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إقرار قانون الكهرباء والماء في مداولته الثانية بأغلبية  48صوتا

استثناء المواطنين في السكن
االستثماري من التعرفة الجديدة

الغانم :وثيقة اإلصالح لم تمر إال في أحالم من يريد أن يتصيد للمجلس
أق � ��ر م �ج �ل��س االم� � ��ة ف� ��ي ج�ل�س�ت��ه
ال� �ع ��ادي ��ة أم � ��س م � �ش� ��روع ال �ق ��ان ��ون
ف ��ي ش� ��أن ت �ح��دي��د ت �ع��رف��ة وح��دت��ي
الكهرباء وامل��اء في مداولته الثانية
ب��أغ �ل �ب �ي��ة  48ص ��وت ��ا ح� �ي ��ث واف� ��ق
على استثناء املواطنني في السكن
االس�ت�ث�م��اري م��ن التعرفة الجديدة
واح� � ��ال ت��وص �ي ��ات ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
البرملانية بشأنها الى الحكومة.
وف ��ي ح�ي�ن ح ��دد امل �ج �ل��س جلسة
 10م ��اي ��و امل �ق �ب ��ل مل �ن��اق �ش��ة وث �ي �ق��ة
االص�ل��اح االق �ت �ص��ادي وامل ��ال ��ي أك��د
رئيس مجلس االم��ة م��رزوق الغانم
ان الوثيقة املقدمة م��ن الحكومة ال
ت �ت �ط �ل��ب ت �ص��وي��ت امل �ج �ل��س ع�ل�ي�ه��ا
باملوافقة او بالرفض النها تعبر عن
رؤى حكومية ال عن تشريع.
واضاف الرئيس الغانم أن وثيقة
االص � �ل� ��اح ع� ��رض� ��ت ع� �ل ��ى امل �ج �ل��س
وسيتم ادراج كل توصيات االعضاء
وآرائ� � �ه � ��م ب �ت �ق��ري��ر ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون

امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
املعنية ب��دراس��ة الوثيقة مبينا أنه
ب �ع��د م �ن��اق �ش��ة ال��وث �ي �ق��ة ب��امل�ج�ل��س
س �ت �ح ��ال ال � ��ى ال �ح �ك ��وم ��ة م� ��ن دون
التصويت عليها.
وأردف الغانم :كل ما هو موجود
في الوثيقة صوتوا عليه في خطة
التنمية  2010في عهد الشيخ أحمد
الفهد مردفا :ورفضت املوافقة على
الخطة ف��ي وقتها الس�ب��اب وضعت
في استجواب كامل.
وتابع الغانم :الوثيقة لم تمر إال
في أح�لام من يريد أن يتصيد ضد
هذا املجلس قائال :نحن مسؤولون
ع � ��ن ال � �ت � �ش ��ري ��ع وال � �ت � �ع� ��دي� ��ل ع �ل �ي��ه
بينما ما ال نحاسب عليه هو دور
الحكومة في التنفيذ.
وع � � ��ن ق � ��ان � ��ون ت� �ع ��رف ��ة وح ��دت ��ي
ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء ق � ��ال ال� �غ ��ان ��م :ان
التعديالت التي قدمت على مشروع
ق � ��ان � ��ون ت� �ح ��دي ��د ت� �ع ��رف ��ة وح ��دت ��ي

قال :نحن خدام الشعب

الخالد :إعادة دراسة ملفات
جنسية أبناء الكويتيات
أع� �ل ��ن ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال��وزراء ووزي��ر الداخلية الشيخ
محمد الخالد ان اللجنة العليا
للجنسية ب�ص��دد اع ��ادة دراس��ة
ملفات أب�ن��اء الكويتيات حسب
ق � � ��ان � � ��ون ال � �ج � �ن � �س � �ي� ��ة ال � �خ � ��اص
بمعاملة الكويتيني.
واوض� ��ح ال�خ��ال��د ف��ي م��داخ�ل��ة
خ� �ل� ��ال ج� �ل � �س ��ة م � �ج � �ل ��س االم� � ��ة
ال�ع��ادي��ة أم��س ان اللجنة تبحث
استثناء بنات املواطنة الكويتية
«الفتيات املتزوجات من كويتي»
م��ن ش��رط امل��دة املنصوص عليه
في القانون.

وردا على مداخلة للنائب علي
ال�خ�م�ي��س ال ��ذي أش ��ار فيها إل��ى
تصريح مسؤول بالداخلية قال
فيه إن النواب مناديب للناخبني
أردف ال � �خ� ��ال� ��د :أن � ��ا ك �م �س��ؤول
ع��ن ال��داخ �ل �ي��ة أق ��ول ن�ح��ن خ��دام
الشعب ووجدنا لخدمة الشعب
وم� � ��ن ي �ق �ي��م ع� �ل ��ى ه� � ��ذه االرض
الطيبة من مواطنني ومقيمني.

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا الجلسة أمس

ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ت�ه��دف ال��ى ترشيد
االستهالك وليس االضرار باملواطن
الفتا إلى ان القانون وضع التعرفة
للكهرباء وامل ��اء كحد اق�ص��ى وذل��ك
ح �ت��ى ي�م�ك��ن ال �ح �ك��وم��ة م��ن ال �ت��درج

بتطبيق التعرفة على بقية قطاعات
ال��دول��ة بشكل تدريجي اض��اف��ة الى
تقديم ب��رام��ج تحفيز مل��ن يرشد في
االستهالك.
وم � ��ن ج �ه �ت��ه أك � ��د ن ��ائ ��ب رئ �ي��س

مجلس الوزراء ووزير املالية ووزير
النفط بالوكالة ان��س الصالح عدم
صحة التفسيرات القائلة ان برنامج
التخصيص الوارد في الوثيقة ينقل
ما في يد الحكومة الى يد مالك آخر

المعيوف :المقاطعون يبحثون عن مخرج لخوض االنتخابات

اللغيصم يكشف مواقف
معارضة مجلس 2009
ش �ه��دت ال�ج�ل�س��ة أم ��س ع��رض
 6مقاطع فيديو وصفها النائب
س �ل �ط��ان ال �ل �غ �ي �ص��م ب��امل�س��رح�ي��ة
ال�ت��ي ك�ش��ف فيها ع��ن دع��م ن��واب
س � ��اب� � �ق �ي��ن ف � � ��ي م � �ج � �ل� ��س 2009
ل�ل�خ�ص�خ�ص��ة وم��واف �ق �ت �ه��م على
ق � � ��ان � � ��ون ت� �خ� �ص� �ي ��ص م� �ص ��اف ��ي
ال �ك��وي��ت ال�ن�ف�ط�ي��ة ،ق��ائ�ل�ا :ه��ؤالء
كانوا يوافقون على الخصخصة
وال � � � �ي� � � ��وم ي� � �ع� � �ق � ��دون  40ن � � ��دوة
ي � � �ح� � ��ذرون م � �ن � �ه� ��ا ،م� �ض� �ي� �ف ��ا أن
االتهامات للمجلس الحالي غير

م �ق �ب��ول��ة وب �ع��د ع ��رض م��واق�ف�ه��م
نحن راضون بحكم الشعب.
وفي السياق نفسه قال النائب
ع � �ب ��دال � �ل� ��ه امل� � �ع� � �ي � ��وف :االخ � � � ��وان
خ ��ارج امل�ج�ل��س ي��ري��دون ال �ع��ودة
ل�ل�ب��رمل��ان واالن �ت �خ��اب��ات ولكنهم
يبحثون عن مخرج بعد املقاطعة
م � �س � �ت � �ط� ��ردا :ات � �ه � �م� ��وا امل �ج �ل��س
ب�ب�ي��ع ال�ب�ل��د ك �م��ادة ل �ل��دخ��ول في
االنتخابات.
بينما أك��د ال�ن��ائ��ب د .عبدالله
الطريجي أن معركة االنتخابات

امل�ق�ب�ل��ة ب ��دأت وي�ن�ب�غ��ي أن نكون
واث �ق�ي�ن م��ن أن�ف�س�ن��ا م�ش�ي��را إل��ى
أن امل�ج�ل��س ال�ح��ال��ي ف�ت��ح ملفات
فساد كثيرة مدفونة منذ سنوات
طويلة قائال :سنوضح في الشهر
املقبل كيف كانت تباع الشركات
في املجالس السابقة.

موضحا أن ما تحدثت عنه الوثيقة
يتعلق ب�ب��رن��ام��ج ال �ش��راك��ة وق��ان��ون
ال �ت �خ �ص �ي��ص م� ��ن خ �ل��ال ت��أس �ي��س
ش� ��رك� ��ات م �س��اه �م��ة ي� �س ��اه ��م ف�ي�ه��ا
املواطنون ويكونون شركاء في هذه
املشاريع.
وف� � � ��ي ال � �س � �ي � ��اق ن� �ف� �س ��ه اع �ت �م ��د
املجلس طلب رئ�ي��س لجنة حماية
االم� ��وال ال�ع��ام��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ب��إرج��اع
تقرير اللجنة املتعلق باملخالفات
ال�ت��ي ش��اب��ت م �ش��روع وزارة ال��دف��اع
ب � � �ش� � ��أن ش � � � � � ��راء ط� � ��ائ� � ��رت� � ��ي ش �ح ��ن
اس�ت��رات�ي�ج��ي ال��ى اللجنة مل��زي��د من
ال ��دراس ��ة ولتضمينه ك �ت��اب دي ��وان
املحاسبة الوارد إليها أخيرا بشأنه
كما واف��ق املجلس على تخصيص
س��اع�ت�ين م��ن جلسة ال �ي��وم ملناقشة
ال �ط �ل��ب ال �ن �ي��اب��ي امل �ت �ع �ل��ق ب�ظ��اه��رة
تطاير الحصى في الشوارع.
تفاصيل (ص)12 - 03

تلفزيون المجلس

فارس العتيبي:

 المجلس الحالياألكثر نزاهة
ونوابه بعيدون عن
التكسب الشخصي

تفاصيل (ص)13
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التقى المحمد وأعضاء لجنة المناقصات

األمير استقبل مبعوث األمم المتحدة
والوفود اليمنية المشاركة في المفاوضات

سمو األمير مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

استقبل حضرة صاحب السمو
أمير البالد الشيخ صباح األحمد
الجابر الصباح حفظه الله ورعاه
ب �ق �ص��ر ب �ي��ان ص �ب��اح أم� ��س سمو
ال �ش �ي��خ ن��اص��ر امل �ح �م��د واس�ت�ق�ب��ل
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ب��اإلن��اب��ة
ووزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح
ال �خ��ال��د وم �ب �ع��وث األم� ��م امل�ت�ح��دة
ال��ى ال�ي�م��ن اس�م��اع�ي��ل ول��د الشيخ

 ..ومستقبال مبعوث األمم املتحدة الى اليمن اسماعيل ولد الشيخ أحمد

أح�م��د وذل��ك بمناسبة استضافة
دول� ��ة ال �ك��وي��ت م� �ش ��اورات ال �س�لام
بني األطراف اليمنية برعاية األمم
املتحدة.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
الوزراء باالنابة ووزير الخارجية
ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح ال �خ��ال��د ورئ �ي��س
وفد املؤتمر الشعبي العام عارف
عواض الزوكا ورئيس وفد انصار

ال� �ل ��ه م �ح �م��د ع� �ب ��دال� �س�ل�ام ف�ل�ي�ت��ه
واس�ت�ق�ب��ل س �م��وه رئ �ي��س مجلس
الوزراء باإلنابة ووزير الخارجية
الشيخ صباح الخالد ورئيس وفد
ال �ح �ك��وم��ة ال�ي�م�ن�ي��ة ن��ائ��ب رئ�ي��س
مجلس ال��وزراء ووزي��ر الخارجية
عبدامللك املخالفي.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ح �ض��رة ص��اح��ب
السمو أمير البالد الشيخ صباح

األح � �م � ��د وزي � � ��ر ال � ��دول � ��ة ل� �ش ��ؤون
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
العبدالله حيث قدم لسموه رئيس
لجنة املناقصات املركزية عبدالله
العبدالرزاق ونائب رئيس اللجنة
فيصل املزين وأعضاء اللجنة كال
من اللواء م .فهد بن فهد ومشاري
البليهيس وعبدالعزيز السمحان
وجنان بوشهري وذل��ك بمناسبة

تعيينهم بمناصبهم الجديدة.
وب�ع��ث ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة إل��ى
ال��رئ�ي��س ج��ون م��اغ��وف��ول��ي رئيس
ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ت � �ن� ��زان � �ي� ��ا امل� �ت� �ح ��دة
ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س �م��وه عن
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة العيد
الوطني لبالده متمنيا له موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق

استقبل المحمد والعبد اهلل ورئيس وأعضاء اللجنة

دوام ال � �ت � �ق� ��دم واالزده� � � � � � � ��ار ك �م��ا
استقبل سفير جمهورية البانيا
لدى الكويت كوتيم مورينا وذلك
بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرا
لبالده.

ولي العهد يؤكد أهمية تطوير لجنة المناقصات للربط
بين احتياجات سوق العمل والتنمية الشاملة للبالد
استقبل سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف األحمد الجابر الصباح حفظه
الله بقصر بيان صباح أم��س سمو
ال �ش �ي ��خ ن ��اص ��ر امل �ح �م ��د واس �ت �ق �ب��ل
وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
ال�ش�ي��خ محمد ال�ع�ب��دال�ل��ه ح�ي��ث ق��دم
ل �س �م��وه رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �ن��اق �ص��ات
املركزية عبدالله العبدالرزاق ونائب
رئيس اللجنة فيصل املزين وأعضاء
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ك �ل��ا م � ��ن ال � � �ل � ��واء م �ت �ق��اع��د
ف �ه��د ب��ن ف �ه��د وم� �ش ��اري البليهيس
وع� �ب ��دال� �ع ��زي ��ز ال� �س� �م� �ح ��ان وج� �ن ��ان
بوشهري وذل��ك بمناسبة تعيينهم
في مناصبهم الجديدة.

وق � ��د ه� �ن ��أه ��م س� �م ��وه م�ت�م�ن�ي��ا
ل �ه��م ال �ت��وف �ي��ق وال � �س� ��داد ف ��ي أداء
مهام عملهم منوها بدعم القيادة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ل � �ه ��م وأن ي �ع �م �ل��وا
ب��روح الفريق ال��واح��د وبالتعاون
وال�ت�ك��ات��ف وع�ل��ى م��راق�ب��ة ال�ل��ه عز
وج��ل وع��دم التفرقة ب�ين الصغير
والكبير من أجل خدمة ومصلحة
وطننا ال�ع��زي��ز وتحقيق الغايات
املنشودة ل��ه م��ؤك��دا سموه أهمية
ت �ط��وي��ر ه ��ذه ال �ل �ج �ن��ة ل �ل��رب��ط بني
م �ت �ط �ل �ب��ات واح � �ت � �ي� ��اج� ��ات س ��وق
ال�ع�م��ل والتنمية ال�ش��ام�ل��ة للبالد
ت � �ح� ��ت ظ� � ��ل ال� � �ق� � �ي � ��ادة ال �ح �ك �ي �م��ة

ل� �ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح األح� �م ��د.
ك � �م� ��ا ب � �ع� ��ث س � �م� ��و ول� � � ��ي ال� �ع� �ه ��د
ببرقية تهنئة ال��ى الرئيس جون
م ��اغ ��وف ��ول ��ي رئ � �ي� ��س ج �م �ه��وري��ة
تنزانيا املتحدة الصديقة ضمنها
س�م��وه خ��ال��ص تهانيه بمناسبة
العيد ال��وط�ن��ي ل�ب�لاده متمنيا له
موفور الصحة والعافية.

سمو ولي العهد مستقبال الشيخ محمد العبدالله ورئيس وأعضاء لجنة املناقصات املركزية
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تعرض على جلسة  10مايو لمناقشتها وإبداء المالحظات عليها

الغانم :وثيقة اإلصالح لم تمر
إال في أحالم من يتصيد لهذا المجلس
حسم رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم خالل جلسة
المجلس العادية أمس الثالثاء الجدل الدائر حول وثيقة
اإلصالح الحكومية ورد افتراءات البعض على المجلس
بأنه أعطى الضوء األخضر للحكومة وأطلق يدها في
تخصيص قطاعات الدولة بتأكيده أن وثيقة اإلصالح لن
تمر إال في احالم من يتصيد للمجلس مشيرا إلى ان بنود
الوثيقة تم إقرارها في مجلس  2010ضمن قوانين
الخطة التنموية وكشف عن أن المجلس سوف يعيد
مناقشة بنود الوثيقة مع ما ورد عليها من مالحظات
نيابية في الجلسة المقبلة مؤكدا أن السلطة
التشريعية غير مسؤولة عن الوثيقة وإنما عما يرد بها
من تشريعات .وفي تفاصيل الجلسة:
اف � �ت � �ت� ��ح رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ال �ج �ل �س��ة ال �ع��ادي��ة
ال �ع �ل �ن �ي��ة أم � ��س ال � �ث �ل�اث ��اء ال �س��اع��ة
ال �ت��اس �ع��ة وال �ن �ص��ف ص �ب��اح��ا بعد
أن ك��ان قد رفعها مل��دة نصف ساعة
ل�ع��دم اك�ت�م��ال ال�ن�ص��اب وت�لا األم�ين
ال �ع��ام أس �م��اء األع �ض��اء الحاضرين
واملعتذرين والغائبني عن الجلسة
م� ��ن دون اذن أو إخ � �ط� ��ار وك ��ذل ��ك
األع �ض��اء الغائبني وامل�ع�ت��ذري��ن عن
ح� �ض ��ور اج �ت �م��اع��ات ال �ل �ج ��ان م�ن��ذ
الجلسة السابقة.

 الرئيس م��رزوق الغانم :تقدمل ��ي ال �ن��ائ��ب ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش �ت��ي
بتاريخ  4/20بطلب يتضمن طلب
اج��ازة وف��ق امل��ادة  24م��ن الالئحة
وم ��رف ��ق ب ��ه ت �ق��ري��ر ط �ب��ي م �ص��دق
عليه م��ن الجهات املعنية وهناك
اج �ت �م��اع ف ��ي م�ك�ت�ب��ي ال �س��اع��ة 12
يوم الخميس ومن له رأي يدلي به
هناك ألني لن أفتح املجال في هذا
الخصوص وعقدنا طلب مناقشة
وك ��ل أدل� ��ى ب��دل��وه وه �ن��اك ج�ه��ات
معنية بتطبيق القانون.

ال تخصيص لمرفق
حكومي واحد من
دون قانون
جميع بنود وثيقة
اإلصالح تم التصويت
عليها في خطة
التنمية عام 2010
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس وبجواره نائبه الخرينج وأمني السر الخرافي

بند التصديق على المضابط
انتقل املجلس ال��ى مناقشة بند
املضبطتني رقمي  1350أ و ب.
 روض � ��ان ال� ��روض� ��ان :رد وزي ��رالتربية بأن الوزارة اخذت اجراءات
فأتمنى ان يكون هناك دور اعالمي
ل �ل �ت��وض �ي��ح ل �ل �م��درس�ين أوال ب ��أول
لكي يأخذ املدرس عقابه.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال �غ��ان��م :خطأامالئي عدل في املضبطة.
 فيصل الدويسان :الحديث عنوثيقة اإلصالح انتهى النقاش ولم

تتخذ قرارا بشأنها وأريد أن أعرف
ماذا جرى.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ه��ذااألم��ر ص��ار عليه لغط وال��وث�ي�ق��ة ال
نصوت عليها باملوافقة أو الرفض
ب ��ل ه ��ي رؤى ح �ك��وم �ي��ة ي�ن��اق�ش�ه��ا
امل�ج�ل��س م ��رة أو أك �ث��ر وت �ح��ال إل��ى
ال� �ح� �ك ��وم ��ة وم� � ��ا ب� �ه ��ا م� ��ن ت �ش��ري��ع
ي��أت �ي �ن��ا ه� �ن ��ا ل �ن �ش��رع��ه وال �س �ل �ط��ة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ت �ق��وم بالتنفيذ ون�ق��وم
نحن باملحاسبة .التقرير في اللجنة
امل ��ال� �ي ��ة ون �س �ج��ل اآلراء ون �ن��اق��ش

ال�ك�ث�ي��ر م ��ن ال �ت��وص �ي��ات وامل�ج�ل��س
ف��ي الجلسة املقبلة ي�ن��اق��ش تقرير
اللجنة ونحن ال نتحمل مسؤولية
رف� � ��ض رؤى م �ع �ي �ن��ة وال ن�ت�ح�م��ل
م � �س� ��ؤول � �ي� ��ة م� � ��ا ج � � � ��اء ف � �ي � �ه ��ا أم� ��ا
التشريعات فتأتي إلينا ونشرعها
وه � � � ��ذه م � ��ن ص�ل��اح � �ي� ��ات ال �س �ل �ط��ة
التشريعية والحكومة تنفذ ونحن
نراقب.
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رفضت الموافقة
على خطة التنمية
في عام 2010
وقدمت استجوابا
بشأنها
اجتماع في مكتب
المجلس لمناقشة
إجازة دشتي

رئيس المجلس :التعرفة الجديدة للكهرباء والماء
ستساعد في عالج اختالالت الموازنة العامة
أك��د رئ�ي��س مجلس االم ��ة م��رزوق
ال �غ��ان��م ان ال �ت �ع��دي�لات ال �ت��ي ق��دم��ت
على م�ش��روع ق��ان��ون تحديد تعرفة
وح��دت��ي ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ت�ه��دف الى
ت��رش�ي��د االس�ت�ه�لاك ول�ي��س االض��رار
باملواطن مشيرا الى ان اقرار مجلس
االمة لقانون تحديد تعرفة وحدتي
الكهرباء وامل��اء في مداولته الثانية
س �ي �ك��ون ل ��ه ان �ع �ك��اس اي �ج��اب��ي م��ن
خالل وجود اجراءات تتخذ من قبل
ال��دول��ة لإلصالح االقتصادي ولحل
م�ش�ك�ل��ة االخ � �ت �ل�االت ال�ج�س�ي�م��ة في

امل ��وازن ��ة .وق ��ال ال �غ��ان��م ف��ي تصريح
ل� �ل� �ص� �ح ��اف� �ي�ي�ن ع � �ق ��ب ال� �ج� �ل� �س ��ة ان
م�ج�ل��س االم� ��ة اق ��ر ال �ق��ان��ون واح��ال��ه
ال��ى الحكومة حيث قدمت تعديالت
بسيطة ع�ل�ي��ه م��ع اس�ت�ث�ن��اء ال�ق�ط��اع
ال �س �ك �ن��ي م ��ن ال� �ق ��ان ��ون اض ��اف ��ة ال��ى
تقديم تعديل ب��ان امل��واط��ن الكويتي
ال� � ��ذي ي �س �ت��أج��ر ال �ش �ق��ة وي�س�ك�ن�ه��ا
ي�ع��ام��ل م�ع��ام�ل��ة امل��واط��ن ف��ي السكن
ال �خ��اص م��ن ح�ي��ث ت�ع��رف��ة ال�ك�ه��رب��اء
واملاء حتى ال يكون هناك تفرقة بني
املواطنني.

واوضح ان القانون وضع التعرفة
ل�ل�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ك�ح��د اق�ص��ى وذل��ك
ح �ت��ى ي�م�ك��ن ال �ح �ك��وم��ة م ��ن ال �ت��درج
بتطبيق التعرفة على بقية قطاعات
ال��دول��ة بشكل ت��دري�ج��ي اض��اف��ة ال��ى
اعطاء الحكومة احقية تقديم برامج
ت �ح �ف �ي��ز مل ��ن ي ��رش ��د ف ��ي اس �ت �ه�لاك��ه
للكهرباء واملاء.
وح � ��ول م ��ا ي �ث ��ار م ��ن ج� ��دل ح��ول
وثيقة االص�لاح املالي واالقتصادي
قال الغانم ان الوثيقة ليست قانونا
ح�ت��ى ي �ص��وت ع�ل�ي�ه��ا امل�ج�ل��س إن�م��ا

ه ��ي رؤى واف� �ك ��ار ت ��راه ��ا ال�ح�ك��وم��ة
وت� �ت� �ط� �ل ��ب ت � �ش ��ري � �ع ��ات ت � �ق � ��دم ال ��ى
املجلس.
وأض � ��اف ال �غ��ان��م ان امل �ج �ل��س في
ح ��ال ت�ق��دي��م ال�ح�ك��وم��ة ال�ت�ش��ري�ع��ات
املطلوبة سيتخذ قراراته في شأنها
س� ��واء ب��ال��رف��ض أو ال �ق �ب��ول م�ش�ي��را
ال ��ى ان امل�ج�ل��س س�ي�ن��اق��ش ال��وث�ي�ق��ة
بجلسته املقبلة.
م��ن ن��اح�ي��ة اخ ��رى ذك��ر ال�غ��ان��م ان
م �ج �ل��س االم � � ��ة اح� �ي ��ط ع �ل �م��ا خ�ل�ال
جلسة أم��س بطلب م��ن ال�ن��ائ��ب عبد

ال �ح �م �ي��د دش �ت��ي م � ��ؤرخ ف ��ي  20م��ن
اب��ري��ل منحه اج��ازة وفقا للمادة 24
من الالئحة الداخلية مرفقا بتقارير
طبية مختومة من الجهات الرسمية.
وأوض � � � ��ح ال � �غ ��ان ��م ان ال� �ط� �ل ��ب ال
ي �ت �ض �م��ن ت �ق ��دي ��م اع � �ت � ��ذار ع� ��ن ع ��دم
ح � �ض� ��ور ال� �ج� �ل� �س ��ة الف � �ت� ��ا ال � � ��ى ان ��ه
ط�ل��ب ال� ��رأي ال��دس �ت��وري م��ن خ�ب��راء
دس �ت ��وري�ي�ن م��وض �ح��ا ان م ��ن ل��دي��ه
م��ن ال �ن ��واب رأي ف��ي ه ��ذا امل��وض��وع
فليتقدم به لبحثه في اجتماع يوم
ال �خ �م �ي��س .وأك � ��د ال �غ��ان��م أن م��وق��ف

املجلس تجاه النائب دشتي واضح
حيث سبق للمجلس رفع الحصانة
النيابية عنه ف��ي ع��دد م��ن القضايا
ول� �ي ��س م ��ن امل� �ع� �ق ��ول ت �ح��دي��د وق��ت
ملناقشة موضوع هذا النائب في كل
جلسة.
م � ��ن ج � �ه ��ة أخ � � � ��رى ب � �ع ��ث رئ �ي ��س
مجلس األم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م برقية
تهنئة ال��ى رئ�ي��س املجلس الوطني
ف ��ي ج �م �ه��وري��ة ت �ن��زان �ي��ا االت �ح��ادي��ة
ج � ��وب ن � ��دوج � ��اي وذل � � ��ك ب �م �ن��اس �ب��ة
العيد الوطني لبالده.
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المجلس األعلى لألسرة ومركز األبحاث
يشاركان في مناقشة قضايا المرأة
تتمة المنشور ص03
 س� � �ل� � �ط � ��ان ال � �ل � �غ � �ي � �ص� ��م :ت��مال�ت�ض�ل�ي��ل ح ��ول ال��وث�ي�ق��ة فهناك
مجالس ص��وت��ت ب��امل��واف�ق��ة على
تخصيص م�ص��اف��ي ال�ن�ف��ط وت��م
ع� ��رض ف �ي��دي��و ل �ل �ن��ائ��ب ال �س��اب��ق
ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ع �ن �ج��ري ي�ظ�ه��ر
م��واف �ق �ت��ه ل �خ �ص �خ �ص��ة م ��ا ب�ع��د
ان �ت��اج ال�ن�ف��ط وت��م ع��رض فيديو
للنائب السابق د .حسن جوهر
عن الخصخصة يظهر موافقته
على قانون الخصخصة ويقول
فيه إن��ه نقلة نوعية ون�ق��ل نمط
ح �ي��اة .ث��م ع��رض ف�ي��دي��و للنائب
ال�س��اب��ق ع�ب��دال��رح�م��ن العنجري
ي � �ق� ��ول ف� �ي ��ه م � ��ا ي� �ص� �ي ��ر ن �ع �ط��ي
امل� ��واط� ��ن م ��ن امل� �ه ��د ال � ��ى ال �ل �ح��د.
وع � � � � ��رض ف � �ي� ��دي� ��و آخ � � � ��ر ي �ظ �ه��ر
اتفاق الكتل واملجاميع والنائب
ال �س��اب��ق خ��ال��د ال �س �ل �ط��ان ي�ق��ول
فيه الخصخصة مصير حتمي
للكويت ول��ن نستمر ككيان من
دون� ��ه .ث��م ت��م ع ��رض ف�ي��دي��و آخ��ر
ل �ل �ن��ائ��ب ال� �س ��اب ��ق ع �ب��دال��رح �م��ن
ال� �ع� �ن� �ج ��ري ي �ظ �ه��ر ت ��أي� �ي ��ده ع��ن
موافقته على ق��ان��ون تخصيص
مصافي النفط الكويتية ويقول
ايضا إن ال�ن��واب ق��دم��وا اقتراحا
وه��م  11ن��ائ�ب��ا ت�ق��دم��وا ب��اق�ت��راح
ب �ق��ان��ون ب�ت��أس�ي��س ش��رك��ة ع��ام��ة
ب �ت �خ �ص �ي��ص ش� ��رك� ��ة امل� �ص ��اف ��ي
ال�ن�ف�ط�ي��ة وم�ن�ه��م ف�ي�ص��ل املسلم
وج � � �م � � �ع� � ��ان ال � � �ح� � ��رب� � ��ش وع � �ل� ��ي

اللغيصم :مجالس
سابقة صوتت
بالموافقة على
تخصيص مصافي
النفط وهناك من
يتعمد التضليل
حول الوثيقة

م .عادل الخرافي مترئسا جزءا من الجلسة

الدقباسي وروال دشتي وغيرهم
وك �ت �ل��ة ال �ع �م��ل ال �ش �ع �ب��ي وك�ت�ل��ة
التنمية واإلص �ل��اح .وت��م ع��رض
مقطع آخ��ر للنائب السابق علي
ال��راش��د ي�ق��ول ف�ي��ه امل��وظ��ف اللي
ق ��اع��د ف ��ي ب �ي �ت��ه وي� � ��روح ال � ��دوام
وي �ح ��ل ال �ك �ل �م��ات امل �ت �ق��اط �ع��ة ل��ن
ي� � �ك � ��ون م � � ��وج � � ��ودا ف � ��ي ال� �ق� �ط ��اع
ال� �خ ��اص .وك ��ذل ��ك ع� ��رض مقطع
اخ � � ��ر ل� �ل� �ن ��ائ ��ب ال � �س� ��اب� ��ق أح �م ��د
ال �س �ع��دون ي�ق��ول ف�ي��ه إن الفساد
سيستمر م��ن دون إق ��رار ق��ان��ون
ال �خ �ص �خ �ص��ة وب� �غ� �ي ��ره س �ن �ت��رك
للحكومة لتفعل م��ا ت �ش��اء وأن��ا

سلطان اللغيصم

أح��د من تقدم بمعظم نصوصه.
كلهم يدافعون ع��ن الخصخصة
وال � �ي� ��وم وص� �ل ��وا ال � ��ى  40ن ��دوة
ويحذرون منها.
 ص � ��ال � ��ح ع � � ��اش � � ��ور :وث� �ي� �ق ��ةاالص� �ل ��اح ودم� �ج� �ه ��ا م ��ع ق��ان��ون
ال��دع��وم وق��ان��ون زي� ��ادة ال��رس��وم
املالية والتكاليف وك��أن املجلس
خ ��ول ال�ل�ج�ن��ة امل��ال �ي��ة ب��إح��ال�ت�ه��ا
ال ��ى ال �ح�ك��وم��ة واع �ت��رض �ن��ا على
االج��راء موضوع الوثيقة لم يتم
مناقشتها في املجلس وبالتالي
ل � ��م ن� �ض ��ع م�ل�اح� �ظ ��ات� �ن ��ا ع �ل �ي �ه��ا
وعلى اللجنة بعد مناقشتها مع

الحكومة ال بد من عرض النتيجة
ع� �ل ��ى امل� �ج� �ل ��س إلب� � � ��داء وج� �ه ��ات
النظر ألن بعض القضايا تحتاج
وقفة من املجلس .فهي تتضمن
ان ب � �ع� ��ض امل � � ��راك � � ��ز ال� �ص� �ح� �ي ��ة
والتعليمية سيتم خصخصتها
ول� �ك ��ن ل� ��م ت ��وض ��ح ك� �ي ��ف س�ي�ت��م
خ� �ص� �خ� �ص� �ت� �ه ��ا ون � �س � �م� ��ع رأي
وزيري التربية والصحة .وتنص
على تخصيص  57محطة بنزين
ف �ع �ل��ي أي أس � ��اس وب��ال �ت��ال��ي لم
ن�ع��ط االذن للجنة اح��ال�ت�ه��ا ال��ى
ال �ح �ك��وم��ة م �ب��اش��رة ألن ال�ك�ث�ي��ر
م��ن بنودها لنا اع�ت��راض عليها

واع �ت��راض على توجه الحكومة
ف� ��ي اس � �ل� ��وب ت �ط �ب �ي �ق �ه��ا وم �ن �ه��ا
نقل ما تملكه الدولة الى القطاع
الخاص من دون وض��ع ضوابط
على املكتسبات الشعبية ونصر
على عرض الوثيقة على املجلس.
 ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م :موص�ح�ي��ح ان��ه ت��م ال�ت�ص��وي��ت على
الوثيقة والقانونني في تصويت
واحد ابدا بل تم التصويت على
ال� ��رس� ��وم ب �ت �ص��وي��ت واح � ��د وت��م

رئيس مجلس نواب زيمبابوي يصل إلى البالد
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عاشور :بعض بنود
وثيقة اإلصالح
بحاجة إلى وقفة
من المجلس
الشايع :ما يتردد
عن إطالق يد
الحكومة في
الخصخصة عار من
الصحة
الجبري :أتساءل
عن المستفيد
من إثارة اللغط
حول الوثيقة
الحكومية؟
العمر :نحذر
الحكومة من
استغالل مناقشتنا
للوثيقة كغطاء
سياسي لها

وص� ��ل رئ �ي��س م �ج �ل��س ال �ن��واب
في جمهورية زيمبابوي جيكوب
م��ودن �ي��دا وال ��وف ��د امل ��راف ��ق ل��ه إل��ى
ال� �ب�ل�اد أم � ��س ف ��ي زي � � ��ارة رس �م �ي��ة
تستغرق عدة أيام.
وك� ��ان ف��ي اس �ت �ق �ب��ال م��ودن �ي��دا
ع �ل��ى أرض امل� �ط ��ار رئ� �ي ��س ب�ع�ث��ة
ال� �ش ��رف امل ��راف� �ق ��ة ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل
ال� � �ش � ��اي � ��ع وس� � �ف� � �ي � ��ر ج � �م � �ه ��وري ��ة
زيمبابوي لدى دولة الكويت مارك
غري مارنجوي.
وم��ن امل�ق��رر ان يلتقي مودنيدا
خ �ل��ال زي� ��ارت� ��ه ال��رس �م �ي��ة رئ �ي��س
مجلس األمة مرزوق الغانم وكبار
املسؤولني في الدولة.
النائب فيصل الشايع مستقبال رئيس مجلس نواب زيمبابوي جيكوب مودنيدا
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الزلزلة :سندعم
كل توجه
يحقق التنمية
االقتصادية كما
سنقف في وجه ما
يضر المواطن

تتمة المنشور ص04
رفضه ومن ثم تم التصويت على
امل��داول��ة االول��ى لتعرفة الكهرباء
وامل � ��اء وال� �ن ��داء ب ��االس ��م ف��ال�ع��دد
ل ��م ي �ك��ن ك��اف �ي��ا ول� ��م ي �ب �ل��غ ال�ح��د
األدن ��ى ال�لائ�ح��ي .وف�ي�م��ا يتعلق
ب�ت�خ�ص�ي��ص م��راف��ق ف��ال��دس�ت��ور
واض� ��ح ف�ل�ا ي�خ�ص��ص م��رف��ق إال
بقانون ونحن ال نرفض أو نقبل
الوثيقة نحن نبدي مالحظاتنا
وت� � ��درج ف ��ي ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة .اذا
ك��ان ه �ن��اك م��ن ي��ري��د ان يتصيد
ول ��م ي �ج��د ش�ي�ئ��ا ف �ه��ذه مشكلته
األم � ��ر م �ت��اح ل �ك��ل ن��ائ��ب ون �ب��دي
م �ل�اح � �ظ� ��ات � �ن� ��ا وس� � �ي � ��ذه � ��ب ال� ��ى
ال �ح �ك��وم��ة ون �س �ي��ر وف � ��ق أس��س
ون�ص��وص دستورية والتشريع
نوافق او ال نوافق عليه وك��ل ما
ه ��و م ��وج ��ود ف ��ي ال��وث �ي �ق��ة كلها
صوتوا عليها في خطة التنمية
 2010أيام أحمد الفهد.
 فيصل الشايع :هذه الوثيقةرؤية الحكومة في اإلصالح املالي
واالق �ت �ص��ادي وس�ب��ق أن طالبنا
م� ��ن ال� �ح� �ك ��وم ��ة م� ��ا ه� ��و ال ��وض ��ع
املستقبلي بعد انخفاض البترول
وك �ن ��ا ن �ط��ال �ب �ه��ا ب��إي �ق��اف ال �ه��در
وتقليل املصروفات في الجهات
الحكومية .ولكن نحن استمعنا
ال � � ��ى وج� � �ه � ��ات ن� �ظ ��ر ال �ح �ك ��وم ��ة
وأح � �ض� ��رن� ��ا امل �ت �خ �ص �ص�ي�ن م��ن
دي� � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة وم �ح��اف �ظ��ي
ال� � �ب� � �ن � ��ك امل � � � ��رك � � � ��زي ال � �س� ��اب � �ق �ي�ن
وج �م �ي �ع��ة امل �ح��اس �ب�ي�ن وات� �ح ��اد
امل� �ص ��ارف وات� �ح ��اد امل�س�ت�ث�م��ري��ن
وأب��دوا مالحظاتهم ووضعناها
توصيات.
ت � ��م م� �ن ��اق� �ش ��ة ه � � ��ذه ال ��وث �ي �ق ��ة
وأب� � � � ��دى ال � � �ن� � ��واب م�ل�اح �ظ��ات �ه��م
وأح� �ل� �ت ��م ال �ت �ق ��ري ��ر ال � ��ى ال �ل �ج �ن��ة
وم ��ن ث��م اح��ال �ت��ه ال ��ى ال�ح�ك��وم��ة.
هذا كان القرار ولكن ليس لدينا
م��ان��ع م��ن اع��ادت �ه��ا ال ��ى املجلس
وال ي ��وج ��د ش � ��يء اس� �م ��ه اط�ل�اق
ي ��د ال �ح �ك��وم��ة ف ��ي ال�خ�ص�خ�ص��ة
للتعليم والصحة والنفط ولكن
الحكومة تقول انها تحتاج الى
تعديل تشريع.
 محمد الجبري :خرجنا بعداج�ت�م��اع اللجنة وذك ��رت ان هذه
ال �ت��وص �ي��ات س�ت��درس�ه��ا اللجنة
وتعيدها الى املجلس مرة اخرى
وأس �ت �غ��رب م ��ا ي �ث��ار ان ال�ل�ج�ن��ة
س �ت �ح �ي �ل �ه��ا ال � ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة .م��ن
يتكلم عن خصخصة القطاعات
فيحظر ذلك مواد الدستور التي
تحظر ذلك االمر .إثارة هذا اللغط
م ��ن امل �س �ت �ف �ي��د م� �ن ��ه؟ وي �ق��ول��ون:

مضبطة

فيصل الشايع

ل��وال ك�ل�ام أح�م��د ال�س�ع��دون مل��رت
الوثيقة.
 ص� ��ال� ��ح ع � ��اش � ��ور :ن� �ح ��ن ل��من � �ن� ��اق� ��ش ال� ��وث � �ي � �ق� ��ة ب ��امل �ج� �ل ��س
فنحن مختلفون من حيث املبدأ
وال��وث �ي �ق��ة واض� �ح ��ة وال �ح �ك��وم��ة
ت� ��ري� ��د خ� �ص� �خ� �ص ��ة ال� �ق� �ط ��اع ��ات
النفطية والصحية والتعليمية.
 جمال العمر :ما هو موجودف� � ��ي امل � �ض � �ب � �ط� ��ة ه� � ��و اح ��ال� �ت� �ه ��ا
ال� ��ى ال �ل �ج �ن��ة وم� ��ن ث ��م ال�ح�ك��وم��ة
وت� �ق ��دم� �ن ��ا ب � ��اق � �ت � ��راح اع ��ادت� �ه ��ا
للمجلس ملناقشتها م��رة اخ��رى.
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ت� �م� �ل ��ك ال � � �ق� � ��رار م �ث��ل
البنزين وال��دي��زل وه�ن��اك قانون
 2010ك��ذل��ك اذا خ�لاف �ن��ا ان ه��ذا

الوزراء العبيدي وأبل والكندري يتابعون الجلسة

حمدان العازمي

النقاش ال يكون غطاء سياسيا
ل� �ل� �ح� �ك ��وم ��ة وب� ��ال � �ت� ��ال� ��ي ن� �ح ��ذر
الحكومة من استغالل هذا االمر
وسنناقشها في الجلسة املقبلة
واذا كانت هناك تشريعات فلتأت
للمجلس للتصويت عليها.
 ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :أتعجب منبعض األشخاص الذين يضربون
املجلس وك��ل ما هو موجود في
الوثيقة اق��رت ف��ي خطة التنمية
ف � ��ي  2010ب� ��اإلج � �م� ��اع وم �ن �ه��م
 3ن� � ��واب اآلن م ��ن ك ��ل ال �ق��وان�ي�ن
ومنها الخصخصة .وعلينا ان
نعرف بأن هناك رؤى تتقدم بها
ال �ح �ك��وم��ة ل �ل �ب��رمل��ان��ات لتتحقق
وأن � ��ا أول م ��ن ن��اق��ش م ��ا ق��دم�ت��ه

ال�ح�ك��وم��ة ف��ي أول ع�ش��ر دق��ائ��ق.
نحن رج��ال دول��ة علينا ان ننظر
ل�لام��ور بنظرة ثاقبة وعلينا ان
تقدم مصلحة الكويت وليس ما
يقوله زيد أو عمرو وكل امر فيه
تقدم اقتصادي سنكون معه وأي
أمر يضر املواطنني سنقف ضده
ويتحدثون وك��أن الحكومة ضد
ال �ب �ل��د .خ��ل ن�ض��ع ون�ج�س��د م�ب��دأ
ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن ال �س �ل �ط �ت�ين ح�ت��ى
تقدم ما هو أفضل للكويت.
 عبدالله التيميمي :البعضي � � �ح� � ��اول إي � � �ه� � ��ام ال� � � �ش � � ��ارع ب� ��أن
املجلس الحالي أقر الخصخصة
ف �ل��ا ي �م �ك ��ن ان ي �خ �ص �خ��ص أي
م� ��رف� ��ق م � ��ن دون إق � � � ��رار ق ��ان ��ون

وي�ج��ب ان نسمع رأى الحكومة
سواء في الصحف ولم نر ناطقا
رس �م �ي��ا ن ��زع ف �ت �ي��ل م��اه �ي��ة ه��ذه
ال��وث �ي �ق��ة ح �ت��ى اص �ب �ح �ن��ا ن�ح��ن
نتحدث ب��اس��م الحكومة ويجب
ح� �س ��م ه� � ��ذه امل � �س ��أل ��ة ب� � ��أن ه ��ذه
الوثيقة ليست مشروع قانون أو
تخصيص مرفق أو غيره .وهذه
الوثيقة م��ن امل�ف�ت��رض أن تحفظ
في اللجنة املالية.
 ح� � �م � ��دان ال� � �ع � ��ازم � ��ي :م � ��ا ت��ماتخاذه من ق��رار في املجلس هو
ق��رار خطير وال يفترض ان يمر
ب �ه��ذه ال�ط��ري�ق��ة .ب�ه��ا خصخصة
وب�ه��ا م�خ��ال�ف��ة دس �ت��وري��ة بعض
ب �ن��وده��ا ال ت �ح �ت��اج ال ��ى ق��وان�ين
وكأننا فوضنا الحكومة بزيادة
ال � ��رس � ��وم وب� ��ات � �خ� ��اذ ال � � �ق� � ��رارات.
استغرب من الحكومة واألعضاء
ان  4أش �ه ��ر وال �ح �ك��وم��ة ت ��درس
وتجتمع وآخر شيء لم نناقشها
وبهذه الطريقة تمر .الحكومات
االخ � � ��رى ال �ش �ق �ي �ق��ة ت �ك �ل �م��وا ع��ن
مثل ه��ذه الوثائق لكنهم اعلنوا
ف� ��ي االع � �ل ��ام ول �ي �س ��ت رؤي� � ��ة ب��ل
ب� �ه ��ا م �خ ��ال �ف ��ة دس � �ت� ��وري� ��ة واذا
م� ��ن س �ب �ق��ون��ا اخ� � �ط � ��أوا ف �ل �م��اذا
نخطئ مثلهم ولكنهم استثنوا
ال �ن �ف��ط وال �ص �ح��ة وال �ت �ع �ل �ي��م من
ال�خ�ص�خ�ص��ة ورف� ��ع ال �ح �ظ��ر عن
بعض القطاعات امرخطير.
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :الي �ن �س��اق اح� ��د وراء م ��ن ي��ري��د ان
ي �ت �ص �ي��د ه� ��ذه وث �ي �ق��ة ب �ه��ا رؤى
وأف � �ك� ��ار ون� �ح ��ن م� �س ��ؤول ��ون ع��ن
ال�ت�ش��ري��ع وال �ت �ع��دي��ل ع�ل�ي��ه م��ا ال
نحاسب عليه هو دور الحكومة

التتمة ص06

التميمي :البعض
يستغل الوثيقة
للضرب في المجلس
وعلينا حفظها في
اللجنة المالية
حمدان العازمي:
رؤى الحكومة
لإلصالح المالي
مخالفة للدستور
الكندري :المتسبب
في التخصيص
هم من صوتوا
على قوانينه في
السابق
الجيران :هناك
ضغوط دولية على
الحكومة لتخصيص
مرافقها
الخميس :أستغرب
ممن يوهم
الشارع بأن
الوثيقة قانون
وهي غير ملزمة
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تأجيل قانون اإلدارة العامة للتحقيقات
إلى دور االنعقاد المقبل
تتمة المنشور ص05
في التنفيذ والوثيقة لم تمر إال
ف��ي أح �ل�ام م��ن ي��ري��د ان يتصيد
ضد هذا املجلس.
 ف� �ي� �ص ��ل ال� � �ك� � �ن � ��دري :ال� �ي ��ومن �خ��اط��ب ال �ش�ع��ب ال �ك��وي �ت��ي لكي
ي � �ع ��رف م� ��ن وراء ال �ت �خ �ص �ي��ص
ف �ه ��م م� ��ن ش� ��رع� ��وا ال �ت �خ �ص �ي��ص
وص ��وت ��وا ع �ل �ي��ه وص ��وت ��وا على
ال� �خ� �ط ��ة اإلن� �م ��ائ� �ي ��ة وب � �ه� ��ا ب�ي��ع
مصافي النفط والبتروكيماوات
ف�ل��ا ن� �ح ��رف ف� ��ي ال � �ك�ل��ام ون� �ب ��رر
مل��ن اخ�ت�ل�ف��وا ع�ل��ى ال� �ـ  37م�ل�ي��ارا
ف ��ي خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة (ت � ��رى كيكة
واخ � �ت � �ل � �ف� ��وا ع � �ل � �ي � �ه ��ا) م� � ��ا ج� ��اء
ب��ال��وث �ي �ق��ة ه ��و ع �ب ��ارة ع ��ن إدارة
ل �ل �ص �ح��ة وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م) .ال��وث �ي �ق��ة
س �ت ��رج ��ع ال � ��ى امل �ج �ل ��س وت � ��درج
ت��وص �ي��ات �ن��ا وت �ن��اق��ش وت �ب ��دون
مالحظاتكم عليها.
 د .ع �ب��دال��رح �م��ن ال� �ج� �ي ��ران:ال��وث�ي�ق��ة تنظر ال��ى املستهدفات
وال ت �ن �ظ��ر ال� � ��ى ال� �ط ��ري ��ق ل �ه��ذه
امل� � �س� � �ت� � �ه � ��دف � ��ات .وال � � � �ك� �ل� ��ام ع��ن
ال � ��رف � ��اه غ� �ي ��ر ص �ح �ي��ح وال � �ك �ل�ام
ع ��ن ال �خ �ص �خ �ص��ة ق��دي��م وه �ن��اك
ت� �ح ��والت ع��امل �ي��ة وه� �ن ��اك ت��وج��ه
بأن يكون الضغط على الحكومة
ان تسير في هذا االتجاه ومنها
ت � ��ون � ��ي ب� �ل� �ي ��ر وم � � ��ودي � � ��ز وأرى
ان ه � ��ذه م� ��ن ت ��داع� �ي ��ات ال��رب �ي��ع
العربي وحتى ال نؤمل املواطن
فباألمس سمعنا عن تخصيص
شركة ارام�ك��و فهذا توجه دول��ي
وت��داع�ي��ات الربيع العربي وه��ذا
ل �ي��س م �ع �ن��اه ان ت �م��رر ال��وث�ي�ق��ة
على عواهنها.
 ع� �ل ��ي ال� �خ� �م� �ي ��س :أس �ت �غ��ربم��ن نقاش ال�ن��واب ح��ول الوثيقة
وأستغرب إيهام بعض الوجوه
ب��ال�ش��ارع ان�ه��ا ع�ب��ارة ع��ن قانون
وليس معناها تخصيص البلد
ن��وق �ش��ت او ل ��م ت �ن��اق��ش ل�ي�س��ت
إل� � ��زام� � ��ا ون� �ع� �ل ��م ان � �ه� ��ا ان ت �م��ت
م �ن��اق �ش �ت �ه��ا م ��ن ع��دم �ه��ا ل�ي�س��ت
إل� ��زام� ��ا ع �ل �ي �ن��ا .ن �ح��ن ل �س �ن��ا ف��ي
ع � ��رض دف� � ��اع ع ��ن ال �ح �ك��وم��ة ب��ل
ندافع عن الحق.
 د .ع ��ودة ال��روي �ع��ي :صوتنااوال ع �ل��ى رف � ��ض ال �ت �ق��ري��ر وت��م
ال� �ت� �ع ��دي ��ل وب � �ع ��د ذل� � ��ك امل� ��داول� ��ة
االول� � � � ��ى .وات� �ف� �ق� �ن ��ا ع� �ل ��ى ذه� ��اب
امل�لاح �ظ��ات ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة وت�ع��ود
ال �ي �ن��ا .ل� ��دي ع �ت��ب ع �ل��ى ال� �ن ��واب
ن �س �م��ع ع� ��ن م�ل�اح� �ظ ��ات ل �ك ��ن ل��م
ي �ت �ق��دم اح ��د ال ��ى ال�ل�ج�ن��ة امل��ال�ي��ة
إلدراجها.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :هيع � �ب� ��ارة ع� ��ن م �ع ��رك ��ة ان �ت �خ��اب��ات

الرويعي:
المالحظات التي
تحدث عنها النواب
لم يتقدموا بها
إلى اللجنة المالية
إلدراجها

د .عبدالرحمن الجيران

م�ق�ب�ل��ة وت �ق��ول إن امل �ع��رك��ة ب��دأت
وي �ن �ب �غ��ي ان ن� �ك ��ون واث� �ق�ي�ن ف��ي
انفسنا .كيف نتعامل ف��ي لجنة
ح �م��اي��ة امل � ��ال ال� �ع ��ام ب��ال�ت��وص�ي��ة
على ايقاف بيع بعض الشركات
وصوتنا على إحالة بيع شركة
امل� �ن� �ت� �ج ��ات ال � ��زراع� � �ي � ��ة وش ��رك ��ة
ت� ��دري� ��ب ال � �س � �ي � ��ارات .وامل �ج �ل��س
فتح ملفات كثيرة ومدفونة منذ
سنوات طويلة وأمس كان هناك
اج�ت�م��اع للجنة واع �ت��ذر ال��وزي��ر
ع��ن ال�ح�ض��ور وال�ع�ض��و املنتدب
وس� �ن ��وض ��ح ف� ��ي ال �ش �ه ��ر امل �ق �ب��ل
ك �ي��ف ك��ان��ت ت �ب��اع ال �ش��رك��ات في
امل �ج��ال��س ال�س��اب�ق��ة وع �ل��ى ن��واب
وك � �ي� ��ف اس� � �ت� � �ف � ��ادوا م � ��ن ع ��رض

اللغيصم وعبدالصمد وعاشور خالل الجلسة

حمود الحمدان

ال �ش��رك��ات ع�ل�ي�ه��م ف�ه�ن��اك بعض
أوج � � � ��ه ال � �ف � �س� ��اد ف � ��ي امل� �ج ��ال ��س
السابقة.
 م � �ب � ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج :ك � ��ل م��اي �ت �ع ��ارض م ��ع ال ��دس� �ت ��ور أو ب��ه
مضرة علي املواطنني املجلس لن
يوافق عليها واملجلس هو سيد
قراره ومو معقولة ان اعضاء في
املجالس تستفيد من القوانني.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م� � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��ممقاطعا :قال مجالس سابقة.
 ع��دن��ان عبدالصمد :الوثيقةل� �ي� �س ��ت ق � ��وان �ي��ن ول� �ك� �ن� �ه ��ا ب �ه��ا
ت��وج��ه ع� ��ام وس �ي��اس��ة ع��ام��ة قد
تأخذها الحكومة بأننا وافقنا
ع �ل��ى ال �ت��وج��ه ال� �ع ��ام ون �ت �خ��وف

ب��أن ن�ق��ره��ا وت�ت�خ��ذه��ا الحكومة
م�س�ت�ق�ب�لا ك� �ت ��ذرع .وال� �ي ��وم األخ
ال��رئ�ي��س ان��ت حسمت امل��وض��وع
ب� � ��أن � � �ه� � ��ا س � � �ت � � �ع � ��ود ل� �ل� �م� �ج� �ل ��س
مل �ن��اق �ش �ت �ه��ا .ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ق��ان��ون
الخصخصة لكي أب��رئ ساحتي
فالقانون ال��ذي وافقت عليه كان
وض � � ��ع ض � ��واب � ��ط ل �ل �ت �خ �ص �ي��ص
وقيود قاسية من ضمنها السهم
الذهبي.
 ال ��رئ� �ي ��س م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:أن ��ا اي �ض��ا واف �ق��ت ع�ل��ى ال�ق��ان��ون
وامل �ش �ك �ل��ة ف�ي�م��ن ال ي�ن�س�ج��م مع
م��واف �ق��ة وم ��ن ي��واف��ق وب �ع��د ذل��ك
يقول أنتم تبيعون البلد ورفضت
امل��واف �ق��ة ع�ل��ى خ�ط��ة التنمية في

وق� �ت � �ه ��ا ألس� � �ب � ��اب وض � �ع� ��ت ف��ي
استجواب كامل.
 د .أحمد مطيع :الجدل الذيي �ث��ار ح ��ول ال��وث�ي�ق��ة ف�ن�ح��ن نثق
ف ��ي اع �ض ��اء ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة فلم
يتم التصويت عليها وبانتظار
تقرير اللجنة.
ونحن بصدد مناقشتها ولن
نقر أي قانون يخصص اي مرفق
من مرافق الدولة.
 م � � � � � � �ب� � � � � � ��ارك ال� � � � �ح � � � ��ري � � � ��ص:ال � �خ � �ص � �خ � �ص� ��ة ب� � �ه � ��ا م � �ح� ��اذي� ��ر
دس �ت��وري��ة ك �ث �ي��رة وي �ف �ت��رض اال
ي �ك��ون ه �ن��اك ج ��دول ف��ي ال �ش��ارع
ب� ��أن � �ن� ��ا س � �ن � �م� ��رر ال �خ �ص �خ �ص��ة
وش��رع �ن��ا  95ق��ان��ون��ا وال ي��وج��د
ب� �ه ��ا ق � ��ان � ��ون ي� �خ ��ال ��ف ال�ل�ائ �ح ��ة
والدستور.
ب � �ع� ��د وص� � � � ��ول ال� ��وث � �ي � �ق� ��ة م��ن
اللجنة املالية نقدم مالحظاتنا
عليها.
 د .محمد ال�ح��وي�ل��ة :االح��ال��ةال � � ��ى ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل� ��ال � �ي� ��ة الئ �ح �ي��ة
وااللتزام بالدستور شددت عليه
لجنة امليزانيات عندما ناقشنا
م� �ي ��زان� �ي ��ة ه �ي �ئ ��ة ال � �ش� ��راك� ��ة ب�ين
القطاعني العام والخاص بأنه ال
يتم تخصيص اي مرفق حكومي
اال ب�ق��ان��ون وه��ذا م��ا اك��دن��ا عليه
ف��ي اللجنة على جميع الجهات
الحكومية.
 ع�ب��دال�ل��ه امل �ع �ي��وف :االخ ��وانال ��ذي ��ن خ � ��ارج امل �ج �ل��س ي��ري��دون
العودة الى املجلس واالنتخابات
فيريدون مخرجا بعد املقاطعة.
ف �ه��م ي ��ري ��دون م � ��ادة ل �ل��دخ��ول
في االنتخابات القادمة بأن هذا

التتمة ص07

الطريجي :سنكشف
الشهر المقبل
بعض أوجه الفساد
في المجالس
السابقة ومنها
بيع شركات لنواب
سابقين
الخرينج :المجلس
سيد قراره ولن
نمرر ما يتعارض
مع الدستور
عبدالصمد:
الوثيقة توجه عام
للحكومة والرئيس
حسم موقف
المجلس بإعادة
مناقشتها
مطيع :لن نقر أي
قانون يخصص
مرفقا واحدا من
مرافق الدولة
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تكليف لجنة الشباب دراسة مخالفات الهيئات
الرياضية بالتعاون مع ديوان المحاسبة
تتمة المنشور ص06
املجلس يبيع البلد.
ت��ري��دون مدخال كيفكم لكن ال
تكذبون على العالم محمد هايف
ق ��ال ان ��ا ب �ش��ارك ق��ول �ه��ا ص��راح��ة
ل � �ك� ��ن ال ت � �ل� ��ف وت � � � � ��دور وت� � � ��دور
مخرجا للدخول في االنتخابات.
أف �ل�ا ت �ق��رأ ال��وث �ي �ق��ة وت�ع��رف�م��ا
ب� �ه ��ا؟! ن �ع��م ي �ع ��رف م ��ا ب �ه��ا ل�ك��ن
يدورون اعذارا.
 ح �م��ود ال� �ح� �م ��دان :ك ��ل اب ��دىوج � �ه� ��ة ن � �ظ� ��ره وي� � �ه � ��دف ب� �م ��ا ال
يعرف ويحملون ش�ه��ادات وهم
ال ي�ع��رف��ون االق�ت�ص��اد او م��زاي��اه
ف �م��ن ال �خ �ج��ل ان ش�خ�ص��ا ي�ق��ول
ان الشركات الخاسرة تباع فكل
اق �ت �ص��ادي ي�ف�ه��م ف��ي االق �ت �ص��اد
وان الشركات الرابحة ه��ي التي
تباع.
وك� � ��ل ه� � ��ذه ال� �ه ��رط� �ق ��ات ال �ت��ي
تحدث هي استباق لالنتخابات.
 م ��اج ��د م ��وس ��ى :ف ��ي ال �ف �ت��رةاالخ �ي��رة وف��ي ال �ـ  3س�ن��وات التي
مضت م��ن عمر املجلس الحالي
ك�ن��ا ال نلتفت مل��ن سبقونا فهذا
امل �ج �ل��س ان� �ج ��ز ان� � �ج � ��ازات ع�ج��ز
ع� �ن� �ه ��ا ال � �ك � �ث � �ي ��ر م� � ��ن امل� �ج ��ال ��س
السابقة.
اي ش�خ��ص ي�ت��رك االن�ت�خ��اب��ات
ان � � � ��زل ل � �ك ��ن ال ت � � �ح � ��اول ت �ش��وي��ه
ص ��ورة زم�لائ��ك ال �ن��واب وال نقبل
تشويه سمعة ه��ذا املجلس ،فلن
نوافق على اي ق��رار يضر الشعب
ال �ك��وي �ت��ي «وال � �س� ��رج امل ��رص ��ع ال
يجعل الحمار حصانا».
 فيصل الدويسان :كل ال��دولال �ت��ي اق��دم��ت ع �ل��ى الخصخصة
ت �ق��دم��ت ول� �ك ��ن امل �ش �ك �ل��ة اث �ي��رت
بسبب ع��دم وض��وح وزي��ر املالية
انس الصالح واعتقد ان التعبير
ق��د خ��ان��ه ح��رام ه��ذا ال��وق��ت ال��ذي
انشغلنا به.
ك��ان ي�ن�ب��ري ان ي�ت�ق��دم ال��وزي��ر
ب �ت��وض �ي��ح االم� � ��ر ل �ك��ن ال �ح��دي��ث
ب� �ه ��ذه ال �ط��ري �ق��ة ي �ع �ط��ي م��ؤش��را
على اننا نتأثر بذلك ول��ذا كنتم
كاذبني فكونوا من الذاكرين.
 ال ��رئ� �ي ��س م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:ال� �ج� �ل� �س ��ة ال� � �ق � ��ادم � ��ة ك � ��ل ي� �ب ��دي
مالحظاته.
 أن��س ال�ص��ال��ح وزي ��ر امل��ال�ي��ة:ال ن� � �ج � ��زع ك� �ح� �ك ��وم ��ة مل �ن��اق �ش��ة
ال��وث�ي�ق��ة م ��رة اخ ��رى ه �ن��اك وق��ت
س � �ي � �خ � �ص� ��ص مل� � �ن � ��اق� � �ش � ��ة ه � ��ذه
الوثيقة ولكن اتقدم ال��ى اململكة
العربية السعودية الشقيقة على
ال��رؤي��ة ال�ت��ي ق��دم��وه��ا ي��وم ام��س
وي�س�ع��دن��ي ه��ذا ال�ت�م��اث��ل الكبير
بني ورقتني اقتصاديتني.

الحريص :شرعنا 95
قانونا ال يوجد بها
ما يخالف الالئحة
أو الدستور
الحويلة :إحالة
الوثيقة إلى اللجنة
المالية إجراء
الئحي ونشدد على
االلتزام بالدستور
الجالل والكندري

اس� �ت� �غ ��رب ��ت ح �ق �ي �ق��ة م � ��ا ق �ي��ل
ع��ن ان�ه��ا تطلق ي��د الحكومة في
اصدار التشريعات وال يقول ذلك
اال من ال يعي الدستور.
الوثيقة ص��درت بقرار مجلس
ال � � � ��وزراء ف ��ي  3/14وه � ��ي خ�ط��ة
ع �م��ل ب ��رن ��ام ��ج ت �ن �ف �ي��ذي ن�ق�ي��س
م�ح��اوره م��ن خطة التنمية التي
اق ��ره ��ا امل �ج �ل��س وت �ك �ل��م ال�ب�ع��ض
م ��ن خ� � ��ارج امل �ج �ل��س ب � ��أن ه �ن��اك
اطالق ليد الحكومة للتخصيص
ف��ي ال �ح �ك��وم��ة وف ��ق ال �ق��ان��ون 37
ل �س �ن��ة  2010وال� �ج� �ه ��از االع �ل��ى
ل �ل �ت �خ �ص �ي��ص ي �ع �م��ل وف � ��ق ه ��ذا
القانون.
وال �ق��ان��ون ل��ه الئ �ح��ة تنفيذية

أنس الصالح

لنعطي م��رون��ة لتعظيم اي��رادات
الحكومة بـ  ٪40للمواطنني.
وال �ب� �ع ��ض ص� ��ور ان ب��رن��ام��ج
التخصيص على ان��ه ينتقل من
ي ��د ال �ح �ك��وم��ة ال� ��ى اي � ��دي اخ ��رى
ولكن االمر غير ذلك فكل القوانني
تتكلم من خالل شركات مساهمة
يساهم بها املواطنون.
وب � ��ال � � �ن � � �س � � �ب � ��ة ل� �ت� �خ� �ص� �ي ��ص
التعليم والصحة وهناك بعض
االج� � ��راءات ال �ت��ي ت ��رى الحكومة
ان �ه��ا ت�ت�ط�ل��ب ت�ع��دي�لا تشريعيا
ع� �ل ��ى ق � ��ان � ��ون  37ل� �س� �ن ��ة 2010
ول�ل�م�ج�ل��س ان ي�ق�ب��ل او ي��رف��ض
ول� �ك ��ن ع� �ن ��دم ��ا ذك� ��رن� ��ا ال �ت �ع �ل �ي��م
وال � �ص � �ح� ��ة ف � �ف ��ي ال� �ص� �ف� �ح ��ة 13

م��ن ال��وث�ي�ق��ة قلنا ادارة التعليم
وال� � �ص� � �ح � ��ة ي� �ع� �ن ��ي ت �خ �ص �ي��ص
االدارة ول�ي��س نقل امللكية وه��ذا
م � ��ذك � ��ور وواض � � � � ��ح ج� �ل� �ي ��ا وف� ��ي
ص �ف �ح��ة  12ق �ل �ن��ا ال ت�خ�ص�ي��ص
اال وف ��ق ب��رن��ام�ج�ين ال �ش��راك��ة او
التخصيص.
وفي الصفحة االخيرة رقم 58
ف��ي م �ح��ور االص �ل�اح التشريعي
ق �ل �ن��ا ان ه �ن ��اك ع� ��دة ت �ش��ري �ع��ات
وص��ل ع��دده��ا  15تشريعا وهي
متطلبات رئيسية لالصالح ولن
تتم اال بموافقة املجلس.
ال يوجد اي فكر للتخصيص
خارج القوانني املعمول بها نعم
ه� �ن ��اك ف �ك ��ر ل �ل �ت �خ �ص �ي��ص وه ��و

نافع ويفيد االقتصاد املحلي.
ان � � ��ا ات � �ك � �ل ��م ع � ��ن اث � � � ��ار ات � �ه ��ام
املجلس بأنه اطلق يد الحكومة
من خارج املجلس.
وص� � � � � � � � � ��ادق امل� � � �ج� � � �ل � � ��س ع� �ل ��ى
املضابط.
بند الرسائل الواردة
ت � � �ض � � �م� � ��ن ك� � � �ش � � ��ف األوراق
والرسائل رسالتني هما كالتالي:
 رس � ��ال � ��ة م � ��ن رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ةال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة يطلب فيها
م ��واف� �ق ��ة امل �ج �ل��س ع �ل��ى ت�ك�ل�ي��ف

التتمة ص08

أبل يقترح فك التشابك بين التقدم
العلمي ووزارة الصحة
قدم النائب د .خليل أبل اقتراحا
برغبة طالب فيه بفك فك التشابك
ب �ي��ن م ��ؤس� �س ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ل �ل �ت �ق��دم
العلمي ووزارة الصحة.
وق � � ��ال ف� ��ي االق � � �ت� � ��راح إن م��رك��ز
ال � �ش � �ي� ��خ ج � ��اب � ��ر األح � � �م � � ��د ل �ل �ط��ب
ال� � �ن � ��ووي وال� �ت� �ص ��وي ��ر ال �ج��زي �ئ��ي
ال �ت��اب��ع مل��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت ل�ل�ت�ق��دم
العلمي يعمل على رع��اي��ة مرضى
ال� � �س � ��رط � ��ان ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ال� ��ذي� ��ن
يحتاجون ف��ي تشخيص مرضهم
إل ��ى امل � ��واد امل �ش �ع��ة وال �ت��ي ل��م تكن
تتوافر بكميات كافية في الكويت
بالسابق.

وأض � � � ��اف :ت� ��م ت ��وق �ي ��ع ات �ف��اق �ي��ة
تضمنت أسس ومجاالت التعاون
ب �ي��ن وزارة ال� �ص� �ح ��ة وم ��ؤس� �س ��ة
الكويت للتقدم العلمي بشأن توفير
ال �ك��وادر الطبية وال�ف�ن�ي��ة والهيئة
ال �ت �م��ري �ض �ي��ة ،وت �ش �غ �ي��ل وص �ي��ان��ة
األج �ه��زة واإلدارة الطبية وتوفير
األدوي � ��ة وامل � ��واد ال�ل�ازم��ة لتشغيل
املركز وربطه بأقسام الطب النووي
واملراكز الطبية في منطقة الصباح
الطبية التخصصية.
لذلك فإنه ب��ات من ال�ض��رورة أن
يصبح امل��رك��ز قسما يتبع ل ��وزارة
الصحة بصورة كاملة ألداء ال��دور

امل � �ن� ��وط ب� ��ه ب �ش �ك��ل ك� ��ام� ��ل .وج� ��اء
ف��ي ن��ص االق �ت��راح ب��رغ�ب��ة :اإلي�ع��از
ل� �ج� �ه ��ات االخ � �ت � �ص� ��اص ن� �ح ��و ف��ك
ال �ت �ش��اب��ك ب �ي�ن م��ؤس �س��ة ال �ك��وي��ت
للتقدم العلمي ووزارة الصحة ،عن
ط��ري��ق تحويل م��رك��ز الشيخ جابر
األح�م��د للطب ال�ن��ووي والتصوير
ال �ج��زي �ئ��ي إل ��ى ق �س��م ت��اب��ع ل� ��وزارة
ال� �ص� �ح ��ة ،خ� �ط ��وة ت� �خ ��دم ال �غ��رض
م��ن ب�ن��اء م��رك��ز بحثي م�ن��اف��س في
امل �ن �ط �ق��ة وخ �ص��وص��ا م ��ع ال��وض��ع
الحالي الريادي لدولة الكويت في
مجال الطب النووي.

د .خليل أبل

المعيوف:
المقاطعون
يروجون أن
المجلس الحالي
يبيع البلد ليجدوا
مبررا لخوض
االنتخابات المقبلة
الحمدان :ما يثار
حول الوثيقة
هرطقات استباقية
لالنتخابات
موسى :أنجزنا
ما لم تستطع
المجالس السابقة
إنجازه وال نقبل
تشويه سمعة هذا
المجلس
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الخالد :اللجنة العليا للجنسية تدرس
ملفات أبناء الكويتيات
تتمة المنشور ص07
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب� � ��دراس� � ��ة امل� �خ ��ال� �ف ��ات
امل � � ��ال� � � �ي � � ��ة ل� � �ب� � �ع � ��ض ال � �ه � �ي � �ئ � ��ات
ال ��ري ��اض �ي ��ة م ��ع ال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
للرياضة وباالستعانة ب��دي��وان
املحاسبة وذل��ك خالل الفترة من
 2012/10/1حتى نهاية م��ارس
.2016
 رسالة من رئيس لجنة املرأةواألس� � � ��رة ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا م��واف �ق��ة
امل �ج �ل��س ع �ل��ى ان ت �ق��وم ال�ل�ج�ن��ة
ب��دع��وة امل�ج�ل��س األع �ل��ى ل�لأس��رة
ومركز املرأة لالبحاث في جامعة
ال � �ك ��وي ��ت ال� � ��ى اج � �ت � �م ��اع ل �ب �ح��ث
القضايا املتعلقة بشؤون األسرة
واملرأة.
وف� �ي� �م ��ا ي� �ل ��ي ن� ��ص ال ��رس ��ائ ��ل
ب��االش��ارة ال��ى ما تناولته بعض
ال � �ص � �ح� ��ف امل � �ح � �ل � �ي ��ة ووس � ��ائ � ��ل
االع �ل ��ام ذات ال �ص �ل��ة ب��ال �ن �ش��اط
ال� ��ري� ��اض� ��ي م � ��ن ان� � ��ه ق � ��د اص � ��اب
اداء ب�ع��ض ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة
م �خ��ال �ف��ات م��ال �ي��ة ب �ش��أن تنظيم
انشطتها على املستويني املحلي
والدولي.
ف � ��ان ال �ل �ج �ن��ة ت �ط �ل��ب م��واف �ق��ة
امل �ج �ل ��س امل� ��وق� ��ر ع �ل ��ى ت�ك�ل�ي�ف�ه��ا
بدراسة هذا املوضوع مع الهيئة
العامة للرياضة على ان تقوم هذه
ال�ه�ي�ئ��ة ب �ت��زوي��د ال�ل�ج�ن��ة بتقرير
ك��ام��ل ع��ن ه��ذه امل�خ��ال�ف��ات املالية
واالج � � ��راءات ال �ت��ي ات �خ��ذت تجاه
م �ع��ال �ج �ت �ه��ا وذل � ��ك ب��االس �ت �ع��ان��ة
ب ��دي��وان امل�ح��اس�ب��ة ل��دراس ��ة ه��ذه
امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات خ� �ل ��ال ال � �ف � �ت� ��رة م��ن
 2012/10/1حتى نهاية م��ارس
 2016وع� �ل ��ى ان ت� �ق ��دم ال �ل �ج �ن��ة

الزلزلة :علينا
حسم قرار تجنيس
أبناء الكويتية
المعيوف:
هناك مخالفات
للمؤسسات
الرياضية تستدعي
إحالتها إلى النيابة
الشيخ محمد الخالد

ت�ق��ري��را ال��ى املجلس بما تنتهي
اليه في هذا الشأن.
ت��ود لجنة امل��رأة واألس��رة اخذ
موافقتكم بدعوة املجلس االعلى
ل �ل��أس � ��رة وك � ��ذل � ��ك م� ��رك� ��ز امل � � ��رأة
ل�ل�اب� �ح ��اث ف ��ي ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
ال � ��ى اج� �ت� �م ��اع ل �ب �ح��ث ال �ق �ض��اي��ا
املتعلقة ب�ش��ؤون األس ��رة وامل��رأة
وت � �ب� ��ادل ال� �خ� �ب ��رات وال� �ت� �ج ��ارب
ف ��ي ال �ق �ض��اي��ا امل �ت �ع �ل �ق��ة بتمكني
امل ��رأة ف��ي ال�ن��واح��ي االجتماعية
واالقتصادية.
 د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ال��رس��ال��ةال� � ��واردة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل ��رأة
ون �ح��ن ل��دي �ن��ا م��ؤس �س��ات رائ �ع��ة
وي� �ج ��ب ان ن �س �ت �ع�ين ب �ه��م ح�ت��ى
يكون هناك رأي واض��ح ليعطي

عدنان عبدالصمد

امل � � ��رأة ح �ق��وق �ه��ا ك �م��ا ان ال��رج��ل
ي �ح��ث اب � �ن� ��اءه ات �م �ن��ى ان ي �ك��ون
هناك قرار البناء الكويتيات.
وال� �ت ��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ال� ��ى اآلن
ل��م ي�ن�ف��ذ ال �ق��ان��ون وت ��م تعطيله
م��ن االخ��وة ف��ي دي��وان املحاسبة
والى االن لم تؤخذ موافقة ديوان
املحاسبة ويجب ان نلزم دي��وان
املحاسبة بتوصية.
 عبدالله امل�ع�ي��وف :نحن نريدت �ح ��وي ��ل امل ��ؤس � �س ��ات ال��ري��اض �ي��ة
املخالفة ووجود مخالفات نيابية
ت�س�ت��دع��ي ت�ح��وي�ل�ه��ا ال ��ى ال�ن�ي��اب��ة
وه�ن��اك عهد ل��م تسلم واالح�ت��راف
ال �ج��زئ��ي ح �ق��ق ل�لاع �ب�ين وم�ع�ظ��م
الالعبني ل��م يحصلوا على شيء
م��ن ال�ت�ع��وي�ض��ات وه �ن��اك مبالغ

تصرف على اللجان لم نر لها اي
دور وهي تحصل على ما يقارب
الـ  4ماليني دينار وحتى القرارات
ال �ص ��ادرة م��ن ه�ي�ئ��ة ال��ري��اض��ة لم
يتم تنفيذها.
 ص ��ال ��ح ع � ��اش � ��ور :ال وزارةالشباب وال لجنة الرياضة عملوا
شيئا اليقاف الرياضة وال شيئا
ع �ل��ى ارض ال� ��واق� ��ع وال �ح �ك��وم��ة
ل ��م ت� �ق ��دم ق ��ان ��ون ��ا ل �ي �ت��واف��ق م��ع
القوانني العاملية والحكومة تريد
خ�ص�خ�ص��ة ك��ل ش ��يء ول ��م ت��ذك��ر
خ �ص �خ �ص��ة االن� ��دي� ��ة وال ت��وج��د
اصالحات جادة وامل��رأة لها عدة
ق�ض��اي��ا ووزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة توسع
ف��ي تجنيس زوج��ات الكويتيني
ول� ��م ي �ج �ن��س اب� �ن ��اء ال �ك��وي �ت �ي��ات

الري يسأل عن لوائح االستعانة بأعضاء
التدريس المتقاعدين بالجامعة
وجه النائب أحمد الري سؤاال
ال��ى وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
العالي د .ب��در العيسى ق��ال فيه:
دأبت الجامعة في اآلونة االخيرة
على اح��ال��ة بعض اع�ض��اء هيئة
ال� � �ت � ��دري � ��س ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن وغ� �ي ��ر
الكويتيني ال��ى التقاعد استنادا
ال� � ��ى ال � �ق� ��ان� ��ون رق� � ��م  103ل�س�ن��ة
 2013وت �س �ت �ع�ي�ن ب��ال �ك��وي �ت �ي�ين
ح� �س ��ب ح ��اج ��ة ال� �ق� �س ��م ال �ع �ل �م��ي
وف �ق��ا ل �ل �ق ��رارات ال� ��وزاري� ��ة ارق ��ام
 42ب� �ت ��اري ��خ  1992/7/11و11
بتاريخ  2014/2/22و 16بتاريخ

 2012/2/9بمكافأة فصلية الذين
ي �ن �ظ �م��ون االس �ت �ع��ان��ة ب��أع �ض��اء
هيئة ال�ت��دري��س الكويتيني فقط
واملطلوب النظام ال��ذي استندت
ال� �ي ��ه ال �ج��ام �ع��ة ف ��ي االس �ت �ع��ان��ة
بغير الكويتيني.
وط��ال��ب الري ت��زوي��ده بالنظم
وال � � �ل� � ��وائ� � ��ح امل � �ع � �م� ��ول ب � �ه� ��ا ف��ي
االس� �ت� �ع ��ان ��ة ب �غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن
ال� ��ذي ت� �ج ��اوزت اع �م��اره��م ال�س��ن
القانونية داعيا الى ارفاق اسباب
ال �ح��اج��ة ل �غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين بعد
اح��ال �ت �ه��م ل�ل�ت�ق��اع��د وك��ذل��ك عمل

اح �ص��ائ �ي��ة ت ��وض ��ح االس �ت �ع��ان��ة
ب��ال �ك��وي �ت �ي�ين وغ �ي ��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين
ال � � ��ذي � � ��ن ت � � � �ج� � � ��اوزت اع� � �م � ��اره � ��م
ال �خ��ام �س��ة وال �س �ب �ع�ين ع��ام��ا مع
ت�ح��دي��د م�ك��ان عملهم ومهامهم
وتخصصاتهم بجامعة الكويت
م ��ع ص � ��ورة م ��ن ق � ��رار ال� �ن ��دب او
العقد لكل منهم على حدة.

ياسر أبل وأحمد الري

وع��دده��م م��و كبير وال يمكن ان
ينتظروا اكثر من  29سنة.
 الشيخ محمد الخالد :عندماس��اع��دن��ا ام �ه��ات ال�ك��وي�ت�ي�ين من
اج��ل اوالده� ��ن وبالنسبة الب�ن��اء
الكويتيات وهناك مجموعة في
اللجنة العليا للجنسية ونحن
بصدد تفعيل االم الكويتية.
 ص� � ��ال� � ��ح ع � � � ��اش � � � ��ور :وزي� � � ��رالداخلية حالل املشاكل ونتمنى
االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ه � ��ذه امل� �ل� �ف ��ات ف��ي
اسرع وقت.
 عبدالله التميمي :مسؤوليةاألس � � � ��رة ك� �ب� �ي ��رة وت �ت �ط� �ل ��ب م �ن��ا
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عاشور :وزارة
الشباب واللجنة
البرلمانية
لم تتخذا خطوات
حاسمة إزاء
وقف النشاط
الرياضي
التميمي :األسرة
الكويتية بحاجة
إلى دعم وهناك
قصور فيما يخص
إسكان المرأة
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تخصيص ساعتين من جلسة اليوم لمناقشة
قضية تطاير الحصى في الشوارع

الطريجي :الرياضة
في الكويت
مختطفة ونقدر
دور وزير الشباب
في مواجهة
المختطف

متابعة حكومية لجلسة أمس

تتمة المنشور ص08
دورا ف�ع��اال وه ��ذه مسؤولياتنا
واألس ��رة ب�ح��اج��ة ال��ى دع��م كبير
وه�ن��اك قصور كبير تعاني منه
األسرة.
وكذلك اسكان امل��رأة الكويتية
ل ��دي� �ه ��ا ق � �ص� ��ور ك� �ب� �ي ��ر ف � ��ي ه ��ذا
ال� � �ج � ��ان � ��ب والب� � � � ��د ح� � ��ل اس � �ك� ��ان
امل��واط�ن��ة الكويتية ف��ي املشاريع
االسكانية الجديدة.
وه � �ن� ��اك ان� �ح� �ط ��اط ف� ��ي ادارة
الرياضة ويجب ان يكون لديوان
املحاسبة دور فعال ومهم.
 د .ع � �ب� ��دال � �ل� ��ه ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي:ي� � �ج � ��ب ان ن� � �ق � ��ر ون� � �ع� � �ت � ��رف ان
ال��ري��اض��ة ف��ي ال �ك��وي��ت مختطفة
ون� �ق ��در دور وزي � ��ر ال �ش �ب��اب ف��ي
امل ��واج� �ه ��ة وال� �ك ��وي ��ت ت� �ص ��رف 3
م�لاي�ين الش �خ��اص ض��د الكويت
وامل� �ف ��روض ي �ك��ون ه �ن��اك تقييم
ل �ل �ج��ان وامل �ك��ات��ب وغ �ي��ر م�ع�ق��ول
تعرض عليهم وي��وق�ف��ون ضدنا
وك � ��ذل � ��ك ه � �ن� ��اك م � �س� ��اوم� ��ات ف��ي
االحتراف الجزئي وفي منتصف
مايو هناك تصويت على ايقاف
ال �ك��وي��ت ام� ��ا ان ت �ن �ج��ح ان� ��ت او
تنجح العصابة وبعض االندية
موقفها سلبي وك��ذل��ك يجب لي
قرار الصوت الواحد.
 ال �ش �ي��خ س �ل�م��ان ال �ح �م��ود :الي�خ�ف��ى ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع ال�ح�ك��وم��ة
س �ع��ت ب �ك��ل ج �ه��وده��ا ع �ل��ى رف��ع
االي � �ق� ��اف ب �ت��وص �ي��ة م ��ن ال �ش �ي��خ
ج ��اب ��ر امل � �ب ��ارك وذه � ��ب وف� ��د ال��ى
لوزان واللجنة االوملبية الدولية
اوق� � �ف � ��ت ال � �ن � �ش� ��اط وذه� � � ��ب وف ��د
ب� ��وس� ��اط� ��ة االم� � � ��م امل � �ت � �ح� ��دة ال ��ى
جنيف وقالوا ان القضية ليست

الحمود :من سعى
لوقف النشاط
الرياضي سيتحمل
مسؤولية الخسائر
التي سببها

عبدالله الطريجي

قضية قوانني ولكنها نزاع داخل
الكويت.
هناك من سعى وقدم شكاوى
من داخل الكويت لوقف النشاط
ال ��ري ��اض ��ي وم � ��ن وق � ��ف ف� ��ي ه��ذا
ال � �ج� ��ان� ��ب ي �ت �ح �م ��ل امل� �س ��ؤول� �ي ��ة
والخسائر.
وما حدث في كونجرس الفيفا
الشهر املاضي تبعات للموضوع
وكان يفترض ان يذهب الى هناك
لرفع االيقاف واتصلت بكثير من
الدول وشرحنا موقف الكويت.
ن �ت �م �ن��ى ان ال� �ك ��ون� �ج ��رس ف��ي
شهر  5ان يكون هناك دعم قوي
الى جانب موقف الكويت.

جانب من جلسة أمس

وم� � ��ن ال� � �ي � ��وم االول وض �ع �ن��ا
م�ج�م��وع��ة اج � ��راءات ع�ل��ى جميع
امل� � �س � ��ارات ل �ت��وض �ي��ح ان ه�ي�ئ��ة
ال ��ري ��اض ��ة ب ��ذل ��ت ك� ��ل ج �ه��وده��ا
وض �ح �ي��ة ع ��دم ن �ج��اح ال��ري��اض��ة
ان � �ن� ��ا ن� �ه� �م ��ل اه� � ��م ش ��ري� �ح ��ة ف��ي
امل �ج �ت �م��ع ه� �ن ��اك رؤي � � ��ة ج ��اه ��زة
س � �ت � �ق� ��دم م� � ��ن خ� �ل� ��ال ال � �ق � �ن� ��وات
الرسمية ملجلس الوزراء لتطوير
الرياضة الكويتية ونحن ال نملك
إال ال��رق��اب��ة امل��ال �ي��ة ع �ل��ى ص��رف
األم��وال لألندية والرؤية جاهزة
وم� �ش ��روع ال �ق��ان��ون س �ي �ق��دم في
ال �ق��ري��ب ال �ع��اج��ل وك ��ل العناصر
االص�لاح�ي��ة التي ذك��ره��ا النواب

موجودة في املشروع والحكومة
لن تخذل الشباب .وفيما يتعلق
ب� ��امل � �خ� ��ال � �ف� ��ات ب� ��ال � �ف � �ع� ��ل ه� �ن ��اك
شبهة م�خ��ال�ف��ات ف��ي ال�ق�ط��اع��ات
ال ��ري ��اض� �ي ��ة ال ي �م �ك��ن اح��ال �ت �ه��ا
ال � ��ى ال �ن �ي��اب��ة إال ب �ع��د ال �ت �ح �ق��ق
والتثبيت وبالنسبة للمنظمات
ت� ��م ت �ج �م �ي��د ال � �ص� ��رف ل� �ه ��ا وت ��م
ت�ق�ي�ي��م م��واق�ف�ه��ا ه��ل ه��ي داع�م��ة
للكويت ام معادية لها ونسعى
ل�ل�اي �ق ��اف ول� ��ن ي� �ك ��ون ه� �ن ��اك أي
دع� ��م أو ص� ��رف إال ب �ع��د ال �ت��أك��د
من دعمها للكويت وأؤك��د ان أي
مبادرة اصالحية او أي اجراء لن
ن�ق�ص��ر ف�ي�ه��ا .ال�ك��وي��ت ق��دم��ت ما

تقدر عليه وتعرضت الى اهانات
وإس � � � ��اءات م ��ن امل �ن �ظ �م��ات ال �ت��ي
كان توجيها االس��اس هو خدمة
ال �ك��وي��ت ول �ك �ن �ه��ا وم �س��ؤول �ي �ه��ا
ل �ه��ا م �ص��ال��ح ب �ع �ي��دة ك ��ل ال�ب�ع��د
ع ��ن م �ص��ال��ح ال��ري��اض��ة واص �ب��ح
هناك وعي دولي وعرفت ان هذه
امل�ن�ظ�م��ات ان�ح��رف��ت ب��ات�ج��اه ف��رد
واح � ��د .وال �ح �ك��وم��ة ح��ري �ص��ة كل
الحرص بتوجيهات سامية بأن
نضع الشباب في سلم اولوياتنا.
 عبدالله املعيوف :الكل يعلم انهفي املجلس املبطل الثاني وجدنا
امامنا مرسوم الرياضة 2012/26
رغم التعقيدات املوجودة فيه .وفي
ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب وج ��دن ��ا ان ه �ن��اك
مشكلة.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :أط�ل��بم��ن وزي��ر اإلع�ل�ام ميزانية هيئة
ال �ش �ب ��اب ل ��م ت �ص��ل ال� ��ى ال�ل�ج�ن��ة
ونرى تشابكا بني هيئة الشباب
والرياضة ووزارة الشباب اضافة
الى جهات اخرى وبالتالي يؤدي
الى زيادة اعتمادات امليزانيات.
 وزي��ر الشباب الشيخ سلمانال � �ح � �م� ��ود :ن� �م ��ر ب �م��رح �ل��ة دق �ي �ق��ة
ال� �ك ��وي ��ت م� �ن ��ذ ت��أس �ي �س �ه��ا ت�ه�ت��م
ب��ال �ش �ب��اب وب �ع��د ال �ت �ح��ري��ر ص��در
عام  92قانون  43بتأسيس هيئة
ال� �ش� �ب ��اب وال ��ري ��اض ��ة وخ� �ل��ال 22
س�ن��ة م�ش��اك��ل ال��ري��اض��ة انعكست
على الشباب وكانت هناك جهود
وعندما ج��اء ص��اح��ب السمو ابو
ال �ش �ب��اب ق� ��دم ال��وث �ي �ق��ة ال��وط �ن �ي��ة
ل �ل �ش �ب��اب واش� � ��ارت إل ��ى ان ه�ن��اك
مشكلة للشباب ووضعت ارضية
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الخميس :نطالب
وزير الداخلية
بمحاسبة القيادي
الذي تطاول على
نواب األمة
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مطالب نيابية إلحكام الرقابة على أسعار
السلع وتفعيل حماية المستهلك
تتمة المنشور ص09
ص�ح�ي�ح��ة ل �ل �ت �ع��ام��ل م ��ع ال �ش �ب��اب
م� ��ن خ �ل��ال خ� �ي ��اري ��ن ت �ق �ل �ي��دي أو
نذهب ف��ي ات�ج��اه تقديم املستوى
امل�ط�ل��وب ل��رع��اي��ة ال�ش�ب��اب فاتخذ
القرار بناء على املرسوم الصادر
وقدر الظروف لعدم وجود خطط
شبابية ق��ادم��ة ان اع�ط��ى ال ��وزارة
ات � �ج� ��اه �ي�ن ف � ��ي رع � ��اي � ��ة ال� �ش� �ب ��اب
م ��ن خ �ل��ال ب ��رام ��ج ال� �ش� �ب ��اب وم��ن
خ�ل�ال ال�ت�ن�م�ي��ة ال�ش�ب��اب�ي��ة ل��رع��اي��ة
االن �ت �م��اء ال��وط �ن��ي وك ��ان ال ب��د ان
ت�ق��دم ن�ج��اح��ات سريعة م��ن خالل
فصل الشباب عن الرياضة وبدأنا
ب�ت�ن�ف�ي��ذه�م��ا .وك ��ان ��ا م �ح��ل اب �ه��ار
لالمم املتحدة وجاء تكريم االمير
للشباب املوهوبني.
 صالح عاشور :معالي الوزيري �ق��ول س�ن�ق��دم م�ش��روع��ا وس�ن�ق��دم
رؤي��ة ك�ث��رة الهيئات ليست دليال
على مصلحة الرياضة.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي ��وف :ق ��ان ��ون 2012/26م �ع �ي��ب خ ��اص ��ة ف�ي�م��ا
ي�ت�ع�ل��ق ب��ال �ج �م �ع �ي��ات ال�ع�م��وم�ي��ة
واش �ت��رط إلق ��رار ال�ن�ظ��ام االس��اس
ح �ض��ور ث�ل�ث��ي اع �ض��اء الجمعية
ال �ع �م��وم �ي��ة وع �ن��دم��ا ع��دل �ن��ا على
ال�ق��ان��ون ب�ـ  2015/25حتى تتيح
ل�ل�ج�م�ع�ي��ات ال�ع�م��وم�ي��ة ان ت�ع��دل
ن �ظ��ام �ه��ا األس � � ��اس ح �ت��ى ال ت�ق��ع
ف� ��ي امل� �ح� �ظ ��ور ام � ��ا ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
بالصوت الواحد فكان من ضمن
ال � �ت � �ع� ��دي�ل��ات ال � � �ص � ��وت ال � ��واح � ��د
ول�ك��ن ق��دم  18نائبا طلبا إلع��ادة
ال� � �ص � ��وت ال� � ��واح� � ��د ال � � ��ى ال �ل �ج �ن��ة
ل� �ل ��دراس ��ة واق � ��ررن � ��اه وع��رض �ن��اه
ع �ل��ى امل �ج �ل��س ل �ل �ت �ص��وي��ت وه��و
ع �ل��ى ج � ��دول االع � �م� ��ال .ه �ن��اك من
يسعى الستمرار االيقاف وهناك
ت � ��دخ � ��ل واض � � � ��ح وح � ��اك � ��م ام � � ��ارة
الشارقة عني مجلس ادارة كامال
اذن القضية قضية ناس يسعون
ل�لاي�ق��اف ف��ي لجنة ال�ش�ب��اب نحن
من قدمنا اقتراحا بفصل هيئتي
ال �ش �ب��اب ع��ن ال��ري��اض��ة وال يمكن
ان تستطيع هيئة الشباب القيام
بدورهم.
 علي الخميس :امس تفاجأتب �ت�ص��ري��ح ل�ل�ش�ي��خ م� ��ازن ال �ج��راح
بأن النواب مناديب للناخبني بل
نحن نسير في معامالت الناخبني
امل �ظ �ل ��وم�ب�ن وي� �ج ��ب ان ي �ح��اس��ب
ال �ش �ي��خ م � ��ازن ال � �ج ��راح ع �ل��ى ه��ذا
التصريح ويقدم اعتذارا اليوم ألن
هذه اهانة للنواب والوزير الخالد
م �س��ؤول ع��ن محاسبة م��ن يتفوه
ع �ل��ى اع �ض��اء م�ج�ل��س االم� ��ة ب�ه��ذا
الكالم هذا تعد على اختصاصات
السلطة التشريعية ل��ذل��ك نطالب

طنا :نطالب
باستثناء جميع
الكويتيين من
قانون الكهرباء
والماء الجديد
عسكر :تثبيت
عنوان المواطن
على نفس الشقة
التي يسكنها
عبدالله املعيوف

ب��اع �ت��ذار رس �م��ي وم�ح��اس�ب��ة وإال
سيكون الوزير مسؤوال.
 وزي��ر الداخلية الشيخ محمدالخالد :انا كمسؤول عن الداخلية
نحن خدام الشعب نرجو ان نخلي
ه��ذه الحساسية ووج��دن��ا لخدمة
ال� �ش� �ع ��ب وم � � ��ن ي� �ق� �ي ��م ع� �ل ��ى ه ��ذه
االرض الطيبة مواطنني ومقيمني.
 علي الخميس :ال نقبل من ايكان ان يهني اعضاء مجلس االمة
ن�ح��ن ل�س�ن��ا م �ن��ادي��ب ب��ل ممثلون
لألمة الرجاء من الوزير ان تطلب
من هذا الشخص ان يقدم اعتذارا
اليوم للسلطة التشريعية.
واس �ت��ؤن �ف��ت ال �ج �ل �س��ة ال �س��اع��ة
 1.30ظهرا.

محمد الجبري

هل يوافق املجلس على رسالة
رئ�ي��س لجنة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
حول التحقيق في التجاوزات؟
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:موافقة.
وه � � ��ل ي � ��واف � ��ق امل � �ج � �ل� ��س ع �ل��ى
رسالة رئيس لجنة امل��رأة بدعوة
املجلس األعلى بشأن األسرة.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:موافقة.
 د .ي ��وس ��ف ال ��رل ��زل ��ة :أت �م �ن��ىت��أج�ي��ل ب�ن��د األس�ئ�ل��ة ال��ى اللجنة
املقبلة وتمديد الجلسة.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:موافقة.
 -ف �ي �ص��ل ال � ��دوي � �س � ��ان :ت �ق��ري��ر

التحقيقات الذي أعادته الحكومة
نريد إدراجه على جدول األعمال.
 ال� ��رئ � �ي� ��س م � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:يحتاج أغلبية غير عادية.
 جمال العمر :نعم يجب عودتهللجنة حتى يتم تقديمه ألغلبية
عادية في دور االنعقاد املقبل.
وان� � �ت� � �ق � ��ل امل � �ج � �ل� ��س ال� � � ��ى ب �ن��د
اإلحاالت.
وم � ��ن ث� ��م واف� � ��ق امل �ج �ل��س ع�ل��ى
اإلحاالت وتثبيتها باملضبطة.
ث��م انتقل املجلس ال��ى مشروع
تعرفة الكهرباء.
 روض � � � ��ان ال � � ��روض � � ��ان :ف �ي �م��اي�خ��ص ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات وك��ون��ي أح��د
م� �ق ��دم ��ي امل� �ق� �ت ��رح ن �ط �ل��ب س�ح��ب

الدويسان يسأل عن سالمة
األوضاع البيئية خالل اإلضراب
قدم النائب فيصل الدويسان
س��ؤاال ال��ى وزي��ر املالية ووزي��ر
النفط بالوكالة ان��س الصالح
ح��ول االج ��راءات التي اتبعتها
وزارة النفط والجهات املعنية
ل �ل �ت��أك��د م ��ن س�ل�ام ��ة االوض � ��اع
البيئية خالل فترة االضراب.
وق��ال ف��ي ن��ص ال �س��ؤال :نفذ
عمال القطاع النفطي اضرابهم
مل ��دة  3اي� ��ام ت �ن��اث��رت ع �ل��ى اث��ر
ذلك بعض التقارير الصحافية
التي اشارت الى حدوث كوارث
ب�ي�ئ�ي��ة ن�ت�ي�ج��ة ان �ب �ع��اث غ ��ازات

م ��ن ب ��اط ��ن األرض ف ��ي ب�ع��ض
املناطق النفطية قد تؤدي إلى
ح � � ��دوث إص � ��اب � ��ات س��رط��ان �ي��ة
خطيرة.
وطالب تزويده باآلتي:
م � � � ��ا م � � � � � ��دى ص � � �ح� � ��ة ه� � ��ذه
التقارير؟
ما االج ��راءات التي اتبعتها
ال � � � � � ��وزارة وال � �ج � �ه� ��ات امل �ع �ن �ي��ة
ل �ل �ت��أك��د م ��ن س�ل�ام ��ة االوض � ��اع
البيئية خالل فترة االضراب؟
فيصل الدويسان

االقتراح لتقديمه في دور االنعقاد
املقبل.
ب�ح�س��ب امل� ��ادة  10م��ن ال�لائ�ح��ة
الداخلية يتم مناقشة التعديالت
املقدمة على القانون.
 محمد الجبري :تقدم  33نائباحول تثبيت سعر تكلفة الكهرباء
ك �م��ا ك ��ان ��ت م ��ن دون ان ي�ت�ض��رر
اصحاب السكن الخاص.
 الرئيس م��رزوق الغانم :نريدرأي اللجنة.
 محمد ال�ج�ب��ري :منح حوافزللمواطنني ال��ذي��ن يساهمون في
الترشيد.
 جمال العمر :أسجل تحفظيع � �ل� ��ى ال� � �ت� � �ع � ��دي �ل��ات وس � ��أرف � ��ض
القانون في مداولته الثانية.
 الرئيس مرزوق الغانم :حقك. محمد الجبري :مادة  3تقدمتالحكومة بتعديل على هذه املادة.
 وزير الكهرباء أحمد الجسار:امل� � � ��ادة ل� ��م ت �ش �م��ل امل� ��ال� ��ك ل�ل�ش�ق��ة
ي�ع��ام��ل ال�ك��وي�ت��ي امل��ال��ك ل�ش�ق��ة او
مستأجر لها معاملة الكويتي في
السكن الخاص.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :مل� ��اذا النسمي ذلك القاطن في الشقة؟
 س�ع��دون ح�م��اد :ليست هناكح��اج��ة ال ��ى م�ع��ال�ج��ة ف��ي امل� ��ادة 3
ألن ذك��ر فيها ع �ن��وان وه �ن��اك من
املواطنني من لديه اكثر من عنوان
فال بد من معالجة ذلك.
 د .ي��وس��ف ال ��زل ��زل ��ة :ب��ال�ف�ع��ليجب ان يكون القاطن حتى ال يتم
التالعب لردع من تسول له نفسه
ب�ت�س�ج�ي��ل ال �ش �ق��ة ب ��اس ��م ك��وي�ت��ي
وهو غير كويتي ساكن فيها.

التتمة ص11

دميثير :علينا
معالجة ظاهرة
النزوح من
االستثماري إلى
الخاص
وزير التجارة
يطالب باستبدال
مصطلح كويتي
بمواطن في قانون
الكهرباء حتى
تكون الصياغة
قانونية
الشايع :نحن
مطالبون بمعالجة
معضلة وجود
الوافد في السكن
الخاص
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الجسار :طرح مناقصة العدادات الذكية قريبا
وبدء العد التنازلي للتنفيذ
القضيبي :علينا
أن نحرص على
أن يذهب الدعم
للمواطن وليس
لممتلكاته
العقارية

د .علي العمير

تتمة المنشور ص10
 م �ح �م��د ط �ن��ا :ي �ج��ب اس�ت�ث�ن��اءالكويتيني جميعا.
 ع�ب��دال�ل��ه ال�ت�م�ي�م��ي :ه �ن��اك منلديهم سكن تمليك بالرغم من أنهم
غ �ي��ر س��اك �ن�ي�ن ف �ي �ه��ا وم �س �ت��أج��رة
بهدف االستثمار.
 عسكر العنزي  :نحن انتهينامن السكن الخاص ويجب ان يكون
امل��واط��ن ع�ن��وان��ه على نفس الشقة
التي هو ساكنها.
 خ �ل��ف دم �ي �ث �ي��ر :إل� ��ى اآلن ف��ينقط غير واضحة بالرغم من انني
ع�ض��و ف��ي اللجنة امل��ال�ي��ة سيكون
ه �ن��اك ن � ��زوح م ��ن االس �ت �ث �م��ار ال��ى
السكن الخاص.
 حمود الحمدان :من لديه اكثرم ��ن اس � ��رة ل ��دي ��ه اك� �ث ��ر م ��ن ع �ن��وان
وال �ع �ن��اوي��ن ب��االس �ت �ث �م��اري ي�ك��ون
بحسب عقد ال��زواج مل��ن لديه اكثر
من زوجة.
 الرئيس م��رزوق الغانم :هناكج� � ��زآن االول م �غ �ل��ق ف� ��ي ال �س��اك��ن
ول�ي��س املستأجر او امل��ال��ك واآلخ��ر
م�خ�ت��ص ب��ال �ع �ن��وان ل��ذل��ك ن�ح�ت��اج
تصويتا للتعديلني.
 وزير التجارة د .يوسف العلي:ت�ب��دل كلمة كويتي ب�م��واط��ن حتى
تكون الصياغة قانونية.
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :ه��ذاال �ك�لام ت�ق��ول��ه لزميلك ح�ت��ى يكون
صوت الحكومة «واحد».
 ح� � � �م � � ��دان ال� � � �ع � � ��ازم � � ��ي :ن �ح��نراف � �ض� ��ون ال� �ق ��ان ��ون ف �ي �ج��ب ع�ل�ي��ك
ال ��رئ �ي ��س ان ت� �ق ��ول امل ��واف� �ق ��ة ع�ل��ى
القانون باألغلبية.
 الرئيس مرزوق الغانم :وانا لماقل باالجماع وهناك تصويت نداء
باالسم.

الجبري :الحكومة
قدمت تعديال على
صياغة جدول الماء
دون تغيير التعرفة

الوزيران الجسار والعلي

 فيصل ال�ش��اي��ع :ك��ان موضوعالشرائح يحل ه��ذه املشكلة ونحن
اآلن عالجنا الكويتي الساكن في
االس�ت�ث�م��اري فكيف نعالج ال��واف��د
الساكن في الخاص.
 روض � � ��ان ال � ��روض � ��ان :ق��ان��ون��ااآلجار في السكن الخاص ممنوع.
 اح �م��د ال �ق �ض �ي �ب��ي :ه ��ل ال��دع��مل� �ل� �م ��واط ��ن او الص � �ح� ��اب ال �ع �ق��ار
وي �ج��ب ان ي �ك��ون ال��دع��م ل�ل�م��واط��ن
واملحافظة على ذل��ك ونسعى بأن
يذهب له الدعم وليس ملمتلكاته.
 الرئيس م��رزوق الغانم :امل��ادةفي صياغتها النهاية.
 محمد الجبري :يعامل املواطنال� � � ��ذي ي� �س� �ك ��ن ف � ��ي االس� �ت� �ث� �م ��اري
كالساكن في الخاص ما لم يستفد
من التعرفة في موضع اخر.
موافقة
 ال��رئ �ي��س م � ��رزوق ال �غ��ان��م :هلهناك تعديالت اخرى.

 م �ح �م ��د ال � �ج � �ب� ��ري :ت �ع ��دي�ل�انخاصان بالصياغة.
 ال��رئ �ي��س م� ��رزوق ال �غ��ان��م :اق��رأاملواد بعد التعديل.
موافقة.
 م �ح �م��د ال � �ج � �ب� ��ري :ال �ح �ك��وم��ةق ��دم ��ت ت �ع��دي�ل�ا ع �ل��ى ج � ��دول امل ��اء
بالصياغة دون تغيير التعرفة.
 سعدون حماد :البد من تحديدال �ق �ط��اع��ات االخ � ��رى امل� ��ذك� ��ورة في
الجدول.
 وزي��ر الكهرباء أحمد الجسار:القطاعات االخ��رى هي الشاليهات
والجواخير وغيرها التي لم تذكر
توضح في الالئحة التنفيذية.
 محمد الهدية :ارج��و ان نعودال ��ى ال �ك �ه��رب��اء ف�لاب��د م��ن توضيح
القطاع املنتج وغير املنتج.
 محمد الجبري :الحكومة هيالتي تحدد القطاع املنتج.
 -محمد ال�ه��دي��ة :ه�ن��اك مخالفة

الن القطاع غير املنتج يجب سحب
املنشأة وكيف تطلق يد الوزارة كي
تحدد من هو املنتج.
 د .علي العمير :يحتاج من لديهمصنع او م��زرع��ة ف�ت��رة  3س�ن��وات
لتوضيح من هو املنتج.
 أح �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي :مل � ��اذا ه��ذهاملغالطات في القانون؟
 ال�ع�م�ي��ر :ع�ل�ي��ه إث �ب��ات اإلن �ت��اجلكي يدعم.
 الرئيس م��رزوق الغانم :يجبااللتزام بالالئحة املناقشة ملن قدم
اق �ت��راح��ا ه �ن��اك ف ��رق ب�ين املناقشة
العامة والتصويت على التعديل.
 د .عودة الرويعي :مشكلتنا فيتطبيق القانون ويجب أن تسحب
ال�ح�ي��ازات اذا خالفت ه��ذا الغرض
التي منحت ألجله وهو اإلنتاج.
 ال��رئ �ي��س م� � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ت��مال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ال �ت �ع��دي�ل�ات ه��ل
يوجد تعديل آخر؟

قرارات الجلسة
خلصت جلسة أمس الثالثاء
إلى القرارات التالية:
 اجتماع في مكتب املجلسغ� ��دا ال �خ �م �ي��س مل �ن��اق �ش��ة طلب
إجازة دشتي
 ت� � � �ك� � � �ل� � � �ي � � ��ف ال � � � �ش � � � �ب� � � ��ابوال��ري��اض��ة دراس� ��ة امل�خ��ال�ف��ات
امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �ه �ي �ئ��ات ال��ري��اض �ي��ة
واالستعانة بديوان املحاسبة
 -امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ط �ل��ب امل ��رأة

واألس � � � � � � ��رة ب� � ��دع� � ��وة امل� �ج� �ل ��س
األعلى لألسرة ومركز االبحاث
لبحث قضايا املرأة
 ع� � ��رض وث� �ي� �ق ��ة اإلص� �ل��احاالقتصادي الجلسة املقبلة
 إع ��ادة ت�ق��ري��ر ح�م��اي��ة امل��الال �ع��ام ب �ش��أن ط��ائ��رت��ي الشحن
إلى اللجنة لدراسته
 ت �خ �ص �ي��ص س��اع �ت�ي�ن م��نجلسة األربعاء ملناقشة قضية

تطاير الحصى في الشوارع
 ق � ��ان � ��ون اإلدارة ال� �ع ��ام ��ةل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات ي ��رح ��ل إل� ��ى دور
االنعقاد املقبل
 إق � � � ��رار امل� � ��داول� � ��ة ال �ث��ان �ي��ةلتعرفة الكهرباء واملاء بأغلبية
 48عضوا

 محمد الجبري :ال يوجد.وانتقل املجلس إل��ى التصويت
ن��داء ب��االس��م على امل��داول��ة الثانية
ع � �ل ��ى ق � ��ان � ��ون ت � �ح ��دي ��د ت �ع��رف �ت��ي
الكهرباء واملاء.
ال �ح �ض��ور 56 :م ��واف ��ق 48 :غير
موافق8 :
 ال�غ��ان��م :م��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ق��ان��ونويحال مشروع القانون للحكومة
ه��ل ي��واف��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال�ت�ق��ري��ر
التكميلي.
موافقة
 ف�ي�ص��ل ال �ش��اي��ع :أه ��م توصيةه��ي ت��رك�ي��ب ال �ع��دادات ال��ذك�ي��ة لكل
شقة سكنية وسينخفض استهالك
املاء والكهرباء إلى النصف.
 الرئيس مرزوق الغانم :ياليتي � �ك ��ون ه � �ن ��اك ت �ع �ه��د م� ��ن ال ��وزي ��ر
لتركيب العدادات الذكية.
 وزي��ر الكهرباء أحمد الجسار:امل � �ن� ��اق � �ص� ��ة ط � ��رح � ��ت وب � � � ��دأ ال� �ع ��د
التنازلي للعدادات الذكية.
ت� �ت� �ق ��دم ب ��ال� �ش� �ك ��ر ع� �ل ��ى ج �ه��ود
اللجنة املالية.
 ص��ال��ح ع��اش��ور :ع��د موافقتنام��ن م�ب��دأ ع��دم اس�ت�ع��داد الحكومة
ل �ل �س �ي �ط��رة ع �ل ��ى االس � �ع� ��ار وع �ل��ى
ال � � � � ��وزراء م ��راق� �ب ��ة اس � �ع� ��ار ال �س �ل��ع
والخدمات معنى ان الناس الذين
س ��وف ي��زي��د ع�ل�ي�ه��م االس� �ع ��ار من
ف�ل��س ال��ى فلسني فبالتالي س��وف
تنعكس ه��ذه ال��زي��ادة على السلع
وال� � �خ � ��دم � ��ات وان� � �ت � ��م م� �س ��ؤول ��ون
امامنا.
 الرئيس م��رزوق ال�غ��ان��م :ترفعالجلسة إلى يوم غد (اليوم).

التتمة ص12

وزير الكهرباء:
القطاعات التي لم
تذكر في القانون
ستوضحها الالئحة
التنفيذية
الهدية :نحتاج إلى
توضيح القطاع
المنتج وغير المنتج
الوزير العمير:
اقتصار الدعم على
من يثبت إنتاج
مصنعه أو مزرعته
الرويعي :ندعو
سحب الحيازات
المخالفة للغرض
الذي منحت من
أجله

12

المضبطة

aldostoor

األربعاء  20رجب  27 . 1437أبريل 2016

أقر المداولة الثانية للمشروع وأحاله على الحكومة بغالبية  48عضوا

المجلس يستثني المواطنين في السكن
االستثماري من التعرفة الجديدة
تتمة المنشور ص11

10
10
20
 3فلوس
لكل (ك .وات)

جدول تعرفة املاء
التعرفة لكل ألف
شرائح االستهالك
القطاع
(جالون امبراطوري جالون امبراطوري
شهريا (دينار)
شهريا)
2٫0
من  1إلى 3000
القطاع االستثماري
(شقق سكنية)
3٫0
6000-3001
4٫0
اكثر من 6000
4٫0
تعرفة ثابتة
القطاع التجاري والقطاع
الحكومي
2٫5
تعرفة ثابتة
القطاع الصناعي
والقطاع الزراعي
والقطاعات االخرى
1٫0
تعرفة ثابتة
محطات تعبئة املياه

موافق

القطاع الحكومي
والقطاع التجاري
تعرفة ثابتة
القطاع الصناعي
تعرفة ثابتة
القطاع الزراعي
تعرفة ثابتة
القطاعات االخرى
تعرفة الطاقة غير الفاعلة لفئات االستهالك
الصناعي او التجاري او الحكومي

م

االسم

1

أحمد الري

✓

2

أحمد الجسار

✓

3

أحمد القضيبي

✓

4

أحمد مطيع

✓

5

أنس الصالح

✓

6

بدر العيسى

✓

7

جابر املبارك

8

جمال العمر

✓

9

حمدان العازمي

✓

10

حمد الهرشاني

✓

11

حمود الحمدان

✓

43

12

خالد الجراح

✓

44

فيصل الكندري

13

خلف دميثير

✓

45

كامل العوضي

14

خليل الصالح

46

ماجد موسى

✓

15

خليل أبل

47

ماضي الهاجري

✓

16

راكان النصف

✓

48

مبارك الخرينج

✓

17

روضان الروضان ✓

49

مبارك الحريص

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد الخالد

✓

19

سعدون حماد

✓

51

محمد طنا

✓

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد العبدالله

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الهدية

22

سلمان الحمود

✓

54

محمد الرشيدي

✓

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الجبري

✓

24

صالح عاشور

✓

56

محمد الحويلة

✓

25

صباح الخالد

✓

57

مرزوق الغانم

✓

26

طالل السهلي

✓

58

منصور الظفيري ✓

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

✓

60

ياسر أبل

✓

61

يعقوب الصانع

✓

62

يوسف الزلزلة

✓

63

يوسف العلي

✓

 28عبدالحميد دشتي
29

عبدالرحمن

الجيران

✓

30

عبدالله التميمي

31

عبدالله الطريجي ✓

32

عبدالله العدواني ✓

غير
موافق

القطاع االستثماري

موافق

القطاع

جدول تعرفة الكهرباء
شرائح االستهالك التعرفة لكل كيلوواط
ساعة (فلس)
(كيلوواط شهريا)
5
من  1إلى 1000
10
من  1001الى 2000
15
اكثر من 2000
25
تعرفة ثابتة

م

االسم

33

عبدالله املعيوف

✓

34

عدنان عبدالصمد ✓

35

عسكر العنزي

✓

36

علي العبيدي

✓

37

علي العمير

✓

38

علي الخميس

✓

39

عودة الرويعي

✓

40

عيسى الكندري

✓

41

فارس العتيبي

✓

42

فيصل الدويسان

✓

فيصل الشايع

✓
✓

النتيجة

غير
موافق

اق� � � ��ر م� �ج� �ل ��س األم� � � � ��ة ف� � ��ي ج �ل �س �ت��ه
العادية العلنية أم��س امل��داول��ة الثانية
ع �ل��ى ت �ق��ري��ر ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة ف ��ي ش��أن
تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء
والتعديالت املقدمة عليه بغالبية 48
عضوا مقابل  8ن��واب رفضوا القانون
وت �م��ت اح��ال �ت��ه ال ��ى ال �ح �ك��وم��ة وواف ��ق
امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال�ت��وص�ي��ات ال� ��واردة في
التقرير.
وفيما يلي ن��ص ال�ق��ان��ون كما أق��ره
مجلس األمة:
 بعد االطالع على الدستور. وع� �ل ��ى ق� ��ان� ��ون ال � �ج � ��زاء ال� �ص ��ادربالقانون رقم  16لسنة  1960والقوانني
املعدلة له.
 وع� � � �ل � � ��ى ق � � � ��ان � � � ��ون االج � � � � � � � � � ��راءاتوامل� � �ح � ��اك� � �م � ��ات ال � �ج� ��زائ � �ي� ��ة ال� � �ص � ��ادر
بالقانون رقم  17لسنة  1960والقوانني
املعدلة له.
 وع � �ل ��ى ال � �ق� ��ان� ��ون رق � ��م  30ل�س�ن��ة 1965ب��إن�ش��اء ب�ن��ك االئ�ت�م��ان الكويتي
والقوانني املعدلة له.
 وع �ل��ى ق ��ان ��ون امل ��راف �ع ��ات امل��دن�ي��ةوالتجارية الصادر باملرسوم بالقانون
رق��م  38لسنة  1980وال�ق��وان�ين املعدلة
له.
 وع �ل ��ى ال �ق ��ان ��ون امل ��دن ��ي ال �ص ��ادرباملرسوم بالقانون رقم  67لسنة 1980
والقوانني املعدلة له.
 وعلى القانون رقم  47لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية.
 وعلى القانون رقم  79لسنة 1995ف��ي ش ��أن ال ��رس ��وم وال �ت �ك��ال �ي��ف امل��ال�ي��ة
م�ق��اب��ل االن �ت �ف��اع ب��امل��راف��ق وال �خ��دم��ات
العامة.
 وعلى القانون رقم  48لسنة 2005ف ��ي ش ��أن ت �س��وي��ة امل �ب��ال��غ وال�ت�ك��ال�ي��ف
املستحقة على املواطنني املترتبة على
استهالكهم الكهرباء واملاء.
 واف ��ق مجلس األم ��ة ع�ل��ى ال�ق��ان��وناآلت� � � � � ��ي ن � �ص � ��ه وق � � � ��د ص � ��دق � �ن � ��ا ع �ل �ي��ه
وأصدرناه.
مادة  :1تحدد تعرفة استهالك وحدة
ال �ك �ه��رب��اء (ك �ي �ل ��ووات س��اع��ة ش�ه��ري��ا)
وتعرفة استهالك وح��دة امل�ي��اه العذبة
(أل� � ��ف ج ��ال ��ون ام � �ب� ��راط� ��وري ش �ه��ري��ا)
وفقا للجدولني املرفقني وتتولى وزارة
الكهرباء واملاء تحصيلهما.
م � � ��ادة  :2ي � �ج ��وز م� �ن ��ح ح� ��واف� ��ز مل��ن
ي� �س ��اه ��م م� ��ن امل� ��واط � �ن �ي�ن ف� ��ي ت��رش �ي��د
اس� �ت� �ه�ل�اك ال� �ك� �ه ��رب ��اء وامل� � � ��اء وت �ح ��دد
ال�لائ �ح��ة ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ق��واع��د وض��واب��ط
منح هذه الحوافز.
م��ادة  :3يعامل املواطن ال��ذي يسكن
في السكن االستثماري معاملة املواطن
ال� ��ذي ي�س�ك��ن ف ��ي ال �س �ك��ن ال �خ ��اص من
حيث تعرفة الكهرباء واملاء شريطة أال
يكون مستفيدا من الدعم في سكن آخر.

مادة  :4يصدر وزير الكهرباء واملاء
الالئحة التنفيذية لهذا القانون خالل
سنة من تاريخ نشره.
م � � ��ادة  :5ي �ل �غ��ى ك� ��ل ح �ك ��م ي �خ��ال��ف
أحكام هذا القانون.
مادة :6 :على رئيس مجلس الوزراء
والوزراء  -كل فيما يخصه  -تنفيذ هذا
القانون ويعمل به وبالجداول املرفقة
ع�ل��ى م��راح��ل م�ت�ت��ال�ي��ة ت �ب��دأ ب�ع��د سنة
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
وذلك وفق الجدولة الزمنية اآلتية:
أوال :القطاع التجاري بعد سنة من
تاريخ النشر.
ثانيا :القطاع االستثماري بعد سنة
وثالثة اشهر من تاريخ النشر.
ث��ال�ث��ا :ال�ق�ط��اع الحكومي بعد سنة
وستة اشهر من تاريخ النشر.
راب�ع��ا :القطاع الصناعي وال��زراع��ي
ب �ع��د س �ن��ة وت �س �ع��ة اش �ه��ر م ��ن ت��اري��خ
النشر.
ونصت املذكرة اإليضاحية ملشروع
ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م ل �س �ن��ة  2016ف ��ي ش��أن
تحديد تعرفة وحدتي الكهرباء واملاء
على أنه
أخ ��ذت ال��دول��ة ع�ل��ى ع��ات�ق�ه��ا ال�ق�ي��ام
ب��إن �ت��اج وت ��وزي ��ع ال �ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة

وامل � �ي� ��اه ك��ون �ه��ا ت �س��اه �م��ان م�س��اه�م��ة
فعالة في عملية التنمية االقتصادية
واالجتماعية في البالد وق��د استمرت
وزارة الكهرباء وامل��اء بمتابعة الطلب
ع � �ل� ��ى ه � ��ات �ي��ن ال � �خ� ��دم � �ت�ي��ن وواك� � �ب � ��ت
م �ت �ط �ل �ب��ات االس � �ت � �ه �ل�اك امل � �ت ��زاي ��د ع��ن
طريق زيادة القدرات املركبة للمحطات
وال �ت��وس��ع ب�ش�ب�ك��ات ال �ن �ق��ل وال �ت��وزي��ع
ب �م��ا ي �ن��اس��ب ه ��ذا ال �ط �ل��ب وال � ��ذي أدى
ب��دوره ال��ى زي��ادة ال��دع��م الحكومي وال
شك في ان ال�ظ��روف املناخية القاسية
ح �ت �م��ت وج � ��ود دع ��م ح �ك��وم��ي ل�ه��ات�ين
ال �خ��دم �ت�ي�ن ح �ت��ى ت �ك ��ون ف ��ي م �ت �ن��اول
جميع املستهلكني.
وكان من املتوقع ارتفاع مبالغ الدعم
ال �ح �ك��وم��ي ل �ل �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ون�م��وه��ا
سنويا لتصبح مع مرور الوقت عامال
ض��اغ�ط��ا ع�ل��ى ق ��درة ال��دول��ة ف��ي توفير
ال �ت��زام��ات �ه��ا االخ � ��رى ت �ج��اه امل��واط �ن�ين
ومنها ال�خ��دم��ات الصحية والتربوية
وتوفير الرعاية السكنية وغيرها.
ح�ي��ث ت��م ال�ع�م��ل ب��ال�ت�ع��رف��ة الحالية
للكهرباء واملاء منذ عام  1966وقد طرأ
خ�ل�ال ه ��ذه ال �ف �ت��رة ال�ط��وي�ل��ة ت�غ�ي�ي��رات
اق �ت �ص��ادي��ة واج �ت �م��اع �ي��ة ت �ح �ت��م ع�ل��ى
ال ��وزارة اع��ادة النظر ف��ي ه��ذه التعرفة

ل �ت��واك��ب ازدي � � ��اد االس �ت �ه�ل�اك وزي � ��ادة
ن�ط��اق ال�ه��در وال�ت�ب��ذي��ر م��ن قبل بعض
امل �س �ت �ه �ل �ك�ين وع� � ��دم امل � �ب� ��االة ب��أه�م�ي��ة
هذين املوردين الحيويني.
وق��د اثبتت ال��دراس��ات املتخصصة
بأن هناك هدرا غير مبرر واستخداما
غير رشيد مل��وردي الكهرباء وامل��اء من
قبل بعض املستهلكني بسب التعرفة
امل�ت��دن�ي��ة ال �ت��ي ال ت�م�ث��ل رادع� ��ا لضبط
االس � �ت � �ه�ل��اك أو ح� ��اف� ��زا ل�ل�اس �ت �خ ��دام
األمثل.
وم � ��ن ج��ان �ب �ه��ا ف� �ق ��د ق ��ام ��ت وزارة
الكهرباء واملاء بإصدار قواعد للحفاظ
ع �ل��ى ال� �ط ��اق ��ة ال �ك �ه��رب��ائ �ي��ة وت��رش �ي��د
االس� �ت� �ه�ل�اك اض ��اف ��ة ال� ��ى ال �ع �م��ل ع�ل��ى
معالجة مشكلة ارتفاع مناسيب املياه
ال �س �ط �ح �ي��ة ن �ت �ي �ج��ة ل�ل�اس �ت �ه�ل�اك غ�ي��ر
ال��رش �ي��د ل�ل�م�ي��اه ال �ع��ذب��ة ك �م��ا ب��اش��رت
ال� ��وزارة خ�ط��ة اع�لام�ي��ة ت��دع��و لترشيد
االس�ت�ه�لاك ع��ن ط��ري��ق وس��ائ��ل االعل��ام
امل�خ�ت�ل�ف��ة ت��دع��و ،امل��واط �ن�ين واملقيمني
للحد من االسراف في استخدام هاتني
الخدمتني اال ان ه��ذه الجهود لم تؤت
ثمارها بسبب تدني التعرفة وبالتالي
عدم وجود املهفوم االقتصادي املحفز
ل�ل�م�س�ت�ه�ل��ك ل�لاس �ت �ج��اب��ة ل �ل�اج ��راءات
الترشيدية.
ل ��ذا ف�ق��د اص �ب��ح ل��زام��ا ع �ل��ى ال��دول��ة
ممثلة ب� ��وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء ات�خ��اذ
القرار الصائب بتعديل تعرفة الكهرباء
وامل� � ��اء ب �م��ا ي �ع��ال��ج اخ � �ت �ل�االت ال�ط�ل��ب
امل �ب��ال��غ ف�ي�ه��ا وي ��وق ��ف ال �ه ��در وي��رش��د
االستهالك مع مراعاة مكافأة وتشجيع
ص ��اح ��ب االس � �ت � �ه �ل�اك ال ��رش� �ي ��د ال� ��ذي
ي�س�ت�خ��دم ال�ط��اق��ة ال�ك�ه��رب��ائ�ي��ة وامل �ي��اه
بما يفي باحتياجاته الضرورية دون
اسراف.
وفي ضوء ما تقدم فقد اعد مشروع
ال �ق��ان��ون امل��اث��ل ح�ي��ث ن��ص ف��ي امل ��ادة
االول � � ��ى ع �ل��ى ت �ح��دي��د ت �ع��رف��ة ج��دي��دة
ل��وح��دت��ي اس �ت �ه�لاك ال �ك �ه��رب��اء وامل �ي��اه
العذبة وذل��ك وفقا للجدولني املرفقني
بمشروع القانون على ان تتولى وزارة
ال �ك �ه ��رب ��اء وامل � � ��اء ت �ح �ص �ي �ل �ه��ا م �ق��اب��ل
استهالك الكهرباء واملاء.
ونصت املادة الثانية على انه يجوز
منح ح��واف��ز مل��ن يساهم م��ن املواطنني
ف��ي ت��رش�ي��د اس�ت�ه�لاك ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
وذل � ��ك وف �ق��ا ل �ل �ق��واع��د ال �ت��ي ت �ق��رر ف��ي
الالئحة التنفيذية ال�ت��ي ت�ص��در بقرار
م��ن وزي��ر ال�ك�ه��رب��اء وامل ��اء وي�ج��وز ات��ن
ت �ش �م��ل ال� �ح ��واف ��ز االع � �ف� ��اء م ��ن ب�ع��ض
املستحقات او نسب خصم من الكمية
امل�س�ت�ه�ل�ك��ة م �ث��ل ان م ��ن ي��رش��د ٪ 10
م��ن اس�ت�ه�لاك��ه ال �س �ن��وي ي�ح�ص��ل على
 ٪ 50م��ن ال �ف��ات��ورة ف��ي اخ��ر ش�ه��ر في
نهاية السنة ومن يرشد  ٪ 15يحصل
على شهر كامل في نهاية السنة ومن
يرشد  ٪ 20يحصل على شهر ونصف
وهكذا.

تعرفة الكهرباء والماء مداولة ثانية

✓

✓

48

8

aldostoor

األربعاء  20رجب  27 . 1437أبريل 2016

تلفزيون المجلس

13

قال لبرنامج منصة الجماهير إن وضوح سياسة السلطتين عزز التعاون واإلنجاز

العتيبي :المجلس الحالي األكثر نزاهة ونوابه
بعيدون عن التكسب الشخصي
اس � � �ت � � �ض� � ��اف ب� � ��رن� � ��ام� � ��ج م �ن �ص��ة
الجماهير على تلفزيون املجلس في
أولى حلقات موسمه الثاني النائب
فارس العتيبي الذي تحدث عن عدد
م��ن ال�ق�ض��اي��ا امل �ت��داول��ة ف��ي ال �ش��ارع
ورؤية مجلس األمة بخصوصها.
وأك��د النائب العتيبي أن وضوح
س� � �ي � ��اس � ��ة امل� � �ج� � �ل � ��س وال � �ح � �ك� ��وم� ��ة
دف�ع�ت�ه�م��ا إل ��ى ال �ت�لاق��ي ح ��ول أم��ور
كثيرة وزادت م��ن مساحة التعاون
ب �ي �ن �ه �م��ا م� ��ا س ��اع ��د ع� �ل ��ى ت �ش��ري��ع
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن امل �ه �م��ة ال �ت��ي
تصب في الصالح العام معربا عن
تمنياته بأن يظل التعاون قائما بني
ال�ح�ك��وم��ة وامل�ج�ل��س لنهاية مهمته
بعد إكمال مدته الدستورية.
وف��ي رده على س��ؤال بخصوص
نسبة األسئلة البرملانية التي قدمها
ق ��ال إن ت �ق��دي��م األس �ئ �ل��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ي �ع��ود ل �ق �ن��اع��ة ال �ن��ائ��ب ب ��وج ��ود ما
يستحق توجيه السؤال مشيرا إلى
أنه لم يوجه عددا كبيرا من األسئلة
ي� �ع ��ود إل� ��ى ق �ن��اع��ة ل ��دي ��ه أال ي��وج��ه
س � ��ؤاال إال إذا ك ��ان ��ت ه �ن ��اك ح��اج��ة
ملحة ل��ذل��ك وأن تقييم دور النائب
ف ��ي امل �ج �ل��س ال ي �ن �ص��ب ف �ق��ط ع�ل��ى
توجيه األسئلة واأله��م من ذل��ك هو
وض��وح توجه النائب وم��دى قناعة
املواطنني به.
وم��ن جانب آخ��ر أوض��ح العتيبي
أن االوض��اع املالية العامة ال تعطي
مبررا لالنتقاص من حقوق موظفي
ال��دول��ة وأن م��ن يستحق زي� ��ادة في
ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة م �ع �ي �ن��ة ف �ه��ي ح�ق��ه
والب��د أن يحصل عليه وأن املطالب
النيابية م��ن الحكومة تقتصر على
ت�ق�ل�ي��ص ال �ن �ف �ق��ات غ �ي��ر ال �ض��روري��ة
ال � �ت ��ي ت �س �ت �ن��زف ال � �خ� ��زان� ��ة ال �ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة وامل � �ص� ��ارف ال �ف��رع �ي��ة ال �ت��ي
يمكن االستغناء عنها ال أن تنتقص
م��ن حقوق املوظفني مشيرا ف��ي هذا
ال �ص��دد إل ��ى ت�ع�ل��ق أب� ��رز م�لاح�ظ��ات
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة امل � �ت � �ك� ��ررة ع�ل��ى
ال�ج�ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة تتعلق بتقنني
الصرف وعدم التوسع في املصاريف
غ�ي��ر ال �ض��روري��ة إض��اف��ة إل ��ى العمل
على تنويع مصادر الدخل.
لجنة الميزانيات
ون �ف��ى ال�ع�ت�ي�ب��ي ف��ي ه ��ذا ال�ص��دد
وج��ود توجه ل��دى لجنة امليزانيات
ل �ت �ق �ل �ي��ص امل� �ي ��زان� �ي ��ات ال� �ض ��روري ��ة
للجهات أو االعتراض عليها مدلال
على ذلك بأن اللجنة وافقت على دعم
ميزانية التعليم بمبلغ  10ماليني
دي �ن��ار وأن ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للتعليم
التطبيقي والتدريب لم تتطرق في

نقاشها مع لجنة امليزانيات إلى أي
شيء بخصوص ميزانيتها.
ك� �م ��ا ن� �ف ��ى ال �ع �ت �ي �ب��ي وج � � ��ود أي
ت �ح �ف��ظ ل ��دي ��ه ع �ل��ى اس� �ت� �خ ��دام أداة
االستجواب بكثرة من خالل املجلس
ال � �ح ��ال ��ي م � ��ؤك � ��دا أن االس � �ت � �ج ��واب
أداة دس � �ت� ��وري� ��ة م� ��ن ح� ��ق ال �ن��ائ��ب
استخدامها وف�ق��ا لقناعته ولغيره
من النواب حق تحديد استحقاقية
ط��رح ال�ث�ق��ة م��ن ع��دم��ه وف�ق��ا لتفنيد
امل �س �ت �ج��وب ل �ل �م �ح��اور ك �م��ا أن� ��ه ل��م
يستبعد ت�ق��دي�م��ه اس�ت�ج��واب��ا ألح��د
ال ��وزراء إذا وج��د ض ��رورة ل��ذل��ك بما
ي �ح �ق��ق م�ص�ل�ح��ة ع��ام��ة م �ش �ي��دا في
ه��ذا الصدد باملجلس الحالي الذي
اع �ت �ب��ره م ��ن أك �ث��ر امل �ج��ال��س ن��زاه��ة
وب� � �ع � ��دا ع � ��ن ال� �ت� �ك� �س ��ب ال �س �ي��اس ��ي
واب �ت��زاز الحكومة كما ك��ان يتم في
ال �س��اب��ق م ��ن ب �ع��ض امل �ج��ال��س وان
م��ا ي�ح�ك��م ع�لاق��ة امل�ج�ل��س ال��رق��اب�ي��ة
بالحكومة هو االداء والعمل.
وأوض � � � ��ح ال �ع �ت �ي �ب��ي أن م�ش�ك�ل��ة
التنمية ف��ي عهد املجالس السابقة
هو بحثها عن التأزيم وعن مصالح
ش �خ �ص �ي��ة ع �ل��ى ح� �س ��اب امل �ش��اري��ع
التنموية وف��ي ال�ج��ان��ب اآلخ��ر نجد
أن الضعف الحكومي وال�خ��وف من
االستجوابات ضاعف املشكلة وأدى
إلى تراجع االداء وتوقف التنمية.
تفعيل القوانين
وأش � � � ��ار إل� � ��ى أن امل� �ج� �ل ��س ي�ح��ث
الحكومة دائما على تفعيل القوانني
وشكل لجنة خاصة ملتابعة القوانني
ال� �ت ��ي ل ��م ت �ن �ف��ذ وال� �ل ��وائ ��ح ال� �ت ��ي ل��م
تصدر مشيرا إل��ى وج��ود وع��ود من
ال ��وزراء بتطبيق القوانني ف��ي أق��رب
وقت مطالبا في هذا الصدد الوزراء
ب �ت �ف �ع �ي��ل ت��وج �ي �ه��ات س �م��و رئ �ي��س
مجلس الوزراء في هذا الجانب كما
ط��ال��ب م��ن ال يجد ف��ي نفسه ال�ق��درة
على اإلنجاز بأن يرحل.
وع��ن مقترحه ب��إن�ش��اء لجنة قيم
مجتمعية قال العتيبي إن الهدف
م��ن تلك اللجنة تقييم بعض اوج��ه
السلوك املجتمعي واملحافظة على
ع ��ادات وت�ق��ال�ي��د املجتمع م��ن خ�لال
ال �ت��وع �ي��ة وال �ت��وج �ي��ه وأن ال�ق�ض��اي��ا
ال �ت��ي س�ت�ك�ل��ف ب �ه��ا ال�ل�ج�ن��ة تتعلق
ب� �ت ��راب ��ط األس� � � ��رة وت ��رب� �ي ��ة األب� �ن ��اء
وال �ن��شء ت��رب�ي��ة صحيحة ن��اف�ي��ا أن
يتضمن امل�ق�ت��رح م��ا يمكن اع�ت�ب��اره
م� �س ��اس ��ا ب ��ال� �ح ��ري ��ات ال �ش �خ �ص �ي��ة
لألفراد.
أم� ��ا االت �ف��اق �ي��ة األم �ن �ي ��ة ف��اع�ت�ب��ر
ال� �ع� �ت� �ي� �ب ��ي وج� � � � ��ود ب � �ع� ��ض امل� � � ��واد
غ �ي��ر امل �ت��واف �ق��ة م ��ع ال��دس �ت��ور وأن ��ه

فارس العتيبي

سيدعم االتفاقية بعد تنقيحها من
ت �ل��ك ال �ش��وائ��ب ال��دس �ت��وري��ة إي�م��ان��ا
م �ن��ه ب��أه�م�ي��ة ان� �خ ��راط ال �ك��وي��ت في
منظومة خليجية وأن ت�ك��ون ج��زءا
م �ن �ه��ا ب��اع �ت �ب��ار أن أم� ��ن ال �خ �ل �ي��ج ال
يتجزأ وأن ردع أي خطر يمس دولة
خليجية هو واجب حتمي على بقية
الدول الخليجية.
وأما رؤيته للوضع املالي للدولة
فقد قال العتيبي إن األوضاع املالية
للدولة جيدة بشكل ع��ام وال يوجد
خ � ��وف ع �ل �ي �ه��ا ول� �ك ��ن ه� �ن ��اك أب �ع��اد
اق �ت �ص��ادي��ة الب� ��د أن ن��راع �ي �ه��ا مثل
ان�خ�ف��اض أس �ع��ار ال�ن�ف��ط ومعالجة
ال � � �ص � � ��رف ف � � ��ي أب � � � � � ��واب امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة
ك��اش �ف��ا ع ��ن أن ت��راج �ع��ه ع ��ن ت�ق��دي��م
استجواب لوزير املالية نظرا لوفاء
ال ��وزي ��ر ب �م��ا ت�ع�ه��د ب ��ه م ��ن أن ط��رح
م��وض��وع ال��دع��وم ل�ل�ن�ق��اش امل�ف�ت��وح
بني السلطتني وع��دم وج��ود ق��رارات
فردية في هذا الجانب وبالفعل فإن
امل��وض��وع خ�ض��ع مل �ح��ادث��ات طويلة
بني السلطتني الفتا في هذا الصدد
إلى وجود قاعدة عامة وقناعة لدى
ال �ن ��واب ب ��أن ق��اع��ة ع �ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م
وج ��دت ل�ل��دف��اع ع��ن ح �ق��وق امل��واط��ن
وأن املجلس الحالي لن يسمح ألي
م�ق�ت��رح ي�م��س ب��امل��واط��ن أن ي�م��ر من
خاللها.
العالج بالخارج
وتطرق العتيبي إلى الحديث عن
املعالجة الصحيحة لقضية العالج
بالخارج من خ�لال السعي لتطوير
امل�ن�ظ��وم��ة ال�ص�ح�ي��ة داخ� ��ل ال�ك��وي��ت
وإن � �ش� ��اء امل� ��زي� ��د م� ��ن امل �س �ت �ش �ف �ي��ات
الكبيرة على غ��رار مستشفى جابر
األح�م��د ال��ذي أع��رب ع��ن اع�ت�ق��اده أن

املستشفى سيلعب دورا مهما في
تقليص عدد املبتعثني إلى الخارج
للعالج بما يملكه من إمكانات كبيرة
م��ن حيث ع��دد ال�غ��رف والتجهيزات
واستعداد الحكومة إلسناد إدارتها
إلى جهة عاملية مشيرا إلى أنه ومع
دع �م��ه ل �ه��ذا ال �ح��ل ف��إن��ه ي ��رى أحقية
املواطن في إيفاده للعالج بالخارج
م�ت��ى م��ا ت��وف��ر ع�ل�اج أف�ض��ل لحالته
وأنه ال يجب على الحكومة أن تبخل
على املريض بشيء من حقوقه التي
كفلها له.
وأم � � ��ا االن� � �ت� � �ق � ��ادات ال � �ت ��ي ت��وج��ه
ألعضاء مجلس األمة فقال العتيبي
إن ان �ت �ق��اد ال�ش�خ�ص�ي��ة ال �ع��ام��ة حق
للمجتمع وخ��اص��ة إذا ك��ان انتقادا
موضوعيا يصلح خلال أو يقوم من
ت��وج �ه��ات خ��اط�ئ��ة ل ��دى ال �ن��ائ��ب أم��ا
االنتقادات األخرى غير املوضوعية
ال �ت��ي ت�س�ت�ه��دف ال �ن �ي��ل م��ن شخص
ال�ن��ائ��ب فعلى صاحبها أن يتحمل
م� �س ��ؤول� �ي� �ت ��ه م � ��ؤك � ��دا أن امل �ج �ل��س
الحالي يحترم جميع اآلراء وأن رده
ع �ل��ى االن� �ت� �ق ��ادات امل �ت �ج��اوزة ي�ك��ون
ب �م��زي��د م ��ن ال �ع �م��ل واإلن � �ج ��از ال ��ذي
يستحقه أهل الكويت.
وبسؤاله عن رؤيته لالنتخابات
ال� �ق ��ادم ��ة ف ��ي ظ ��ل اس� �ت� �ع ��داد ب�ع��ض
امل�ق��اط�ع�ين للمشاركة فيها ق��ال إن��ه
ي ��رى أن امل�ق��اط�ع��ة ب�ن�ي��ت ب��األس��اس
ع �ل��ى أس �ب��اب غ �ي��ر م��وض��وع �ي��ة وأن
استمرار املقاطعة بعد ص��دور حكم
ال ��دس �ت ��وري ��ة خ �ط��أ ك �ب �ي��ر وق� ��ع ف�ي��ه
امل�ق��اط�ع��ون أم��ا االن�ت�خ��اب��ات املقبلة
ف��رأى أنها ال يوجد بها ما يميزها
عن االنتخابات السابقة ألن املحور
املفصلي فيها سيكون م��دى نجاح
امل��رش��ح ف��ي إق �ن��اع ال �ن��اخ��ب ب��أدائ��ه

وقدرته على خدمة البلد واملواطن.
وع� ��ن ق �ض �ي��ة م �ن��ع االخ � �ت �ل�اط ق��ال
العتيبي إن��ه يتمنى أال ي�ك��ون وزي��ر
ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزي � � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
د .بدر العيسى سببا في توتر العالقة
ب�ين السلطتني فيما يتعلق بقضية
منع االختالط وخاصة بعد أن صدر
حكم قضائي في هذا الشأن وأنه على
اس �ت �ع��داد ل �ل��وص��ول م ��ع ال ��وزي ��ر إل��ى
أبعد حد إذا تفرد ب�ق��رارات شخصية
في ه��ذا امل��وض��وع مؤكدا قناعته بأن
م �ن��ع االخ �ت�ل�اط ال ي�ع�ت�ب��ر ت��دخ�لا في
ال �ح��ري��ات وت�ع��ال�ي��م ال��دي��ن وال �ق��ان��ون
كما أن حيثيات الحكم ق��ال��ت بجواز
جمع الطالب في مبنى واحد وكراسي
منفصلة في حالة ع��دم وج��ود مجال
للفصل بني املباني وأن كل الجامعات
ال �ج��دي��دة ال �ت��ي ي�ت��م إن �ش��اؤه��ا يوجد
بها حرمان منفصالن.
وزاد ق��ائ�لا إن ه �ن��اك  10والي ��ات
أم�ي��رك�ي��ة ت��م ال�ف�ص��ل ب�ي�ن الجنسني
في امل��راح��ل الدراسية قبل الجامعة
وأث� �ب� �ت ��ت ال� � ��دراس� � ��ات زي� � � ��ادة ن�س��ب
ال�ن�ج��اح وال �ت �ف��وق ف�ه��ل ن�ت�ج��ه نحن
إل � ��ى االخ� � �ت �ل��اط ب� �م ��ا ي �ح �ك �م �ن��ا م��ن
ت�ع��ال�ي��م ش��رع�ي��ة ف��ي ح�ين أن ال�غ��رب
غ�ي��ر امل�س�ل��م ي ��درس ت�ج��رب��ة الفصل
بني الطالب؟
البعثات الدبلوماسية
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر اش� ��اد ال�ع�ت�ي�ب��ي
بالدور الكبير لوزير الخارجية الشيخ
صباح الخالد وما تقوم به البعثات
القنصلية لخدمة الكويتيني في دول
ال�ع��ال��م م�ق�ت��رح��ا أن ي�ت��م ت�ط��وي��ر أداء
تلك القنصليات لتحقيق جانب أكبر
م��ن ال��رع��اي��ة ب�م��ا ي�م�ك��ن القنصليات
من إحصاء عدد الكويتيني الزائرين
واملقيمني ف��ي ال��دول املبتعثني إليها
ومن ثم التعامل مع مشاكلهم وتلبية
احتياجاتهم بصورة أفضل.
وع��ن رؤي �ت��ه مل��ا ي�ت��م دراس �ت��ه في
املجلس ع��ن تغيير آلية التصويت
ف��ي االن �ت �خ��اب��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة اع��رب
العتيبي ع��ن اح�ت��رام��ه رأي اللجنة
التشريعية وملا ستسفر عنه دراسة
لجنة الداخلية والدفاع مشيرا إلى
أن ال��رأي الفصل ف��ي ذل��ك ستحدده
ج �ل �س��ة م �ن��اق �ش��ة امل �ق �ت��رح إذا رف��ع
للمجلس م�ع��رب��ا ع��ن اع �ت �ق��اده ب��أن
ان �ت �خ ��اب ��ات  2017س �ت �ج��رى وف �ق��ا
لنظام الصوت الواحد.

االستجوابات
التي تهدف إلى
المصلحة العامة
ال تضر بعالقة
السلطتين وإن
كثرت
المجلس سيد
قراره في تغيير
نظام الصوت
الواحد واالنتخابات
المقبلة ستتم
وفقا له
لن نسمح
باالنتقاص من
حقوق المواطنين
تحت أي ظرف من
الظروف
الجهود النيابية
مستمرة لحث
الحكومة على
تفعيل القوانين
وإصدار اللوائح
المتأخرة
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العبداهلل :رؤية محمد بن سلمان
تؤكد جاهزية دول الخليج االقتصادية
اكد وزير الدولة لشؤون مجلس
ال��وزراء الشيخ محمد العبدالله أن
الرؤية التي أعلنها ولي ولي العهد
ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة
صاحب السمو امللكي األمير محمد
بن سلمان جاءت في وقت مناسب
وأوض ��ح أن دول مجلس ال�ت�ع��اون
الخليجي التي ت��واج��ه العديد من
ال �ت �ح��دي��ات ال �س �ي��اس �ي��ة واألم �ن �ي��ة
أث� �ب� �ت ��ت أن� �ه ��ا ق� � � ��ادرة أي� �ض ��ا ع�ل��ى
ت �ث �ب �ي��ت ج��اه��زي �ت �ه��ا االق �ت �ص��ادي��ة
وق��درت �ه��ا ع�ل��ى ت �ج��اوز مشكالتها
وتأمني مقومات االستقرار واألمن
االج �ت �م��اع��ي وال �ت �ق��دم ف ��ي م�س�ي��رة
ال �ع �ب ��ور إل� ��ى امل �س �ت �ق �ب��ل وه� ��ي ف��ي
ت�ق��دي��ري ال��رس��ال��ة األب ��رز ال�ت��ي أراد
سمو األمير محمد توجيهها.
وأض � � ��اف أن� �ه ��ا ت �ع �ت �ب��ر ت��رج �م��ة

لنظرة بعيدة ثاقبة تعد بمستقبل
آم � � ��ن زاه � � � ��ر ل �ل �م �م �ل �ك��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة
وابنائها منوها بما تميزت به هذه
الرؤية من شمولية لكل القطاعات
واملؤسسات واالمكانات في الدولة
م� ��ن ج �ه ��ة وت �ج �س �ي ��دا ل �ل �م �ش��ارك��ة
ال �ح �ق �ي �ق �ي��ة ب�ي�ن ال� ��دول� ��ة وال �ش �ع��ب
م��ن ج�ه��ة أخ� ��رى واع �ت �م��اده��ا على
تنمية االنسان السعودي باعتباره
األس ��اس ف��ي ب�ن��اء أس��س مستقبل
ج � ��دي � ��د واع� � � � ��د وت � �ن� �م� �ي ��ة ش ��ام �ل ��ة
مستدامة.
واش� � � � ��اد ال� �ع� �ب ��د ال � �ل� ��ه ب��ال �ن �ه��ج
اإلي � �ج� ��اب� ��ي ال� � � ��ذي ي� �ع� �ت� �م ��ده ول ��ي
ول� ��ي ال �ع �ه��د ف ��ي امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
ال�س�ع��ودي��ة وال�ق��ائ��م ع�ل��ى الخطاب
املباشر واملصارحة والشفافية في
مقاربة القضايا الهامة.

محمد العبدالله

ت � �ت � �ن� ��وع ف� �ي� �ه ��ا م � � �ص� � ��ادر ال� ��دخ� ��ل
وي �س ��اه ��م ف �ي �ه��ا ال �ق �ط ��اع ال �خ��اص
ب � � � ��دور إي � �ج� ��اب� ��ي ف� ��اع� ��ل ت �ح �ق �ي �ق��ا
ل �ل �غ��اي��ات ال��وط �ن �ي��ة امل �ن �ش��ودة وال
س� �ي� �م ��ا ف � ��ي ض � � ��وء االن� �ع� �ك ��اس ��ات
وال � � �ت� � ��داع � � �ي� � ��ات ال� � �ت � ��ي ت� �ف ��رض� �ه ��ا
التطورات املستجدة.
واضاف أن ما تشهده السعودية
من نجاحات متواصلة وانجازات
م� �ش� �ه ��ودة ي �ع �ك��س ب� �ج�ل�اء ال �ع �م��ل
الجاد ال��دؤوب والحكمة واالل�ت��زام
الصادق بالقيم واملبادئ السامية
التي تحكم سياسة اململكة.

ك�م��ا أك ��د أن ن �ج��اح ه ��ذه ال��رؤي��ة
ستشكل بالتأكيد ن�م��وذج��ا طيبا
ل �ل��دول الشقيقة ال�ت��ي تجهد فعال
ل �ب �ن��اء ق ��اع ��دة اق �ت �ص��ادي��ة واس �ع��ة

المشاورات اليمنية تختتم جلساتها
اخ �ت �ت �م��ت م � �ش� ��اورات ال �س�لام
ال� �ي� �م� �ن� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ت �س �ت �ض �ي �ف �ه��ا
ال �ك��وي��ت ب��رع��اي��ة االم ��م امل�ت�ح��دة
ج �ل �س �ت �ه��ا ب� �ع ��د ف� �ت ��رة ق �ص �ي��رة
م� � ��ن ب� ��داي � �ت � �ه� ��ا ام� � � ��س وك� ��ان� ��ت
امل �ف��اوض��ات ق��د اس�ت��ؤن�ف��ت بعد
ت ��وق ��ف اس �ت �م ��ر  24س ��اع ��ة اث ��ر
اختالف وتبيان وجهات النظر
ب �ي��ن األط � � � � ��راف ال �ي �م �ن �ي��ة ح ��ول
ب �ن��ود ج � ��دول االع� �م ��ال الس�ي�م��ا
ما يتعلق بتثبيت وق��ف إطالق
النار.
وح� �ض ��ر ج �ل �س��ة امل �ب��اح �ث��ات
ف ��ي ق �ص��ر ب� �ي ��ان ت �ح��ت إش� ��راف
مبعوث االم��م لليمن اسماعيل
ول � � ��د ال � �ش � �ي ��خ اح � �م� ��د م �خ �ت �ل��ف
القوى السياسة اليمنية املمثلة
ف��ي ال �ح �ك��وم��ة ال�ي�م�ن�ي��ة وح��رك��ة
أن �ص��ار ال �ل��ه وامل��ؤت �م��ر الشعبي
العام.
وك� ��ان ول ��د ال �ش �ي��خ اح �م��د قد
عقد امس االول االثنني سلسلة

م � �ش ��اورات م ��ع رؤس � ��اء ال��وف��ود
ال �ي �م �ن �ي��ة ال �ث�ل�اث ��ة ت �ط��رق��ت ال��ى
م ��وض ��وع ��ات أس ��اس� �ي ��ة ت�ت�ع�ل��ق
ب�م�ض�م��ون اط� ��ار ع ��ام اق�ت��رح�ت��ه
االم��م املتحدة ويوضح هيكلية
واط��ار العمل ف��ي األي��ام القليلة
املقبلة.
واع� � � � � ��رب امل� � �ب� � �ع � ��وث االم � �م� ��ي
ف ��ي ب� �ي ��ان ع �ق��ب االج� �ت� �م ��اع ع��ن
ارتياحه للتحسن امللحوظ في
تثبيت االعمال القتالية والهدوء
النسبي الحالي للوضع األمني
ف ��ي ال �ي �م��ن م ��ؤك ��دا ان ال �ت�ق��اري��ر
ال��واردة من اليمن تفيد بوجود
تحسن ملحوظ والتزام من قبل
األطراف اليمنية بوقف االعمال
القتالية.
واوض � � ��ح ان ل �ج �ن��ة ال �ت �ه��دئ��ة
والتواصل تبذل جهودا جبارة
م� ��ع ال� �ل� �ج ��ان امل �ح �ل �ي��ة م� ��ن اج��ل
ض �م��ان س�لام��ة وأم ��ن اليمنيني
م � ��ؤك � ��دا ان ال� �ت ��وص� �ي ��ات ال �ت��ي

ولد الشيخ احمد

صدرت عقب جلسات املشاورات
ي� � ��وم األح � � ��د امل� ��اض� ��ي وج� �ه ��ود
م �م �ث �ل��ي ال� ��وف� ��ود ال ��ذي ��ن ك �ل �ف��وا
بمتابعة تثبيت االعمال القتالية
في امل�ش��اورات س��وف تسهم في
استقرار الوضع األمني باليمن.
وكانت جلسات املشاورات التي
عقدت يوم األحد املاضي ركزت

ع �ل��ى ب �ن��د ت�ث�ب�ي��ت وق ��ف إط�ل�اق
ال� �ن ��ار ف ��ي ال �ي �م��ن ب�ش�ك��ل ش��ام��ل
وه��و البند ال��ذي احتل الصدار
ف��ي امل�ن��اق�ش��ات ط��وال الجلسات
م �ن��ذ ان �ط�ل�اق �ه��ا ي� ��وم ال�خ�م�ي��س
املاضي.
ك �م��ا اس �ت �ع��رض��ت ال �ج�ل�س��ات
ن�ت��ائ��ج لجنة ال�ت�ه��دئ��ة الثنائية
التي تم تشكيلها اخيرا ملتابعة
ت� �ث� �ب� �ي ��ت وق� � � ��ف اط � �ل � ��اق ال � �ن� ��ار
ب��ال�ت��واص��ل م��ع ال�ل�ج��ان املحلية
واألط� � ��راف امل�ع�ن�ي��ة اض��اف��ة ال��ى
ت�ق��ري��ر ق ��دم م��ن أع �ض��اء اللجنة
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ح ��ول اب� ��رز امل �ع��وق��ات
ال� �ت ��ي ت �ع �ت ��رض س �ي ��ر االع� �م ��ال
واملقترحات ال�لازم��ة لتجاوزها
ب �م��ا ي �ك �ف��ل ق� �ي ��ام ه � ��ذه ال �ل �ج��ان
ب ��أع� �م ��ال� �ه ��ا ع � �ل� ��ى اك � �م � ��ل وج� ��ه
وصوال الى تثبيت كامل وشامل
لوقف اطالق النار.

الحرس الوطني :التصدي المبكر لحاالت الطوارئ
أك ��د وك �ي��ل ال� �ح ��رس ال��وط�ن��ي
الفريق الركن م .هاشم الرفاعي
ان ال �ت �ص��دي ل �ح��االت ال �ط��وارئ
واألزم ��ات ف��ي وق��ت مبكر ودع��م
ال� � �خ � ��دم � ��ات امل � �ه � �م� ��ة ف� � ��ي وق� ��ت
ال � �ض� ��رورة م ��ن م �ق��وم��ات االم ��ن
الوطني.
ج� ��اء ذل� ��ك ف ��ي ك �ل �م��ة ل�ل�ف��ري��ق
الرفاعي خ�لال افتتاح فعاليات

ن ��دوة إدارة األزم� ��ات وال �ك��وارث
ف � ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت ودور ال � �ح� ��رس
ال ��وط� �ن ��ي ب �م �ش ��ارك ��ة ال �ج��ام �ع��ة
ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل� �ف� �ت ��وح ��ة وج� �ه ��ات
محلية وص��دي�ق��ة ب��رع��اي��ة نائب
رئيس ال�ح��رس الوطني الشيخ
مشعل األحمد
وأوض� ��ح أن م �ب��ادرة ال�ح��رس
ال� ��وط � �ن� ��ي ب� �ع� �ق ��د ه� � ��ذه ال � �ن� ��دوة

ي �ع �ك��س ن �ه �ج��ه االس �ت��رات �ي �ج��ي
ال� � ��ذي وض � ��ع أم � ��ن ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
مقدمة أولوياته الفتا إلى دوره
املجتمعي واستعداده للتعاون
م��ع ال �ج �ه��ات امل�ع�ن�ي��ة ف��ي ادارة
األزمات والكوارث
م � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ق� ��ال� ��ت رئ �ي��س
ال� �ج ��ام� �ع ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل �ف �ت��وح��ة
د .م ��وض ��ي ال� �ح� �م ��ود إن ادارة

األزم � ��ات ب�ك��ل أن��واع �ه��ا السيما
التي تقع على النطاق الوطني
تحتاج إل��ى تشكيل واس�ت�ع��داد
فعال ملواجهة األزم��ات النمطية
املتكررة أو الكبيرة واملستجدة.

المحاسبة :تفعيل التعاون مع
أجهزة الرقابة العليا الخليجية
اكد مراقب إدارة االستكشافات
وال �ت �ك��ري��ر ف ��ي دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
سعد العمر ح��رص ال��دي��وان على
تفعيل التعاون مع أجهزة الرقابة
ال �ع �ل �ي��ا ب� � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي
م��ن خ�لال إق��ام��ة ملتقيات رقابية
وبرامج تدريبية لتبادل الخبرات.
ج��اء ذل��ك في تصريح صحافي
للعمر امس بصفته عضو الهيئة
ال�ت��دري�ب�ي��ة ف��ي ب��رن��ام��ج ال�ت��دق�ي��ق
على القطاع النفطي ال��ذي يقيمه
دي��وان املحاسبة خ�لال الفترة من
االول ح �ت��ى ال �خ��ام��س م ��ن م��اي��و
امل�ق�ب��ل ب��ال�ت�ع��اون م��ع ش��رك��ة نفط
ال �ك��وي��ت وي� �ش ��ارك ف �ي��ه م�ج�م��وع��ة
م� ��ن م �ن �ت �س �ب��ي دواوي � � � ��ن امل��راق �ب��ة
واملحاسبة بدول مجلس التعاون
الخليجي.
واض� � ��اف ال �ع �م��ر أن ال �ب��رن��ام��ج
ي� �س� �ل ��ط ال� � �ض � ��وء ع� �ل ��ى م� �ك ��ون ��ات
ال � �ص � �ن� ��اع� ��ة ال� �ن� �ف� �ط� �ي ��ة وال� �ن� �ظ ��م
امل �ح��اس �ب �ي��ة ال �خ��اص��ة ب �ه��ا ون�ظ��م
التكاليف واملعوقات ذات العالقة
وك �ي �ف �ي��ة ال �ت��دق �ي��ق ع �ل��ى أن �ش �ط��ة
ال�ق�ط��اع النفطي وال��رق��اب��ة عليها
واك�ت�س��اب ال�خ�ب��رة وامل�ع��رف��ة التي
ت �م �ك �ن �ه��م م� ��ن ف� �ح ��ص وم ��راج� �ع ��ة
وتدقيق عمليات وأنشطة القطاع
النفطي.
من جانبه قال املدقق الرئيسي
ف��ي إدارة ال��رق��اب��ة ع�ل��ى التسويق
واالس�ت�ث�م��ار ف��ي ال��دي��وان وعضو

ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت��دري�ب�ي��ة م�ش�ع��ل السيد
ان برنامج التدقيق على القطاع
النفطي هو ثمرة تضافر الجهود
بني أجهزة الرقابة واملحاسبة في
دول امل�ج�ل��س ودي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
بالكويت.
واض � � � � � ��اف ان ت � �ل� ��ك ال � �ج � �ه� ��ود
تستهدف االستفادة من الخبرات
الرقابية املطبقة في التدقيق على
ال� �ق� �ط ��اع ال �ن �ف �ط��ي م ��ا ي �م �ك �ن��ه م��ن
فحص ومراجعة وتدقيق عمليات
وأن �ش �ط��ة ال �ق �ط��اع إلت� �م ��ام ال�ع�م��ل
الرقابي بفاعلية وكفاءة.
وأض � ��اف ال �س �ي��د أن ال �ب��رن��ام��ج
يتطرق إل��ى اختصاصات ومهام
ال� � �ق� � �ط � ��اع ال � �ن � �ف � �ط� ��ي وال � �ج � �ه � ��ات
املشمولة برقابة ال��دي��وان في هذا
ال �ج ��ان ��ب وي �س �ت �ع��رض ال �ت �ق��اري��ر
ال�ت��ي ي�ص��دره��ا ال�ق�ط��اع والتعرف
على طبيعة عالقته مع مؤسسات
القطاع النفطي وعمليات الرقابة
ع � �ل ��ى ال � �ق � �ط� ��اع م � ��ن واق � � � ��ع دل� �ي ��ل
العمليات الرئيسية.
وينظم ديوان املحاسبة برنامج
ال �ت��دق �ي��ق ع �ل��ى ال �ق �ط ��اع ال�ن�ف�ط��ي
بمشاركة مجموعة م��ن منتسبي
دواوين املراقبة واملحاسبة في كل
م��ن ال�س�ع��ودي��ة وال�ب�ح��ري��ن وقطر
وعمان.

توزيع  5.7في المئة
من قسائم المطالع

مقر الهيئة العامة للرعاية السكنية

أعلنت املؤسسة العامة للرعاية
ال �س �ك �ن �ي��ة ت� ��وزي� ��ع  5.7ف� ��ي امل �ئ��ة
م� ��ن ال � �ع� ��دد اإلج� �م ��ال ��ي ل �ل �ق �س��ائ��م
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي م� �ش ��روع ج �ن��وب
امل �ط�لاع اإلس�ك��ان��ي ال�ب��ال��غ 11338
وح� � � ��دة س �ك �ن �ي��ة ل �ل �س �ن��ة امل ��ال� �ي ��ة
(.)2017-2016
وق � ��ال � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة ف � ��ي ب �ي ��ان
ص �ح��اف��ي إن إج� �م ��ال ��ي ال �ق �س��ائ��م
الحكومية املوزعة على املواطنني
أصحاب الطلبات اإلسكانية التي
وردت أولويتهم بالنسبة لتاريخ
ال� �ت� �ق ��دي ��م ع� �ل ��ى م � �ش� ��روع ج �ن��وب
املطالع اإلسكاني بلغ  701قسيمة
حكومية.

وأض � � ��اف � � ��ت أن م� � ��ا ت� �ب� �ق ��ى م��ن
ال� ��دف � �ع� ��ات س� �ي� �ت ��م اإلع � �ل � ��ان ع �ن��ه
وتوزيعه وفقا لجدول التوزيعات
للسنة املالية ليتبقى من القسائم
ال �ح �ك��وم �ي��ة ف ��ي امل� �ش ��روع 10367
قسيمة.
وبينت أنها انتهت م��ن توزيع
ال� �ض ��واح ��ي (إن  6وإن  8وإن 9
وإن  10وإن  11وج � � ��زء م� ��ن إن
 )7ف ��ي م� �ش ��روع ج� �ن ��وب امل �ط�ل�اع
وي �ج��ري اآلن ت��وزي��ع ث��ال��ث دف�ع��ة
من الضاحية (إن  )7وفقا لجدول
التوزيعات للسنة املالية (-2016
.)2017
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محافظ الفروانية :دول مجلس
التعاون تعمل بشكل متواصل للتجديد
أك � ��د م �ح ��اف ��ظ ال� �ف ��روان� �ي ��ة ال �ش �ي��خ
فيصل املالك ان دول مجلس التعاون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ت �ع �م��ل ب �ش �ك��ل م �ت��واص��ل
للتجديد ومواكبة املجريات الحديثة
وقال الشيخ فيصل الحمود لكونا
ع �ق��ب م �ش��ارك �ت��ه ف ��ي م��ؤت �م��ر ال �ع �م��ل
البلدي الخليجي التاسع ان املؤتمر
يعد ف��رص��ة سانحة ملناقشة وت�ب��ادل
امل � �ع � ��ارف وال � �خ � �ب� ��رات ع �ل ��ى م�خ�ت�ل��ف
الصعد ل�لارت�ق��اء بمستوى الخدمات
البلدية بدول مجلس التعاون .واشار
الى دور محافظة الفروانية في تطوير
العمل ف��ي امل�ج��االت املعنية م��ن خالل
االط�لاع على اح��دث النظم لتطبيقها
على ارض ال��واق��ع مبينا ان التعاون
مستمر بني املحافظة وجهات عديدة
داخ � � ��ل وخ � � � ��ارج ال � �ك ��وي ��ت ل �ل ��وص ��ول
ب��امل �ح��اف �ظ��ة ال � ��ى م ��زي ��د م ��ن ال �ت �ط��ور
واالزدهار.
واف � ��اد ب ��أن امل��ؤت �م��ر ي�ع�ك��س اوج ��ه
ال �ت �ع��اون ب�ي�ن دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون
م��ن خ�ل�ال ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات وال�س�ع��ي
ن�ح��و ال�ت�ط��وي��ر امل�س�ت�م��ر م��وض�ح��ا ان
دول امل�ج�ل��س ت�ع�م��ل ب�ش�ك��ل م�ت��واص��ل
للتجديد ومواكبة املجريات الحديثة
في التطوير خاصة ان العالم اصبح
ق ��ري ��ة ص �غ �ي��رة وف � ��ق ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا
الحديثة.

محافظ الفروانية يشارك في افتتاح املعرض املصاحب للمؤتمر

واشار الى عدد من القضايا املهمة
التي تجب مناقشتها وطرحها على
ط ��اول ��ة م �ث��ل ه ��ذه امل ��ؤت �م ��رات وم�ن�ه��ا
االختناقات امل��روري��ة وتطوير الطرق
وال�ج�س��ور واملخططات الهيكلية في
امل ��دن وض� ��رورة ت�ع��زي��ز دور االب�ت�ك��ار
فيها مضيفا ان من شأن ذلك ان يصب
في صالح التعاون الخليجي املشترك.
ومن ناحية اخرى أكد املدير العام
ل�ب�ل��دي��ة ال�ك��وي��ت ب��االن��اب��ة م .عبدالله
ع � �م � ��ادي اه� �م� �ي ��ة م� ��وق� ��ع امل �ع �ل ��وم ��ات
البلدي الخليجي في توحيد اجراءات
ال�ع�م��ل ال �ب �ل��دي امل �ش �ت��رك واص �ف��ا اي��اه
بأنه «نقلة نوعية» لالنظمة البلدية

بدول مجلس التعاون الخليجي.
وق ��ال ع �م��ادي ل�ك��ون��ا ع�ق��ب ت��رؤس��ه
وفد دولة الكويت الى املؤتمر ان املوقع
ال� ��ذي دش ��ن ام ��س ي �س��اه��م ف��ي خ��دم��ة
العمل البلدي بدول املجلس ويساعد
امل��واط �ن�ي�ن ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين ع �ل��ى م�ع��رف��ة
الخدمات البلدية املقدمة واالج��راءات
املعمول بها في دول املجلس.
ويضم وفد بلدية الكويت املشارك
ف��ي امل��ؤت�م��ر ب��رئ��اس��ة ع �م��ادي ك�لا من
مدير ادارة التطوير االداري والتدريب
خ�ل��ف م�س�ع��ود امل�ط�ي��ري وم��دي��ر ادارة
م�ك�ت��ب وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون البلدية
محمود عبدالرحيم الفارسي ومدير

ادارة العالقات العامة عبداملحسن ابا
الخيل ورشيد البدر من مكتب مدير
عام البلدية.
وك � ��ان � ��ت ق � ��د ان� �ط� �ل� �ق ��ت ف � ��ي وق ��ت
سابق م��ن ام��س اع�م��ال مؤتمر العمل
ال � �ب � �ل ��دي ال �خ �ل �ي �ج��ي ال � �ت ��اس ��ع ال � ��ذي
ينعقد تحت عنوان دور البلديات في
تحقيق اه��داف التنمية املستدامة في
ض ��وء امل�ت�غ�ي��رات االق �ت �ص��ادي��ة تحت
رع��اي��ة رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء ووزي��ر
الداخلية ال�ق�ط��ري الشيخ عبدالله آل
ثاني وتستمر اعماله على مدى ثالثة
ايام.

وزارة الشباب :حريصون على دعم
شباب الكويت وأعماله
ق � ��ال � ��ت وزارة ال� � ��دول� � ��ة ل � �ش ��ؤون
ال�ش�ب��اب ان رعايتها ملتقى (ن�ق��در)
ل�ل�ت�م��وي��ل االس�ل�ام��ي ت��أت��ي ف��ي إط��ار
دع � �م � �ه� ��ا واه � �ت � �م� ��ام � �ه� ��ا ب ��ال� �ش� �ب ��اب
ال � �ك� ��وي � �ت� ��ي وم � � �س� � ��ان� � ��دة أع� �م ��ال� �ه ��م
وابتكاراتهم ومشاريعهم واالرتقاء
ب� �ه ��ا .واوض � �ح� ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ف ��ي ب �ي��ان
صحافي امس على هامش رعايتها
اح �ت �ف��ال �ي��ة م �ل �ت �ق��ى ن � ��ادي ال �ت �م��وي��ل
اإلسالمي في جامعة الخليج للعلوم
وال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ب ��ذك ��رى ت��أس�ي�س��ه
السابعة بمقر الجامعة.
واش��ار البيان ال��ى ح��رص ال��وزارة
ع � �ل� ��ى خ � ��دم � ��ة امل� �ج� �ت� �م ��ع ال� �ك ��وي� �ت ��ي
وش�ب��اب��ه واس �ت �ع��داده��ا ال��دائ��م لدعم
مشاريعهم وانجاحها الفتا إل��ى أن
ال ��وزارة دعمت  350م�ب��ادرة شبابية
ف��ي مختلف امل�ج��االت ال�ع��ام املاضي
لتحويلها إلى مشاريع بناءة .وأشار
ال�ب�ي��ان إل��ى أن ممثلي وزارة ال��دول��ة
ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب م �ح �م��د ال �ق �ب �ي��ان
وفرح الشمري قدما نبذة عن الوزارة
وانجازاتها خالل امللتقى.

جانب من ملتقى «نقدر»

م� � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ق� � � ��ال رئ� � �ي � ��س ن� � ��ادي
التمويل اإلسالمي في الجامعة سالم
ال�ح�ب�ي��ل إن ال �ش �ب��اب ال�ك��وي�ت��ي ق��ادر
ع�ل��ى ال�ن�ج��اح وال �ن �ه��وض باملجتمع
الكويتي بمزيد من اإلنجازات
ب� ��دوره ق ��ال م�م�ث��ل ب�ي��ت ال�ت�م��وي��ل
الكويتي (بيتك) فيصل السريع إن
ال �ب �ن��ك ي �س �ع��ى إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق م�ف�ه��وم
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة م� �ش ��ددا
ع�ل��ى ض ��رورة امل�س��اه�م��ة ف��ي تحقيق
النجاح للمجتمع الكويتي باعتباره

جزءا منه.
ومن ناحية اخ��رى تدشن الهيئة
العامة للشباب اليوم أولى حلقاتها
ال �ن �ق��اش �ي��ة ف ��ي م �ح��اف �ظ��ة ال �ف��روان �ي��ة
م��ع م�ج�م��وع��ة م��ن ال�ش�ب��اب الكويتي
بهدف التعرف على آرائهم باألنشطة
التي يرغبون في أن تتبناها الهيئة
تمهيدا لوضع استراتيجيتها.
وق � � � � ��ال امل � � ��دي � � ��ر ال� � � �ع � � ��ام ل �ل �ه �ي �ئ��ة
عبدالرحمن املطيري لكونا ان الهيئة
ح��رص��ت على االل�ت�ق��اء بالشباب من

خ�ل�ال ه ��ذه ال�ح�ل�ق��ات ال �ت��ي ستشمل
جميع محافظات البالد واالستماع
إل� � � ��ى م� �ق� �ت ��رح ��ات� �ه ��م وت �ط �ل �ع ��ات �ه ��م
وط � � �م� � ��وح� � ��ات � � �ه� � ��م ف � � � ��ي األن� � �ش� � �ط � ��ة
والفعاليات التي يريدون رؤيتها في
الهيئة.
وأض� � � � ��اف امل � �ط � �ي� ��ري أن ال �ح �ل �ق��ة
ال� �ن� �ق ��اش� �ي ��ة ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة س � �ت � �ق� ��ام ف��ي
محافظة ح��ول��ي ف��ي األول م��ن مايو
املقبل والحلقة الثالثة في محافظة
األحمدي في الثالث من الشهر نفسه.
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الكويت تدعو إلى التصدي
لمحاوالت إسرائيل ضم بالجوالن
دع � � ��ت ال � �ك� ��وي� ��ت ال � � ��ى ال� �ت� �ص ��دي
مل �ح��اوالت اس��رائ�ي��ل تغيير ال��وض��ع
القانوني وال��دي�م��وغ��راف��ي للجوالن
العربي السوري املحتل.
ج � � ��اء ذل � � ��ك ف � ��ي ك� �ل� �م ��ة ل �ل �ك��وي��ت
القاها مندوبها الدائم لدى منظمة
التعاون االسالمي والقنصل العام
ف ��ي ج � ��دة ص ��ال ��ح ع �ل��ي ال�ص�ق�ع�ب��ي
خالل االجتماع االستثنائي للجنة
التنفيذية للمنظمة ع�ل��ى مستوى
املندوبني الدائمني ح��ول مرتفعات
الجوالن السوري املحتل.
واك � � ��د ال �ق �ن �ص ��ل ال �ص �ق �ع �ب��ي ان
ان�ع�ق��اد اج�ت�م��اع اللجنة التنفيذية
ت� �ل� �ب� �ي ��ة ل � � ��دع � � ��وة ال� � �ك � ��وي � ��ت ي ��أت ��ي
ت�ع�ب�ي��را ع��ن رف ��ض ال� ��دول االع �ض��اء
ف ��ي امل �ن �ظ �م��ة وادان� �ت� �ه ��ا ل�ل�خ�ط��وات
التصعيدية التي يقوم بها رئيس
ال� � � � � � ��وزراء اإلس� ��رائ � �ي � �ل� ��ي ب �ن �ي��ام�ي�ن
ن �ت �ن �ي��اه��و وال� � ��ذي ت �م �ع��ن ف ��ي خ��رق
جميع األع ��راف وامل��واث �ي��ق ال��دول�ي��ة
ب �ع �ق��د اج� �ت� �م ��اع م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء
اإلس��رائ �ي �ل��ي ف ��ي ه �ض �ب��ة ال �ج��والن
املحتلة.
وق��ال ان��ه ن�ظ��را مل��ا ل�ه��ذه القضية
م ��ن اب� �ع ��اد س �ي��اس �ي��ة خ �ط �ي��رة ف��ان

ال �ك��وي��ت ت��ؤك��د م �ج��ددا م��ا ج ��اء من
ق � ��رارات ام�م�ي��ة وم�ن�ظ�م��ات اقليمية
أخرى حول عروبة الجوالن العربي
السوري املحتل.
واك ��د ان ال �ك��وي��ت ت��دع��و م��ن ه��ذا
امل�ن�ط�ل��ق امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي الس�ي�م��ا
مجلس األمن املعني باألمن والسلم
ال��دول�ي�ين ومجلس ح�ق��وق االن�س��ان
ال� ��ى االض � �ط �ل�اع ب� ��دوره� ��م وت�ح�م��ل
م� �س ��ؤول� �ي ��ات� �ه ��م ب ��ال� �ت� �ص ��دي ل�ت�ل��ك
املحاوالت البائسة.
وف � � �ي � � �م� � ��ا ي � �ت � �ع � �ل � ��ق ب � ��ال� � �ش � ��أن
ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي ق� � ��ال ال �ص �ق �ع �ب��ي ان
االج� �ت� �م ��اع ج� ��اء ل �ت �ج��دي��د م�ط��ال�ب��ة
امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي وال� � ��دول ال��راع �ي��ة
ل�ع�م�ل �ي��ة ال� �س�ل�ام ب��ال �ت �ح��رك ب�ش�ك��ل
ف� � � � � � ��وري وج� � � � � � ��دي ل � � ��دف � � ��ع ع� �م� �ل� �ي ��ة
ال � �س �ل�ام وان �ت �ش��ال �ه��ا م ��ن ال �ج �م��ود
ال� ��ذي أص��اب �ه��ا ن�ت�ي�ج��ة امل �م��ارس��ات
االس � ��رائ� � �ي� � �ل� � �ي � ��ة االج� � ��رام � � �ي� � ��ة ض��د
االب ��ري ��اء م ��ن ال �ش �ع��ب الفلسطيني
وم � �ح� ��اوالت � �ه� ��ا امل� �س� �ت� �م ��رة ت �غ �ي �ي��ر
ال��وض��ع ال�ق��ان��ون��ي وال��دي�م��وغ��راف��ي
القائم ببناء مستوطنات اسكانية
استعمارية.

الداخلية :تعزيز العمل الخليجي
في المجاالت األمنية
أكد وكيل وزارة الداخلية املساعد
لالمن الجنائي ال�ل��واء عبدالحميد
ال�ع��وض��ي ح��رص وزارات الداخلية
الخليجية على تنفيذ رؤي��ة خ��ادم
ال�ح��رم�ين ال�ش��ري�ف�ين لتعزيز العمل
ال �خ �ل �ي �ج��ي امل �ش �ت ��رك ف ��ي امل �ج ��االت
األمنية .جاء ذلك في تصريح ادلى
ب��ه لكونا بعد ت��رؤس��ه وف��د الكويت
امل�ش��ارك ف��ي االج�ت�م��اع التحضيري
لوكالء وزارات الداخلية الذي اختتم
اع� �م ��ال ��ه ف ��ي ال� ��ري� ��اض ام � ��س األول
وناقشوا فيه تنفيذ ومتابعة العمل
وف��ق ه��ذه ال��رؤي��ة ال�ش��ام�ل��ة لجميع
املجاالت.
وق� � � � � ��ال ال � � � �ل� � � ��واء ال � � �ع � ��وض � ��ي ان
االج � � �ت � � �م� � ��اع ال � �ت � �ح � �ض � �ي� ��ري خ � ��رج
بتوصيات مهمة سترفع الى وزراء
الداخلية في اجتماعهم املزمع عقده
ال �ي��وم م�ن�ه��ا االت �ف��اق ع�ل��ى التمرين
التعبوي املشترك لالجهزة االمنية
ب��دول املجلس ام��ن الخليج العربي
ح �ي��ث س �ت �ت��ول��ى م �م �ل �ك��ة ال �ب �ح��ري��ن
وض��ع اآلل�ي��ات املناسبة له واقتراح
شعار للتمرين
واض��اف ان التوصيات تتضمن
ايضا انشاء مركز ملكافحة املخدرات
وم �ن ��ح اوس� �م ��ة ب ��اس ��م ول� ��ي ال�ع�ه��د
ال� �س� �ع ��ودي ال� ��راح� ��ل االم � �ي ��ر ن��اي��ف
ب��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز ل�ل�م�ت�م�ي��زي��ن ام�ن�ي��ا
م ��ن اب � �ن ��اء دول امل �ج �ل��س وت�ف�ع�ي��ل
دور ج �ه ��از االن� �ت ��رب ��ول ال�خ�ل�ي�ج��ي
وال �ق ��وان�ي�ن االم �ن �ي��ة االس �ت��رش��ادي��ة
ومتابعة تطبيقها في دول املجلس

اللواء عبدالحميد العوضي

الى جانب مكافحة االرهاب.
واك��د ال�ل��واء العوضي ان مسيرة
التعاون الخليجي في املجال االمني
ق �ط �ع��ت ش ��وط ��ا ك �ب �ي��را ف ��ي ت �ع��زي��ز
م �س �ي��رة ال �ع �م��ل االم� �ن ��ي ال�خ�ل�ي�ج��ي
من خالل تفعيل العديد من اآلليات
واالن�ظ�م��ة امل�ش�ت��رك��ة وت�ب�ن��ي ال��رؤى
واالت� � �ف � ��اق� � �ي � ��ات ال � �ت� ��ي ت � �ه� ��دف ال ��ى
التصدي للتحديات التي تهدد امن
واستقرار دول الخليج.
وم ��ن امل �ق��رر ان ي�ع�ق��د االج �ت �م��اع
ال �ت �ش��اوري ال �ـ  17ل� ��وزراء ال��داخ�ل�ي��ة
بدول مجلس التعاون الخليجي في
ال��ري��اض ال �ي��وم االرب �ع��اء بمشاركة
نائب رئيس مجلس ال��وزراء ووزير
ال ��داخ �ل �ي ��ة ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
لبحث ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون والتنسيق
ب �ي��ن دول امل � �ج � �ل ��س ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
املجاالت االمنية املشتركة.
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مسابقة الخرافي لحفظ القرآن تكرم  143فائزا
كرمت مسابقة محمد عبداملحسن
ال �خ ��راف ��ي ال �س �ن��وي��ة ل �ح �ف��ظ ال �ق��رآن
ال� �ك ��ري ��م ال� �ف ��ائ ��زي ��ن ف� ��ي م �ن��اف �س��ات
دورت �ه��ا ال �ـ  19وع��دده��م  143ف��ائ��زا
م��ن إج �م��ال��ي امل �ش��ارك�ين ال��ذي��ن بلغ
ع��دده��م ن�ح��و  2020م�ت�س��اب�ق��ا ه��ذا
العام.
وأك � � ��د رج � ��ل األع � �م � ��ال م .ح �س��ام
ال�خ��راف��ي ف��ي تصريح للصحافيني
ع � �ل ��ى ه � ��ام � ��ش ح � �ف ��ل ال � �ت � �ك ��ري ��م أن
امل� �س ��اب� �ق ��ة ش� �ه ��دت م � �ش ��ارك ��ات م��ن
الكويتيني ومن املقيمني يمثلون 45
دول��ة ومن مختلف الفئات العمرية
من براعم وناشئة وشباب وغيرهم

منوها بمشاركة جمعية املكفوفني
ال � �ك ��وي � �ت � �ي ��ة وال � � � �ن� � � ��ادي ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ال � ��ري � ��اض � ��ي ل� �ل� �م� �ع ��اق�ي�ن وال� � �ن � ��ادي
الكويتي الرياضي للصم.
واوض � � � � ��ح ان اس � � � ��رة ال � �خ� ��راف� ��ي
حريصة على اس�ت�م��راري��ة املسابقة
ال �ت��ي ب��دأه��ا ال �ع��م ج��اس��م ال�خ��راف��ي
منذ ع��ام  1997وك��ان��ت املسابقة قد
كرمت يوم الثالثاء املاضي الفائزات
ف��ي منافسات ال ��دورة نفسها وبلغ
ع��دده ��ن  105ف ��ائ ��زات م ��ن إج�م��ال��ي
املشاركات اللواتي بلغ عددهن نحو
 2000متسابقة.

جانب من الحضور في حفل التكريم

فوز  10طالب بالمرحلة الثالثة
من تصفيات «تحدي القراءة»

الكويت تقدم الدفعة الثانية
من المساعدات للنازحين بالبصرة

أع� �ل� �ن ��ت وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ف ��وز
 10ط �ل�اب م ��ن أص� ��ل  35ش��ارك��وا
ب �م �ن��اف �س��ات امل��رح �ل��ة ال �ث��ال �ث��ة من
ال �ت �ص �ف �ي ��ات ال �ن �ه ��ائ �ي ��ة امل��ؤه �ل��ة
مل�س��اب�ق��ة ت �ح��دي ال� �ق ��راءة ال�ع��رب��ي
امل �ق��رر ان�ط�لاق�ه��ا سبتمبر املقبل
بدولة اإلمارات.
وق� ��ال ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل�ق�ط��اع
ال �ت �ن �م �ي��ة ال� �ت ��رب ��وي ��ة واألن� �ش� �ط ��ة
ب� � ��ال� � ��وزارة ف �ي �ص��ل امل �ق �ص �ي��د ف��ي
بيان صحافي إن املرحلة الرابعة
واألخ �ي��رة م��ن تصفيات املسابقة
س �ت �ق��ام  4م ��اي ��و الخ �ت �ي��ار ط��ال��ب
واح� ��د ي�م�ث��ل ال �ك��وي��ت ل�ل�م�ن��اف�س��ة
على لقب بطل تحدي القراءة.
وأض � � � � ��اف أن � � ��ه س� �ي� �ت ��م ت �ك��ري��م
ال� �ط ��ال ��ب ال� �ف ��ائ ��ز ف� ��ي ح �ف ��ل ك�ب�ي��ر
برعاية وزير التربية وزير التعليم
العالي د .بدر العيسى وبحضور
سفير اإلمارات لدى الكويت.
ي � ��ذك � ��ر أن (ت � � �ح� � ��دي ال � � �ق� � ��راءة
ال�ع��رب��ي) ه��و أك�ب��ر م�ش��روع عربي
أطلقه نائب رئيس دولة اإلم��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل �ت �ح��دة رئ �ي��س مجلس
ال ��وزراء حاكم دب��ي الشيخ محمد
ب��ن راش ��د لتشجيع ال� �ق ��راءة ل��دى
ال �ط�ل�اب ف��ي ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي عبر
ال� � �ت � ��زام أك� �ث ��ر م� ��ن م� �ل� �ي ��ون ط��ال��ب
باملشاركة بقراءة  50مليون كتاب
في كل عام دراسي.

أعلنت القنصلية الكويتية العامة
ف��ي ال�ب�ص��رة ت��وزي��ع ال��دف�ع��ة الثانية
من املساعدات املخصصة للنازحني
بالبصرة ضمن املنحة الكويتية.
وقال القنصل العام لدولة الكويت
ف� ��ي ال� �ب� �ص ��رة ي ��وس ��ف ال� �ص� �ب ��اغ ان
القنصلية ال�ع��ام��ة وزع��ت بالتعاون
مع الهالل االحمر مساعدات غذائية
ع �ل��ى  247اس � ��رة ن ��ازح ��ة ف ��ي ق�ض��اء
الزبير غرب البصرة.
واض��اف ان ه��ذه امل�س��اع��دات التي
خ�ص�ص�ت�ه��ا ال �ك��وي��ت ل�ل�ن��ازح�ين في
البصرة تأتي ف��ي إط��ار تبرع أعلنه
سمو أمير البالد بقيمة  200مليون
دوالر لدعم النازحني العراقيني.

فيصل املقصيد

وي � ��أخ � ��ذ ه� � ��ذا ال � �ت � �ح� ��دي ش �ك��ل
منافسة ل�ل�ق��راءة باللغة العربية
ي �ش��ارك ف�ي�ه��ا ال�ط�ل�ب��ة م��ن ال�ص��ف
األول االب� �ت ��دائ ��ي ح �ت��ى ال � � �ـ 12من
امل � � � ��دارس امل� �ش ��ارك ��ة ع �ب ��ر ال �ع��ال��م
العربي وتبدأ منافسات املسابقة
في سبتمبر من كل ع��ام وتستمر
حتى مارس من العام التالي.
وي � �ت� ��درج ال� �ط�ل�اب امل� �ش ��ارك ��ون
ف��ي امل�ن��اف�س��ة ع�ب��ر خ�م��س م��راح��ل
تتضمن ك��ل م��رح�ل��ة ق ��راءة عشرة
ك �ت��ب وت �ل �خ �ي �ص �ه��ا ف ��ي ج� � ��وازات
التحدي.

تكريم املتطوعني في توزيع املساعدات

من جهته اكد موفد الهالل االحمر
احمد الفقعان ان الحملة ستستمر
ع��دة اي��ام لضمان توزيع املساعدات

• م � �س � �ت� ��ورة ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ح �م��د
املطيري ،أرملة :عيد بداح املطيري،
 83ع ��ام ��ًا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج������ال :ح��ط�ين،
ق ،4ش ،418م ،17تلفون،99010460 :
نساء :أشبيلية ،ق ،4ش ،442م ،19تلفون:
99510046
• ح�ص��ة ن�ص��ار مطلق ال�ش��ري�ع��ان،
زوج� ��ة :م�ح�م��د ن �ه��ار ال�ظ�ف�ي��ري56 ،
ع��ام��ًا( ،ش�ي�ع��ت) ،رج���ال :خ��ي��ط��ان ،ق،5
ش�����ارع ن���اص���ر ال���ج���ب���ري ،م ،33ت��ل��ف��ون:
 ،50544446ن����س����اء :ال�����ق�����ي�����روان ،ق،1
ش ،104م ،21تلفون99062080 :
• عبدالرحمن فهد محمد البديوي،
 4أع� � ��وام( ،ش� �ي ��ع) ،رج�����ال :ال��ج��اب��ري��ة،
ق ،5ش ،17م« ،3ع��زاء يوم األربعاء فقط
ل���ل���رج���ال) ،ت��ل��ف��ون ،94739838 :ن��س��اء:
جنوب السرة ،السالم ،ق ،5ش ،512م،35
تلفون99300911 :
• خديجة أحمد شهاب 58 ،عامًا،
(ش �ي �ع��ت) ،رج�����ال :ال���دع���ي���ة ،حسينية
ب���وع���ل���ي���ان ،م���ق���اب���ل ال����دس����م����ة ،ت���ل���ف���ون:
 ،96696514ن����س����اء :ال���ن���ه���ض���ة ،ق،1
ش ،127م18
• راشد إبراهيم عبدالله إسماعيل
ال ��راش ��د 84 ،ع ��ام ��ًا( ،ش� �ي ��ع) ،رج����ال:
ديوان الراشد ،بيان ،ق ،6طريق  ،20م،51
تلفون ،99820188 :ن��س��اء :حطني ،ق،4
ش ،423م ،115تلفون25221255 :
• محمد شبوط فالح الخميلي79 ،
عامًا( ،شيع) ،صباح السالم ،ق ،14ش
األول ،ج ،5م ،16ت��ل��ف��ون- 99661221 :
99671551
• صبيحة علوان حمادي القطامي،
أرم �ل��ة :فهد حمد ال�ح�م��د 70 ،عامًا،
(ش � �ي � �ع ��ت) ،رج���������ال :ال����ف����روان����ي����ة ،ق،2
ش ،149م ،25ت���ل���ف���ون،50001199 :
نساء :العميرية ،ق ،3ش ،4م ،19تلفون:
99999677
• ي � ��وس � ��ف أح � � �م � ��د ع � �ب ��دال � �ع ��زي ��ز
ال� �ك� �ن ��دري 13 ،ع ��ام ��ًا( ،ي �ش �ي��ع ب�ع��د
ص�لاة عصر ال �ي��وم) ،رج���ال :الشعب،
دي����وان ال��ك��ن��ادرة ،ت��ل��ف��ون- 99601603 :
 ،97181816ن��س��اء :صباح السالم ،ق،5
ش األول ،ج ،15م ،69تلفون50539394 :
65551648 -

صدور عدد جديد من مجلة الكويت
أص � ��درت وزارة االع �ل��ام ال �ع��دد
الجديد من مجلة (الكويت) لشهر
م��اي��و امل�ق�ب��ل متضمنا ال�ع��دي��د من
امل ��وض ��وع ��ات ال �ع �ل �م �ي��ة واألدب� �ي ��ة
وال �ف �ن �ي��ة ف �ي �م��ا ح �م��ل م �ل��ف ال �ع��دد
عنوان (العمل الشقاء واملعنى).
وت� �ض� �م ��ن امل � �ل� ��ف م ��وض ��وع ��ات
ع � � ��دة م� �ن� �ه ��ا (م � �ك� ��ان� ��ة ال� �ع� �م ��ل ف��ي
اإلس�ل�ام) ملوسى األس��ود و(العمل
في امل�ي��زان االجتماعي) للدكتورة
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سهام القبندي و(العمالة الوافدة..
ال �ح �ق��وق وال ��واج � �ب ��ات) ل�ع�ب��دال�ل��ه
ال � �ص� ��ال� ��ح و(ال � �ع � �م� ��ل ف � ��ي ال �ب �ي �ئ��ة
االلكترونية) لشريفة جراغ.
وض��م ال�ع��دد أي�ض��ا موضوعات
متفرقة منها استطالع عن املبادرة
ال�ك��وي�ت�ي��ة (ن �ه �ت��م) أج��رت��ه ك�ل��ودي��ا
ال � ��رش � ��ود ب �ي �ن �م��ا ك� �ت ��ب ع �ب��دال �ل��ه
ال �ج �س �م��ي ع� ��ن رؤي � �ت� ��ه (ل �ل �ث �ق��اف��ة
ف� ��ي ال � �ك� ��وي� ��ت..امل � �س � �ي� ��رة وم�ل�ام ��ح

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ع �ل��ى االس � ��رة ال �ن��ازح��ة ف��ي مختلف
ان�ح��اء ال�ب�ص��رة وال�ت��ي ي�ق��در عددها
بنحو ثالثة آالف اسرة.

الوفيات

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

امل�س�ت�ق�ب��ل) ف�ي�م��ا ك�ت�ب��ت س �ي��دة بن
ع �ل��ي م ��وض ��وع ��ا ب� �ع� �ن ��وان (غ �ي��رة
املثقفني ..السم الزعاف).
وك� � �ت � ��ب م� �ت� �ع ��ب ب� � ��ن ع � �ل� ��ي ع��ن
(ال � � �ص � � �ح� � ��ة ال � �ن � �ف � �س � �ي� ��ة ال� �ت� �ع� �ث ��ر
واالرت�ق��اء) وكتب حسن باكور عن
(املتشرد الذي أصبح كاتبا) فيما
ك �ت��ب د .م �ح �م��ود ال� � � � ��زواوي وف��ق
رؤيته عن ظاهرة (الفرانكو أراب..
املخاطر واألسباب).
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