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غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي
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الخرينج يقترح
منح الممرضين
مكافأة التخصص
النادر

الخالد افتتح مبنى
شؤون اإلقامة
بالجهراء وشدد على
تسهيل اإلجراءات

عروض فنية
ومسابقات متنوعة
في احتفاالت األحمدي
باألعياد الوطنية

أكد أن مشروع مدينة صباح األحمد البحرية يشكل إضافة في مجال التطور اإلسكاني

الغانم :القطاع الخاص قادر على تحويل
الصحاري إلى أراض حية
أك� � � ��د رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
م� �ـ� �ـ ��رزوق ال�ـ�ـ�غ�ـ�ـ��ان�ـ�ـ��م ان م �ـ �ـ �ش��روع
م��دي�ن��ة ص �ب��اح األح �م��د البحرية
يعتبر مثاال واض�ح��ا على ق��درة
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال�ك��وي�ت��ي على
املساهمة في املشاريع الـتنمـوية
ال � � �ع � � �م �ل ��اق� � ��ة وع � � � �ل � � ��ى ت � �ح� ��وي� ��ل
الصحاري واملناطق القاحلة الى
أراض ح �ي��ة وم �ف �ع �م��ة ب��ال�ح��رك��ة
والحياة مشيدا بالقائمني على
ه � ��ذا امل �ـ �ـ �ـ �ـ �ش��روع امل �ـ �ـ �م �ي��ز وال � ��ذي
ي �ش �ـ �ـ �ـ �ك �ـ �ـ �ـ��ل إض��اف �ـ �ـ �ـ��ة ف �ـ �ـ �ـ��ي م �ج��ال
ال� �ت� �ط ��ور اإلس� �ك ��ان ��ي ال �ح �ض��ري
بالكويت.
ج� � � ��اء ذل� � � ��ك خ � �ل ��ال اس� �ت� �ق� �ب ��ال
ال� �غ ��ان ��م رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س إدارة
ش ��رك ��ة آلل� ��ئ ال �ك��وي��ت ال �ع �ق��اري��ة
وال � � �ش� � ��رك� � ��ة امل� � � �ط � � ��ورة مل � �ش� ��روع
م��دي�ن��ة ص �ب��اح األح �م��د البحرية
ف� ��واز خ��ال��د امل� � ��رزوق ال� ��ذي ق��دم
للرئيس الغانم ش��رح��ا مفصال

نواب لـ «الدستور» :سنتصدى
لتوجه تخفيض العالج بالخارج

ح��ول إن�ج��از املرحلة الرابعة من
م �ش��روع م��دي �ن��ة ص �ب��اح األح �م��د
ال �ب �ح��ري��ة ال� ��ذي ت��م االن �ت �ه��اء من
ج �م �ي��ع اع� �م ��ال ال �ب �ن �ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة
ف �ي��ه ق �ب��ل امل � ��دة ال��زم �ن �ي��ة امل �ق��ررة
ل ��ه ب �خ �م �س��ة ع �ش��ر ش� �ه ��را ح�ي��ث
ص� ��درت رخ �ص��ة ال �ب �ن��اء لقسائم
تلك املرحلة في أكتوبر املاضي.
وتمنى الغانم للقائمني على
ش ��رك ��ة آلل� ��ئ ال �ك��وي��ت ال �ع �ق��اري��ة
وغيرها م��ن ال�ش��رك��ات الكويتية
امل�خ�ت�ل�ف��ة م��زي��دا م��ن اإلن� �ج ��ازات
ال� �ت ��ي ت �س��اه��م ف ��ي خ �ل��ق ت�ن�م�ي��ة
عمرانية تصب في صالح الوطن
واملواطنني.

تفاصيل (ص)03
الغانم يستمع شرحا عن مدينة صباح األحمد البحرية من شركة آللئ الكويت العقارية

قانون البلدية اقتراح نيابي وغير صحيح ماتدعيه الحكومة

الخرافي لـ «الدستور» :لوال األمير
مانجحت مؤتمرات المانحين

أكد أمني سر مجلس األم��ة م.ع��ادل
ال � �خ� ��راف� ��ي أن م� ��ؤت � �م� ��رات امل ��ان �ح�ي�ن
مل�س��اع��دة ال�ش�ع��ب ال �س��وري م��ا كانت
لتنجح إال ب��وج��ود وج�ه��ود صاحب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد الف� �ت ��ا إل � ��ى أن
ال� �ك ��وي ��ت ت �ح �م �ل��ت م� �س ��ؤول� �ي ��ة ه ��ذه
امل ��ؤت� �م ��رات ال �ث�ل�اث��ة ف ��ي ظ ��ل ظ ��روف
ص �ع �ب ��ة وذل � � ��ك إلح� �س ��اس� �ه ��ا ب ��أزم ��ة
اإلن �س��ان ال�ع��رب��ي .وق��ال ال�خ��راف��ي في
ح��وار شامل لجريدة «ال��دس�ت��ور» إن
قانون البلدية الجديد اقتراح نيابي
بحت إال أن وزير البلدية أخذ مسودته
وادع��ى أنها م�ش��روع الحكومة وه��ذا
غ�ي��ر ص�ح�ي��ح وإن �م��ا ه��ي اق �ت��راح من

الزمالء النواب واملساهمني في ورش
العمل التي نظمناها في ه��ذا الشأن
والحكومة أيضا ساهمت فيها إال أنه
في األساس مشروع برملاني بحت.
وعن إجراءات الحكومة في ترشيد
اإلنفاق قال إن اإلنفاق مطلوب كأحد
بنود التفاعل مع الوضع االقتصادي
وه �ب��وط أس �ع��ار ال�ن�ف��ط وم ��ن الخطأ
أن ت� �ب ��دأ ال �ح �ك��وم��ة ب��ال �ت��رش �ي��د ف��ي
م �ن �ت �ج��ات �ه��ا وإن � �م� ��ا م� ��ن ال � �ض� ��روري
ت ��رش �ي ��د م �ص ��روف ��ات �ه ��ا ح �ت ��ى ي�ق�ب��ل
املواطن املشاركة في الترشيد.
تفاصيل (ص)07-06

العمير 3.7 :مليارات
قيمة المشاريع
اإلنشائية القائمة
اعلن وزير االشغال العامة
وزي� ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
األم� ��ة د .ع �ل��ي ال�ع�م �ي��ر ت �ج��اوز
ق� �ي� �م ��ة امل � �ش� ��اري� ��ع االن� �ش ��ائ� �ي ��ة
ال�ق��ائ�م��ة وامل��زم��ع تنفيذها 3.7
م �ل �ي��ارات دي �ن ��ار الف �ت��ا ال ��ى ان
الكويت تستحق هذه املشاريع
ال �ج �ب ��ارة وان ك��ان��ت قيمتها
مرتفعة الفتا إلى أن كثيرا من
ه��ذه امل�ش��اري��ع رأت ال �ن��ور وت��م
تجاوز مراحل كبيرة منها.
وذك ��ر أن م��ن ت�ل��ك امل�ش��اري��ع
م�ش��روع مستشفى جابر ال��ذي
بلغت نسبة االع�م��ال فيه نحو
 86ف � ��ي امل � �ئ� ��ة وم� �ب� �ن ��ى وزارة
ال�ت��رب�ي��ة ال ��ذي س�ي�ت��م االن�ت�ه��اء
منه نهاية العام الجاري.
تفاصيل (ص)14

م .عادل الخرافي

أك��د ع��دد م��ن ال �ن��واب رفضهم
ع ��زم م�ج�ل��س ال� � ��وزراء تخفيض
ن �ف �ق��ات ال� �ع�ل�اج ف ��ي ال� �خ ��ارج إال
ب �ع��د ت �ح �س�ين وت �ط��وي��ر امل��راف��ق
الصحية وتوفير ع��دد كبير من
األس � � � ��رة وع �ل��اج � ��ات ل �ل�أم� ��راض
امل� ��زم � �ن� ��ة إض � ��اف � ��ة إل � � ��ى ت��وف �ي��ر
كفاءات طبية.
وش � � � � � � � ��ددوا ف � � ��ي ت � �ص ��ري � �ح ��ات
ل� � � � �ـ«ال � � � ��دس� � � � �ت � � � ��ور» ع � � �ل� � ��ى أن� � �ه � ��م
سيتصدون لهذا التوجه الحكومي
خ��اص��ة أن األم� ��ر ي�ت�ع�ل��ق بصحة
امل� ��واط� ��ن م �ط��ال �ب�ي�ن ب��االس �ت �ع��ان��ة
ب� �م� �س� �ت� �ش� �ف� �ي ��ات واس � �ت � �ش� ��اري�ي��ن
ع ��امل� �ي�ي�ن وال �ت �ش �خ �ي ��ص ال��دق �ي��ق
ل � �ل � �ح� ��االت ال � �ح� ��رج� ��ة واس � �ت � �م� ��رار
ابتعاث املستحقني.
مشيرين إل��ى أن هناك امراضا
تحتاج ال��ى ال�ع�لاج بالخارج وان

عملية وض��ع ش��روط وض��واب��ط ال
بأس به.
ودع� � ��ا ال � �ن� ��واب ال �ح �ك��وم��ة ال��ى
اع � � ��داد دراس � � ��ة ورؤي � � ��ة م�ت�ك��ام�ل��ة
ف��ي ه��ذا ال�ص��دد مشددين على ان
ترشيد االنفاق على حساب صحة
املرضى أمر مرفوض خصوصا ان
الكويت تعاني نقصا ف��ي املرافق
والكوادر الطبية واالسرة.
وط� � ��ال� � ��ب ال� � � �ن � � ��واب أال ت� �ك ��ون
ال �ق��رارات الحكومية م�ج��رد ردود
اف�ع��ال ل�لاوض��اع ال��راه�ن��ة متمنيا
م �ن �ه ��ا ان ي � �ك� ��ون ل ��دي� �ه ��ا ت �ص��ور
م�ع�ين ت�ط��رح��ه ع�ل��ى االع �ض��اء في
جلسة  9فبراير واجراءاتها تجاه
املوضوع.
تفاصيل (ص)04

ملف «الدستور»

األسئلة في الفصول التشريعية:
 الفصل الحادي عشر 2020 :سؤاالو 1421جوابا في  612يوما
 الفصل الثاني عشر 1186 :سؤاالو 727جوابا في  280يوما
 الفصل الثالث عشر 3351 :سؤاالو 2796جوابا في  915يوما
تفاصيل (ص)13-08
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أمير البالد يبعث ببرقية تعزية
إلى خادم الحرمين الشريفين
بعث حضرة صاحب السمو
أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األحمد الجابر الصباح حفظه
الله ورع��اه ببرقية تعزية إلى
أخيه خادم الحرمني الشريفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل

س �ع��ود م �ل��ك امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية الشقيقة عبر فيها
س � �م� ��وه ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ت �ع ��ازي ��ه
وص� � � � � ��ادق م � ��واس � ��ات � ��ه ب� ��وف� ��اة
امل�غ�ف��ور ل�ه��ا ب ��إذن ال �ل��ه تعالى
ح � ��رم ص ��اح ��ب ال �س �م��و امل �ل �ك��ي

األم�ي��ر م�م��دوح ب��ن عبدالعزيز
آل سعود والدة صاحب السمو
امللكي األمير مقرن بن ممدوح
ب� � ��ن ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز آل س� �ع ��ود
س ��ائ�ل�ا س� �م ��وه امل ��ول ��ى ت�ع��ال��ى
أن ي�ت�غ�م��ده��ا ب ��واس ��ع رح�م�ت��ه

وي�س�ك�ن�ه��ا ف�س�ي��ح ج�ن��ات��ه وأن
ي�ل�ه��م األس� ��رة امل��ال �ك��ة ال�ك��ري�م��ة
جميل الصبر وحسن العزاء.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر الصباح

نائب األمير استقبل رئيس
الوزراء ووزير اإلعالم
اس �ت �ق �ب��ل س �م��و ن ��ائ ��ب األم �ي��ر
وول � � � ��ي ال � �ع � �ه� ��د ال � �ش � �ي� ��خ ن � ��واف
األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح حفظه
ال �ل��ه ب �ق�ص��ر ب �ي��ان ص �ب��اح ام��س
سمو الشيخ جابر املبارك رئيس
مجلس ال��وزراء.واس�ت �ق �ب��ل وزي��ر
اإلع� �ل ��ام وزي� � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
الشباب الشيخ سلمان الحمود
وبعث سمو نائب األم�ي��ر وول��ي

العهد ببرقية تعزية إل��ى خ��ادم
الحرمني الشريفني امللك سلمان
ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز آل س �ع��ود ملك
امل� �م� �ل� �ك ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال� �س� �ع ��ودي ��ة
ال� �ش� �ق� �ي� �ق ��ة ع � �ب� ��ر ف� �ي� �ه ��ا س� �م ��وه
ع� ��ن خ ��ال ��ص ت� �ع ��ازي ��ه وص � ��ادق
م ��واس ��ات ��ه ب� ��وف� ��اة امل� �غ� �ف ��ور ل�ه��ا
ب ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى ح ��رم ص��اح��ب
ال �س �م��و امل �ل �ك��ي األم� �ي ��ر م �م��دوح

ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز آل س�ع��ود وال��دة
ص ��اح ��ب ال �س �م��و امل �ل �ك��ي األم �ي��ر
مقرن بن ممدوح بن عبدالعزيز
آل سعود

سمو نائب األمير وولي العهد الشيخ نواف األحمد مستقبال سمو الشيخ جابر املبارك

الكويت تشارك في المهرجان
الـ  30للتراث والثقافة بالسعودية
ت � � �ش � ��ارك ال � �ك� ��وي� ��ت ف � ��ي اف� �ت� �ت ��اح
امل�ه��رج��ان ال��وط�ن��ي ال�ث�لاث�ين للتراث
وال� �ث� �ق ��اف ��ة ف� ��ي ال� �ج� �ن ��ادري ��ة وال � ��ذي
ي �ت �خ �ل �ل��ه س� �ب ��اق ال �ه �ج ��ن ال �س �ن��وي
الكبير.
وق � ��ال م �م�ث��ل س �م��و أم �ي��ر ال �ب�لاد
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح االح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
الصباح 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 ل �ك��ون��ا ق�ب�ي��ل ت��وج �ه��ه ال��ى
ال � � ��ري � � ��اض إن م � �ش � ��ارك � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
اش � �ق � ��اء ه � ��ا ف � ��ي امل� �م� �ل� �ك ��ة ال �ع ��رب �ي ��ة
السعودية في هذا املهرجان التراثي
ال �ث �ق��اف��ي ه��و ام ��ر ب��ال��غ االه �م �ي��ة ملا
ي��رب��ط ال�ب�ل��دي��ن م��ن ع�لاق��ات االخ��وة
ووحدة املصير متمنيا ان يديم الله

على اململكة وشعبها دوام التوفيق
واالزدهار تحت قيادتها الحكيمة.
ي��ذك��ر ان امل �ه��رج��ان ي�ش�ه��د اق��ام��ة
ال �ع��دي��د م ��ن ال �ف �ع��ال �ي��ات واالن �ش �ط��ة
الثقافية واالجتماعية والسياحية
وي �ت �م �ي ��ز ب� ��وج� ��ود ع� � ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
األدب � � � ��اء و امل� �ف� �ك ��ري ��ن م� ��ن م�خ�ت�ل��ف
دول ال �ع��ال��م ف�ي�م��ا ت �ح��ل ج�م�ه��وري��ة

أملانيا االتحادية ضيف شرف على
م �ه ��رج ��ان ه� ��ذا ال� �ع ��ام ت �ح��ت ش �ع��ار
(أمل ��ان� �ي ��ا ب �ل ��د األف � � �ك� � ��ار ...ل�لاب �ت �ك��ار
تقاليد).
ويضم الوفد املرافق للوزير املدير
العام للهيئة العامة للرياضة الشيخ
أحمد املنصور

وزير اإلعالم لدى مغادرته أرض املطار أمس
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الغانم :مدينة صباح األحمد البحرية إضافة
في التطور اإلسكاني

الغانم يستمع إلى شرح ملشروع مدينة صباح األحمد البحرية من املرزوق

استقبل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م� � ��رزوق ع �ل��ي ال �غ��ان��م ف ��ي م�ك�ت�ب��ه
أم��س رئ�ي��س مجلس إدارة شركة
آلل��ئ ال�ك��وي��ت ال�ع�ق��اري��ة وال�ش��رك��ة
امل � �ط ��ورة مل� �ش ��روع م��دي �ن��ة ص �ب��اح
األح� � �م � ��د ال� �ب� �ح ��ري ��ة ف � � � ��واز خ ��ال ��د
املرزوق.
وق��دم امل ��رزوق للرئيس الغانم
ش ��رح ��ا م �ف �ص�لا إلن� �ج ��از امل��رح �ل��ة
الرابعة من مشروع مدينة صباح
األحمد البحرية الذي تم االنتهاء
م��ن جميع اع�م��ال البنية التحتية
ف�ي��ه ق�ب��ل امل ��دة ال��زم�ن�ي��ة امل �ق��ررة له
بخمسة عشر شهرا حيث صدرت
رخصة البناء لقسائم تلك املرحلة
في أكتوبر املاضي.
وأش� � � � � ��اد ال � �غ � ��ان � ��م ب ��ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن
ع�ل��ى ه ��ذا امل �ش��روع امل�م�ي��ز وال ��ذي

يشكل إض��اف��ة ف��ي م�ج��ال التطور
اإلس� �ك ��ان ��ي ال� �ح� �ض ��ري ب��ال �ك��وي��ت
مشيرا ال��ى ان ه��ذا امل�ش��روع ال��ذي
ي�ع�ت�ب��ر م �ث��اال واض �ح��ا ع�ل��ى ق��درة
ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص ال �ك��وي �ت��ي ع�ل��ى
املساهمة ف��ي امل�ش��اري��ع التنموية
العمالقة وعلى تحويل الصحارى
واملناطق القاحلة الى أراض حية
ومفعمة بالحركة والحياة .
وت�م�ن��ى ال �غ��ان��م ل�ل�ق��ائ�م�ين على
ش ��رك ��ة آلل � ��ئ ال� �ك ��وي ��ت ال �ع �ق��اري��ة
وغ �ي��ره��ا م��ن ال �ش��رك��ات الكويتية
امل �خ �ت �ل �ف��ة م ��زي ��دا م ��ن اإلن � �ج� ��ازات
ال � �ت ��ي ت� �س ��اه ��م ف� ��ي خ� �ل ��ق ت�ن�م�ي��ة
عمرانية تصب في صالح الوطن
واملواطنني.
وك� ��ان ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أمير البالد الشيخ صباح األحمد

ومستقبال نقيب املحررين اللبنانيني الياس عون

ال � �ج� ��اب� ��ر ال � �ص � �ب� ��اح ق � ��د اس �ت �ق �ب��ل
امل � ��رزوق األس� �ب ��وع امل��اض��ي حيث
ق � � � ��دم ل � �س � �م � ��وه ش� � ��رح� � ��ا م �ف �ص�ل�ا
الس �ت �ك �م��ال امل��رح �ل��ة ال ��راب� �ع ��ة م��ن
املشروع.
ومن جهة اخرى استقبل رئيس
م�ج�ل��س األم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م في
مكتبه أمس املمثل االقليمي ملكتب
املفوض السامي لحقوق اإلنسان
ف � � ��ي م� �ن� �ط� �ق ��ة ال � � �ش � � ��رق األوس � � � ��ط
د.عبدالسالم سيد أحمد .
ك� �م ��ا اس� �ت� �ق� �ب ��ل ال � �غ� ��ان� ��م ن �ق �ي��ب
املحررين اللبنانيني إلياس عون
وذلك بمناسبة زيارته للبالد .
وح �ض��ر ال �ل �ق��اء ال �ن��ائ��ب محمد
طنا .
الغانم مستقبال د.عبدالسالم سيد أحمد
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الخرينج يقترح منح الممرضين مكافأة
التخصص النادر
ق��دم نائب رئيس مجلس االمة
مبارك الخرينج اقتراحا بقانون
ف��ي ش��أن ت�ع��دي��ل امل ��ادة ال�س��ادس��ة
من القانون رقم  10لسنة  1995في
شأن مكافآت الطلبة بالجامعات
وال� �ك� �ل� �ي ��ات ال �ج��ام �ع �ي��ة وم �ع��اه��د
التعليم العالي.
وجاء في نص االقتراح:
مادة اولى
ي �س �ت �ب��دل ب� �ن ��ص ال� �ب� �ن ��د  2م��ن
امل ��ادة ال�س��ادس��ة م��ن ال�ق��ان��ون رق��م
 10لسنة  1995املشار اليه النص
التالي :التخصصات النادرة التي
تسمح بمنح م�ك��اف��أة التخصص
ال �ن��ادر ع�ل��ى أن يعتبر التمريض
تخصصا نادرا.
مادة ثانية
ع �ل��ى رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وال� ��وزراء ك��ل فيما يخصه تنفيذ
هذا القانون.

وج� � � � � � � ��اء ف � � � ��ي ن � � � ��ص امل� � � ��ذك� � � ��رة
االي �ض��اح �ي��ة ل�ل�اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون:
وفق املادة  15من الدستور تعنى
الدولة بالصحة العامة وبوسائل
ال ��وق ��اي ��ة وال � �ع �ل�اج م ��ن األم � ��راض
واالوب � �ئ ��ة وب� �ن ��اء ع �ل��ى ه ��ذا ظلت
ال �ح �ك��وم��ة ت �ن �ش��ىء امل�س�ت�ش�ف�ي��ات
وامل � ��راك � ��ز ال �ص �ح �ي��ة وت ��زوي ��ده ��ا
ب��االج�ه��زة وال �ك��وادر الطبية وفي
م�ق��دم�ت�ه��ا ال �ه �ي �ئ��ات ال�ت�م��ري�ض�ي��ة
امل �ت �خ �ص �ص��ة وامل� ��ؤه � �ل� ��ة ورغ� �ب ��ة
ف��ي تشجيع ال�ع�ن��اص��ر الكويتية
وامل ��واط� �ن�ي�ن م ��ن ال �ج �ن �س�ين ع�ل��ى
ام� �ت� �ه ��ان م �ه �ن��ة ال� �ت� �م ��ري ��ض ذات
ال � �ب � �ع� ��د االن� � �س � ��ان � ��ي واالخ �ل��اق � ��ي
ولالقبال على الدراسة والتدريب
في املعاهد املخصصة لذلك حتى
ت �ت��واف��ر ل �ل �ب�لاد االع � � ��داد ال�ك��اف�ي��ة
من اف��راد الهيئة التمريضية فقد
رئي التقدم بهذا االقتراح لتعديل

مبارك الخرينج

البند الثاني م��ن امل��ادة السادسة
م � � ��ن ال � � �ق� � ��ان� � ��ون رق � � � ��م  10ل �س �ن��ة
 1995ف ��ي ش ��أن م �ك��اف��آت ال�ط�ل�ب��ة
بالجامعات والكليات الجامعية
وم�ع��اه��د التعليم ال�ع��ال��ي ،بحيث
ت�ع�ت�ب��ر م�ه�ن��ة ال �ت �م��ري��ض م��ن بني

التخصصات النادرة والتي تمنح
ب �م��وج �ب �ه��ا م� �ك ��اف ��أة ال �ت �خ �ص��ص
النادر املنصوص عليها في املادة
ال��راب�ع��ة م��ن ذات ال�ق��ان��ون للطالب
املنخرطني في دراستها.
ومل� � ��ا ك� ��ان� ��ت امل � � � ��ادة ال� �س ��ادس ��ة
ت � �ن� ��ص ع � �ل� ��ى ان ي� � �ص � ��در وزي� � ��ر
التعليم العالي الالئحة التنفيذية
ال �ت��ي ت �ح��دد ض�م��ن اش �ي��اء اخ��رى
قائمة التخصصات النادرة التي
تسمح بمنح م�ك��اف��أة التخصص
ال�ن��ادر فقد اع�ي��دت صياغة البند
 2م� ��ن ه� � ��ذه امل � � � ��ادة ل �ل �ن��ص ع�ل��ى
ان ال� �ت� �م ��ري ��ض ي �ع �ت �ب��ر ب �م��وج��ب
القانون تخصصا نادرا وبالتالي
يستحق دارسوه مكافأة تشجيعا
وتحفيزا لهم.

الجيران للعيسى :عدم منح
الدكتوراه للطلبة بالداخل
يمس سمعة جامعة الكويت
قدم النائب د.عبدالرحمن الجيران
سؤاال إلى وزير التربية وزير التعليم
العالي د.بدر العيسى.
جاء فيه :رغم عراقة جامعة الكويت
وس �م �ع �ت �ه��ا ال �ع �ل �م �ي��ة واالك ��ادي �م �ي ��ة
الطيبة ورغ��م وج��ود ك�ف��اءات وطنية
ف ��ي ك ��اف ��ة ال �ت �خ �ص �ص��ات ف ��ي م �ج��ال
ال�ت��دري��س ال�ج��ام�ع��ي ب�م��ا ذل��ك مجال
القانون بأفرعه املختلفة إال أن هذه
ال�ج��ام�ع��ة ال تمنح درج ��ة ال��دك �ت��وراه
وتقتصر على برامج املاجستير في
القانون االمر الذي يضطر الدارسون
إل ��ى ال �س �ف��ر ل �خ��ارج ال �ب�ل�اد م ��ن اج��ل
التحضير لدرجة الدكتوراه.
وطالب إفادته وتزويده باالتي-:
 م ��ا اس �ب ��اب ع ��دم وج� ��ود ب��رام��جدراس �ي��ة س ��واء ب��امل �ق��ررات أو البحث
ل � ��درج � ��ة ال � ��دك � � �ت � ��وراه ف � ��ي ال� �ق ��ان ��ون
بجامعة الكويت؟
 ما هي الدول التي يسافر طالبال ��دراس ��ات ال�ع�ل�ي��ا ال�ك��وي�ت�ي�ين إليها

د.عبدالرحمن الجيران

للحصول على درج��ة ال��دك�ت��وراه في
القانون؟
 ه ��ل ه �ن��اك ص �ع��وب��ات م��ال �ي��ة أونقص ف��ي ال �ك��وادر البشرية ف��ي هذا
املجال؟
 ك� ��م ت �ك �ل �ف��ة اإلق � ��ام � ��ة واإلع� ��اش� ��ةوالرسوم الدراسية لطالب الدكتوراه
الكويتي في الخارج؟

طالبوا بتخفيض ميزانيته وتحديد المستحقين له من المرضى

رفض نيابي إللغاء العالج بالخارج
فيما رفض عدد من النواب التوجه
الحكومي إلل�غ��اء ال�ع�لاج ب��ال�خ��ارج ال
س�ي�م��ا ان امل�س�ت�ش�ف�ي��ات ف ��ي ال�ك��وي��ت
غ � �ي� ��ر ج � ��اه � ��زة وع � � ��اج � � ��زة ع � ��ن ع �ل�اج
االم��راض الخطيرة طالبوا بتخفيض
ميزانيته وذلك من خالل وضع شروط
وض��واب��ط ل�ل�ح��االت املستحقة لتلقي
العالج بالخارج.
ودع ��ا ال �ن��واب ال�ح�ك��وم��ة ال��ى اع��داد
دراسة ورؤية متكاملة في هذا الصدد
مشددين على ان ترشيد االنفاق على
ح �س��اب ص�ح��ة امل��رض��ى أم��ر م��رف��وض
خ�ص��وص��ا ان ال �ك��وي��ت ت�ع��ان��ي نقصا
في املرافق والكوادر الطبية واالسرة.
وق � � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب د .ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال � �ج � �ي ��ران ان ع � ��زم م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ت�ق�ل�ي��ل م �ص��روف��ات ال �ع�ل�اج ب��ال �خ��ارج
توجه مستحق ولكن يجب ان يسبقه
دراس � ��ات واج� � ��راءات ع ��دة ت�م�ه��د ل�ه��ذا
ال �ت �ق �ل �ي��ل م �ن �ه��ا ت �ص �ن �ي��ف االم � � ��راض
ودرج � � ��ة خ �ط��ورت �ه��ا وك ��ذل ��ك ال� � ��دورة
املستندية التي يمر بها املريض.
وأض ��اف ان ه�ن��اك م�ع��ان��اة يالقيها
املرضى بني ردهات املستشفيات ومن
ادارة ال��ى ادارة وي �ج��ب ط��رح االف �ك��ار
البديلة التي طبقت مثال في االمارات
وم �ن �ه��ا اس �ت �ج�ل�اب امل�س�ت�ش�ف�ي��ات من
ال �خ��ارج وف�ت��ح ف��روع لها ف��ي الكويت
وهذا سيوفر علينا مصروفات.
وأك��د ان ال��دورة املستندية ال تأخذ
اكثر من  7اي��ام فقط وه��ذا يفترض ان

احمد الري

مبارك الحريص

د .عبدالله الطريجي

أحمد القضيبي

يتم قبل التفكير في تقليل مصروفات
العالج بالخارج.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال�ن��ائ��ب د .عبدالله
الطريجي إن هناك امراضا تحتاج الى
العالج بالخارج وعملية وضع شروط
وضوابط فال بأس به.
وبدوره قال النائب أحمد القضيبي
ان خفض الدعوم ليست حال لترشيد
االن � �ف ��اق ب ��ل ي�ن�ب�غ��ي ان ت �ك ��ون ه�ن��اك
ح�ل��ول لتعويض اي ��رادات النفط لسد
العجز ال�س�ن��وي وخ�ف��ض ال��دع��وم حل
مرحلي الن��ه لو استمرت ه��ذه الحالة
س��وف ن�ص��ل ال��ى م��رح�ل��ة ع��دم وج��ود
اي � ��رادات ل�ل��دول��ة الس�ي�م��ا وان استمر
س� �ع ��ر ال� �ن� �ف ��ط ب ��االن� �خ� �ف ��اض وال� �ح ��ل
ال �ج��ذري واالم �ث��ل ه��و تنويع مصادر
الدخل.
وعن موضوع العالج بالخارج قال

انه في السنوات االخيرة تجاوز املبلغ
امل �خ �ص��ص ل ��ه ح� ��دود امل �ت��وق��ع وع�ل��ى
الحكومة ان تعي ب��أن هناك خلال في
امل��وض��وع م�ط��ال�ب��ا ب�ت�ح��دي��د ال �ح��االت
ال � �ت� ��ي ت �س �ت �ح ��ق ال� � �ع �ل��اج ب ��ال� �خ ��ارج
وال ��رق ��اب ��ة ع �ل��ى ال �ت �ش �خ �ي��ص ك��اش�ف��ا
ع��ن ت�ق��دي�م��ه اق �ت��راح��ا ب��رغ�ب��ة الس�ن��اد
مستشفى جابر ال��ى مستشفى عاملي
لتأهيله باملستوى املطلوب.
وتمنى النائب مبارك الحريص اال
تكون القرارات الحكومية مجرد ردود
افعال لالوضاع الراهنة متمنيا منها
ان يكون لديها تصور معني تطرحه
ع �ل��ى االع� �ض ��اء ف ��ي ج �ل �س��ة  9ف �ب��راي��ر
واجراءاتها تجاه املوضوع،
وت �ح �ف��ظ ال �ح��ري��ص ع �ل��ى ان ي�ك��ون
ه �ن��اك ق� ��رار ح �ك��وم��ي م��رت �ب��ط ب��وض��ع
اقتصادي معني موضحا ان البترول

س �ل �ع��ة م �ث �ل �ه��ا م� �ث ��ل غ� �ي ��ره ��ا ت��رت �ف��ع
وتنخفض أسعارها وعليه ارف��ض ان
يبخس املواطن حقه املكتسب نتيجة
االحياطيات او االقتراض حتى تتعدل
ه ��ذه األس� �ع ��ار ون �ع��ود ال ��ى االوض� ��اع
الطبيعية.

يستوعب كل واح��د منها  500سرير
لتخفيف ال�ط��اق��ة االس�ت�ي�ع��اب�ي��ة على
املستشفيات املوجودة.
وع��ن ترشيد امليزانية ق��ال النائب
احمد الري ان هذا االمر ال يمكن حله
ف��ي ج�ل�س��ة واح� ��دة او ح�ت��ى جلسات
ع� � ��دة الن� � ��ه م � ��وض � ��وع اس �ت ��رات �ي �ج ��ي
خ��اص��ة م��ع ان �خ �ف��اض اس �ع��ار النفط
وع ��دم ووج ��ود ب��دائ��ل ل�ل��دخ��ل مبديا
اس �ف��ه ف ��ي ع ��دم اس �ت �غ�ل�ال ال �ف��وائ��ض
خالل السنوات السابقة ولم تستطع
ال��دول��ة اي �ج��اد ال �ب��دائ��ل إال م��ن خ�لال
االستثمارات في االحتياطيات التي
تقدم بحدود  500مليار دوالر.
وأضاف انه من الصعب ان يعطي
ال�ف��رد أي ت��وج��ه ف��ي ه��ذا الخصوص
خ��اص��ة ان ال�ن��اس ليس لديهم قبول
مل ��وض ��وع رف� ��ع ال ��دع ��م ع ��ن ال �ك �ه��رب��اء

دراسة كاملة
وع � � � ��ن ال� � � �ع� �ل ��اج ب� � ��ال � � �خ� � ��ارج ق � ��ال
الري اذا ك ��ان ��ت ه �ن ��اك اس� �ت� �ع ��دادات
وم �س �ت �ش �ف �ي ��ات ج � ��اه � ��زة وال� �ت ��أم�ي�ن
ال�ص�ح��ي ل�ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ين ف��ي ه��ذا
ال��وق��ت نستطيع ال�ح��دي��ث ع��ن تقنني
العالج بالخارج لكن في غياب توفير
ع � ��دد االس� � � ��رة وف � ��ي غ� �ي ��اب ال �ت��أم�ي�ن
الصحي للجميع ال تستطيع إلغاءه
وي�ج��ب ان ت�ك��ون ه�ن��اك دراس��ة كاملة
وم �ن �ه ��ا ج �ل ��ب م �س �ت �ش �ف �ي��ات ع��ائ �م��ة

او ال�ب�ن��زي��ن او غ�ي��ره م��ن دون وج��ود
ت� �ص ��ور ك ��ام ��ل مل �ع��ال �ج��ة ال �ع �ج ��ز ف��ي
امليزانية.
واق�ت��رح ان تكون هناك دراس��ة وفق
ش� ��رائ� ��ح م �س �ت �ف �ي��دة ح� �ت ��ى ال ي �ح��دث
م �ث��ل م ��ا ح � ��دث ف ��ي م ��وض ��وع ال ��دي ��زل
والكيروسني وحدثت ردود الفعل من
ارتفاع مواد البناء وغيرها مستطردا:
وي�ج��ب ان ت�ق��دم الحكومة رؤي��ة كاملة
ب �خ �ص ��وص م� ��وض� ��وع امل� �ي ��زان� �ي ��ة وال
ن�س�ت�ط�ي��ع اس �ت �ب��اق االح � � ��داث إال بعد
سماع وزير املالية.
إجراءات مناسبة
وب ��دوره ق��ال النائب د .عبدالحميد
دشتي ان مجلس الوزراء له كامل الحق
ف ��ي ات� �خ ��اذ اج � � ��راءات ي ��راه ��ا م�ن��اس�ب��ة
فيما يخص ال�ع�لاج بالخارج لكن من
ن��اح�ي�ت�ن��ا ك �ن ��واب وم ��ن ب ��اب ال �ت �ع��اون
ف �ي �ف �ت��رض ان ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك ن � ��وع م��ن
التنسيق مع املجلس.
وتابع :ويفترض ان العالج بالخارج
ال ي��ذه��ب اال ل�ل�م�س�ت�ح�ق�ين الن ه�ن��اك
تقصا في املرافق والكوادر واالسرة او
غ��رف العمليات او عجز املستشفيات
عن عالج امراض خطيرة.
وأردف ن� � ��ري� � ��د ان ن � �ق � �ل� ��ص م ��ن
امل �ص��اري��ف ل�ك��ن ال ي �ك��ون ع�ل��ى حساب
العالج بالخارج وسوف نتصدى لذلك
األمر.
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عسكر :لماذا لم يتم حتى اآلن صرف
الرواتب التقاعدية للمعاقين؟
قدم النائب عسكر العنزي سؤاال
إل ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
وزي��ر املالية أن��س الصالح ج��اء فيه:
ص ��در ق ��ان ��ون رق� � ��م 101ل�س�ن��ة 2015
ب �ت �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح � �ك � ��ام ال� �ق ��ان ��ون
رق��م  8لسنة  2010ف��ي ش��أن حقوق
األش � �خ� ��اص ذوي اإلع� ��اق� ��ة وص ��دق
عليه سمو االمير حفظه الله ورعاه
ي ��وم  8دي�س�م�ب��ر م��ن ال �ع��ام امل��اض��ي
 2015وت � � ��م ن � �ش� ��ره ف � ��ي ال � �ج ��ري ��دة
الرسمية الكويت اليوم وبالتالي من
املفترض ان يدخل ّ
حيز التنفيذ فور
ن �ش��ره ل�ل�ت�خ�ف�ي��ف م��ن م �ع��ان��اة ذوي
االحتياجات الخاصة وم��ن يعولهم
ورفع وتحسني مستواهم املعيشي.
ح �ي ��ث ت �ن ��ص امل � � ��ادة  41امل �ع��دل��ة
ب � �ص� ��دور ه � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ع� �ل ��ى ان� ��ه:
استثناء من أحكام قانون التأمينات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وق � ��ان � ��ون م �ع ��اش ��ات
العسكريني يستحق املؤمن عليه أو
املستفيد ال��ذي ت�ق��رر اللجنة الفنية
املختصة أنه معاق معاشا تقاعديا
ي� �ع ��ادل  % 100م ��ن امل ��رت ��ب ال �ك��ام��ل
ب �م��ا ال ي �ت �ج��اوز أل �ف�ي�ن وس�ب�ع�م��ائ��ة
وخمسني دي �ن��ارا كويتيا إذا بلغت

طنا يسأل عن
مناقصة استيراد
الغاز لشركة البترول

محمد طنا

وج��ه ال�ن��ائ��ب محمد ط�ن��ا س��ؤاال
إلى نائب رئيس الوزراء وزير املالية
ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح
ق��ال ف�ي��ه :ن�م��ى إل��ى علمنا أن هناك
م �ن��اق �ص��ة الس �ت �ي ��راد ال� �غ ��از ت��اب�ع��ة
لشركة البترول الوطنية.
وط ��ال ��ب م��واف��ات��ه ب��اإلج��اب��ة عن
األسئلة التالية:
 تاريخ املناقصة وهل تم اإلعالنعنها للمختصني أم للعامة؟
 عدد الشركات املتقدمة وأسماءت� �ل ��ك ال � �ش� ��رك� ��ات وأس� � �م � ��اء أع� �ض ��اء
م�ج�ل��س اإلدارة وامل �م �ث��ل ال�ق��ان��ون��ي
لكل شركة.
 أس � �م� ��اء ال� �ش ��رك ��ات امل �س �ت �ع��دةوأسباب االستبعاد.

م��دة ال�خ��دم��ة املحسوبة ف��ي املعاش
 15سنة على األقل بالنسبة للذكور
و 10س �ن��وات ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�إن��اث وال
ُيشترط للحصول على امل�ع��اش في
هذه الحالة بلوغ سن معينة.
كما تنص امل��ادة  42املعدلة على
ان� � ��ه :اس �ت �ث �ن��اء م ��ن أح � �ك ��ام ق��ان��ون
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وق��ان��ون
م � �ع ��اش ��ات ال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ي �س �ت �ح��ق
امل��ؤم��ن عليه أو املستفيد  -املكلف
ق��ان��ون��ا ب��رع��اي��ة م �ع��اق ذي إع��اق��ة
م� �ت ��وس� �ط ��ة أو ش � ��دي � ��دة  -م �ع��اش��ا
ت�ق��اع��دي��ا ي �ع��ادل  % 100م��ن امل��رت��ب
ال � �ك� ��ام� ��ل ب � �م� ��ا ال ي � �ت � �ج� ��اوز أل� �ف�ي�ن
وس �ب �ع �م��ائ��ة وخ �م �س�ين دي� �ن ��ارا إذا
ب�ل�غ��ت م ��دة ال �خ��دم��ة امل�ح�س��وب��ة في
امل�ع��اش  20سنة ل�ل��ذك��ور و 15سنة
ل �ل��إن � ��اث وال ُي � �ش � �ت� ��رط ل �ل �ح �ص��ول
على امل�ع��اش ف��ي ه��ذه الحالة بلوغ
س ��ن م�ع�ي�ن��ة وذل � ��ك وف �ق��ا ل �ل �ش��روط
وال �ض��واب��ط ال �ت��ي ت�ض�ع�ه��ا الهيئة
ب��االت �ف��اق م��ع م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات
االجتماعية.
ون� ��ص ال� �ق ��ان ��ون ع �ل��ى ان � ��ه ع�ل��ى
رئيس مجلس ال ��وزراء وال ��وزراء كل

عسكر العنزي

ف�ي�م��ا ي �خ� ّ�ص��ه ت�ن�ف�ي��ذ ه ��ذا ال �ق��ان��ون
ورغ � ��م ذل� ��ك اال أن� ��ه ل ��م ت �ن �ف��ذ وزارة
امل��ال�ي��ة ممثلة ف��ي امل��ؤس�س��ة ال�ع��ام��ة
للتأمينات االجتماعية القانون الذي
صدر باسم صاحب السمو حتى االن
وه��ذا ال�ت��أخ�ي��ر ف��ي تطبيق ال�ق��ان��ون
زاد م��ن م �ع��ان��اة ذوي االح�ت�ي��اج��ات
ال �خ ��اص ��ة وع ��وائ �ل �ه ��م ن �ت �ي �ج��ة ع��دم
ص��رف امل��رت�ب��ات التقاعدية للمعاق
ومن يعول معاقا.
وطالب عسكر إفادته باالتي:
 -مل ��اذا ل��م ي�ت��م ح�ت��ى االن ص��رف

ال��روات��ب ال�ت�ق��اع��دي��ة للمعاقني وم��ن
ي � �ع� ��ول م� �ع ��اق ��ا م � ��ن ق� �ب ��ل م��ؤس �س��ة
ال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة وذل ��ك بعد
تعديل املادتني  ٤١و ٤٢من القانون
رق ��م  ٨ل�س�ن��ة  ٢٠١٠ال �خ��اص ب��ذوي
االح � �ت � �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة وص� � ��دور
القانون من مجلس االم��ة وتصديق
سمو االمير حفظه الله عليه ونشره
بالجريدة الرسمية؟
 م ��ا اس � �ب ��اب ت �ق��اع��س م��ؤس �س��ةال�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة ع��ن ال�ق�ي��ام
ب� ��االل � �ت� ��زام� ��ات امل� � �ق � ��ررة ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
القانون رقم 101لسنة  2015بتعديل
ب�ع��ض أح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  8لسنة
 2010ف ��ي ش ��أن ح �ق��وق األش �خ��اص
ذوي اإلعاقة؟
 ه��ل ق��ام��ت م��ؤس�س��ة التأميناتاالجتماعية بتشكيل لجنة مشتركة
م ��ع ه �ي �ئ��ة ذوي اإلع� ��اق� ��ة ل�ص�ي��اغ��ة
ال �ش��روط وال �ض��واب��ط ال�ت��ي تضعها
ه �ي �ئ��ة ذوي اإلع� ��اق� ��ة ب ��االت� �ف ��اق م��ع
م��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات ط�ب�ق��ا لتعديل
امل � � � � � ��ادة  42ام ال؟ م � � ��ع ت � ��زوي � ��دي
باملستندات الدالة على االجابة.

أبل يسأل عن تعاقدات الشركات
االستشارية إلقامة مشاريع صغيرة
ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د .خ� �ل� �ي ��ل أب ��ل
س � � � � ��ؤاال إل � � � ��ى وزي � � � � ��ر ال � �ت � �ج � ��ارة
وال � �ص � �ن� ��اع� ��ة د.ي� � ��وس� � ��ف ال �ع �ل��ي
ب�ش��أن ال�ت�ع��اق��دات ال�ت��ي ت�م��ت مع
ال� �ش ��رك ��ات االس �ت� �ش ��اري ��ة إلق��ام��ة
ال ��وط �ن ��ي
مشاريع الصندوق
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ل� �ت� �ن� �م� �ي ��ة امل � �ش� ��اري� ��ع
ال �ص �غ �ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة لتطوير
وت� �ن� �م� �ي ��ة امل� � �ش � ��اري � ��ع امل� �ط� �ل ��وب ��ة
واملقترح إنشاؤها.
وطالب موافاته وتزويده بما
يلي-:
 نسخة من الالئحة التنفيذيةل �ل �ص �ن ��دوق ال ��وط� �ن ��ي ال �ك��وي �ت��ي
ل �ت �ن �م �ي��ة امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي ��رة
واملتوسطة.
ن �س �خ��ة م ��ن ال �ع �ق ��ود امل �ب��رم��ةبني الصندوق الوطني الكويتي
ل �ت �ن �م �ي��ة امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي ��رة
وامل � � �ت� � ��وس � � �ط� � ��ة م � � ��ع ال� � �ش � ��رك � ��ات
االستشارية.
ك � �ش� ��ف ي� �ب�ي�ن ح� �ج ��م امل� �ب ��ال ��غاملالية اإلجمالية التي تم التعاقد
ب�ه��ا ب�ين ال �ش��رك��ات االس�ت�ش��اري��ة
م��ع ال�ص�ن��دوق الوطني الكويتي
ل �ت �ن �م �ي��ة امل � �ش� ��اري� ��ع ال �ص �غ �ي ��رة

د .خليل أبل

واملتوسطة من بداية التعاقدات
وح�ت��ى ت��اري��خ ط��رح ه��ذا ال�س��ؤال
وتحديد ن��وع النشاط التجاري
واس��م الشركة االستشارية وهل
ه� ��ي م �ح �ل �ي��ة أم خ� ��ارج � �ي� ��ة؟ م��ع
إرف��اق نسخ م��ن دراس��ة ال�ج��دوى
ل � �ك ��ل ش� ��رك� ��ة اس � �ت � �ش� ��اري� ��ة ع �ل��ى
ح��دة على أن يكون موضحا في
ال �ك �ش��ف ت ��اري ��خ ب ��داي ��ة ال �ت �ع��اق��د
وقيمة العقد واملدة املتفق عليها
وت ��اري ��خ ن �ه��اي��ة ال �ع �ق��د وأس �ب��اب
تمديد التعاقد -إن وجد.
-هل يسمح الصندوق الوطني

ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي ل� �ت� �ن� �م� �ي ��ة امل � �ش� ��اري� ��ع
الصغيرة واملتوسطة للشركات
االس�ت�ش��اري��ة املحلية أن تتعاقد
معها لتطوير وتنمية وتأهيل
م �ث��ل ت �ل��ك امل� �ش ��اري ��ع؟ إذا ك��ان��ت
اإلجابة بالنفي.
 يرجى توضيح وتبرير املنعوس �ب��ب اإلح� �ج ��ام ع ��ن م �ث��ل ه��ذه
التعاقدات.
ك � �ش� ��ف ي� ��وض� ��ح االس � �ت � �ف� ��ادةب ��ال� �ن� �س� �ب ��ة امل � �ئ� ��وي� ��ة وب��ال �ق �ي �م��ة
املالية الربحية التي ع��ادت على
الصندوق وعلى م�لاك املشاريع
ال�ص�غ�ي��رة وامل �ت��وس �ط��ة م��ن وراء
إق� ��ام� ��ة ت �ل ��ك امل� �ش ��اري ��ع ب �م��وج��ب
العقود االستشارية التي أبرمت
لهذه الغاية بما يدل على النمو
امل� �ت� �ص ��اع ��د وت� �ح� �ق� �ي ��ق األرب� � � ��اح
املرجوة.

برلمان
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دشتي يعقد مؤتمرا
اليوم للحديث عن األوضاع
االقتصادية والسياسية
يعقد النائب د .عبدالحميد
دش� � �ت � ��ي م � ��ؤت� � �م � ��را ص �ح ��اف �ي ��ا
ب� �ع ��د ظ� �ه ��ر ال� � �ي � ��وم ال �خ �م �ي��س
للحديث ع��ن مجمل االوض ��اع
االق� � �ت� � �ص � ��ادي � ��ة وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة
وس � � �ي � � �ت � � �ط� � ��رق ال � � � � ��ى م� ��ؤت � �م� ��ر
امل��ان �ح�ين واإلش � ��ادة ب�م�ش��ارك��ة
س �م��و االم �ي��ر ف �ي��ه وس�ي�ت�ن��اول
امل�ش��روع��ات التي أعلنت عنها
الحكومة مثل الحرير والجزر
وت� �ح ��ذي ��ره م ��ن رغ �ب��ة ال�ب�ع��ض
في السيطرة على ثروات االمة
ف ��ي ظ ��ل ان �خ �ف ��اض اإلي� � � ��رادات
وتراجع اسعار النفط وتنفيذ
م� �ش ��روع ��ات ت �ن �م��وي��ة ف ��ي ذات
ال� ��وق� ��ت وان ه� �ن ��اك م� ��ن ي��ري��د
اس� �ت� �غ�ل�ال ه� � ��ذا ال� ��وض� ��ع غ�ي��ر
امل� �س� �ت� �ق ��ر ل �ل�اس � �ت � �ح� ��واذ ع �ل��ى
ث � � � � � � ��روات االم� � � � � ��ة وس � �ي � �ط� ��ال� ��ب

د .عبدالحميد دشتي

دش� �ت ��ي ب� ��اش� ��راك ال �ش �ع ��ب ف��ي
مشاريع التنمية عبر الشركات
املساهمة ملنع االحتكار.

الحمدان :ما أسباب التأخير
في انجاز المقهى الشعبي
بحديقة الفحيحيل؟
وج��ه النائب حمود الحمدان
سؤاال إلى وزير املواصالت وزير
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة عيسى
الكندري قال فيه :سبق وقدمنا
ل �ك ��م س� � ��ؤاال ب ��رمل ��ان �ي ��ا ي�ت�ض�م��ن
االس �ت �ف �ه��ام ع��ن س�ب��ب اع �ت��راض
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ع �ل��ى اق �ت �ط��اع
م�س��اح��ة م��ن ح��دي�ق��ة الفحيحيل
العامة وتخصيص هذه املساحة
إلق � ��ام � ��ة م� �ق� �ه ��ى ش� �ع� �ب ��ي ح �ي��ث
أن م�ق�ه��ى أب ��و ح�ل�ي�ف��ة ال�ش�ع�ب��ي
متوقف عن استقبال رواده منذ
قرابة خمس سنوات وف��ي ردكم
على س��ؤال�ن��ا ذك��رت��م أف��اد املدير
ال �ع��ام للبلدية ف��ي 2015/4/20
أنه ال مانع تنظيميا من املوافقة
على استقطاع ج��زء م��ن حديقة
ال� �ف� �ح� �ي� �ح� �ي ��ل ال� � �ع � ��ام � ��ة إلق� ��ام� ��ة
م �ق �ه��ى ش �ع �ب��ي ع �ل �ي��ه ب�م�س��اح��ة
ع�ش��ري��ن أل��ف م�ت��ر م��رب��ع تقريبا
ب��اإلض��اف��ة إل��ى م��واق��ف س�ي��ارات
ب �م �س��اح��ة  5075م 2وت�س�ل�ي��م
ه��ذا الجزء املستقطع إل��ى وزارة
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
ش��ري �ط��ة ال �ت �ن �س �ي��ق م ��ع وزارات
الخدمات قبل التنفيذ كما أفاد
رئ�ي��س املجلس ال�ب�ل��دي بتاريخ
 2015/4/26أن امل� � ��وض� � ��وع
م �ع ��روض ع �ل��ى ل�ج�ن��ة م�ح��اف�ظ��ة
األح�م��دي منذ ي��وم 2015/4/21
وأن الطلب ل��م يرفض لكنه قيد
الدراسة وبالنظر ألهمية سرعة

حمود الحمدان

إن� � �ج � ��از ه� � ��ذا امل� �ق� �ه ��ى ال �ش �ع �ب��ي
لخدمة أهالي املنطقة.
وط � ��ال � ��ب ت� � ��زوي� � ��ده وإف � ��ادت � ��ه
باألتي:
 م � ��ا أس� � �ب � ��اب ال� �ت ��أخ� �ي ��ر ف��يان �ج��از امل�ق�ه��ى امل �ق �ت��رح وم ��ا هي
االج� � � � ��راءات ال� �ت ��ي ات �خ��ذت �م��وه��ا
وم� �ت ��ى س �ي �ت��م إن� �ج ��از امل� �ش ��روع
على وجه التحديد؟
 م� ��ا ن �ت ��ائ ��ج ال � ��دراس � ��ة ال �ت��يق � ��ام � ��ت ب � �ه� ��ا ل � �ج � �ن ��ة م� �ح ��اف� �ظ ��ة
األح� �م ��دي ح ��ول امل ��وض ��وع؟ مع
تزويدي بمحاضر االجتماعات
التي عقدت في دراسة املوضوع.

06

حوار

aldostoor

الخميس  25ربيع اآلخر  04 . 1437فبراير 2016

أكد أن قانون البلدية مهم ويخشى عليه من المزايدة السياسية

الخرافي لـ «الدستور» :مؤتمرات المانحين
حوار عبدالحميد زقزوق:
أكد أمين سر مجلس
األمة م .عادل الخرافي
أن الكويت تحملت
مؤتمرات المانحين
الثالثة في ظل ظروف
صعبة وذلك إلحساسها
بأزمة اإلنسان العربي
وما كانت هذه
المؤتمرات لتنجح إال
بوجود وجهود صاحب
السمو أمير البالد الشيخ
صباح األحمد الجابر
الصباح.
وقال الخرافي في
حوار شامل لجريدة
«الدستور» إن سمو
األمير انتقل من بلد
الى بلد إلقناع العالم
وتجميع الدول
للمشاركة في مؤتمرات
المانحين.
وعن إجراءات الحكومة
في ترشيد اإلنفاق قال
إن اإلنفاق مطلوب
كأحد بنود التفاعل
مع الوضع االقتصادي
وهبوط أسعار النفط
ومن الخطأ أن تبدأ
الحكومة بالترشيد
في منتجاتها وإنما
من الضروري ترشيد
مصروفاتها حتى يقبل
المواطن المشاركة في
الترشيد .وإلى تفاصيل
اللقاء:

 ه��ل ت��رون ف��ي م�ش��ارك��ة سمو أميرالبالد في رئاسة املؤتمر الرابع للمانحني
مل�س��اع��دة س��وري��ة ش�ه��ادة تقدير جديدة
م ��ن امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي ل �ص��اح��ب ال�س�م��و
وللكويت؟
• ه � ��ي ل �ي� �س ��ت ش� � �ه � ��ادة ت �ق��دي��ر
ف� �ح� �س ��ب وإن� � �م � ��ا ه � � ��ذا ه � ��و م �ك��ان��ه
الحقيقي ل�ق�ي��ادة ال�ع�م��ل اإلن�س��ان��ي
ف �س �م��وه ه��و م��ن ب ��دأ ه ��ذا امل �ش��روع
بل دعني أق��ل لك إن املؤتمر ما كان
ل� ��ه أن ي �ن �ج��ح إال ب� ��وج� ��ود ص �ب��اح
األح �م��د ول�ي�س��ت ه ��ذه م ��زاي ��دة ألن��ه
ف��ي ال�ظ��روف الصعبة وف��ي ساعات
الظالم تحملت الكويت إيجاد هذا
امل��ؤت �م��ر وال �ش �ع��ور ال �ع��رب��ي ب��أزم��ة
اإلنسان العربي ولذلك انتقل صباح
األح � �م� ��د م� ��ن ب �ل��د ال � ��ى ب �ل��د إلق �ن��اع
ال�ع��ال��م وتجميع ال �ن��اس للمشاركة
وت�ك�ث�ي��ف ال��دع��م ول�ي�ص�ب��ح امل��ؤت�م��ر
حقيقة وواقعا يسعى لرقي اإلنسان
ال �ع��رب��ي وخ �ص��وص��ا اخ��وان �ن��ا في
س ��وري ��ة ول �ي �ع��رف ال �ع��ال��م وي �ت��أك��د
ك �ي��ف أن ه � ��ذا ال �ب �ل��د ال �ص �غ �ي��ر ف��ي
مساحته وت �ع��داد سكانه كبير في
ع �ط ��ائ ��ه وف � ��ي اح� �س ��اس ��ه ب �م �ع��ان��اة
اإلن� �س ��ان وخ �ص��وص��ا االن� �س ��ان في
العالم العربي واإلس�لام��ي وبصفة
أخص اإلنسان في سورية فحضور
ومشاركة صاحب السمو في رئاسة
املؤتمر هو شهادة تقدير للمؤتمر.
 كيف تنظرون الى تعديالت مجلسالوزراء األخيرة على قانون البلدية؟
• أول ش� � ��يء أن� � ��ا ك� �ن ��ت ع �ض��وا
ب��امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي ث��ان��ي ش ��يء أن��ا
رئ� �ي ��س ج �م �ع �ي��ة امل �ه �ن��دس�ي�ن ث��ال��ث
ش��يء أن��ا رئ�ي��س ات �ح��اد املهندسني
ال� �ع ��رب وراب � �ع ��ا ان� ��ا رئ �ي ��س ات �ح��اد
املنظمات الهندسية الدولية وك��ان
لي ش��رف هندسة تنفيذها وإع��داد
ورش العمل ودع ��وة اك�ث��ر م��ن مائة
شخصية متخصصة وكل ما قدمته
ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ه� ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ارب ��ع
م��واد فقط وق��د اثرينا القانون بما
اض�ف�ن��اه كمجلس ام��ة ح�ي��ث وص��ل
القانون ال��ى  61م��ادة وأخ��ذ الوزير
ه��ذه امل �س��ودة وادع ��ى ان�ه��ا مشروع
الحكومة وه��ذا غير صحيح وإنما
ه� ��ي اق � �ت � ��راح م� ��ن ال � ��زم �ل��اء ال� �ن ��واب
وامل � �س� ��اه � �م�ي��ن ف� � ��ي ورش ال �ع �م ��ل
والحكومة ايضا ساهمت فهو في
االساس مشروع برملاني بحت .هذا
اوال وثانيا اذا تعاملنا م��ع قانون
فيجب ان نعرف ماذا نريد هل نريد
ال�ن��اح�ي��ة السياسية ف��ي م�م��ارس��ات
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي أم ن��ري��د ال�ن��اح�ي��ة
الرقابية أم الناحية الفنية؟ املشرع
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ق� �ب ��ل س� �ن ��ة  2005ش�ع��ر
ان ��ه ال ي�س�ت�ط�ي��ع ان ي �ح��اس��ب اح��دا
ف��ي السلطة التنفيذية بخصوص
البلدية نظرا ملا يملكه املجلس من
اس �ت �ق�لال �ي��ة ت� �ف ��وق س �ل �ط��ة م�ج�ل��س

أمني سر مجلس األمة م .عادل الخرافي

االم� � ��ة وال �س �ل �ط ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال
يستطيع ان يراقبها فصنعوا قانون
 .2005/5اذن ال ��رس ��ال ��ة امل ��وج ��ودة
تقول :يجب على السطة التشريعية
الرقابية مراقبة السلطة التنفيذية
لبلدية ال�ك��وي��ت م��ن خ�ل�ال وزي��ره��ا.
إذا ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون ي �ج��ب ان يحمل
املسؤولية لوزير البلدية وبالتالي
ي � �ك� ��ون م � ��ن ال� �ب ��دي� �ه ��ي ان ي �ب �خ��س
امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي ح�ق��وق��ه ال �ت��ي ك��ان
يتمتع بها .والسؤال :هل هذا الفكر
مقبول سياسيا؟ تلك هي مسؤولية
نواب األمة اليوم فهل سيحاسبون
وزي� ��را ال ي�م�ل��ك ق� ��راره؟ ف�ه�ن��ا مربط
الفرس وهنا مفترق الطرق .من هنا
نقول إن من يأتي ليناقش القانون
من دون هذه الثقافة سيغرد خارج
ال� �س ��رب واذا اس �ت �ط��اع ان يحصل
ع �ل��ى االغ �ل �ب �ي��ة ف��إن��ه س �ي��دم��ر ن�ظ��ام
وقانون البلدية .واالم��ر االخ��ر :ماذا
تريد الدولة هل تريد الدولة زي��ادة
ع � ��دد امل ��رش� �ح�ي�ن وامل �ع �ن �ي�ي�ن وه� ��ذا

م ��ا ق� ��دم� ��وه؟ ه ��ل ت ��ري ��د ال� ��دول� ��ة ف��ي
ظ��ل سياسة التقشف ان ت��زي��د عدد
امل��رش �ح�ين وامل �ع �ن �ي�ين؟ أع �ت �ق��د ان�ن��ا
ه �ن��ا أم� ��ام ع�ل�ام��ات ت �ن��اق��ض .اي�ض��ا
ماذا تريد الدولة هل تريد ان تكون
هي موضع الفرس بدليل انه كاتب
ف ��ي ال� �ق ��ان ��ون اذا ل ��م ي �ب��ت امل�ج�ل��س
ال� �ب� �ل ��دي ف� ��ي امل � ��وض � ��وع ي�س�ت�ط�ي��ع
ال � ��وزي � ��ر ان ي ��أخ ��ذ ح �ق ��ه وال � �س� ��ؤال
ه �ن��ا :مل ��اذا وض ��ع امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي؟
ون �ع��ود ال��ى ال �س��ؤال ال ��ذي طرحناه
ف ��ي ال �ب ��داي ��ة :م� ��اذا ت��ري��د ال�ح�ك��وم��ة
م��ن املجلس ال�ب�ل��دي؟ وه��ل م��ا كتب
ينسجم مع سياسة الحكومة العليا
أم انه رأي وزير البلدية فقط؟
 م��اذا تقصد بكل ه��ذه االفتراضاتواألسئلة؟
• أق�ص��د ان ه��ذا االم ��ر ل�ي��س فيه
رؤي��ة تتفق م��ع ال�ن�ظ��رة املستقبلية
ل�ل��دول��ة واق ��ول ان�ن��ي اش��ك ألن�ن��ي لم
اقرأ القانون بعد وهناك مواد كثيرة
تحتاج الى النقاش.

الخرافي يطالب بتوسيع انتشار
جريدة «الدستور»
أش � � ��اد أم� �ي��ن ال � �س� ��ر م .ع� ��ادل
الخرافي بمبادرة صدور جريدة
«ال��دس �ت��ور» ي��وم�ي��ا م�ش�ي��را ال��ى
ان ال � �ج � ��ري � ��دة ل� �ي� �س ��ت ج ��دي ��دة
ل�ك��ن اص��داره��ا ال�ي��وم��ي م �ب��ادرة
ت�س�ت�ح��ق االح � �ت ��رام ول �ك �ن �ه��ا ما
زال� ��ت م�ق�ت�ص��رة ع�ل��ى ال�ج�م�ه��ور
امل�ح��دد وأط��ال��ب بانتشارها في

ج �م �ي��ع ال � ��دول � ��ة وم��ؤس �س��ات �ه��ا
ح � �ت� ��ى ت� �س� �ت� �ط� �ي ��ع ان ت� �ن ��اف ��س
الصحف املحلية.
وبالنسبة لتلفزيون املجلس
ق� ��ال إن� ��ه ان �ت �ش��ر ان �ت �ش ��ارا ج�ي��د
ويدخل كل بيت ولكنه في طور
االختبار.

ث��ال�ث��ا :فيما يتعلق باالستثمار
ال �ع �ق��اري :ه��ل ش�م��ل ال �ق��ان��ون رواج
العقارات ورفع العائد االستثماري
ف��ي الكويت م��ن الناحية العقارية؟
ه � ��ل ال � �ق � ��ان � ��ون س� �ي� �خ ��دم ال� �ن� �ش ��اط
ال �ع �ق��اري ف��ي ال �ك��وي��ت أم سيكتفي
بالرقابة على املخالفات وما الى ذلك
بحكم ان املخالفات في االستثماري
وال� �ت� �ج ��اري ت ��ؤث ��ر ع �ل��ى ال �ع ��ائ ��دات
وعلى العملية املالية في البلد؟ فإذا
ك��ان ال�ع��ائ��د ف��وق  10أو ٪ 15يكون
م�م�ت��از ام ��ا إذا وج��دن��ا ه ��ذا ال�ع��ائ��د
ي�ن�خ�ف��ض ال ��ى  ٪ 2ع �ن��د ال�ت�ط�ب�ي��ق
ف��إن �ن��ا ن� �ك ��ون ب� �ص ��دد ع�ل�ام ��ة خ�ط��ر
وي�ص�ب��ح االس�ت�ث�م��ار ال �ع �ق��اري غير
ُم�ج��د وس�ي��ؤث��ر على اق�ت�ص��اد البلد
من الناحية العقارية التي تترجمها
اللوائح في نسب البناء ألن القانون
ال يشملها وانما اللوائح هي التي
ت �ش �م �ل �ه��ا ل �ك��ن ال� �ق ��ان ��ون س�ي�ع��اق��ب
من يخالف تلك اللوائح ف��إذا كانت
اللوائح سيئة فهل ستعاقب الناس؟
ف�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ع �م��ارات ب �ع��د اي �ص��ال
الكهرباء يغير ويقسم املساحات من
ال��داخ��ل ف�ه��ل سنصمت أم سندخل
تعديال عليه والسؤال هنا :ما اآللية
الدستورية في التعديل عليه؟ وماذا
سنعمل في البنية التحتية؟ املواطن
سيتكلف في العقار  ٪ 10والدولة
ستتحمل  ٪ 90من البنية التحتية
وه��ل س�ن�ن��اق��ش ه��ذا ال �ق��ان��ون بهذا
العمق أم سيكون نقاشا سياسيا؟
الخالصة انا أرى ان قانون البلدية
من اه��م القوانني ولكني اخشى من
املزايدات السياسية.
 وزير االسكان األسبق بدر الحميدييدعو الى خصخصة ال��وزارات واالكتفاء
ب ��إش ��راف ح �ك��وم��ي ف �م��ا رأي � ��ك ف ��ي ه��ذه
الدعوة؟
• هذا كالم ليس بجديد واعتقد
اننا بدأناه ولكن هناك من ّ
غير هذه
ال��رؤي��ة وأوق� ��ف ال�ه�ي�ئ��ات ال�ج��دي��دة
ذات امليزانيات املستقلة وه��ي نوع
م� ��ن ال �خ �ص �خ �ص��ة غ� �ي ��ر امل� �ب ��اش ��رة
ف �ت �س �ت �ط ��ع ان ت� �ن� �ش ��ئ ال � �ش� ��رك� ��ات
وتستطيع ان تعمل البنية التحتية
ذات ع��ائ��د ف�ت�غ�ط��ي ت�ك��ال�ي�ف�ه��ا من
ع��ائ��دات�ه��ا او اي��رادات �ه��ا وال ش��ك ان
ذلك سيخفف الضغط على االبواب
الخمسة املعروفة في امليزانية .لذلك
ان��ا اع�ت�ق��د ان �ن��ا اذا ل��م نستطيع ان
ن��ذه��ب ال��ى ال�ق�ط��اع ال�خ��اص ف��ي كل
نفعل العمل
شيء فإننا نستطيع ان ّ
االستثماري من خالل الدولة.
 ه��ل يعني ذل��ك ان الفشل ال��ذي طالخ�ص�خ�ص��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة الكويتية
وال �ع��دول ع��ن خصخصتها م��رة اخ��رى
كان نموذجا ملا تقول؟

التتمة ص07

الكويت تحملت
هذه المؤتمرات
في الظروف
الصعبة إلحساسها
بأزمة اإلنسان
العربي
صباح األحمد
انتقل من بلد إلى
بلد إلقناع العالم
للمشاركة في
مؤتمرات المانحين
المشروع أصدر
قانون البلدية هي
مشروع برلماني
بحت وليس
حكوميا
المشروع صدر
قانون 2005/5
لشعوره أن سلطة
المجلس البلدي
تفوق «األمة»
هل تريد الدولة
من خالل قانون
البلدية زيادة
المرشحين
والمعينين في ظل
التقشف
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ما كان لها أن تنجح إال بوجود األمير
تتمة المنشور ص06
• ال طبعا فالكويتية تعاني من
ال�ت�س�ي�ي��س ول ��م ي�ت��م ال�ت�ع��ام��ل على
اس� ��اس ت �ج ��اري ي ��در ع ��ائ ��دا م��ال�ي��ا.
فقد عملنا القانون وكنا نتوقع ان
تنجح ولكن ارتفعت اصولها بشراء
 22ط��ائ��رة وب��ال�ت��ال��ي ت�خ�ص��ص ملن
وبأي سعر؟
وس�ت�ط�ل��ب ل �ه��ا ت �ع��زي��زا ع �ل��ى اي
اس ��اس؟ ه��ل حققت شيئا؟ بالطبع
ال فالكويتية عندها مشكلة ويجب
ان ن � �ع� ��رف ك� �ي ��ف ن� �ت� �ع ��ام ��ل م �ع �ه��ا
وي�ج��ب اب�ع��اد السياسة عنها فلقد
س ��رح ��وا ك ��ل امل��وظ �ف�ي�ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
واس� �ت� �ب ��دل ��وه ��م ب ��أج ��ان ��ب ب ��أج ��ور
أعلى بكثير من الكويتيني وعندي
معلومات ع��ن موظف هندي يفوق
اج � � ��ور ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن وم � ��ع ذل � ��ك ف ��ان
الكويتيني الذين ال يزالون يعملون
فيها اآلن ي��ري��دون تطفيشهم لكي
ي�ك��ون الجميع اج��ان��ب وه��ذا الكالم
ال ي �ص��ح ف �ه��ل ن��دي��ره��ا م��ن م�ن�ظ��ور
سياسي ام اقتصادي؟ اذا اقتصاد
يأتي بمن يريد ولكن ال تقل لي ان
الخصخصة تساعد في بناء البلد.
 ومن املسؤول عن هذا الخطأ؟• امل � �س ��ؤول رؤي � ��ة امل � �س ��ؤول ف��ي
الدولة فنحن نتحدث اآلن عن قانون
البلدية فأين دور املخطط الهيكلي
في ذلك؟
 ب��رغ��م ت��أك �ي��د ال �ح �ك��وم��ة أن خفضامل� �ص ��روف ��ات ل ��ن ي��ؤث��ر ع �ل��ى م �ح��دودي
ال��دخ��ل ك �م��ا ذه ��ب ال ��وزي ��ر االس �ب��ق ب��در
الحميدي في حديث صحفي كيف تقرأ
هذا التصريح؟
• ن�ح��ن ن�ق��ول ال�ت��رش�ي��د مطلوب
ك��أح��د ب �ن��ود ال �ت �ف��اع��ل م ��ع ال��وض��ع
االق �ت �ص��ادي ف��ي ن ��زول ال�ن�ف��ط وان��ا
ارى االه �م �ي��ة ف��ي ال �ب��داي��ة ان يكون
ال� �ت ��رش� �ي ��د ع� �ل ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ول �ك��ن
ال �ح �ك��وم��ة ت�س�ت�ع�م��ل ب �ن��د ال�ت��رش�ي��د
مل �ن �ت �ج��ات �ه��ا وه � ��ذا خ �ط��أ ف��ال �ب��داي��ة
ي� �ج ��ب ان ت � �ك ��ون ب ��ال �ح �ك ��وم ��ة اوال
ح �ت��ى ي �ق �ب��ل امل ��واط ��ن أن ي�ش��ارك�ه��ا
وع �ن��دي ام�ث�ل��ة ك�ث�ي��رة وع�ل��ى سبيل
امل �ث��ال ن �ج��د ان وزارة ال �ن �ف��ط تبيع
م ��واد امل �ح��روق��ات ل� ��وزارة ال�ك�ه��رب��اء
بسعر السوق وتشتري كهرباء من
الحكومة باملدعوم فكيف ذلك؟!
اذا ك �ن ��ت ت �ب �ي��ع ب �س �ع��ر ال �س ��وق
ع �ع �ل �ي��ك ان ت �ش �ت��ري اي� �ض ��ا ب�ن�ف��س
السعر واال فإن ذلك الدعم لم يذهب
ل� �ل� �م ��واط ��ن وان � �م� ��ا ذه � ��ب ل �ش��رك��ات
النفط .واري��د ان اسأل سؤاال عندنا
خمسة ابواب رئيسية للميزانية اذا
اعتبرت كل ه��ذه االب��واب صفرا هل
يكون لدينا عجز ام ال؟
ب��ال�ت��أك�ي��د س �ي �ك��ون ل��دي �ن��ا عجز
ومهما كان هناك ترشيد في االنفاق
فما زال لديك عجز ل��ذا نحتاج الى

الخرافي مترئسا جزءا من إحدى جلسات مجلس األمة

ان نسلك عدة طرق في نفس الوقت
من حيث الترشيد وزيادة االيرادات
خصوصا ان لدينا ضعفا في زيادة
االيرادات.
 هل يرجع سبب ضعف االيرادات الىاالنخفاض املفاجئ في اسعار النفط؟
• اذا ك � ��ان ذل � ��ك اح � ��د االس� �ب ��اب
فلديهم اشياء كثيرة بأيديهم فمثال
ن �ج��د ان س �ت�ين ب��امل �ئ��ة م ��ن اراض� ��ي
العاصمة الكويت خالية ملاذا؟!
 أل� �ي ��س م ��ن امل �م �ك��ن ان ت� �ك ��ون ت�ل��كاالراضي عائمة على ثروة نفطية مثال؟
• اذا افترضنا ان ه��ذا االحتمال
صحيح ف�ه��ذا ال يعني ب��ال�ض��رورة
انه صحيح بالنسبة لكل االراض��ي.
هل كل الكويت تحتها نفط بالطبع
ال اذا توجد مساحات خالية وغير
م �س �ت �غ �ل��ة ح� �ت ��ى ب ��االي � �ج� ��ار ف�م�ث�لا
ب�ع��ض ال �ن��اس ك��ان��وا ي��ري��دون عمل
مستشفيات خاصة تم منعهم دون
س�ب��ب منطقي وك ��ان م��ن امل�م�ك��ن ان
يعطى هؤالء الناس االرض بايجار
م ��رت� �ف ��ع ول � �ك ��ن ل� �ي ��س س� �ع ��ر ال �ب �ي��ع
والشراء لكي تكون دراسة الجدوى
ل � �ص� ��اح� ��ب امل� �س� �ت� �ش� �ف ��ى وغ� �ي ��ره ��ا
ك �ث �ي��ر م� ��ن امل � �ش� ��روع� ��ات ف�ل�ن�ع�ط�ه��م
االراض � ��ي ب ��دال م��ن وق �ف �ه��ا وت��رك�ه��ا
غير مستغلة وحولها ال��ى عائدات
ول��دي �ن��ا اي �ض��ا ه�ي�ئ��ة ال�ن�ق��ل مل ��اذا ال
ي ��وج ��د ل �ه��ا ع� ��ائ� ��دات م �ن��ذ س�ن�ت�ين
وهيئة االتصاالت ملاذا ال توجد لها
ع��ائ��دات؟ وهيئة االغ��ذي��ة مل��اذا ليس
لها عائدات.
لدينا اثنتا عشرة هيئة مستقلة
اي� ��ن ع��ائ��دات �ه��ا؟ ه� ��ذه ك �ل �ه��ا اب� ��واب
اي� � ��رادات وال ��دول ��ة غ �ي��ر ق � ��ادرة على
استغاللها الى اآلن.
 هناك وجهة نظر تقول إنه ال يمكنان نشغل كل املساحات الخالية من ارض
ال �ك��وي��ت اع �ت �ب��ارا ل�ح��ق االج �ي��ال ال�ق��ادم��ة

وزيادة عدد السكان كيف ترى ذلك؟
• ان � ��ا ال ات � �ح ��دث ع ��ن االراض� � ��ي
ال � �س � �ك � �ن � �ي� ��ة إن � � �م� � ��ا ع � � ��ن االراض � � � � ��ي
االس �ت �ث �م��اري��ة ال �ت��ي ت ��در ام� ��واال ان��ا
اتحدث عن واقع كما رأينا مشروع
م �ج �م��ع ال� �ص ��واب ��ر ه� ��ل ه� �ن ��اك اح��د
ساكن فيه؟ هذا املشروع يمثل اكبر
فشل حكومي .اذا ليس من املعقول
ان آت � ��ي ل �ل �ع��اص �م��ة واض � � ��ع س�ك�ن��ا
واعتقد ان مجمع الصوابر اآلن تم
تثمينه وانتهى موضوعه.
ل ��دي� �ن ��ا اي � �ض� ��ا وزارة االش � �غ� ��ال
ال�ق��دي�م��ة اي��ن ه��ي اآلن وم ��اذا يفعل
ب�ه��ا؟ خ��ال�ي��ة وك��ذل��ك ل��دي�ن��ا مساحة
خالية في شرق خلف البنك املركزي
الجديد وغيرها كثير.
 ك�م��ا ت�ع�ل�م��ون ب��ذل امل�ج�ل��س ال�ح��ال��يم �ج �ه��ودات ك�ب�ي��رة ف��ي وض ��ع األول��وي��ات
وحرص على االهتمام بالقضايا فكيف
ت� � ��رون ت ��أث �ي ��ر ت �خ �ف �ي��ض االن � �ف� ��اق ع�ل��ى
سير الحكومة في تنفيذ ه��ذه األولويات
وخاصة القضية السكنية؟
• حسب ما اراه ه��ذا االنخفاض
لن يؤثر في ميزانية السنة الحالية
والسنة املقبلة هذا ما اتوقعه ولكن
بالتأكيد س��وف يؤثر في املستقبل
القريب اذا استمر.
 وم��اذا عن بعض االص��وات املبشرةبارتفاع اسعار النفط قريبا؟
• هذا امر ليس بيدنا ويفترض
ان نكون عقالء وان نحسب لالسوأ.
 ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ت�ل��وي��ح ع ��دد م��ن ال �ن��وابب��االس �ت �ق��ال��ة ال �ج �م��اع �ي��ة ك �ي��ف ت �ن �ظ��رون
لألمر؟
• رغم ان رئيس املجلس كان قد
احتوى االمر اال ان تصريحا اخيرا
صدر من احد النواب اعاد املوضوع
للساحة بعد احتواء الرئيس.
واق � ��ول ل�ل�ج�م�ي��ع ان �ن��ا م��ررن��ا في
ه� ��ذا امل �ج �ل��س ب �ح��ال��ة ف ��ري ��دة حيث

استقال خمسة نواب وسار املجلس
ولذلك انا ال اعتقد ان تلويحا جديدا
باالستقالة سيختلف كثيرا.
ورأي��ي الشخصي ف��ي االستقالة
ال �س��اب �ق��ة م��ن ب �ع��ض االخ� � ��وان ان�ه��ا
كانت خطأ وكنت اتمنى من بعض
ال �ن��واب ال��ذي��ن اس�ت�ق��ال��وا وت�ح��دي��دا
النائب علي الراشد ان يتراجع عن
ه� ��ذه ال �خ �ط ��وة وك� �ن ��ت م �ت �ف �ق��ا م�ع��ه
ان ��ه اذا وص ��ل ال ��ى م��رح�ل��ة التفكير
ف� ��ي االس� �ت� �ق ��ال ��ة ارج � � ��و ان ن�ج�ل��س
ونتناقش ولكنه لم يفعل ذلك وهذا
ام � ��ر ي ��رج ��ع ل ��ه ف��رب �م��ا ع � ��رف رأي ��ي
املسبق.
ك ��ذل ��ك د .ح �س�ي�ن ال �ق��وي �ع��ان ال��ى
باب املجلس وانا اقنعه اال يستقيل
فهو اض��اف��ة للمجلس كونه طبيبا
وث� �ق ��اف� �ت ��ه ع ��ال� �ي ��ة ج� � ��دا وات� �ص� �ل ��ت
ب �ب �ع �ض �ه ��م ب � �ع� ��د االس � �ت � �ق� ��ال� ��ة ك��ي
ات �ن��اق��ش م�ع�ه��م ول �ك �ن�ه��م ل ��م ي ��ردوا
علي فما املشكلة اذا لو زاد العدد؟
اي احد سيحاول ان يستعمل هذا
االمر في الضغط السياسي سيكون
خ��اس��را وه ��ذه هنصيحة م�ن��ي لهم
ف��أث�ن��اء مقاطعة التسعة ن��واب كان
اك� �ب ��ر ان � �ج� ��از ل �ل �م �ج �ل��س م� ��ن ح�ي��ث
ع��دد س��اع��ات العمل واالن �ت��اج ال��ذي
خرجنا به اال تكفي هذه الرسالة؟
 ه ��ل ت� ��رى ان ع� ��دد امل ��رش �ح�ي�ن ف��ياالنتخابات التكميلية اكثر من الالزم؟
• ال اع �ت �ق��د ذل ��ك ان �م��ا ه��و نفس
امل �ت��وس��ط امل �ع �ت��اد ف��ي االن �ت �خ��اب��ات
ال�ع��ادي��ة ع�ل��ى اع�ت�ب��ار ان ل�ك��ل دائ��رة
خ� �م� �س�ي�ن م� ��رش � �ح� ��ا وب � �ش � �ك� ��ل ع� ��ام
ال�ث�ق��اف��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
ن �س �ب �ت �ه��ا ارت � �ف � �ع� ��ت وامل � �م� ��ارس� ��ات
الديمقراطية كذلك تطورت جدا.
 تبادل الزيارات البرملانية والتي كاناخرها زي��ارة الوفد البرملاني البريطاني
للكويت كيف تنظرون ملثل هذه الزيارات

في اطار الدبلوماسية الشعبية في خدمة
مصالح الكويت؟
• االتصال بالبرملانات في الدول
الخمس دائمة العضوية في مجلس
االم � ��ن ب ��االض ��اف ��ة ال� ��ى ال� � ��دول ال�ت��ي
ف �ي �ه��ا ح��ري��ة امل �م ��ارس ��ة ال�س�ي��اس�ي��ة
وال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة يعتبر
ع� �م�ل�ا رائ � �ع � ��ا ون ��اج � �ح ��ا وي �ض �ي��ف
ل�ل�ك��وي��ت وي��دف�ع�ه��ا اك �ث��ر ف��أك�ث��ر الن
ت �ص �ط��ف م ��ع ح ��ري ��ة ال� �ف ��رد وح��ري��ة
الكلمة وحرية الرأي.
 ات � �ص� ��اال ب� �م ��وض ��وع االن� �ت� �خ ��اب ��اتالتكميلية نبهت وزارة الداخلية الى تعذر
فتح باب القيد قانونا قبل اجراء التكميلية
حتى ال يطعن بعد ذل��ك على ه��ذا القيد
كيف تقيمون هذه البادرة؟
• اذا كانت الداخلية بالفعل هي
من تحدثت باملوضوع فأنا اشكرها
بالطبع النه كفانا عبثا.
 ال �ت �ف �ج �ي��ر االخ � �ي� ��ر ف� ��ي االح � �س ��اءب��امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة
وال �ع �م��ق االس �ت��رات �ي �ج��ي ل �ل �ك��وي��ت ب �م��اذا
تعلقون عليه؟
• نحن نعيش في وضع اقليمي
خطر ج��دا وم��ا يحدث ف��ي االحساء
او ف��ي ال �ع��راق او ف��ي ال�ي�م��ن او في
س ��وري ��ا ه ��و ع �م��ل م ��رف ��وض ج�م�ل��ة
وت�ف�ص�ي�لا ول�ك�ن�ن��ا ك�م�ث�ق�ف�ين واه��ل
م �م��ارس��ات ت�ع�ل�م�ن��ا م �م��ن س�ب�ق��ون��ا
وه��م اه��ل ال�ك��وي��ت االوائ ��ل اصحاب
ال � ��رؤى ال �ث��اق �ب��ة ت�ع�ل�م�ن��ا م�ن�ه��م ان��ه
الب��د ان يكون هناك محركون لهذه
االح��داث وان وراء ه��ا اهدافا معينة
نعتقد ان�ه��ا غير سامية وتتجاوز
املحظورات وقتل ارواح االبرياء في
سبيل الوصول الى غايات ومكاسب
ال ي�م�ك��ن ان ن�ق�ب�ل�ه��ا او ن�ب�ي�ح�ه��ا ال
ف� ��ي ش��رع �ن��ا وال ف� ��ي ع ��ادات� �ن ��ا وال
ت�ق��ال�ي��دن��ا وال ن �ق��ول اال ال �ل��ه يحفظ
ال�ك��وي��ت ونشيد ب��االج�ه��زة االمنية
ف ��ي ال �ك��وي��ت ون �ث �ن��ي ع �ل��ى ق��درت �ه��ا
على حفظ امن البالد ولكننا يجب
ان ن� �ح ��ذر اي� �ض ��ا الن� �ن ��ا ف ��ي م��رم��ى
ه� ��ذا ال �ت��راش��ق االره� ��اب� ��ي امل��وج��ود
ف��ي امل�ن�ط�ق��ة وال �ح �م��د ل�ل��ه ان رزق�ن��ا
ب � �ص � �ب ��اح األح� � �م � ��د  -ح� �ف� �ظ ��ه ال� �ل ��ه
ورع��اه  -في س��دة الحكم ليكون في
ه� ��ذه ال �ف �ت��رة ال�ع�ص�ي�ب��ة ف��اس�ت�ط��اع
بحكمته ال�ب�ل�ي�غ��ة ورؤي �ت��ه الثاقبة
وخبرته الطويلة ان يتبع سياسة
متوازنة ولذلك انا دائما اقول نحن
م �ح �ظ��وظ��ون ب ��وج ��ود ه � ��ذا ال��رج��ل
امل �ن ��اس ��ب ف ��ي امل� �ك ��ان امل �ن ��اس ��ب ف��ي
الوقت املناسب.

هل شمل قانون
البلدية رواج
العقارات ورفع
العائد االستثماري
في الكويت؟
إنشاء الهيئات
والشركات
ذات الميزانيات
المستقلة نوع
من الخصخصة غير
المباشرة فهي
تغطي تكاليفها
من إيراداتها
مؤسسة الخطوط
الجوية الكويتية
تعاني من
التسييس وال يتم
التعامل معها على
أساس تجاري
ترشيد اإلنفاق
مطلوب كأحد بنود
التفاعل مع الوضع
االقتصادي وهبوط
أسعار النفط
من الضروري
ترشيد الحكومة
مصروفاتها حتى
يقبل المواطن
مشاركتها

08

ملف

aldostoor

الخميس  25ربيع اآلخر  04 . 1437فبراير 2016

األسئلة البرلمانية
في الفصول التشريعية

تنشر الدستور اليوم الجزء االخير من الدراسة اإلحصائية الخاصة باالسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية ،والتي تبين ان عدد االسئلة
 22994سؤاال تمت اإلجابة عن  17485بنسبة .٪ 76

الفصل التشريعي الحادي عشر 2020 :سؤاال
المسلم
والطبطبائي
والبراك أكثر
النواب توجيها
لألسئلة

أعد ملف األسئلة سامح محمد وأيمن عبداهلل
وعبده إبراهيم
نتناول في هذه الحلقة األخيرة اسئلة النواب واالجوبة
في الفصول التشريعية الحادي عشر والثاني عشر
والثالث عشر وتبين ان اسئلة الفصل الحادي عشر بلغت
 2020سؤاال مقدمة من  51نائبا وقد رد الوزراء على
 1421سؤاال منها بمعدل  ٪ 70.3فيما بلغت اسئلة
الفصل الثاني عشر  1186سؤاال وقد رد الوزراء على 727
سؤاال منها ٪ 61٫.3وبلغت اسئلة الفصل الثالث عشر
 3351سؤاال ردت الحكومة على  2796سؤاال منها
بنسبة .٪ 83.4

الداخلية أكثر
الوزارات ردا على
األسئلة
بـ % 86.7

سمو األمير مفتتحا دور االنعقاد الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر وبجواره ولي العهد فيما الراحل جاسم الخرافي يلقي كلمة

بلغ إجمالي األسئلة في الفصل
التشريعي ال �ح��ادي عشر ملجلس
األمة  2020سؤاال رد ال��وزراء على
 1421س��ؤاال منها م�ع��دل % 70.3

المدة الفعلية
للفصل الحادي
عشر 612 :يوما
إجمالي األسئلة:
 2020سؤاال
إجمالي األجوبة:
 1421جوابا
معدل الرد٪ 70.3 :
متوسط توجيه
األسئلة3.3 :
أسئلة يوميا

وشارك في تقديم األسئلة  51نائبا
وقد تصدر قائمة النواب من حيث
األس �ئ �ل��ة ال �ن��ائ��ب د.ف �ي �ص��ل املسلم
ب �ـ  258أس�ئ�ل��ة ف��ال �ن��ائ��ب د .ول�ي��د

الطبطبائي ب�ـ  172س��ؤاال وع��ادل
الصرعاوي بـ  108أسئلة ومسلم
ال� � �ب � ��راك ب � �ـ  94س � � ��ؤاال وك � � ��ان أق ��ل
ال �ن��واب تقديما لألسئلة عبدالله

ال�ن�ي�ب��اري وغ��ان��م امل�ي��ع وم��ري�خ��ان
صقر ب�س��ؤال واح��د لكل منهم ثم
النائبان عبدالله الهاجري ووليد
ال�ع�ص�ي�م��ي ب �س��ؤال�ين ل�ك��ل منهما

ث��م ال �ن��واب ع�ب��دال��واح��د العوضي
وم� �ح� �م ��د ب� � � ��راك امل� �ط� �ي ��ر وم ��زع ��ل

التتمة ص09

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي الحادي عشر
النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

م

4

 27عبدالله النيباري

1

أحمد الري

43

15

خلف دميثير

 28عبدالله العجمي

6

2

أحمد الشحومي

83

16

دعيج الشمري

43

عبدالله الرومي

10

3

أحمد السعدون

21

17

سعد الشريع

27

29

3

4

أحمد املليفي

25

18

سعدون حماد

47

30

5

أحمد باقر

52

19

صالح عاشور

58

عبدالواحد
العوضي

6

جابر العازمي

13

20

صالح الفضالة

4

31

عدنان
عبدالصمد

37

7

جمال الكندري

17

21

8

جمال العمر

8

ضيف الله
بورمية

80

32

علي الدقباسي

87

9

جمعان الحربش

62

22

طالل العيار

19

33

علي العمير

49

10

حسن جوهر

45

11

حسني مزيد

23

12

حسني الحريتي

32

13

خالد العدوة

35

14

خضير العنزي

79

 23عادل الصرعاوي

108

24

عبدالله راشد
الهاجري

2

25

عبدالله عكاش
العبدلي

74

26

عبدالله راعي
الفحماء

10

م

النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة

1

40

محمد الصقر

18

41

محمد الخليفة

30

42

محمد محسن
البصيري

80

43

مرزوق الغانم

 44مرزوق الحبيني

19
22

45

مريخان صقر

1

46

مزعل النمران

3

37

علي الراشد

52

47

مسلم البراك

94

35

غانم امليع

1

 48مشاري العنجري

36

فيصل املسلم

258

49

37

فيصل الشايع

19

 50وليد الطبطبائي

38

مبارك الخرينج

8

وليد العصيمي

39

محمد املطير

3

51

ناصر الصانع

االجمالي

18
13
172
2
2020

النواب ركزوا على
وزارات التربية
والتعليم
والصحة والمالية
والداخلية
رئيس الوزراء تلقى
 15سؤاال أجاب
عن  % 73.3منها
 50نائبا قدموا
أسئلة الفصل
الحادي عشر

ملف
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و 1421جوابا في  612يوما
معدل الرد على األسئلة

األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

%24.5

%70.3

%23.9

%29.2

النمران بثالثة أسئلة لكل منهم.
وأكثر ال��وزارات تلقيا لألسئلة

تصنيف
األسئلة

تتمة المنشور ص08

ه� ��ي ال �ت��رب �ي��ة وال �ت �ع �ل �ي��م ب � �ـ 325
س � ��ؤاال وال� �ص� �ح ��ة ب� �ـ  194س ��ؤاال
واملالية ب�ـ  185والداخلية ب�ـ 143
سؤاال.

ب �ـ  21س � ��ؤاال .أم ��ا م �ع��دل اإلج��اب��ة
عن األسئلة فقد تصدرتها وزارة
ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة ب� � �ـ  % 86.7ف� �ش ��ؤون
مجلس األم ��ة ب �ـ  % 85.7ف��اإلع�لام

الجواب

املعدل

٪ 70٫3

٪ 29٫7

٪ 100

املعدل

٪ 29٫2

٪ 46٫2

٪ 24٫5

٪ 0٫05

٪1

٪ 100

اعتذر عن
عدم الرد

العدد

1421

599

2020

العدد

589

933

495

1

2

2020

املرفقات
لدى األمانة

الخامس اإلجمالي

عدم
اختصاص

إجمالي
األسئلة

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

وأق��ل ال ��وزارات تلقيا لألسئلة
هي وزارة الدولة لشؤون مجلس
األم��ة بـ  7أسئلة فمنصب رئيس
ال��وزراء بعدد  15س��ؤاال فالدفاع

العدد

1324

11

56

30

16

483

2020

املعدل

% 0.5 % 65.5

الردود
الوزراء

%9.6

%51.1

%16.1

الوزارة

التربية والتعليم

الصحة

املالية

٪ 80
٪ 7.4
٪ 86.7
٪ 83.1
٪ 66.4
٪ 79.5
٪ 76.7
٪ 62.4
٪ 66.8
٪ 76.7
٪ 82.3
٪ 70.7
٪ 38.1
٪ 35.5
٪ 70.5
٪ 37.7
٪ 80.8
٪ 4.4
٪ 85.7
٪ 73.3
٪ 70.3

الداخلية

1
4
1
6
22
14
11
15
7
3
3
1
28
116

4
6
18
23
43
37
22
51
94
12
6
9
32
37
23
22
24
15
1
4
483

%6.9
%7.1
%9.2

الدولة

25
21
143
136
140
185
120
194
325
103
34
82
63
62
78
112
130
45
7
15
2020

20
9
97
112
80
123
89
119
217
73
28
58
24
22
55
85
104
2
6
1
1324

4
5
2
11

1
2
22
1
2
21
1
4
2
56

11
3
2
3
1
10
30

21
15
124
113
93
147
92
121
217
80
28
58
24
22
55
87
105
2
6
11
1421

لم يصل
طلب تمديد
الرد حتى حينه

املعدل

باقي الوزارات

األجوبة

عدم اختصاص

املجموع

وزارة ونسبة اإلج��اب��ة وتصنيف
اإلجابات.

إجمالي األسئلة

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

ردود الوزراء

اجمالي
األسئلة

% 100 % 23.9 % 5.7

أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة
لم يتم الرد

املرفقات لدى
األمانة العامة

% 2.8

% 1.5

ب� � �ـ  % 83.1وت � ��وض � ��ح ال� � �ج � ��داول
وال� ��رس� ��وم ال �ب �ي��ان �ي��ة ع� ��دد أس�ئ�ل��ة
ال �ن��واب ف��ي الفصل ال �ح��ادي عشر
وع� ��دد األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي ت�ل�ق�ت�ه��ا كل

تصنيف األسئلة التي تلقاها الوزراء
اعتذر
عن عدم الرد

%65.5

طلب تمديد

لم يتم الرد

%46.2

لم يتم الرد

األسئلة

%0.5
%1

%5.7

%1

إجمالي

الجواب

.5

%0.5
%2.8

%29.7

تصنيف األسئلة

العدد

325

194

185

143

140

1033

2020

املعدل ٪ 9٫6 ٪ 16٫1

٪ 9٫2

٪ 7٫1

٪ 100 ٪ 51٫1 ٪ 6٫9

10

ملف
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الفصل التشريعي الثاني عشر 1186 :سؤاال
الشايجي
والمسلم
والطبطبائي أكثر
النواب تقديما
لألسئلة

معدل الرد على األسئلة

%38.7
%61.3

األسئلة

الجواب

النواب ركزوا على
وزارات التربية
والصحة والمالية
إجمالي
األسئلة

لم يتم الرد

العدد

727

459

1186

املعدل

% 61.3

% 38.7

٪ 100

بلغ اجمالي األسئلة في الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ث ��ان ��ي ع �ش��ر 1186
س ��ؤاال فيما رد ال� ��وزراء ع�ل��ى 727
س� � ��ؤاال ب �م �ع��دل  % 61.3وش � ��ارك
ف��ي ت�ق��دي��م األس�ئ�ل��ة  45ن��ائ�ب��ا وق��د

المدة الفعلية
للفصل الثاني عشر:
 280يوما
إجمالي األسئلة:
 1186سؤاال
إجمالي األجوبة:
 727جوابا
معدل الرد٪ 61.3 :
متوسط توجيه
األسئلة4.2 :
سؤال يوميا

وزارة اإلعالم
أكثر الوزارات
ردا على األسئلة
بمعدل % 94.3

لقطة من افتتاح الدور األول من الفصل التشريعي الثاني عشر

ت �ص ��در ق��ائ �م��ة ال � �ن� ��واب م ��ن ح�ي��ث
توجيه األسئلة النائب عبدالعزيز
ال �ش��اي �ج��ي ب �ـ  99س� ��ؤاال ف��ال�ن��ائ��ب
فيصل املسلم بـ  77سؤاال فالنائب
د .ول�ي��د الطبطبائي ب �ـ  71س��ؤاال

ف ��ال� �ن ��ائ ��ب ح� �س�ي�ن ال � �ق �ل��اف ب � �ـ 65
س��ؤاال ث��م النائب د .حسن جوهر
ب�ـ  60س��ؤاال فيما ك��ان اق��ل النواب
ت��وج�ي�ه��ا ل�لأس�ئ�ل��ة ال�ن��ائ��ب محمد
الصقر بسؤالني ثم النائبان جابر

املحيلبي وسعد الخنفور بثالثة
أس �ئ �ل��ة ل �ك��ل م�ن�ه�م��ا ث ��م ال �ن��ائ �ب��ان
عسكر العنزي ومحمد الهطالني
بأربعة أسئلة لكل منهما .فالنائب
عبدالله البرغش بخمسة اسئلة.

وك� ��ان� ��ت اك� �ث ��ر ال � � � � ��وزارات ت�ل�ق�ي��ا
لألسئلة هي وزارة التربية والتعليم
بـ  168سؤاال فوزارة الصحة بـ 159

التتمة ص11

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي الثاني عشر
م

النائب

عدد
األسئلة

م

1

أحمد الري

33

15

صالح املال

2

أحمد السعدون

46

16

3

أحمد املليفي

28

ضيف الله
بورمية

النائب

عدد
األسئلة

م

18

26

علي الدقباسي

13

27

علي العمير

4

جابر العازمي

3

5

جمعان الحربش

20

6

حسن جوهر

60

7

حسني القالف

65

 17عادل الصرعاوي

62

18

عبدالعزيز
الشايجي

99

19

عبداللطيف
العميري

22

8

حسني قويعان

39

 20عبدالله البرغش

5

9

خالد السلطان

8

21

عبدالله الرومي

7

10

رجا حجيالن

10

22

عدنان
عبدالصمد

12

23

عسكر العنزي

4

24

عصام الدبوس

16

25

علي حمود
الهاجري

13

 11روضان الروضان

12

12

سعد الخنفور

3

13

سعدون حماد

13

14

صالح عاشور

58

28

النائب

عدد
األسئلة
30
33

علي الراشد

15

29

فهد امليع

13

30

فيصل املسلم

77

31

مبارك الوعالن

6

32

محمد الصقر

2

33

محمد حسن
الكندري

20

34

محمد سليمان
الرشيدي

4

35

محمد
العبدالجادر

28

م

النائب

عدد
األسئلة

36

محمد فالح
العجمي

9

37

محمد الحويلة

39

38

محمد هايف

53

39

مخلد العازمي

10

40

مرزوق الغانم

43

 41مرزوق الحبيني

7

42

مسلم البراك

38

43

ناصر الصانع

11

44

ناصر الدويلة

8

45

وليد الططبائي

71

االجمالي

1186

رئيس الوزراء
تلقى  10أسئلة
أجاب
عن  % 20منها
 459سؤاال لم
يرد عليها بمعدل
% 38.7
 45نائبا قدموا
أسئلة الفصل
الثاني عشر

ملف

aldostoor
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و 727جوابا في  280يوما
األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة

تصنيف األسئلة

%7.1

%24.8

%37.35

%58

%10
%46.9

%13.9

اإلجمالي

األسئلة

الجواب

اعتذر عن
عدم الرد

إحالة سرية

املرفقات
لدى األمانة

عدم
اختصاص

طلب تمديد

لم يتم الرد

إجمالي

1186

العدد

688

7

1

15

16

165

294

1186

املعدل

٪ 58

٪ 0٫6

٪ 0٫08

1٫3٪

٪ 1٫3

٪ 24٫8 ٪ 13٫9

٪ 100

دور
االنعقاد

األول

الثاني

العدد

744

442

املعدل

% 62.7

% 37.35

٪ 100

تتمة المنشور ص10
س��ؤاال ف ��وزارة املالية ب�ـ  115س��ؤاال
فوزارة الداخلية بـ  94سؤاال فوزارة
املواصالت بـ  84سؤاال.

وك� ��ان� ��ت اق � ��ل ال� � � � � ��وزارات ت�ل�ق�ي��ا
ل�لاس �ئ �ل��ة وزارة ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
م�ج�ل��س االم ��ة ب �س��ؤال�ين ث��م وزارة
ال �ت �خ �ط �ي ��ط وال� �ت� �ن� �م� �ي ��ة ب �خ �م �س��ة
اس�ئ�ل��ة ث��م رئ�ي��س ال � ��وزراء بعشرة

اسئلة.
وب��ال �ن �س �ب��ة مل �ع��دل االج ��اب ��ة عن
األس �ئ �ل��ة ف �ق��د ت� �ص ��درت ال� � ��وزارات
م� ��ن ح �ي ��ث االج� ��اب� ��ة ع� ��ن األس �ئ �ل��ة
وزارة االع�لام  % 94.3من اجمالي

األسئلة ثم وزارة املالية  % 85.2ثم
وزارتا العدل والتخطيط والتنمية
بـ  % 80لكل منهما.
ثم وزارة االسكان بـ  ٪ 76وبلغ
اجمالي األسئلة في دور االنعقاد

تصنيف األسئلة التي تلقاها الوزراء
الردود
الوزراء
الخارجية
الدفاع
الداخلية
اإلعالم
الدولة
املالية
التربية والتعليم
الصحة
التجارة والصناعة
الشؤون
األشغال
البلدية
املواصالت
العدل
األوقاف
النفط
الكهرباء واملاء
التخطيط والتنمية
شؤون األمة
اإلسكان
رئيس الوزراء
اإلجمالي

اجمالي
األسئلة
18
33
94
35
80
115
168
159
68
61
74
43
84
15
17
59
21
5
2
25
10
1186

األجوبة
12
19
62
33
53
86
86
92
30
35
53
29
35
12
12
8
7
4
1
19
688

اعتذر
عن عدم الرد
4
3
7

ردود الوزراء
املرفقات لدى
إجابة
سرية األمانة العامة
1
6
7
1
1
15
1

عدم
اختصاص
5
5
1
1
1
1
2
16

%13.4
%14.2

%0.6
%0.8
%1.
%1 3
.3

%62.7

%7.9

باقي
الوزارة التربية الصحة املالية الداخلية املواصالت
الوزارات
العدد

168

115

159

84

94

املعدل ٪ 7٫9 ٪ 10 ٪ 13٫4 ٪ 14٫2
االول من الفصل التشريعي الثاني
ع �ش��ر  744س� ��ؤاال ف�ي�م��ا ك ��ان ع��دد
األس �ئ �ل ��ة ف ��ي ال� � ��دور ال �ث ��ان ��ي 442
سؤاال.
وت ��وض ��ح ال� � �ج � ��داول وال ��رس ��وم

٪ 7٫1

إجمالي

566

1186

٪ 100 ٪ 46٫9

ال�ب�ي��ان�ي��ة ع ��دد اس�ئ�ل��ة ال �ن��واب في
ال �ف �ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ث��ان��ي عشر
وع � ��دد األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي ت�ل�ق�ت�ه��ا كل
وزارة ون�س�ب��ة االج��اب��ة وتصنيف
األسئلة.

معدل رد أسئلة وزارة التربية والتعليم

املجموع
12
24
68
33
58
98
87
93
31
35
54
29
39
12
13
8
7
4
1
19
2
727

لم يتم الرد
لم يصل
طلب
تمديد الرد حتى حينه
6
9
26
2
22
16
1
71
10
29
37
8
29
25
1
6
14
4
10
6
39
3
4
33
18
9
5
1
1
6
7
1
294
165

املعدل
% 61.1
% 72.7
% 72.3
% 94.3
% 72.5
% 85.2
% 51.8
% 58.5
% 45.6
% 57.4
% 73
% 67.4
% 46.4
% 80
% 70.6
% 13.6
% 33.3
% 80
% 50
% 76
% 20
% 61.3

%48.2

%51.8

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

اإلجمالي

العدد

86

81

168

املعدل

٪ 51٫8

٪ 48٫2

٪ 100

12
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الفصل التشريعي الثالث عشر 3351 :سؤاال
النواب ركزوا
على وزارات الصحة
والتربية
والداخلية

معدل الرد على األسئلة

%16.6

رئيس الوزراء
تلقى  16سؤاال
أجاب عن 15
بمعدل %93.8

%83.4

األسئلة

الجواب

إجمالي
األسئلة

لم يتم الرد

العدد

2796

555

3351

املعدل

% 83.4

% 16.6

٪ 100

بلغ اجمالي األسئلة في الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� �ث ��ال ��ث ع �ش��ر 3351
س��ؤاال وق��د رد ال ��وزراء على 2796
س� � � ��ؤاال م� �ن� �ه ��ا ب� �م� �ع ��دل ،% 83.4
وشارك في تقديم األسئلة  48نائبا

المدة الفعلية
للفصل الثالث
عشر 915 :يوما
إجمالي األسئلة:
 3351سؤاال
إجمالي األجوبة:
2796جوابا
معدل الرد٪ 83.4 :
متوسط توجيه
األسئلة3.7 :
أسئلة يوميا

 1119سؤاال في
الدور األول
و  962في الثاني

لقطة من افتتاح الدور االول من الفصل التشريعي الثالث عشر

وت �ص��در ق��ائ�م��ة ال �ن��واب م��ن حيث
توجيه األس�ئ�ل��ة ال�ن��ائ��ب د .محمد
الحويلة ب�ـ  291س��ؤاال ث��م النائب
ع� ��ادل ال� �ص ��رع ��اوي ب� �ـ  272س ��ؤاال
فالنائب د .وليد الطبطبائي بـ 269

س��ؤاال فالنائب علي الدقباسي بـ
 174سؤاال فالنائب فيصل املسلم
 166سؤاال فالنائب سالم النمالن
ب �ـ  117س � ��ؤاال ،وك� ��ان اق ��ل ال �ن��واب
توجيها لألسئلة ال�ن��ائ�ب��ان خلف

دميثير وسعد زنيفر بسؤال واحد
لكل منهما فالنائب غانم امليع بـ 3
أسئلة فالنائب عبـــــدالله الــــــرومي
بـ  6أسئلة فالنائب عسكر العنزي
بـ  7أسئلة.

وك ��ان ��ت اك �ث ��ر ال � � � ��وزارات ت�ل�ق�ي��ا
ل�لاس �ئ �ل��ة وزارة ال �ص �ح��ة ب� �ـ 448
س ��ؤاال ف� ��وزارة ال�ت��رب�ي��ة والتعليم

التتمة ص13

إجمالي أسئلة النواب في الفصل التشريعي الثالث عشر
م

النائب

عدد
األسئلة

م

عدد
األسئلة

م

النائب

1

أحمد السعدون

78

15

سالم النمالن

117

27

عدنان املطوع

54

39

2

أسيل العوضي

61

16

سعد زينفر

1

28

3

الصيفي مبارك

52

17

سعد الخنفور

15

عدنان
عبدالصمد

35

محمد براك
املطير

40

محمد الحويلة

291

4

جمعان الحربش

88

18

سعدون حماد

58

29

عسكر العنزي

7

41

محمد هايف

86

5

حسن جوهر

40

19

سلوى الجسار

24

30

علي الدقباسي

174

42

مخلد العازمي

45

6

حسني القالف

106

7

حسني مزيد

32

8

حسني الحريتي

18

9

خالد العدوة

35

10

خالد السلطان

59

 11خالد الطاحوس

64

12

خلف دميثير

 13دليهي الهاجري
14

روال دشتي

1
24
83

النائب

عدد
األسئلة

م

النائب

عدد
األسئلة
8

31

علي العمير

96

43

مرزوق الغانم

67

21

صالح عاشور

85

32

علي الراشد

30

44

مسلم البراك

112

22

صالح املال

40

33

غانم امليع

3

23

ضيف الله
بورمية

109

37

فالح الصواغ

35

 20شعيب املويزري

 24عادل الصرعاوي

32

272

25

عبدالرحمن
العنجري

49

26

عبدالله الرومي

6

 35فيصل الدويسان

 45معصومة املبارك
46

59

36

فيصل املسلم

166

37

مبارك الخرينج

59

38

مبارك الوعالن

54

ناجي
العبدالهادي

 47وليد الطبطبائي
48

يوسف الزلزلة
االجمالي

46
85
269
21
3351

 555سؤاال
لم يرد عليها
بمعدل % 16.6
 48نائبا قدموا
أسئلة الفصل
الثالث عشر
زينفر ودميثير
قدما سؤاال واحدا
لكل منهما

ملف

aldostoor
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األسئلة البرلمانية
في الفصول التشريعية

13

تنشر الدستور اليوم الجزء االخير من الدراسة اإلحصائية الخاصة باالسئلة البرلمانية منذ الحياة النيابية ،والتي تبين ان عدد االسئلة
 22994سؤاال تمت اإلجابة عن  17485بنسبة .٪ 76

و 2796جوابا في  915يوما
األسئلة موزعة على أدوار االنعقاد

تصنيف األسئلة

%5.7

%65.5

%9.7

.8

%1.5
7
%0.

%16.1

األسئلة

الجواب

اعتذر

إحالة سرية

املرفقات لدى
األمانة

ال تتفق مع
السؤال البرملان

عدم
اختصاص

وك� ��ان� ��ت اق � ��ل ال� � � � � ��وزارات ت�ل�ق�ي��ا
ل�لأس �ئ �ل��ة وزارة ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون
مجلس األمة بـ  4اسئلة ثم رئيس
ال� � � � ��وزراء ب � �ـ  16س� � ��ؤاال ث� ��م وزارة
االسكان بـ  38سؤاال ثم التخطيط

والتنمية بـ  40سؤاال.
أما معدل االجابة على األسئلة
ف �ق ��د ت �ص ��درت �ه ��ا م �ن �ص��ب رئ �ي��س
الوزراء بمعدل  93.8%من إجمالي
األس� �ئ� �ل ��ة ث ��م االع� �ل ��ام ب � �ـ  90%ث��م

طلب تمديد

املعدل

% 33.4

% 28.7

% 28.2

% 9.7

٪ 100

العدد 10 50 2514
املعدل % 0.3 % 0.5 % 65.5

لم يتم الرد

العدد

1119

962

945

325

3351

165
% 2.8

22
٪ 0٫7

35
% 1.5

إجمالي

دور
االنعقاد

األول

الثاني

الثالث

الرابع

ب�ـ  407اسئلة ف ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة بـ
 303اسئلة ف��وزارة الدولة لشؤون
مجلس الوزراء بـ  231سؤاال.

%51.1

%2

اإلجمالي

تتمة المنشور ص12

3351 416 139
100% % 23.9 % 5.7

التربية والتعليم بـ .85.5%
وب� �ل ��غ ع � ��دد األس� �ئ� �ل ��ة ف� ��ي دور
االنعقاد االول من الفصل الثالث
عشر  1119س��ؤاال وال ��دور الثاني
 962س� ��ؤاال وال �ث��ال��ث  945س��ؤاال

الوزارة الصحة التربية الداخلية

407

303

271

228

املعدل ٪ 9٫6 ٪ 16٫1

٪ 9٫2

٪ 7٫1

٪ 6٫9

٪ 100 ٪ 51٫1

العدد

448

والرابع  325سؤاال.
وت ��وض ��ح ال � �ج� ��داول وال ��رس ��وم
ال�ب�ي��ان�ي��ة ع ��دد اس�ئ�ل��ة ال �ن��واب في
ال�ف�ص��ل ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ث��ال��ث عشر
وع� ��دد األس �ئ �ل��ة ال �ت��ي ت�ل�ق�ت�ه��ا كل

82
115
303
125
231
271
407
448
174
198
228
72
177
68
63
207
84
40
4
38
16
3351

33
72
195
101
158
223
340
374
128
148
198
56
129
53
48
149
40
23
3
28
15
2514

11
6
5
1
15
1
3
1
7
50

10
10

11
4
66
3
9
14
8
12
6
2
6
2
3
1
14
3
1
165

8
7
2
2
2
1
22

عدم
اختصاص

املجموع

األجوبة

وزارة وم�ع��دل االج��اب��ة وتصنيف
االجابات.

لم يتم الرد
تمديد

الخارجية
الدفاع
الداخلية
اإلعالم
الدولة
املالية
التربية والتعليم
الصحة
التجارة والصناعة
الشؤون
األشغال
البلدية
املواصالت
العدل
األوقاف
النفط
الكهرباء واملاء
التخطيط والتنمية
شؤون األمة
االسكان
رئيس الوزراء
اإلجمالي

اجمالي
األسئلة

إجابة
اعتذر
عن عدم الرد سرية

املرفقات لدى
األمانة العامة

3351

معدل رد أسئلة وزارة الصحة
لم يصل
الرد حتى حينه

املعدل

الوزراء

ردود الوزراء

ال تطابق ضوابط
السؤال البرملاني

املالية

باقي
االشغال
الوزارات

إجمالي

1964

تصنيف األسئلة التي تلقاها الوزراء
الردود

%9.6

%0
.
%0. 3
5

%28.2

%6.9
%7.1
%9.2

%23.9

%33.4

%28.7

أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة

3
1
1
15
2
2
6
2
2
1
35

57
96
275
104
187
242
348
405
140
151
206
58
135
56
50
165
50
24
3
29
15
2796

7
3
1
12
3
6
35
3
18
8
3
37
2
1
139

18
16
27
9
41
29
53
8
31
47
4
6
39
12
13
5
32
16
1
8
1
416

%69.5
%13.5
%90.8
%83.2
%81
%89.3
%85.5
%90.4
%80.5
%76.3
%90.4
%80.6
%76.3
%82.4
%79.4
%79.7
%59.5
%60
%75
%76.3
%93.8
%83.4

%9.6

%90.4

األسئلة

الجواب

لم يتم الرد

اإلجمالي

العدد

405

43

448

املعدل

٪ 90٫4

٪ 9٫6

٪ 100

14
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الخالد افتتح مبنى شؤون اإلقامة بالجهراء
وشدد على تسهيل إجراءات كبار السن
اف� �ت� �ت ��ح ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال�ش�ي��خ
محمد ال�خ��ال��د مبنى إدارة ش��ؤون
اإلق � � ��ام � � ��ة ال� � �ن� � �م � ��وذج � ��ي مل �ح ��اف �ظ ��ة
ال �ج �ه��راء وق ��ام ب�ج��ول��ة ف��ي االدرات
املختلفة والتقى بعدد من املراجعني
ونقلت إدارة االع�لام االمني ب��وزارة
ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ف� � ��ي ب� � �ي � ��ان ص� �ح ��اف ��ي
ام� ��س ع ��ن ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ق ��ول ��ه إن
تسهيل إج��راءات كبار السن وذوي
االح �ت �ي ��اج ��ات ال �خ��اص��ة ب ��داي ��ة م��ن
وص��ول �ه��م إل ��ى ال �ب��واب��ة ال�خ��ارج�ي��ة
وحتى ال�ع��ودة إليها م��رورا بإتمام
معامالتهم مسؤوليته ومسؤولية
ج � �م � �ي ��ع ال � �ع� ��ام � �ل�ي��ن ف� � ��ي م �خ �ت �ل��ف
أقسامهم مؤكدا حرصه على توفير
كل الخدمات للمواطنني واملقيمني.
واض��اف البيان ان الشيخ محمد
ال �خ��ال��د ال �ت �ق��ى خ�ل�ال ج��ول �ت��ه ع��ددا

م��ن امل��راج �ع�ي�ن ل �ي �ك��ون ع �ل��ى ت�م��اس
مباشر بأصحاب املعامالت لألخذ
بآرائهم ومقترحاتهم حيث عبروا
ع ��ن ش �ك��ره��م وت �ق��دي��ره��م ل �ج �ه��وده
امللموسة ف��ي تقديم خ��دم��ات أمنية
ب ��أس� �ل ��وب ح � �ض� ��اري وم� �ت� �ط ��ور م��ا
ي �س �ه��ل اإلج� � � ��راءات وي �ح �ف��ظ س��ري��ة
املعلومات.
وق ��ال ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ان االرت �ق��اء
بالعمل ال يأتي اال من خالل احترام
وم�س��ؤول�ي��ة وق��دس�ي��ة ال�ع�م��ل داع�ي��ا
الجميع الى استمرارية العمل بروح
الفريق الواحد وإنجاز االعمال بكل
رحابة صدر وسرعة واتقان.
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق� � ��ال وك � �ي� ��ل وزارة
الداخلية الفريق سليمان الفهد ان
ه ��ذا اإلن� �ج ��از ي��أت��ي ت��رج �م��ة لخطة
وض�ع�ت�ه��ا وزارة ال��داخ�ل�ي��ة بغرض
ت �ط��وي��ر خ��دم��ات �ه��ا وم �ب��ان �ي �ه��ا م��ن

ج�ه�ت��ه ق ��دم وك �ي��ل وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
املساعد لشؤون الخدمات املساندة
ال � �ل� ��واء د .ع �ي��د أب��وص �ل �ي��ب ش��رح��ا
ح ��ول م �ك��ون��ات امل �ب �ن��ى م ��ن ص��االت
م� �خ� �ص� �ص ��ة ل�ل��ان � �ت � �ظ� ��ار وف� �ح ��ص
وتدقيق معامالت املراجعني وغرف
ال � �ح� ��اس� ��ب اآلل� � � ��ي وال� � ��دع� � ��م ال �ف �ن��ي
ل�ن�ظ��م امل �ع �ل��وم��ات امل �ج �ه��زة ب��أح��دث
التقنيات إلنجاز املعامالت بأقصى
س��رع��ة ممكنة ولتسهيل إج ��راءات
خدمة املراجعني.
ب��دوره قال وكيل وزارة الداخلية
امل � � �س� � ��اع� � ��د ل � � � �ش� � � ��ؤون ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة
وال � � �ج� � ��وازات ال � �ل� ��واء ال �ش �ي��خ م ��ازن
ال �ج��راح إن ه��ذا امل�ب�ن��ى بتجهيزاته
امل�ت�ط��ورة ي��ؤك��د أن جميع قطاعات
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ت �س �ع��ى ل �ت �ق��دي��م أف �ض��ل
م� �س� �ت ��وى م � ��ن ال � �خ� ��دم� ��ات األم �ن �ي ��ة
للمواطنني واملقيمني.

الشيخ محمد الصباح خالل افتتاحه مبنى إدارة شؤون اإلقامة النموذجي ملحافظة الجهراء

قال إن تطوير الجزر في طور اإلعداد وستكون ضمن خطط التنمية المقبلة

العمير:لدينا مشاريع جبارة تجاوزت
 3.7مليارات دينار
اعلن وزي��ر االشغال العامة ووزي��ر
ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس األم��ة د .علي
ال�ع�م�ي��ر وج ��ود ال �ع��دي��د م��ن امل�ش��اري��ع
الجبارة تجاوزت قيمة القائمة منها
واملزمع تنفيذها  3.7مليارات دينار.
واض� � ��اف ال �ع �م �ي��ر خ�ل��ال اف �ت �ت��اح��ه
معرض قطاع املشاريع االنشائية في
الوزارة امس إن الكويت تستحق هذه
امل�ش��اري��ع وان ك��ان��ت قيمتها مرتفعة
الفتا إل��ى أن كثيرا م��ن ه��ذه املشاريع
رأت ال�ن��ور وت��م ت�ج��اوز م��راح��ل كبيرة
منها.
وذك��ر أن من تلك املشاريع مشروع
م�س�ت�ش�ف��ى ج��اب��ر ال� ��ذي ب�ل�غ��ت نسبة
االعمال فيه نحو  86في املئة ومبنى
وزارة التربية الذي سيتم االنتهاء منه
نهاية العام الجاري.
وأش � ��ار إل ��ى ح��رص��ه ع �ل��ى م�ت��اب�ع��ة
م��وض��وع ال�ق�س��ائ��م ال��زراع �ي��ة لضمان
تأدية الدور والعمل الذي وزعت ألجله
الف �ت��ا إل ��ى أن م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ات�خ��ذ
ق � ��رارا ب �ش��أن امل� � ��زارع ال �ت��ي ت�ت�ع��ارض
وم � �ش� ��روع ال �س �ك��ك ال �ح ��دي ��د وامل� �ت ��رو
لتسهيل اجراءاته وان التعويض الذي
س�ي��دف��ع سيشمل امل�ب��ان��ي وال��زراع��ات
واملحميات واالعمال املتعلقة باملزارع.

د .علي العمير خالل افتتاح معرض قطاع املشاريع اإلنشائية في الوزارة

وع��ن ال�ج��زر وامكانية استثمارها
س �ي��اح �ي��ا أف � ��اد ب��أن �ه��ا م ��ن امل �ش��اري��ع
االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال �ت��ي ع��رض �ه��ا سمو
رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ع �ل��ى س�م��و
أم�ي��ر ال �ب�لاد وأخ ��ذت م��واف�ق��ة مبدئية
وه� ��ي ف ��ي ط� ��ور اإلع � � ��داد وات� �خ ��اذ كل
االح �ت �ي��اط��ات الن �ش��اء امل �ش��اري��ع على
تلك الجزر التي ستكون ضمن خطط
التنمية املقبلة.
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب��امل��وظ �ف�ي�ن ال��ذي��ن
ق �ض��وا أك �ث��ر م��ن  30ع��ام��ا أوض� ��ح أن

ال � ��وزارة ستحتفظ ب�ك��ل م��ن تحتاجه
من العمالة الوطنية أو الوافدة مشيرا
إل ��ى أن ال�ك��وي��ت ب�ل��د خ�ي��ر وتحتضن
الجميع .من جانبها قالت وكيل وزارة
االش �غ ��ال امل �ه �ن��دس��ة ع��واط��ف ال�غ�ن�ي��م
إن ال � � � � ��وزارة ح ��رص ��ت ع� �ل ��ى اف �ت �ت��اح
امل�ع��رض ض�م��ن االح�ت�ف��االت ب��االع�ي��اد
ال��وط �ن �ي��ة إلب � ��راز دور ال � � ��وزارة ودور
ق�ط��اع امل�ش��اري��ع االن�ش��ائ�ي��ة مبينة أن
القطاع يضم  67مشروعا في املراحل
املختلفة.

وذك��رت أن ال��وزارة رفعت امليزانية
ال� �ت� �ق ��دي ��ري ��ة ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة امل �ق �ب �ل��ة
وأن ه�ن��اك تنسيقا م��ع وزارة امل��ال�ي��ة
الع�ت�م��اد ذل��ك م�ش�ي��رة إل��ى أن ال ��وزارة
ط��رح��ت م�ن��اق�ص��ة م �ش��روع مستشفى
الشرطة ال��ذي سيتم إغالقه في بداية
مارس املقبل.
وس �ي �ت��م ت��أه �ي��ل ش ��رك ��ات م�ح�ل�ي��ة
للمشروع متوقعة أن يتم ط��رح��ه في
أبريل املقبل نظرا ملحدودية الشركات
التي تم تأهيلها للمشروع.

البوابة االلكترونية حصلت
 40مليونا في 2015
أع � � � �ل� � � ��ن ال � � � �ج � � � �ه � � ��از امل� � � ��رك� � � ��زي
لتكنولوجيا املعلومات أن اجمالي
املبالغ املحصلة عن طريق موقع
(ال �ب ��واب ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ال��رس�م�ي��ة
للدولة) بلغ نحو  40مليون دينار
كويتي في عام .2015
وق � � ��ال امل� ��دي � ��ر ال � �ع� ��ام ل �ل �ج �ه��از
امل��رك��زي لتكنولوجيا املعلومات
ب��اإلن��اب��ة امل�ه�ن��دس قصي الشطي
ف ��ي م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ب�م�ن��اس�ب��ة
اط� �ل��اق ال� �ج� �ه ��از م � �ب� ��ادرة ت �ع��اون
م� � ��ع م� �ج� �م ��وع ��ة (ون ج � �ل� ��وب� ��ال)
لتقديم خدمات الدفع االلكتروني
ال�ح�ك��وم�ي��ة ع�ب��ر تطبيق (ب��ي ات)
ع�ل��ى أج �ه��زة ال �ه��وات��ف ال��ذك �ي��ة أن
ع ��دد خ ��دم ��ات ال �ب��واب��ة ب �ل��غ نحو
 1670خدمة منها  781الكترونية.
وأك ��د س�ع��ي ال�ج�ه��از لتبني أي
م � �ب� ��ادرة م ��ن ش��أن �ه��ا زي� � ��ادة ع��دد
ال�خ��دم��ات وت��وف�ي��ره��ا للمواطنني
وامل �ق �ي �م�ي�ن م �ش �ي��را إل � ��ى أن ع��دد
ال �ج �ه��ات امل�س�ج�ل��ة ف��ي  2015عبر
(ال� �ب ��واب ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة) ب �ل��غ 56
ج�ه��ة وأن ع��دد ال ��زي ��ارات للموقع
ف ��ي ن �ف��س ال �ع ��ام ب �ل��غ  8.3م�لاي�ين
زي� ��ارة ف�ي�م��ا ب�ل��غ ع ��دد الصفحات
املشاهدة نحو  19.5مليونا.
وأف� � � � � ��اد ب� � � ��أن ق� �ي� �م ��ة ع �م �ل �ي��ات
ال ��دف ��ع االل� �ك� �ت ��رون ��ي ل� �ع ��ام 2015
ب �ل �غ��ت ن �ح ��و  651.4أل � ��ف دي �ن ��ار
الف �ت��ا ال��ى أن��ه ب�ع��د ص ��دور ال�ق��رار
ال��وزاري بشأن ض��رورة استخدام
التراسل االلكتروني بني الجهات
الحكومية بلغ اجمالي الخدمات

ال �ت ��ي ت �م��ت اض��اف �ت �ه��ا ن �ح��و 200
خدمة خالل أقل من سنة.
وذك � � � ��ر أن ال � �ج � �ه� ��از امل � ��رك � ��زي
ل �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا امل �ع �ل��وم��ات وم �ن��ذ
اط �ل��اق � ��ه ل� �ل� �ب ��واب ��ة االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة
الرسمية ع��ام  2008لم يسجل أي
حالة للقرصنة االلكترونية وعن
م � �ب� ��ادرة ال� �ت� �ع ��اون م ��ع م�ج�م��وع��ة
(ون ج� �ل ��وب ��ال) أوض � � ��ح ال �ش �ط��ي
أن �ه��ا ت��أت��ي ف ��ي س �ي��اق االه �ت �م��ام
بتعدد وزيادة القنوات التي تقدم
م��ن خ�ل�ال ال �خ��دم��ات االل�ك�ت��رون�ي��ة
الحكومية امل��وج��ودة حاليا على
ال� �ب ��واب ��ة االل �ك �ت��رون �ي��ة ال��رس �م �ي��ة
لدولة الكويت.
م � � � ��ن ج� � �ه� � �ت � ��ه ق � � � � ��ال ال � ��رئ� � �ي � ��س
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ع�م�ل�ي��ات بمجموعة
(ون ج � �ل� ��وب� ��ال) ح� �م ��د امل �ن �ص��ور
أن� ��ه م ��ن خ�ل��ال ت �ط �ب �ي��ق (ب� ��ي ات)
س�ي�ت�م�ك��ن امل��واط �ن��ون وامل�ق�ي�م��ون
م��ن ت�س��دي��د امل�س�ت�ح�ق��ات املترتبة
على بعض الخدمات الحكومية.
وأفاد بأن التطبيق يسهل ويسرع
ع�م�ل�ي��ة دف ��ع ال ��رس ��وم ال�ح�ك��وم�ي��ة
وال �ف��وات �ي��ر م �ث��ل دف� ��ع امل �خ��ال �ف��ات
وفواتير الهاتف والكهرباء واملاء
م�ع�ت�ب��را أن ال�ت�ط�ب�ي��ق ي�ع��د ن��اف��ذة
إل�ك�ت��رون�ي��ة م�ت�ط��ورة الن �ج��از ه��ذه
املعامالت بشكل عملي وسريع.
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عالج المريض يكلف الدولة  30ألف دينار

الصحة  2000 :مريض بالسرطان
سنويا في الكويت
ذك� ��رت وزارة ال�ص �ح��ة ان ع��دد
امل �ص��اب�ين ب �م��رض ال �س��رط��ان في
ال �ب�لاد ن�ح��و  2000ح��ال��ة سنويا
منهم  400مريض يحتاجون إلى
ال��رع��اي��ة التلطيفية ف�ي�م��ا يكلف
ع�ل�اج م��ري��ض ال �س��رط��ان ال��دول��ة
نحو  30الف دينار كويتي.
وق� ��ال وك �ي��ل ال � � ��وزارة امل�س��اع��د
ل � �ش� ��ؤون ال � �خ� ��دم� ��ات االه� �ل� �ي ��ة د.
محمد الخشتي ف��ي كلمة ل��ه في
اح�ت�ف��ال ال � ��وزارة ب��ال�ي��وم ال�ع��امل��ي
ل�ل�ت��وع�ي��ة ب��ال�س��رط��ان ال ��ذي رع��اه
وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د .ع �ل��ي ال�ع�ب�ي��دي
تحت شعار (نحن نقدر..انا اقدر)
ان االح�ت�ف��ال ي�ه��دف ال��ى التركيز
على حجم مشكلة امل��رض وسبل
ال��وق��اي��ة وال�ت�ص��دي ل��ه داع�ي��ا الى
عدم الجزع من كلمة (سرطان) الن
العلوم الحديثة والتقدم املتسارع
ف ��ي ط� ��رق ال �ت �ش �خ �ي��ص وال� �ع�ل�اج
فتح ابواب االمل في الشفاء.
وذك � � � � ��ر ان ت� � �ق � ��اري � ��ر ال� �س� �ج ��ل
ال��وط �ن��ي مل��رك��ز ال �ك��وي��ت ملكافحة
السرطان للكويتيني اوضحت ان
نسبة االصابة بسرطان القولون
لدى الرجال بلغت (3ر )14في املئة
مبينا ان ال �س��رط��ان ي�ع��د السبب
الثاني للوفيات في الكويت بعد
امراض القلب واالوعية الدموية.
واش � ��ار ال ��ى ان ال ��دراس ��ة ال�ت��ي
ق��ام��ت ب�ه��ا ادارة ت�ع��زي��ز الصحة
من خ�لال مسوح صحية لعوامل
ال �خ �ط��ورة ل�لاص��اب��ة ب��ال�س��رط��ان
مثل السمنة والتدخني والتغذية
غ�ي��ر ال�ص�ح�ي��ة وال �ن �ش��اط البدني

جانب من احتفال وزارة الصحة باليوم العاملي للتوعية بالسرطان

ان � �ت � �ه� ��ت ال� � � ��ى وج� � � � ��ود م � �ع� ��دالت
مرتفعة.
م��ن جهتها ق��ال��ت م��دي��رة ادارة
تعزيز الصحة في الوزارة د .عبير
البحوه ان  30في املئة من وفيات
ال �س��رط��ان ي�ع��ود لخمسة ع��وام��ل
م �ن �ه��ا س �ل��وك �ي��ة وغ� ��ذائ � �ي� ��ة م�ث��ل
ارت�ف��اع نسبة كتلة الجسم وعدم
ت� �ن ��اول ال� �ف ��واك ��ه وال � �خ � �ض ��راوات
بشكل كاف وقلة النشاط البدني
وتعاطي التبغ والكحول.
واوض� � �ح � ��ت ان اج � �م ��ال ��ي ع ��دد
امل� �ص ��اب�ي�ن ب� �م ��رض ال � �س ��رط ��ان ف��ي
الكويت لعام  2011بلغت  1987حالة
م�ب�ي�ن��ة ان ن�س�ب��ة االص��اب��ة ب��امل��رض
للفئات العمرية سنويا بلغت 150
ح��ال��ة ج��دي��دة ل�ك��ل  100ال ��ف نسمة
على مستوى سكان الكويت.

ورأت ان العمليات الجراحية
وال � � �ع �ل��اج � ��ات امل� �س� �ت� �خ ��دم ��ة ف��ي
مستشفيات الكويت ساهمت في
خ �ف��ض ن�س�ب��ة االص ��اب ��ة ب��امل��رض
ال ��ى ن�ح��و  70ف��ي امل �ئ��ة م��ن حجم
االص ��اب ��ات نتيجة ج �ه��ود وزارة
الصحة.
وافادت بان التوعية والبرامج
امل� �س� �ت� �م ��رة وال � �ت � �ق� ��دم ال� �ج ��راح ��ي
والتقني ينقذ اكثر من  120امرأة
سنويا ف��ي ال�ك��وي��ت م��ن االص��اب��ة
بأمراض السرطان.
وقال الوكيل املساعد للشؤون
ال� �ف� �ن� �ي ��ة ف � ��ي ال� � � � � � ��وزارة ورئ � �ي ��س
م �ش��روع امل�س��ح د.ق �ي��س ال��دوي��ري
إن معدل انتشار ضغط ال��دم بلغ
 25.1في املئة بني الكويتيني وبلغ
م �ع��دل ان �ت �ش��ار ال �س �ك��ر  14.6في

ديوان المحاسبة يناقش مقاومة
الغش والفساد مع اإلنتوساي
ي�س�ت�ض�ي��ف دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ف��ي  8ف�ب��راي��ر ال �ج��اري االج�ت�م��اع
ال � �ت � �ن � �س � �ي � �ق ��ي مل � � � �ب� � � ��ادرة ت �ن �م �ي��ة
(اإلن �ت��وس��اي) وامل�ن�ظ�م��ة العربية
ألج� � �ه � ��زة ال� ��رق� ��اب� ��ة وامل� �ح ��اس� �ب ��ة
مل� �ن ��اق� �ش ��ة ب� ��رن� ��ام � �ج� ��ي (ت� �ع ��ام ��ل
األج� �ه ��زة ال��رق��اب �ي��ة م ��ع األط� ��راف
ذات ال �ع�ل�اق��ة) و(م �ق��اوم��ة ال�غ��ش
والفساد).

وق� � � � � ��ال ال � � � ��دي � � � ��وان ف � � ��ي ب � �ي ��ان
صحافي امس إن االجتماع الذي
سيستمر يومني سيناقش كيفية
مساندة األج�ه��زة العليا للرقابة
لتقديم القيمة واملنفعة إلى جانب
ال� ��رق� ��اب� ��ة ع� �ل ��ى ت �ح �ق �ي��ق أه� � ��داف
ال �ت �ن �م �ي��ة امل �س �ت��دام��ة وم�ج�م��وع��ة
برامج للمنظمة الدولية ألجهزة
الرقابة واملحاسبة (اإلنتوساي).

وأض �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ �ـ��اف أن االج�ت�م�ـ�ـ�ـ�ـ�ـ��اع
سيناقش تحديد أول��وي��ات كل
جهاز ضمن البرامج املطروحة
إل � ��ى ج ��ان ��ب م �ن��اق �ش��ة ال ��وض ��ع
الحالي والتحديات وامل�ب��ادرات
لدى األجهزة األعضاء باملنظمة
العربية (األرابوساي).

املئة و 38.6في املئة معدل ارتفاع
ال ��ده ��ون ف ��ي ال � ��دم و 77.2م �ع��دل
زيادة الوزن و 40.3في املئة نسبة
السمنة هذا.
وق ��ال إن ن�ت��ائ��ج دراس� ��ة املسح
ال � ��وط� � �ن � ��ي ل� � �ع � ��وام � ��ل ال � �خ � �ط� ��ورة
املؤدية لالمراض املزمنة وعوامل
ال�خ�ط��ورة ذات ال�ع�لاق��ة بها التي
أج��رت �ه��ا ال � � ��وزارة ب��ال �ت �ع��اون مع
م �ن �ظ �م��ة ال �ص �ح��ة ال �ع��امل �ي��ة ع�ل��ى
ال�ك��وي�ت�ي�ين ب��ال�ف�ئ��ة ال �ع �م��ري��ة من
 18إل ��ى .69اظ � �ه� ��رت أن  38.8من
ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ي �ت �ن��اول��ون ك�م�ي��ة
كافية م��ن ال�خ�ض��راوات والفواكه
يوميا فضال عن  62.2في املئة ال
ي�ق��وم��ون ب��أي ن�ش��اط ب��دن��ي ك��اف
خالل أسبوع إضافة إلى أن معدل
ان �ت �ش��ار ال �ت��دخ�ين ب�ي�ن الجنسني

بلغ  20.5في املئة وبني أن نتائج
هذا املسح ستوفر قاعدة بيانات
ح ��دي� �ث ��ة ع � ��ن م� � �ع � ��دالت ان� �ت� �ش ��ار
ع � ��وام � ��ل ال � �خ � �ط� ��ورة واألم � � � ��راض
املزمنة غير املعدية ف��ي املجتمع
ال�ك��وي�ت��ي م�م��ا س�ي�ع��ود ب��ال�ف��ائ��دة
ع�ل��ى ال �ق �ي��ادات وم �ت �خ��ذي ال �ق��رار
وال� � �ب � ��اح� � �ث �ي��ن الس � � �ت � � �خ � ��دام ت �ل��ك
املعلومات املستندة على الدراسة
العلمية الحديثة والواقعية.
وأش� � � � � � ��ار ال � � � ��دوي � � � ��ري إل � � � ��ى ان
وزارة ال� �ص� �ح ��ة ت �ن �ف��ذ م� �ش ��روع
امل� �س ��ح ال �ص �ح��ي ل ��رص ��د ع��وام��ل
ال�خ�ط��ورة ل�لأم��راض املزمنة غير
امل� �ع ��دي ��ة ب ��اس� �ت� �خ ��دام امل �ن �ه �ج �ي��ة
واألداة املعيارية واالستبيانات
امل� ��وح� ��دة ال� �ت ��ي أع ��دت� �ه ��ا م�ن�ظ�م��ة
الصحة العاملية (استبيان النهج
امل �ت��درج) .وان النتائج تستخدم
أي �ض��ا ل��وض��ع ال �ب��رام��ج مل�ك��اف�ح��ة
ع � ��وام � ��ل ال � �خ � �ط� ��ورة وال� �ت� �ص ��دي
لألمراض املزمنة ومتابعة تنفيذ
تلك البرامج باستخدام املؤشرات
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ت��ي ت�ت�ف��ق م��ع ق� ��رارات
منظمة الصحة العاملية واإلط��ار
العاملي للوقاية وال�ت�ص��دي لتلك
األمراض.

أخبار
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إجراء القرعة
على 341
قسيمة في
المطالع
أج � � � � ��رت امل � ��ؤس� � �س � ��ة ال � �ع ��ام ��ة
ل�ل��رع��اي��ة السكنية ام��س القرعة
ع�ل��ى ال��دف�ع��ة ال �ـ  26م��ن القسائم
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي م �ش��روع ج�ن��وب
امل� �ط�ل�اع (إن  )6وت �ش �ت �م��ل على
 341قسيمة بمساحة  400متر
م��رب��ع ع�ل��ى امل��واط �ن�ين اص�ح��اب
الطلبات اإلسكانية حتى تاريخ
 17مايو  2006وما قبل.
وق ��ال ��ت امل ��ؤس� �س ��ة إن ال �ي��وم
ال �خ �م �ي��س وي� � ��وم األح� � ��د امل �ق �ب��ل
سيتم خاللهما توزيع بطاقات
القرعة للدفعة الـ  27من القسائم
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي م �ش��روع ج�ن��وب
املطالع(إن  )6وتشتمل على 357
قسيمة بمساحة  400متر مربع
للمخصص لهم حتى تاريخ 26
يونيو  2006وما قبل.

البلدية تؤكد
أهمية تبادل
الخبرات الخليجية
أك��د امل��دي��ر ال�ع��ام لبلدية الكويت
املهندس أحمد املنفوحي بعد لقائه
املدير العام لبلدية مسقط املهندس
م�ح�س��ن ب��ن م�ح�م��د ال�ش�ي��خ وال��وف��د
امل ��راف ��ق ل ��ه أه �م �ي��ة ال� �ل� �ق ��اءات ال�ت��ي
تساهم باالطالع على أهم مشاريع
ال �ب �ل��دي��ة وم �ن �ه��ا م � �ش ��روع ت �ط��وي��ر
أس��واق مدينة الكويت (امل�ب��ارك�ي��ة).
وت � � � �ب � � ��ادل ال � � �خ � � �ب� � ��رات م � � ��ع ال � � � ��دول
الخليجية في مجال العمل البلدي
وتعزيز التعاون املشترك.
وق��ال��ت إدارة ال �ع�ل�اق��ات ال�ع��ام��ة
لبلدية الكويت في بيان صحافي إن
الوفد العماني الزائر التقى رئيس
امل �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دي م �ه �ل �ه��ل ال �خ��ال��د
خالل الزيارة حيث جرى بحث سبل
تعزيز العالقات الثنائية بني بلدية
مسقط واملجلس البلدي.

اتفاقية تعاون بين جامعتي
الكويت وأوتاوا
س �ل��م رئ� �ي ��س امل �ك �ت��ب ال �ث �ق��اف��ي
الكويتي لدى كندا د .فهد الناصر
م�س��ؤول��ي جامعة اوت ��اوا الكندية
نسخة من اتفاقية التعاون املبرمة
بينها وبني جامعة الكويت والتي
تهدف ال��ى تعميق نطاق التعاون
امل� �ت� �ب ��ادل .وق � ��ال امل �ك �ت��ب ال �ث �ق��اف��ي
ان د .ال�ن��اص��ر س�ل��م االت�ف��اق�ي��ة ال��ى
نائب مدير جامعة اوتاوا للشؤون

االك � ��ادي � �م � �ي � ��ة د .ج � � � ��اري س�ل�ات ��ر
وامل��دي��رة وامل �س �ت �ش��ارة االول� ��ى في
امل �ك �ت��ب االول ل �ل �ش ��ؤون ال��دول �ي��ة
ريجيني ليغو-بوشارد .واشاد د.
س�لات��ر ب��ال�ت�ع��اون امل�ث��ال��ي واملثمر
م��ا ب�ين ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت وج��ام�ع��ة
اوت� � ��اوا وال �ت �ط��ور امل �ل �ح��وظ ال ��ذي
تشهده العالقات الثنائية مؤخرا
ب�س�ب��ب ت��أس �ي��س امل �ك �ت��ب ال�ث�ق��اف��ي

الكويتي في كندا.
وذكر سالتر ان الطرفني عبرا عن
طموحهما لزيادة مجاالت التعاون
وت � �ب ��ادل ال� �خ� �ب ��رات ب �م��ا ي �ص��ب ف��ي
املصلحة االكاديمية للطرفني.
وح� �ض ��ر ال� �ل� �ق ��اء ك� ��ل م� ��ن رئ �ي��س
مكتب الدراسات العربية بالجامعة
د .حسني االنصاري وممثل سفارة
الكويت لدى كندا حسني إبراهيم.
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عروض فنية ومسابقات متنوعة
في احتفاالت األحمدي باألعياد الوطنية
ي� ��رع� ��ى م � �ح ��اف ��ظ ال � �ش � �ي ��خ ف � ��واز
الحمد احتفاالت املحافظة باألعياد
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت � �ب ��دا ال � �ي� ��وم ف��ي
حديقة معرض شركة نفط الكويت
وت�س�ت�م��ر ي��وم�ين متضمنة ال�ع��دي��د
من الفعاليات والعروض الفنية.
وأش ��ار ال�ش�ي��خ ف ��واز ال��ى توجيه
ال � ��دع � ��وة ل �ح �ش ��د ك �ب �ي ��ر م � ��ن رم � ��وز
ال� �ع� �م ��ل ال� �س� �ي ��اس ��ي واالج� �ت� �م ��اع ��ي
واالق� �ت� �ص ��ادي ف��ي ال �ب�ل�اد ل�ح�ض��ور
اح �ت �ف��االت االح� �م ��دي ال �ت��ي تجسد
م� �ش ��اع ��ر ف ��رح ��ة أه� ��ال� ��ي امل �ح��اف �ظ��ة
باالعياد الوطنية وتعبر عن والئهم
وانتمائهم ألرض الكويت.
وقال ان اليوم االول من احتفاالت
ه � � � ��ذا ال� � � �ع � � ��ام ي � �ض� ��م ال� � �ع � ��دي � ��د م��ن
ال�ف�ع��ال�ي��ات م�ث��ل ك��رن �ف��ال االح �م��دي
الذي يتضمن مسيرة املركبات التي
تشارك فيها جهات رسمية واهلية

الشيخ فواز الحمد

محافظة األحمدي تتزين احتفاال باألعياد

وفرق الجيش والشرطة والجاليات
العربية وطالب املنطقة التعليمية.
وأض� ��اف ان ال�ف�ع��ال�ي��ات تتضمن
اي �ض��ا ع��روض��ا ف�ن�ي��ة ت�ق��دم�ه��ا ف��رق
ش� �ع� �ب� �ي ��ة م � �ت � �ن� ��وع� ��ة وم � �س� ��اب � �ق� ��ات
ل �ل��أط� � �ف � ��ال وع� � � ��روض� � � ��ا ل� �ل� �ط� �ي ��ران
ال �ش��راع��ي ال �ت��اب��ع ل �ل �ن��ادي ال�ع�ل�م��ي

واط�لاق األلعاب النارية اضافة الى
اقامة معرض املشروعات الصغيرة
لشباب الكويت املبدع ومعرض آخر
لألسر الكويتية املنتجة الى جانب
ركن مخصص للمقهى الشعبي.
واف��اد بأن فعاليات اليوم الثاني
التي ستبدأ مساء الجمعة تشتمل

الجولة الثانية
لبطولة درفت غدا

أحد املشاركني في الجولة األولى

ت� �ب ��دأ غ� ��دا ال �ج ��ول ��ة ال �ث��ان �ي��ة م��ن
ب�ط��ول��ة ال �ـ (درف� ��ت) ل�ل�س�ي��ارات التي
ي �ن �ط �م �ه ��ا ن � � � ��ادي ب � ��اس � ��ل ال� �س ��ال ��م
ال � � �ص � � �ب� � ��اح ل� � �س� � �ب � ��اق ال � � �س � � �ي� � ��ارات
وال� � ��دراج� � ��ات ال� �ن ��اري ��ة ع �ل ��ى ح�ل�ب��ة
النادي على طريق الدائري السابع
باتجاه الجهراء بمشاركة نخبة من
املتسابقني.
وقال مدير النادي سيف املطيري
لكونا إن مشاركة وحضور الشباب
ف� ��ي ب �ط ��ول ��ة ال � ��درف � ��ت س �ي �ك ��ون ف��ي

الساعة الـ  1.30ظهرا في الحلبة.
وأش � � � � � ��اد امل� � �ط� � �ي � ��ري ب ��ال� ��رع ��اي� ��ة
والتعاون الدائم بني النادي والهيئة
العامة والرياضة في تنظيم األي��ام
املفتوحة والبطوالت التي تستقطب
ه � ��واة ه� ��ذه ال ��ري ��اض ��ة م ��ن ال �ش �ب��اب
واصفا التعاون بـ «البناء والفعال
ال � � ��ذي أس� �ه ��م ف� ��ي ت �ط ��وي ��ر ري ��اض ��ة
امل� � �ح � ��رك � ��ات ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت وج� �م ��ع
الشباب تحت مظلة النادي تحقيقا
لألمن والسالمة».

ع �ل��ى ح �ف��ل ف �ن��ي ي �ق��ام ف ��ي االس �ت��اد
الرياضي بمدينة األحمدي وتحييه
ال�ف�ن��ان��ة ن ��وال ال�ك��وي�ت�ي��ة وال�ف�ن��ان��ان
سليمان ال�ق�ص��ار وم �ط��رف امل�ط��رف
وفرقة تلفزيون الكويت.
ولفت ال��ى ان ه��ذا ال�ع��ام يتضمن
احتفالية اخرى في  25فبراير بمنفذ

الهالل األحمر يوزع مساعدات
في أبين اليمنية
ق��ام��ت ج�م�ع�ي��ة ال �ه�ل�ال األح �م��ر
ب� �ت ��وزي ��ع ال ��دف� �ع ��ة ال� �خ ��ام� �س ��ة م��ن
امل � �س� ��اع� ��دات اإلن� �س ��ان� �ي ��ة ل�ل�ش�ع��ب
اليمني الشقيق في محافظة أبني
وق � � � ��ال رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س إدارة
الجمعية د .هالل الساير لكونا إنه
ت��م ت��وزي��ع  4000س�ل��ة غ��ذائ�ي��ة في
م��دي��ري��ة م��ودي��ة ف��ي محافظة أبني
وأض��اف أن امل�س��اع��دات اإلنسانية
ت � �ض � �م � �ن ��ت أه� � � � ��م االح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات
ال �غ��ذائ �ي��ة وم �ن �ه��ا األرز وال �س �ك��ر
وال � � �ط � � �ح� �ي��ن وح� � �ل� � �ي � ��ب األط � � �ف� � ��ال
وامل� �ع� �ل� �ب ��ات وغ� �ي ��ره ��ا م� ��ن امل � ��واد جانب من توزيع املساعدات
ال�ض��روري��ة بكميات تكفي األس��رة
املكونة م��ن ستة إل��ى سبعة أف��راد التخفيف م��ن معاناتهم وتوفير
ملدة ال تقل عن شهر.
ك� � ��ل االح� � �ت� � �ي � ��اج � ��ات وال � ��وس � ��ائ � ��ل
وأك� � � � � � � ��د ال� � � � � �ت � � � � ��زام ال � �ج � �م � �ع � �ي� ��ة ال � �ض ��روري ��ة ل �ه��م م �ش �ي��را إل � ��ى أن
واستمرارها في تقديم املساعدات الجمعية ستبذل مزيدا من الجهد
اإلغاثية للشعب اليمني من أجل م�س�ت�ق�ب�لا ل �ت��وف �ي��ر االح �ت �ي��اج��ات
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رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ال�ن��وي�ص�ي��ب ح�ي��ث س�ي�ت��م استقبال
ضيوف وزوار البالد القادمني اليها
ب��االزه��ار واع�ل�ام دول ��ة ال�ك��وي��ت في
احتفالية خاصة للترحيب بهم في
وطنهم الثاني الكويت.
ب � ��دوره ق ��ال امل �ش ��رف ال �ع ��ام على
االح �ت �ف��االت اب��راه�ي��م ال �ف��ودري ان��ه
ت��م ت��وف�ي��ر ك��ل االج� � ��راءات ال �ت��ي من
ش��أن�ه��ا تسهيل م�ش��ارك��ة وح�ض��ور
االه� ��ال� ��ي وامل �ق �ي �م�ي�ن م ��ن االح� �م ��دي
وج �م �ي��ع م �ح��اف �ظ��ات ال �ب�ل�اد وم�ن�ه��ا
توفير مواقف للسيارات في اماكن
ق ��ري� �ب ��ة م � ��ن م ��وق� �ع ��ي االح � �ت � �ف ��االت
اضافة الى وجود حافالت للنقل من
مواقع الفعاليات وإليها.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الوفيات
• م �ح �م��د ش �ل �ي��وي��ح ع �ب��دامل �ح �س��ن
العتيبي 63 ،ع��ام��ًا( ،ش�ي��ع) ،ال��رح��اب،
ق ،2ش ،7م ،17ت �ل �ف��ون- 66445866 :
65555026
• ع �ب��دال �ل��ه س �ي��ف خ��ال��د امل �ط �ي��ري،
 80عامًا( ،ش�ي��ع) ،رج��ال :العمرية ،ق،3
ش ،106م ،7تلفون ،97811950 :نساء:
العمرية ،ق ،3ش ،6م ،7تلفون50003332 :
• ع� �ب ��دال� �ح� �م� �ي ��د ش � �م �ل��ان ع �ي �س��ى
ال �ج �ن��اع 55 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي ��ع) ،رج ��ال:
ال� � ��رح� � ��اب ،ق ،2ش ،22م ،13ت �ل �ف ��ون:
 ،66240225ن�س��اء :ال�ق��ري��ن ،ق ،1ش،37
م ،2تلفون66347173 :
• ع� �ل ��ي ف� �ه ��د ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال ��زي ��د
امل �ن �ي �ف��ي 68 ،ع ��ام ��ًا( ،ش� �ي ��ع) ،رج ��ال:
ال� � �ن � ��زه � ��ة ،ق ،2ش ،22م ،6ت� �ل� �ف ��ون:
 ،99808000ن �س ��اء :ض��اح �ي��ة ع�ب��دال�ل��ه
ال � �س � ��ال � ��م ،ق ،3ش ،34م ،21ت� �ل� �ف ��ون:
22554115
• أس� � ��د ق� ��اس� ��م ح � �س� ��ن 92 ،ع ��ام ��ًا،
(ش�ي��ع) ،الرميثية ،ق ،3حسينية القائم،
م �ق��اب��ل م ��درس ��ة م�ل�ا ح �س��ن ال �ك �ن��دري،
تلفون99082762 :
• زه ��رة رب�ي��ع ح�س�ين رب �ي��ع ،أرم�ل��ة:
ن� ��اص� ��ر ع� �ل ��ي ح� �س�ي�ن ع� �ب ��دال ��رض ��ا،
 64ع ��ام ��ًا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج � ��ال :س �ل��وى،
ح�س�ي�ن�ي��ة س �ي��د م �ح �م��د ،ش� ��ارع امل�س�ج��د
األق� �ص ��ى ،ت �ل �ف��ون ،66677899 :ن �س��اء:
الرميثية ،ق ،7ش حسن البنا ،ج ،75م12
• حسنة حسني ن��ازل امل�ط�ي��ري89 ،
عامًا( ،شيعت) ،رجال :جليب الشيوخ،
ق ،4ش ،319م ،12ت�ل�ف��ون،55222246 :
ن �س ��اء :ال �ص �ب��اح �ي��ة ،ق ،4ش ،11م،121
تلفون99887678 :
• ح �ص��ة ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف امل � � ��روج69 ،
عامًا( ،تشيع التاسعة صباح اليوم)،
رج ��ال :س �ل��وى ،ق ،10م�ت�ف��رع م��ن ش��ارع
محمد ال��وس�م��ي ،خلف مسجد الجاسم
(دي � ��وان ال� �ع ��روج) ،ت �ل �ف��ون،99805252 :
نساء :العقيلة ،ق ،2ش ،201م652
• م� ��ري� ��م ح� ��اج� ��ي ع� �ل ��ي ال �ق �ب �ن ��دي،
 78ع��ام��ًا( ،ت�ش�ي��ع ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح
ال � �ي ��وم) ،رج � ��ال :ال �ش �ه ��داء ،ق ،1ش ��ارع
ردعان الردعان ،م ،1تلفون،99764452 :
نساء :السالم ،ق ،5ش ،505م11

مواقيت الصالة
اإلغ � ��اث� � �ي � ��ة واإلن � �س � ��ان � �ي� ��ة األك � �ث ��ر
إلحاحا بالتعاون مع كل الشركاء
وكل املعنيني بشؤون اليمنيني.
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