � ��ك ال �ت �ش ��اب ��ك ب��ال �ج �ه��ات
ال �ح �ك��وم �ي��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ك �م ��ا ت�ض�م��ن
م �ش��روع ال�ق��ان��ون أح�ك��ام��ا تستهدف
م� �ع ��اق� �ب ��ة م� �خ ��ال� �ف ��ي ن � �ظ � ��ام ال� �ب� �ن ��اء
ب� �ع� �ق ��وب ��ات ت � �ط ��ال امل� ��ال� ��ك وامل � �ق� ��اول
وامل� �ه� �ن ��دس امل � �ش ��رف ع �ل��ى ال�ت�ن�ف�ي��ذ
تصل إل��ى الحبس مل��دد ت �ت��راوح بني
ستة أشهر وسبع سنوات وبالغرامة
وال � �ع � �ق � ��وب � ��ات األخ � � � � ��رى ك � �م� ��ا ت� �ل ��زم
امل��ال��ك بتنفيذ اإلزال� ��ة ال�ك��ام�ل��ة لهذه
املخالفات على نفقته الخاصة وكذلك
م �ش��روع ق��ان��ون بتعديل امل ��ادة ()16
من القانون رقم  106لسنة  2013في
شأن مكافحة غسيل األموال وتمويل
اإلره ��اب وم �ش��روع ق��ان��ون باملوافقة
على تعديل اتفاقية الحماية املادية
ل �ل �م��واد ال �ن��ووي��ة وال� ��ذي ي �ه��دف إل��ى
تطوير الطاقة النووية واستخدامها
في األغراض السلمية.
وق� � ��رر م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء امل��واف �ق��ة
على مشاريع ال�ق��وان�ين امل�ش��ار إليها
ورف �ع �ه ��ا ل �ح �ض��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع� � ��اه ت�م�ه�ي��دا
إلحالتها على مجلس األمة.
ث� ��م اط� �ل ��ع م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ع�ل��ى
ت ��وص� �ي ��ات ال �ل �ج �ن��ة ب� �ش ��أن م �ش��روع
م��رس��وم بتعديل الالئحة التنفيذية
للقانون رقم ( )116لسنة  2014بشأن
الشراكة بني القطاعني العام والخاص
وال �ص��ادر ب��امل��رس��وم رق��م ( )78لسنة

 2015والذي يستهدف تعديل امليعاد
النهائي لتقديم العطاءات ومشروع
م� ��رس� ��وم ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى ات �ف��اق �ي��ة
للتعاون التجاري بني حكومة دولة
الكويت وحكومة جمهورية العراق
وم � �ش� ��روع م ��رس ��وم ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى
ات�ف��اق�ي��ة ب�ي�ن ح�ك��وم��ة دول� ��ة ال�ك��وي��ت
وحكومة جمهورية إستونيا بشأن
اإلع �ف��اء م��ن ت��أش�ي��رة ال��دخ��ول لحملة
جوازات السفر الدبلوماسية.
وق� � ��رر م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء امل��واف �ق��ة
على مشاريع املراسيم امل�ش��ار إليها
ورف �ع �ه ��ا ل �ح �ض��رة ص ��اح ��ب ال�س �م��و
األمير حفظه الله ورعاه.
ثم بحث مجلس ال��وزراء الشؤون
السياسية في ضوء التقارير املتعلقة
ب �م �ج �م��ل ال� � �ت� � �ط � ��ورات ال� ��راه � �ن� ��ة ف��ي
الساحة السياسية على الصعيدين
ال� �ع ��رب ��ي وال � ��دول � ��ي وب � �ه� ��ذا ال �ص ��دد
أدان مجلس ال ��وزراء ح��ادث الهجوم
اإلره� ��اب� ��ي ال � ��ذي اس �ت �ه��دف م�س�ج��دا
ف ��ي م�ن�ط�ق��ة األح� �س ��اء ش ��رق امل�م�ل�ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة أث�ن��اء
ص�لاة الجمعة امل��اض��ي وال��ذي أودى
ب�ح�ي��اة ع ��دد م��ن ال�ض�ح��اي��ا األب��ري��اء
مؤكدا موقف دول��ة الكويت الرافض
مل �ث��ل ه ��ذه األع� �م ��ال اإلره ��اب �ي ��ة ال�ت��ي
ت �ن��اف��ي األدي � � ��ان ال �س �م��اوي��ة وال �ق �ي��م
واألع��راف اإلنسانية كافة وإذ يتقدم
م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ب � �ص� ��ادق ال � �ع� ��زاء
واملواساة لخادم الحرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
والشعب السعودي الشقيق إزاء هذه
الفاجعة اإلنسانية ليسأل املولى عز
وج ��ل أن ي�ت�غ�م��د ال �ض �ح��اي��ا ب��واس��ع
رح� �م� �ت ��ه وغ � �ف� ��ران� ��ه وأن ي� �م ��ن ع�ل��ى
املصابني بالشفاء العاجل وأن يحفظ
اململكة العربية السعودية وشعبها
الشقيق من كل مكروه.

تعديل الميعاد
النهائي لتقديم
العطاءات في
الشراكة بين
القطاعين العام
والخاص
ندين حادث
الهجوم اإلرهابي
الذي تعرض له
مسجد األحساء
الموافقة على
اتفاقية بين
الكويت والعراق
للتعاون التجاري
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الموارد البشرية تستكمل مناقشة
البديل االستراتيجي اليوم
ت �ج �ت �م��ع  5ل � �ج� ��ان ب��رمل��ان �ي��ة
ال � � �ي� � ��وم الس � �ت � �ك � �م� ��ال م �ن ��اق �ش ��ة
املوضوعات املدرجة على جدول
أع �م��ال �ه��ا ح �ي��ث ت �ج �ت �م��ع ل�ج�ن��ة
تنمية امل��وارد البشرية الوطنية
الستكمال مناقشة تعديل بعض
احكام املرسوم بالقانون رقم 15
ل�س�ن��ة  1979ف ��ي ش ��أن ال�خ��دم��ة
املدنية( .البديل االستراتيجي)
واستكمال مناقشة االقتراحات
ب � �ق ��وان �ي�ن ب � �ش� ��أن ال� �ت� �ع� �ي�ي�ن ف��ي
ال ��وظ ��ائ ��ف ال� �ق� �ي ��ادي ��ة وش � ��روط
شغلها بحضور :وزير املالية او
من ينوب عنه من املختصني.
وت � �ج � �ت � �م ��ع ل� �ج� �ن ��ة ال� �ش� �ب ��اب
والرياضة للتحقيق في اسباب
اي� �ق ��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي في
ضوء كل ما جاء او اثير بجلسة
املجلس بتاريخ 2015 /11 /4م.
ويتصل ب�ص��دور ق��رار ايقاف
ال� � �ن� � �ش � ��اط ال � ��ري � ��اض � ��ي وال� � � ��ذي
واف � ��ق ع �ل �ي��ه امل �ج �ل��س بجلسته
املنعقدة بتاريخ ،2015 /11 /17

لجنة املوارد البشرية تستكمل اجتماعاتها اليوم ملناقشة البديل االستراتيجي

ك �م��ا ت �ج �ت �م��ع ل �ج �ن��ة ال �ع��رائ��ض
وال �ش �ك��اوى ل ��دراس ��ة ال �ش �ك��اوى
ارق � � � ��ام 70( :و 97و 183و218
و 219و 252و .)261ب�ح�ض��ور
ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ووزير الدفاع او من ينوب عنه.
كما تجتمع لجنة األولويات
ملناقشة األول��وي��ات التي سيتم
تحديدها لعرضها على مجلس

االم��ة ف��ي دور االن�ع�ق��اد ال�ع��ادي
ال ��راب ��ع ف ��ي ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي
ال� ��راب� ��ع ع� �ش ��ر .ب �ح �ض ��ور وزي� ��ر
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
ووزير الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية ووزير الدولة لشؤون
مجلس الوزراء ووزير الكهرباء
وامل��اء بالوكالة ووزي��ر االشغال
ال �ع��ام��ة ووزي� ��ر ال ��دول ��ة ل�ش��ؤون

مجلس االم��ة.وت�ج�ت�م��ع اللجنة
االس �ك��ان �ي ��ة مل �ن��اق �ش��ة االق� �ت ��راح
ب �ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م ��ادة ج��دي��دة
برقم  36مكررا أ) الى القانون رقم
 47لسنة  1993في شأن الرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة .وم �ن��اق �ش��ة االق� �ت ��راح
ب�ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل امل� ��ادة رق��م 19
من القانون رقم  47لسنة 1993
في شأن مساواة املرأة الكويتية
املتزوجة من غير كويتي باملرأة
ال�ك��وي�ت�ي��ة املطلقة واالرم �ل��ة في
ال� � �ق � ��رض ال� �س� �ك� �ن ��ي وم �ن ��اق �ش ��ة
ال �ت �ع��دي��ل امل �ق��دم ب��اض��اف��ة م��ادة
ج ��دي ��دة ب ��رق ��م  36م� �ك ��ررا أ ال��ى
القانون رقم  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية بحضور
وزير الدولة لشؤون االسكان.

استفسر عن المناقصة الخاصة بمرفق إنتاج الجوارسية

الطريجي يسأل عن االمتيازات المالية
للمستشارين القانونيين في البترول
وج� � � � ��ه ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب د .ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه
الطريجي س��ؤاال ال��ى نائب رئيس
مجلس ال ��وزراء وزي��ر املالية وزي��ر
النفط بالوكالة أنس الصالح وجاء
في نص السؤال:
 ق� � ��د ت� � ��م ت� ��رس � �ي� ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ةالخاصة بمرفق انتاج الجوارسية
ع �ل��ى ش ��رك ��ة امل� �ش ��اري ��ع ال �ت �ج��اري��ة
ال�ع��رب�ي��ة ذ.م.م (ش��ام�ب��ر ج�ي��ر) وت��م
ال� � �غ � ��اء امل� �ن ��اق� �ص� �ت�ي�ن االخ� �ي ��رت�ي�ن
وط��رح �ه �م��ا ف ��ي م �م��ارس��ة ج��دي��دة
رقم ( )RFP-2037534وعليه يرجى
بيان التالي:
 -1الشركات التي تم استدعائها
للمناقصة.
 -2ك��م ع��دد امل�ش��ارك�ين الفعليني
في املناقصة.
 -3ب� �ي ��ان م ��وج ��ز ع ��ن ال �خ �ب��رات
السابقة ل�ه��ذا ال�ن��وع م��ن املشاريع
للشركة التي ت��م ترسية املناقصة
عليها.
 -4ف� ��ي ك� ��راس� ��ة امل �ن ��اق �ص ��ة ب�ن��د
ي�ن��ص ع�ل��ى ع ��دم ت��رس�ي��ة اك �ث��ر من

د .عبدالله الطريجي

عقد واح��د على شركة واح��دة وقد
ت ��م ت��رس �ي��ة م �ن��اق �ص��ة ع �ل��ى ش��رك��ة
املشاريع التجارية العربية ذ.م.م.
 -5ه��ل سيتم ت��رس�ي��ة املناقصة
م��رة اخ ��رى ع�ل��ى ن�ف��س ال�ش��رك��ة اذا
ج� ��اءت ب��أق��ل األس �ع ��ار ب�م��ا ينافي
تعليمات وشروط املناقصة.
 -6ن ��رج ��و ت ��زوي ��دن ��ا ب�م�ح��اض��ر
اجتماع لجنة املناقصات املركزية

ب � �خ � �ص� ��وص ت� ��رس � �ي� ��ة امل� �ن ��اق� �ص ��ة
امل ��ذك ��ورة وإع� ��ادة ط ��رح الحزمتني
امللغتني.
 -7هل تمت الترسية باالغلبية
ام ب��االج�م��اع م��ع ت��زوي��دي بصورة
من املحضر.
 -8م ��ا ه ��و رأي م �م �ث��ل وزدارة
ال �ن �ف ��ط ف� ��ي ذل � ��ك االج� �ت� �م ��اع وه ��ل
موافقته ضرورية للترسية أو ال.
ك�م��ا وج��ه ال�ط��ري�ج��ي س ��ؤاال ال��ى
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
املالية وزي��ر النفط بالوكالة وجاء
في نص السؤال:
 ي��رج��ى ت��زوي��دي ب�ق��ائ�م��ة كافةالباحثني واملستشارين القانونيني
غير الكويتيني وجنسياتهم الذين
ي �ع �م �ل��ون ف� ��ي م ��ؤس �س ��ة ال �ب �ت ��رول
ال �ك��وي �ت �ي��ة وس� �ن ��وات ال �خ��دم��ة بما
ف � ��ي ذل � � ��ك روات � �ب � �ه� ��م وب� �ي ��ان ��ات� �ه ��م
واي ام �ت �ي��ازات م��ادي��ة ون �س��خ عن
ش �ه��ادات �ه��م ال �ع �ل �م �ي��ة اض ��اف ��ة ال��ى
م ��ن ت ��م االس �ت �غ �ن��اء ع ��ن خ��دم��ات�ه��م
واس�ب��اب��ه خ�لال ال�ع��ام�ين املاضيني

وهل هناك من صدر قرار باعفائه او
انهاء عقده وتم التراجع عن القرار
وم � ��ن ه ��و امل � �س� ��ؤول ف ��ي م��ؤس �س��ة
البترول ومسماه الوظيفي عن عدم
ت�ن�ف�ي��ذ ق� ��رار االس �ت �غ �ن��اء واس �ب��اب
عدم تنفيذ قرار انهاء الخدمة.
 ي� ��رج� ��ى ت ��وض � �ي ��ح اج � � � � ��راءاتامل � ��ؤس� � �س � ��ة امل � �ت � �ب � �ع ��ة ف� � ��ي ت �ع �ي�ي�ن
امل ��وظ� �ف�ي�ن غ �ي ��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وه ��ل
ي�ت�م�ت��ع امل �س �ت �ش��ارون ال�ق��ان��ون�ي��ون
غ� �ي ��ر ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ب �ن �ف��س م� �ي ��زات
ن � �ظ� ��ائ� ��ره� ��م م� � ��ن ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن م��ن
حيث ح�ض��ور ال ��دورات الخارجية
واملهمات الرسمية؟
 ك� � � �م � � ��ا ي � � � ��رج � � � ��ى ت � � � ��زوي � � � ��ديب� �ع ��دد امل� �س �ت �ش ��اري ��ن وال �ب��اح �ث�ي�ن
ال �ق��ان��ون �ي�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��ذي��ن تم
تعيينهم خ�لال العامني املاضيني
وبياناتهم ومسمياتهم الوظيفية
وامتيازاتهم املالية ورواتبهم.

برلمان
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المال العام :االتفاق مع
ديوان المحاسبة علي آلية
إلعداد تقارير االستثمار

الطريجي مترئسا اجتماع لجنة حماية املال العام أمس

ذك � ��ر رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
االم � � � � ��وال ال � �ع� ��ام� ��ة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة
ال�ن��ائ��ب د .ع�ب��د ال�ل��ه الطريجي
ان لجنته اجتمعت مع ممثلي
دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة وت��م النقاش
ح� � ��ول ت �ك �ل �ي��ف م �ج �ل ��س االم � ��ة
للجنة ف�ي�م��ا ي�خ��ص التحقيق
ب��ام��ور ت �خ��ص ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لالستثمار.

واوض� � ��ح ال �ط��ري �ج��ي ان� ��ه ت��م
االت� �ف ��اق م ��ع دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ع � �ل � ��ي آل � � �ي� � ��ة م� �ع� �ي� �ن ��ة الع � � � ��داد
تقارير ف��ي ه��ذا ال�ش��أن تمهيدا
ل �ل �ت �ص��وي ��ت ع �ل �ي �ه��ا ورف �ع �ه ��ا
ال ��ي امل�ـ�ـ�ج�ل�ـ�ـ��س ف�ـ�ـ��ي ال�ـ�ج�ـ�ل�س��ات
القادمة.

 169سؤاال وجهها  37عضوا

مؤسسة البترول% 100 :
نسبة الرد على أسئلة النواب
اع� �ل� �ن ��ت م ��ؤس� �س ��ة ال� �ب� �ت ��رول
ال�ك��وي�ت�ي��ة ق�ي��ام�ه��ا ب��ال��رد على
ج� �م� �ي ��ع االس � �ئ � �ل� ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة
املقدمة من اعضاء مجلس االمة
للمؤسسة وشركاتها التابعة
والخاصة بأنشطتها املختلفة
وال � �ت� ��ي ت� �ص ��ل ال � ��ى  923ب �ن��دا
م��ن أص ��ل  169س ��ؤاال ب��رمل��ان�ي��ا
وجهها  37نائبا.
وأكد العضو املنتدب لقطاع
ال �ع�ل�اق��ات وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات
ب�م��ؤس�س��ة ال �ب �ت��رول ال�ك��وي�ت�ي��ة
علي العبيد في بيان صحافي
امس االثنني ان التعاون الوثيق
بني مؤسسة البترول الكويتية
ومجلس االمة يدل على حرص
املؤسسة على تعزيز العالقات
املتميزة بالسلطة التشريعية
وتطويرها للمصلحة العامة.
وق � ��ال ال �ع �ب �ي��د ان امل��ؤس �س��ة
وش ��رك ��ات� �ه ��ا ال� �ت ��اب� �ع ��ة م�م�ث�ل��ة
ب� � ��دائ� � ��رة ال� � �ع �ل��اق � ��ات ال ��دول� �ي ��ة
والحكومية والبرملانية حققت
ان� �ج ��ازا م �م �ي��زا م ��ن خ�ل�ال ال ��رد
على جميع االسئلة البرملانية
املقدمة من اعضاء مجلس االمة
للمؤسسة وشركاتها التابعة

وبنسبة  100في املئة.
وثمن تفهم أع�ض��اء السلطة
ال � �ت � �ش� ��ري � �ع � �ي� ��ة ب� � �ش � ��أن اع � � � ��داد
ال � ��ردود ع �ل��ى االس �ئ �ل��ة امل�ق��دم��ة
وان ه ��ذه ال� � ��ردود ت �ح �ت��اج ال��ى
ت ��أن واس �ت �ك �م��ال ف��ي ال�ب�ي��ان��ات
وامل�ع�ل��وم��ات وذل ��ك لكبر حجم
بعضها ودقتها.
واش� � � � � � ��ار ال � � � ��ى ان ال � �ق � �ط� ��اع
ال �ن �ف �ط��ي ح��ري��ص ع �ل��ى ان �ج��از
واع� � ��داد ال� � ��ردود ع �ل��ى االس�ئ�ل��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب��ال �س��رع��ة امل�م�ك�ن��ة
وذل ��ك اي �م��ان��ا م�ن��ه ع�ل��ى اهمية
ت��وط�ي��د وت�ض��اف��ر ال�ج�ه��ود بني
السلطة التشريعية والسلطة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة مل� ��ا ف� �ي ��ه م�ص�ل�ح��ة
ال��وط��ن واملصلحة العامة على
حد سواء.
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الثالثاء  23ربيع اآلخر  02 . 1437فبراير 2016

دشتي يقترح تعديل قانون
إصدار الخطة اإلنمائية
ق � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب د.ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دشتي اقتراحا بقانون في شأن
تعديل املادة ( )3فقره ( )3واملادة
( )4م��ن ال �ق��ان��ون رق ��م  11لسنة
 2015ب��إص��دار الخطة اإلنمائية
للسنوات .2016/2015
وج � � � � ��اء ف� � ��ي ن� � ��ص االق � � �ت� � ��راح
بقانون:
مادة أولى:
يعدل نص املادة ( )3فقره ()3
من القانون لتصبح كالتالي:
نسبة  50في املائة ( % 50من
األس� �ه ��م) ت�خ�ص��ص ب��ال�ت�س��اوي
لجميع املواطنني ممن يحملون
الجنسية الكويتية وقت صدور
هذا القانون.
مادة ثانية:
ي � �ع� ��دل ن � ��ص امل� � � � ��ادة ( )4م��ن
القانون لتصبح كالتالي:
ت� �ت ��ول ��ى ال� �ج� �ه ��ة ال �ح �ك��وم �ي��ة
ال� �ت ��ي ي �ك �ل �ف �ه��ا م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ب � �ت� ��أس � �ي� ��س ال� � �ش � ��رك � ��ة ت� �ح ��دي ��د
رأس� � �م � ��ال� � �ه � ��ا وت � � ��وزي � � ��ع ج �م �ي��ع
األس �ه��م امل�خ�ص�ص��ة للمواطنني

بالتساوي بني جميع الكويتيني
امل�س�ج�ل��ة أس �م��اؤه��م ف��ي الهيئة
العامة للمعلومات املدنية وقت
ص� ��دور ه ��ذا ال �ق��ان��ون وم ��ن غير
تخصيص لكسور األسهم على
أن يتم تسديد قيمة تلك األسهم
م ��ن االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام ل �ل��دول��ة
كمنحة وع�ل��ى أن تقيد وال يتم
ال�ت�ص��رف فيها م��ن م�لاك�ه��ا مل��دة
ع �ش��ر س� �ن ��وات ك��ام �ل��ة ت� �ب ��دأ م��ن
تاريخ تملكهم لتلك األسهم مع
أحقيتهم فقط خالل تلك املدة من
استالم عوائد األسهم وأرباحها.
مادة ثالثة:
يلغى كل حكم أو نص ورد في
أي ق��ان��ون ي�ت�ع��ارض م��ع أح�ك��ام
هذا القانون.
مادة رابعة:
يعمل بهذا القانون من تاريخ
نشرة في الجريدة الرسمية .
مادة خامسة:
ع �ل��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال � ��وزراء
والوزراء كل فيما يخصه بتنفيذ
هذا القانون.

د.عبدالحميد دشتي

وج��اء في امل��ذك��رة اإليضاحية
لالقتراح بقانون:
وم� � � ��ن ح � �ي� ��ث أن ال� � �ن � ��ص ف��ي
امل� ��ادة  152م��ن ال��دس �ت��ور م��ن أن
ك��ل ال �ت��زام ب��اس�ت�ث�م��ار م ��ورد من
موارد الثروة الطبيعية أو مرفق
م��ن امل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ال ي �ك��ون إال
بقانون لزمن محدود وان تكفل
اإلج� � � ��راءات ال�ت�م�ه�ي��دي��ة تيسير
أعمال البحث والكشف وتحقيق

مطيع يطالب بإلغاء الحفالت
الغنائية بمهرجان هال فبراير
طالب النائب د.أح�م��د مطيع
وزي � ��ر اإلع� �ل��ام ال �ش �ي��خ س�ل�م��ان
ال� �ح� �م ��ود ال� �ص� �ب ��اح ب � �ض� ��رورة
إص� � ��دار ق � ��رار ب��إي �ق��اف وإل� �غ ��اء
ال �ح �ف�لات ال�غ�ن��ائ�ي��ة ب�م�ه��رج��ان
هال فبراير وذل��ك ملا يتضمنها
من مخالفات شرعية وأخالقية
وك��ذل��ك م��راع��اة ل�ح��ال املسلمني
ف��ي ال �ك��وي��ت وامل�م�ل�ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال �س �ع��ودي��ة وس ��وري ��ا وال �ع��راق
وغيرها.
وأكد أننا نخشى أن يعاقبنا
الله لوجود مثل هذه الحفالت
الغنائية امل�ح��رم��ة مل��ا فيها من
معاص ومفاسد في بلد مسلم
محافظ كبلدنا الكويت مضيفا
ان ما انتشر مؤخرا من مقاطع
ت�ب�ين ال �ف �س��اد ال ��ذي ي �ح��دث في
ه� ��ذه ال �ح �ف�ل�ات ه ��و غ �ي��ض من
فيض ولألسف كل ه��ذا يحدث
ف� ��ي ال� ��وق� ��ت ال � � ��ذي الي� � � ��زال ف�ي��ه
آالف م � ��ن امل� �س� �ل� �م�ي�ن ي �ع ��ان ��ون
ال�ج��وع والفقر وال�ج��ور والقتل
ف ��ي س ��وري ��ا وال � �ع� ��راق وب��ورم��ا
وغيرها.

د.أحمد مطيع

وت� � � �س � � ��اءل م � �ط � �ي ��ع ان� � � ��ه ف��ي
بداية الثورة السورية أصدرت
وزارة اإلع�لام ق��رارا بوقف هذه
ال� �ح� �ف�ل�ات م� ��راع� ��اة ل �ل �س��وري�ين
فلماذا ت��م إل�غ��اء ه��ذا ال�ق��رار فال
الثورة السورية انتهت وال قتل
ال �س ��وري�ي�ن ت ��وق ��ف؟ ب ��ل ال��وق��ت
ال � �ح� ��ال� ��ي وم� � ��ا ب � ��ه م � ��ن أزم� � ��ات
اقتصادية وت��راج��ع ف��ي اسعار
ال�ن�ف��ط ودع ��وة ص��اح��ب السمو
للتقشف وتخفيض امليزانيات

ي � ��وج � ��ب ب � �م� ��ا ال ي� � � ��دع م� �ج ��اال
ل�ل�ش��ك ت��وق��ف ه ��ذه االح �ت �ف��االت
ن � �ظ� ��را مل� ��ا ب� �ه ��ا م� ��ن م �خ��ال �ف��ات
ش��رع �ي��ة واض �ح��ة ث��م مل��ا تكلفه
وتثقل به كاهل ميزانية الدولة
بمصاريف باهظة.
وش� � � ��دد ع� �ل ��ى ان االح� �ت� �ف ��ال
ب � � ��ال � � ��وط � � ��ن وغ� � � � � � ��رس م � �ف � �ه� ��وم
ال � ��وط� � �ن� � �ي � ��ة ال ي � � �ك � � ��ون ب � �ه� ��ذه
ال �ح �ف�لات امل��اج �ن��ة ال �ت��ي تنتزع
القيم واألخ�ل�اق اإلس�لام�ي��ة من
ق �ل��وب ش �ب��اب �ن��ا وب �ن��ات �ن��ا إن�م��ا
ي�ك��ون ب��امل�ح��اض��رات التوعوية
وال �ح �م�لات اإلع�لام �ي��ة ال�ه��ادف��ة
وامل �ه��رج��ان��ات العلمية املفيدة
وال� �ب ��رام ��ج ال �ث �ق��اف �ي��ة واألدب� �ي ��ة
التي تعزز مفهوم الوطنية عند
أبنائنا وبناتنا وت��رس�خ��ه في
أذهانهم .

ال�ع�لان�ي��ة وامل�ن��اف�س��ة وم��ا نصت
عليه املادة  153من الدستور من
أن كل احتكار ال يمنح إال بقانون
وال� � � � ��ى زم� � � ��ن م � � �ح� � ��دود وك� ��ان� ��ت
الثروات الطبيعية في البالد تعد
من امللكيات العامة والتي يتملك
ف �ي �ه��ا امل ��واط� �ن ��ون ت �ل��ك ال �ح �ق��وق
بالتساوي بينهم وإعماال لتلك
امل �ب��ادئ وت�م��اش�ي��ا م��ع نصوص
املواد  17و  20و  21من الدستور
وال�ت��ي ج��اءت جميعها م��ن اجل
رف��ع مستوى املعيشة وتحقيق
ال� ��رخ� ��اء امل �ع �ي �ش��ي ل �ل �م��واط �ن�ين
وح� �ي ��ث أن ت �ل��ك ال� �ش ��رك ��ات ه��ي
ش � ��رك � ��ات ت� �ن� �م ��وي ��ة ل� �ه ��ا ع�ل�اق ��ة
ب � � ��ال � � �ث � � ��روات وج� �م� �ي� �ع� �ه ��ا م �ل��ك
األم ��ة ف�ك��ان يقتضى إج ��راء ذل��ك
التعديل.

أبل :ما عدد معلمي االقتصاد
المنزلي ورياض األطفال؟
ق��دم النائب د .خليل أب��ل سؤاال
ال ��ى وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة وزي� ��ر التعليم
ال �ع��ال��ي د .ب� ��در ال �ع �ي �س��ى وط��ال��ب
بإفادته وتزويده بما يلي:
 ك � � �ش � � ��ف ب � � � �ع� � � ��دد امل � �ع � �ل � �م�ي��نوامل��درب�ي�ن ال��ذي��ن ت��م تعيينهم في
ق �س��م االق �ت �ص��اد امل �ن��زل��ي وري ��اض
األطفال في كلية التربية االساسية
بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي
وال � �ت� ��دري� ��ب م �ن ��ذ خ �م ��س س �ن ��وات
وح �ت��ى ت ��اري ��خ ط ��رح ه ��ذا ال �س��ؤال
ع �ل��ى أن ي �ت �ض �م��ن ال �ك �ش��ف االس ��م
وال �ت �خ �ص ��ص ال �ع �ل �م��ي وال �خ �ب ��رة
العملية وت��اري��خ ال�ت�ع�ي�ين وامل ��ادة
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ي �ت��م ت��دري �س �ه��ا كل
على حدة.
 ك �ش��ف ي�ت�ض�م��ن ع ��دد ال �ط�لابالذين تم قبولهم بقسم االقتصاد
امل � �ن ��زل ��ي وري � � � ��اض االط� � �ف � ��ال م�ن��ذ
خ � �م ��س س� � �ن � ��وات وح � �ت� ��ى ت ��اري ��خ
ط� ��رح ه� ��ذا ال � �س ��ؤال م��وض �ح��ا ف�ي��ه
ع��دد الكويتيني وع��دد الجنسيات
االخ ��رى وال�ت�خ�ص�ص��ات ال��دراس�ي��ة
وامل� �ح ��ول�ي�ن م ��ن األق � �س� ��ام االخ� ��رى
وامل � �ن � �ق� ��ول �ي�ن ال � � ��ى اق� � �س � ��ام اخ � ��رى
وت� �ق ��دي ��م ك �ش ��ف ي �ت �ض �م��ن اس �م ��اء
وع� � ��دد خ��ري �ج��ي ق �س��م االق �ت �ص��اد

د .خليل أبل

امل � �ن ��زل ��ي وري � � � ��اض االط� � �ف � ��ال م�ن��ذ
خمس سنوات وحتى تاريخ طرح
هذا السؤال مع ذكر تخصصاتهم
العملية وسنة التخرج والجنسية.
 ه��ل ه�ن��اك دراس��ة ح��ول حاجةس��وق ال�ع�م��ل للتخصصات بقسم
االقتصاد املنزلي ورياض االطفال
ي �ت ��م ب� �ن ��اء ع �ل �ي �ه��ا ق� �ب ��ول ال �ط �ل �ب��ة
لدراسة مثل هذه التخصصات؟ اذا
ك��ان يوجد دراس��ة يرجى تزويدي
ب �ه��ا واذا ك��ان��ت االج ��اب ��ة ب��ال�ن�ف��ي
فعلى ماذا يتم تحديد نسب قبول
الطالبة في كل فصل دراسي لهذين
القسمني؟

الكندري يستفسر عن العمالة
غير الكويتية في البترول
قدم النائب فيصل الكندري سؤاال
ال� ��ى ن ��ائ ��ب رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وزي ��ر امل��ال�ي��ة وزي ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
أنس الصالح قال فيه:
تقوم مؤسسة البترول الكويتية
وال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا بتخفيض
وإل� �غ ��اء ب �ع��ض امل ��زاي ��ا دون م��راع��اة
قانونية ذل��ك وأن�ه��ا حقوق مكتسبة
للعاملني وف�ق��ا ل�لأع��راف وال�ق��وان�ين
املنظمة للعمل النفطي ومن باب اخر
ال ت ��زال ت �ق��وم ب�ت�ع�ي�ين ال�ع�م��ال��ة غير
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �م��زاي��ا وب � ��دالت ال تمنح
ل �ل �ع �م��ال��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وع �ل �ي��ه ي��رج��ى
افادتنا عن التالي:
 ع � ��دد ال �ع �م��ال��ة غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي��ةب��امل��ؤس�س��ة وال �ش��رك��ات ال�ت��اب�ع��ة لها
ودرج� ��ات � �ه� ��م ووظ ��ائ� �ف� �ه ��م وت ��اري ��خ
ال �ت �ع �ي�ين وامل �ج �م��وع��ة ال �ت��اب �ع��ة ل�ه��ا
وامل��ؤه��ل العلمي وال�ت�ق��دي��ر باملؤهل
والتقييم السنوي آخ��ر سنوات لكل
شركة على حدة
 وهل توجد خطة إحالل للعمالةالكويتية ل�ك��ل منهم وامل ��دة ل��ذل��ك ان
وجدت؟ في حال عدم وجود خطة ما
أسباب ذلك؟

فيصل الكندري

 م� ��ا امل � �ك� ��اف� ��آت امل ��ال� �ي ��ة ب�ج�م�ي��عان � ��واع� � �ه � ��ا امل � �م � �ن� ��وح� ��ة ل � �ك� ��ل م �ن �ه��م
واسبابها ان وجدت؟
 هل هناك أي مزايا اخ��رى تمنحلهم وال يتمتع بها العامل الكويتي
واس�ب��اب ذل��ك ان وج��دت؟ وم��ا تكلفة
ذلك لكل شركة على حدة؟
 ف� ��ي ح � ��ال وج� � ��ود خ �ط ��ة إح �ل�الللعمالة غير الكويتية يرجى تزويدي
ب��ال�خ�ط��ط آلخ ��ر  5س �ن��وات واس �ب��اب
عدم تنفيذ الخطط املعتمدة؟

 هل يتم ارسال عمالة غير كويتيةفي دورات تدريبية خارج الكويت؟ ما
التكلفة االجمالية لذلك شاملة قيمة
ال�ت��ذك��رة وال �ع�ل�اوة ال�ي��وم�ي��ة ورس��وم
ال � ��دورة وذل� ��ك ل�ل�ع��ام�ل�ين ب��امل��ؤس�س��ة
وال� �ش ��رك ��ات ال �ت��اب �ع��ة ك ��ل ع �ل��ى ح��دة
وذلك آلخر  3سنوات؟
 هل يتم ارسال عمالة غير كويتيةف��ي م��ؤت �م��رات خ ��ارج ال �ك��وي��ت؟ وف��ي
حال وجود أي حالة يرجى توضيح
اسباب ذل��ك مع ذك��ر السبب في عدم
ارسال عامل كويتي بدال منه.
 م� ��ا ال �ت �ك �ل �ف��ة االج� �م ��ال� �ي ��ة ل��ذل��كش��ام�ل��ة ال �ت��ذك��رة وال �ع�ل�اوة ال�ي��وم�ي��ة
ورس� ��وم امل �ش��ارك��ة ب��امل��ؤت�م��ر آلخ ��ر 3
س �ن��وات وذل ��ك للعاملني باملؤسسة
والشركات التابعة لها كل على حدة؟
 ه� ��ل ه� �ن ��اك م ��وظ� �ف ��ون م� ��ن غ�ي��رالكويتيني ف��ي امل��ؤس�س��ة وال�ش��رك��ات
التابعة لها اب��رم��ت ع�ق��وده��م للعمل
ب� �خ ��ارج ال �ك��وي��ت ي ��رج ��ى ب �ي ��ان م��دة
ال� �ع� �ق ��د وت �ك �ل �ف �ت ��ه ال� �س� �ن ��وي ��ة وب �ل��د
االيفاد؟
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سيف العازمي :لجان الصداقة البرلمانية
حققت مكاسب دبلوماسية للكويت
استضاف برنامج بال حصانة النائب سيف العازمي
في لقاء متنوع تطرق إلى جوانب اجتماعية في
حياة النائب كما استعرض العازمي بعض آرائه
السياسية حول مختلف القضايا المطروحة على
الساحة المحلية وإلى التفاصيل:

اخ�ت�لاف�ه�م��ا ف��ي وج �ه��ات ال�ن�ظ��ر
إال أنهما اجتمعا عندما تولدت
ل��دي �ه��م ق �ن��اع��ة ب ��أن االس �ت �ج��واب
مستحق معتبرا أن هذه الصورة
م ��ن ال� �ج ��وان ��ب اإلي �ج��اب �ي��ة ال �ت��ي
تحسب أيضا للمجلس الحالي.

سيف العازمي

ت �ح��دث ال �ن��ائ��ب ال �ع ��ازم ��ي في
م �س �ت �ه��ل ح ��دي� �ث ��ه ع� ��ن ال� �ب ��رمل ��ان
ال � �ع� ��رب� ��ي ق � ��ائ �ل��ا :ي� �ت ��م ان� �ت� �خ ��اب
أع � �ض� ��اء ال � �ب� ��رمل� ��ان ال� �ع ��رب ��ي م��ن
م �خ �ت �ل��ف ال� �ب ��رمل ��ان ��ات ال �ع��رب �ي��ة
داخ � ��ل ال �ب��رمل��ان��ات امل �ح �ل �ي��ة وق��د
م� �ث� �ل ��ت ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي ع �ض ��وي ��ة
ال� � �ب � ��رمل � ��ان ال � �ع� ��رب� ��ي وال � �ب� ��رمل� ��ان
ال� �ك ��وي� �ت ��ي األردن � � � � ��ي وال � �ب ��رمل ��ان
ال �ك��وي �ت��ي ال �خ �ل �ي �ج��ي وال �ب��رمل��ان
ال � �ع� ��رب� ��ي امل � �غ � ��رب � ��ي وال � �ب � ��رمل� ��ان
العربي ال�س��ودان��ي وجميع هذه
البرملانات لها ثقل داخ��ل اتحاد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ات ال �ع��رب �ي��ة وي�ج�ت�م��ع
ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي ف ��ي ج�ل�س�ت�ين
رئ� �ي� �س� �ي� �ت�ي�ن ع� �ل ��ى م� � � ��دار ال� �ع ��ام
إض��اف��ة إل ��ى ال�ج�ل�س��ات ال�ط��ارئ��ة
ملناقشة القضايا الساخنة.
وت ��اب ��ع ال �ع ��ازم ��ي أن ال �ب��رمل��ان
ال �ع��رب��ي ت �ص��در ع �ن��ه ت�ش��ري�ع��ات
وق � � � � � � � � � ��رارات م� � �ل � ��زم � ��ة ل � � ��رؤس � � ��اء
البرملانات العربية ويتم رفعها
إل��ى ال�ب��رمل��ان ال��دول��ي ف��ي جنيف
وإل ��ى األم ��م امل�ت�ح��دة م�ش�ي��را إل��ى
انه على املستوى الشخصي مثل
الكويت في أكثر من محفل دولي
كما أن��ه عضو اللجنة الكويتية
األوروب� � � �ي � � ��ة ول� �ج� �ن ��ة ال� �ص ��داق ��ة
الكويتية املكسيكية وممثل امللف
السوري داخل البرملان األوروبي
في بلجيكا.
وع��ن دور ل�ج��ان ال�ص��داق��ة أكد
العازمي انها تلعب دورا كبيرا
ف ��ي ت��وط �ي��د ص� ��داق� ��ات ال �ك��وي��ت
بمختلف دول العالم وتكمل الدور
الدبلوماسي البارز للكويت في
ه��ذا ال�ج��ان��ب معتبرا ان�ه��ا تمثل
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�ت��ي
اس� �ت� �ف ��ادت م �ن �ه��ا ال �ك ��وي ��ت وم��ن
ه � ��ذه امل� �ك ��اس ��ب ال� �ح� �ص ��ول ع�ل��ى
وعد من رئيس دولة كوستاريكا

أن ي � �ك ��ون ت �ص��وي �ت �ه��م ل �ص��ال��ح
الكويت في عام  2018داخل األمم
املتحدة فيما يتعلق بحصولنا
ع �ل��ى م�ق�ع��د دائ� ��م داخ� ��ل مجلس
األم ��ن م��ؤك��دا أن أع �ض��اء الشعب
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ول� � �ج � ��ان ال� �ص ��داق ��ة
تقوم ب��دور ب��ارز ونشط ف��ي هذا
الجانب.
حماية المال العام
وت �ح��دث ال �ع��ازم��ي ع��ن واق �ع��ة
استقالته م��ن لجنة حماية امل��ال
ال �ع��ام ث��م ت��راج �ع��ه ع�ن�ه��ا ب�ق��ول��ه:
ل�ق��د ت��ول�ي��ت منصب م�ق��رر لجنة
ح �م ��اي ��ة امل� � ��ال ال � �ع� ��ام مل � ��دة ث�ل�اث
سنوات ويوجد لدينا  59قضية
داخ � ��ل ال �ل �ج �ن��ة ون �م �ت �ل��ك ال �ج��رأة
والشجاعة على إحالة أي قضية
م �ن �ه��ا ي��وج��د ب �ه��ا ش �ب �ه��ة م��ال�ي��ة
إلى النيابة العامة وكان الخالف
ح��ول إح��ال��ة قضية ال ��داو والتي
بقيت حبيسة األدراج مل��دة سبع
سنوات وك��ان هناك توجه لعدم
إح ��ال �ت �ه ��ا إل � ��ى ال �ن �ي ��اب ��ة ل�ن�ق��ص
املستندات املتوافرة لدى اللجنة
غ �ي��ر ان� �ن ��ي أص� � ��ررت ع �ل��ى رأي ��ي
وق� ��دم� ��ت اس �ت �ق��ال �ت��ي اع� �ت ��راض ��ا
ع �ل��ى ع� ��دم اإلح ��ال ��ة وب �ع��ده��ا تم
إع��ادة املناقشة وتم التوافق بني
اعضاء اللجنة على إحالة امللف
إل ��ى ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة م�ع�ت�ب��را أن
ذل � ��ك إن � �ج ��از ي �ح �س��ب ل�ل�م�ج�ل��س
الحالي انهى به الجدل حول تلك
القضية.
وت �ح��دث ال�ع��ازم��ي ع��ن عالقته
ب��رئ�ي��س امل�ج�ل��س م ��رزوق الغانم
وق��ال إن الرئيس م��رزوق الغانم
يكن له جميع االعضاء احتراما
وت �ق��دي��را وم �ك��ان��ة ع��ال �ي��ة م��ؤك��دا
ان ال �ت��اري��خ س�ي�ش�ه��د لشخصه
ن �ج��اح��ه ف ��ي ق �ي ��ادة امل �ج �ل��س من

م ��رح� �ل ��ة ص �ع �ب ��ة وال � � �خ� � ��روج ب��ه
إل��ى ب��ر األم ��ان وه��و يمتلك ق��وة
القرار وله دور بارز في استمرار
ه ��ذا امل�ج�ل��س وت�ح�ق�ي��ق ال�ت�لاح��م
ب�ي��ن أع� �ض ��ائ ��ه وج� �م ��ع ال �ق �ب��ائ��ل
والطوائف في بوتقة واحدة ومن
اج ��ل ه ��دف واح� ��د وه ��و تحقيق
املصلحة العامة.
وتابع العازمي :اعتبر نفسي
م �ح �ظ��وظ��ا ألن� �ن ��ي أن � � ��ال ت �ق��دي��ر
ومحبة رئيس املجلس والنواب
وال �ح �ك��وم��ة وج �م �ي��ع امل��واط �ن�ي�ن
واعتبر أن اإلج�م��اع على املحبة
فضل من الله تعكس ص��ورة من
صور رضائه سبحانه عن العبد
وأطمح أن أكون عند حسن الظن
بي من قبل املواطنني.
وأك � � ��د ال � �ع� ��ازم� ��ي رف � �ض� ��ه ألي
ص ��ورة م��ن ص��ور االن�ت�ق��اص من
حق املواطنني ومنها ما يتعلق
برفع الدعم مشيرا إلى أن النائب
يصل إلى املجلس بهدف تحقيق
م� �ص� �ل� �ح ��ة امل� � � ��واط� � � ��ن وح � �م� ��اي� ��ة
ح�ق��وق��ه ول�ي��س االن �ت �ق��اص منها
م �ش��ددا ع �ل��ى أن ث � ��روات ال�ش�ع��ب
ملك للشعب وال ي�ج��وز ألح��د أن
ينتقص م�ن�ه��ا وأش� ��ار ال�ع��ازم��ي
ف � ��ي ه � � ��ذا ال� � �ص � ��دد إل � � ��ى واق � �ع� ��ة
ت��وق�ي�ع��ه ع�ل��ى ك �ت��اب م��ؤي��د لرفع
ال��دع��م ق��ائ�ل�ا :ل��م أوق ��ع ع�ل��ى ه��ذا
ال �ك �ت��اب وك �ن��ت م �س��اف��را ف��ي ه��ذا
ال� �ت ��وق� �ي ��ت وال � �ح� ��اص� ��ل أن أح ��د
ال��زم�لاء ق��ام بالتوقيع عني وقد
أص ��درت بيانا ب��وق��ائ��ع الحادثة
وط �ل �ب��ت ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة تحقيق
وموقفي الرسمي هو رفض رفع
الدعم بأي شكل من األشكال.
وت �ح��دث ال �ع��ازم��ي ع��ن بعض
م� �ق� �ت ��رح ��ات ��ه ال � �ت� ��ي الق� � ��ت ق �ب��وال
م��ن ال�س�ل�ط�ت�ين وم �ن �ه��ا اق �ت��راح��ه
بتوجيه مبلغ  30أل�ف��ا إل��ى دع��م

مواد البناء وكان توجه الحكومة
ف ��ي ذل� ��ك ال ��وق ��ت زي� � ��ادة ال �ق��رض
اإلس �ك��ان��ي إل ��ى  100ال ��ف دي �ن��ار
وت��م قبول املقترح وكذلك بعض
امل �ق �ت��رح��ات ال �خ��اص��ة ب��ال�ج�س��ور
املعلقة في بعض املناطق مشيدا
في هذا الصدد بتعاون الحكومة
م��ع امل �ج �ل��س وأك� ��د أن ال�ح�ك��وم��ة
مجتهدة وال ت��وج��د حكومة في
ال�ع��ال��م ل�ي��س ل��دي�ه��ا أخ �ط��اء غير
أن ما يحسب للحكومة الحالية
ف ��ي ع �ه��د ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
رغبتها في التعاون مع املجلس
واإلنجاز وقد نجحت السلطتان
م��ن خ�ل�ال ه ��ذا ال �ت �ع��اون ف��ي حل
ال �ق �ض �ي ��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة وإخ � � ��راج
ق��وان�ين شعبية إل��ى ال�ن��ور منها
ت��أم�ي�ن امل �ت �ق��اع��دي��ن وإق � � ��رار حق
املواطن في اللجوء إلى املحكمة
الدستورية والعديد من القوانني
التي تمس املواطن بشكل مباشر.
وفيما يتعلق باالستجوابات
ش��دد النائب العازمي على أنها
ح ��ق أص� �ي ��ل ل �ل �ن��ائ��ب ال ي �ن��ازع��ه
فيه أح��د مشيرا ف��ي ه��ذا الصدد
إال ع � ��دم ت� � � ��ردده ف� ��ي اس� �ت� �خ ��دام
ه��ذا ال�ح��ق إذا مل��س تقصيرا من
أح��د ال� ��وزراء ب�ع��د أن ي �ت��درج في
اس� �ت� �خ ��دام أدوات� � � ��ه ال��دس �ت��وري��ة
وصوال إلى تفعيل االستجواب.
وذك� � � � � ��ر ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي ف � � ��ي ه � ��ذا
ال �ص��دد أح ��د امل��واق��ف امل�ش�ه��ودة
للمجلس الحالي وال�ت��ي ل��م تكن
م��وج��ودة ف��ي امل�ج��ال��س السابقة
وه��ي ال �ت��واف��ق ب�ين ال �ن��واب على
إصالح الخلل بعيدا عن املواقف
الشخصية من بعضهم البعض
م �س �ت �ش �ه��دا ب �ت �ض��ام ��ن ال �ن��ائ��ب
ع �ب��د ال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي وال �ن��ائ��ب
عبدالله الطريجي في استجواب
وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة ال� �س ��اب ��ق ب��رغ��م

أم الهيمان
ومن جانب آخر تحدث النائب
ال �ع��ازم��ي ع��ن مل �ح��ات م��ن حياته
االج�ت�م��اع�ي��ة م ��رورا ب�ن�ش��أت��ه في
منطقة أم الهيمان في بيت صغير
ي �ع��ود ل �ج��ده م �ش �ي��را إل ��ى ت��أث��ره
بترشح خاله عضو مجلس األمة
ع��ن م�ن�ط�ق��ة أم ال�ه�ي�م��ان معتبرا
أنه مثله األعلى كما قال إنه كان
متفوقا في دراسته ويحب لعب
ك� ��رة ال� �ق ��دم وإن ال �ن��ائ��ب ح �م��ود
ال �ح �م��دان ك ��ان م�ع�ل�م��ه ف ��ي ف�ت��رة
املرحلة املتوسطة كما ان النائب
سلطان اللغيصم كان قائده في
م��رح �ل��ة ال �ت �ج �ن �ي��د ذاك� � ��را واق �ع��ة
ت�ت�ع�ل��ق ب�ل �ع��ب ك ��رة ال� �ق ��دم حيث
م�ن�ح��ه ال�ل�غ�ي�ص��م إج� ��ازة م�ك��اف��أة
ل��ه ع�ل��ى تسجيله ه��دف��ا حاسما
لفريقه.
وس��رد ال�ع��ازم��ي قصة دخوله
البرملان ق��ائ�لا :خضت تشاورية
العوازم في  2012ولم أوفق وبعد
حكم ال��دس�ت��وري��ة وق ��رار القبيلة
خ � ��وض االن� �ت� �خ ��اب ��ات خ�ض�ت�ه��ا
وحققت النجاح كما كان العوازم
م��ن أك �ث��ر امل��واط �ن�ي�ن إق �ب��اال على
االنتخاب في الدائرة الخامسة.
وعن إطالق البعض عليه لقب
ن��ائ��ب ت�خ�ل�ي��ص امل �ع ��ام�ل�ات ق��ال
إن ذل��ك ت��وف�ي��ق م��ن ال �ل��ه ومحبة
ال��وزراء له غير أنه شدد على أنه
ال يسعى إال لتخليص املعامالت
املستحقة فقط كاشفا عن وجود
 9آالف رقم هاتف لناخبي الدائرة
الخامسة وخارجها يحتفظ بهم
على هواتفه الخاصة.
وف � � � � ��ي خ� � � �ت � � ��ام ح � ��دي� � �ث � ��ه أك � ��د
ال �ع��ازم��ي أن��ه يسعى ج��اه��دا مع
ب �ق �ي��ة ال � �ن� ��واب ل �ت �ح �ق �ي��ق ط �م��وح
امل��واط�ن�ين وتلبية احتياجاتهم
وال �ع �م ��ل ع �ل��ى ازده� � � ��ار ال �ك��وي��ت
وانتعاشها اقتصاديا واالرتقاء
بها في جميع املجاالت.

حصلنا على وعود
دولية بمساندة
الكويت للحصول
على مقعد دائم
بمجلس األمن
قرارات البرلمان
العربي ملزمة
لرؤساء البرلمانات
المحلية
تحويل قضية الداو
إلى النيابة العامة
أنهى الجدل المثار
حولها
الحمدان معلمي
في المرحلة
المتوسطة
واللغيصم قائدي
في مرحلة التجنيد
الحكومة الحالية
مجتهدة ولديها
رغبة في اإلنجاز
بالتعاون
مع المجلس
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الثالثاء  23ربيع اآلخر  02 . 1437فبراير 2016

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 الخامس 1094 :سؤاال
الرشيد والراجحي
والحجيالن
أكثر النواب
تقديما لألسئلة

نتناول في هذه الحلقة الثالثة اسئلة النواب
واالجوبة في الفصول التشريعية الخامس
والسادس والسابع وتبين ان اسئلة الفصل الخامس
بلغت  1094سؤاال مقدمة من  47نائبا وقد رد
الوزراء على  988سؤاال منها بمعدل ٪ 90.3
فيما بلغت اسئلة الفصل السادس  1101سؤال
مقدمة من  49نائبا وقد رد الوزراء على 904
اسئلة منها بمعدل  ٪ 82.1فيما بلغت اسئلة
الفصل السابع  1594سؤاال مقدمة من  52نائبا
وقد رد الوزراء على  1226سؤاال منها بمعدل
 ٪ 76.6والى التفاصيل:

العجران والصانع
واألذينة والغانم
قدموا سؤاال
واحدا

سمو األمير الراحل الشيخ جابر األحمد مفتتحا أحد أدوار الفصل الخامس وبجواره األمير الوالد الشيخ سعد العبدالله

بلغ إجمالي األسئلة في الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �خ��ام��س  1094س��ؤاال
و رد ال��وزراء على  988س��ؤاال منها
ب�م�ع��دل  % 90.3وش ��ارك ف��ي تقديم

المدة الفعلية
للفصل الخامس:
 1405أيام
إجمالي األسئلة:
 1094سؤاال
إجمالي األجوبة:
 988جوابا
معدل الرد٪ 90.3 :
متوسط توجيه
األسئلة0.8 :
سؤال يوميا

األسئلة  47نائبا وقد تصدر قائمة
ال �ن ��واب م��ن ح�ي��ث ت��وج�ي��ه األس�ئ�ل��ة
النائب محمد الرشيد بـ  101سؤال
ف��ال �ن��ائ��ب ج ��اس ��ر ال ��راج� �ح ��ي ب� �ـ 86

س� ��ؤاال ف��ال �ن��ائ��ب راش� ��د ال�ح�ج�ي�لان
ب � � �ـ  59س� � � � ��ؤاال ف� ��ال � �ن� ��ائ� ��ب ف �ي �ص��ل
ال�ق�ض�ي�ب��ي ب �ـ  56س ��ؤاال و ك ��ان أق��ل
ال �ن ��واب ت��وج�ي�ه��ا ل�لأس�ئ�ل��ة ال �ن��واب

خ��ال��د ع�ج��ران وع�ب��دال��رزاق الصانع
وم��رض��ي األذي �ن��ة وي��وس��ف ال�غ��ان��م
ب �س��ؤال واح� ��د ل �ك��ل م�ن�ه��م ف��ال�ن��ائ��ب
أحمد املوسوي بسؤالني ثم النائب

ج ��اس ��م ال �ص �ق��ر ب �ث�ل�اث��ة أس �ئ �ل��ة ث��م
ال� � �ن � ��واب خ ��ال ��د امل� �ع� �ص ��ب وم �ط �ل��ق

التتمة ص09

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي الخامس
النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

م

م

23

25

عبداملحسن جمال

1

أحمد املوسوي

2

13

خالد السلطان

26

عدنان عبدالصمد

7

2

أحمد السعدون

37

14

خالد عجران

1

عيسى الشاهني

22

3

أحمد الطخيم

16

15

خالد الوسمي

22

27

18

4

بدر املضف

26

16

خلف دميثير

17

28

فايز البغيلي

5

جاسر الراجحي

86

17

خليفة الجري

21

29

فالح الحجرف

33

6

جاسم الصقر

3

18

راشد الحجيالن

59

7

جاسم الخرافي

35

19

سالم الحماد

18

8

جاسم العون

24

20

صالح الفضالة

18

9

حمود الرومي

35

21

صياح أبو شيبة

17

10

حمود الجبري

6

22

عايض الخميش

29

11

خالد املعصب

4

 23عبدالرزاق الصانع

1

12

خالد جميعان
سالم

16

24

عبدالكريم
الجحيدلي

9

النائب

عدد
األسئلة

النائب

عدد
األسئلة

م

1

6

38

مرضي األذينة

31

39

مريخان صقر

40

مشاري العنجري

55

41

مطلق الشليمي

26

30

فيصل الدويش

27

42

مطلق املسعود

4

31

فيصل القضيبي

56

43

ناصر صرخوة

4

32

مبارك الدبوس

17

33

مبارك الفحماء

20

34

محمد الرشيد

101

35

محمد حبيب بدر

5

 36محمد حمد البراك

36

37

محمد املرشد

28

44

نايف أبو رمية

41

45

هادي الحويلة

22

46

هاضل الجالوي

8

47

يوسف الغانم

1

اإلجمالي

1094

وزارة الدولة
لشؤون مجلس
الوزراء أكثر
الوزارات تلقيا
لألسئلة بـ 201
سؤال
النواب ركزوا في
أسئلتهم على
وزارات الداخلية
والشؤون والتربية
 47نائبا قدموا
أسئلة الفصل
الخامس
وزارة التخطيط
والتنمية األكثر ردا
على األسئلة

ملف
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الثالثاء  23ربيع اآلخر  02 . 1437فبراير 2016

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 988جوابا في  1405أيام
األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

%9.7

%0.1
%0.2
%0.8

معدل الرد على األسئلة

تصنيف األسئلة

%24.6

%32.6

%8.9

%17.6

%90.3

%23.2

%90

%2

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

إجمالي
األسئلة

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

الخامس اإلجمالي

العدد

988

106

1094

العدد

193

269

357

253

22

1094

املعدل

٪ 90٫3

٪ 9٫7

٪ 100

املعدل

٪ 17٫6

٪ 24٫6

٪ 32٫6

٪ 23٫2

٪2

٪ 100

تتمة المنشور ص08
امل�س�ع��ود ون��اص��ر ص��رخ��وه بأربعة
أسئلة لكل منهم.

وأك �ث��ر ال � ��وزارات تلقيا لألسئلة
وزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء
بـ  201سؤال فوزارة الداخلية بـ 106
اسئلة ف��وزارة ال�ش��ؤون بـ  89سؤاال

ف � ��وزارة ال�خ��ارج�ي��ة ب �ـ  17س ��ؤاال ثم
وزارة اإلعالم بـ  19سؤاال.
أم��ا م�ع��دل اإلج��اب��ة على األسئلة
ف �ق��د ت �ص��درت �ه��ا وزارة ال�ت�خ�ط�ي��ط

ث��م وزارة ال �ت��رب �ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ب �ـ 86
س��ؤاال وكانت ال ��وزارات االق��ل تلقيا
لألسئلة منصب رئ�ي��س ال� ��وزراء بـ
 8أسئلة ف��وزارة الدفاع بـ  12سؤاال

%48.3

%7.9
%8.1
%9.7

%18.4

الوزارة

الدولة

الداخلية

الشؤون

التربية والتعليم

األشغال

باقي الوزارات

إجمالي األسئلة

العدد

201

106

89

86

84

528

1094

املعدل 18٫4٪

9٫7٪

8٫1٪

7٫9٪

7٫7٪

2
% 0.2

9
% 0.8

1094
٪ 100

والتنمية بـ  % 96.3ووزارتا األشغال
وال�ص�ح��ة ب �ـ  % 95.2ل�ك��ل منهمــــــــا
ثــــــــــم وزارة الخـــارحجــيـــــــــــة بـ % 94.1
وتوضح الجداول والرسوم البيانية

97
% 8.9

ع � ��دد اس� �ئ� �ل ��ة ال� � �ن � ��واب ف� ��ي ال �ف �ص��ل
التشريعي الخامس وع��دد األسئلة
ال� �ت ��ي ت �ل �ق �ت �ه��ا ك� ��ل وزارة ون �س �ب��ة
اإلجابة وتصنيف اإلجابات.

تصنيف األسئلة التي تلقاها الوزراء

أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة

%7.7

املرفقات
تصنيف
لدى
الجواب
األسئلة
األمانة
1
985
العدد
% 0.1
% 90
املعدل

عدم
اختصاص

طلب
تمديد

لم يتم إجمالي
الرد األسئلة

٪ 100 48٫3٪

ردود الوزراء

الوزراء

اجمالي األسئلة

الخارجية

17

16

اإلعالم

19

17

-

األشغال
األوقاف
التجارة والصناعة
التربية والتعليم
الداخلية
الدفاع
الدولة
الشؤون
اإلسكان
الصحة
العدل
الكهرباء واملاء
املالية
التخطيط والتنمية
املواصالت
النفط
رئيس الوزراء
االجمالي

84
30
33
86
106
12
201
89
46
63
49
48
52
54
41
56
8
1094

80
28
30
79
93
10
182
78
40
60
39
44
43
52
37
50
7
985

1
1

لم يتم الرد

املعدل

األجوبة

املرفقات لدى األمانة

عدم اختصاص

املجموع

-

-

16

طلب تمديد
-

لم يصل الرد
1

٪ 94.1

-

17

-

2

٪ 89.5

1
1
2

80
28
30
79
94
11
182
78
40
60
39
44
43
52
37
51
7
988

1
2
2
3
1
9

4
2
3
6
10
1
19
11
6
3
8
4
6
2
3
5
1
97

٪ 95.2
٪ 93.3
٪ 90.9
٪ 91.9
٪ 88.7
٪ 91.7
٪ 90.5
٪ 87.6
٪ 87
٪ 95.2
٪ 80
٪ 91.7
٪ 82.7
٪ 96.3
٪ 90.4
٪ 89.3
٪ 87.5
٪ 90.3
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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 السادس 1101 :سؤال
أحمد باقر أكثر
النواب توجيها
لألسئلة بـ 116
سؤاال

معدل الرد على األسئلة

%17.9

الروضان والميلم
قدما سؤاال واحدا

%82.1

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

إجمالي
األسئلة

العدد

904

197

1101

املعدل

% 82.1

% 17.9

٪ 100

بلغ إجمالي األسئلة في الفصل
التشريعي ال�س��ادس ملجلس األم��ة
 1101س��ؤال فيما رد ال ��وزراء على
 904أس �ئ �ل��ة ب �م �ع��دل  % 82.1م��ن

المدة الفعلية
للفصل السادس:
 478يوما
إجمالي األسئلة:
 1101سؤال
إجمالي األجوبة:
 904أجوبة
معدل الرد٪ 82.1 :
متوسط توجيه
األسئلة2.3 :
سؤال يوميا

 197سؤاال لم
يرد عليها بمعدل
% 17.9
ضيوف الجلسة يتابعون إحدى جلسات مجلس األمة في الفصل التشريعي السادس

إجمالي األسئلة وشارك في تقديم
األسئلة  49نائبا وقد تصدر قائمة
ال �ن��واب م��ن ح�ي��ث ت��وج�ي��ه األسئلة
ال �ن��ائ��ب اح �م��د ب��اق��ر ب �ـ  116س��ؤاال

وال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه النفيسي ب �ـ 81
ســـؤاال والنـــــائــــب يوســـــف املخلـــد
بـ  62سؤاال والنائب ناصر البناي
ب � �ـ  60س � � ��ؤاال وك � � ��ان أق � ��ل ال� �ن ��واب

توجيها لألسئلة النائبان ابراهيم
امل �ي �ل��م ون ��اص ��ر ال ��روض ��ان ب �س��ؤال
واح� � ��د ل �ك��ل م �ن �ه �م��ا ث� ��م ال �ن��ائ �ب��ان
اح�م��د ال�س�ع��دون واح�م��د الخطيب

بـ  4أسئلة لكل منهما ثم النائبان
هاضل ال�ج�لاوي وحمود الجبري

التتمة ص11

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي السادس
عدد
األسئلة

م

النائب

1

ابراهيم امليلم

1

14

2

أحمد السعدون

4

خالد عجران
جابر

6

3

أحمد الربعي

34

15

خلف دميثير

6

4

أحمد الخطيب

4

16

دعيج الجري

55

5

أحمد الشريعان

31

6

أحمد باقر

116

م

النائب

عدد
األسئلة

م

 26عباس الخضاري
27

 17راشد الحجيالن

10

 18راشد الجويسري

9

النائب

عبدالرحمن
الغنيم

22

39

محمد املسيلم

13

13

 40مشاري العنجري

 28عبدالعزيز املطوع
 29عبدالله النفيسي

81

30

عبدالله الرومي

13

31

علي السعيد

27

32

فالح الحجرف

9

33

فيصل الدويش

17

34

فيصل الصانع

9

35

مبارك الزوير

21

20

41

منيزل جاسر
العنزي

20

42

ناصر صرخوه

40

43

ناصر الروضان

1

44

ناصر البناي

60

45

هادي الحويلة

16

 46هاضل الجالوي

5

47

يعقوب حياتي

11

مبارك الفحماء

10

48

يوسف املخلد

62

33

49

خميس عقاب

23

14

7

براك النون

9

19

سالم الحماد

8

جاسر الراجحي

41

20

سامي املنيس

26

9

جاسم القطامي

17

21

سعد طامي

13

10

جاسم العون

31

22

صالح الفضالة

13

11

حمد الجوعان

8

 23صياح أبو شيبة

6

36

12

حمود الرومي

17

 24عايض الخميش

14

37

مبارك الدويلة

13

حمود الجبري

5

30

38

محمد املرشد

25

م

النائب

43

12

عباس مناور

عدد
األسئلة

عدد
األسئلة

اإلجمالي

1101

المالية تصدرت
الوزارات في تلقي
األسئلة بـ 172
سؤاال
النواب ركزوا على
وزارات التربية
والتعليم والنفط
والدولة
 49نائبا قدموا
أسئلة الفصل
التشريعي
السادس
الخارجية
والتخطيط
والنفط أكثر
الوزارات ردا على
األسئلة

ملف

aldostoor

الثالثاء  23ربيع اآلخر  02 . 1437فبراير 2016

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 904أ جوبة في  478يوما
تصنيف األسئلة

%9

%44.8

%4.8

%0.9

%1.2

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة

%13.1

%55.2

%37.3

%80.7

دور
االنعقاد

األول

الثاني

اإلجمالي

العدد

493

608

1101

املعدل

% 44.8

% 55.2

٪ 100

تتمة المنشور ص10
بـ  5أسئلة لكل منهما.
وأكثر ال ��وزارات تلقيا لألسئلة

هي املالية بـ  172سؤاال ثم وزارتا
ال ��دول ��ة ل� �ش ��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء
وال�ت��رب�ي��ة والتعليم ب�ـ  148س��ؤاال
لكل منهما ثم وزارة النفط بـ 123

األسئلة الجواب

اعتذر املرفقات
عن عدم لدى
األمانة
الرد

العدد

888

1

13

2

53

املعدل

% 80.7

% 0.09

% 1.2

% 0.2

% 4.8

سؤاال وكان منصب رئيس الوزراء
األقل تلقيا لألسئلة بـ  11سؤاال ثم
وزارة الدفاع بـ  13سؤاال ووزارت��ا
التخطيط والتنمية والعدل بـ 17

%13.4
%13.4

%15.6

طلب
عدم
اختصاص تمديد

%11.2

لم يتم
الرد

إجمالي

144

1101

العدد

172

املعدل

٪ 100 % 13.1

سؤاال.
أم��ا معدل اإلجابة على األسئلة
ف �ق��د ت �ص��درت �ه��ا وزارة ال�خ��ارج�ي��ة
بنسبة  88.9%من اجمالي األسئلة

الوزارة

املالية

التربية
الدولة
والتعليم
148

13٫4٪ 15٫6٪

باقي
الداخلية
الوزارات

النفط

إجمالي

148

123

99

411

1101

13٫4٪

11٫2٪

9٪

37٫3٪

٪ 100

ف��ال�ت�خ�ط�ي��ط وال �ت �ن �م �ي��ة ب� �ـ 88.2%
ف��ال �ن �ف��ط ب � �ـ  87.8%ف ��ال� �ش ��ؤون ب�ـ
 .86.2%وتوضح الجداول والرسوم
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� � �س � ��ادس
وع � ��دد األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي ت�ل�ق�ت�ه��ا كل
وزارة ون�س�ب��ة اإلج��اب��ة وتصنيف
اإلجابات.

تصنيف األسئلة التي تلقاها الوزراء

معدل رد أسئلة وزارة المالية
الردود
الوزراء

%19
%81

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

اإلجمالي

العدد

134

38

172

املعدل

% 77.9

% 22.1

٪ 100

الخارجية
األشغال
اإلعالم
األوقاف
التربية والتعليم
الداخلية
الدفاع
الدولة
الشؤون
اإلسكان
الصحة
التخطيط والتنمية
العدل
الكهرباء واملاء
املالية
املواصالت
النفط
رئيس الوزراء
االجمالي

لم يتم الرد

ردود الوزراء

اجمالي
األسئلة

األجوبة

اعتذر
عن عدم الرد

املرفقات لدى
األمانة العامة

عدم
اختصاص

املجموع

طلب تمديد

لم يصل الرد
حتى حينه

املعدل

9
82
21
23
148
99
13
148
58
30
47
17
17
50
172
33
123
11
1101

8
65
18
14
125
79
10
123
50
24
39
15
12
40
132
27
99
8
888

1
1

1
2
1
1
8
13

1
1
2

8
65
18
15
126
79
10
125
50
24
39
15
13
40
134
27
108
8
904

1
1
1
1
8
10
2
1
24
1
2
53

16
2
7
14
10
3
21
7
6
8
2
4
10
14
5
13
3
144

٪ 88.9
٪ 79.3
٪ 85.7
٪ 65.2
٪ 85.1
٪ 79.8
٪ 76.9
٪ 84.5
٪ 86.2
٪ 80
٪ 83
٪ 88.2
٪ 70.6
٪ 80
77٫9٪
٪ 81.8
٪ 87.8
٪ 72.7
٪ 82.1

12

ملف

aldostoor

الثالثاء  23ربيع اآلخر  02 . 1437فبراير 2016

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 السابع 1594 :سؤاال
 52نائبا قدموا
األسئلة
تصدرهم النيباري
بـ  131سؤاال

معدل الرد على األسئلة

%23.1

رئيس الوزراء
تلقى  5أسئلة
أجاب
عن  % 40منها

%76.9

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

إجمالي
األسئلة

العدد

988

106

1594

املعدل

% 76.9

% 23.1

٪ 100

ب�ل��غ إج�م��ال��ي األس�ئ�ل��ة ف��ي الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �س ��اب ��ع مل �ج �ل��س األم� ��ة
 1594س� ��ؤاال ف�ي�م��ا رد ال� � ��وزراء على
 1226س��ؤاال منها بمعدل  76.9%من

المدة الفعلية
للفصل السابع:
1380يوما
إجمالي األسئلة:
 1594سؤاال
إجمالي األجوبة:
 1226جوابا
معدل الرد٪ 76.9:
متوسط توجيه
األسئلة 1.1 :
سؤال يوميا

المالية أكثر
الوزارات تلقيا
لألسئلة
بـ 276

إجمالي ع��دد األسئلة وق��د ش��ارك في
تقديم األسئلة  52نائبا وق��د تصدر
ق ��ائ� �م ��ة ال� � �ن � ��واب م � ��ن ح� �ي ��ث ت��وج �ي��ه
األسئلة النائب عبدالله النيباري بـ

جانب من حفل افتتاح دور االنعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السابع

 131س��ؤاال فالنائب مبارك الخرينج
ب �ـ  116س� ��ؤاال ف��ال �ن��ائ��ب م �ف��رج ن�ه��ار
املطيري بـ  109أسئلة فالنائب احمد
ب��اق��ر ب�ـ  100س��ؤال وك��ان أق��ل ال�ن��واب

ت��وج�ي�ه��ا ل�لأس�ئ�ل��ة ال� �ن ��واب اب��راه �ي��م
امليلم وجاسم الصقر وعلي الهاجري
وم �ب��ارك ال��وع�ل�ان ب �س��ؤال واح ��د لكل
منهم ثم النائب علي املواش بسؤالني

ثم النائبان حمد الجوعان وعبدالله
الهاجري بثالثة أسئلة لكل منهما.

التتمة ص13

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي السابع
م

النائب

عدد
األسئلة

م

1

ابراهيم امليلم

1

15

خالد العدوة

2

أحمد الكليب

6

16

خلف دميثير

13

3

أحمد السعدون

6

17

راشد الهبيدة

4

4

أحمد الخطيب

19

18

سالم الحماد

18

5

أحمد النصار

38

19

5

6

أحمد الشريعان

26

سعد بليق
العازمي

20

شارع العجمي

96

7

أحمد باقر

100

21

صالح الفضالة

14

33

8

اسماعيل الشطي

13

22

طالل السعيد

47

9

تركي العازمي

7

34

23

طالل العيار

10

جاسم الصقر

1

 24عايض الخميش

11

جمال الكندري

29

 12جمعان العازمي

9

13

حمد الجوعان

3

14

حمود الجبري

9

النائب

عدد
األسئلة
77

 28عبدالله الهاجري
 29عبدالله النيباري

131

30

عبدالله الرومي

20

31

عبداملحسن
املدعج

14

32

عبداملحسن
جمال

13

عدنان
عبدالصمد

74

علي البغلي

79

م

النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

3

41

مبارك الدويلة

55

42

مبارك الوعالن

1

43

محمد املهمل

27

44

محمد املرشد

21

27

35

علي املواش

2

14

36

علي الهاجري

1

25

عايض علوش
املطيري

14

26

عباس مناور

14

27

عبدالعزيز
العدساني

84

محمد ضيف الله
45
شرار

17

46

مشاري
العصيمي

27

47

مصلح العازمي

15

48

مفرج نهار
املطيري

109

49

ناصر الصانع

46

37

علي أبو حديدة

23

50

ناصر صرخوه

15

38

غنام الجمهور

35

51

هادي الحويلة

27

39

فهد امليع

14

52

يعقوب حياتي

15

40

مبارك الخرينج

116

اإلجمالي

1594

 106أسئلة لم
يرد عليها بمعدل
% 23.1
الميلم والصقر
والهاجري
والوعالن
قدموا سؤاال
واحدا
وزارت الكهرباء
والماء واألوقاف
األكثر ردا على
االسئلة
النواب ركزوا
على وزارات
المالية والداخلية
والتربية

ملف

aldostoor

الثالثاء  23ربيع اآلخر  02 . 1437فبراير 2016

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 1226جوابا في  1380يوما
األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

تصنيف األسئلة

%16.1

%20.5

%14.4

%48.5

%21

تصنيف
األسئلة

الجواب

اعتذر
عن عدم الرد

املرفقات
لدى األمانة

عدم
اختصاص

طلب
تمديد

لم يتم الرد

إجمالي
األسئلة

الوزارة

املالية

الداخلية

العدد

1044

2

163

17

42

326

1594

العدد

276

190

184

127

108

709

1594

املعدل

٪ 65٫5

٪ 0٫1

٪ 10٫2

٪ 1٫1

٪ 2٫6

ال��وزراء بعدد  5أسئلة فالخارجية بـ
 25سؤاال فاألوقاف بـ  29سؤاال.
أم ��ا م �ع��دل اإلج ��اب ��ة ع �ل��ى األس�ئ�ل��ة
فقد تصدرتها وزارة الكهرباء وامل��اء

الوزراء

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

اإلجمالي

العدد

139

35

184

املعدل

٪ 81

٪ 19

٪ 100

املعدل ٪ 11٫5 ٪ 11٫9 ٪ 17٫3
 21٪و 229س ��ؤاال ف��ي ال ��دور الثالث
بمعدل  14٫4٪و 256سؤاال في الدور
الرابع بمعدل 16٫1٪توضح الجداول
والرسوم البيانية عدد أسئلة النواب

٪8

٪ 100 ٪ 44٫5 ٪ 6٫8

ف ��ي ال �ف �ص��ل ال �س��اب��ع وع� ��دد األس�ئ�ل��ة
التي تلقتها كل وزارة ونسبة اإلجابة
وتصنيف اإلجابات.

تصنيف األسئلة التي تلقاها الوزراء
الردود

%81

٪ 100 ٪ 20٫5

بـ  90%فاألوقاف بـ  86.2%فاإلسكان
بـ  82.5%فالصحة بـ  81.4%وقدم في
الدور االول  775سؤاال بمعدل 48٫5٪
و 334سؤاال في الدور الثاني بمعدل

معدل رد أسئلة وزارة التربية والتعليم

%19

%17.3
التربية
والتعليم

وك � ��ان � ��ت أك � �ث� ��ر ال � � � � � � ��وزارات ت �ل �ق �ي��ا
ل�لأس �ئ �ل��ة ه ��ي امل��ال �ي��ة ب� �ـ  276س ��ؤاال

1
%0.

الدولة

تتمة المنشور ص12

ف��ال��داخ �ل �ي��ة ب �ـ  190س� ��ؤاال ف��ال�ت��رب�ي��ة
والتعليم بـ  184سؤاال فوزارة الدولة
لشؤون مجلس ال��وزراء بـ  127سؤاال
وك � ��ان األق � ��ل ت�ل�ق�ي��ا ل�لأس �ئ �ل��ة رئ�ي��س

%44.5

%11.9

النفط

املعدل

% 48.5

% 21

% 14.4

% 16.1

٪ 100

%11.5

باقي
الوزارات

العدد

775

334

229

256

1594

%2.6
%1.1

%8

إجمالي
األسئلة

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

%6.8

%10.2

%65.5

اإلجمالي

أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة

الخارجية
الداخلية
الدفاع
املالية
الدولة
اإلعالم
الشؤون
الصحة
األشغال
التخطيط والتنمية
اإلسكان
التجارة والصناعة
األوقاف
العدل
التربية والتعليم
الكهرباء واملاء
املواصالت
النفط
رئيس الوزراء
االجمالي

اجمالي
األسئلة

األجوبة

25
190
93
276
127
56
48
86
60
90
40
30
29
49
184
30
68
108
5
1594

17
122
37
156
91
29
36
64
45
60
31
22
24
31
145
26
48
58
2
1044

اعتذر عن
عدم الرد
1
1
2

ردود الوزراء
املرفقات لدى
األمانة العامة
2
29
25
44
4
13
6
9
2
1
3
4
1
3
101
163

عدم
اختصاص
2
6
4
1
1
2
1
17

املجموع
19
154
62
206
99
43
37
70
47
70
33
22
25
34
149
27
52
75
2
1226

لم يتم الرد
لم يصل
طلب
الرد حتى حينه
تمديد
6
28
8
29
2
63
7
26
2
12
1
11
14
2
13
20
6
1
8
3
1
14
1
35
3
15
1
17
16
3
326
42

املعدل
٪ 76
٪ 81.1
٪ 66.7
٪ 74.6
٪ 78
٪ 76.8
٪ 77.1
٪ 81.4
٪ 78.3
٪ 77.8
٪ 82.5
73.3
٪ 86.2
٪ 69.4
٪ 81
٪ 90
٪ 76.5
٪ 69.4
٪ 40
٪ 76.9
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افتتحت مؤتمر وظائف الدولة المعاصرة من منظور االقتصاد المعرفي

الصبيح :إعادة تنظيم وظائف الدولة
واستقالل المؤسسات العامة االقتصادية
ق��ال��ت وزي ��ر ال �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
وال � �ع � �م� ��ل ووزي � � � � ��ر ال � � ��دول � � ��ة ل � �ش ��ؤون
التخطيط والتنمية هند الصبيح ان
الظروف االقتصادية الراهنة وهبوط
أس �ع��ار ال�ن�ف��ط يتطلب االس �ت �ف��ادة من
املعارض املوجودة لدى أجهزة الدولة
وترجمتها إلى موارد مالية.
وقالت في تصريحات للصحفيني
ع�ل��ى ه��ام��ش م��ؤت�م��ر وظ��ائ��ف ال��دول��ة
امل � �ع� ��اص� ��رة أن ه � �ن� ��اك  11م �ش ��روع ��ا
للشراكة بني القطاعني العام والخاص
ت ��م ط� ��رح  6م �ن �ه��ا وال �ب ��اق ��ي ف ��ي ط��ور
اإلعداد.
وم��ن ناحية أخ��رى أك��دت الصبيح
ض��رورة اع��ادة تنظيم وظائف الدولة
م��ن خ�لال م�ش��روع ق��ان��ون يحمل اسم
(قانون االنشطة االقتصادية) ويدعو
ال� � ��ى اس � �ت � �ق �ل�ال امل� ��ؤس � �س� ��ات ال �ع ��ام ��ة
االقتصادية ماليا واداري ��ا ويمنحها
حق التمول الذاتي.
وقالت الوزيرة الصبيح في كلمتها
االف�ت�ت��اح�ي��ة م�م�ث�ل��ة ل�ص��اح��ب السمو
ام �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م��د
الجابر الصباح ف��ي املؤتمر الوطني
(وظائف الدولة املعاصرة من منظور
االقتصاد املعرفي) إن املؤتمر يسلط
ال �ض��وء ع�ل��ى اه�م�ي��ة ال�ت��راب��ط املعرفي
ف �ي �م ��ا ب �ي��ن امل� ��ؤس � �س� ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
بعضها ببعض وه��و النهج الجديد
الذي حملته االمانة العامة للتخطيط
والتنمية م��ن خ�لال الخطة االنمائية
لتبني كل ما من شأنه تحسني البيئة
ال �ت �ش �غ �ي �ل �ي��ة وال �ت �ك �ن ��ول ��وج �ي ��ة ع�ل��ى
نحو يعزز م��ن مكانة الكويت محليا
واقليميا وعامليا.
وأوضحت أن املؤتمر يعكس جهود
الدولة في تبني ومواكبة التوجهات
ال�ع��امل�ي��ة امل �ع��اص��رة ف��ي ال�ت�ح��ول نحو
االقتصاد املعرفي والنظر الى املعرفة
ع� �ل ��ى أن � �ه� ��ا ث� � � ��روة م� �س� �ت ��دام ��ة ي �ج��ب
االستثمار بها لتحقيق نقلة نوعية
في تطوير وظائف الدولة اداريا وفنيا
على نحو يفتح آفاقا جديدة في ادارة
م��راف��ق ال��دول��ة االق�ت�ص��ادي��ة بالشراكة
م � ��ع ال � �ق � �ط� ��اع ال� � �خ � ��اص وامل �س �ت �ث �م��ر
االجنبي.
وذك � � � � ��رت أن دور ال� �ح � �ك ��وم ��ة ف��ي
ه��ذا االق �ت �ص��اد يقتصر ع�ل��ى ال��رق��اب��ة
والتنظيم وتقديم الدعم مما سيكون
ل ��ه األث � ��ر ال �ب ��ال ��غ ف ��ي ت �ن��وي��ع امل � ��وارد
املالية وتخفيف العبء على ميزانية
ال ��دول ��ة ع�ل��اوة ع �ل��ى ج ��ذب امل�س�ت�ث�م��ر
االجنبي من خالل مشاريع وصناعات
اس�ت�ث�م��اري��ة واس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ت�ع��زز من
مكانة دول��ة التنافسية على املستوى
االقليمي.
ولفتت الصبيح إل��ى أن االقتصاد

هند الصبيح تفتتح املؤتمر

امل� �ع ��رف ��ي ه� ��و ج � ��زء م � �ح� ��وري م� ��ن ك��ل
االق �ت �ص��ادات وان ��ه ينظر ال��ى املعرفة
ع �ل��ى ان �ه ��ا س �ل �ع��ة م �ق��وم��ة ورأس� �م ��ال
يتمحور ح��ول تحويل املعرفة الخام
كاالبحاث التطبيقية واالفكار الريادية
ال ��ى س�ل��ع وم�ن�ت�ج��ات وم�ش�ت�ق��ات ذات
قيمة مالية مؤثرة ومعتبرة في الناتج
املحلي االجمالي.
واكد االمني العام للمجلس االعلى
للتخطيط والتنمية د .خالد مهدي ان
االقتصاد املعاصر اصبح يركز بشكل
كبير على املعرفة وذكر أن املؤسسات
ال �ع��ام��ة االق �ت �ص��ادي��ة ت�ع�ت�ب��ر ال�ب�ي�ئ��ة
املثالية لتطبيق كل األنشطة املعرفية
ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف ال � ��ى ت �ح �ق �ي��ق ال��رب �ح �ي��ة
واإلنتاجية وخفض التكاليف.
واض��اف مهدي في كلمة افتتاحية
ف� ��ي امل ��ؤت� �م ��ر ان امل� �ع ��رف ��ة ف� ��ي ال � ��دول
امل � �ت � �ق� ��دم� ��ة ت � �ع� ��د ال� � � �ث � � ��روة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
املستدامة التي يجب أن يحافظ عليها
وال �ع �م��ل ع�ل��ى ت�ط��وي��ره��ا وتحسينها
مؤكدا أن االستخدام األمثل لألصول
املعرفية يحقق أفضل الفرص واحسن
النتائج.

جانب من الحضور

تكريم بدر العثمان

وأوضح أن نجاح تجارب تلك الدول
ن ��ات��ج ع ��ن ت �ب �ن��ي ال ��وظ ��ائ ��ف اإلداري� � ��ة
واالق �ت �ص��ادي��ة ال �ت��ي ت�ت�س��م ب��امل��رون��ة
والواقعية والتكيف مع التغيرات في
العالم والتي من شأنها ان تساعدها
في رسم االستراتيجيات والسياسات
ع �ل��ى ن �ح��و ي��وف��ر ال�ب�ي�ئ��ة التشغيلية
امل �ع��ززة مل�ب��ادئ االب�ت�ك��ار والتنافسية
واإلنتاجية في القطاعات الحكومية.
وذك � � � � ��ر أن امل� � ��ؤس � � �س� � ��ات ال � �ع ��ام ��ة
االق �ت �ص��ادي��ة ت�ع�ت�ب��ر ال�ب�ي�ئ��ة امل�ث��ال�ي��ة
ل� �ت� �ط� �ب� �ي ��ق ك� � ��ل األن � �ش � �ط � ��ة امل� �ع ��رف� �ي ��ة
ال� �ت ��ي ت� �ه ��دف ال � ��ى ت �ح �ق �ي��ق ال��رب �ح �ي��ة
واإلنتاجية وخفض التكاليف بخالف
املؤسسات العامة اإلداري��ة التي تهتم
بتسهيل اإلجراءات وتيسير األعمال.
وب �ي��ن م� �ه ��دي أن امل ��ؤت� �م ��ر ي�ت�ط�ل��ع
إل � ��ى م �ن��اق �ش��ة ب� �ن ��اء ال �ن �ظ ��ام ال�ب�ي�ئ��ي
االب �ت �ك��اري وأث� ��ره ف��ي ت�ع��زي��ز ال�ف��رص
االس �ت �ث �م��اري��ة امل �ت �ن��وع��ة إل� ��ى ج��ان��ب
تسليط ال �ض��وء ع�ل��ى أب ��رز ال��وظ��ائ��ف
اإلداري � � � � ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي ��ة امل �ع ��اص ��رة
للدولة من منظور االقتصاد املعرفي
وتطوير مفهوم الخطة اإلنمائية بما

ي �ت �س��ق وف �ل �س �ف��ة االق �ت �ص ��اد امل �ع��رف��ي
وامل �س��اه �م��ة ف ��ي ب �ن ��اء ب �ي �ئ��ة م�ع��رف�ي��ة
تساعد على التحول نحو االقتصاد
امل �ع��رف��ي وأوض � ��ح أن امل��وت �م��ر ي�ه��دف
إلى وضع اإلطار العام ملفهوم النظام
ال�ب�ي�ئ��ي ل�لاب�ت�ك��ار اض��اف��ة ال ��ى توعية
املؤسسات العامة والقياديني بأهمية
املعرفة ودوره��ا في تعزيز التنافسية
ورفع مستوى الخدمات للجمهور.
وق � � � ��ال رئ � �ي � ��س امل � ��رك � ��ز ال ��وط� �ن ��ي
ل�لاق �ت �ص��اد امل �ع��رف��ي امل �س�ت�ش��ار خ��ال��د
ال� �ح� �ش ��اش ان دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ت��ؤم��ن
ب� ��أن ق��وت �ه��ا وم�س�ت�ق�ب�ل�ه��ا م��رت �ب �ط��ان
ب� � ��اإلن � � �ت� � ��اج امل� � �ع � ��رف � ��ي واس � �ت � �غ�ل��ال� ��ه
اقتصاديا وتنمويا وتعليميا مشيرا
إل ��ى أن امل �ع��رف��ة ت�ع��د ث ��روة وم�خ��زون��ا
اس�ت��رات�ي�ج�ي��ا ي�ت��وج��ب دع �م��ه وزي ��ادة
إنتاجه بكل الطرق والوسائل.
واض� ��اف ال �ح �ش��اش ف��ي ك�ل�م�ت��ه في
امل��ؤت�م��ر أن ال�ق�ط��اع ال �ع��ام ف��ي منطقة
ال �خ �ل �ي��ج ي �ع��د ال�ل�اع ��ب ال��رئ �ي �س��ي ف��ي
إدارة ك��ل امل��راف��ق ال�ع��ام��ة االقتصادية
م��وض�ح��ا أن ب�ن��اء االق �ت �ص��اد املعرفي
يتوقف على مدى جدية الحكومة في

النظر للمعرفة على أنها سلعة وثروة
م�س�ت��دام��ة تتطلب ب�ن��اء استراتيجية
واضحة ترتكز على الثقافة اإلنتاجية
وم �ب��دأ ال �ش��راك��ة ال�ف�ع�ل�ي��ة م��ع ال�ق�ط��اع
الخاص واملستثمر األجنبي.
وأك��د ض��رورة النظر إل��ى الرأسمال
ال �ب �ش��ري ع�ل��ى أن ��ه أه ��م األص� ��ول التي
ت�م�ت�ك�ل�ه��ا ال ��دول ��ة الس �ي �م��ا ان ال�ع��ال��م
م��ن ح��ول�ن��ا ي�ت�ط��ور ول ��م ي�ع��د ال�ت�ط��ور
م�ق�ت�ص��را ع�ل��ى امل��ؤس �س��ات ال�ت�ج��اري��ة
فقط مشيرا الى وجود حكومات ذكية
وابتكارية ومعرفية حاليا.
وب�ين أن املسؤولية املعرفية تجاه
الوطن هي مسؤولية القطاعني العام
والخاص واملجتمع املدني مضيفا أن
(وظائف الدولة املعاصرة من منظور
االق�ت�ص��اد امل�ع��رف��ي) سينعقد م��رة كل
عامني بمحتوى علمي رصني يحاكي
ت�ط�ل�ع��ات�ن��ا وي �ع��زز م��رئ�ي��ات�ن��ا ل�ي�ك��ون
م�ن�ص��ة ل �ل �ح��وار ال�ع�م�ل��ي امل�س�ت�م��د من
التجارب الدولية والخبرات العاملية.
م��ن ج�ه��ة أخ ��رى ق��ال ال�ن��ائ��ب خليل
ع �ب��دال �ل��ه ان م�ج�ل��س االم� ��ة اق ��ر جملة
تشريعات في مجال االقتصاد املعرفي
وه��و على استعداد إلق��رار وبحث اي
مقترحات تأتيه من الحكومة لتعزيز
االقتصاد املعرفي في دولة الكويت.
واضاف النائب عبدالله في الجلسة
االول��ى من اعمال املؤتمر ان الحكومة
لديها كافة االجهزة والجهات املعنية
بتقديم املقترحات والقوانني الخاصة
باالقتصاد املعرفي في حني ال يمتلك
مجلس االمة هذه االجهزة مما يجعل
املبادرة بيد الحكومة.
واوض � � � ��ح أن م �ج �ل��س االم � � ��ة ع�ل��ى
اس �ت �ع��داد مل�ن��اق�ش��ة وب �ح��ث واق� ��رار اي
ق ��ان ��ون م ��ن ش ��أن ��ه ت �ع��زي��ز االق �ت �ص��اد
ال ��وط �ن ��ي وت �ش �ج �ي �ع��ه خ �ص��وص��ا ف��ي
مايتعلق ب�م�ج��ال االق �ت �ص��اد املعرفي
والتكنولوجي.

مهدي :االقتصاد
المعاصر أصبح يركز
بشكل كبير على
المعرفة
الحشاش :الكويت
تؤمن بأن قوتها
ومستقبلها
مرتبطان باإلنتاج
المعرفي
المؤتمر سيقام
مرة كل عامين
ليكون منصة
للحوار العملي
والتجارب الدولية
عبد اهلل :مجلس
األمة مستعد
لبحث أي مقترحات
لتعزيز االقتصاد
المعرفي

aldostoor

الثالثاء  23ربيع اآلخر  02 . 1437فبراير 2016

أكد رفض وزارة الداخلية للتعسف والممارسات الخاطئة

الفهد :الحمالت األمنية خفضت
معدالت الجريمة والظواهر السلبية
ق� ��ال وك �ي ��ل وزارة ال��داخ �ل �ي��ة
الفريق سليمان الفهد أم��س ان
ال �ح �م�لات األم �ن �ي��ة ال �ت��ي ق��ام��ت
بها ال ��وزارة في اآلون��ة االخيرة
أدت ال��ى خفض معدالت بعض
ال� �ج ��رائ ��م وال� �ظ ��واه ��ر ال�س�ل�ب�ي��ة
م� �ش ��ددا ع �ل��ى ض� � ��رورة تطبيق
اإلج� � � � ��راءات ال �ص �ح �ي �ح��ة ت �ج��اه
ك ��ل ال �ق �ض��اي��ا دون ت �ف��ري��ط مع
اس �ت �ك �م��ال ال �ن �ظ��ر ف��ي ال�ق�ض��اي��ا
امل � �ض � �ب� ��وط� ��ة وف� � � ��ق إج� � � � � ��راءات
قانونية سليمة.
وق��ال��ت إدارة االع�ل�ام االم�ن��ي
ب��ال��وزارة ف��ي ب�ي��ان صحافي ان
الفريق الفهد التقى وكيل وزارة
الداخلية املساعد لشؤون االمن
ال�ع��ام ال �ل��واء عبدالفتاح العلي
وم� � � � ��دراء األم � � ��ن وم �س��اع��دي �ه��م
وق� � � � ��ادة امل � �ن� ��اط� ��ق وال � �ق � �ي � ��ادات
امل �ي��دان �ي��ة ل �ق �ط��اع األم � ��ن ال �ع��ام
للوقوف على النتائج التي آلت

إليها الحمالت األمنية األخيرة.
ون � �ق� ��ل ال � �ب � �ي� ��ان ع � ��ن ال �ف ��ري ��ق
الفهد تأكيده على اعتماد وزارة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ال� ��دائ� ��م ع �ل��ى خ�ط��ط
تكتيكية امنية وقائية وجنائية
م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ادراك امل��ؤس �س��ة
االم� �ن� �ي ��ة ال� �ك ��ام ��ل ب � �ش� ��أن م�ت��ى
تستمر ومتى تتوقف ع��ن هذه
الحمالت.
واض � ��اف ان ال � � ��وزارة تمتلك
الصالحيات التنفيذية الالزمة
ولديها مساحة من روح العمل
ت �م �ك �ن �ه��ا م � ��ن ال� � �ح � ��زم م� �ش ��ددا
ع �ل ��ى وج� � ��وب م ��واص� �ل ��ة ح�س��ن
املعاملة اإلنسانية مع املخالفني
واالس � �ت � �م � ��رار ف� ��ي ه � ��ذا ال �ن �ه��ج
القائم على ان العمل ام��ان��ة في
األداء والتنفيذ والواجبات.
واوض � ��ح ان ال� � ��وزارة ت��رف��ض
ال �ت �ع �س��ف وامل � �م � ��ارس � ��ات ال �ت��ي
تبتعد ع��ن منظور مسار االم��ن

الفريق سليمان الفهد

ال � �ع � ��ام م � ��ن خ �ل ��ال امل � �م ��ارس ��ات
ال �خ��اط �ئ��ة ل�ب�ع��ض رج� ��ال االم��ن
م��ؤك��دا ان ام��ن ال��وط��ن ام��ان��ة في
اعناق أبنائه.

وأك��د الفريق الفهد ان رج��ال
ال��داخ �ل �ي��ة ي �م��ارس��ون م�ه��ام�ه��م
وف � ��ق اح � �ت� ��رام ال� �ق ��ان ��ون وروح
اإلن �س��ان �ي��ة م ��ن خ �ل�ال م�س�ط��رة
واحدة في التعاون مع الجميع
داع � �ي� ��ا ال � ��ى اع� �ت� �م ��اد م�ن�ه�ج�ي��ة
واض �ح��ة ف��ي التنفيذ م��ن خ�لال
وض � ��ع خ �ط ��ة ع �م ��ل ل �ك ��ل م�ه�م��ة
على حدة في اطار أسس رقابية
وقانونية سليمة.
واع � � ��رب ب��ال �ش �ك��ر وال �ت �ق��دي��ر
لرجال األمن العام على االعمال
امل �ت��واص �ل��ة وال �ج �ه��ود امل�ب��ذول��ة
خالل الحمالت األمنية ومانتج
عنها من ضبط أالف املخالفني
ل�ل �ق��وان�ين وامل �ط �ل��وب�ين ل�ل�ع��دال��ة
مما كان له بالغ األثر في نفوس
الجميع.

تحتفل باالسبوع الخليجي للتوعية

الصحة % 80 :نسبة الشفاء من بعض
أمراض السرطان بالكويت
قال مدير مركز الكويت ملكافحة
السرطان د .أحمد العوضي ان خط
ال��دف��اع االول ضد م��رض السرطان
ه� ��و ال� �ت ��وع� �ي ��ة الف� �ت ��ا ال � ��ى ان � ��ه م��ع
اكتشاف املرض في مراحله االولى
تصل نسبة ال�ش�ف��اء منه ف��ي دول��ة
ال �ك��وي��ت ال ��ى  80ف��ي امل �ئ��ة لبعض
انواع السرطان.
واض ��اف ال�ع��وض��ي ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش ان� �ط�ل�اق
ف� �ع ��ال� �ي ��ات االس � � �ب� � ��وع ال �خ �ل �ي �ج��ي
ل �ل �ت��وع �ي��ة ب� �م ��رض ال� �س ��رط ��ان ف��ي
م��رك��ز (ف�ي�ص��ل س�ل�ط��ان ب��ن عيسى
للتشخيص وال �ع�لاج االش�ع��اع��ي)
ان امل �ن��اس �ب��ة ت �ن �ظ��م الول م ��رة في
ال �ك ��وي ��ت ت ��زام �ن ��ا م ��ع ج �م �ي��ع دول
مجلس التعاون الخليجي وتزامنا
مع االحتفال باليوم العاملي ملنظمة
الصحة العاملية للتوعية بمرض
السرطان.

وبني ان االحتفال يأتي تحت
ش� �ع ��ار ( )40/40م��وض �ح��ا ان
املقصود بذلك ان هناك  40في
امل �ئ��ة ل�ج��ان��ب ال��وق��اي��ة و 40في

املئة لنسبة الشفاء.

وذك� � � ��ر ان امل� � � ��رض ب � � ��ات ي �م �ك��ن
الشفاء منه مؤكدا ان نسبة الشفاء
في دول��ة الكويت تصل ال��ى  80في
املئة لكن تم اختيار  40/40ليشمل
ب �ع ��ض االم � � � ��راض ال �ص �ع �ب��ة ال �ت��ي
ي�م�ك��ن ال �ش �ف��اء م�ن�ه��ا ف��ي م��راح�ل�ه��ا
االولى.
وم� ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
الحملة الوطنية للتوعية بمرض
ال�س��رط��ان (ك ��ان) د .خ��ال��د الصالح
ان ��ه ت��م االت �ف��اق ع�ل��ى ع�م��ل اس�ب��وع
خليجي للتوعية من السرطان كل
ع��ام وت�ك��ون انطالقته م��ن  1ال��ى 7
فبراير حيث تتنافس دول الخليج
وال � �ي � �م� ��ن ف � ��ي ت� �ك� �ث� �ي ��ف ال� �ت ��وع� �ي ��ة
بالمراض السرطانية.
ول � �ف� ��ت ال � �ص ��ال� ��ح ال� � ��ى ب �ع��ض
االح �ص��ائ �ي��ات ت�ف�ي��د ب��ان��ه ف��ي ع��ام
 2012ك��ان هناك ألفا حالة اصابة
ب��ال�س��رط��ان ف��ي ال�ك��وي��ت منها 990
ح��ال��ة م��ن ال�ك��وي�ت�ي�ين م��وض�ح��ا ان
سرطان القولون في الرجال يعتبر
ف��ي ذاك ال�ع��ام االك�ث��ر ان�ت�ش��ارا عند

د .أحمد العوضي

ال � ��رج � ��ال ح� �ي ��ث ي � �ص� ��اب ب � ��ه ن �ح��و
 57ح ��ال ��ة ل �ل �ك��وي �ت �ي�ين و 68ح��ال��ة
ل �غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ي �ل �ي��ه س ��رط ��ان
ال� �ب ��روس� �ت ��ات ��ا ال� � � ��ذي ي �ص �ي ��ب 50
ح��ال��ة للكويتيني و 41ح��ال��ة لغير
الكويتيني.
وأوض� � � � ��ح ان س � ��رط � ��ان ال� �ث ��دي
ع �ن��د ال �ك��وي �ت �ي �ي��ات ي �ح �ت��ل امل��رت �ب��ة
االول� � � � � ��ى ح � �ي� ��ث ب� �ل� �غ ��ت االص � ��اب � ��ة
لديهن  212حالة فيما بلغت لدى

غير الكويتيات  205ح��االت ومن
ناحيتها قالت مديرة ادارة تعزيز
ال �ص �ح��ة ال��دك �ت��ورة ع�ب�ي��ر ال�ب�ح��وه
ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ص �ح �ف��ي ان � ��ه ب �ه��ذه
املناسبة تقيم إدارة تعزيز الصحة
احتفالهاالسنوي ب��ال�ي��وم العاملي
للتوعية ب��ال�س��رط��ان ف��ي  3فبراير
ال �ج��اري ف��ي م�ق��ر ال �ط��ب اإلس�لام��ي
وي �ش �ت �م��ل ع �ل��ى ف �ع��ال �ي��ات م �م �ي��زة
م �خ �ت �ل �ف��ة ع� ��ن ك� ��ل ع � ��ام ب �م �ش��ارك��ة
م� � ��رض� � ��ى م � �ت � �ع� ��اف�ي��ن.وب � �ي � �ن� ��ت ان
حمالت ه��ذا العام تتميز بتضافر
جهود عدة جهات معا في تدشني
األس � � �ب� � ��وع ال� �خ� �ل� �ي� �ج ��ي ل �ل �ت��وع �ي��ة
ب ��ال� �س ��رط ��ان ب �ح �ي��ث ت� �ك ��ون خ�ل�ال
ال�ف�ت��رة م��ن  1ال��ى  7ف�ب��راي��ر وكانت
االن � �ط �ل�اق ��ة ال � �ي� ��وم الدارة ت �ع��زي��ز
الصحة ف��ي م��راك��ز تنمية املجتمع
ثم تستمر ما بني ندوات ومشاركة
ماراثون ومحاضرات مسائية عن
أهمية الكشف املبكر وغيره.
وذك� � ��رت ان ال� �س ��رط ��ان م ��ن أه��م
أس �ب ��اب ال ��وف ��اة ف ��ي ج�م�ي��ع أرج ��اء
العالم.
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الفضالة :التعليم والعالج
مكفول للمقيمين بصورة
غير قانونية
أك � � ��د رئ � �ي� ��س ال � �ج � �ه� ��از امل� ��رك� ��زي
مل�ع��ال�ج��ة أوض ��اع امل�ق�ي�م�ين ب�ص��ورة
غ � �ي� ��ر ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ص � ��ال � ��ح ي ��وس ��ف
الفضالة ان حقوق التعليم والعالج
مضمونة لجميع ش��رائ��ح املقيمني
بصورة غير قانونية «مهما كانت
نواقص اوراقهم او ملفاتهم
ج��اء ذل��ك ف��ي ت�ص��ري��ح الفضالة
ل �ك��ون��ا ع �ق��ب اس �ت �ق �ب��ال��ه وف� � ��دا م��ن
منظمة (ه �ي��وم��ان راي �ت��س ووت��ش)
االم��ري�ك�ي��ة ام ��س وال� ��ذي ض��م ن��ائ��ب
م��دي��ر امل�ن�ظ�م��ة ف��ي ال �ش��رق االوس ��ط
وش � � �م� � ��ال اف� ��ري � �ق � �ي� ��ا ج� � ��و س � �ت� ��ورك
وال �ب��اح �ث��ة ب �ق �س��م ال� �ش ��رق االوس ��ط
وش �م��ال اف��ري�ق�ي��ا وامل�ت�خ�ص�ص��ة في
ش� � ��ؤون ال �ي �م��ن وال� �ك ��وي ��ت ب�ل�ق�ي��س
واللي.
وق � � ��ال ال �ف �ض ��ال ��ة ل � �ـ (ك � ��ون � ��ا) ان ��ه
ع ��رض ع �ل��ى ال��وف��د ج �ه��ود ال�ج�ه��از
امل� � ��رك� � ��زي ل �ت �ن �ف �ي��ذ خ� �ط ��ة خ ��ارط ��ة
الطريق واجراءاته ملعالجة أوضاع
امل �ق �ي �م�ي�ن ب � �ص� ��ورة غ �ي ��ر ق��ان��ون �ي��ة
م �ق��دم��ا ش ��رح ��ا م �س �ت �ف �ي �ض��ا م��دع��م
ب��االح�ص��ائ�ي��ات واالرق� ��ام ال�خ��دم��ات
ال �ت��ي ي�ق��دم�ه��ا ال �ج �ه��از ل �ه��ذه ال�ف�ئ��ة

صالح الفضالة

واعداد املستفيدين منها.
واكد في هذا الصدد ضمان حق
ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ع�ل�اج امل�ج��ان��ي لجميع
هذه الشرائح مهما كانت النواقص
املستندية مبينا ان ذلك االمر ياتي
انسجاما مع ما جبل عليه الكويت
م��ن فعل الخير ومتسقا م��ع املكانة
ال �ع��ال �ي��ة وال� ��درج � ��ة ال��رف �ي �ع��ة ال �ت��ي
بلغتها الكويت.

الخارجية تنظم ندوة حول
دور المؤسسات الوطنية
في مجال حقوق االنسان
أعلنت اللجنة الدائمة ملتابعة
ت�ن�ف�ي��ذ خ �ط��ة ال�ت�ن�م�ي��ة وب��رن��ام��ج
عمل الحكومة ب ��وزارة الخارجية
الكويتية تنظيم ن��دوة ح��ول دور
امل� ��ؤس � �س� ��ات ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل �ح �ق��وق
اإلن � �س � ��ان إن� �ش ��اء دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
للديوان الوطني لحقوق اإلنسان
ال� � �ي � ��وم ف � ��ي م� �ق ��ر م� �ع� �ه ��د س �ع ��ود
الناصر الصباح الدبلوماسي.
وق��ال مساعد وزي��ر الخارجية
ل� � �ش � ��ؤون امل� �ت ��اب� �ع ��ة وال �ت �ن �س �ي��ق
رئيس اللجنة ناصر الصبيح في
تصريح لـ (كونا) ان الندوة تأتي
ض �م��ن ن �ش��اط ف��ري��ق ت �ع��زي��ز دور
وج �ه��ود دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي مجال
حقوق االنسان.
واشار الى مشاركة محاضرين
دوليني في الندوة من بينهم األمني
ال �ع��ام للمجلس ال��وط�ن��ي لحقوق
االن� � �س � ��ان ف � ��ي امل� � �غ � ��رب ال ��دك� �ت ��ور
م �ح �م��د ال� �ص� �ب ��ار وامل� � �س � ��ؤول ع��ن
ملف املؤسسات الوطنية لحقوق
االن� � �س � ��ان ف� ��ي م �ك �ت��ب امل �ف��وض �ي��ة
السامية لحقوق االنسان بمنطقة
ال �ش��رق األوس ��ط وش �م��ال أفريقيا
الدكتور نضال الجردي.
واف��اد بأن رئيس مكتب حقوق

ناصر الصبيح

االن � �س� ��ان ف� ��ي وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
امل �س �ت �ش��ار ط�ل��ال خ ��ال ��د امل �ط �ي��ري
سيستعرض خ�لال ال�ن��دوة ال��دور
امل� �ن� �ش ��ود م� ��ن ال � ��دي � ��وان ال��وط �ن��ي
لحقوق اإلنسان في املرحلة املقبلة
مبينا ان وزارة الخارجية وجهت
ال��دع��وات إل��ى ع��دد م��ن املختصني
ف ��ي وزارات وم ��ؤس �س ��ات ال��دول��ة
وال�ج�م�ع�ي��ات األه�ل�ي��ة اض��اف��ة ال��ى
ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي�ي�ن م� ��ن ال� �س� �ف ��ارات
األج �ن �ب �ي ��ة امل �ع �ت �م ��دة ل � ��دى دول� ��ة
الكويت.
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الحمود :إبداعات الحزامي أثرت
الساحة األدبية والفنية واإلعالمية
ن�ع��ى وزي ��ر اإلع �ل�ام ووزي ��ر ال��دول��ة
ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب ��اب ورئ� �ي ��س امل�ج�ل��س
ال��وط �ن��ي ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب
الشيخ سلمان صباح سالم الحمود
الصباح ببالغ األس��ى والحزن واألل��م
أحد أعمدة الحركة الثقافية واألدبية
ب ��دول ��ة ال� �ك ��وي ��ت وال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي
الكاتب واألدي��ب واإلع�لام��ي الكويتي
سليمان داود الحزامي.
وقال الشيخ سلمان الحمود لكونا
أم��س أن الفقيد ال��ذي غيبه امل��وت عن
ع �م��ر ن��اه��ز  70ع��ام��ا وك � ��ان ال��رئ�ي��س
األس� �ب ��ق ل ��راب �ط ��ة األدب� � � ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ة
ورئيس اللجنة الثقافية بها وعضو
مسرح الخليج العربي مثاال للمثقف
وال � �ك� ��ات� ��ب واإلع� �ل��ام� � ��ي امل � �ب� ��دع ع�ل��ى
املستويني الخليجي والعربي وكانت
ل ��ه ب �ص �م��ات��ه ال ��واض� �ح ��ة ف ��ي رئ��اس��ة
تحرير مجلة البيان الكويتية.
وب�ي�ن إن دول ��ة ال �ك��وي��ت ف��ي ب��داي��ة
اح �ت �ف��ال �ه��ا ب ��إع�ل�ان ال �ك��وي��ت ع��اص�م��ة
للثقافة اإلسالمية  2016وما يواكبها
م ��ن ان �ط�ل�اق ال� � ��دورة ال  22مل�ه��رج��ان

الراحل سليمان داود الحزامي

ال�ق��ري��ن ال�ث�ق��اف��ي ال ��ذي ك ��ان للمغفور
ل��ه ب��إذن الله نشاط متعدد وملحوظ
ف ��ي ك��اف��ة دورات � � ��ه ال �س��اب �ق��ة م �ح��اورا
وم�ح��اض��را بأنشطته ي�ع��ز عليها أن
ي�ت��رج��ل أح ��د ف��رس��ان وأع �م��دة ورواد
وأع�ل�ام الثقافة الكويتية ال��ذي يمثل
رحيله خسارة كبيرة لألسرة الثقافية
واإلع�ل�ام� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
وال �ع ��رب� �ي ��ة ع �ل��ى ح ��د س� � ��واء مل ��ا ك��ان
يتمتع به من دماثة الخلق وإبداعات
ف �ك��ري��ة وث �ق��اف �ي��ة وإع�ل�ام� �ي ��ة س�ت�ظ��ل

ن ��اف ��ذة م �ض �ي �ئ��ة ف ��ي ت ��اري ��خ ال �ث �ق��اف��ة
واإلع�ل�ام ال�ك��وي�ت��ي .واس�ت��ذك��ر الشيخ
سلمان إسهامات وإبداعات الحزامي
ال�ت��ي أث ��رت ال�س��اح��ة األدب �ي��ة والفنية
واإلعالمية الكويتية من خالل قيامه
ب��إع��داد وإخ��راج األع�م��ال الدرامية في
إذاع��ة دول��ة الكويت إل��ى جانب قيامه
ب�ك�ت��اب��ه وت�ق��دي��م واخ� ��راج ال�ع��دي��د من
البرامج اإلذاعية مثل (أوائ��ل الطلبة)
و(ذكريات دبلوماسية) و(م��ن روضة
الشعر) و(شعر الصبايا) والبرنامج

رصد  3500طائر فالمنجو
في جون الكويت

اح � �ص ��ى ف ��ري ��ق رص� � ��د وح �م��اي��ة
الطيور بالجمعية الكويتية لحماية
ال�ب�ي�ئ��ة ن�ح��و  3500ط��ائ��ر فالمنجو
في املنطقة املمتدة من املنطقة الحرة
حتى كاظمة.
وق��ال��ت رئ�ي�س��ة الجمعية وج��دان
العقاب لكونا إن الفريق اطلق مهمته
ال �س �ن��وي��ة ف ��ي ع ��د وح �ص��ر ال �ط �ي��ور
ع �ل��ى س��اح��ل م�ن�ط�ق��ة ال�ص�ل�ي�ب�خ��ات
ض� �م ��ن ن� �ش ��اط ��ه ال� �س� �ن ��وي ل �ت �ع��داد
الطيور وال��ذي يزامن اليوم العاملي
بهذا الشأن حيث ينطلق هذه األيام
في العديد من دول العالم واضافت
ال �ع �ق ��اب أن ج � ��ون ال �ك ��وي ��ت ي�ع�ت�ب��ر
م��ن أف�ض��ل األم��اك��ن ل��وج�ه��ة الطيور
لتوافر املكونات الغذائية فيه جراء
ما يتميز به من تنوع احيائي.

طيور فالمنجو تحلق في سماء جون الكويت

واك � � ��دت ح � ��رص ال �ج �م �ع �ي��ة ع�ل��ى
ت �ن �ظ �ي��م ه� ��ذا ال� �ح ��دث ال �ج �م��اه �ي��ري
س � �ن� ��وي� ��ا ك � ��ون � ��ه م � �ن ��اس � �ب ��ة ف �ع ��ال ��ة
ف� ��ي ال� �ت ��وع� �ي ��ة ال �ب �ي �ئ �ي��ة ب �م �ش��ارك��ة
متطوعني.

وذك� ��رت أن ح��رك��ة رص ��د ال�ط�ي��ور
ت�س�ه��م ف��ي م��راق�ب��ة أع��داده��ا ورص��د
انواعها الجديدة وتمكن من تحديد
الزيادة أو النقصان فيها الفتة إلى
أن القنص وال�ص�ي��د ال�ج��ائ��ر تسبب

aldostoor

األشهر على املستوى العربي (همس
ال �ق �ل��م) ك�م��ا ك�ت��ب امل �ق��ال��ة ال�ن�ق��دي��ة في
امل � �س� ��رح واالج � �ت � �م� ��اع وك � �ت ��ب أي �ض��ا
القصة القصيرة.
وأك � � ��د أن ال �ف �ق �ي��د ال � �ح ��زام ��ي ك ��ان
ع ��اش � �ق ��ا ل� � �ت � ��راب وط � �ن� ��ه وم �ه �م ��وم ��ا
ب �ق �ض��اي��ا ال �ث �ق��اف��ة واألدب ورس��ال �ت��ه
التنموية والتنويرية ف��ي ب�ن��اء وطن
م��زده��ر يستمد ق��وت��ه م��ن فكر أبنائه
املستنير وثقافتهم اإلب��داع �ي��ة كقوة
ناعمة كويتية مشيرا في ذات الوقت
إل��ى ح�ص��ول ع��دد م��ن أع�م��ال��ه األدب�ي��ة
ع �ل ��ى ج� ��وائ� ��ز إب ��داع� �ي ��ة ح �ي ��ث ف� ��ازت
روايته املسرحية (يوم الطني) بجائزة
وزارة اإلع �ل ��ام ع� ��ام  1982ورواي� �ت ��ه
امل�س��رح�ي��ة (ب ��داي ��ة ال �ن �ه��اي��ة) ب�ج��ائ��زة
ال��دول��ة التشجيعية ل�لأدب ع��ام 2001
وم � � ��ن ض � �م ��ن م ��ؤل � �ف ��ات ��ه امل �س ��رح �ي ��ة
ال�ع��دي��دة األخ ��رى ال�ت��ي ن��ال��ت التقدير
واالس � �ت � �ح � �س ��ان ل �ق �ي �م �ت �ه��ا ال �ف �ك��ري��ة
والثقافية ومنها (مدينة ب�لا عقول)
و(ال �ق��ادم) و(ام ��رأة ال تريد أن تموت)
و(الرجل الذي ال يقول) و(دقائق).

في تراجع أعداد الطيور.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال أم�ي�ن س��ر الفريق
س �ع��د ال� �ن ��وري ف��ي ت �ص��ري��ح م�م��اث��ل
لكونا إن الفريق رصد أنواع الطيور
البحرية التي تنوعت بني الفالمنغو
وال� � �ل � ��وه � ��ة وال � �ب � �ل � �ش� ��ون ال � ��رم � ��ادي
وب � �ل � �ش� ��ون ال � �ص � �خ� ��ور وال� �ب� �ل� �ش ��ون
األبيض الكبير والنوارس بأنواعها
وطائر الحنكور (زقزاق السرطان).
واع��رب عن أمل الفريق بأن يثمر
قرار منع الصيد بالجون الى نتائج
ج� �ي ��دة م� ��ن خ �ل��ال خ �ف ��ض ال �ن �ش��اط
البشري ب��ه وأن ت�ق��وم الجهات ذات
ال �ص �ل��ة ب �خ �ف��ض أو إي� �ق ��اف ص��رف
امل �خ �ل �ف ��ات ال �ص �ن��اع �ي��ة وال �ب �ش��ري��ة
بالجون.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

رمضان :برودة الليل
مستمرة حتى الخميس
توقع خبير التنبؤات الجوية
عيسى رمضان استمرار البرودة
ف ��ي ال �ل �ي��ل ح �ت��ى ي� ��وم ال�خ�م�ي��س
املقبل تزامنا مع ارتفاع تدريجي
ف� ��ي درج� � � ��ات ال� � �ح � ��رارة ت �ش �ه��ده
البالد.
وق � � � � ��ال رم � � �ض � � ��ان ل � �ك� ��ون� ��ا ان
حركة الرياح الشمالية الغربية
ال�خ�ف�ي�ف��ة إل ��ى امل �ع �ت��دل��ة تستمر
ح � �ت� ��ى ال � � �ي � ��وم وت � �ن � �ش� ��ط م� �س ��اء
االربعاء والخميس وتعلو معها
األم ��واج ع�ل��ى ان ت��رت�ف��ع درج��ات
الحرارة الى املعدل الطبيعي في
عطلة نهاية األسبوع.
واض � ��اف ان امل�ن�ط�ق��ة ت �م��ر مع
بداية شهر فبراير بفترة تسمى
م�ح�ل�ي��ا وخ �ل �ي �ج �ي��ا ب� �ـ (ال �ش �ب��ط)

عيسى رمضان

وه� ��ي م ��ن أي � ��ام (ط ��ال ��ع ال �ب �ل��دة)
والتي تستمر  13يوما وتصادف
اواخر ايام األزيرق الباردة.

الوفيات
• عبدالعزيز أحمد حسني باقر 52 ،عامًا( ،شيع) ،رج��ال :حسينية
سيد محمد ،سلوى ،شارع األقصى ،تلفون ،97233444 :نساء :بيان ،ق ،9ش
األول ،ج ،6م ،46تلفون97222880 :
• موسى عوض ضيدان الشمري 23 ،عامًا( ،شيع) ،رج��ال :مبارك
الكبير ،ق ،8ش ،12م ،11تلفون ،99490505 :نساء :الصباحية ،ق ،1ش،11
م ،747تلفون99680036 :
• مريم عباس حسني البلوشي ،أرملة :مراد محمد علي البلوشي،
 85عامًا( ،شيعت) ،الجابرية ،حسينية البلوش ،تلفون99290022 :
• سليمان داود الحزامي 71 ،عامًا( ،شيع) ،رج��ال :بيان ،ق ،6ش،2
ج ،2م ،2تلفون ،60000300 :نساء :الجابرية ،ق ،9ش ،6م ،3تلفون99676600 :
• ن��واف منيف م ��رزوق امل�ط�ي��ري 48 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال :صباح
الناصر ،ق ،6ش ،45م ،13تلفون ،99583322 :نساء :العارضية ،ق ،10ش،1
ج ،11م21
• عبدالله مؤيد سامي ذياب التميمي 29 ،عامًا( ،يشيع التاسعة
صباح اليوم) ،رجال :الروضة ،ق ،3ش ،38م ،8ديوان سامي ذياب التميمي،
تلفون ،66666180 :نساء :الشهداء ،ق ،5ش ،519م ،14تلفون66022889 :
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