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المجلس الوطني
للثقافة يتعهد بتنفيذ
مالحظات ديوان
المحاسبة

نقابة مجلس
األمة توقع
بروتوكوال مع
معهد المحاماة

اقترح تشكيل ضغط على الكيان الصهيوني في اجتماع جنيف اكتوبر المقبل

الغانم يدعو لطرد الكنيست
من االتحاد البرلماني الدولي

أشار إلى بوادر مطمئنة في احتضان أمير البالد المباحثات المتعلقة باليمن
دع� � � ��ا رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
الكويتي مرزوق الغانم البرملانات
العربية الى تحرك برملاني دولي
منظم ي��ؤدي ال��ى ط��رد الكنيست
االسرائيلي من االتحاد البرملاني
ال� ��دول� ��ي وي �س �ت �ه��دف وض� ��ع ح��د
للغطرسة اإلسرائيلية.
وق ��ال ال �غ��ان��م ف��ي كلمته أم��س
ام � � ��ام امل ��ؤت� �م ��ر ال � � �ـ  23ل�ل�ات �ح��اد
البرملاني العربي املنعقد حاليا
ف� ��ي ال � �ق� ��اه� ��رة :ع �ل��ى ال �ب��رمل��ان��ات
ال �ع ��رب �ي ��ة امل �س ��اه �م ��ة ف� ��ي ت �ح��رك
ب ��رمل ��ان ��ي دول� � ��ي ي �غ �ط��ي خ��ارط��ة
ال ��دول امل�ن�ض��وي��ة ت�ح��ت مؤسسة
االت� � � �ح � � ��اد ال � �ب � ��رمل � ��ان � ��ي ال � ��دول � ��ي
م� �س� �ت� �ط ��ردا :ت � �ح ��رك ي �ف �ع��ل دور
الدبلوماسية البرملانية العربية
تجاه قضايانا املصيرية وعلى
رأسها القضية الفلسطينية.
وأع� ��رب ال �غ��ان��م ع��ن ث�ق�ت��ه بكل
ال �ب��رمل��ان��ات ال �ع��رب �ي��ة وم ��ا يمكن
لها ان تفعله على ه��ذا الصعيد

م �س �ت �غ �ل��ة رص� �ي ��ده ��ا ال� ��واف� ��ر م��ن
ال� �ع�ل�اق ��ات اإلق �ل �ي �م �ي��ة وال��دول �ي��ة
الواسعة.
وتابع الغانم :نحن ركزنا خالل
فترة رئاستنا على قضيتنا األم
ألننا نرفض أن نهزم من الداخل
مشيرا ال��ى ان��ه حتى ل��و خسرنا
معاركنا السياسية والعسكرية
واألي��دي��ول��وج �ي��ة ف ��ان ه��زي�م�ت�ن��ا
ع�ل��ى امل �س �ت��وى ال�ن�ف�س��ي ال�ع��رب��ي
أمر خطير وكارثي.
وتساءل الغانم كيف يمكن لنا
أن نقر بالهزيمة وصاحب الشأن
األول م��ا زال واق �ف��ا ع�ل��ى قدميه
مشدودا عوده رافعا رأسه رافضا
ان يستسلم ق��ائ�لا :ه��ل يعقل أن
نعلن هزيمتنا النهائية واألبدية
نيابة عنه؟
وق ��ال ال�غ��ان��م :م��ن ه�ن��ا ننطلق
ب ��دع ��وة ل �ت �ق��دي��م م �ق �ت��رح ي�ش�ك��ل
ضغطا على الكيان الصهيوني
ليتم تقديمه في اجتماع االتحاد

الداخلية توصي بتجنيس
 4آالف شخص في 2016
أوص ��ت ل�ج�ن��ة ش ��ؤون ال��داخ�ل�ي��ة
وال��دف��اع البرملانية ف��ي اجتماعها
أم� � ��س ب ��امل ��واف � �ق ��ة ع� �ل ��ى االق� � �ت � ��راح
بقانون بتحديد العدد الذي يجوز
ل� ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة منحه الجنسية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ع��ام  2016ب�م��ا ال يزيد
ع �ل��ى ارب� �ع ��ة االف ش �خ��ص ورف �ع��ه
للمجلس بصفة االستعجال.
وق � � ��ال رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �ن��ائ��ب
سلطان اللغيصم ان اللجنة أوصت
ك� ��ذل� ��ك ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع� �ل ��ى االق � �ت� ��راح
ب� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب� �ع ��ض اح� �ك ��ام
القانون رق��م  23لسنة  1968بشأن
ن� �ظ ��ام ق � ��وة ال� �ش ��رط ��ة ب �م��ا ي�ق�ض��ي
ب ��زي ��ادة االج� � ��ازات ال �خ��اص��ة ب��دون

م ��رت� ��ب ال � �ت� ��ي ت �م �ن��ح ل �ع �ض��و ق ��وة
الشرطة.
وأردف ان ال � �ل � �ج � �ن� ��ة اوص � � ��ت
باملوافقة على مقترح تعديل بعض
اح�ك��ام القانون رق��م  26لسنة 1962
بشأن تنظيم السجون بما يقضي
بحق دخول عضو النيابة املختص
ال��ى السجن ف��ي أي وق��ت ول��ه الحق
في فحص السجالت واالوراق ولكل
سجني كذلك الحق في مقابلة عضو
ال�ن�ي��اب��ة اث �ن��اء ت��واج��ده ف��ي السجن
وتقديم اي شكوى له.
تفاصيل (ص)07

تكريم رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم في مؤتمر االتحاد البرملاني العربي

ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي ب�ج�ن�ي��ف في
اكتوبر املقبل معربا عن اعتقاده
بتمرير قرارات مؤثرة في اجتماع
االت �ح��اد ب�ج�ن�ي��ف اذا تضامنت

تلفزيون المجلس

ال� � � � ��دول ال� �ع ��رب� �ي ��ة واالس�ل��ام � �ي� ��ة
وال � ��دول ال�ص��دي�ق��ة ودول ال�ع��ال��م
الحر املنصفة.
وم��ن جهة اخ��رى اع��رب الغانم

 القضية اإلسكانيةتحظى باهتمام
القيادة السياسية

تفاصيل (ص)11-10

تفاصيل (ص)06-03

التشريعية تدرس قوانين لمواجهة
المتطاولين على رموز الدول
واف � �ق� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة ب��أغ�ل�ب�ي��ة ال�ح�ض��ور
على رف��ع الحصانة النيابية عن
النائب د.عبدالحميد دشتي في
قضيتني.

ياسر أبل:

ع��ن ت �ف��اؤل��ه ازاء ح��ل ال�ك�ث�ي��ر من
امل� �ش� �ك�ل�ات ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م ال �ع��رب��ي
م � �ش � �ي ��را ال � � ��ى ان ه � �ن� ��اك ب � � ��وادر
م �ط �م �ئ �ن��ة ف � ��ي اح � �ت � �ض� ��ان س �م��و

ام� � �ي � ��ر دول� � � � ��ة ال� � �ك � ��وي � ��ت ال� �ش� �ي ��خ
ص�ب��اح االح �م��د ال�ج��اب��ر الصباح
املباحثات املتعلقة باليمن.
إل��ى ذل��ك أش��اد ع��دد م��ن ن��واب
م �ج �ل��س االم � ��ة ب �ت �ك��ري��م االت �ح��اد
البرملاني العربي رئيس مجلس
االم ��ة م� ��رزوق ال �غ��ان��م واع �ت �ب��روه
تكريما مستحقا تقديرا لجهوده
ف ��ي ت�ف�ع�ي��ل دور االت� �ح ��اد ط ��وال
ف �ت��رة رئ��اس �ت��ه ال �ت��ي اس �ت �م��رت 3
سنوات.
واوض� �ح ��وا ان ت �ك��ري��م ال�غ��ان��م
هو تكريم للكويت ملا له من دور
فعال ومميز في املحافل الدولية
مشيرين الى انه كانت له بصمة
واضحة في كثير من انتصارات
البرملاني العربي في ال��دف��اع عن
القضايا العربية.

وم��ن جهته ق��ال رئيس اللجنة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة ف� ��ي م �ج �ل��س األم� ��ة
م �ب��ارك ال�ح��ري��ص إن التشريعية
تعكف اآلن على دراس��ة وتطوير
قوانني جديدة ملواجهة أي عضو

ي �ق �ح��م امل �ج �ل��س ف� ��ي إش �ك��ال �ي��ات
أو ي� �ت� �ط ��اول ع �ل��ى رم� � ��وز ال � ��دول
الشقيقة.
تفاصيل (ص)07

التجارة :تجميد أسعار السلع والخدمات
أص��در وزي��ر التجارة والصناعة
د .ي� ��وس� ��ف ال� �ع� �ل ��ي ق � � � ��رارا ي�ق�ض��ي
ب � �ت � �ج � �م � �ي� ��د ك� � � ��ل اس � � � �ع� � � ��ار ال � �س � �ل ��ع
وال � �خ� ��دم� ��ات واالع � � �م� � ��ال ال �ح��رف �ي��ة
وغ �ي��ره��ا ف��ي ال �ك��وي��ت واك ��د ال��وزي��ر

العلي ان ال�ق��رار اض��اف��ة ال��ى ق��رارات
اخ � � ��رى س �ي �ت �ب �ع �ه��ا م �ج �م ��وع ��ة م��ن
االج� ��راءات ال�ت��ي تستهدف منع اي
ارتفاع مصطنع في االسعار.
وق � ��ال ان زي � ��ادة اس� �ع ��ار ال��وق��ود

والكهرباء لن يصاحبها اي زيادة
ف ��ي اس� �ع ��ار ال �س �ل��ع االس ��اس �ي ��ة ف��ي
ال � �س� ��وق م �ب �ي �ن��ا ان اي زي� � � ��ادة ف��ي
االس� �ع ��ار ت �ع��د ارت �ف ��اع ��ا مصطنعا
خالل فترة سريان القرار.

02

محليات

aldostoor

االثنين  04رجب  11 . 1437أبريل 2016

األمير استقبل ولي العهد والخالد والخرينج
والجراح ووزير الدفاع القطري

سمو األمير مستقبال وزير الدولة لشؤون الدفاع القطري

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه

ب�ق�ص��ر ال�س�ي��ف ص �ب��اح ام ��س سمو
ول ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن� ��واف األح �م��د
الجابر الصباح .كما استقبل رئيس

 ..ومستقبال مبارك الخرينج

م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ب ��االن ��اب ��ة ووزي� ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
واس� �ت� �ق� �ب ��ل رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س االم � ��ة

باالنابة مبارك بنية الخرينج.
واستقبل حضرة صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد

نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
الدفاع الشيخ خالد الجراح ووزير
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال��دف��اع ب��دول��ة قطر

ال�ش�ق�ي�ق��ة د .خ��ال��د ال�ع�ط�ي��ة وال��وف��د
امل� ��راف� ��ق وذل� � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة زي ��ارت ��ه
للبالد.

ولي العهد استقبل الخالد والصالح والحمود والعبداهلل

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ صباح الخالد

استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
ال� �ل ��ه ب �ق �ص��ر ال �س �ي��ف ص� �ب ��اح ام��س
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ب ��اإلن ��اب ��ة
ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح

 ..ومستقبال الشيخ محمد الخالد

ال � �خ� ��ال� ��د واس� �ت� �ق� �ب ��ل ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ووزي� � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال� �خ ��ال ��د واس �ت �ق �ب��ل
اي�ض��ا ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء
ووزير املالية ووزير النفط بالوكالة

أنس الصالح.
كما استقبل رئيس مجلس األمة
باإلنابة مبارك الخرينج .واستقبل
وزي��ر االع�ل�ام ووزي��ر ال��دول��ة لشؤون
ال� �ش� �ب ��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود

ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
الشيخ محمد العبدالله املبارك.
وم��ن ناحية اخ��رى استقبل سمو
ول� ��ي ال �ع �ه��د ال �ش �ي��خ ن � ��واف األح �م��د
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزي��ر

ال��دف��اع الشيخ خالد ال�ج��راح ووزي��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال��دف��اع ب��دول��ة قطر
ال�ش�ق�ي�ق��ة د .خ��ال��د ال�ع�ط�ي��ة وال��وف��د
امل ��راف ��ق ل��ه وذل� ��ك ب�م�ن��اس�ب��ة زي��ارت��ه
للبالد .حضر املقابلة رئيس األركان

العامة للجيش الفريق الركن محمد
ال� �خ� �ض ��ر ون � ��ائ � ��ب رئ � �ي� ��س األرك� � � ��ان
الفريق الركن الشيخ عبدالله النواف
وسفير قطر الشقيقة ل��دى الكويت
حمد بن علي.
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أكد في كلمته أمام المؤتمر الـ  23المنعقد بالقاهرة أن هزيمتنا على المستوى النفسي العربي أمر خطير وكارثي

الغانم يدعو إلى تحرك برلماني دولي لوضع
حد للغطرسة اإلسرائيلية

نرفض أن نهزم من الداخل حتى لو خسرنا معاركنا السياسية والعسكرية واأليديولوجية
دع��ا رئ�ي��س مجلس االم ��ة م��رزوق
ال� �غ ��ان ��م ال � �ب ��رمل ��ان ��ات ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال ��ى
ت �ح��رك ب��رمل��ان��ي دول� ��ي م�ن�ظ��م ي��ؤدي
ال��ى ط��رد الكنيست االس��رائ�ي�ل��ي من
االتحاد البرملاني الدولي ووضع حد
للغطرسة اإلسرائيلية.
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ك �ل �م��ة ل �ل �غ��ان��م ام ��ام
امل��ؤت �م��ر ال � �ـ  23ل�ل�ات �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي املنعقد حاليا في القاهرة.
وق � ��ال ال �غ��ان��م  :ادع � ��و ال �ب��رمل��ان��ات
ال �ع��رب �ي��ة ال� ��ى امل �س��اه �م��ة ف ��ي ت �ح��رك
برملاني دول��ي يغطي خ��ارط��ة ال��دول
امل �ن �ض��وي��ة ت �ح��ت م��ؤس �س��ة االت �ح��اد
ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي م�س�ت�ط��ردا :تحرك
يفعل دور ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة البرملانية
ال�ع��رب�ي��ة ت �ج��اه ق�ض��اي��ان��ا امل�ص�ي��ري��ة
وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
وأع � � � ��رب ال � �غ ��ان ��م ع � ��ن ث �ق �ت ��ه ب �ك��ل
ال �ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة وم ��ا ي�م�ك��ن لها
ان تفعله على هذا الصعيد مستغلة
رص � �ي� ��ده� ��ا ال� � ��واف� � ��ر م � ��ن ال � �ع �ل�اق ��ات
اإلقليمية والدولية الواسعة.
وق��ال ف��ي ه��ذا ال �ص��دد :أق��ول انني
ع�ل��ى ث�ق��ة ألن�ن��ي ع��اي�ش��ت ال�ب��رمل��ان��ات
العربية عن قرب طوال ثالث سنوات
خ� �ل� ��ال ف� � �ت � ��رة رئ � ��اس� � �ت � ��ي ل�ل�ات� �ح ��اد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي وأع � � � ��رف م ��دى
اخ�ل�اص �ه ��ا وام �ك��ان��ات �ه��ا وق ��درات �ه ��ا
وت � �ج � �س � �ي� ��ده� ��ا ل� � �ص � ��وت ال � �ش � �ع ��وب
العربية وضمائرها الحية.
وأض��اف :لقد تجلى ذلك من خالل
روح التعاون الالمتناهية والتحلي
ب� ��روح امل �س��ؤول �ي��ة ال �ت��ي أب��دت �ه��ا كل
البرملانات العربية من دون استثناء
وك ��ل م �م��ارس��ات االي �ث��ار وال�ت�س��ام��ي
والتضحية في كل قضية اضطلعت
بها ابان فترة رئاسة االتحاد.
واس� �ت� �ع ��رض ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ك�ل�م�ت��ه
األس� �ب ��اب ال �ت��ي ت�ج�ع��ل م ��ن ال�ق�ض�ي��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة أم ال�ق�ض��اي��ا وأك�ث��ره��ا
م ��رك ��زي ��ة واه � �م � �ي ��ة م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان
ال �ش �ع��ور ب��ال �ه��زي �م��ة ع �ل��ى امل �س �ت��وى
ال��وج��دان��ي العربي ازاء تلك القضية
هو امر كارثي وخطير.
وق � ��ال ال �غ��ان��م ان ت �ب �ن��ي ال�ق�ض�ي��ة
الفلسطينية وال�ت��رك�ي��ز عليها اب��ان
ف �ت ��رة رئ��اس �ت��ه ل�ل�ات �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي
ال�ع��رب��ي ج��اء ع��ن وع��ي ك��ام��ل وتعمد
م � �ق � �ص� ��ود ف � ��ي ال � ��وق � ��ت ال � � � ��ذي ي� ��رى
البعض ان امللف الفلسطيني اصبح
ملفا تقليديا ومستهلكا ومتقادما.
وت ��اب ��ع ال� �غ ��ان ��م :ن �ح��ن رك ��زن ��ا خ�ل�ال
ف �ت��رة رئ��اس �ت �ن��ا ع �ل��ى ق�ض�ي�ت�ن��ا األم
ألن �ن��ا ن��رف��ض أن ن �ه��زم م ��ن ال��داخ��ل
م �ش �ي��را ال � ��ى ان � ��ه ح �ت��ى ل� ��و خ �س��رن��ا

م �ع��ارك �ن��ا ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ع �س �ك��ري��ة
واألي��دي��ول��وج�ي��ة ف��ان هزيمتنا على
املستوى النفسي العربي أمر خطير
وكارثي.
وتساءل الغانم :كيف يمكن لنا أن
نقر بالهزيمة وصاحب الشأن األول
م��ا زال واق �ف��ا ع �ل��ى ق��دم �ي��ه م �ش��دودا
عوده رافعا رأسه رافضا ان يستسلم
ق��ائ�لا :ه��ل ي�ع�ق��ل أن ن�ع�ل��ن هزيمتنا
النهائية واألبدية نيابة عنه؟
وف�ي�م��ا ي�ل��ي ال�ن��ص ال�ك��ام��ل لكلمة
رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم:
ط� � ��وال ال� �ف� �ت ��رة ال� �ت ��ي ت �ش��رف��ت ف�ي�ه��ا
ب��رئ��اس��ة االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي
كنت دائما مسكونا بهاجس األسئلة
التي ما انفكت تتقافز أمامي في كل
مناسبة أت�ح��دث بها أم��ام أي محفل
م ��ا ه ��ي ال �ق �ض �ي��ة األه � ��م ال �ت ��ي ي�ج��ب
ال�ت��رك�ي��ز عليها؟ م��ا ه��ي أول��وي��ات�ن��ا؟
م� ��ا ه� ��ي ق �ض �ي �ت �ن��ا امل� ��رك ��زي� ��ة؟ وه �ن��ا
علي االعتراف بأن كثيرا من امللفات
التي تناولناها ج��اءت تحت إلحاح
ال ��وض ��ع ال� ��راه� ��ن وت� �ط ��ورات ��ه اآلن �ي��ة
بحيث يصعب تجاهلها بحجة ان
هناك قضايا اكثر مركزية وحيوية
منها ومــع هـــذا ربما الحظ الكثيرون
تركيزنا في كل مناسبة على القضية
التي كانت دائما في صلب اهتمامنا.
وف� ��ي م �ق��دم��ة أول ��وي ��ات� �ن ��ا وأع �ن��ي
هنا القضية الفلسطينية وكما قلت
سابقا في مناسبات عديدة ان تبني
هذا امللف الذي يبدو للبعض تقليديا
ومستهلكا ومتقادما ج��اء ع��ن وعي
ك��ام��ل وتعمد مقصود ول�ع��ل السبب
ال��رئ �ي �س��ي ال � ��ذي ج �ع �ل �ن��ا ن �ض��ع ت�ل��ك
القضية في أولوية اهتمامنا وعملنا
ه� ��و ق �ن��اع �ت �ن��ا ال� ��راس � �خ� ��ة ب ��أن� �ه ��ا أم
القضايا وهي السبب املباشر أحيانا
وغ�ي��ر امل�ب��اش��ر ف��ي أح �ي��ان أخ ��رى في
ت�ش�ظ��ي وت�ب��رع��م م�ل�ف��ات�ن��ا املستجدة
األخرى.
ن � �ح ��ن ع � �ل ��ى ق � �ن ��اع ��ة ت � ��ام � ��ة ب ��أن
استمرار الجرح الفلسطيني مفتوحا
ألك�ث��ر م��ن سبعة ع�ق��ود ك��ان بوابتنا
ل�ل�ه��زي�م��ة ع�ل��ى امل �س �ت��وى ال��وج��دان��ي
العربي وكان في أحيان أخرى ذريعة
للفساد والتقاعس ومبررا للتشرذم
واالغ ��راق ف��ي االن��ان�ي��ة القطرية على
ح � �س ��اب امل� �ش� �ت ��رك ال� �ق ��وم ��ي وع� � ��ذرا
للطغيان والقمع والتجبر والتأخر
في اإلصالح.
ان بقاء امللف الفلسطيني بال حل
عادل كان حجة لإلرهابي الجاهل أن
يضيع بوصلتنا ويستخدمها أداة
للتجنيد والتعبئة املنحرفة وأرضية

كيف يمكن لنا
أن نقر بالهزيمة
وصاحب الشأن
األول مازال رافعا
رأسه رافضا أن
يستسلم
هناك بوادر
مطمئنة
في احتضان األمير
مباحثات اليمن
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم يلقي كلمته

انطلقت منها كل دع��وات االستسالم
بحجة أال فائدة من النضال القومي
والعمل العربي املشترك ان ما يدعو
الى الحزن هو ان تلك القضية املركزية
التي شكلت وعينا الجمعي وحلمنا
امل � �ش� ��روع أص �ب �ح��ت س�ل�اح ��ا وم � ��ادة
ل �ل �م��زاي��دة اس �ت �خ��دم �ه��ا ال��دي �ك �ت��ات��ور
والطاغي واملستبد ليبرر كل سوءاته
وس� �ق� �ط ��ات ��ه وخ � �ط� ��اي� ��اه وج �م �ي �ع �ك��م
تذكرون كيف مشى الطاغي مستغال
شعور الهزيمة التاريخي لشعوبنا
ع �ل��ى ج �ث��ث ال �ع��راق �ي�ين وال�ك��وي�ت�ي�ين
بحجة ان��ه ذاه ��ب ال��ى ال �ق��دس أع��رف
ب� � � ��أن ال� � ��وض� � ��ع ي� � � � � ��زداد س� � � � ��وءا وان
ن��زاع��ات �ن��ا ال �ف��رع �ي��ة ت �غ �ط��ي خ��ارط��ة
ب�ل�اد ال �ع��رب كلها وان ال�ك��ل منشغل
ع� ��ن م� ��أس� ��اة ش �ع �ب �ن��ا ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي
ال� �ص ��اب ��ر ول� �ك ��ن ه ��ل ب �ح �ج��ة ال��وع��ي
ب��أن�ن��ا ن�م��ر ب��أص�ع��ب أي��ام�ن��ا مطلوب
م �ن��ا ان ن�ت�خ�ل��ى ع �ن �ه��م؟ أن ن�ت��رك�ه��م
ف��ي امل�ه��ب؟ معزولني ومحاصرين ال
سند لهم وال معني إقليميا ودوليا
نحن عندما ندعو ال��ى االلتفات الى
القضية الفلسطينية.
ف��ان �ن��ا ال ن��دع��و ال ��ى ال� �ه ��روب ال��ى
االمام أو الى تجاهل سياق األوضاع
ف��ي االق�ل�ي��م وال�ع��ال��م نحن ال نمارس
هنا طقسا تطهريا وفكا لعقدة ذنب
جمعية بــل عــلـى الـعـكـس نحن نريد
ان ن ��ؤك ��د ب �ت��رك �ي��زن��ا ع �ل��ى ال�ق�ض�ي��ة
الفلسطينية ان تلكم القضية برغم
ك��ل ش��يء ه��ي قضية ج��ام�ع��ة قضية
ت�س�م��و ع�ل��ى االص �ط �ف��اف��ات ال�ق�ط��ري��ة
وامل��ذه �ب �ي��ة وال �ع��رق �ي��ة ق�ض�ي��ة يمكن

لها أن تظهر أفضل ما فينا وتكشف
أج � �م� ��ل م � ��ا ل ��دي � �ن ��ا ق� �ض� �ي ��ة ي �م �ت��زج
ف �ي �ه��ا ال �ب �ع��د ال �ش ��رع ��ي ب��ال �س �ي��اس��ي
بالتاريخي بالقومي لتعيد تذكيرنا
باملشترك الكبير بيننا ذلك املشترك
الجمعي والعفوي والوجداني الذي
ظ��ل برغم ك��ل التنظيرات السياسية
ال �ب��اردة تحت ش�ع��ار ال��واق�ع�ي��ة قويا
وماثال ومحسوسا.
ل� ��ذل� ��ك ن� �ح ��ن رك � ��زن � ��ا خ �ل ��ال ف �ت��رة
رئ��اس �ت �ن��ا ع �ل��ى ق�ض�ي�ت�ن��ا األم ألن�ن��ا
ن��رف��ض أن ن �ه��زم م ��ن ال ��داخ ��ل حتى
ل� ��و خ� �س ��رن ��ا م� �ع ��ارك� �ن ��ا ال �س �ي��اس �ي��ة
وال �ع �س �ك��ري��ة واألي ��دي ��ول ��وج� �ي ��ة ف��ان
ه��زي �م �ت �ن��ا ع �ل��ى امل �س �ت ��وى ال�ن�ف�س��ي
ال �ع��رب��ي أم ��ر خ �ط �ي��ر وك ��ارث ��ي وان ��ي
أت �ـ �ـ �ـ �س �ـ �ـ��اءل ه�ـ�ـ�ن��ا ك �ي��ف ي�م�ك��ن ل �ن��ا أن
ن� �ق ��ر ب ��ال� �ه ��زي� �م ��ة وص � ��اح � ��ب ال� �ش ��أن
األول م� ��ا زال واق � �ف� ��ا ع� �ل ��ى ق��دم �ي��ه
م �ش��دودا ع ��وده راف �ع��ا رأس ��ه راف�ض��ا
ان ي �س �ت �س �ل��م؟ ه� ��ل ي �ع �ق��ل أن ن�ع�ل��ن
ه��زي�م�ت�ن��ا ال�ن�ه��ائ�ي��ة واألب ��دي ��ة نيابة
ع�ن��ه؟ ان م�ش�ه��د ال�ط�ف��ل الفلسطيني
املقاوم وامل��رأة الفلسطينية الصابرة
والشاب الفلسطيني العنيد والفنان
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي امل� �ك ��اف ��ح وال �ح �ق��وق��ي
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي امل� �ث ��اب ��ر وال� �ص� �ل ��وات
واالغ� �ن� �ي ��ات وال �ق �ص��ائ��د وال ��رواي ��ات
واملعارض واملهرجانات الفلسطينية
العصية على االخ��راس كلها رسائل
ي��وم �ي��ة ت� �ق ��ول ب� �م ��لء ال� �ف ��م ن �ح��ن ل��ن
نستسلم وكلها أسباب وأمثلة يومية
تدفعنا الى عدم القبول بالهزيمة مــن
هــذا الـمـنـطـلق.

أنا أدعو الرئاسة املقبلة التي نثق
بها ون�ع��ول عليها وأدع ��و ك��ذل��ك كل
اخ��وان��ي ممثلي ال�ب��رمل��ان��ات العربية
ال � ��ى االس � �ت � �م� ��رار ف� ��ي ت �ب �ن��ي ق�ض�ي��ة
شعبنا الفلسطيني وكفاحه املشروع
ولو بالحد االدنى املتاح وحتى أكون
م �ح ��ددا أن ��ا أدع� ��و ك ��ل األع� �ض ��اء ال��ى
امل�س��اه�م��ة ف��ي ت �ح��رك ب��رمل��ان��ي دول��ي
يغطي خارطة الدول املنضوية تحت
م��ؤس�س��ة االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال��دول��ي
ت � �ح ��رك ي �ف �ع��ل دور ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ت �ج��اه قضايانا
امل �ص �ي��ري��ة وع� �ل ��ى رأس � �ه ��ا ال �ق �ض �ي��ة
الفلسطينية ت�ح��رك ي��ؤدي ال��ى طرد
ال�ك�ن�ي�س��ت االس��رائ �ي �ل��ي م��ن االت �ح��اد
البرملاني الدولي.
وانا على ثقة تامة بكل البرملانات
العربية وما يمكن لها ان تفعله على
ه � ��ذا ال �ص �ع �ي��د م �س �ت �غ �ل��ة رص �ي��ده��ا
ال � ��واف � ��ر م � ��ن ال � �ع�ل��اق� ��ات االق �ل �ي �م �ي��ة
وال��دول �ي��ة ال��واس�ع��ة أق ��ول ان�ن��ي على
ثقة ألنني عايشت البرملانات العربية
ع��ن ق ��رب ط ��وال ث�ل�اث س �ن��وات خ�لال
ف �ت��رة رئ��اس �ت��ي ل�ل�ات �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي
ال� �ع ��رب ��ي وأع � � � ��رف م� � ��دى اخ�ل�اص �ه��ا
وام�ك��ان��ات�ه��ا وق��درات �ه��ا وتجسيدها
لصوت الشعوب العربية وضمائرها
الحية ولقد تجلى ذلك من خالل روح
التعاون الالمتناهية والتحلي بروح
املسؤولية التي أبدتها كل البرملانات
العربية دون استثناء وكل ممارسات
االي �ث��ار وال �ت �س��ام��ي وال�ت�ض�ح�ي��ة في
ك��ل قضية اضطلعت بها اب��ان فترة
رئاسة االتحاد.

وعلى صعيد متصل اعرب رئيس
مجلس االمة مرزوق الغانم أمس عن
تفاؤله ازاء حل الكثير من املشكالت
في العالم العربي مشيرا الى ان هناك
ب� ��وادر مطمئنة ف��ي اح�ت�ض��ان سمو
ام �ي��ر دول� ��ة ال �ك��وي��ت ال �ش �ي��خ ص�ب��اح
االح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح املباحثات
املتعلقة باليمن.
وق� � � � � � ��ال ال � � �غ� � ��ان� � ��م ف� � � ��ي ت � �ص ��ري ��ح
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ين ع �ل��ى ه ��ام ��ش م��ؤت�م��ر
االتحاد البرملاني العربي انه يتمنى
ال�ن�ج��اح ل�ه��ذه امل�ب��اح�ث��ات معربا عن
ت�ف��اؤل��ه بنجاحها ك�م��ا ن�ج��ح سموه
في حل العديد من القضايا واملشاكل
التي عانينا منها في الوطن العربي.
ولفت ال��ى نجاح سمو أمير دولة
ال� �ك ��وي ��ت ب �ف �ض��ل ح �ن �ك �ت��ه وخ �ب��رت��ه
وت ��اري� �خ ��ه ال� �ط ��وي ��ل وامل� � �ع � ��روف ف��ي
ال�ت��وص��ل ال��ى ن�ت��ائ��ج اي�ج��اب�ي��ة وح��ل
الكثير من االمور داعيا الله ان يكمل
ه ��ذا ال �ن �ج��اح وال �ت��وف �ي��ق ازاء جميع
القضايا على الساحة العربية.
واك� ��د ال �غ��ان��م ف��ي ال ��وق ��ت ذات� ��ه أن
القضية الفلسطينية م��ازال��ت هي أم
القضايا وأن كل ما نشهده من ازمات
ونزاعات في بالد العرب هو ما نتج
عن هذه القضية وتفرعاتها.
وقال إن ما يحدث االن في املنطقة
يستفيد منه الكيان الصهيوني الن
ت�ل��ك االح� ��داث سحبت االض� ��واء عما
يقوم به من جرائم وانتهاكات وظلم
وج��ور بحق الشعب الفلسطيني في
فلسطني املحتلة.
وشدد في هذا االطار على ضرورة
ت �ف �ع �ي��ل ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
مضيفا :وعلينا كبرملانيني دور كبير
ف��ي ت�ح��ري��ك ال�ق�ض�ي��ة االول� ��ى للعرب
واملسلمني وقضية العالم االنساني
والعالم العادل.
وق � � ��ال ال � �غ ��ان ��م :م� ��ن ه �ن ��ا ن�ن�ط�ل��ق
بدعوة لتقديم مقترح يشكل ضغطا
على الكيان الصهيوني ليتم تقديمه
في اجتماع االتحاد البرملاني الدولي
ب�ج�ن�ي��ف ف ��ي اك �ت��وب��ر امل �ق �ب��ل م�ع��رب��ا
ع��ن اع�ت�ق��اده بتمرير ق ��رارات م��ؤث��رة
ف ��ي اج �ت �م ��اع االت � �ح� ��اد ب �ج �ن �ي��ف اذا
تضامنت الدول العربية واالسالمية
وال��دول الصديقة ودول العالم الحر
املنصفة.
ك�م��ا اع ��رب ع��ن ال�ش�ك��ر واالم �ت �ن��ان
ل �ل �ب��رمل��ان �ي�ي�ن ال � �ع� ��رب ع� �ل ��ى دع �م �ه��م
ومساندتهم له خالل ترؤسه االتحاد
البرملاني العربي ملدة ثالث سنوات.
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االتحاد البرلماني العربي يكرم رئيس مجلس
األمة ووكيل الشعبة واألمين العام

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم واألمني العام للجامعة العربية نبيل العربي خالل املؤتمر

كرم االتحاد البرملاني العربي
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� � ��ة م � ��رزوق
الغانم نظير جهوده في تفعيل
دور االتحاد طوال فتره رئاسته
التي استغرقت ثالث سنوات.
ج��اء ذل��ك خ�لال حفل التكريم
ال��ذي اقيم على هامش الجلسة
االف� �ت� �ت ��اح� �ي ��ة ل �ل �م��ؤت �م��ر ال� � �ـ 23
ل�ل�ات� �ح ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ع��رب��ي
املنعقد في القاهرة حاليا حيث
ق ��ام رئ �ي��س االت� �ح ��اد ال�ب��رمل��ان��ي
ال�ع��رب��ي رئ�ي��س مجلس ال�ن��واب
اللبناني نبيه ب��ري وبحضور
امني عام جامعة الدول العربية
ن �ب �ي��ل ال �ع��رب��ي ب �ت �ك��ري��م رئ�ي��س
مجلس االمة مرزوق الغانم.
كما قام الرئيس بري بتكريم
وكيل الشعبة البرملانية النائب
ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع ن�ظ�ي��ر ج �ه��وده
اب��ان ت��رؤس��ه اللجنة التنفيذية
لالتحاد خالل السنوات الثالث
املاضية.
وق� � � ��ام ب� � ��ري اي � �ض� ��ا ب �ت �ك��ري��م
االم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة مل �ج �ل��س االم ��ة
ح �ي��ث س �ل��م ام �ي�ن ع� ��ام امل�ج�ل��س
ع�ل�ام ال �ك �ن��دري درع� ��ا ت��ذك��اري��ة
ن �ظ �ي��ر ج� �ه ��ود االم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل �ب��رمل��ان ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي تفعيل
عمل االتحاد البرملاني العربي
طوال فترة رئاسة الكويت له.
وم��ن جهة أخ��رى ك��رم رئيس
امل�ج�ل��س ال��وط �ن��ي الفلسطيني
س �ل �ي��م ال ��زع � �ن ��ون أم � ��س االح� ��د

رئ �ي��س م�ج�ل��س االم ��ة ال�ك��وي�ت��ي
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ت �ق��دي��را ل ��دوره
ف��ي دع��م ال�ق�ض�ي��ة الفلسطينية
وت�س�ل�ي��ط ال �ض��وء عليها خ�لال
فترة رئاسته لالتحاد البرملاني
العربي.

تكريم األمني العام ملجلس األمة عالم الكندري

 ..وتكريم وكيل الشعبة البرملانية النائب فيصل الشايع

وج� ��اء ال �ت �ك��ري��م ع �ل��ى ه��ام��ش
الجلسة االفتتاحية للمؤتمر الـ
 23ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي العربي
املنعقد بالقاهرة حاليا.
واع ��رب ال��زع�ن��ون ع��ن تقديره
ال��دور الذي قام به الغانم خالل

رئ ��اس� �ت ��ه ل�ل�ات� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي في تسليط الضوء على
القضية الفلسطينية واعطائها
ال ��زخ ��م امل �س �ت �م��ر واب� ��رازه� ��ا في
ك��ل امل�ح��اف��ل البرملانية العربية
والدولية والقارية.
ك� �م ��ا ك � � ��رم ال� ��زع � �ن� ��ون ع �ض��و
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب��االت �ح��اد
البرملاني العربي وكيل الشعبة
ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف�ي�ص��ل
الشايع.
وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د م �ت �ص��ل ك ��رم
رئيس مجلس ال�ن��واب العراقي
س � �ل � �ي� ��م ال � � �ج � � �ب� � ��وري ال� ��رئ � �ي� ��س
الغانم والنائب الشايع تقديرا
لجهودهما خ�لال رئ��اس��ة دول��ة
ال� �ك ��وي ��ت ل�ل�ات� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي ملدة ثالث سنوات.
وق � � ��ام رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة ال �ع �م��ل
وال� � � �ش � � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ف��ي
مجلس النواب العراقي النائب
ي ��و ن � ��ادم ك �ن��ا ب�ت�س�ل�ي��م ال �غ��ان��م
والشايع درعني تذكاريني نيابة
عن الجبوري.

الخرينج :تكريم االتحاد
البرلماني العربي للغانم
وسام فخر للكويت
ه �ن ��أ رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
ب� ��االن� ��اب� ��ة م� � �ب � ��ارك ال �خ ��ري �ن ��ج
رئ �ي��س م �ج �ل��س األم � ��ة م� ��رزوق
ال �غ��ان��م ب�م�ن��اس�ب��ة ت�ك��ري�م��ه من
قبل االتحاد البرملاني العربي
نظير ج�ه��وده ف��ي تفعيل دور
االتحاد طوال فتره رئاسته له
التي استغرقت ثالث سنوات.
وق��ال الخرينج ف��ي تصريح
ص� �ح ��اف ��ي :ان ت� �ك ��ري ��م رئ �ي��س
االت� � �ح � ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ع��رب��ي
رئ � � � �ي� � � ��س م� � �ج� � �ل � ��س ال � � � �ن� � � ��واب
ال �ل �ب �ن��ان��ي ن �ب �ي��ه ب� ��ري ل��رئ�ي��س
االتحاد السابق رئيس مجلس
االم��ة الكويتي م ��رزوق الغانم
ه ��و ت �ك��ري��م م �س �ت �ح��ق ت �ق��دي��را
للنشاط الكبير واملتميز الذي
ق ��ام ب��ه ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م خ�لال
ال �ث�لاث س �ن��وات امل��اض�ي��ة التي
ت��ول��ى خاللها رئ��اس��ة االت�ح��اد
دعما ومساندة لقضايا األمة
العربية وفي مقدمتها القضية
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ق �ض �ي��ة ال �ع��رب
األولى.
واضاف الخرينج :ان رئيس
م�ج�ل��س االم� ��ة م � ��رزوق ال�غ��ان��م

نجح ب��اق�ت��دار ف��ي ادارت ��ه لدفة
االت� � �ح � ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ع��رب��ي
طيلة السنوات االخ�ي��رة وسط
ع� ��واص� ��ف وت� �ح ��دي ��ات ص�ع�ب��ة
في املنطقة وتبنى العديد من
ال �ق �ض��اي��ا ال �ع��رب �ي��ة امل�ص�ي��ري��ة
س��واء داخ��ل االتحاد البرملاني
ال � �ع� ��رب� ��ي أو داخ� � � ��ل االت � �ح� ��اد
البرملاني الدولي.
وأك� � � � ��د ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ان ه� ��ذا
التكريم العربي للرئيس الغانم
يعد بمنزلة تكريم لكل أعضاء
م�ج�ل��س األم� ��ة وال �ع��ام �ل�ين فيه
ووس ��ام ف�خ��ر للكويت بتكريم
اح � � ��د اب � �ن ��ائ � �ه ��ا م � ��ن االت � �ح� ��اد
البرملاني العربي.
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العربي يدعو الى تضافر الجهود البرلمانية لمواجهة األزمات الحالية

بري :نطالب بإنشاء لجنة برلمانية عربية
برئاسة الغانم لدعم فلسطين

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ونبيل العربي ونبيه بري ود .علي عبدالعال خالل مؤتمر االتحاد البرملاني العربي

دع� ��ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل �ج��ام �ع��ة ال� ��دول
ال �ع��رب �ي��ة د .ن �ب �ي��ل ال �ع ��رب ��ي أم � ��س إل��ى
ض� � � ��رورة ت �ض ��اف ��ر ج� �ه ��ود ال �ب ��رمل ��ان ��ات
العربية ملساندة الحكومات في مواجهة
األزمات الحالية التي باتت تهدد األمن
القومي العربي وكيان دول املنطقة وفي
صدارتها ظاهرة «اإلرهاب».
وشدد العربي في كلمته خالل أعمال
املؤتمر ال 23لالتحاد البرملاني العربي
ع �ل��ى أه �م �ي��ة ال � ��دور ال �ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي
تجاه خطط اإلصالح والتنمية في دول
املنطقة وتحقيق تطلعات شعوبها.
ودع� ��ا امل �ش��ارك�ي�ن أي �ض��ا إل ��ى ب �ل��ورة
رؤي��ة برملانية مشتركة للتحرك دوليا
لدعم القضايا الحالية وف��ي صدارتها
القضية الفلسطينية وتضافر الجهود
لحل األزمات في سوريا وليبيا واليمن
والعراق.

وم� ��ن ج �ه �ت��ه أع � ��رب رئ �ي��س االت �ح��اد
البرملاني العربي نبيه ب��ري عن تطلعه
لنجاح الدبلوماسية الكويتية بقيادة
س � �م ��و ام � �ي � ��ر ال� � �ب �ل��اد ال � �ش � �ي ��خ ص �ب ��اح
االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ف� ��ي ج�م��ع
االط ��راف اليمنية ف��ي وق��ت دع��ا إلنشاء
ل�ج�ن��ة ب��رمل��ان�ي��ة ع��رب�ي��ة ب��رئ��اس��ة رئيس
م �ج �ل��س االم � � ��ة م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ل��دع��م
القضية الفلسطينية .وق��ال ب��ري :اننا
ف��ي اط ��ار عملية ال �ح��وار ل�ح��ل امل�ش��اك��ل
ال�ع��ال�ق��ة ف��ي امل�ن�ط�ق��ة نتطلع بايجابية
ال� ��ى ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة االم �م �ي��ة ال �ج��اري��ة
ف��ي ج�ن�ي��ف وال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ب��رئ��اس��ة س �م��و ام �ي��ر ال �ك��وي��ت م��ن اج��ل
جمع االطراف اليمنية.
وم ��ن ج�ه��ة أخ ��رى دع ��ا ب ��ري إلن�ش��اء
ل�ج�ن��ة ب��رمل��ان�ي��ة ع��رب�ي��ة دائ �م��ة ب��رئ��اس��ة
ال ��رئ� �ي ��س ال� �س ��اب ��ق ل�ل�ات� �ح ��اد ورئ �ي ��س

مجلس االم��ة م��رزوق الغانم وعضوية
رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي الفلسطيني
س�ل�ي��م ال��زع �ن��ون ل��دع��م ص �م��ود ال�ش�ع��ب
الفلسطيني وصور معركته السياسية
والدبلوماسية في املحافل الدولية.
وق ��ال ب� ��ري :اس �م �ح��وا ل��ي ان اش�ك��ر
ن�ي��اب��ة عنكم دول ��ة االخ ال�ع��زي��ز م��رزوق
ال �غ��ان��م ع �ل��ى ادارت � � ��ه ل� �ش ��ؤون االت �ح��اد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي ط �ي �ل��ة ال� �س� �ن ��وات
االخ � � �ي� � ��رة وس � � ��ط ت � �ح� ��دي� ��ات م� �ت ��زاي ��دة
وعواصف متالطمة وضغوط متزايدة
ع�ل��ى ن�ظ��ام�ن��ا ال �ع��رب��ي .وأض � ��اف :ان�ن��ي
ل��ن ان �س��ى ات �ص��االت��ه ال�ح�ث�ي�ث��ة ال��دائ�م��ة
ح��ول ش��ؤون وش�ج��ون امتنا واقطارنا
وبحثه مع رؤساء املجالس في الوسائل
امل� �ن ��اس� �ب ��ة ل �خ �ف��ض س� �ق ��ف ال� �ت ��وت ��رات
وإع��ادة االم��ن واالستقرار الى منطقتنا
املشتعلة بسبب االرهاب.

الهاجري :تكريم رئيس مجلس األمة
يجسد دور الكويت الريادي
أكد عضو اللجنة التنفيذية للشعبة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ك��وي�ت�ي��ة ال �ن��ائ��ب م��اض��ي
الهاجري أمس أهمية انعقاد املؤتمر الـ
 23لالتحاد البرملاني العربي في ضوء
ال�ظ��روف الصعبة والحرجة التي تمر
بها املنطقة.
وشدد الهاجري على أهمية اجتماع
رؤس��اء البرملانات العربية مل��ا فيه من
مصلحة عامة وبما يحافظ على أمن

الدول العربية واستقرارها.
واس �ت �ن �ك��ر م ��ا ي �ت �ع��رض ل ��ه ال�ش�ع��ب
الفلسطيني من تشريد وتنكيل وقتل
«ف��ي أس ��وأ وأب �ش��ع ان�ت�ه��اك��ات لحقوق
االن � � �س � ��ان» م �ع �ت �ب��را أن «م � ��ن ي�ت�غ�ن��ى
بحقوق االن�س��ان يقف ال�ي��وم ض��د تلك
ال� �ح� �ق ��وق وه � ��و ال� �ك� �ي ��ان ال �ص �ه �ي��ون��ي
تحديدا» .وعن تكريم الرئيس السابق
ل�ل�ات� �ح ��اد ال �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي رئ �ي��س

م �ج �ل��س االم� � ��ة ال �ك��وي �ت��ي م � � ��رزوق ل��ي
ال� �غ ��ان ��م ق � ��ال ال� �ه ��اج ��ري ان ه � ��ذا ي�ع��د
«ت� �ك ��ري� �م ��ا م �س �ت �ح �ق ��ا» م� �ع� �ت� �ب ��را ذل ��ك
دل �ي�لا ع�ل��ى ال��دي�م�ق��راط�ي��ة وم ��ا تتمتع
ب��ه دول ��ة ال �ك��وي��ت م��ن دور ري� ��ادي في
ادارة االت�ح��اد البرملاني العربي خالل
السنوات الثالث املاضية.

ثمنوا دور األمير في المصالحة اليمنية

رؤساء البرلمانات العربية يشيدون
بدور الكويت في لم الشمل العربي
أك � ��د االج � �ت � �م� ��اع ال� �ت� �ش ��اوري
ل� ��رؤس� ��اء ال� �ب ��رمل ��ان ��ات ال �ع��رب �ي��ة
م� �س ��اء أم � ��س األول دور دول� ��ة
الكويت امل�ح��وري في لم الشمل
ال� �ع ��رب ��ي م� �ش� �ي ��دا ب � � ��دور س �م��و
ام � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب ��اح
االح � �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ف��ي
قضية املصالحة اليمنية التي
ت �س �ت �ض �ي �ف �ه��ا ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي 18
أبريل الجاري.
ج ��اء ذل ��ك ف ��ي ت �ص��ري��ح ادل ��ى
ب ��ه ع �ض��و ال �ش �ع �ب��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
الكويتية خليل أبل على هامش
م�ش��ارك�ت��ه ف��ي االج �ت �م��اع نيابة
ع��ن رئ �ي��س ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة رئ�ي��س مجلس االم��ة
مرزوق علي الغانم.
وق� ��ال ان امل�ج�ت�م�ع�ين اع��رب��وا
كذلك عن الشكر لرئيس مجلس
االم ��ة م ��رزوق ع�ل��ي ال�غ��ان��م على
الدور الذي قام به ابان رئاسته
االتحاد البرملاني العربي وعلى
ال �ن �ق �ل��ة ال �ن��وع �ي��ة ال �ت ��ي ح�ق�ق�ه��ا
لالتحاد.
واش� ��ار ال��ى ان ج ��دول اع�م��ال
املؤتمر الـ  23لالتحاد البرملاني

ال�ع��رب��ي ال ��ذي ب��دأ أع�م��ال��ه أم��س
االح� � � ��د س �ي �ب �ح ��ث ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
امل �ق �ت��رح��ات ال �ت��ي ت ��م ت�ق��دي�م�ه��ا
ف��ي اج�ت�م��اع اللجنة التنفيذية
ل�ل�ات� �ح ��اد ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ع � ��دد م��ن
التقارير.
ول�ف��ت أب��ل ال��ى أن املجتمعني
أك� ��دوا ان ق�ض�ي��ة ف�ل�س�ط�ين تعد
ال� �ق� �ض� �ي ��ة امل � �ح� ��وري� ��ة ل�ل�ام �ت�ي�ن
ال� �ع ��رب� �ي ��ة واالس �ل�ام � �ي� ��ة وال� �ت ��ي
ي� � � �ح � � ��اول ال � �ب � �ع� ��ض اش� �غ ��ال� �ن ��ا
ع�ن�ه��ا م�ب�ي�ن��ا أن ج�م�ي��ع رؤس ��اء
ال �ب��رمل��ان��ات ال �ع��رب �ي��ة اك� � ��دوا ان
قضية فلسطني هي التي تجمع
الكل.
وذك ��ر أن رؤس� ��اء ال�ب��رمل��ان��ات
ال �ع ��رب �ي ��ة اث � �ن� ��وا ع �ل ��ى م� �ب ��ادرة
م �ج �ل��س االم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي ب�ش��أن
دع � � ��م ال� �ق� �ض� �ي ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
م�ض�ي�ف��ا ون �ح��ن اك ��دن ��ا ب��دورن��ا
ان�ن��ا ن�ق��وم ب��واج�ب�ن��ا الن�ن��ا ج��زء
من املنظومة العربية.
وأض� � � � � � � � � � ��اف ان ال� � �ق� � �ض� � �ي � ��ة
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة ق�ض�ي��ة ان�س��ان�ي��ة
ب��ال��درج��ة االول� ��ى وم ��ن واج�ب�ن��ا
ج� �م� �ي� �ع ��ا ان ن � ��دع � ��م ون� �س ��ان ��د

ال �ش �ع��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي واي �ض��ا
ه� �ن ��اك واج � ��ب ش ��رع ��ي ف ��ي ه��ذا
االم��ر م��ؤك��دا أن ه��ذه القضية ال
يختلف عليها اثنان.
وأوض � � � � ��ح أب � � ��ل أن ال� �ج ��ان ��ب
ال �ك��وي �ت��ي اك� ��د اه �م �ي��ة ان ي�ق��وم
االت � � �ح� � ��اد ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� �ع ��رب ��ي
بالتواصل بشأن فلسطني ليس
ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي
ف �ق��ط ب ��ل ع �ل��ى م �س �ت��وى ال�ع��ال��م
االس�لام��ي والعالم اجمع ايضا
الن ال �ك �ث �ي��ر ي �ش��ارك �ن��ا ف ��ي ه��ذه
القضية املصيرية.
ك � �م� ��ا اش� � � � ��ار ال� � � ��ى أن ه� �ن ��اك
ج ��وان ��ب دب �ل��وم��اس �ي��ة ب��رمل��ان�ي��ة
ح �ي��ث ي��ؤم��ل ان ي �ق��وم االت �ح��اد
ال�ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي ب��واج �ب��ه في
ل ��م ال �ش �م��ل ال �ع��رب��ي م�ض�ي�ف��ا ان
التحديات كبيرة للغاية.
وأع ��رب ع��ن االم ��ل ف��ي ان يتم
ت� �ج ��اوز ال �ص �ع��اب ف ��ي امل��رح �ل��ة
امل �ق �ب �ل ��ة مل� ��ا ف� �ي ��ه ص� ��ال� ��ح االم� ��ة
العربية واالسالمية.
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الشايع والرويعي :رئاسة الكويت لالتحاد
البرلماني العربي ناجحة بشهادة الجميع
ثمنت اللجنة التنفيذية لالتحاد
ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي خ�ل�ال اج�ت�م��اع
ال� � � ��دورة ال � �ـ  19م� �س ��اء أم � ��س االول
دور دول��ة ال�ك��وي��ت خ�لال رئاستها
اللجنة واالتحاد البرملاني العربي
في الفترة املاضية.
وذك ��ر وك �ي��ل ال�ش�ع�ب��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
الكويتية وعضو اللجنة التنفيذية
ل�لات�ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي فيصل
ال �ش��اي��ع ف��ي ت �ص��ري��ح ع �ل��ى ه��ام��ش
االج �ت �م��اع ان امل�ج �ت�م�ع�ين اش � ��ادوا
ب��ال��دور الكبير ال ��ذي ادت ��ه الكويت
ف��ي ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ورئ��اس�ت�ه��ا
ل � �ه� ��ا ط� � � � ��وال ال� � � � � � � ��دورات ال� �س ��اب� �ق ��ة
وك � ��ذل � ��ك االش � � � � ��ادة ب� � � ��دور االم� ��ان� ��ة
ال �ع ��ام ��ة ب �م �ج �ل��س االم� � ��ة ال �ك��وي �ت��ي
ع � �ل� ��ى ت� �ح� �ض� �ي ��ره ��ا وت� �ج� �ه� �ي ��زه ��ا
لالجتماعات السابقة للجنة.
وتمنى الشايع التوفيق للبنان
ال ��ذي انتقلت ال�ي��ه رئ��اس��ة االت�ح��اد
ال�ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي ف��ي تفعيل دور
االت �ح��اد واالس �ت �م��رار ف�ي�م��ا ق ��ام به
مجلس االمة الكويتي.
ون ��وه ك��ذل��ك ب ��االش ��ادة ال�خ��اص��ة
التي حظي بها رئيس مجلس االمة
الكويتي م ��رزوق ال�غ��ان��م الهتمامه
بالقضية الفلسطينية ودوره في
اك �ث��ر م ��ن م �ن��اس �ب��ة وم �ح �ف��ل دول ��ي
ف��ي التأكيد على مخالفات النظام
االس ��رائ� �ي� �ل ��ي وع� �ب ��ث ه � ��ذا ال �ن �ظ��ام
وج��رائ �م��ه ال�ج�س�ي�م��ة ال �ت��ي ترتكب
بحق الشعب الفلسطيني.

واش � � ��ار ك ��ذل ��ك ال � ��ى دور رئ �ي��س
م�ج�ل��س االم ��ة ال�ك��وي�ت��ي ف��ي تأكيد
مخالفات الكيان الصهيوني بشأن
ح � �ق� ��وق االن� � �س � ��ان وع� � � ��دم ت �ن �ف �ي��ذه
ق � � ��رارات االم � ��م امل �ت �ح ��دة واالت� �ح ��اد
ال �ب ��رمل ��ان ��ي ال� ��دول� ��ي م �م��ا ادى ال��ى
اع� �ج ��اب ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن دول غ�ي��ر
عربية وغير اسالمية بذلك.
واع� � � � � � � ��رب ال � � �ش� � ��اي� � ��ع ع� � � ��ن أم � �ل� ��ه
ان ي � � � � ��زداد ع � � ��دد ال � � � � ��دول امل � ��ؤي � ��دة
ل� �ل� �ح ��ق ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي وان ت �ك��ون
ال� �ق ��دس ع��اص �م��ة ف�ل�س�ط�ين وك��ذل��ك
ت ��زاي ��د ادان� � � ��ات م �خ��ال �ف��ات ال �ن �ظ��ام
االسرائيلي.
واوض� � � � � ��ح أن� � � ��ه ت � �م� ��ت امل� ��واف � �ق� ��ة
ع �ل��ى ج � ��دول اع� �م ��ال امل��ؤت �م��ر ال � �ـ23
ل�لات �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي ال ��ذي
ب��دأ أع�م��ال��ه أم��س ال��ى ج��ان��ب بحث
ب �ع��ض ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي ت ��م ط��رح�ه��ا
في االجتماع االخير ب��االردن فيما
ي� �خ ��ص م� �ق ��ر االت� � �ح � ��اد ال �ب ��رمل ��ان ��ي
ال �ع��رب��ي ف �ض�لا ع��ن اع � ��ادة ص�ي��اغ��ة
م � ��ادة ف ��ي ق ��ان ��ون االت� �ح ��اد تتعلق
بالنصاب القانوني للحضور.
واش ��ار ال�ش��اي��ع ال��ى ان��ه بموجب
ذل��ك ي�ت��م ح��ذف وب�ش�ك��ل م��ؤق��ت من
ال�ن�ص��اب اي دول��ة ت��م ح��ل برملانها
او لم تستكمل بعد اجراءات اختيار
نوابها مبينا أن هذا سيحل مشكلة
كبيرة السيما ان هناك الكثير من
الدول العربية التي ليس لها برملان
حاليا.

الشايع والوفد الكويتي البرملاني خالل مشاركته في اجتماع اللجنة التنفيذية لالتحاد البرملاني العربي

من جهة أخرى اكد الشايع أمس
ان ال �ق �ض �ي��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة ت��أت��ي
ف��ي م �ق��دم��ة ال �ق�ض��اي��ا ع �ل��ى ج��دول
اع �م��ال االت �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي العربي
الفتا الى دور رئيس مجلس االمة
الكويتي مرزوق الغانم في تسليط
الضوء عليها خالل فترة رئاسته
لالتحاد.
وق� ��ال ال �ش��اي��ع ان ال �ت �ك��ري��م ال��ذي
حظي به الغانم من قبل االتحاد ومن
ق�ب�ل��ه رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان الفلسطيني
وكذلك العراقي تكريم مستحق.
ك �م��ا اس �ت��ذك��ر م ��ا ق ��ام ب��ه ال�غ��ان��م
اث �ن��اء رئ��اس �ت��ه ل�لات �ح��اد ال�ب��رمل��ان��ي
العربي والتي امتدت ثالث سنوات

في االرتقاء بعمل االتحاد وتطوير
هيكله التنظيمي واملالي.
واض ��اف ان رئ�ي��س مجلس االم��ة
الكويتي قام بدور فاعل في توحيد
ال� �ص ��ف وال� �ك� �ل� �م ��ة ف� ��ي ال� �ب ��رمل ��ان ��ات
ال �ع��رب �ي��ة وم �ت��اب �ع��ة ك��اف��ة ال�ق�ض��اي��ا
التي تخص االتحاد وكذلك القضية
االول��ى على ج��دول اعماله أال وهي
قضية فلسطني.
واوض� ��ح ال �ش��اي��ع ان ��ه ك ��ان ه�ن��اك
ت��رك �ي��ز ك �ب �ي��ر م ��ن ق �ب��ل ال �غ ��ان ��م ف��ي
ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�س�ل�ي��ط ال� �ض ��وء على
ه ��ذه ال�ق�ض�ي��ة م��ن خ�ل�ال خ�ط��اب��ات��ه
ال�ت��ي ألقاها ف��ي املحافل البرملانية
ال��دول�ي��ة وال�ع��رب�ي��ة وال�ق��اري��ة والتي

ك � � ��ان ل� �ه ��ا ص � � ��دى ك� �ب� �ي ��ر ادى ال ��ى
تعاطف دول آسيوية وافريقية ومن
امريكا الالتينية معها.
وذك� ��ر ان ��ه م��ن ه ��ذا امل�ن�ط�ل��ق ك��ان
هناك اهتمام كبير بتعليق عضوية
الكنيست االس��رائ�ي�ل��ي ف��ي االت�ح��اد
البرملاني الدولي مشددا كذلك على
ض� � ��رورة ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى م �خ��ال �ف��ات
اس��رائ �ي��ل امل �ت �ع��ددة ل � �ق ��رارات االم ��م
املتحدة واالتحاد البرملاني الدولي
وحقوق االن�س��ان وات�خ��اذ ق��رار ضد
ما تقوم به من ع��دوان على الشعب
الفلسطيني.
وع � � ��ن ال � �ت � �ك� ��ري� ��م ال � � � ��ذي ح �ظ �ي��ت
ب ��ه االم� ��ان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س االم ��ة

ال �ك��وي �ت��ي ق� ��ال ال �ش ��اي ��ع ان رئ��اس��ة
االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال �ع��رب��ي تمتد
لسنة واحدة اال انه بسبب الظروف
التي مرت بها بعض الدول العربية
ت��رأس��ت الكويت االت�ح��اد مل��دة ثالث
سنوات االمر الذي استدعى تكثيف
وم�ض��اع�ف��ة ال�ج�ه��ود واالج�ت�م��اع��ات
خالل تلك الفترة.
م��ن جانبه اك��د ام�ين س��ر الشعبة
البرملانية الكويتية النائب د.ع��ودة
ال��روي �ع��ي أن رئ��اس��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت
لالتحاد البرملاني العربي في الفترة
ال �س��اب �ق��ة ك��ان��ت م��وف �ق��ة وب �ش �ه��ادة
الجميع.
واوضح الرويعي ان ذلك كان على
الرغم من الصعوبات التي واجهها
العمل البرملاني في تلك الفترة التي
ش�ه��دت ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ت�غ�ي��رات على
الساحة العربية.
ون� � ��وه ب � ��االش � ��ادة ال� �ت ��ي ح�ظ�ي��ت
ب�ه��ا دول ��ة ال�ك��وي��ت خ�ل�ال االج�ت�م��اع
متمنيا التوفيق لالشقاء في لبنان
ع �ل��ى رئ��اس �ت �ه��م ال �ح��ال �ي��ة ل�لات�ح��اد
البرملاني العربي.
كما بارك الرويعي عودة البرملان
املصري للمشاركة مع اخوانهم في
العمل البرملاني العربي املشترك.

نواب :تكريم عربيا مستحق لمواقفه المشرفة
أش� � � � ��اد ن� � � � ��واب م� �ج� �ل ��س االم� � ��ة
بتكريم االتحاد البرملاني العربي
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة م � � ��رزوق
الغانم واعتبروه تكريما مستحقا
ت�ق��دي��را ل�ج�ه��وده ف��ي تفعيل دور
االتحاد طوال فترة رئاسته التي
استمرت  3سنوات.
واوضح امني سر مجلس األمة
ال�ن��ائ��ب ع��ادل ال�خ��راف��ي ان تكريم
رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة م � � ��رزوق
ال � �غ ��ان ��م م �س �ت �ح��ق وه� � ��و ت �ك��ري��م
للكويت اساسا تمثل في شخص
ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م وق ��ال ان رئ��اس��ة
الغانم لالتحاد البرملاني العربي
ك� ��ان ل �ه��ا دور ف �ع ��ال وم �م �ي��ز ف��ي
امل�ن�ت��دي��ات ك��اف��ة ط ��وال  3س�ن��وات

وآخ � ��ره � ��ا م ��وق� �ف ��ه م� ��ع ال �ش �ق �ي �ق��ة
السعودية.
واض ��اف ان ت�ح��رك��ات الرئيس
ال � �غ� ��ان� ��م وال � ��وف � ��د ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف��ي
املحافل الدولية كانت مميزة وهو
امر نابع من خبراتهم السياسية
ال � �ت� ��ي اس � �ت � �م� ��دوه� ��ا م � ��ن ال� ��واق� ��ع
املحلي.
وأكد النائب د .محمد الحويلة
ان م��واق��ف ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م التي
ت��اب �ع�ن��اه��ا ع �ل��ى م� ��دار  3س �ن��وات
ك��ان��ت طيبة وم�ش��رف��ة خ��اص��ة ما
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ق �ض �ي��ة ال�ف�ل�س�ط�ي�ن�ي��ة
ال� �ت ��ي اس� �ت� �ح ��وذت ع �ل��ى اه �ت �م��ام
ك � �ب � �ي� ��ر م� � �ن � ��ه ح� � �ي � ��ث ط� � � � ��رح ه � ��ذا
امل � ��وض � ��وع ب � �ق� ��وة وف ��اع� �ل� �ي ��ة ف��ي

عادل الخرافي

د .محمد الحويلة

محمد الجبري

امل �ح��اف��ل ال��دول �ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة كما
س�ع��ى إل��ى إي �ج��اد ق �ن��وات ج��دي��دة
ل�ت�س�ل�ي��ط ال� �ض ��وء ع �ل��ى ال�ق�ض�ي��ة

املصيرية للعرب واملسلمني وهو
أم ��ر اي �ج��اب��ي وس��اه��م ف��ي تفعيل
رئاسة البرملاني العربي التفعيل

ال � �ص � �ح � �ي� ��ح وط� � ��ال� � ��ب ال� �ح ��وي� �ل ��ة
ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ب��االس �ت �م��رار في
دع ��م ال�ق�ض��اي��ا ال�ع��رب�ي��ة بفاعلية

كما ك��ان خ�لال رئ��اس�ت��ه لالتحاد
ال � �ب ��رمل ��ان ��ي ال � �ع� ��رب� ��ي خ �ص��وص��ا
القضية الفلسطينية.
واش��اد النائب محمد الجبري
بدور الغانم خالل رئاسة للبرملان
العربي وق��ال ان��ه كانت له بصمة
واض�ح��ة ف��ي كثير م��ن انتصارات
البرملاني العربي ف��ي ال��دف��اع عن
ال �ق �ض ��اي ��ا ال �ع ��رب �ي ��ة ح �ي ��ث ح�ق��ق
ال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م ان� � �ج � ��ازات ف��ي
القضايا العربية الشائكة وتطرق
ال��ى ام��ور ل��م يكن الح��د ان يجرؤ
أن يتحدث فيها وحظيت باشادة
عربية ال مثيل لها.

برلمان
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التشريعية توافق على رفع
الحصانة عن دشتي في قضيتين
أعلن مقرر اللجنة التشريعية
وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب اح� �م ��د
ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� �ن ��اء
ع � �ل� ��ى ط � �ل� ��ب ال � �ن � �ي� ��اب� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ق� ��ررت ب��اغ�ل�ب�ي��ة ال �ح �ض��ور رف��ع
الحصانة النيابية ع��ن النائب
د.ع � �ب � ��دال � �ح � �م � �ي � ��د دش � � �ت� � ��ي ف��ي
ال�ق�ض�ي��ة رق��م  2016-139حصر
ال �ف��روان �ي��ة امل �ق �ي��دة ب��رق��م -644
 2014جنح الفردوس واملتعلقة
بقضية تصريح في تويتر ضد
ال �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق م�س�ل��م ال �ب��راك
واي�ض��ا رف��ع الحصانة عنه في
ال �ق �ض �ي��ة رق� ��م  2015-46حصر
أمن دولة املقيدة برقم 2015-54

جانب من اجتماع لجنة التشريعية أمس

ج �ن��اي��ات أم ��ن دول ��ة بخصوص
قضية تأبني مغنية في بيروت.
وق��ال القضيبي ف��ي تصريح

صحفي ان اللجنة صوتت على
قانون تنظيم الخبرة بصيغته
ال�ن�ه��ائ�ي��ة ب��اج�م��اع ال�ح��اض��ري��ن

م�ض�ي�ف��ا ان ال �ل �ج �ن��ة ن��اق �ش��ت 3
م �ق �ت��رح��ات ف ��ي ب �ن��د اإلح � ��االت
ي � �ت � �ع � �ل ��ق ب� � ��اق � � �ت� � ��راح ب � �ق� ��ان� ��ون
بتعديل بعض أح�ك��ام القانون
رق� ��م  11ل �س �ن��ة  2015ب ��إص ��دار
ال �خ �ط��ة اإلن� �م ��ائ� �ي ��ة ل �ل �س �ن��وات
 2020-2019-2016-2015املقدمة
من األعضاء مشيرا انه تم دمج
املقترحات الثالثة والتصويت
ع � �ل � �ي � �ه� ��ا وامل� � � ��واف � � � �ق� � � ��ة ع� �ل� �ي� �ه ��ا
باإلجماع وإحالتها الى اللجنة
املختصة للنظر فيه.

الحريص :التشريعية تدرس قوانين
لمواجهة المتطاولين على رموز الدول
قال رئيس اللجنة التشريعية
في مجلس األمة مبارك الحريص
إن ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ت�ع�ك��ف اآلن على
دراس� ��ة وت �ط��وي��ر ق��وان�ين ج��دي��دة
ملواجهة أي عضو يقحم املجلس
ف��ي إش �ك��ال �ي��ات أو ي �ت �ط��اول على
رموز الدول الشقيقة.
وأك� � ��د ال� �ح ��ري ��ص ان امل �ج �ل��س
س�ي �س�ق��ط ع �ض��وي��ة دش �ت��ي ح��ال

تغيبه خمس جلسات في املجلس
مؤكدا في الوقت نفسه أن العضو
امل��ذك��ور تغيب حتى ال�ي��وم ثالث
جلسات وتبقت له جلستان فقط.
وأض � � � � ��اف م� � �ب � ��ارك ال� �ح ��ري ��ص
أن ال� ��رأي ال �ع��ام م�س�ت��اء مل��ا فعله
دش�ت��ي وأن مجلس األم��ة يواجه
ب �ت �س��اؤالت م��ن ال �ن��اس واإلع �ل�ام
ع � ��ن م� �ص� �ي ��ر دش � �ت� ��ي ف� �ض�ل�ا ع��ن

أن امل� � �ق � ��رب �ي��ن م � �ن� ��ه م � �س � �ت� ��اؤون
لتصرفاته وسلوكه .موضحا أن
اإلج� ��راءات ال�ت��ي اتخذها النائب
ال� �ع ��ام ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ج� �ي ��دة وف��ي
م �ك��ان �ه��ا ال �ص �ح �ي��ح أه �م �ه ��ا ه��و
رف ��ض ال �ع��ذر امل �ق��دم م��ن ال�ع�ض��و
دشتي.
وت � � ��اب � � ��ع :إن ق� � ��وان �ي ��ن ب �ع��ض
ال ��دول تمنع إح �ض��ار دش�ت��ي عن

طريق اإلنتربول غير أنه بمجرد
دخ��ول��ه ال �ك��وي��ت س�ي�ت��م ت�ج��ري��ده
من كافة االمتيازات املمنوحة له
من مجلس األمة نافيا في الوقت
نفسه حضور دشتي إلى مجلس
األمة في اليومني السابقني.
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الداخلية والدفاع:
تجنيس  4آالف شخص
في العام الجاري

جانب من اجتماع لجنة الدفاع والداخلية أمس

أوص� � ��ت ل �ج �ن��ة ش� � ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة
والدفاع البرملانية في اجتماعها أمس
االحد باملوافقة على االقتراح بقانون
ب�ت�ح��دي��د ال �ع��دد ال� ��ذي ي �ج��وز ل� ��وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة منحه الجنسية الكويتية
ل �ع��ام  2016ب�م��ا ال ي��زي��د ع�ل��ى ارب�ع��ة
آالف شخص ورفعه للمجلس بصفة
االستعجال.
وقال رئيس اللجنة النائب سلطان
ال�ل�غ�ي�ص��م ف��ي ت�ص��ري��ح للصحافيني
ع �ق��ب االج� �ت� �م ��اع ان ال �ل �ج �ن��ة أوص ��ت
كذلك باملوافقة على االقتراح بقانون
بتعديل بعض احكام القانون رقم 23
لسنة  1968بشأن نظام ق��وة الشرطة
بما يقضي بزيادة االجازات الخاصة
م ��ن دون م��رت��ب ال �ت��ي ت �م �ن��ح لعضو
ق ��وة ال �ش��رط��ة .واض� ��اف ان االج� ��ازات
ال �خ��اص��ة ت�ش�م��ل االج� � ��ازة ال��دراس �ي��ة
وال �ع�ل�اج وم��راف �ق��ة امل��ري��ض وال�ت�ف��رغ
العلمي وال�ت�ف��رغ ال��ري��اض��ي وم��راف�ق��ة
ال��زوج او ال��زوج��ة واالج ��ازات االخ��رى
ال �ت ��ي ت �م �ن��ح ل �ل �م��وظ �ف��ة وف� ��ق ق��ان��ون
الخدمة املدنية.

واف � ��اد ب ��أن ال �ل �ج �ن��ة أوص� ��ت ك��ذل��ك
ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى م �ق �ت��رح االس �ت �ع��ان��ة
ب��ال �ض �ب��اط ال ��ذي ��ن ت�ن�ت�ه��ي خ��دم�ت�ه��م
ألس � �ب� ��اب غ� �ي ��ر ت ��أدي� �ب� �ي ��ة ف� ��ي وزارة
ال��داخ�ل�ي��ة واالس �ت �ف��ادة منهم بمقابل
مكافأة مالية.
وق��ال ان اللجنة اوص��ت باملوافقة
ع �ل��ى م �ق �ت��رح ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
ال �ق��ان��ون رق ��م  26ل�س�ن��ة  1962ب�ش��أن
ت�ن�ظ�ي��م ال �س �ج��ون ب �م��ا ي �ق �ض��ي بحق
دخ� ��ول ع �ض��و ال �ن �ي��اب��ة امل �خ �ت��ص ال��ى
ال �س �ج��ن ف ��ي أي وق ��ت ول ��ه ال �ح��ق في
ف �ح ��ص ال� �س� �ج�ل�ات واالوراق ول �ك��ل
سجني كذلك الحق ف��ي مقابلة عضو
ال �ن �ي��اب��ة اث� �ن ��اء ت ��واج ��ده ف ��ي ال�س�ج��ن
وت � �ق� ��دي� ��م اي ش � �ك� ��وى ل � � ��ه .واض � � ��اف
ان ال �ل �ج �ن��ة اوص � ��ت أي �ض��ا ب��امل��واف �ق��ة
ضمن التعديالت على قانون تنظيم
السجون بمنح املسجون اجازة دورية
ل��زي��ارة اق��ارب��ه ح�ت��ى ال��درج��ة الثانية
مل � ��دة  72س ��اع ��ة ب� �ش ��رط ح �س��ن س�ي��ر
وس� �ل ��وك ال �س �ج�ي�ن ووف � ��ق ال �ض��واب��ط
التي تقررها وزارة الداخلية.

الميزانيات :تجاوزات في الصرف على بند المهمات
الرسمية بالمعلومات المدنية
ق � ��ال رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ي��زان �ي��ات
وال� � �ح� � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ع� ��دن� ��ان
ع�ب��دال�ص�م��د إن ال�ل�ج�ن��ة اجتمعت
مل�ن��اق�ش��ة م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للمعلومات املدنية للسنة املالية
 2017/2016وتبني لها ما يلي:
أوال :استمرار التعاقد
مع شركات بوظائف
يمكن شغلها بكويتيين:
رغ ��م م��واف �ق��ة م�ج�ل��س األم� ��ة في
دور االنعقاد السابق على ميزانية
الهيئة بتعهد حكومي لتصويب
ما يعتريها من مالحظات إال أنها
ما زال��ت تجدد عقودها مع إحدى
الشركات لتوفير عمالة فنية غير

ك��وي�ت�ي��ة بتخصصات غ�ي��ر ن��ادرة
ي �م �ك��ن اس �ت �ب ��دال �ه ��ا ب��ال �ك��وي �ت �ي�ين
لوظيفة مدخلي بيانات باملخالفة
لتوصيات اللجنة ووزارة املالية.
وأب � � � � ��دت ال� �ل� �ج� �ن ��ة اس� �ت� �ي ��اء ه ��ا
ال� �ش ��دي ��د ل� �ه ��ذا اإلص � � � ��رار امل �ت �ك��رر
س� �ن ��وي ��ا وأن ي � �ب� ��رر ب � � ��أن ت �ك �ل �ف��ة
ه� ��ذه ال �ع �ق��ود أرخ � ��ص م ��ن تعيني
الكويتيني حيث إنها بحاجة إلى
زي � ��ادة ع ��دد ال ��درج ��ات ال��وظ�ي�ف�ي��ة
ل� �ل� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ن� � �ظ � ��را ل �ت ��وس �ع �ه ��ا
واف�ت�ت��اح�ه��ا مل��راك��ز خ��دم��ة ج��دي��دة
حسبما أف ��اد امل��دي��ر ال �ع��ام وأك��دت
ال� �ل� �ج� �ن ��ة أه� �م� �ي ��ة امل � �س ��اه � �م ��ة ف��ي
تقليص طلبات التوظيف خاصة
وأن� � �ه � ��ا م � ��ن ال � �ج � �ه� ��ات امل ��رغ ��وب ��ة

جانب من اجتماع لجنة امليزانيات والحساب الختامي

وظيفيا وأن تضاعف من جهودها
الستقطاب الكويتيني.
إض ��اف ��ة إل� ��ى أن ارت � �ف ��اع ت�ك�ل�ف��ة
ال � �ع � �ق� ��ود االس � �ت � �ش� ��اري� ��ة س �ن��وي��ا

لتوفير عمالة فنية للهيئة باتت
غ �ي��ر م� �ب ��ررة وه� ��و م ��ا ي �ش �ي��ر إل��ى
أن م��ن ت�ت�ع��اق��د م�ع�ه��م ال�ه�ي�ئ��ة في
ه��ذا ال�ج��ان��ب ال ي�ق��وم��ون بتدريب

العنصر ال��وط�ن��ي ون�ق��ل ال�خ�ب��رات
لهم كي ُيستغنى عنهم مستقبال
ع � �ل � �م ��ا أن امل � �ب � �ل� ��غ امل � � �ق� � ��در ل �ب �ن��د
االس � �ت � �ش� ��ارات ف ��ي ال �س �ن��ة امل��ال �ي��ة
الجديدة  360أل��ف دينار وبزيادة
قدرها  60ألف دينار.
ووج � �ه� ��ت ال �ل �ج �ن��ة ب� � ��أن ت�ن�س��ق
ال �ه �ي �ئ��ة ووزارة امل ��ال� �ي ��ة ب ��إع ��ادة
هيكلة العقود املوقعة مع الشركات
ل� � �ص � ��ال � ��ح رف � � � ��ع ع � � � ��دد ال � � ��درج � � ��ات
ال ��وظ� �ي� �ف� �ي ��ة ل �ت �ع �ي�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
والعمل على تخفيض امليزانية بما
ال ي �ق��ل ع��ن  % 20م��ن امل �ص��روف��ات
الفعلية آلخر ميزانية علما أن هذا
اإلج��راء تطبقه اللجنة على جميع
الجهات الحكومية دون استثناء.

ثانيا :التواصل
مع الجهات الرقابية
وش� � � ��ددت ال �ل �ج �ن��ة ع� �ل ��ى أه �م �ي��ة
زيادة التنسيق مع الجهات الرقابية
وإي�ج��اد آل�ي��ات أك�ث� َ�ر ت��واص�لا معها
خاصة وأن الهيئة ليس فيها مراقب
لشؤون التوظف من ديوان الخدمة
امل��دن �ي��ة إض��اف��ة ل �ت �ج��اوزه��ا لجهاز
امل ��راق� �ب�ي�ن امل��ال �ي�ي�ن ب��ال �ص��رف دون
ع��رض ع��دد م��ن االس�ت�م��ارات عليهم
وهو ما يعد مخالفة مالية مع ضبط
بند املهمات الرسمية ال��ذي يشهد
ت� � �ج � ��اوزا ف� ��ي ال � �ص� ��رف وت �ص��وي��ب
بعض املالحظات املتعلقة باملخازن
وفق ضوابط ديوان املحاسبة.
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في سؤال برلماني إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح

أبل :ما طبيعة وقيمة الرسوم
التي تتقاضاها البنوك من عمالئها؟
وجه النائب د .خليل أبل سؤاال
ب��رمل��ان�ي��ا إل��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
ال � ��وزراء وزي ��ر امل��ال �ي��ة وزي ��ر النفط
ب� ��ال� ��وك� ��ال� ��ة أن � � ��س ال � �ص� ��ال� ��ح ح ��ول
الرسوم التي تتقاضاها البنوك من
عمالئها إلنجاز معامالتهم وطلب
النائب تزويده بما يلي:
 ك�ش��ف ب��ال��رس��وم امل��ال�ي��ة بكافةان ��واع� �ه ��ا وم� �ب ��ال ��غ ال� ��رس� ��وم ال �ت��ي
تفرضها البنوك واملصارف املحلية
ع �ل��ى ال �ع �م�لاء إلن �ج��از م�ع��ام�لات�ه��م
البنكية املعتمدة من البنك املركزي
ب �م��وج��ب ق� � ��رارات ول ��وائ ��ح ص ��ادرة
بهذا الشأن مع تزويدي باملستندات
ال � ��دال � ��ة ع �ل ��ى ذل � ��ك وال� � �ص � ��ادر ب�ه��ا
تعميم للبنوك وامل�ص��ارف املحلية
بهذه الرسوم.
 ه��ل ه �ن��اك رس ��وم ت �ف��رض علىال�ع�م�لاء ف��ي معامالتهم املصرفية
ُ
وي� � �ت � ��رك ام� � ��ر ت� �ح ��دي ��ده ��ا ل �ل �ب �ن��وك

وامل�ص��ارف املحلية من دون سلطة
او موافقة او رف��ض او اعتماد من
ال�ب�ن��ك امل��رك��زي؟ اذا ك��ان��ت االج��اب��ة
ب�ن�ع��م ف�ي��رج��ى ت��زوي��دي بمضمون
هذه الرسوم وانواعها وقيمتها.
 ه � � � ��ل ت � � ��وج � � ��د رس � � � � � � ��وم غ� �ي ��رم��رخ �ص��ة م ��ن ال �ب �ن��ك امل� ��رك� ��زي وال
ي�ج��وز للبنوك وامل �ص��ارف املحلية
تحصيلها م��ن ال�ع�م�لاء باملخالفة
ل �ل��وائ��ح وق � � ��رارات ال �ب �ن��ك امل��رك��زي؟
وم � ��ا ال� �ب� �ن ��وك او امل� � �ص � ��ارف ال �ت��ي
ق��ام��ت ب�ه��ذه امل�خ��ال�ف��ات إن وج��دت؟
وم� ��ا االج � � � ��راءات ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت��ي
يحق للبنك املركزي تطبيقها على
البنوك املخالفة في تحصيل رسوم
غ �ي��ر م�ع�ت�م��دة م ��ن ق�ب�ل�ه��ا ف ��ي ح��ال
ق� �ي ��ام أي ب �ن��ك او م� �ص ��رف م�ح�ل��ي
ب�ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا ع �ل��ى ع �م�لائ��ه اول م��رة
وكـــذلك فـــي حالة العود؟
 -هل هناك شكاوى من أي عمالء

د .خليل أبل

في أي من البنوك واملصارف املحلية
ت��م تسلمها ب�ش��أن تحصيل رس��وم
م �ن �ه��م ب �غ �ي��ر وج � ��ه ح ��ق مل �ع��ام�ل�ات
بنكية ال يجوز تحصيلها او نتيجة
عدم وجود لوائح او قرارات بشأنها
من البنك املركزي؟ اذا كانت االجابة

بنعم فيرجى ت��زوي��دي بالشكاوى
واالج� � � � ��راء ال� �ـ� �ـ ��ذي ات �ـ �خ �ـ ��ذه ال�ـ�ـ�ب�ن�ـ��ك
امل��رك��زي ب�ه��ذا ال�ش��أن ض��د البنك او
املصرف املحلي املخالف.
 ه ��ل ي �ح��ق ل�ل�ب�ن��ك امل ��رك ��زي فيأي وق��ت إص��دار تعاميم او ق��رارات
ت �ت �ع �ل��ق ب � ��إص � ��دار رس � � ��وم ج ��دي ��دة
ع �ل ��ى ع� �م�ل�اء ال� �ب� �ن ��وك وامل � �ص� ��ارف
املحلية ف��ي م�ع��ام�لات�ه��م املصرفية
او زيادتها؟ إذا كانت االجابة بنعم
ف�م��ا ال�س�ن��د ال �ق��ان��ون��ي ف��ي تطبيق
م �ث��ل ه� ��ذا االج � � ��راء؟ وه� ��ل ال��رس��وم
الحالية املطبقة على عمالء البنوك
واملصارف املحلية التي اقرها البنك
املركزي تستند الى قوانني صادرة
ب� �ه ��ذا ال � �ش� ��أن؟ اذا ك ��ان ��ت االج ��اب ��ة
بنعم فيرجى تزويدي بنسخة من
ال �ق��وان�ين ال �ت��ي ت �ح��دد ن ��وع وقيمة
ال��رس��وم ال�ت��ي يحق للبنك امل��رك��زي
إصدار قرارات ولوائح بشأنها.

الخرينج يطالب بإعادة العمل
بنظام العالج بالخارج
ط��ال��ب ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
االم� � ��ة م � �ب� ��ارك ال �خ ��ري �ن ��ج ن��ائ��ب
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
امل��ال �ي��ة ووزي� ��ر ال�ن�ف��ط ب��ال��وك��ال��ة
ان � ��س ال� �ص ��ال ��ح ب� ��إع� ��ادة ال �ع �م��ل
وال �ن �ظ��ام امل�ت�ب��ع ف��ي ال �ع�ل�اج في
ال� � �خ � ��ارج ك� �م ��ا ه� ��و م� �ع� �م ��ول ب��ه
ف��ي وزارات ال�ص�ح��ة وال��داخ�ل�ي��ة
وال��دف��اع وع ��دم ال�ع�م��ل باملقترح
ال��ذي ت��م رفضه م��ن قبل مجلس
االم � ��ة وم� ��ن ث ��م م��واف �ق��ة مجلس
ال ��وزراء مشكورا على توصيات
م�ج �ل��س االم� ��ة االخ� �ي ��رة ب��إع��ادة
ال� �ع� �م ��ل ب ��ال� �ن� �ظ ��ام امل � �ع � �م ��ول ب��ه
حاليا.
واك� � ��د ال �خ��ري �ن��ج ان امل��رض��ى
وامل � ��راف� � �ق �ي��ن س� ��واس � �ي� ��ة ف � ��ي ك��ل
ج� �ه ��ات االب � �ت � �ع ��اث ل� �ل� �ع�ل�اج ف��ي
ال�خ��ارج ف��ي ال��دول��ة م�ش��ددا على
اه �م �ي��ه ت �ي �س �ي��ر ع �ل��اج امل��رض��ي
وت � �ق� ��دي� ��م ك� � ��ل م� � ��ا ي � �س� ��اه� ��م ف��ي
عالجهم السريع سواء املادي او
النفسي.
وت�م�ن��ى ال�خ��ري�ن��ج م��ن ال��وزي��ر

مبارك الخرينج

ال � � �ص� � ��ال� � ��ح االي� � � � �ع � � � ��از ل� �ج� �ه ��ات
االخ � �ت � �ص� ��اص الع � � � ��ادة ال �ن �ظ��ام
املعمول ب��ه ف��ي السابق تيسيرا
ع�ل��ى امل��رض��ى ووم�س��اوات�ه��م مع
مبعوثي الجهات االخرى.

هل قدمت شركة أجنبية رشوة للفوز بعقد نفطي في الكويت؟

القضيبي :لدينا وثائق تطيح بوزير التجارة
وتنزع الثقة منه
أك ��د ال �ن��ائ��ب اح �م��د القضيبي
ان وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة
د.ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي س� ��وف يصعد
م �ن �ص��ة االس� �ت� �ج ��واب ف ��ي جلسة
مجلس االمة املقبلة وانه وزميله
النائب مبارك الحريص لديهما
من الوثائق واملستندات ما يكفي
ل�ل�اط��اح��ة ب��ال��وزي��ر ون � ��زع ال�ث�ق��ة
منه.
وأوضح القضيبي في تصريح
للدستور ان االستجواب سيبني
ال� �ح� �ل� �ق ��ة امل � �ف � �ق� ��ودة ف � ��ي ت �ع��ام��ل
ال��وزي��ر مع القانون حيث يسعى
الوزير باستمرار لكسر القانون
وتجاوزه في قراراته.
وب � �ي ��ن ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي ان� � � ��ه ت �م��ت
م �ن ��اق �ش ��ات ع� ��دي� ��دة م� ��ع ال� �ن ��واب
فيما ي�خ��ص االس �ت �ج��واب امل�ق��دم
م� �ن ��ه وزم � �ي � �ل� ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ب ��ارك
الحريص وتلمسنا منهم الوقفة
ال��دس�ت��وري��ة والقانونية م��ن هذا
االستجواب مشيرا ال��ى ان اغلب
امل�ن��اق�ش��ات ك��ان��ت ح��ول توضيح

ما تضمنته محاور االستجواب
ورؤيتنا فيما يخص املخالفات
والسلبيات املوجودة في الوزارة
أو الهيئة.
وق � � ��ال ال �ق �ض �ي �ب��ي ان ال ��وزي ��ر
اتخذ اج��راءات بشخصه مخالفة
ل�ل�ق��ان��ون وال�ح�ل�ق��ة امل �ف �ق��ودة هنا
ه��ي رغ��م ان��ه دك�ت��ور ف��ي القانون
اال أن��ه يعمد على كسر القانون
وه� ��ذه ال�ن�ق�ط��ة ل��م ن �ج��د ل�ه��ا حال
او م�ب��ررا موضحا ان االج ��راءات
ال �خ��اص��ة ب��ال�ق �س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة
ال� �ت ��ي ت �ن �ظ �م �ه��ا ق� � � ��رارات وزاري� � ��ة
وال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ع �م �ل��وا
بموجب هذه القرارات لكن الوزير
ك ��ان ي�ض�غ��ط ع�ل�ي�ه��م ل��وق��ف ه��ذه
االج��راءات التي اتخذتها الهيئة
بحق هذه القسائم.
وأض� � ��اف ال �ق �ض �ي �ب��ي أن دل �ي��ل
تورط الوزير في هذا الشأن سيتم
كشفه حني مناقشة االستجواب
ت� �ح ��ت ق� �ب ��ة ال � �ب� ��رمل� ��ان م �ب �ي �ن��ا ان
ت� � �ح � ��رك م � �ق� ��دم� ��ي االس� � �ت� � �ج � ��واب

أحمد القضيبي

مدعوم باملستندات والوثائق وال
يستند على مقاالت في الصحف
او معلومات من هنا وهناك وقال
ان االدلة التي نملكها تبني سعي
ال��وزي��ر ال ��ى ك�س��ر ال �ق��ان��ون ال��ذي
يفترض منه أن يحميه.
وم��ن جهة أخ��رى وج��ه النائب
أح�م��د القضيبي س��ؤاال برملانيا

ال��ى نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي � � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة ووزي � � � � ��ر ال �ن �ف ��ط
ب ��ال ��وك ��ال ��ة أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ح��ول
م ��ا ن �ش��ر ف ��ي ص �ح �ي �ف��ة ال �ت��اي �م��ز
البريطانية ب��أن اح��دى الشركات
النفطية األجنبية ارتكبت جريمة
رش � � ��وة ب �م �ب �ل��غ م �ل �ي��ون��ي دوالر
للفوز بعقد نفطي بالكويت..
وذك� � ��ر ن� ��ص ال � �س� ��ؤال ان � ��ه ورد
ف��ي صحيفة التايمز البريطانية
ب��ال�ع��دد ال �ص��ادر ب�ت��اري��خ  7ابريل
ت �ق��ري��ر ل�ل�م�ح��رر روب� ��ن باغنمتنا
(م� ��رف� ��ق ال �ت �ق��ري��ر امل � ��ذك � ��ور) ب��أن��ه
اطلع على وثائق يقوم بالتحقيق
ب�ه��ا مكتب االح �ت �ي��االت الخطيرة
البريطاني ()Serious Fraud Office
وت � �ب�ي��ن ق � �ي� ��ام اح� � � ��دى ال� �ش ��رك ��ات
النفطية االجنبية بارتكاب جريمة
رشوة بمبلغ مليوني دوالر وذلك
للفوز بعقد نفطي بالكويت وعليه
يرجى تزويدي وافادتي باآلتي:
 ه��ل ت��م أم سيتم  -ع��ن طريقوزارة ال �ع��دل او ال �ن��ائ��ب ال �ع��ام -

االت� � �ص � ��ال ب �م �ك �ت��ب االح� �ت� �ي ��االت
ال�خ�ط�ي��رة ال�ب��ري�ط��ان��ي (Serious
 )Fraud Officeلطلب املعلومات
الالزمة عن قيام احدى الشركات
النفطية بارتكاب جريمة رشوة
ب��ال �ك��وي��ت ل �ل �ف��وز ب �ع �ق��د ي�خ��ص
وزارة النفط او احدى املؤسسات
التابعة لها.
 هل تم أم سيتم مخاطبة فرعه��ذه ال�ش��رك��ة بالكويت او خ��ارج
ال� �ك ��وي ��ت ل �ت �ق��دي��م ك ��ل م ��ا ل��دي �ه��ا
م��ن ح�ق��ائ��ق ب �ش��أن ه ��ذه ال��واق�ع��ة
ل �ت �ق��دي �م �ه��ا ل �ل �ج �ه��ات امل �خ �ت �ص��ة
ومنها:
 م �ت��ى ق ��ام ��ت ال� �ش ��رك ��ة ب��دف��عمبلغ الرشوة املذكورة؟
 ك�ي��ف ت��م دف ��ع م�ب�ل��غ ال��رش��وةامل� � ��ذك� � ��ورة (ب� �ط ��ري� �ق ��ة ن� �ق ��دي ��ة او
التحويل)؟
 ه� ��ل ت� ��م ال �ت �ح ��وي ��ل ل �ح �س��ابال� �ش ��رك ��ة ب��ال �ك��وي��ت او ل �ح �س��اب
وكيلها املعتمد او لحساب آخر؟
 -مل��ن ت��م دف��ع ه��ذا املبلغ او من

ق��ام بتسلم ه��ذا امل�ب�ل��غ ومل ��اذا تم
دفعه؟
 م ��ا امل� �ش ��روع ال� ��ذي ف� ��ازت بهال� �ش ��رك ��ة ب ��ال� �ك ��وي ��ت ن �ظ �ي��ر ه ��ذا
املبلغ؟
 في حال رفض الشركة تزويدوزارت �ك��م امل��وق��رة بكل املعلومات
املطلوبة حول هذا األمر  -والذي
ي �ش �ك ��ل ج ��ري� �م ��ة وف� � ��ق ال� �ق ��ان ��ون
الكويتي  -هل سيتم شطب هذه
ال � �ش ��رك ��ة م � ��ن ال� �ع� �م ��ل م �س �ت �ق �ب�لا
بالكويت؟
 ف� � ��ي ح� � � ��ال اق� � � � � ��رار ال� �ش ��رك ��ةب��امل �خ��ال �ف��ة امل � ��ذك � ��ورة اع� �ل��اه ه��ل
سيتم الطلب م��ن ال�ش��رك��ة تقديم
اع �ت��ذار رس�م��ي وتغريمها ماليا
ب �م��ا ي �ت �ن��اس��ب وح �ج��م ال�ج��ري�م��ة
واعمالها الحالية لقيامها بهذا
الفعل املجرم قانونا؟
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أعلن تقديمه طلبا باستثناء تطبيق قانون الشرائح على القطاع السكني

عاشور :زيادة الكهرباء والماء
ستكون % 100
اع � �ل� ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ص� ��ال� ��ح ع ��اش ��ور
ع��ن رف �ض��ه ال �ت��ام مل �ش��روع ال�ق��ان��ون
ال �خ��اص ب �ش��رائ��ح ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
س � � ��واء م� ��ا ت ��وص� �ل ��ت ال� �ي ��ه ال �ل �ج �ن��ة
املالية واالقتصادية او ما جاءت به
الحكومة.
وذكرعاشور :ان ما توصلت اليه
اللجنة سيشمل كل املواطنني دون
استثناء مردفا أن التطبيق سيكون
في عام  ٢٠١٨فلماذا تريد الحكومة
تحميل املجلس الحالي اعباء مالية
اضافية على املواطن واملقيم؟
وت� � �س � ��اءل :ه� ��ل ال �ح �ك��وم��ة ت��رى
ه��ذا املجلس ودي�ع��ا وس�ه�لا ولذلك
ت��ري��د ان ت�م��رر ال�ق��وان�ين ال�ت��ي تمس
ج�ي��ب امل��واط�ن�ين مطالبا ب��أن يترك
االم��ر إل��ى املجلس القادم ليبت فيه
ويتحمل مسؤولياته.

واع� �ل ��ن ع ��اش ��ورع ��ن ان� ��ه س�ي�ق��دم
ط �ل �ب��ا ن �ي��اب �ي��ا ب��اس �ت �ث �ن��اء ت�ط�ب�ي��ق
ق��ان��ون ال �ش��رائ��ح ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة على
القطاع السكني بصورة عامة وقال:
ال�ب��دء باصحاب ال��دخ��ول امل�ح��دودة
وامل � �ت� ��وس � �ط� ��ة ش � � ��يء غ� �ي ��ر م �ق �ب��ول
نهائيا ومن يقبل بهذا االمر فعليه
ان يتحمل وزر م��ا يصيب امل��واط��ن
في زي��ادة االسعار واوض��ح عاشور
ان االرق� � � ��ام ال� �ت ��ي ن� �ش ��رت ه ��ي غ�ي��ر
صحيحة كليا.
وع��رض ع��اش��ور ف��ات��ورة كهرباء
ت� �خ� �ص ��ه ص � � � � ��ادرة ف � ��ي  ٢٠م � ��ارس
امل��اض��ي معدل االس�ت�ه�لاك الشهري
فيها  ٣٥ال��ف كيلو واط م��ؤك��دا أنه
ليس هناك ما يروجون له بـ ٦االلف
كيلو واط.
وك� � �ش � ��ف ع� � ��اش� � ��ور ان ال� � ��زي� � ��ادة

صالح عاشور

س� �ت� �ك ��ون ب �ن �س �ب��ة  ٪١٠٠ألس� �ع ��ار
الكهرباء واملاء.
وت��اب��ع :ان �ن��ا أم ��ام ق��ان��ون خطير
ي�م��س ال�ج�م�ي��ع م��واط�ن�ين ومقيمني

وف ��ي ح��ال��ة امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال �ق��ان��ون
نحن أم��ام زي ��ادة اس�ع��ار كبيرة في
ظل عدم ق��درة الحكومة على ضبط
االسعار.
واضاف :يفترض أن يتم تأجيل
ال� � �ق � ��ان � ��ون ل � �ح �ي�ن ط � � ��رح م �ن��اق �ص��ة
ال �ع��دادات الذكية ودراس ��ة الفواتير
دراس � ��ة م�ت��أن�ي��ة ودق �ي �ق��ة وم ��ن ب��اب
أول � ��ى أن ي �ت��م اع� �ط ��اء ف �ت��رة س�م��اح
ل �ل �ج �م �ي��ع م ��ن م ��واط� �ن�ي�ن وم�ق�ي�م�ين
ل� � �ح �ي��ن االن � � �ت � � �ه� � ��اء م � � ��ن م � ��وض � ��وع
ال� � �ع � ��دادات وال� �ش ��رائ ��ح ال� �ت ��ي ت��ري��د
تطبيقها الحكومة.
وق ��ال ع��اش��ور ان ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
وال �ح �ك��وم��ة ب �ه��ذا ال �ق��ان��ون ستمس
دخ��ل امل��واط��ن وه��ذا القانون كارثي
جدا لذلك أنا ضد هذا القانون.

برلمان
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حماية األموال تناقش
تقرير المحاسبة عن بيع
الشركات الحكومية
ت� � �ع� � �ق � ��د ال� � � � �ي � � � ��وم ل� �ج� �ن� �ت ��ا
امل �ي��زان �ي��ات وح�م��اي��ة األم ��وال
ال� � � �ع � � ��ام � � ��ة اج � �ت � �م� ��اع � �ي � �ه � �م� ��ا
االس�ب��وع��ي ملناقشة ع��دد من
امل ��وض ��وع ��ات ح �ي��ث ت�ج�ت�م��ع
ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات وال�ح�س��اب
ال �خ �ت��ام��ي مل �ن��اق �ش��ة م�ي��زان�ي��ة
ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة ال� � �ع � ��ام � ��ة ل � �ش� ��ؤون
ذوي االع ��اق ��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
 2017/2016بحضور ممثلني
ع � ��ن ك � ��ل م � ��ن وزارة امل ��ال� �ي ��ة
ودي� � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ودي � ��وان
ال� � �خ � ��دم � ��ة امل � ��دن� � �ي � ��ة وج � �ه� ��از
امل��راق �ب�ي�ن امل��ال �ي �ي�ين وال�ه�ي�ئ��ة
العامة ل�ش��ؤون ذوي االعاقة
وما يستجد من أعمال.
ك�م��ا تجتمع لجنة حماية

االموال العامة ملناقشة تقرير
ال �ل �ج �ن ��ة ع� ��ن ت� �ق ��ري ��ر دي� � ��وان
امل � �ح� ��اس � �ب� ��ة ب� � �ش � ��أن ت �ك �ل �ي��ف
م�ج�ل��س االم ��ة ل�ع�م�ل�ي��ات بيع
الشركات التي تمتلك الهيئة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل�ل�اس� �ت� �ث� �م ��ار م � ��ا ال
يقل ع��ن  ٪ 50م��ن رأسمالها
ومناقشة تقرير قضايا املال
ال�ع��ام للفترات م��ن  2013الى
 2015وما يستجد من أعمال.

سأل عن العالقة بين هيئة االستثمار ومجموعة ستيت ستريت األميركية

الطريجي :السكن الخاص خط أحمر ولن نحمل
المواطن مسؤولية التقاعس الحكومي
ح � �م� ��ل ال� � �ن � ��ائ � ��ب د.ع� � � �ب � � ��د ال� �ل ��ه
ال �ط��ري �ج��ي ال �ح �ك��وم��ات ال �س��اب �ق��ة
وال �ح �ك ��وم ��ة ال �ح��ال �ي��ة م �س��ؤول �ي��ة
الجدل الدائر حول كيفية الخروج
من األزمة االقتصادية الناجمة عن
ان �خ �ف��اض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط وال�ع�م��ل
ع � �ل� ��ى زي � � � � ��ادة رس � � � ��وم اس� �ت� �ه�ل�اك
ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء م��ؤك��دا أن السكن
ال � �خ� ��اص خ� ��ط أح� �م ��ر ول � ��ن ن�ق�ب��ل
ب��أن يتحمل امل��واط�ن��ون إخفاقات
الحكومة.
وأض ��اف ف��ي تصريح صحافي
أن التخبط ال�ح�ك��وم��ي ف��ي تقديم
ال �ح �ل��ول امل �ت ��أخ ��رة ي��ؤك��د أن �ه��ا ال
ت� �ت� �ع ��ام ��ل ب ��ال� �ش� �ك ��ل ال� �س� �ل� �ي ��م م��ع
ال��وض��ع االق�ت�ص��ادي االستثنائي
م��ؤك��دا أن م �ش��روع ال �ح �ك��وم��ة في
شأن تعديل تعرفة رسوم استهالك
الكهرباء وامل��اء دليل على فشلها
طوال السنوات السابقة في ضبط
االس �ت �ه�ل�اك وال �ح��د م��ن ال�ت��رش�ي��د
وك��ذل��ك ف ��إن ال �ح �ك��وم��ة ل��م ت��وص��ل
ف��وات �ي��ر االس �ت �ه�ل�اك ف��ي م��وع��ده��ا
م��ا يعني ال�ت�ق��اع��س ع��ن تحصيل
أموالها.

وأش � � � � � � ��ار إل� � � � ��ى أن م � � ��ن ص � ��ور
ال � � �ه� � ��درع� � ��دم إل � ��زام� � �ه � ��ا أص � �ح� ��اب
امل�ج�م�ع��ات ال �ت �ج��اري��ة وال �ع �م��ارات
تركيب ع��داد كهرباء لكل شقة أو
محل األم��ر ال��ذي دفع قاطني هذه
ال�ش�ق��ق وامل �ح�ل�ات وم�ع�ظ�م�ه��م من
ال��واف��دي��ن إل��ى استخدام الكهرباء
وامل ��اء ب�لا ح�س��اب وال تقنني ألن��ه
ل��ن ي��دف��ع ق�ي�م��ة اس�ت�ه�لاك��ه وال�ت��ي
ي ��دف� �ع� �ه ��ا ص� ��اح� ��ب ال� � �ع� � �م � ��ارة او
املجمع والذي يتفق مع املستأجر
ع �ل��ى دف� ��ع اي� �ج ��ار ش �ه ��ري ي�ش�م��ل
اس�ت�ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ك�م��ا أن
ال�ك�ه��رب��اء ال�ت��ي تصرفها يافطات
امل �ح�ل�ات م��رت�ف�ع��ة ج ��دا وال ي�ج��وز
استمرارها بالسعر الحالي.
وذك��ر الطريجي أن الحكومات
السابقة تغافلت عن تقديم الحلول
ال �ن��اج �ع��ة وال� �ج ��ذري ��ة ل�ل�ك�ث�ي��ر من
املالحظات التي وردت في تقارير
دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة وت ��وص� �ي ��ات
مجلس االم��ة ول��م تستغل الوفرة
امل��ال�ي��ة حينها األم ��ر ال ��ذي ساهم
ف ��ي ت �ف��اق��م امل �ش��اك��ل ح �ت��ى ب�ل�غ��ت
أحيانا حدا تستعصي على الحل

د.عبدالله الطريجي

م��ا دف��ع الحكومة إل��ى البحث عن
ح�ل��ول م��ن ش��أن�ه��ا م��س امل��واط�ن�ين
الذي أصبح قدرهم تحمل أخطاء
وإخ �ف��اق��ات ال �ح �ك��وم��ات ال�س��اب�ق��ة
وه��و م��ا س�ت�ت�ص��دى ل��ه ك��ي يبقى
امل��واط��ن ف��ي م��أم��ن م��ن التخبطات
الحكومية املتالحقة.
وأوض� ��ح أن ال�ت��رش�ي��د مطلوب
ل� �ك ��ن ال �ح �ك �م��ة ت �ق �ت �ض��ي ب �ت �ق��دي��م
عالج جذري وشامل ووفق مراحل
م�ت��درج��ة لتقييم ال�ن�ت��ائ��ج ويجب

أال يكون ضحيتها املواطن وقال:
ل �ي��س م ��ن امل �ن �ط��ق وال ال �ع �ق��ل أن
تتقاعس الحكومة سنوات وربما
ع � �ق ��ودا م ��ن ال ��زم ��ن ع ��ن ت�ح�ص�ي��ل
م� �س� �ت� �ح� �ق ��ات� �ه ��ا ل � � � ��دى ال � �ج � �ه� ��ات
ال �ح �ك ��وم �ي ��ة وب � �ع ��ض امل �ت �ن �ف��ذي��ن
وم�ع��ال�ج��ة ال�خ�ل��ل اإلق �ت �ص��ادي ثم
ت ��أت ��ي ال� �ي ��وم ل �ت �ح��اس��ب امل ��واط ��ن
وتحمله نتيجة هذا التقاعس.
وأش � ��ار ال �ط��ري �ج��ي إل ��ى تخبط
الحكومة في مسألة رفع الدعم عن
ال��دي��زل وم ��ا ت�ب��ع ذل ��ك م��ن ارت �ف��اع
ف��اح��ش ب��أس �ع��ار ال �س �ل��ع وه ��و ما
قد يتكرر في حال رفعت الحكومة
أسعار الكهرباء وامل��اء بال دراس��ة
ف�ن�ي��ة واق �ت �ص��ادي��ة منطقية الفتا
إلى أن الحكومة تراجعت عن رفع
اسعار الديزل مؤقتا تحت ضغط
النواب.
وت�س��اءل الطريجي ه��ل تضمن
ال�ح�ك��وم��ة ع ��دم ح ��دوث ارت �ف��اع��ات
م �ص �ط �ن �ع��ة ف � ��ي أس� � �ع � ��ار ال �س �ل��ع
اإلس �ت �ه�ل�اك �ي��ة ب �ع��د رف � ��ع أس �ع��ار
ال �ك �ه��رب��اء؟ وه ��ل ت �ج��رؤ الحكومة
ع�ل��ى م��واج�ه��ة وم�ح��اس�ب��ة التجار

ال � ��ذي � ��ن س� �ي� �س� �ت� �غ� �ل ��ون ال� �ت� �ع ��رف ��ة
ال� � �ج � ��دي � ��دة ل� �ل� �ك� �ه ��رب ��اء ف� � ��ي رف� ��ع
مصطنع لألسعار؟
ومن جهة أخرى وجه الطريجي
س� ��ؤاال إل ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء ووزير املالية ووزير النفط
أنس الصالح.
وجاء في نص السؤال:
 ن�ش��رت ج��ري��دة ال ��راي بتاريخ 7اب��ري��ل  2016ع��دد  13429خبرا
صحفيا بعنوان هيئة االستثمار
ضحية قضية احتيال في اميركا
يرجى اإلفادة بمدى صحة الخبر
وتوضيح م��دى صحة املعلومات
امل�ن�س��وب��ة إل ��ى م�ج�م��وع��ة -ستيت
س � �ت� ��ري� ��ت -امل� ��ال � �ي� ��ة األم� ��ري � �ك � �ي� ��ة -
ب ��ال� �ت ��آم ��ر ع� �ل ��ى س� �ت ��ة ع � �م �ل�اء م��ن
بينهم الهيئة العامة لالستثمار
في الكويت.
 يرجى توضيح عالقة الهيئةال�ع��ام��ة لالستثمار م��ع املجموعة
امل��ال �ي��ة امل ��ذك ��ورة وت��اري �خ �ه��ا وم��ا
ه� ��ي ط �ب �ي �ع��ة ال� �ع�ل�اق ��ة امل ��ال� �ي ��ة أو
االس � �ت � �ث � �م� ��اري� ��ة م� � ��ع امل� �ج� �م ��وع ��ة
األم �ي��ري �ك �ي��ة وم �ك �ت �ب �ه��ا ف ��ي ل�ن��دن

وقيمة أموال الهيئة أو مكتبها في
ل �ن��دن امل�س�ت�ث�م��رة ل ��دى امل�ج�م��وع��ة
املالية األميريكية.
 م� � ��ا ه� � ��ي اإلج� � � � � � � � ��راءات ال� �ت ��يات �خ ��ذت �ه ��ا ال �ه �ي �ئ��ة ب� �ش ��أن م� ��ا ت��م
ن� �ش ��ره ع� ��ن ع � �م� ��والت وات� �ه ��ام ��ات
ب��االح�ت�ي��ال ب��ال�ت�ع��ام��ل ب��ال�س�ن��دات
امل��ال�ي��ة واالرت �ب��اط بعمليات غش
في الشكوى املرفوعة من املحكمة
ال� �ف� �ي ��درال� �ي ��ة ف� ��ي ب ��وس� �ط ��ن ح�ي��ث
م �ق��ر ال �ب �ن��ك م ��ع ت� ��زوي� ��دي ب�ن�س��خ
ع ��ن امل �خ ��اط �ب ��ات ال��رس �م �ي��ة ب �ه��ذا
الخصوص.
 ف� ��ي ح ��ال ��ة ص � � ��دور أي ب �ي��انص �ح �ف��ي ب��ال �ن �ف��ي أو ال �ت��وض �ي��ح
بشأن ما تم نشره يرجى تزويدي
بنسخة عن البيان.
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أكد لبرنامج من اآلخر أن فزعة مجلس األمة ضاعفت مسؤولياتنا

أبل :التاريخ سيذكر دور سمو األمير
في حل القضية اإلسكانية
ك � �ش� ��ف وزي� � � � ��ر ال � � ��دول � � ��ة ل � �ش� ��ؤون
اإلس �ك��ان ي��اس��ر أب��ل خ�ل�ال ل�ق��ائ��ه في
ب��رن��ام��ج م ��ن اآلخ � ��ر ع �ل��ى ت �ل �ف��زي��ون
امل �ج �ل��س ع ��ن ع �ق��وب��ات رادع � ��ة بحق
امل� �ت� �س� �ب� �ب�ي�ن ف� � ��ي ع� � �ي � ��وب ال� �ب� �ي ��وت
ال �ح �ك��وم �ي��ة ب �م �ن �ط �ق��ة ش� �م ��ال غ ��رب
الصليبيخات وغ�ي��ره��ا م��ن املناطق
ن��اف �ي��ا ال �ت �ص��ري �ح��ات امل �ف �ب��رك��ة ال�ت��ي
نسبت إليه حول تلك القضية.
وقال أبل :اطمئن املواطنني بأننا
ال نقف متفرجني حيال تلك القضية
وق ��د ب ��دأن ��ا ب��ال �ف �ع��ل إج ��راءات� �ن ��ا من
خ�لال سحب امل�ش��اري��ع م��ن املقاولني
وصدور قرار بأبعادهم عن املشاريع
املستقبلية فضال عن عقوبات بشأن
الجهاز اإلشرافي باملؤسسة العامة
للرعاية السكنية.
وت ��اب ��ع :م ��ن ال �س �ه��ل إح ��ال ��ة امل�ل��ف
إل ��ى ال�ن�ي��اب��ة ول�ك�ن�ن��ا ال ن��ري��د كبش
ف � ��داء ون ��رغ ��ب ف ��ي م �ح��اس �ب��ة رادع� ��ة
ت�ح�ت��اج إل��ى االط�م�ئ�ن��ان إل��ى سالمة
إجراءاتنا وقد تم تشكيل لجنة فنية
متخصصة ب��رئ��اس��ة معهد الكويت
لألبحاث العلمية قبل ظهور املقاطع
امل � �ت� ��داول� ��ة ع� �ل ��ى م� ��واق� ��ع ال� �ت ��واص ��ل
االجتماعي وسيتم تحويل املخطئ
إل ��ى ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة م��ؤك��دا تحمله
كامل املسؤولية تجاه تلك القضية
وت �ف �ه �م��ه الس� �ت� �ي ��اء امل� ��واط � �ن �ي�ن م��ن
املالحظات على بعض البيوت التي
تم تسليمها ألصحابها ووج��ه لهم
رسالة بأنه لن يتنصل من املسؤولية
وعلى استعداد تام لتحملها وأنه لن
يقبل بالتقصير واإلهمال ومستمر
بممارسة مطلق صالحياته لردع كل
مخالف ومؤكدا أن املخطئ سيأخذ
جزاءه أيا كان اسمه.
وف� �ص ��ل أب � ��ل ت ��داع� �ي ��ات ال �ق �ض �ي��ة
ق��ائ�لا :لقد وزع�ن��ا  4452بيتا وشقة
ف��ي م�ن��اط��ق ص �ب��اح األح �م��د وج��اب��ر
األحمد وشمال غ��رب الصليبيخات
وح� � �ج � ��م امل� �ل��اح � � �ظ� � ��ات م� � ��ن م �ج �م��ل
امل�ش��اري��ع ت�ص��ل نسبتها إل��ى % 14
ب�م�ع��دل  632ب�ي�ت��ا وق ��د ت��م معالجة
تلك املالحظات في  572بيتا وشقة
م ��ا ي�ع�ن��ي أن  % 90م ��ن امل�لاح �ظ��ات
امل � ��وج � ��ودة ت� ��م م �ع��ال �ج �ت �ه��ا وش� ��دد
على أن نسبة املالحظات وإن كانت
ط �ب �ي �ع �ي��ة إذا م � ��ا ق � ��ورن � ��ت ب �ح �ج��م
امل�ل�اح� �ظ ��ات ف ��ي ال �س ��اب ��ق إال أن� ��ه ال
ي�ق�ب��ل ب �ه��ا وال ب�ت�س�ل�ي��م ب �ي��ت واح��د
ل �ل �م ��واط �ن�ي�ن ي� ��وج� ��د ب� ��ه ع � �ي� ��وب او
مالحظات.
المطور العقاري
وك� � �ش � ��ف اب � � ��ل ف� � ��ي ه � � ��ذا ال � �ص� ��دد
ع��ن أن ��ه م��ن ض �م��ن اإلج � � ��راءات ال�ت��ي

ت� ��م ات � �خ� ��اذه� ��ا ل� �ت�ل�اف ��ي ت � �ك� ��رار ت�ل��ك
امل�لاح �ظ��ات ات �خ��اذ ق ��رار ب �ع��دم ب�ن��اء
البيوت عن طريق مؤسسة الرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة ح�ي��ث س�ي�ك��ون ال �ب �ن��اء عن
ط��ري��ق امل �ط��ور ال �ع �ق��اري وأن ��ه ق��د تم
حجز منطقتني ف��ي م�ش��روع جنوب
امل �ط�ل�اع ت �ض��م م ��ا ب�ي�ن خ�م�س��ة آالف
إل ��ى س�ت��ة آالف ب�ي��ت وذل ��ك للتغلب
على السلبيات الحاصلة من ناحية
التصميم وسرعة اإلنجاز والجودة
ف�ض�لا ع��ن ف�ه��م امل �ط��ور الح�ت�ي��اج��ات
األس� � ��ر ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��دل�ل�ا ع �ل��ى ذل��ك
ب�ت�ج��ارب ال�ب�ي��وت الحكومية وال�ت��ي
يلجأ ما يقارب  % 70من أصحابها
إل ��ى إدخ � ��ال ت �ع��دي�لات ع�ل�ي�ه��ا الف�ت��ا
إل � ��ى أن ك� ��ل امل � �ش� ��اري� ��ع اإلس �ك��ان �ي��ة
ستقوم عليها ش��رك��ات عاملية ب��دءا
م ��ن ال �ت �خ �ط �ي��ط وال �ت �ص �م �ي��م وح�ت��ى
املقاولني لضمان تقديم أفضل جودة
ممكنة.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر ث�م��ن أب ��ل ال��دع��م
ال �س��ام��ي م ��ن ص��اح��ب ال �س �م��و أم�ي��ر
البالد مؤكدا أن التوجيهات األميرية
ال��دور األكبر في تحرير الكم الكبير
م ��ن األراض� � � ��ي ك��اش �ف��ا ع ��ن م�ت��اب�ع��ة
سموه أدق التفاصيل حول املشاريع
اإلس �ك��ان �ي��ة وأن ال �ت��اري��خ سيسجل
ل �س �م��وه دع �م��ه ل�ل�ق�ض�ي��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
وس �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د وس �م��و رئ�ي��س
مجلس الوزراء الذي يتابع باستمرار
مدى تعاون الجهات الحكومية ويتم
العمل تحت إشرافه املباشر موجها
الشكر لرئيس مجلس األمة والنواب
وأع� �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة اإلس �ك��ان �ي��ة على
ال��دع��م غ�ي��ر امل �ح��دود وق ��ال إن فزعة
م �ج �ل��س األم � ��ة ل�ل�ق�ض�ي��ة اإلس �ك��ان �ي��ة

احد املشاريع االسكانية

ياسر أبل

سهلت علينا الكثير من األم��ور كما
أنها حملتنا مسؤولية مضاعفة.
وأكد أن رفع الرقابة املسبقة إحدى
ص� ��ور ال �ت �ع��اون امل �ث �م��ر م ��ن مجلس
األم � ��ة وأن � ��ه س �ي �س��اع��د ف ��ي تقليص
ال ��دورة املستندية وأن ��ه ق��د ج��اء في
وق � ��ت ن� �ح ��ن ف� ��ي أم � ��س ال� �ح ��اج ��ة ل��ه
وسيوفر الوقت الكافي إلنجاز املهام
ف ��ي م��وع��ده��ا م��وض �ح��ا أن امل�ج�ل��س
والحكومة نجحوا في تطبيق املادة
 50م��ن ال��دس�ت��ور بطريقة صحيحة
م � ��ن ح� �ي ��ث ال� �ع� �م ��ل ب� � � ��روح ال� �ف ��ري ��ق
الواحد لحل القضية اإلسكانية التي
اعتبرها مثاال حيا لقدرة الكويتيني
ع �ل��ى ال �ت �غ �ل��ب ع �ل��ى ج�م�ي��ع امل�ش��اك��ل

والعمل في سبيل الوطن واملواطن.
جنوب المطالع
وف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب �م �ش��روع ج�ن��وب
املطالع أوضح أبل بأنه في  24أبريل
ال �ج ��اري س�ي�ت��م ت��وق�ي��ع ع�ق��د البنية
ال�ت�ح�ت�ي��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة مل��دي �ن��ة ج�ن��وب
امل�ط�لاع وب�ع��ده��ا بشهرين أو ثالثة
أش� �ه ��ر س �ي �ت��م ت��وق �ي��ع ع �ق��د ال �ب �ن �ي��ة
ال �ت �ح �ت �ي��ة ال �ف ��رع �ي ��ة ل� �ع ��دد  18أل ��ف
قسيمة ووحدة سكنية وبعدها عقد
ال�ب�ن�ي��ة ال�ت�ح�ت�ي��ة ال�ف��رع�ي��ة ل �ع��دد 12
ألف وحدة وقسيمة مؤكدا أن املدينة
س �ي �ت��م إن �ش��اؤه��ا ع �ل��ى ط � ��راز ع��امل��ي
متميز كما طمأن أن املشروع يمضي

وف � �ق� ��ا ل � �ل � �ج ��دول ال ��زم � �ن ��ي امل �خ �ط��ط
وسيستلم املواطن رخصة البناء في
نهاية عام  2018أو بداية عام 2019
على أقصى تقدير.
وأكد أبل أن الوضع املالي الحالي
لن يؤثر على مشروع مدينة جنوب
املطالع تحديدا وال على أي مشروع
إسكاني آخ��ر وأن��ه ملتزم بتعهداته
مل �ج �ل��س األم � � ��ة وال � � �ج� � ��دول ال��زم �ن��ي
املتفق عليه بني السلطتني باالنتهاء
م��ن تسليم  60أل��ف قسمية ووح��دة
س�ك�ن�ي��ة ف��ي غ �ض��ون  5س �ن��وات كما
هو مقرر.
ورد أب � ��ل ع� �ل ��ى االت � �ه� ��ام� ��ات ب ��أن
ال�ت��وزي��ع يقتصر على ال ��ورق بأنها
ت� ��زع � �ج� ��ه ألن� � �ه � ��ا ت� �س� �ب ��ب إح� �ب ��اط ��ا
ألص � �ح ��اب ال �ط �ل �ب��ات وت ��ؤث ��ر ف�ي�ه��م
سلبا وقال إن أبلغ رد على من يوجه
ت�ل��ك االت �ه��ام��ات ه��و ال�ع�ق��ود املوقعة
للبنية التحتية في كثير من املناطق
وما سيتم توقيعه مبشرا املواطنني
ب ��أن م �ش��روع غ ��رب ع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك
ي �ن �ج��ز أس� � ��رع م ��ن ج� � ��دول ال�ت�س�ل�ي��م
وسيبدأ تسليم املواطنني ف��ي شهر
أكتوبر .2017
ون�ف��ى أب��ل وج��ود خ�لاف حكومي
حول مشروع جنوب سعد العبدالله
وإن �م��ا م �ع��وق��ات ت��م ال �ت �ع��ام��ل معها
س��ري �ع��ا ح �ي��ث ش �ك �ل��ت ل �ج �ن��ة ب �ه��ذا
الخصوص ورف��ع األم��ر إل��ى مجلس
ال � ��وزراء ال ��ذي ك�ل��ف لجنة ال�خ��دم��ات
ال� � ��وزاري� � ��ة م �ع��ال �ج��ة ت �ل ��ك ال �ع ��وائ ��ق
وإزالتها وصدر قرار مجلس الوزراء
ب �ت �ك �ل �ي��ف ه �ي �ئ��ة ال� �ص� �ن ��اع ��ة إلزال� � ��ة
اإلط��ارات أم��ا امل��زارع فتعمل البلدية
ع � �ل ��ى إي� � �ج � ��اد ب � ��دائ � ��ل ألص �ح ��اب �ه ��ا
م �ع��رب��ا ع ��ن ش �ك��ره ل �ج �ه��از ال�ب�ل��دي��ة
وك��ل الجهات الحكومية على حسن
تعاونها.
وأش� � ��ار إل� ��ى وج � ��ود ت��أخ �ي��ر ف��ي
ت��وق�ي��ع ع �ق��ود ال�ت�ص�م�ي��م ال�خ��اص��ة
م �ش ��روع ج �ن��وب س �ع��د ال �ع �ب��د ال�ل��ه
لوجود املشروع في ديوان املحاسبة
غ� �ي ��ر أن ال� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات مل��ؤس �س��ة
الرعاية السكنية باالستعداد للبدء
مباشرة فور الحصول على موافقة
ال��دي��وان م��ؤك��دا ال �ت��زام��ه ب��ال�ج��دول
ال��زم�ن��ي وال �ت��وزي �ع��ات خ�ل�ال ال�ع��ام
امل��ال��ي  2018 / 2017كما ه��و مقرر
م ��وض �ح ��ا أن � ��ه ب �ع ��د ت ��وق �ي ��ع ع �ق��ود
مدينة سعد العبد الله سيأتي دور
منطقة جنوب صباح األحمد وأنه
ك��ان م��ن املفترض أن ي��أت��ي مشروع
مدينة الخيران ولكن بعد استالمنا

التتمة ص11

ولي العهد يتابع
أعمالنا ورئيس
الوزراء يشرف
عليها إشرافا
مباشرا
الوضع المالي
الحالي لن يؤثر على
مشروع مدينة
جنوب المطالع
ملتزمون
بتعهداتنا بتسليم
المواطنين  60ألف
قسيمة ووحدة
سكنية في غضون
 5سنوات
تسليم رخصة
البناء بمشروع
المطالع نهاية
 2018ومشروع
غرب عبداهلل
المبارك في شهر
أكتوبر 2017
تعاون جاد مع
لجنة المرأة
لتعديل التشريعات
التي تدعم حصولها
على حقوقها
اإلسكانية

aldostoor

االثنين  04رجب  11 . 1437أبريل 2016

تلفزيون المجلس

11

أشاد بالدعم غير المحدود من مجلس األمة واللجنة اإلسكانية

نحتاج لتشريعات تحدد دور القطاع الخاص
في مرحلة ما بعد إنشاء المدن الجديدة
تتمة المنشور ص 10
أرض ج� �ن ��وب ص� �ب ��اح األح � �م� ��د ت��م
دراس� � � ��ة امل � ��وض � ��وع م� ��ع امل �س �ت �ش��ار
ال �ع��امل��ي وب �ن ��اء ع �ل��ى ت �ل��ك ال ��دراس ��ة
تم تأجيل مشروع الخيران إل��ى ما
بعد مشروع جنوب صباح األحمد
ونعد اآلن لطرح امل�ش��روع لشركات
ع ��امل� �ي ��ة ك� �م ��ا أن ق ��رب ��ه م� ��ن م��دي �ن��ة
صباح األحمد وجدنا أن الخدمات
امل �ت��واف��رة يمكنها ت�غ�ط�ي��ة املنطقة
الجديدة في جنوب صباح األحمد
وق � ��د ت� ��م اخ� �ت� �ي ��ار ال � �ش ��رك ��ات ال �ت��ي
س�ت�ب��دأ بالتخطيط ول �ي��س أم��ام�ن��ا
اآلن إال إجراءات الطرح فقط.
سكن المرأة
وفيما يتعلق بالرعاية السكنية
ل �ل �م��رأة ق ��ال أب ��ل إن ��ه ق��د ت��م تشكيل
لجنة ب�ين املؤسسة العامة للرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة وب �ن��ك االئ �ت �م��ان مل�ع��ال�ج��ة
ق��ان��ون  2011/2وال �خ��اص ب��إس�ك��ان
امل � ��رأة وت�ط�ب�ي�ق��ه ت�ط�ب�ي�ق��ا صحيحا
ألن ال�ق��ان��ون ل�ي��س ف�ع��اال وأن ��ه يبذل
جهوده من أجل تذليل كافة العقبات
املمكنة أمام املرأة الكويتية في الشأن
االسكاني ومنها تسهيل حصولها
ع�ل��ى ق��رض  70أل��ف دي �ن��ار وتعديل
شرط مساحة الشقة من  200متر إلى
 100م �ت��ر أم ��ا ب �خ �ص��وص م��وض��وع
امل �س��اك��ن م�ن�خ�ف�ض��ة اإلي �ج ��ار فتبرز
ال�ح��اج��ة لتعديالت تشريعية حيث
ل��م ي��وض��ح ال�ق��ان��ون ال�ق��ائ��م ال�ح��االت
ال �ت��ي ي�م�ك��ن ال �ت �ع��ام��ل م�ع�ه��ا م�ش�ي��را
إل � ��ى وج� � ��ود اج �ت �م ��اع ��ات م ��ع ل�ج�ن��ة
املرأة واألسرة البرملانية ملعالجة هذا
األمر وانه تم التوصل إلى تصورات
ملعالجة األم ��ر م��ن خ�ل�ال تخصيص
آالف الشقق السكنية املتميزة ضمن
م�ش��روع ج�ن��وب ص�ب��اح األح�م��د وأن
م��ؤس �س��ة ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة تعمل
ح��ال�ي��ا ع�ل��ى ط ��رح امل �ش ��روع إلي�ج��اد
الوحدات السكنية ملختلف الشرائح.
وتابع أنه وبالعودة إلى القانون
 2011/2ن�ج��د أن ب�ع��ض م ��واده غير
ق��اب �ل��ة ل�ل�ت�ط�ب�ي��ق ح �ي��ث ي �ن��ص على
إن� � �ش � ��اء ش � ��رك � ��ات م� �س ��اه� �م ��ة ت �ن �ف��ذ
املشاريع اإلسكانية وأنه بعد دراسة
ش��رك��ات ال�ق�ط��اع ال �خ��اص للمشروع
وج� � ��دوا أن� ��ه غ �ي��ر م �ج��د ل �ه��م م��ادي��ا
كاشفا عن أن العمل في هذا الجانب
ينصب على تعديل القانون ليكون
أكثر جدوى للشركات الخاصة التي
ت��دف �ع �ه��م إل ��ى امل �ش��ارك��ة ف �ي��ه مبينا
أن م��ا يتعلق ب��امل�ش��اري��ع اإلسكانية
الب��د أن ت�ك��ون ال�ت�ش��ري�ع��ات واض�ح��ة
وقابلة للتطبيق حتى ال يتم تأخير

الوزير أبل مشاركا في إحدى اجتماعات اللجنة اإلسكانية

املشاريع على حساب امل��واط��ن وقال
م�ع�ل�ق��ا :م��ن غ�ي��ر امل �ق �ب��ول أن ينتظر
امل� ��واط� ��ن ع �ش��ر س � �ن ��وات ل �ل �ح �ص��ول
على بيت ف��ي بلد مثل ال�ك��وي��ت بما
تمتلكه م��ن إم�ك��ان�ي��ات كبيرة ق��ادرة
على اإلنجاز مشيرا في هذا الصدد
إل��ى أن مشكلة امل ��رأة تفاقمت خالل
العقد األخ�ي��ر وأن غالبية مراجعي
مكتبه في وزارة اإلسكان مواطنات
ي��أت�ي�ن ل �ع��رض م�ش��اك�ل�ه��ن امل�خ�ت�ل�ف��ة
وأن � ��ه إزاء ت �ل��ك األوض� � � ��اع الب� ��د م��ن
م� �ض ��اع� �ف ��ة ال� �ج� �ه ��د ل �ت �ح �ق �ي��ق ح �ل��م
املواطنني واملواطنات باالستناد إلى
حالة التوافق املتميزة بني السلطتني
ورغ �ب �ت �ه �م��ا امل �ل �ح��ة ف ��ي إن� �ه ��اء ت�ل��ك
القضية بشكل نهائي.
وفيما يختص بموضوع من باع
بيته ق��ال أب��ل :لقد ت��م توجيه كتاب
للبلدية لتخصيص أراض للقانون
وتم تحديد منطقة إلى جانب مدينة
صباح األحمد ومنطقة أخرى وعند
استالم األراضي من البلدية ستكون
األم� ��ور أك �ث��ر وض��وح��ا الف �ت��ا إل ��ى أن
ال�ق��ان��ون يقتصر على م��ن ب��اع بيته
مل��رة واح��دة وم��ن ب��اع بيته مرتني ال
يدخل تحت مظلة هذا القانون.
قانون جديد
أما مسودة القانون الجديد التي
تستعـــــــد وزارة اإلسكــــــــان لتقديمـــــــها
مل �ج �ل��س األم � � ��ة ف� �ق ��د أك � ��د أب � ��ل م ��دى
ال �ح ��اج ��ة إل� ��ى ت �ع ��دي�ل�ات ت�ش��ري�ع�ي��ة
وص �ف �ه ��ا ب ��ال� �ض ��روري ��ة الس �ت �ك �م��ال
امل�س�ي��رة ال�ن��اج�ح��ة للسلطتني تجاه
ال �ق �ض �ي ��ة اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة واس � �ت � �م� ��رارا
إلزال ��ة ال�ع��راق�ي��ل ال�ت��ي ت�ع��وق خ��روج
امل� �ش ��اري ��ع ب ��ال� �ص ��ورة ال� �ت ��ي ن�ط�م��ح
إليها مشيرا إل��ى أن ال�ح��اج��ة ملحة
لتعديل قانون  93 /47بهدف تعزيز

دور ال �ق �ط��اع ال �خ ��اص وخ ��اص ��ة مع
تطور مفاهيمنا حول حلول القضية
اإلس �ك��ان �ي��ة ف �ل��م ن �ع��د م �ث��ل ال �س��اب��ق
ت�ن�ص��ب ج �ه��ودن��ا ع�ل��ى ب �ن��اء ض��واح
سكنية يسكنها أصحابها وتنتهي
ال �ق �ض �ي��ة وإن� �م ��ا ن �ح��ن ب �ص��دد ب�ن��اء
م��دن ج��دي��دة بما تشمله م��ن أنشطة
صناعية وتجارية تحتاج إلى إدارة
ت�س�ت��وج��ب زي� ��ادة م�س��اح��ة ال�ت�ع��اون
م��ع ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وع ��دم ان�ق�ط��اع
ال �ع�لاق��ة ف ��ور االن �ت �ه��اء م��ن امل �ش��روع
وإن �م��ا ت �ك��ون ب��داي��ة مل��رح�ل��ة ج��دي��دة
من الشراكة والتعاون مؤكدا أن ذلك
ي�ح�ت��اج إل ��ى ق��وان�ين وق��واع��د تحدد
أوج��ه ال�ت�ع��اون ودور ك��ل ط��رف بكل
وضوح وشفافية.
زيارة كوريا
وت � �ط� ��رق أب � ��ل إل � ��ى ال� �ح ��دي ��ث ع��ن

زي� ��ارت� ��ه ل� �ك ��وري ��ا أخ � �ي� ��را ب �ق ��ول ��ه إن
ل � �ل� ��زي� ��ارة ش� �ق�ي�ن أح ��ده � �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق
بتفعيل مذكرة التفاهم املوقعة بني
ال�ج��ان�ب�ين ف��ي ع ��ام  2014وال �ت��ي تم
بناء عليها زي��ارات من وف��ود كورية
وال �ش��ق اآلخ ��ر يتعلق بتلبية دع��وة
م��ن وزي��ر األراض��ي ال�ك��وري لالطالع
على تجربتهم في بناء املدن الذكية
وقد التمسنا وجود رغبة كبيرة من
الجانب الكوري للمشاركة في خطط
ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة امل�ت�ع�ل�ق��ة ب��امل��دن
ال�ج��دي��دة حتى أن�ه��م ق��ام��وا ب��دراس��ة
جدوى لجميع مشاريعنا اإلسكانية
ول ��دي� �ه ��م ح� �م ��اس ��ة ك� �ب� �ي ��رة ل �ت �ق��دي��م
خبراتهم إلينا في هذا الجانب الفتا
إلى أنه لم يتم االستقرار على صورة
بعينها ملشاركة الجانب الكوري في
مشاريعنا اإلسكانية وأن املوضوع
م ��ازال ف��ي م��رح�ل��ة امل �ف��اوض��ات ح��ول

ال تصريحات إعالمية
من دون إنجاز فعلي
وج� � � ��ه اإلع� �ل ��ام � � ��ي أح� �م ��د
ال�ف�ض�ل��ي س ��ؤاال ل�ل��وزي��ر اب��ل
ع��ن أس �ب��اب ض�ع��ف ت��واج��ده
اإلع �ل��ام � ��ي ف� ��أج� ��اب أب� � ��ل :إن
م��ؤس �س��ة ال��رع��اي��ة السكنية
تقوم ب��ال��دور اإلع�لام��ي على
أكمل وجه وبالنسبة له فإن
س �ب��ب ذل � ��ك إدراك� � � ��ه ل �ح��اج��ة
امل� ��واط � �ن �ي�ن وال � �ت� ��ي ت�خ�ط��ت
ح��دود الكالم والتصريحات
ال �ت ��ي ت �ش �ب �ع��وا م �ن �ه��ا خ�ل�ال
ال�ح�ق�ب��ة امل��اض �ي��ة وي��ري��دون

أف � �ع� ��اال ت �ت ��رج ��م ع �ل ��ى أرض
ال ��واق ��ع وع �ل��ى ه ��ذا األس ��اس
ف��إن��ه ال ي �خ��اط��ب امل��واط �ن�ين
من خالل اإلع�لام إال بوجود
م �ش��روع ج��دي��د أو االن �ت �ه��اء
م � ��ن م� � �ش � ��روع ق� ��ائ� ��م م �ع��رب��ا
ع � ��ن ت � �ف ��اؤل ��ه ب� � ��أن ال �ق �ض �ي��ة
اإلس� � �ك � ��ان� � �ي � ��ة ت � �م � �ض� ��ي ف��ي
ط ��ري� �ق� �ه ��ا ال� �ص� �ح� �ي ��ح ن �ح��و
الحل.

ك�ي�ف�ي��ة ت�ف�ع�ي��ل ال �ت �ع��اون ك��اش�ف��ا عن
أن رؤي � �ت ��ه مل� �ش ��ارك ��ة ال� �ك ��وري�ي�ن ف��ي
امل��دن الجديدة تتخطى فكرة البناء
وال �ت �ع �م �ي��ر إل ��ى ج��ان��ب آخ ��ر يتعلق
بالتعاون االقتصادي االستراتيجي
مشيرا إل��ى أن العالم يتجه اآلن إلى
بناء امل��دن الذكية والصديقة للبيئة
وأن ال�ك��وي��ت يجب أال ت�ك��ون بمنأى
عن تلك التطورات العاملية مؤكدا في
ه��ذا ال �ص��دد ع�ل��ى أن م�ش��اري��ع امل��دن
الجديدة ستكون نقلة كبيرة وتطور
يدعم فكرة املدن الكويتية العصرية.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر رد ال ��وزي ��ر أب��ل
ع �ل��ى م��ن ي��وج��ه ان �ت �ق��ادات ل �ق �ي��ادات
إس �ك��ان �ي��ة ب � ��أن أداء ه� � � ��م ل �ي��س ع�ل��ى
م �س �ت��وى امل �ش��اري ��ع ال �ع �م�لاق��ة ال�ت��ي
تتبناها ال � ��وزارة ب�ق��ول��ه إن ق�ي��ادات
اإلسكان يعملون بحس وطني عال
وأنه ال ينفي وجود قصور في العمل
ول �ك��ن ق�ب��ل امل�ح��اس�ب��ة ي�ج��ب البحث
ف��ي م�س�ب�ب��ات ال�خ�ل��ل وأن ��ه ال ي��وج��د
ق �ي��ادي واح ��د ي ��رى ال �ف��زع��ة ال�ك�ب�ي��رة
م��ن م��ؤس�س��ات ال��دول��ة لحل القضية
واهتمام القيادة السياسية ورقابة
امل��واط��ن ومتابعته وي�ت�خ��اذل وسط
ك��ل ذل��ك ع��ن ال�ق�ي��ام ب ��دوره موضحا
وج � � � ��ود م � �ش� ��اك� ��ل ت � �ع � �ت� ��ري ع �م �ل �ه��م
وأن � ��ه الب� ��د م ��ن ت��وف �ي��ر اإلم �ك��ان �ي��ات
امل�ط�ل��وب��ة ل�ل�ق�ي��ام ب��األع �ب��اء ال�ك�ب�ي��رة
وامل �س ��ؤول �ي ��ة امل �ل �ق��اة ع �ل��ى ع��ات�ق�ه��م
معربا ع��ن تمنياته ف��ي ه��ذا الصدد
ب��ان ي�ت��م إب �ع��اد ال�ق�ض�ي��ة اإلس�ك��ان�ي��ة
ع��ن التجاذبات السياسية ملصلحة
الوطن واملواطن.
لجنة المنازعات
وب�س��ؤال��ه ع��ن ق� ��رارات لجنة فض
امل� �ن ��ازع ��ات وم � ��دى ال� �ت ��زام م��ؤس�س��ة
الرعاية السكنية بها أوض��ح أن تلك
ال� �ق ��رارات ل�ي�س��ت م�ل��زم��ة للمؤسسة
وف� ��ي ح� ��ال االخ � �ت �ل�اف ح� ��ول إح ��دى
ال�ق�ض��اي��ا ب�ين الجهتني ي�ت��م اللجوء
م�ب��اش��رة إل��ى امل�ح��اك��م للبت ف��ي تلك
القضية.
وع� ��ن رؤي� �ت ��ه ألس� �ب ��اب ان �خ �ف��اض
أس �ع��ار ال�ع�ق��ار ق��ال ان ه�ن��اك ع��وام��ل
ع��دة تسببت ف��ي انخفاض األسعار
م ��ن أب ��رزه ��ا ك �م��ا ورد ف ��ي ال�ت �ق��اري��ر
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ال� � �ت � ��ي ت � ��م ن � �ش� ��ره� ��ا ف��ي
ال � �ص � �ح ��ف ال � �ي ��وم � �ي ��ة ال � �ت ��وزي � �ع ��ات
السنوية للمؤسسة العامة للرعاية
السكنية معربا عن توقعاته بمزيد
من االستقرار لسوق العقار مع زيادة
ن�س�ب��ة ال �ت��وزي �ع��ات ال�س�ك�ن�ي��ة خ�لال
األعوام املقبلة.

العمل جار
على تخصيص أراض
لقانون من باع
بيته والبلدية
حددت منطقتين
ال نريد كبش فداء
لقضية عيوب بعض
البيوت الحكومية
والمتسبب
سيحاسب أي كان
اسمه وموقعه
نتطلع لبناء مدن
ذكية وصديقة
للبيئة باالستفادة
من تجارب الدول
اآلسيوية الكبرى
توزيعاتنا السكنية
خفضت أسعار
العقار ودفعت
السوق نحو
االستقرار
إبعاد القضية
اإلسكانية
عن التجاذبات
السياسية يحقق
صالح المواطنين
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مالحظات
ديوان المحاسبة

تنشر جريدة الدستور تباعا وعلى حلقات تقرير ديوان المحاسبة عن نتائج العرض والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات
واإلدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية . 2015/2014

المجلس الوطني للثقافة
يتعهد بتنفيذ مالحظات ديوان المحاسبة
تحميل ميزانية
2015 - 2014
بمصروفات تخص
السنة المالية
السابقة

في الحلقة التاسعة عشر من مالحظات ديوان
المحاسبة على نتائج الفحص والمراجعة الخاصة بتنفيذ
ميزانيات الوزارات واإلدارات الحكومية وحساباتها
الختامية للسنة المالية  2015/2014تنشر «الدستور»
بيانات الحساب الختامي للمجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب والمالحظات التي أسفر عنها فحص
ومراجعة الديوان لبيانات وحسابات وسجالت وشؤون
التوظيف وكذلك الرقابة المسبقة والمخالفات المالية
للسنة المالية .2015/2014
مبنى املجلس الوطني للثفافة والفنون واآلداب

أورد دي � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة أه ��م
ب � �ي� ��ان� ��ات ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
وامل�ل�اح� �ظ ��ات ال �ت ��ي اس �ف ��ر عنها
ف�ح��ص وم��راج �ع��ة ال��دي��وان لهذه
البيانات ولحسابات وسجالت
وش� � � ��ؤون ال� �ت ��وظ� �ي ��ف ل�ل�م�ج�ل��س
ال � ��وط� � �ن � ��ي ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة وال � �ف � �ن� ��ون
واآلداب وك��ذل��ك ال��رق��اب��ة املسبقة
واملخالفات املالية للسنة املالية
:2015/2014
أوال :بيانات الحساب الختامي
وي�ت�ض��ح م��ن ب �ي��ان��ات ال�ح�س��اب
ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س ال ��وط� �ن ��ي
ل�ل�ث�ق��اف��ة وال �ف �ن��ون واآلداب زي ��ادة
االي � � ��رادات امل�ح�ص�ل��ة خ�ل�ال ال�س�ن��ة
املالية  2015/2014ع��ن امل�ق��در بما
جملته  1.857.208مليون دنانير
كويتية وبنسبة  ٪ 427.9وزي��ادة
االي��رادات املحصلة بالسنة املالية
 2015/2014عن السنتني املاليتني
 2013/2012و 2014/2013وبنسبة
 ٪ 378.8و ٪ 330.4على التوالي
وب�ل��غ ال��وف��ر ب��امل�ص��روف��ات الفعلية
ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة  2015/2014ع��ن
امل �ع �ت �م��د م� ��ا ج �م �ل �ت��ه 6.398.696
مليون دينار كويتي وبنسبة 23.3
 ٪وزيادة مصروفات السنة املالية
 2013/2012و 2014/2013وبنسبة
 ٪ 12.5على التوالي:
ثانيا :فحص ومراجعة
حسابات وسجالت
المجلس الوطني
 تحميل ميزانية السنة املالية 2015/2014ب�م�ص��روف��ات تخص

السنة امل��ال�ي��ة السابقة باملخالفة
ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة ب�ل��غ ما
ام� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا م ��ا ج�م�ل�ت��ه
 160.691دينارا كويتيا.
وأف� � � ��اد امل� �ج� �ل ��س ب � ��أن غ��ال �ب �ي��ة
ه��ذه امل �ص��روف��ات ت�خ��ص االق��ام��ة
الفندقية التي ترد مطالباتها من
ادارة الضيافة العامة واملؤتمرات
في وزارة املالية وكذلك مطالبات
ال � �خ � �ط� ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ال �ت ��ي ت� ��رد م �ت��أخ��رة ع �ل��اوة ع�ل��ى
ان االع �ت �م ��ادات امل��ال �ي��ة ال�خ��اص��ة
ب� �ن ��وع� �ي ��ة امل � ��ؤت � � �م � ��رات امل �ح �ل �ي��ة
وال� �ض� �ي ��اف ��ة وال � �ح � �ف �ل�ات ال ت�ف��ي
ب�ت�غ�ط�ي��ة م �ت �ط �ل �ب��ات ال �ف �ع��ال �ي��ات
ال� �ت ��ي ي �ق �ي �م �ه��ا امل� �ج� �ل ��س ب�ص�ف��ة
دوري��ة بناء على موافقة مجلس
ال � � � � ��وزراء ب� �م ��وج ��ب ال� �ك� �ت ��اب رق ��م
 10613املؤرخ .2013/12/4
 ص� � � � � � ��رف م� � � �ب � � ��ال � � ��غ ت � �خ ��صم �ه��رج��ان��ات ون � � ��دوات دون اخ��ذ
موافقة مجلس ال��وزراء باملخالفة
ل �ق��واع��د ت�ن�ف�ي��ذ امل �ي��زان �ي��ة ب�ل��غ ما
ام� �ك ��ن ح� �ص ��ره م �ن �ه��ا م ��ا ج�م�ل�ت��ه
 216.936دينارا كويتيا.
وافاد املجلس بأن لديه موافقة
بصورة مستمرة من قبل مجلس
الوزراء بموجب كتابه رقم 10613
املؤرخ .2013/12/4
 االس� � � � �ت� � � � �م � � � ��رار ف � � � ��ي ص� � ��رفم� �س� �ت� �ح� �ق ��ات م � �ه � �م� ��ات رس� �م� �ي ��ة
ب �ش �ي �ك��ات ب �ل��غ م ��ا ام �ك��ن ح�ص��ره
منها م��ا جملته 167.290دي� �ن ��ارا
ك��وي �ت �ي��ا ب��امل �خ��ال �ف��ة ل�ت�ع�ل�ي�م��ات
وزارة امل ��ال� �ي ��ة ب � �ش� ��أن ال� �ق ��واع ��د
ال�خ��اص��ة بتنظيم ص ��رف نفقات

ال� �س� �ف ��ر وم � �ص� ��روف� ��ات االن� �ت� �ق ��ال
ورس� � ��وم االش � �ت� ��راك ف ��ي امل �ه �م��ات
الرسمية للجهات الحكومية.
واف � � � ��اد امل� �ج� �ل ��س ب� � ��ان ال �ك �ث �ي��ر
م� ��ن ق � � � ��رارات امل� �ه� �م ��ات ال��رس �م �ي��ة
ت �ص��در ب��وق��ت ض �ي��ق ق �ب��ل م��وع��د
ال� �س� �ف ��ر وذل � � ��ك ن �ت �ي �ج��ة الرت� �ب ��اط
اص� ��دار ال �ق ��رار ب�م��واف�ق��ة م��راق�ب��ي
دي��وان الخدمة املدنية وعليه تم
ص��رف املستحقات بشيك لسداد
التزامات السكن وغيره للموفدين
وج� � ��ار ال �ع �م��ل ع �ل��ى ت�ل�اف ��ي ذل��ك
ب � � ��اص � � ��دار ال � � � �ق� � � ��رارات ال� �خ ��اص ��ة
باملهمات الرسمية.
 ص � ��رف م �س �ت �ح �ق��ات ف �ن��ان�ينوف � ��رق م��وس �ي �ق �ي��ة ب �ل��غ م ��ا ام �ك��ن
ح�ص��ره منها م��ا جملته 96.000
دينار كويتي دون وجود ضوابط
ولوائح تحدد ذلك.
واف� � � ��اد امل �ج �ل ��س ب ��ان ��ه ب �ص��دد
ال �ح �ص��ول ع �ل��ى م��واف �ق��ة مجلس
ال� ��وزراء ع�ل��ى ه��ذه ال�ل��وائ��ح حيث
ت �م��ت امل �خ��اط �ب��ات وج � ��ار ح��ال�ي��ا
م � �ت� ��اب � �ع� ��ة امل � � ��وض � � ��وع ان � �ت � �ظ� ��ارا
للموافقة النهائية ملجلس الوزراء
املوقر تالفيا للمخالفات املوقعة
على املجلس في هذا الشأن.
 ع��دم ال �ت��زام امل�ج�ل��س بتنفيذت� ��وص � �ي� ��ة ال� � �ج� � �ه � ��ات ال� ��رق� ��اب � �ي� ��ة
بتحصيل مبلغ  290.970دينارا
كويتيا من مقاول املرحلة الثانية
ب� �ش ��أن ع �ق��د االش � � ��راف ب �م �ش��روع
اع � � ��ادة ت��أه �ي��ل م �ت �ح��ف ال �ك��وي��ت
الوطني حتى نهاية السنة املالية
 2015/2014رغ��م مضي اكثر من
سنة على تلك التوصيات.

واف� � � � ��اد امل� �ج� �ل ��س ب� ��ان� ��ه ن �ظ ��را
ل � ��وج � ��ود ق� �ض ��اي ��ا م� ��رف� ��وع� ��ة م��ن
امل �ق��اول ض��د امل�ك�ت��ب االس�ت�ش��اري
وامل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي ول� ��م ي�ف�ص��ل
فيها حتى تاريخه وف��ور صدور
حكم نهائي سوف يقوم املجلس
بتسييل ك�ف��ال��ة االن �ج��از وخصم
باقي املبلغ من مستحقات املقاول
ت� �ن� �ف� �ي ��ذا ل � �ت� ��وص � �ي� ��ات ال� �ج� �ه ��ات
الرقابية.
 ع � ��دم ح � �ص ��ول امل� �ج� �ل ��س ع�ل��ىال �ت��راخ �ي��ص وامل ��واف � �ق ��ات ال�ل�ازم ��ة
النشاء املقر الدائم لبعثات التنقيب
عن اآلثار بجزيرة فيلكا قبل طرحه
باملناقصة (م و ث ف أ-2011/8/
 2012واب� � � � � ��رام ع� �ق ��ده ��ا وال� �ب ��ال ��غ
قيمته  1.449.929دي �ن��ارا كويتيا
االم��ر ال��ذي ترتب عليه ع��دم تنفيذ
االعمال املتعاقد عليها.
واف � ��اد امل �ج �ل��س ب��ان��ه ت ��م ط��رح
م�ن��اق�ص��ة الع �م��ال االش � ��راف على
املشروع والحصول على موافقة
لجنة اختيار البيوت االستشارية
ع�ل��ى امل�ك�ت��ب االس �ت �ش��اري ال�ف��ائ��ز
وت � � ��م م� �خ ��اط� �ب ��ة وزارة امل ��ال� �ي ��ة
الخ ��ذ امل��واف �ق��ة ع�ل��ى ال�ت�ع��اق��د مع
امل �ك �ت��ب االس� �ت� �ش ��اري ع �ل �م��ا ب��ان��ه
ت ��م ال �ح �ص ��ول ع �ل��ى ال �ت��راخ �ي��ص
الالزمة.
 ع��دم ف��رض ال�غ��رام��ة املستحقةع �ل��ى م�ت�ع�ه��د امل �ن��اق �ص��ة م و ث ف
أ  2014-2013/4ب � �ش ��أن أع� �م ��ال
النظافة للمقر الرئيسي للمجلس
الوطني للثقافة والفنون واآلداب
واالدارات التابعة له عن غياب عدد
 28ع��ام�لا وال �ب��ال��غ قيمتها 3.080

دينارا كويتيا.
واف ��اد املجلس ب��ان��ه ت��م تمديد
ف � �ت� ��رة ال� �ت� �ج� �ه� �ي ��ز مل � � ��دة ش �ه��ري��ن
اض ��اف� �ي�ي�ن وان ال� �غ ��رام ��ة امل �ش��ار
ال�ي�ه�م��ا ل ��م ي�ت�ب�ين ل ��ه ه ��ل تخص
ف�ت��رة ت�م��دي��د التجهيز ام بعدها
للوقوف على حقيقتها والخصم.
ثالثا :مالحظات
شؤون التوظف
 صرف مكافأة مستوى وظيفيوم �ك��اف��أة ت�ش�ج�ي�ع�ي��ة ل�ل�م��وظ�ف�ين
ال � � �ح� � ��اص � � �ل� �ي��ن ع � � �ل� � ��ى م� � ��ؤه� �ل��ات
ج��ام �ع �ي��ة ت �خ �ص��ص (م �ح��اس �ب��ة)
دون العمل في مجال التخصص
باملخالفة ل �ق��رار مجلس الخدمة
املدنية رق��م  21لسنة  2012بشأن
وظ� � ��ائ� � ��ف وم� � �ك � ��اف � ��آت امل ��وظ� �ف�ي�ن
ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ش ��اغ� �ل ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف
املالي التخصصية امل��درج��ة فنيا
ف��ي ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة وال �ق��رار
رقم  19لسنة  2012بشأن وظائف
وم� �ك ��اف ��آت امل��وظ �ف�ي�ن ال�ك��وي�ت�ي�ين
ش � ��اغ� � �ل � ��ي ال � � ��وظ � � ��ائ � � ��ف امل � ��ال � �ي � ��ة
وال �ق��ان��ون �ي��ة امل �س��ان��دة امل��دت��رج��ة
فنيا ف��ي الجهات الحكومية بلغ
م��ا امكن حصره منها م��ا جملته
 11.940دي � �ن� ��ارا ك��وي �ت �ي��ا واف � ��اد
امل�ج�ل��س ب��ان��ه ت��م اخ��ذ مالحظات
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة ب�ع�ين االع�ت�ب��ار
وت��م اتخاذ اج ��راءات تجاه هؤالء
املوظفني.
 -اس � �ت � �م� ��رار ص � � ��رف م� �ك ��اف ��أة
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صرف مبالغ تخص
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التنقيب عن اآلثار
بجزيرة فيلكا
عدم فرض غرامة
على متعهد
مناقصة أعمال
النظافة بالمقر
الرئيسي للمجلس
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صرف مكافأة مستوى وظيفي لموظفين
من دون العمل في مجال تخصصهم
تتمة المنشور ص12
م � �س � �ت� ��وى وظ � �ي � �ف� ��ي وم � �ك� ��اف� ��أة
ت �ش �ج �ي �ع �ي��ة ل� �ب �ع ��ض امل ��وظ �ف�ي�ن
الحاصلني على م��ؤه��ل القانون
وال�ح�ق��وق دون العمل ف��ي مجال
ال� �ت� �خ� �ص ��ص ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل� �ق ��رار
م �ج �ل��س ال� �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة رق ��م
 20ل�س�ن��ة  2012ب �ش��أن وظ��ائ��ف
وم �ك��اف��آت امل��وظ �ف�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين
ش��اغ �ل��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ق��ان��ون �ي��ة
التخصصية امل�ت��درج��ة فنيا في
الجهات الحكومية بلغ ما امكن
ح �ص��ره م�ن�ه��ا م��ا ج�م�ل�ت��ه 6.560
دينارا كويتيا.
واف� � � � � � � � ��اد امل � � �ج � � �ل� � ��س ب � �ق � �ي� ��ام� ��ه
بمخاطبة ديوان الخدمة بتاريخ
 2014/6/15بشأن استمرار صرف
امل �ك��اف��أة التشجيعية وامل�س�ت��وى
ال��وظ�ي�ف��ي ل�ل�ح��ال��ة االول ��ى وحتى
تاريخه لم يرد رد الديوان اما عن
املوظفتني في الحالة الثانية هما
ممن يعملون ب��ادارة حق املؤلف
بمكتبة الكويت الوطنية وعمال
بمالحظاتكم تم مخاطبة االدارة
امل �ع �ن �ي��ة وس � ��وف ي �ت��م م��واف��ات �ك��م
بردهم.
 ص� � � ��رف م � �ك � ��اف � ��أة م� �س �ت ��وىوظ � �ي � �ف� ��ي وب � � � ��دل ط� �ب� �ي� �ع ��ة ع �م��ل
مل��وظ �ف�ين ح��اص �ل�ين ع �ل��ى م��ؤه��ل
في نظم وتقنية املعلومات دون
ال� �ع� �م ��ل ف� ��ي م � �ج ��ال ال �ت �خ �ص��ص
باملخالفة لقرار مجلس الخدمة
امل� ��دن � �ي� ��ة رق� � ��م  12ل� �س� �ن ��ة 2005
بشأن وظائف وب��دالت ومكافآت
املوظفني الكويتيني العاملني في
م �ج��ال ن �ظ��م وت�ق�ن�ي��ة امل�ع�ل��وم��ات
بالجهات الحكومية وكذلك قرار
م�ج�ل��س ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة رق ��م 6
لسنة  2014بلغ ما امكن حصره
منها م��ا جملته  10.003دي�ن��ارا
كويتيا.
وأف��اد املجلس ب��أن املذكورين
ممن يعملون على اجهزة النظم
امل �ت �ك��ام �ل��ة امل �ت �ص �ل��ة ب��االن �ظ �م��ة
اآلل �ي��ة ب � ��ادارة ال �ش��ؤون االداري� ��ة
ي � �ق� ��وم� ��ون ب� �ص� �ي ��اغ ��ة ال � �ب� ��رام� ��ج
الفرعية لالنظمة من خالل وضع
الرموز االصطالحية وذل��ك وفقا
لالجراءات املتبعة في هذا الشأن
مع ديوان الخدمة املدنية والذي
يتم بالتنسيق مع مراقبة مركز
ن �ظ��م امل �ع �ل��وم��ات ك �م��ا ي �ق��وم��ون
ب �ت��وف �ي��ر ال �ب �ي��ان��ات ال �ل�ازم ��ة م��ن

مبنى ديوان املحاسبة

االنظمة واستخراجها وتوثيق
ال� �ب ��رام ��ج واج � � ��راء ال �ت �ح��دي��ث او
التعديل كما يتم ادخال البيانات
واملستندات املطلوب حفظها آليا
للمنهجية واالج� � ��راءات املتبعة
في هذا الشأن.
 امل �ب��ال �غ��ة ف� ��ي ص � ��رف ب� ��دالتلجان ومكافآت فرق العمل لبعض
امل ��وظ �ف�ي�ن امل �ع �ي �ن�ين ع �ل��ى ال�ع�ق��د
ال �ث ��ان ��ي وامل �س �ت �ع��ان ب �خ �ب��رات �ه��م
ب��امل�خ��ال�ف��ة الح �ك��ام امل ��ادة الثالثة
م ��ن ت�ع�م�ي��م وزارة امل��ال �ي��ة رق ��م 5
لسنة  2001بشأن قرارات مجلس
ال ��وزراء املتعلقة بمعالجة الهدر
ف��ي اإلن� �ف ��اق ال �ح �ك��وم��ي وب �ل��غ ما
ام�ك��ن ح�ص��ره م��ا جملته 24.670
مليون دينار كويتي.
وأف � � � ��اد امل� �ج� �ل ��س ب� � ��أن ج �م �ي��ع
ق � � ��رارات ت �ش �ك �ي��ل ال �ل �ج��ان وف ��رق
ال� � �ع� � �م � ��ل ب� ��امل � �ج � �ل� ��س ال� ��وط � �ن� ��ي
ت�ت�ض�م��ن  ٪ 90.0م��ن ال�ع�ن��اص��ر
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة وان م � �ش ��ارك ��ة غ �ي��ر
ال �ك��وي �ت �ي�ين ال ت �ت �ع��دى نسبتهم
 ٪ 10.0وان مشاركة املذكورين
في اللجان وفرق العمل تتم وفقا
لخبرتهم ال��وظ�ي�ف�ي��ة وك�ف��اء ت�ه��م
كال في مجال تخصصه وتقديم
الرؤى واالقتراحات والتصورات
ال �خ��اص��ة ب �ك��ل ع �م��ل وان جميع
امل �ك��اف��آت ال �ت��ي ت �ص��رف ل�ه��م تتم
وف �ق��ا ل� �ق ��رارات م�ج�ل��س ال�خ��دم��ة
وج� � � ��ار ت �ق �ل �ي��ص ع � � ��دد ال� �ل� �ج ��ان

ومشاركة غير الكويتيني بما ال
يؤثر على أداء املجلس.
رابعا :مالحظات
الرقابة المسبقة
 م�لاح�ظ��ات وت��وج�ي�ه��ات ذاتاهمية خاصة.
 امل� ��واف � �ق� ��ة ع� �ل ��ى ت� �ج ��دي ��د ع �ق��دش� �ح ��ن وت � ��وزي � ��ع وب � �ي� ��ع ص � � ��ادرات
املجلس ال��وط�ن��ي للثقافة والفنون
واآلداب م��ع م ��راع ��اة اخ �ط��اء لجنة
امل�ن��اق�ص��ات امل��رك��زي��ة ب�ب��داي��ة تاريخ
ال�ت�ج��دي��د للعقد م�ح��ل ال�ب�ح��ث بعد
ال �ت �م��دي��د ل�ع�ق��د امل �ن��اق �ص��ة االص �ل��ي

شعار املجلس الوطني

ملدة  3شهور اعتبارا من 2014/6/1
ح �ت��ى  2014/8/31وال� �ع� �م ��ل ع�ل��ى
ط��رح االع �م��ال م��وض��وع ال�ب�ح��ث في
مناقصة بني الشركات املتخصصة
واالن� �ت� �ه ��اء م ��ن ال� �ط ��رح وال �ت��رس �ي��ة
وال� �ت� �ع ��اق ��د ق �ب ��ل ان� �ت� �ه ��اء ال �ت �م��دي��د
موضوع البحث.
 امل � ��واف� � �ق � ��ة ع � �ل� ��ى اس� �ت� �ئ� �ج ��ارص � ��االت ع� ��رض مل �ع��رض ال �ك��وي��ت
ال� � �ت � ��اس � ��ع وال � � �ث� �ل��اث� �ي��ن ل� �ل� �ك� �ت ��اب
شريطة ان تكو لجنة املناقصات
املركزية ق��د قصدت املوافقة على
م��وض��وع ال�ب�ح��ث بمبلغ اجمالي
 465.850.000دينار كويتي وليس

 465.580.000دي � �ن � ��ارا ك��وي �ت �ي��ا
م��ع اخ �ط��اره��ا ب��امل�ب�ل��غ الصحيح
وان ي � �ك � ��ون امل � �ج � �ل� ��س ال ��وط� �ن ��ي
للثقافة وال�ف�ن��ون واآلداب تحقق
م��ن م�لاء م��ة االس �ع��ار امل�ق��دم��ة في
ع� ��رض ال �ش ��رك ��ة امل ��زم ��ع ال �ت �ع��اق��د
م�ع�ه��ا .وم ��ع م��راع��اة اي �ض��ا اع ��داد
ال ��دراس ��ات ال�ل�ازم��ة ب �ش��أن اي�ج��اد
ب��دائ��ل اس �ت �ئ �ج��ار ص� ��االت ع��رض
وت� �ج� �ه� �ي ��زات امل � �ع� ��رض ب��أس �ع��ار
اف�ض��ل تحقق ال��وف��ر ل�ل�م��ال ال�ع��ام
وم� � �ف � ��اوض � ��ة ال� � �ش � ��رك � ��ات امل� ��زم� ��ع
ال �ت �ع��اق��د م �ع �ه��ا ت �ع��اق��دا م �ب��اش��را
ل �ض �م��ان ال� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى اف �ض��ل
االسعار.
رد أوراق بعض املوضوعات:
تم خالل السنة املالية 2015/2014
رد اوراق ع� � � � ��دد  6م � ��وض � ��وع � ��ات
للمجلس ال��وط�ن��ي للثقافة وال�ف�ن��ون
واآلداب وي��رج��ع ب�ع��ض اس �ب��اب ذل��ك
ل�ع��دم االل �ت��زام ب��اح�ك��ام تعميم دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة رق ��م  9ل�س�ن��ة  2010ب�ش��أن
التقيد بدليل اعداد اوراق املناقصات
وم� �ش ��روع ��ات ال �ع �ق��ود واالرت� �ب ��اط ��ات
واالت � �ف� ��اق � �ي� ��ات ال� �خ ��اض� �ع ��ة ل �ل��رق��اب��ة
املسبقة قبل عرضها عليه.
ع ��دم ال� �ت ��زام امل �ج �ل��س ال��وط�ن��ي
ل � �ل � �ث � �ق ��اف ��ة وال � � �ف � � �ن� � ��ون واآلداب
ب ��ال ��دراس ��ة وال �ت ��وص �ي ��ة ل� �ع ��دد 4
م��وض��وع��ات خ�ل�ال امل ��دة امل�ح��ددة
لها من لجنة املناقصات املركزية
عمال بنص امل��ادة  38من القانون
رق � ��م  37ل �س �ن��ة  1964ف� ��ي ش ��أن
املناقصات العامة.
 ط � � � � � ��ول م � � � � � ��دة ب � � � �ق� � � ��اء أح � � ��دامل��وض��وع��ات ب��امل�ج�ل��س ال��وط�ن��ي
ل �ل �ث �ق��اف��ة وال �ف �ن ��ون واآلداب مل��دة
 58ي��وم��ا بعد ص��دور ق��رار لجنة
امل �ن��اق �ص��ات امل��رك��زي��ة ب��ال�ت��رس�ي��ة
وق � � �ب � ��ل ع� ��رض � �ه� ��ا ع � �ل� ��ى دي � � � ��وان
امل �ح��اس �ب��ة االم � ��ر ال � ��ذي ي�س�ت�ل��زم
دراس � ��ة االج � � ��راءات وال �س �ي��اس��ات
االداري � � � ��ة امل �ت �ب �ع��ة ل � ��دى امل �ج �ل��س
الوطني للثقافة والفنون واآلداب.

المبالغة في
صرف بدالت لجان
ومكافآت فرق
عمل لموظفين
معينين على العقد
الثاني والمستعان
بخبراتهم
االستمرار في صرف
مستحقات مهمات
رسمية بشيكات
بالمخالفة
لتعليمات الوزارة
صرف مستحقات
لفنانين وفرق
موسيقية من
دون وجود ضوابط
أو لوائح محددة
المجلس لم يلتزم
بتنفيذ توصية
الجهات الرقابية
بتحصيل مبالغ من
مقاول مشروع
إعادة تأهيل
متحف الكويت
الوطني
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في ملتقى «الكويت  ..تحديات الحاضر وآفاق المستقبل»

التطبيقي :الكويت صمدت في وجه المحن
واألزمات بحكمة سمو أمير البالد
الزلزلة :لجنة األولويات تؤدي دورا مهما ورئيسيا في متابعة المشاريع
ق ��ال امل ��دي ��ر ال �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل �ت �ع �ل �ي ��م ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي وال � �ت� ��دري� ��ب
د .أحمد األثري إن الكويت استطاعت
ال �ص �م��ود ف ��ي وج ��ه امل �ح��ن واألزم � ��ات
ب �ح �ك �م��ة س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ
صباح األحمد قائد العمل االنساني.
ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة ل�لأث��ري ألقاها
نيابة عنه نائب املدير العام د .عيسى
امل �ش �ي �ع��ي خ �ل��ال اف� �ت� �ت ��اح ف �ع��ال �ي��ات
ملتقى (ال �ك��وي��ت ..ت�ح��دي��ات الحاضر
وآف ��اق امل�س�ت�ق�ب��ل) ال ��ذي ينظمه قسم
الدراسات االجتماعية بكلية التربية
األس��اس �ي��ة وأوض � ��ح أن ال�ه�ي�ئ��ة منذ
نشأتها ت�ب��ذل ك��ل م��ا ف��ي وسعها من
أجل تحقيق آمال وطموحات الشعب
تنمويا م��ن خ�ل�ال ت��وف�ي��ر ق��وة العمل
ال �ف �ن �ي��ة ال��وط �ن �ي��ة امل �ل �ب �ي��ة مل�ت�ط�ل�ب��ات
التنمية االجتماعية واالقتصادية
من جانبه قال عميد كلية التربية
األس��اس�ي��ة د .فهد ال��روي�ش��د ف��ي كلمة
م �م��اث �ل��ة إن ع � �ن� ��وان امل �ل �ت �ق��ى ي�ح�م��ل
أبعادا مهمة في تاريخ دول��ة الكويت
وح � �ض� ��ارت � �ه� ��ا ون� �ه� �ض� �ت� �ه ��ا وس� �ب ��ل
تطورها.
وأض ��اف ال��روي �ش��د أن املجتمعات
ال �ح �ي��ة ال �ف��اع �ل��ة امل �ت �ط ��ورة ه ��ي ال�ت��ي
ت ��راج ��ع م��اض �ي �ه��ا وت �ق �ي��م ح��اض��ره��ا
وت �ض��ع ص� ��ورة م�ت�ك��ام�ل��ة ملستقبلها

الجلسة األولى للملتقى

م��ن خ�ل�ال اس �ه��ام��ات امل�ف�ك��ري��ن وأه��ل
االخ�ت�ص��اص ال��ذي��ن ي�ق��دم��ون األف�ك��ار
والرؤى لصناع القرار.
ب��دوره ق��ال رئ�ي��س قسم ال��دراس��ات
االج �ت �م��اع �ي��ة ب��ال �ك �ل �ي��ة د .راك � � ��ان إن
امل� ��رح � �ل� ��ة ال ��دق� �ي� �ق ��ة ال � �ت� ��ي ن� �م ��ر ب �ه��ا
م �ل �ي �ئ��ة ب ��ال� �ت� �ح ��دي ��ات وامل� �س� �ت� �ج ��دات
امل�ت�س��ارع��ة محليا وخ��ارج �ي��ا .وش��دد
امل� �ط� �ي ��ري ع �ل ��ى ض� � � ��رورة اس �ت �ي �ع��اب
ت �ل ��ك ال� �ت� �ح ��دي ��ات وأه� �م� �ه ��ا ال �ج��ان��ب
االقتصادي املليء بالتغيرات املتمثلة
في االنخفاض الحاد بأسعار النفط
وم � ��ا ن �ت��ج ع� ��ن ذل � ��ك م� ��ن ان �ع �ك��اس��ات

تكريم د .يوسف الزلزلة

داخ ��ل ال �ك��وي��ت وخ��ارج �ه��ا مايتطلب
تدقيق النظر وإع ��ادة تقييم الخطط
واالستراتجيات ملواجهة ذلك.
وق ��ال ع�ض��و مجلس األم ��ة النائب
د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة ف��ي ك�ل�م�ت��ه خ�لال
فعاليات الجلسة االول��ى للملتقى إن
ه �ن��اك ال�ك�ث�ي��ر م��ن ال �ت �ح��دي��ات ت��واج��ه
ال��وض��ع االق �ت �ص��ادي ح��ال�ي��ا السيما
تراجع أسعار النفط.
وأوض � ��ح أن ال �س �ب��ب ال��رئ �ي��س في
ذلك هو اعتماد الدولة على اإليرادات
ال�ن�ف�ط�ي��ة ك �م �ص��در أس��اس��ي لتغطية
امل �ي��زان �ي��ة ال �ع��ام��ة الف �ت��ا إل ��ى ض ��رورة

اي � �ج� ��اد ب� ��دائ� ��ل أخ� � ��رى ت � ��در ع ��ائ ��دات
للدولة غير النفط.
وأض � � ��اف أن ال �س �ل �ط �ت�ين ت�ب�ح�ث��ان
ح ��ال� �ي ��ا ال� �س� �ب ��ل امل� �ن ��اس� �ب ��ة ل �ت��وف �ي��ر
إيرادات جديدة للدولة من خالل اقرار
ت �ش��ري �ع��ات ت�ح�ق��ق م�ص�ل�ح��ة ال�ك��وي��ت
مبينا اننا نسعى أن يتم انجازها في
الوقت املناسب من أجل انقاذ الوضع
االقتصادي.
ول� �ف ��ت إل � ��ى أن ال� �س� �ن ��وات ال �ث�ل�اث
امل��اض �ي��ة ش �ه��دت اس �ت �ق��رارا سياسيا
ب�ين السلطتني م��ا مكن مجلس األم��ة
م� ��ن اق � � � ��رار ح ��زم ��ة م� ��ن ال �ت �ش��ري �ع��ات

املناسبة فضال عن تمكن الحكومة من
انجاز العديد من املشاريع التنموية.
وأش ��اد بتنفيذ ال�ح�ك��وم��ة للعديد
م� ��ن امل � �ش ��اري ��ع ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت م�ع�ط�ل��ة
ب �ع��د رب �ط �ه��ا ب ��األش� �خ ��اص امل�ع�ن�ي�ين
ب �ت �ن �ف �ي��ذه��ا وم �ح ��اس �ب ��ة امل �س ��ؤول�ي�ن
املقصرين عنها سابقا.
وأوضح الزلزلة أن لجنة األولويات
البرملانية تؤدي دورا مهما ورئيسيا
ف��ي م�ت��اب�ع��ة امل �ش��اري��ع ال �ت��ي تنفذها
ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وت �ت ��واص ��ل مع
ال� �ق ��ائ� �م�ي�ن ع �ل �ي �ه��ا وت� �ط� �ل ��ع ع� �ل ��ى أي
ع��راق�ي��ل ت��واج�ه�ه��ا م��ؤك��دا أن مجلس

األم � ��ة أص �ب ��ح ي �ل ��زم ال �ح �ك��وم��ة ب��ذك��ر
أعداد املشاريع وتكلفتها منفردة قبل
إق ��رار أي ميزانية ل�ل��دول��ة أو املوافقة
على تخصيص أموال لها.
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه أش � � � ��ار ع� �م� �ي ��د ك �ل �ي��ة
العلوم االجتماعية األسبق د .محمد
ال��رم �ي �ح��ي ف� ��ي ورق� � ��ة ع �م ��ل ب �ع �ن��وان
املواطنة وأهميتها في بناء املجتمع
الكويتي إل��ى أن دراس ��ة املجتمع من
أص� �ع ��ب ال� � ��دراس� � ��ات ك ��ون �ه ��ا ت�ت�ع�ل��ق
باإلنسان.
وأوض � � ��ح ال��رم �ي �ح��ي أن ن �ظ��ري��ات
الدول تفشل لسببني هما الثقافة التي
ال تبنى في صلبها عوامل قادرة على
بناء التنمية وفقدان بناء مؤسسات
حديثة متفاعلة وق��ادرة على التكيف
مع التطورات.
ويتناول امللتقى املقام ليوم واحد
النجاحات التي حققتها دولة الكويت
على مختلف املستويات السيما بعد
تسميتها من قبل هيئة األمم املتحدة
م��رك��زا ل�ل�ع�م��ل اإلن �س��ان��ي واح�ت�ف��ال�ه��ا
ك�ع��اص�م��ة ل�ل�ث�ق��اف��ة اإلس�لام �ي��ة للعام
 2016فضال عن سعيها لتكون مركزا
ماليا اقليميا وعامليا تطبيقا للرؤية
األميرية السامية.

الصحة :ربع سكان الكويت يعانون من مرض السكري
قال وكيل وزارة الصحة املساعد
ل�ش��ؤون الخدمات الطبية األهلية
د .محمد الخشتي ان رب��ع سكان
الكويت يعانون من مرض السكري
وفقا الحصائية عام .2015
وأوض � � � ��ح ال �خ �ش �ت ��ي ف� ��ي ك�ل�م��ة
خالل حفل اختتام فعاليات وزارة
الصحة املتزامنة مع ي��وم الصحة
العاملي ال��ذي يصادف السابع من
أب��ري��ل ان الكويت ج��اءت باملرحلة
الثانية ب�ين دول مجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ف � ��ي ن �س �ب ��ة االص� ��اب� ��ة
ب �م��رض ال �س �ك��ري ب�ع��د ال�س�ع��ودي��ة
ال�ت��ي احتلت امل��رح�ل��ة االول ��ى فيما
ج� ��اءت ق �ط��ر ب��امل��رت �ب��ة ال �ث��ال �ث��ة ثم
االمارات واخيرا عمان.

وأض� � � � ��اف أن ن� �س� �ب ��ة اإلص� ��اب� ��ة
بمرض السكري ب��ال��دول األعضاء
ف ��ي م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي
ت� � �ج � ��اوزت ن �س �ب��ة ال 20ف� ��ي امل �ئ��ة
محذرا من أن تلك النسبة مرشحة
للزيادة مستقبال لتصل إلى  22في
املئة.
وأك � ��د أن ال �س �ك��ري ه ��و ال�س�ب��ب
الرئيس لالصابة ب��أم��راض القلب
والشرايني مضيفا انه إذا لم تتخذ
ال �ت��داب �ي��ر ال�ل�ازم ��ة ل�ل�س�ي�ط��رة على
امل � � ��رض خ �ل��ال ال � �س � �ن� ��وات ال �ع �ش��ر
امل �ق �ب �ل��ة ق ��د ي��رت �ف��ع ع� ��دد ال��وف �ي��ات
الناجمة عنه بنسبة تزيد على 50
في املئة.
وم��ن ناحية أخ��رى أك��دت وزارة

ال�ص�ح��ة إن ال��وق��اي��ة م��ن اإلش �ع��اع
تأتي في مقدمة أولوياتها السيما
ب �ع��د ال �ت��وس��ع ف��ي اس �ت �خ��دام ه��ذه
ال �ت �ق �ن �ي��ة ب ��امل� �ج ��ال ال� �ط� �ب ��ي خ�ل�ال
ال �س �ن��وات األخ� �ي ��رة .ج ��اء ذل ��ك في
ك� �ل� �م ��ة وك � �ي� ��ل ال� � � � � � ��وزارة امل� �س ��اع ��د
ل�ش��ؤون الصحة العامة د .ماجدة
ال �ق �ط ��ان خ�ل��ال اف �ت �ت ��اح ف �ع��ال �ي��ات
ال��دورة االقليمية الشاملة للوقاية
من اإلشعاع في املجال الطبي.
وأوض� �ح ��ت ال �ق �ط��ان أن ال� ��دورة
التي تنظمها وح��دة فيزياء الطب
ال �ن ��ووي ب�م��رك��ز ال �ك��وي��ت ملكافحة
ال �س��رط��ان ب��ال �ت �ع��اون م��ع ال��وك��ال��ة
ال��دول�ي��ة للطاقة ال��ذري��ة بمشاركة
ع��امل �ي��ة وت �س �ت �م��ر ح �ت��ى  21أب��ري��ل

ال � �ح � ��ال � ��ي ت� � �ه � ��دف إل� � � ��ى م �ن��اق �ش��ة
االس��اس�ي��ات وال�ت�ط��ورات الحديثة
ف� � ��ي م� � �ج � ��ال االس � � �ت � � �خ� � ��دام اآلم� � ��ن
لالشعاع في مجال الطب النووي
واالشعة التشخيصية.
وذك� � � � � ��رت أن وزارة ال� �ص� �ح ��ة
ع �م��دت إل ��ى ان �ش��اء وح� ��دة ف�ي��زي��اء
ال �ط��ب ال� �ن ��ووي ع ��ام  2013بطلب
م��ن مجلس أق �س��ام ال�ط��ب ال�ن��ووي
ول� �ف� �ت ��ت إل � � ��ى أن ال� � ��وح� � ��دة ت �ق ��دم
خ��دم��ات �ه��ا مل�خ�ت�ل��ف أق� �س ��ام ال�ط��ب
ال�ن��ووي مبينة أن��ه ت��م إج��راء أكثر
م� ��ن  30اخ � �ت � �ب ��ارا ل �ق �ب ��ول اج �ه ��زة
ال �ت �ص��وي��ر ال � �ن� ��ووي ف ��ي ال �ع��ام�ين
املاضيني.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال م ��دي ��ر (م ��رك ��ز

ال� �ك ��وي ��ت مل �ك��اف �ح��ة ال � �س ��رط ��ان) د.
اح �م��د ال �ع��وض��ي إن ه� ��ذه ال � ��دورة
ت��أت��ي ان �ط�ل�اق��ا م ��ن ح� ��رص امل��رك��ز
ع �ل��ى ت �ح �س�ين إج � � � ��راءات ال��وق��اي��ة
االش� �ع ��اع� �ي ��ة ف� ��ي امل � �ج� ��ال ال �ط �ب��ي
وت �ط �ب �ي��ق امل �ع��اي �ي��ر واإلرش � � � ��ادات
وال�ت��وص�ي��ات ال��دول�ي��ة ذات الصلة
وتدريب العاملني على ذلك.
ب� � ��دوره أوض � ��ح رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة
امل� �ن� �ظ� �م ��ة د .م� � �ش � ��اري ال �ن �ع �ي �م��ي
ف��ي ت�ص��ري��ح ل �ـ (ك ��ون ��ا) أن ال ��دورة
ال� � �ح � ��ال� � �ي � ��ة ت� �س� �ت� �ض� �ي ��ف خ� � �ب � ��راء
دول�ي�ين ومحليني ف��ي ال��وق��اي��ة من
االش �ع��اع وم �ش��ارك�ين م��ن ماليزيا
وس �ن �غ ��اف ��ورة وت ��اي�ل�ان ��د واالردن
وال� �س� �ع ��ودي ��ة وع� �م ��ان واالم� � � ��ارات

وقطر .وأضاف النعيمي أن الدورة
ي�ش��ارك فيها أكثر م��ن  35شخصا
من أقسام األشعة والطب النووي
وإدارة الوقاية من االشعاع ومعهد
الكويت لالبحاث العلمية ملناقشة
االس��اس�ي��ات وال�ت�ط��ورات الحديثة
ف� � ��ي م� � �ج � ��ال االس � � �ت � � �خ� � ��دام اآلم� � ��ن
لالشعاع في املجال الطبي.
م ��ن ج�ه�ت�ه��ا ق��ال��ت رئ �ي��س قسم
ال� �ط ��ب ال � �ن� ��ووي ب �م��رك��ز (ال �ك��وي��ت
مل� �ك ��اف� �ح ��ة ال� � �س � ��رط � ��ان) د .ف ��ري ��دة
الكندري ان هذه ال��دورة تعد ثمرة
للتعاون املستمر مع وكالة الطاقة
الذرية في مجال املشاريع التقنية
والدورات التدريبية.
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األوقاف :الرعاية األميرية للجائزة سبب تميزها

مشاركون من أكثر من  55دولة
في جائزة الكويت الكبرى للقرآن الكريم
ق��ال��ت وزارة األوق ��اف وال�ش��ؤون
اإلس�ل�ام� �ي ��ة إن ال ��رع ��اي ��ة األم �ي��ري��ة
ال�س��ام�ي��ة ل�ج��ائ��زة ال�ك��وي��ت الكبرى
ل �ح �ف��ظ ال � �ق� ��رآن ال� �ك ��ري ��م وق� ��راءات� ��ه
وتجويد تالوته سبب رئيسي في
تميزها وابداعها.
ج��اء ذل��ك في كلمة لوكيل وزارة
األوق� � � ��اف ف ��ري ��د اس � ��د ع � �م ��ادي ف��ي
م��ؤت �م��ر ص �ح��اف��ي ع �ق��دت��ه ال�ل�ج�ن��ة
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل� �ل� �ج ��ائ ��زة ب �م �ن��اس �ب��ة
انطالق تصفيات النسخة السابعة
األرب �ع��اء امل�ق�ب��ل ب�م�ش��ارك��ة واس�ع��ة
من داخل الكويت وخارجها.
وأش � � � � � ��اد ع� � � �م � � ��ادي ب� ��ال � �ص � ��ورة
املشرفة التي وصلت اليها الجائزة
وت��رب �ع �ه��ا ع �ل��ى ع� ��رش امل �س��اب �ق��ات
ال ��دول � �ي ��ة ل� �ل� �ق ��رآن ال� �ك ��ري ��م م ��ؤك ��دا
أن ت� �م� �ي ��ز ال � �ج � ��ائ � ��زة وت� �ص ��دره ��ا
ل�ل�م�س��اب�ق��ات ال��دول �ي��ة ل ��م ي ��أت من
فراغ بل جاء نتيجة لجهود كبيرة
تبذل من اجل انجاحها.
وث� �م ��ن ال� � ��دور ال �ف �ع ��ال ل �ل��رع��اي��ة
األم �ي��ري��ة ل�ل�ج��ائ��زة وت�ف�ض��ل سمو

جانب من املؤتمر الصحافي

أم � �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ب �ت �ك��ري��م ال �ف��ائ��زي ��ن
وحرص سموه على االلتقاء بأهل
ال� � �ق � ��رآن ال� �ك ��ري ��م وإك� ��رام � �ه� ��م وه ��و
م� ��ا ك � ��ان ل� ��ه ال �ف �ض ��ل ف� ��ي االرت � �ق� ��اء
بمستوى ال�ج��ائ��زة وإيصالها الى
العاملية.
وأوض ��ح أن رع��اي��ة سمو األمير
ل� �ل� �ج ��ائ ��زة وت� �ك ��ري� �م ��ه ل �ل �ف��ائ��زي��ن
ي �ح �م�ل�ان م �ع ��ان ��ي ك �ب �ي ��رة ت�ع�ك��س
ح��ب ال �ك��وي��ت ع�م��وم��ا وح ��ب أس��رة

آل ال�ص�ب��اح ال �ك��رام خ��اص��ة للقرآن
الكريم وارتباطهم به وبأهله.
ول �ف��ت إل ��ى أن وج ��ود م�ش��ارك�ين
م ��ن أك� �ث ��ر م ��ن  55دول� � ��ة إس�لام �ي��ة
أو م��ن ب �ل��دان ت�ح�ت��وي ع�ل��ى أقلية
إسالمية يعتبر حدثا قرآنيا فريدا
يحدث على أرض الكويت كل عام.
م��ن جانبه ق��ال الوكيل املساعد
لقطاع الدراسات االسالمية ونائب
رئيس اللجنة العليا وليد العمار

إن الجائزة تعتبر مؤشرا حقيقيا
يعكس م��دى اه�ت�م��ام أه��ل الكويت
ب��ال�ق��رآن ال�ك��ري��م وأه �ل��ه وم��ا تبذله
ال ��دول ��ة ل �ص��ال��ح خ��دم��ة ك �ت��اب ال�ل��ه
تعالى ليس على املستوى املحلي
ف� �ق ��ط وان � �م� ��ا ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى دول
العالم االسالمي.
وأضاف العمار أن اكثر ما يثلج
ال �ص��در ه ��ذا ال �ت��وج��ه ال��رس �م��ي في
دول� ��ة ال �ك��وي��ت وال �ت �س��اب��ق ل�خ��دم��ة
القرآن الكريم السيما أن لكل حاكم
ل�ل�ك��وي��ت ب�ص�م��ة ب � ��ارزة ف��ي خ��دم��ة
القرآن الكريم ورعاية أهله.
ب� � � ��دوره ق � ��ال ال ��وك� �ي ��ل امل �س��اع��د
لقطاع التخطيط ورئ�ي��س اللجنة
التنفيذية ل�ل�ج��ائ��زة ول�ي��د بوغيث
ف� ��ي ك �ل �م��ة م �م��اث �ل��ة ان � ��ه ت� ��م وض ��ع
م�ق��اي�ي��س وم�ع��اي�ي��ر ل�ل��وق��وف على
م � ��دى ت� �ط ��ور ال � �ج ��ائ ��زة م� ��ن خ�ل�ال
دراس � � � ��ات ح � ��ول امل � �ع� ��دل ال �س �ن��وي
ل� �ل ��زي ��ادة ف ��ي ع� ��دد امل� �ش ��ارك�ي�ن م��ن
متسابقني وح�ض��ور ومحاضرين
وشخصيات عامة وهيئات.

يشارك فيه الجميع ابتداء من األسرة والمصانع ومؤسسات المجتمع المحلي

خبراء :نحتاج إلى برنامج وطني لترشيد
الكهرباء والماء
ي��دع��و اك��ادي �م �ي��ون امل��واط �ن�ين
ال ��ى ت��رش�ي��د اس �ت �ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء
وامل��اء عبر برنامج وطني شامل
ي �ش �م��ل امل �ج �ت �م��ع ع �ل ��ى م�خ�ت�ل��ف
ف�ئ��ات��ه ال�ع�م��ري��ة م��ن خ�ل�ال معرفة
م� � � ��اذا ي �س �ت �ه �ل��ك وك� � ��م ي �س �ت �ه �ل��ك
وك� �ي ��ف ي �س �ت �ه �ل��ك ول � ��م ي�س�ت�ه�ل��ك
ومتى يستهلك.
واوض �ح��وا ان ه��ذا ال�ب��رن��ام��ج
يمتد م��ن ال�ب�ي��ت ال��ى ق�ط��اع أكبر
ل �ي �ش �م��ل امل� �ص ��ان ��ع وم ��ؤس� �س ��ات
امل�ج�ت�م��ع امل�ح�ل��ي ف��ي االس�ت�خ��دام
األم� �ث ��ل مل �ح �ت��وي��ات اآلالت ال �ت��ي
تعتمد على الكهرباء.
وق � ��ال � ��ت اس� � �ت � ��اذ م� �س ��اع ��د ف��ي
ق�س��م ع�ل��م ال�ن�ف��س  -ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��وم
االجتماعية نعيمة طاهر لكونا
ان ت ��رش� �ي ��د اس � �ت � �ه �ل�اك ال� �ط ��اق ��ة
مسؤولية تقع على عاتق الجميع
ل �ل �ح �ف ��اظ ع� �ل ��ى امل� � � � ��وارد امل��ائ �ي��ة
وم�م��ارس��ة االس��ال�ي��ب الحضارية
في التعامل معها.
م � � ��ن ج� �ه� �ت� �ه ��ا ق � ��ال � ��ت اس � �ت� ��اذ
ع� �ل ��م ال� �ن� �ف ��س ف� ��ي ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم

االج �ت �م��اع �ي��ة  -ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
د .ن� ��ادي� ��ة ال� �ح� �م ��دان ان األس � ��رة
ه��ي ن ��واة امل�ج�ت�م��ع وه ��ي أس��اس
ال�ت�ن�ش�ئ��ة االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ح�ي��اة
األبناء.
من جهتها دعت أستاذ الخدمة
االج �ت �م ��اع �ي ��ة -ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
ه� �ي� �ف ��اء ي� ��وس� ��ف ال � �ك � �ن� ��دري ال ��ى
البدء بسياسة ترشيد استهالك
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء وال � �ت� ��ي ب��ات��ت
ض��روري��ة ب�ع��د ان�خ�ف��اض أس�ع��ار
النفط العاملية واعتبرت ما تقوم
ب ��ه ال �ك��وي��ت ح��ال �ي��ا م ��ن خ �ط��وات
منهجية لدراسة أسعار الكهرباء
وامل � � ��اء وت ��وف� �ي ��ر ال� �ط ��اق ��ة خ �ط��وة
ن ��اج� �ح ��ة ت �ج �ع �ل �ه��ا ف � ��ي م �ص��اف
دول العالم املتقدمة وقالت ان اي
ارت �ف��اع بتكلفة أس �ع��ار الكهرباء
وامل � ��اء ل ��ن ت �خ��رق ج �ي��ب امل��واط��ن
طاملا ك��ان على وع��ي ت��ام بكيفية
املحافظة على الطاقة في منزله.
من جهته قال أستاذ د.الهندسة
امليكانيكية ف��ي كلية ال��دراس��ات
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ة ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف بن

نعيمة طاهر

ن �خ��ي ان ه �ن��اك ف ��وائ ��د اي�ج��اب�ي��ة
عدة لترشيد الطاقة منها تقليل
ف��ات��ورة الكهرباء على املستهلك
والسيما املواطن.
من جانبه قال أستاذ الهندسة
ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل�ل�ت�ع�ل�ي��م ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت��دري��ب
علي العيدي ان الدولة تقدم دعما
ك �ب �ي��را س �ن��وي��ا ل �ت��وف �ي��ر خ��دم�ت��ي
الكهرباء وامل��اء تصل نسبته في
ال �ك �ه��رب��اء ال ��ى  95ف��ي امل �ئ��ة وف��ي

امل �ي��اه ال ��ى  90ف��ي امل �ئ��ة وه ��و ما
كلفها اك�ث��ر م��ن  15م�ل�ي��ارا و560
م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار خ �ل��ال ال �س �ن��وات
ال �ت �س��ع امل��اض �ي��ة وب �م �ب �ل��غ وص��ل
الى ما يزيد على أربعة مليارات
دينار خالل السنة املالية / 2014
 2015األمر الذي يستلزم ترشيد
االستهالك.
وق � ��ال ان ت��رش �ي��د االس �ت �ه�ل�اك
ول � � ��و ب �ن �س �ب ��ة ع � �ش� ��رة ف � ��ي امل �ئ ��ة
س�ي��وف��ر ع�ل��ى م�ي��زان�ي��ة ال��دول��ة ما
ال يقل  250مليون دينار سنويا
وسيوفر الطاقة ألكثر م��ن 1100
وح��دة سكنية فضال عن توفيره
م ��ا ال ي �ق��ل  40أل� ��ف ب��رم �ي��ل نفط
ي��وم�ي��ا م��ن أص ��ل م��ا ي �ق��ارب 400
أل��ف برميل نفط يتم استهالكها
يوميا في محطات القوى إلنتاج
الطاقة واملياه.
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الوطني للثقافة :إبراز التسامح
والوسطية من أولويات الكويت

املؤتمر الصحافي في جمعية الصحفيني

أك��د املجلس الوطني للثقافة
وال� �ف� �ن ��ون واآلداب ان م ��ن أه��م
أولويات الكويت كونها عاصمة
للثقافة اإلس�لام�ي��ة إب��راز قضية
ال� �ت� �س ��ام ��ح وال ��وس� �ط� �ي ��ة ف �ض�لا
ع ��ن ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى ف �ك��رة ال�ع�م��ل
اإلنساني الحقيقة وأن تحسني
ص� � � � ��ورة االس� � �ل� � ��ام وامل� �س� �ل� �م�ي�ن
التي تعرضت للتشويه نتيجة
ربطها باإلرهاب والغلو من أبرز
أهداف احتفالية تسمية الكويت
ع ��اص� �م ��ة ل �ل �ث �ق��اف��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة
.2016
وق � ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د
لقطاع الثقافة باملجلس محمد
العسعوسي في مؤتمر صحافي
إن اختيار الكويت مركزا للعمل
اإلن �س��ان��ي وت�س�م�ي��ة س�م��و أمير
ال �ب�ل�اد ق��ائ��دا ل�ل�ع�م��ل االن �س��ان��ي
من قبل األمم املتحدة عكسا دور
ال�ك��وي��ت ف��ي ال�ع�ط��اء وال�ت��واص��ل
م��ع شعوب العالم بغض النظر
عن الدين أو الجنسية.
ول � �ف� ��ت إل� � ��ى أن االح �ت �ف ��ال �ي ��ة
ان� �ط� �ل� �ق ��ت ف � ��ي ي � �ن ��اي ��ر امل ��اض ��ي
تزامنا مع دورة جديدة من عمر

م�ه��رج��ان ال�ق��ري��ن الثقافي تحت
رع ��اي ��ة وح� �ض ��ور س �م��و ال�ش�ي��خ
ج ��اب ��ر امل � �ب� ��ارك رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء م��ا عكس اهتمام ال��دول
بالشأن الثقافي.
وقال العسعوسي إن األنشطة
امل �ق��ررة ل�لاش�ه��ر ال�ث�لاث��ة املقبلة
ت �ش �م��ل ف �ع��ال �ي��ات وورش ع�م��ل
ت �غ �ط��ي ك� ��ل ال� �ق ��وال ��ب ال �ث �ق��اف �ي��ة
وم �ن �ه��ا ف� �ن ��ون األط � �ف� ��ال وأف �ل��ام
س� �ي� �ن� �م ��ائ� �ي ��ة وم � � �ع � ��رض ل �ك �ت��ب
ال � � �ت� � ��راث ال � �ع� ��رب� ��ي واإلس �ل��ام � ��ي
وم� �ح ��اض ��رات ف �ن �ي��ة وإس�ل�ام �ي��ة
واملعرض الدائم للبريد ومؤتمر
ال �ف �ن ��ون اإلس�ل�ام� �ي ��ة وام �س �ي��ات
موسيقية.
ول � �ف� ��ت إل� � ��ى أن االح �ت �ف ��ال �ي ��ة
ل �ي �س��ت م�ح�ل�ي��ة ف �ق��ط ب ��ل تشمل
أس��اب�ي��ع ث�ق��اف�ي��ة ت �ق��ام ب��ال�خ��ارج
س �ي �ت��م م� ��ن خ�ل�ال� �ه ��ا ال �ت �ع��ري��ف
بثقافة الكويت في عدة مجاالت
منها اسبوع ثقافي في فلسطني
في أوائل مايو املقبل.

مؤتمر مبادرة النوير
يبدأ  23الجاري
تنطلق ف�ع��ال�ي��ات م��ؤت�م��ر ف�ك��ر..
اعمل ..عش بإيجابية الثالث الذي
تنظمه م �ب��ادرة ال�ن��وي��ر  23اب��ري��ل
الجاري ويستمر يومني.
وقالت رئيسة املبادرة الشيخة
ان�ت�ص��ار س��ال��م ال�ع�ل��ي ان امل��ؤت�م��ر
يهدف الى مساعدة املشاركني في
اك�ت�ش��اف اي�ج��اب�ي��ة ال �ص��راع ال��ذي
يدفع الى النجاح بعكس االحباط
وال�س�ل�ب�ي��ة الف �ت��ة ال ��ى ان ال�ق�س��وة
ك��ان��ت ال��داف��ع وراء ن�ج��اح العديد
م � ��ن امل � �ش� ��اه � �ي� ��ر وال� �ش� �خ� �ص� �ي ��ات
املعروفة عامليا.
وقالت ان املؤتمر سيستضيف
خ �ب ��راء ع �ل��م ن �ف��س ع��امل �ي�ين منهم
الباحث في االداء البشري والكاتب
املشهور د .ادم فريزر وهو االكثر
ت��أث �ي��را ب �ع��رض��ه ع �ل��ى ال �ب �ش��ر في
ال �ع��ال��م ك�م��ا ان ��ه خ�ب�ي��ر ف��ي كيفية
اس �ت �خ��دام ع�ل��م ال�ن�ف��س اإلي�ج��اب��ي
لتحسني أداء مكان العمل.

وبينت ان املؤتمر سيستضيف
اي �ض��ا ال �ك��ات��ب داري � ��ن ه �ي��ل ال ��ذي
يعد أح��د أكبر وأه��م الشخصيات
األسترالية ومؤلف الكتاب االكثر
م�ب�ي�ع��ا ال �ت �ع��ام��ل م��ع ال�ص�ع��وب��ات
م�ب�ي�ن��ة ان ت �ل��ك االس �ت �ض��اف��ة تعد
االول � � � � ��ى ع � �ل ��ى م � �س � �ت ��وى ال� �ع ��ال ��م
ال � �ع� ��رب� ��ي ح � �ي ��ث س� �ي� �ت� �ط ��رق ال ��ى
السلوك البشري.
واش� � � � � � � ��ارت ال � � � ��ى ان امل� ��ؤت � �م� ��ر
سيتناول حلقة نقاشية بعنوان
ت �ن �م �ي��ة ال� � �ق � ��وة ال ��ذه� �ن� �ي ��ة وع � ��دم
ال� �ت� �خ� �ل ��ي ع � ��ن األح� � �ل� ��ام ي �ق��دم �ه��ا
ث�لاث��ة م��ن امل�خ�ت�ص�ين ال�ك��وي�ت�ي�ين
يتطرقون فيها الى كيفية تطوير
القدرات الذهنية على املستويات
العملية والصحية واالجتماعية
من خالل تحويل الصراع السلبي
الى ايجابي لتحقيق النجاح.
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مهرجان سعاد الصباح
للفن التشكيلي الخليجي
يبدأ  13أبريل الجاري

نقابة مجلس األمة توقع
بروتوكوال مع معهد المحاماة

ت� �ن� �ظ ��م ال� �ج� �م� �ع� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل � �ل � �ف � �ن ��ون ال� �ت� �ش� �ك� �ي� �ل� �ي ��ة ال� � � � ��دورة
الخامسة ملهرجان (سعاد الصباح
للفن التشكيلي الخليجي-جائزة
ال��ورش��ة الخليجية) م��ا ب�ين  13و
 19أب��ري��ل الحالي بحضور نخبة
من مبدعي التشكيل الخليجيني.
وق��ال رئيس الجمعية ورئيس
ات� � � �ح � � ��اد ال� �ت� �ش� �ك� �ي� �ل� �ي�ي�ن ال � �ع � ��رب
ع � �ب � ��دال � ��رس � ��ول س � �ل � �م ��ان ان ه ��ذا
امل �ه��رج��ان ي �ق��ام ك ��ل ع��ام�ي�ن وي�ت��م
ف � �ي ��ه ت � ��وزي � ��ع ج � ��ائ � ��زة د .س �ع ��اد
الصباح مضيفا ان مشاركة هذه
النخبة م��ن الفنانني الخليجيني
بتجاربهم البصرية تشكل تنوعا
ثريا ومتفردا ونادرا.
وق� � ��ال ان األع � �م� ��ال امل �ع��روض��ة
ت� �ش� �ك ��ل ج� ��ان � �ب� ��ا م� � ��ن األس� ��ال � �ي� ��ب
الفنية ال�ت��ي ت��زده��ر ض�م��ن حركة
ال�ف��ن التشكيلي ال�ع��رب��ي املعاصر
م�ض�ي�ف��ا ان ��ه م��ع ت �ن��وع م�س�ت��واه��ا
ال�ت�ق�ن��ي وم��وق�ف�ه��ا ال �ف �ك��ري فانها
تعكس خ�ب��رات ال�ف�ن��ان الخليجي
إزاء م �س��أل��ة ال �ف ��ن ل �ي��س ك�م�ظ�ه��ر
ش �ك �ل��ي وإن � �م ��ا ك �ت �ج��رب��ة روح �ي��ة
معاشة.
وأضاف أن املهرجان يعد فكرة

وق � � � ��ع ك � � ��ل م � � ��ن م � �ع � �ه ��د ال � �ك ��وي ��ت
ل �ل �م �ح��ام��اة وال � ��دراس � ��ات ال�ق��ان��ون �ي��ة
ال�ت��اب��ع لجمعية امل�ح��ام�ين الكويتية
ون� �ق ��اب ��ة ال �ع ��ام �ل�ي�ن ب �م �ج �ل��س االم� ��ة
ب � ��روت � ��وك � ��ول ت� � �ع � ��اون ان � �ط �ل�اق� ��ا م��ن
رغ� �ب� �ت� �ه� �م ��ا ف� � ��ي ت � �ع� ��زي� ��ز وت� �ط ��وي ��ر
ع�لاق��ات ال �ت �ع��اون ب�ين ال�ج��ان�ب�ين في
م�ج��االت ال�ت��دري��ب والتطوير املهني
للمنتسبني إليهما ولتعزيز العالقات
بني الخدمات لكال الجانبني.
وت �ض �م��ن ال �ب��روت��وك��ول  10ب�ن��ود
ت� �ه ��دف إل � ��ى ب� �ن ��اء اس� � ��اس وظ � ��روف
ق ��ان ��ون� �ي ��ة ل�ل��ات � �ص� ��االت وال � �ت� �ع ��اون
امل �ن �ت �ظ��م ف� ��ي امل � �ج � ��االت ال �ت��دري �ب �ي��ة
والعملية وال�ف�ع��ال�ي��ات املتنوعة في
اطار برامج ونشاطات املوقعني وان
اولويات التعاون هي التدريب بشكل
ع� ��ام وت �ط��وي��ر م ��ؤه�ل�ات امل�ن�ت�س�ب�ين
لكال الطرفني في املجاالت القانونية
واالداري ��ة وال�ل�غ��ات وخ��دم��ة املجتمع
والقطاع االهلي.
وي �ت��م ه ��ذا ال �ت �ع��اون ع �ب��ر ب��رام��ج
ت ��دري� �ب� �ي ��ة اس ��اس � �ي ��ة وم �ت �خ �ص �ص��ة
وت � �ب � ��ادل امل� �ح ��اض ��ري ��ن وال �ب��اح �ث�ي�ن
وامل� � � �ت � � ��درب� �ي ��ن وت � � � �ب� � � ��ادل االب � � �ح� � ��اث
وامل �ط �ب��وع��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة امل�ش�ت��رك��ة
وال � �ت � �ع� ��اون ف� ��ي ت �ح �ض �ي��ر االع � �م ��ال

د .سعاد الصباح

رائ��دة قدمتها الجمعية منذ عام
 2008وتبنتها الشيخة د .سعاد
الصباح
م ��ن ج��ان �ب �ه��ا أع ��رب ��ت ال�ش�ي�خ��ة
د .س �ع ��اد ال �ص �ب��اح ف ��ي ت�ص��ري��ح
مماثل عن السرور بهذا املهرجان
ال��دوري السنوي ال��ذي يعد رافعة
ل�ل�ف��ن ال�ت�ش�ك�ي�ل��ي وم �ح �ف��زا ف��ري��دا
لتنمية الذائقة الفنية والحصيلة
ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة وع � ��ام �ل��ا م� �ه� �م ��ا ع �ل��ى
ت �ش �ج �ي��ع امل� �ب ��دع�ي�ن ف� ��ي ال �ك��وي��ت
وسائر دول الخليج العربي.

جانب من توقيع البروتوكول

ال � �ت� ��دري � �ب � �ي� ��ة وال � � � �ن � � � ��دوات وت� � �ب � ��ادل
ال �خ �ب��رات ب �ش��أن ال �ن �ش��اط ال�ت��دري�ب��ي
وت�ب��ادل امل�ص��ادر التدريبية والكتب
واملنشورات والدراسات.
ويمكن ملمثلي الطرفني املشاركة
ف��ي امل��ؤت�م��رات وال�ن��دوات وال��ورش��ات
ال�ع�ل�م�ي��ة ويتبنى ال �ط��رف��ان تنظيم
م�ح��اض��رات ون ��دوات ح��ول القضايا
ذات االهتمام املشترك
ب��دوره اب��دى رئيس مجلس ادارة
نقابة العاملني بمجلس االمة جمال
ال� �ش�ل�اح ��ي اع � � �ت� � ��زازه ب �ت ��وق �ي ��ع ه ��ذا
ال� �ب ��روت ��وك ��ول م �ع �ت �ب��را ان� ��ه س�ي�ف�ت��ح
م�ج��االت ت�ع��اون ج��دي��دة ب�ين النقابة
ومعهد الكويت للمحاماة والدراسات

القانونية التابع لجمعية املحامني
الكويتية من خالل مجاالت التدريب
والتطوير املهني للمنتسبني إليهما
ولتعزيز العالقات بني الخدمات لكال
الجانبني.
ح �ض��ر ت��وق �ي��ع ال� �ب ��روت ��وك ��ول م��ن
ال� �ج ��ان� �ب�ي�ن ك � ��ل م � ��ن رئ � �ي� ��س ن �ق��اب��ة
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب �م �ج �ل ��س االم � � � ��ة ج �م ��ال
الشالحي ومدير ع��ام معهد الكويت
ل �ل �م �ح��ام��اة وال � ��دراس � ��ات ال�ق��ان��ون �ي��ة
د .ن��اي��ف ض� �ي ��دان امل �ط �ي��ري ون��ائ��ب
رئ �ي ��س ن �ق��اب��ة م �ج �ل��س االم � ��ة س��ال��م
ال� � �ع � ��دل وأم � �ي� ��ن س � ��ر ال� �ن� �ق ��اب ��ة ع �ي��د
العجمي.

«أبناء يوسف» فرقة كويتية تحمل رسالة
إلى العالم حول حقيقة العرب واإلسالم
«أب � � �ن � � ��اء ي � ��وس � ��ف» ل� �ي� �س ��ت ف ��رق ��ة
م��وس �ي �ق �ي��ة ت �ق �ل �ي��دي��ة ل �ك �ن �ه��ا ت�ح�م��ل
رس��ال��ة ي�س�ع��ى م��ن خ�لال�ه��ا ال�ش��اب��ان
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ان ال � �ش � �ق � �ي � �ق� ��ان ي� �ع� �ق ��وب
وعبدالرحمن الرفاعي الى الكشف عن
الحقيقة التي طاملا كان يساء فهمها
حول العرب واإلسالم.
ه � � ��ذان ال � �ش� ��اب� ��ان ب ��ات ��ا م �ع��روف�ي�ن
ل �ل �ك �ث �ي��ر م � ��ن ال � �ش � �ب ��اب ف � ��ي ال �ك��وي ��ت
وال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي وه �م��ا ي�ت��أل�ق��ان في
موسيقى الهيب ه��وب الغربية حيث
تتحدث أغانيهما عن الفخر بأن يكون
الشخص كويتيا وم��واط�ن��ا خليجيا
وعربيا ومسلما .ووص��ل الى املليون

عدد املشاهدات للفيديو الخاص بهما
ع �ل��ى (ي��وت �ي��وب) ب �ع �ن��وان (ه�ل�ا ه�لا)
وه ��ي ن�س�خ��ة ب�ن�ك�ه��ة ع��رب �ي��ة إلح ��دى
أغنيات مغني الراب األمريكي الشهير
وي� � ��ز خ �ل �ي �ف ��ة .وت� �ظ� �ه ��ر ف �ي ��دي ��وه ��ات
(أبناء يوسف) شابني يرتديان الزي
الخليجي «ال��دش��داش��ة» م��ع الكوفية
على الرأس وكذلك القمصان وقبعات
البيسبول فيما ترتدي النساء بتلك
ال�ف�ي��دي��وه��ات ال�ن�ق��اب وك��ذل��ك الجينز
وال�ق�م�ص��ان ب�م��ا يشبه إل��ى ح��د كبير
امل �ج �ت �م��ع ال �خ �ل �ي �ج��ي امل� �ت� �ن ��وع ال ��ذي
شهد دخ��ول املوضة الغربية لكن مع
الحفاظ على تقاليده.

وأك � ��د ال �ش �ق �ي �ق��ان ان� ��ه ف ��ي وق� ��ت ال
تقوم وسائل اإلعالم بالكثير لتسليط
الضوء على ثقافة وتراث املجتمعات
ال�ك��وي�ت�ي��ة وال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ف��إن�ه�م��ا أخ��ذا
ع �ل��ى ع��ات�ق�ه�م��ا أن ي �خ �ت��رق��ا ال �ح��دود
وي �ج �ع�ل�ا ث �ق��اف �ت �ه �م��ا م� �ع ��روف ��ة ل ��دى
الغرب.
وت� �ع� �م ��ل ف� ��رق� ��ة (أب� � �ن � ��اء ي ��وس ��ف)
ح��ال�ي��ا ع�ل��ى إن �ت��اج أل �ب��وم ف��ي مدينة
ل ��وس أن �ج �ل��وس ب��والي��ة ك��ال�ي�ف��ورن�ي��ا
تحت عنوان «شيخ العالم» وذلك مع
أح��د املنتجني األمريكيني الحاصلني
على ج��ائ��زة غ��رام��ي ال��رائ��دة ف��ي عالم
املوسيقى.
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تلفون99923452 :
● س� ��ال� ��م ف ��رح ��ان
ال � �س � ��ال � ��م 86 ،ع ��ام ��ا،
(ش�ي��ع) ،رج��ال :سلوى،
ح�س�ي�ن�ي��ة س �ي��د م�ح�م��د،
ش م� �س� �ج ��د االق � �ص� ��ى،
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