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الشايع :اتهام
الشرفاء بذممهم
المالية أخطر أنواع
الفساد في الكويت

العوضي :المفاوضات
اليمنية بالكويت
فرصة تاريخية
لحقن الدماء

دورات تدريبية
للشباب الصحفيين
بالتعاون مع
مؤسسات عالمية

دعا إلى تقديم المعالجة اإلنسانية العاجلة على حساب الخيارات العسكرية والسياسية

الغانم :على المجتمع الدولي واألمم
المتحدة التدخل لوقف مجازر حلب

نواب :ما يحدث في سوريا من انتهاكات إبادة إنسانية نستنكر صمت العالم تجاهها
دع��ا رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
ال� �غ ��ان ��م امل �ج �ت �م��ع ال� ��دول� ��ي واالم � ��م
امل � �ت � �ح ��دة وال � � ��وك � � ��االت االن� �س ��ان� �ي ��ة
امل� �ع� �ن� �ي ��ة إل � � ��ى م � �م� ��ارس� ��ة ال �ض �غ��ط
ال�س�ي��اس��ي وال��دب�ل��وم��اس��ي املكثفني
ل ��وق ��ف ف� � ��وري ل �ل �م �ج��ازر ال��دم��وي��ة
ف� ��ي م ��دي �ن ��ة ح �ل ��ب ال� �س ��وري ��ة ال �ت��ي
راح ضحيتها امل �ئ��ات م��ن االب��ري��اء
م� �ش ��ددا ع �ل��ى ان� ��ه ازاء ه� ��ذه االزم� ��ة
التي وصفها باالنسانية الطاحنة
ف��ي ح �ل��ب ال ي �ج��وز االن �ش �غ��ال ب��أي
طرح سياسي وتراشق اعالمي على
ح�س��اب ال�ت��دخ��ل االن�س��ان��ي العاجل
وامل ��دع ��وم دول� �ي ��ا واق �ل �ي �م �ي��ا ل��وق��ف
حمام الدم في حلب.
وط � ��ال � ��ب ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح ��اف ��ي أم � � ��س ال � � � � ��دول ال� �ك� �ب ��رى
وخ� ��اص� ��ة امل �ع �ن �ي��ة ب �ش �ك��ل م �ب��اش��ر
ب��امل�ل��ف السوري اضافة ال ��ى االم��م
امل �ت �ح��دة ب��ال�ع�م��ل ع�ل��ى وق ��ف ف��وري

للمجازر الدموية في حلب واعطاء
ال� �ف ��رص ��ة ل �ل �م �ن �ظ �م��ات االن �س��ان �ي��ة
ووكاالت االغاثة الدولية واالقليمية
ل � �ل� ��دخ� ��ول ه � �ن� ��اك وم� �ع ��ال� �ج ��ة آث � ��ار
االحداث الدامية هناك.
وق � ��ال ال� �غ ��ان ��م :اذا ك �ن��ا ن�ت�ح��دث
س��اب�ق��ا ع��ن ض ��رورة ت��راج��ع الخيار
العسكري وتقديم الحل السياسي
ب ��دال ع�ن��ه ف��إن�ن��ا ازاء م��ا ي �ح��دث في
ح �ل��ب ن ��دع ��و ال� ��ى ت �ق��دي��م امل �ع��ال �ج��ة
االن � �س� ��ان � �ي� ��ة ال� �ع ��اج� �ل ��ة وال � �ف� ��وري� ��ة
ع�ل��ى ح �س��اب ال �خ �ي��ارات العسكرية
والسياسية معا.
وشدد الغانم على ان اهالي حلب
اآلن وف��ي ه��ذه ال�ل�ح�ظ��ة ال يملكون
ت��رف االن �ت �ظ��ار الط��روح��ات الحسم
العسكري ألي طرف كان او تفاصيل
ال�ح�ل��ول السياسية امل�ط��روح��ة على
ط ��اول ��ة ج �ن �ي��ف ب ��ل ي �ن �ت �ظ��رون م��ن
ال�ع��ال��م ت��دخ�لا ف��وري��ا ودون تأخير

الزراعة :تخصيص
حيازات لألسر
الكويتية

لوضع حد لحمام الدم هناك.
ومن جهتهم عبر عدد من النواب
ع��ن شجبهم واستنكارهم الشديد
للمجازر التي ترتكب بحق االطفال
وال �ن �س��اء وال �ش �ي��وخ واالب ��ري ��اء في
ح �ل��ب م �ط��ال �ب�ي�ن امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي
ب ��ال� �ت� �ح ��رك ال� �ع ��اج ��ل ل ��وق ��ف ن��زي��ف
ال��دم��اء ال �ت��ي ت�س�ي��ل ع�ل��ى االراض ��ي
السورية.
واعتبروا ان مايحدث في سوريا
إبادة إنسانية كاملة لسكان مدينة
ح�ل��ب وب��اق��ي امل ��دن م�س�ت�غ��رب�ين في
ال ��وق ��ت ن �ف �س��ه ص �م��ت ال �ع��ال��م أم ��ام
امل� � �ج � ��ازر ال � �ت� ��ي ي��رت �ك �ب �ه��ا ال �ن �ظ��ام
ال� � �س � ��وري امل � �ج� ��رم ف� ��ي ح� ��ق ش�ع�ب��ه
البريء.
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حوار «الدستور»

تعديل قوانين الجنسية والرعاية السكنية أمام التشريعية اليوم

حمود الحمدان

ف� �ي� �م ��ا ت � �ن� ��اق� ��ش ال � � �ي� � ��وم ل �ج �ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة
م�ش��روع ق��ان��ون املناقصات العامة
ق� � ��دم  7ن� � � ��واب  11ت� �ع ��دي�ل�ا ع �ل �ي��ه
ل�ل�ت�ص��وي��ت ع�ل�ي�ه��ا ت�م�ه�ي��دا لرفعه
ال��ى املجلس حيث إن��ه م��ن املتوقع
التصويت عليه في الجلسة املقبلة
املقررة في  15مايو.
وجاء في مقدمة التعديالت التي
قدمها ال �ن��واب التعديل امل�ق��دم من
قبل النائب أحمد الري على املادة
 5وذلك بحذف كلمة متفرغا والتي

 البرلمان الحاليمن أكثر المجالس
إنجازا وإقرارا
للتشريعات
تفاصيل (ص)07-06

 11تعديال على قانون المناقصات
جاءت كصفة خاصة بالرئيس في
البند  1والخاص بتشكيل مجلس
ادارة ال � �ج � �ه ��از واض � ��اف � ��ة ع� �ب ��ارة
مجلس ال ��وزراء بعد ع�ب��ارة سبعة
اعضاء.
ك� �م ��ا ق� � ��دم الري ت� �ع ��دي�ل�ا ع �ل��ى
امل ��ادة  8م��ن ال�ق��ان��ون ل�ت�ك��ون :يعني
بمرسوم م��ن مجلس ال ��وزراء أمني
عام يتولى رئاسة القطاع اإلداري
واملالي.
إل� ��ى ذل� ��ك ت �ع �ق��د  6ل �ج��ان ال �ي��وم
اج� �ت� �م ��اع ��ات� �ه ��ا إذ ت� �ب� �ح ��ث ل �ج �ن��ة

ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
 7اقتراحات بقوانني في مقدمتها
ت� �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض اح � �ك � ��ام امل� ��رس� ��وم
ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن امل ��رور وال�خ��دم��ة
امل��دن�ي��ة وك��ذل��ك اض��اف��ة ب�ن��د جديد
ل � �ق� ��ان� ��ون ت� �ق ��ري ��ر م � �ك� ��اف� ��أة م��ال �ي��ة
ل �ل �خ��اض �ع�ين ل �ق ��ان ��ون ال �ت��أم �ي �ن��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة وم�ع��اش��ات وم�ك��اف��آت
التقاعد للعسكريني .كما تناقش
ال�ل�ج�ن��ة ت�ع��دي��ل ق��وان�ي�ن الجنسية
والرعاية السكنية ونظام السلكني
الدبلوماسي والقنصلي باالضافة

ال � � ��ى ت � �ق ��دي ��م ال � �ت ��وق � �ي ��ت ال ��زم� �ن ��ي
ساعتني في فصل الصيف.
وم ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ت �ش��رع لجنة
األول� ��وي� ��ات ف ��ي م �ن��اق �ش��ة ب��رن��ام��ج
عمل الحكومة للفصل التشريعي
ال��راب��ع ع�ش��ر فيما ي�خ��ص وزارت ��ي
النفط والدفاع بينما تبحث لجنة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س ��اب ال�خ�ت��ام��ي
م �ي��زان �ي��ة ال �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ق��وى
العاملة للسنة املالية .2017-2016

ملف «الدستور» :اللجان المؤقتة أنجزت  4مواضيع في شهر مارس

تفاصيل (ص)15-13

أعلن املدير العام للهيئة العامة
ل�ش��ؤون ال��زراع��ة وال �ث��روة السمكية
ف �ي �ص��ل ال� �ح� �س ��اوي ع ��ن أن ال�ه�ي�ئ��ة
ب�ص��دد تخصيص ح�ي��ازات زراع�ي��ة
لألسر الكويتية التي لم يسبق لها
ال �ح �ص��ول ع�ل��ى أي ق�س��ائ��م زراع �ي��ة
والصحاب املشروعات الصغيرة.
وأوض � ��ح ال �ح �س��اوي ان م�س��اح��ة
الحيازات الخاصة باالسر تتراوح
م��ا ب�ين  5آالف و 10آالف متر مربع
للمزرعة الواحدة.
واوضح أن الهيئة أحالت مشروع
ت �خ �ص �ي��ص ه� � ��ذه ال � �ح � �ي � ��ازات إل ��ى
املجلس ال�ب�ل��دي وس�ت�ق��وم بتنفيذه
حال املوافقة عليه.
وأف� � � � � � � ��اد ب � � ��أن � � ��ه س � �ي � �ت � ��م س� �ح ��ب
الحيازات غير املستغلة إل��ى جانب
فرض غرامة مالية على مالكها.

 5مقاعد للبدون
في الدراسات العليا
بالجامعة قريبا
أع �ل��ن ال �ج �ه��از امل ��رك ��زي مل�ع��ال�ج��ة
اوض� � � � ��اع امل� �ق� �ي� �م�ي�ن ب� � �ص � ��ورة غ �ي��ر
قانونية أن الجهاز يبحث حاليا مع
املسؤولني بجامعة الكويت مقترحا
بتخصيص خ�م�س��ة م�ق��اع��د الب�ن��اء
املقيمني ب�ص��ورة غير قانونية في
برامج ال��دراس��ات العليا بالجامعة
أمال في ان يتم ذلك قريبا.
وأض� � ��اف االم �ي��ن ال� �ع ��ام امل �س��اع��د
ل �ل �ش��ؤون ال �ف �ن �ي��ة وامل �ع �ل��وم��ات في
ال �ج �ه��از ول �ي ��د ال �ع �ص �ف��ور أن ع��دد
ال �ط�ل�اب ال ��ذي ��ن ي ��درس ��ون ب�ج��ام�ع��ة
ال�ك��وي��ت م��ن امل�ق�ي�م�ين ب �ص��ورة غير
ق��ان��ون�ي��ة ب�ل��غ  510ط�ل�اب وط��ال�ب��ات
خالل العام الدارسي .2016 - 2015

02

محليات

aldostoor

األحد  24رجب  01 . 1437مايو 2016

طلبنا رأي الخبراء في دستورية إجازة دشتي

الغانم يدعو المجتمع الدولي واألمم
المتحدة الى التدخل لوقف مجازر حلب
ط� ��ال� ��ب رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
واالم � � � � � ��م امل� � �ت� � �ح � ��دة ووك � ��االت� � �ه � ��ا
االن � �س ��ان � �ي ��ة امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب �م �م��ارس��ة
الضغط السياسي والدبلوماسي
املكثف للتوصل ال��ى وق��ف ف��وري
للمجازر الدموية التي ترتكب في
مدينة حلب ال�س��وري��ة وال�ت��ي راح
ضحيتها املئات من االبرياء .
وق� � � � ��ال ال� � �غ � ��ان � ��م ف� � ��ي ت� �ص ��ري ��ح
صحفي :ازاء ازمة انسانية طاحنة
ك��ال �ت��ي ت �ح��دث ف��ي ح �ل��ب واع �م��ال
ال� �ق� �ت ��ل ال� �ج� �م ��اع ��ي وال � �ف� ��وض� ��وي
امل� �س� �ت� �م ��رة م� �ن ��ذ اي � � � ��ام ال ي �ج ��وز
االن � �ش � �غ� ��ال ب� � ��أي ط� � ��رح س �ي��اس��ي
وت � ��راش � ��ق اع �ل�ام� ��ي ع� �ل ��ى ح �س��اب
ال� � �ت � ��دخ � ��ل االن � � �س� � ��ان� � ��ي ال � �ع� ��اج� ��ل
واملدعوم دوليا واقليميا للتوصل
ال��ى وق��ف ف��وري لحمام ال��دم الذي
في حلب.
واض� � ��اف :ع �ل��ى ال � ��دول ال �ك �ب��رى
وخ ��اص ��ة امل �ع �ن �ي��ة ب �ش �ك��ل م�ب��اش��ر
ب ��امل� �ل ��ف ال � � �س� � ��وري اض � ��اف � ��ة ال ��ى
االم� ��م امل �ت �ح��دة ال �ع �م��ل ع �ل��ى وق��ف
ف� � ��وري ل �ل �م �ج��ازر ال ��دم ��وي ��ة ال �ت��ي
ي� � � ��روح ض �ح �ي �ت �ه��ا االب� � ��ري� � ��اء ف��ي
حلب واعطاء الفرصة للمنظمات
االن � �س� ��ان � �ي� ��ة ووك � � � � � ��االت االغ � ��اث � ��ة
ال��دول �ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة ل�ل��دخ��ول في
ح� �ل ��ب وم� �ع ��ال� �ج ��ة اث � � ��ار االح � � ��داث
الدامية هناك.
وق� ��ال ال �غ��ان��م :اذا ك�ن��ا نتحدث
سابقا عن ض��رورة تراجع الخيار
العسكري وتقديم الحل السياسي

ب��دال عنه فاننا ازاء ما يحدث في
ح�ل��ب ن��دع��و ال ��ى ت�ق��دي��م امل�ع��ال�ج��ة
االن� �س ��ان� �ي ��ة ال �ع ��اج �ل ��ة وال� �ف ��وري ��ة
على حساب الخيارات العسكرية
والسياسية معا.
وأضاف بهذا الصدد ان اهالي
ح �ل��ب اآلن وف ��ي ه ��ذه اللحظة ال
يملكون ترف االنتظار الطروحات
ال�ح�س��م ال�ع�س�ك��ري الي ط��رف ك��ان
او ت�ف��اص�ي��ل ال �ح �ل��ول ال�س�ي��اس�ي��ة
امل�ط��روح��ة على ط��اول��ة جنيف بل
ينتظرون من العالم تدخال فوريا
ودون ت��أخ�ي��ر ل��وض��ع ح��د لحمام
الدم هناك.
وق � � � ��ال رئ � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م� � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ان � ��ه وع� � � ��ددا م��ن
النواب اطلعوا على طلب اإلجازة
امل� �ق ��دم م ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دش�ت��ي وللتوضيح حتى اليكون
ه �ن��اك ل �غ��ط ف� ��إن امل ��وض ��وع ليس
غيابا بعذر انما طلب اجازة وفقا
للمادة  24من الالئحة الداخلية.
واض � ��اف ال �غ��ان��م ف ��ي ت�ص��ري��ح
للصحافيني عقب اجتماع مكتب
امل� �ج� �ل ��س ال� � � ��ذي ح � �ض� ��ره ك � ��ل م��ن
ال �ن��واب فيصل ال �ك �ن��دري وح�م��ود
الحمدان وعلي الخميس وماجد
م� ��وس� ��ى وم� �ح� �م ��د ط� �ن ��ا وع �س �ك��ر
ال �ع �ن ��زي مل �ن��اق �ش��ة ط �ل��ب اإلج � ��ازة
امل� �ق ��دم م ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ح �م �ي��د
دش�ت��ي ان�ه��م ات�ف�ق��وا جميعا على
طلب رأي الخبراء الدستوريني في
ان يعطونا رأي�ه��م ف��ي ه��ذا الطلب
م �ك �ت��وب��ا وس��أواف �ي �ك��م ب ��ال ��رأي ان

رئيس مجلس االمة مرزوق الغانم

شاء الله بداية األسبوع املقبل.
وق ��ال ان امل��وض��وع ل�ي��س ق ��رارا
وان هناك من يريد ان يظهر االمر
ب�غ�ي��ر ح�ق�ي�ق�ت��ه وان م��ا ح ��دث في
ال�ج�ل�س��ة امل��اض�ي��ة وت �ح��دي��دا التي
قبلها موضوع قبول العذر حيث
تقدم بكتاب واحد غير مدعم باي
س �ن��د وط �ل ��ب ق �ب ��ول ال� �ع ��ذر وك ��ان
يقول ان السوابق كانت كل االعذار
ت �ق �ب��ل ن �ع��م وأق � � ��ول ل� ��ه ك ��ان ��ت ف��ي
السابق كل االع��ذار تقبل ولكن لم

يحدث في السابق ان تقدم عشرة
ن��واب بطلب مناقشة ال�ع��ذر وه��ذا
ما حدث في الجلسة السابقة وال
ي��وج��د ف��ي ال�لائ �ح��ة ن��ص ص��ري��ح
ي�م�ن��ع ه ��ؤالء األع �ض��اء م��ن تقديم
هذا الطلب ولذلك قبلنا هذا الطلب
وتم التصويت عليه النه كان عذرا
للغياب وما هو مقدم االن مختلف
تماما موضحا ان املقدم اآلن طلب
اجازة طبقا للمادة  24من الالئحة
الداخلية.

واضاف ان النائب دشتي ارفق
م ��ع ط �ل��ب اإلج � � ��ازة ت �ق��ري��را ط�ب�ي��ا
مختوما من الجهات املعنية حتى
النستعجل في هذا االمر .ناقشنا
امل � ��وض � ��وع م � ��ع اإلخ � � � ��وة ال � �ن� ��واب
وطلبنا رأي الخبراء الدستوريني
م� �ك� �ت ��وب ��ا وس� �ي� �ت� �خ ��ذ ق � � � ��رار ب �ع��د
وصول الرأي منوها إلى ان الطلب
امل �ق��دم ه��و ط�ل��ب اج� ��ازة م��رف��ق به
ت�ق��اري��ر طبية ول�ي��س طلب اج��ازة
مرضية.
وذك� ��ر ان ط�ل��ب اإلج � ��ازة م�ح��دد
امل��دة طبقا للمادة  24من الالئحة
وح� �ت ��ى الن� ��دخ� ��ل ف� ��ي ال �ت �ف��اص �ي��ل
طلبنا م��ن ال �خ �ب��راء ال��دس�ت��وري�ين
إعطاءنا رأيهم.
وت� ��اب� ��ع :ب��ال �ن �ه��اي��ة ال ال �ن��ائ��ب
عبدالحميد دش�ت��ي وال غ�ي��ره من
ال � �ن � ��واب س �ي �م �ن �ع �ن��ا م� ��ن ت�ط�ب�ي��ق
ال �ل��ائ� � �ح � ��ة ف� � �ق � ��د أق � �س � �م � �ن� ��ا ع �ل��ى
اح�ت��رام الدستور وق��وان�ين الدولة
والالئحة هي قانون وحتى نكون
واض � �ح�ي��ن وص � ��ادق �ي��ن ل� ��ن ن�ب�ن��ي
ق ��رارن ��ا ع �ل��ى أس� ��اس ان م��ن ت�ق��دم
هو عبدالحميد دشتي انما هناك
ن �ص��وص الئ �ح �ي��ة .ل�ل�ت��أك��د طلبنا
من الخبراء الدستوريني إعطاءنا
رأيهم مكتوبا.

 ..ويهنئ نظيريه
في جمهوريتي
سيراليون وتوغو
ب�ع��ث رئ�ي��س مجلس األم��ة
م��رزوق الغانم ببرقية تهنئة
إل � � � ��ى رئ� � �ي � ��س ال � � �ب� � ��رمل� � ��ان ف��ي
ج�م�ه��وري��ة س�ي��رال�ي��ون شيكو
ب��ادارا باشيرو دمبويا وذلك
ب �م �ن ��اس �ب ��ة ال� �ع� �ي ��د ال ��وط �ن ��ي
لبالده.
ك�م��ا ب�ع��ث ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م
ب �ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل � ��ى رئ �ي��س
املجلس الوطني في جمهورية
توغو داما دراماني بمناسبة
العيد الوطني لبالده.

رئيس مجلس
نواب زيمبابوي
يغادر البالد
غادر رئيس مجلس النواب
ف � ��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة زي �م �ب ��اب ��وي
م��ودي�ن��دا ج��اك��وب فرانسيس
وال � ��وف � ��د امل � ��راف � ��ق ل � ��ه ال� �ب�ل�اد
ص� �ب ��اح ام � ��س ع �ق ��ب اخ �ت �ت��ام
زي��ارة رسمية استغرقت عدة
أيام.
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وصفوا ما يحدث بحرب اإلبادة الجماعية

نواب يطالبون المجتمع الدولي بالتحرك
العاجل لوقف نزيف الدماء في حلب
اع �ل��ن ع ��دد م ��ن ال� �ن ��واب شجبهم
واس �ت �ن �ك ��اره ��م ال� �ش ��دي ��د ل �ل �م �ج��ازر
التي ترتكب بحق االطفال والنساء
وال � �ش � �ي � ��وخ واالب� � � ��ري� � � ��اء ف � ��ي ح �ل��ب
مطالبني املجتمع الدولي بالتحرك
ال �ع��اج��ل ل��وق��ف ن��زي��ف ال��دم��اء التي
تسيل على االراضي السورية
نظام إجرامي
الى ذلك دان نائب رئيس مجلس
االم � � ��ة م � �ب� ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج امل � �ج ��ازر
وال � � � �ع� � � ��دوان ال� �ه� �م� �ج ��ي واالره� � � � ��اب
االس� � ��ود ال � ��ذي ت �ت �ع��رض ل ��ه م��دي�ن��ة
ح� �ل ��ب ال � �س ��وري ��ة م� ��ن ق� �ب ��ل ال �ن �ظ��ام
االج � ��رام � ��ى ال� � �س � ��وري وب �م �س��اع��دة
ودعم من قبل ايران وروسيا والذي
راح ضحيته االب��ري��اء م��ن االط �ف��ال
والشيوخ واملرافق الطبية.
وع �ب��ر ال �خ��ري �ن��ج ع��ن اس �ف��ه ل�ه��ذا
ال� �ع ��دوان ال� �ص ��ارخ ض��د االن�س��ان�ي��ة
وص� �م ��ت ال� �ع ��ال ��م ع� ��ن ه � ��ذا ال �ن �ظ��ام
املجرم الذي يعمل ليل نهار من اجل
اب � ��ادة ش�ع�ب��ه وت��دم �ي��ر م��دن��ه وق�ت��ل
االنسان السوري من اجل بقائه في
الحكم معتبرا ما يحصل في سوريا
إبادة إنسانية كاملة لسكان مدينة
حلب وباقي املدن.
وطالب الخرينج املجتمع الدولي
وم� �ن� �ظ� �م ��ات ح� �ق ��وق االن� � �س � ��ان ب ��أن
ت �ق��وم ب��واج�ب�ه��ا ب��وق��ف ن��زي��ف ه��ذه
الحرب وحماية سكان املدن من هذا
االرهاب االسود الذي يقوم به نظام
ب�ش��ار وال�ع�م��ل على حماية الشعب
ال � � �س� � ��وري م � ��ن ال � �ت� ��دخ� ��ل ال� ��روس� ��ي
واالي��ران��ي ال��ذي يقوم بدعم النظام
ع�س�ك��ري��ا م��ن خ�ل�ال ال�ق�ص��ف للمدن
السورية.
واس �ت �غ��رب ال �خ��ري �ن��ج ان�ت�ف��اض��ة
ال � �ع� ��ال� ��م ل �ل�اع � �م� ��ال اإلره � ��اب� � �ي � ��ة ف��ي
اوروب� ��ا وال �ت��ي اي�ض��ا ن�ح��ن ندينها
ونرفضها ووق��وف العالم متفرجا
على الجرائم االنسانية والتي تصل
ال��ى حد اإلب��ادة واليتحرك من اجل
هذا االمر الشنيع.
موقف موحد
وأدان ب� �ش ��دة ال� �ن ��ائ ��ب د.م �ح �م��د
ال �ح��وي �ل��ة ع �ض��و ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
م��وج��ة ال� �غ ��ارات ال �ج��وي��ة وال�ق�ص��ف
التي يرتكبها نظام الطاغية املجرم
بشار االسد بحق أهالي حلب التي
أدت مل�ق�ت��ل ال�ك�ث�ي��ر م��ن األب ��ري ��اء في
مدينة حلب على ال��رغ��م م��ن وج��ود
ق � � ��رار ب ��وق ��ف إط� �ل ��اق ال � �ن� ��ار إال أن
خ��رق ال�ن�ظ��ام األس ��دي ه��ذا االت�ف��اق
أدى إل ��ى م�ق�ت��ل ال�ك�ث�ي��ر ب�ي�ن أط �ف��ال
ونساء وشيوخ هذا خالفا للقصف

مبارك الخرينج

الوحشي الذي تعرض له مستشفى
بمدينة حلب وما خلفه من مشاهد
يندى لها جبني اإلنسانية متسائال
ما الهدف من وراء قصف مستشفى
ف �ي ��ه ع � �ش� ��رات امل� ��رض� ��ى م� ��ن أط �ف ��ال
ونساء وشيوخ.
واس� � �ت� � �غ � ��رب ال � �ح� ��وي � �ل� ��ة ص �م��ت
امل� �ج� �ت� �م ��ع ال � � ��دول � � ��ي م� �ح� �م�ل�ا اي� � ��اه
م�س��ؤول�ي��ة ه��ذه ال�ج��رائ��م ع�ل��ى م��دار
ال �س �ن��وات امل��اض �ي��ة ن�ت�ي�ج��ة صمته
وت�ه��اون��ه مطالبا ال��دول اإلسالمية
وال �ع��رب �ي��ة ب �م��وق��ف م��وح��د وح ��ازم
مل� ��واج� ��ة إره� � � ��اب ال� �ن� �ظ ��ام ال� �س ��وري
لشعبه األع ��زل وامل �ج��ازر الوحشية
التي يرتكبها تحت م��رأى ومسمع
العالم.
ودع � � � � � � ��ا ال � � �ح� � ��وي � � �ل� � ��ة امل � �ج � �ت � �م� ��ع
ال � ��دول � ��ي م �م �ث�ل�ا ب � ��األم � ��م امل �ت �ح ��دة
واألت � � � �ح � � ��اد األوروب � � � � � � ��ي وم �ن �ظ �م��ة
امل��ؤت�م��ر اإلس�ل�ام��ي وج��ام�ع��ة ال��دول
العربية ومنظمات حقوق اإلنسان
وال�ج�م�ع�ي��ات األه�ل�ي��ة وال�ح�ك��وم��ات
فى كافة الدول العربية واإلسالمية
بالقيام ب��دوره��ا ف��ي إغ��اث��ة الشعب
السوري وبناء دولة وطنية والؤها
الوحيد ألرض وشعب سوريا.

عبدالله العدواني

محمد الحويلة

وقف نزيف الدم
م ��ن ج�ه�ت��ه ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب أح�م��د
مطيع ق��ادة ال��دول العالم اإلسالمي
وال � �ع� ��رب� ��ي ب� �ن� �ص ��رة امل �س �ل �م�ي�ن ف��ي
سوريا ووقف نزيف الدم واالعتداء
ال ��وح� �ش ��ي ال� � ��ذي ي� �م ��ارس ��ه ال �ن �ظ��ام
املجرم هناك.
ّ
وقالمطيع اللهم إن بشار األسد
وأذن ��اب ��ه ع��اث��وا ف��ي األرض ف �س��ادا
وقتلوا األطفال والنساء داعيا الله
ان ينصر املستضعفني ف��ي سوريا
وان يدمر أع��داء ه��م متسائال :كيف
ت� �ح� �ت ��رق ح� �ل ��ب وال � �ع� ��ال� ��م ي� �س ��وده
الصمت بهذا الشكل املريب؟
تطهير عرقي
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال�ن��ائ��ب منصور
ال �ظ �ف �ي��ري ان م��ا ي �م��ارس في حلب
ح��رب إب��ادة وتطهير عرقي يكشف
حقارة بشار األس��د وداعميه وسط
صمت عاملي مريب.
جريمة نكراء
 ب� � � � � ��دوره ق� � � ��ال ال � �ن � ��ائ � ��ب ح� �م ��ود
ال �ح �م��دان :ن�خ��اط��ب ض�م��ائ��ر ال�ع��ال��م
ل�ي�ك��ن ه �ن��اك م��وق��ف دول ��ي إس�لام��ي

حمدان العازمي

أحمد مطيع

منصور الظفيري

ع��رب��ي خ�ل�ي�ج��ي م��وح��د ي�ن�ق��ذ حلب
فـحلب تحترق بجريمة نكراء بحق
اإلنسانية.

اين من عوروا رؤوسنا عقب الحادث
االرهابي الذي شهدته فرنسا ورفعوا
العلم الفرنسي على املعالم في جميع
ال� � � ��دول؟ اي � ��ن م ��ا ي � �ن� ��ادون ب �م �ح��ارب��ة
االرهاب ام ان ما يحدث في حلب ليس
ضمن مفهوم تعريفهم لالرهاب؟
وقال العازمي في تصريح صحفي
امس :ليس غريبا ان نرى هذا الصمت
من بعض الحكومات لكن الغريب ان
تتخاذل الحكومة الكويتية في القيام
ب � ��دوره � ��ا ب �ش �ج��ب واس� �ت� �ن� �ك ��ار ه ��ذه
الجرائم التي يرتكبها الطاغية االسد
ضد االبرياء خاصة ان الكويت جبلت
على اح �ت��رام ح�ق��وق االن �س��ان وكانت
م��ن أول��ى ال ��دول ال�ت��ي دع�م��ت الشعب
السوري.
واض � � � � ��اف ال� � �ع � ��ازم � ��ي ق � ��ائ �ل��ا :اذا
تخاذلت الحكومة فعلى مجلس االمة
ال �ك��وي �ت��ي ان ي �ق��وم ب� � ��دوره وي �ص��در
ب�ي��ان��ا رس�م�ي��ا ي�ط��ال��ب ف�ي��ه الحكومة
ب��ال �ت �ح��رك ع �ل��ى ج �م �ي��ع امل �س �ت��وي��ات
مل�ن��اص��رة االب��ري��اء ف��ي حلب وضمان
ع��دم ت�ك��رار مثل ه��ذه التعديات على
الشعب السوري.
واك � � � ��د ال� � �ع � ��ازم � ��ي ان م � ��ا رص � ��ده
امل �ت ��اب �ع ��ون ال� �س ��وري ��ون م ��ن امل� �ي ��دان

تحرك دولي
من جهته ناشد النائب عبدالله
العدواني املجتمع ال��دول��ي التدخل
الفوري لوقف املجازر التي يرتكبها
ن �ظ��ام ال �ط��اغ �ي��ة ب �ش��ار االس� ��د بحق
اهالي حلب بشكل خ��اص وسوريا
بشكل عام.
وق � � � ��ال ال� � �ع � ��دوان � ��ي ان امل � �ج� ��ازر
الوحشية التي تنتهك تحت أنظار
ال � �ع ��ال ��م ب� �ح ��ق االط� � �ف � ��ال وال� �ن� �س ��اء
وال� �ش� �ي ��وخ ف ��ي م �س �ت �ش �ف �ي��ات ح�ل��ب
وحمص جريمة نكراء يجب وقفها
ومحاسبة املجرمني املتسببني بها.
أكاذيب وادعاءات
واستنكر النائب حمدان العازمي
ال � �ص � �م ��ت ال � �ع� ��رب� ��ي ت � �ج� ��اه امل � �ج� ��ازر
ال� �ت ��ي ي��رت �ك �ب �ه��ا ال �ط��اغ �ي��ة ال� �س ��وري
ب�ش��ار االس ��د ب�ح��ق االط �ف��ال وال�ن�س��اء
وال �ش �ي��وخ ف ��ي م��دي �ن��ة ح �ل��ب واص �ف��ا
م ��ا ح� ��دث خ�ل��ال ال �ي��وم�ي�ن امل��اض �ي�ين
ب �ح��رب االب� ��ادة ال�ج�م��اع�ي��ة متسائال:

عودة الرويعي

ماضي الهاجري

ي �ن �س��ف ك ��ل االك � ��اذي � ��ب واالدع� � � � ��اءات
واالس ��اط � �ي ��ر ال� �ت ��ي ي �س��وق �ه��ا االس ��د
وان � � �ص� � ��اره ل� �ت� �ب ��ري ��ر ع ��رب ��دت� �ه ��م ف��ي
االراض � � � ��ي ال� �س ��وري ��ة ب ��ال� �ح ��رب ع�ل��ى
داع��ش موضحا ان املتابعني رصدوا
خ � � � ��روج ق � ��واف � ��ل ق � � � ��وات داع � � � ��ش م��ن
ض��واح��ي دم �ش��ق ب�ح�م��اي��ة ب��ري��ة من
ق� ��وات ال �ن �ظ��ام ال� �س ��وري ف�ي�م��ا ك��ان��ت
ت�س�ي��ر أم ��ام ق��واف�ل�ه��م س �ي��ارات ت��رف��ع
ع�ل��م األم ��م امل�ت�ح��دة وق�ط�ع��ت الطريق
م��ن دم �ش��ق إل ��ى ال��رق��ة ف��ي  8س��اع��ات
مكشوفة في صحراء منبسطة تحت
أنظار الطائرات األميركية والروسية
وط � ��ائ � ��رات ال� �ن� �ظ ��ام ث� ��م ي �س �ت �خ �ف��ون
ب�ع�ق��ول�ن��ا وي � ّ�دع ��ون أن �ه��م ي �ح��ارب��ون
داعش.
تحالف عربي
فيما قال النائب عودة الرويعي :لك
الله يا حلب ويا شعب سوريا املقاوم
ل�ب�ش��ار وامل �ج��رم�ين ال��ذي��ن م�ع��ه داع�ي��ا
الله ان يرحمهم ويكون معهم ويمن
ّ
عليهم ب�ن�ص��ره وان يحفظهم ق��ائ�لا:
اللهم إن العالم خذلهم فال تخذلهم.
وأض � � � � ��اف ال � ��روي � � �ع � ��ي :ج �ي��وش �ن��ا
ال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة ج � �ي� ��وش � �ن� ��ا االس �ل��ام� � �ي � ��ة
ت� �ح ��ال� �ف ��ات� �ن ��ا ع � �ل ��ى ك � ��اف � ��ة ان ��واع � �ه ��ا
وحلب تحترق وقبلها ال�ق��دس وغ��زة
م �ت �س��ائ�لا :م ��ا ق�ي�م��ة وج� ��ودك� ��م؟! وم��ا
قيمة تحالفاتكم؟!
وت��اب��ع ال��روي �ع��ي :أب �ل��غ رس��ال��ة من
امل�ص��ور والصبي ال��ذي ي�ج��ري أمامه
ع �ن��د ت��وج�ه�ه�م��ا إل� ��ى م �ك��ان ال�ق�ص��ف
ت��أك�ي��دا منهما ع�ل��ى ان�ه�م��ا ل��ن يركعا
ألي قوة كانت ماعدا قوة الله أكبر.
وضع مأساوي
ب � � ��دوره اس �ت �ن �ك��ر ال �ن ��ائ ��ب م��اض��ي
الهاجري املجزرة والكارثة اإلنسانية
ف ��ي م��دي �ن��ة ح �ل��ب ال �س��وري��ة م�ن��اش��دا
امل �ج �ت �م��ع ال � ��دول � ��ي ل �ل �ت��دخ��ل إلن �ه ��اء
الوضع املأساوي جراء الغارات التي
ش�ن�ه��ا ال�ن�ظ��ام ال �س��وري امل �ج��رم على
األبرياء واملدنيني.
وق� � � � ��ال ال� � �ه � ��اج � ��ري ف� � ��ي ت �ص ��ري ��ح
ص�ح��اف��ي إن م��ا ي�ح��دث ف��ي ح�ل��ب من
ق�ب��ل ال �ن �ظ��ام ال �س��وري ب�م�ث��اب��ة إب ��ادة
ج�م��اع�ي��ة للمسلمني أط �ف��اال ورج ��اال
ون�س��اء وش�ي��وخ��ا وال�ش�ع��ب ال�س��وري
ي� �ت ��م ذب � �ح� ��ه ي ��وم� �ي ��ا وال � �ع� ��ال� ��م ي�ق��ف
م �ت �ف��رج��ا داع� �ي ��ا م �ن �ظ �م��ات امل�ج�ت�م��ع
املدني وجميع الدول العربية التدخل
إلن�ه��اء معاناة شعب س��وري��ا وكذلك
ت ��دخ ��ل امل �ن �ظ �م ��ات ح� �ق ��وق االن� �س ��ان
واملنظمات اإلغاثية ملساعدة األبرياء
املدنيني في حلب.
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«البرلمانية الخليجية» عقدت لقاء باللجنة الفرعية لحقوق اإلنسان في البرلمان األوروبي

المعيوف والقضيبي :ال انتهاكات لحقوق
اإلنسان وال سجناء سياسيين بدول الخليج
ع � � �ق � ��دت ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال � �ب ��رمل ��ان � �ي ��ة
الخليجية املشتركة لقاء باللجنة
ال� �ف ��رع� �ي ��ة ل� �ح� �ق ��وق اإلن � � �س� � ��ان ف��ي
ال� � �ب � ��رمل � ��ان األوروب� � � � � � ��ي وت� �ب ��ادل� �ت ��ا
وجهات النظر حول قضايا حقوق
اإلن�س��ان وح��ري��ة التعبير واح�ت��رام
القانون ومكافحة اإلرهاب.
وق � � � � ��ال ع � �ض � ��و م � �ج � �ل� ��س االم � � ��ة
ع �ب��دال �ل��ه امل� �ع� �ي ��وف ل � �ـ (ك� ��ون� ��ا) إن
ال �ه��دف م��ن ال��زي��ارة األول ��ى للجنة
البرملانية الخليجية املشتركة إلى
البرملان األوروبي هو نقل الصورة
الصحيحة والواضحة إلى البرملان
االوروب � � ��ي ح� ��ول اه �ت �م��ام ورع��اي��ة
ب ��رمل ��ان ��ات دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
الخليجي بمجال حقوق اإلنسان
وال �ح��ري��ة وح �ق��وق امل � ��رأة وال�ح�ك��م
الديمقراطي.
وف ��ي االج �ت �م��اع أط �ل��ع ب��رمل��ان�ي��و
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
ل �ج �ن��ة ال � �ب� ��رمل� ��ان األوروب � � � � ��ي ع�ل��ى
امل �ع �ل��وم��ات امل �غ �ل��وط��ة ل��دي �ه��ا ع��ن
ح ��ال ��ة ح� �ق ��وق اإلن� � �س � ��ان ف� ��ي دول
مجلس التعاون.
وأض � � � � � � ��اف امل� � � �ع� � � �ي � � ��وف :ت �ع �م ��ل
ح �ك��وم��ات وش� �ع ��وب دول مجلس
ال �ت �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ع �ل��ى ت�ع��زي��ز
وت ��رس� �ي ��خ ال� �ح� �ك ��م ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي
وح��ري��ة ال�ت�ع�ب�ي��ر م �ش��ددا ع�ل��ى أن��ه
ال ي ��وج ��د أي ان �ت �ه ��اك ��ات ل �ح �ق��وق
اإلن�س��ان ف��ي دول مجلس التعاون
الخليجي الست.
وأوض � � � � ��ح ان اح � � �ت� � ��رام ح� �ق ��وق
اإلن � � �س � � ��ان م � �ن � �ص� ��وص ع� �ل� �ي ��ه ف��ي
ال �ت �ع��ال �ي��م ال �ن �ب �ي �ل��ة ل�ل�اس�ل�ام وه��و
ج��زء م��ن ت�ق��ال�ي��دن��ا ال�ت��ي ال تسمح
بأي ظلم أو مخالفات.
وق ��ال ال�ب��رمل��ان�ي��ون الخليجيون
ان اإلره��اب ظاهرة عاملية وليست
ح �ك��را ع �ل��ى أي م�ن�ط�ق��ة أو معتقد
مشددين على أن الدين اإلسالمي
ب ��ريء م��ن أي ات �ه��ام��ات ب��االره��اب
وان االسالم ال يسمح بأي عمل من
أع�م��ال اإلره ��اب أو العنف ض��د أي
شخص.
وذك� ��ر امل �ع �ي��وف ان �ن��ا ف��ي ال ��دول
ال � �ع� ��رب � �ي� ��ة واالس� �ل��ام � � �ي� � ��ة ن �ع ��ان ��ي
أي � �ض ��ا م� ��ن اإلره� � � � ��اب ك� �م ��ا ي�ت�ب�ين
م��ن ال�ه�ج�م��ات ال �ت��ي ت�ع��رض��ت لها
ك��ل م��ن ال�ك��وي��ت وامل�م�ل�ك��ة العربية
السعودية ومصر وتركيا.
وم � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى دع � ��ا ع�ض��و
م �ج �ل��س االم � ��ة ع �ب��دال �ل��ه امل �ع �ي��وف
ف ��ي ك �ل �م �ت��ه ال� ��ى ت �ط �ب �ي��ق ال �ق��ان��ون
وال�ع��دال��ة كقاعدة لتعزيز ال��رواب��ط
بني الجانبني.
وق � � ��ال امل � �ع � �ي� ��وف :ن� �ح ��ن ن�ش�ع��ر

ك�ل�م�ت��ه ع��ن ال �ت �ط��ورات ف��ي س��وري��ا
وال �ي �م��ن وال � �ع� ��راق وع�ل�اق ��ات دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي م��ع
ايران وجهود الدول الخليجية في
محاربة االرهاب.

وفد الكويت البرملاني املشارك في لقاء اللجنة البرملانية الخليجية والبرملان األوروبي

ك �م �س �ل �م�ين ب� ��أن ه� �ن ��اك ازداوج � �ي� ��ة
في املعايير بالتعامل مع القضية
الفلسطينية وف��ي تطبيق حقوق
االنسان.
وت �ط��رق ال ��ى م�س��اه�م��ة وج�ه��ود
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
ل �ل �ت �ع��ام��ل م� ��ع م �ش �ك �ل��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن
م��ؤك��دا ان��ه يتم التعامل معهم في
الدول الخليجية كأخوة واخوات.
حقوق اإلنسان
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب أح �م��د
القضــــيبـــــي ف��ي تصريــــح مماثــل
لـ(كونا) ان الهدف من زيارتهم هو
تبادل املعلومات بني دول مجلس
ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وال � �ب ��رمل ��ان
األوروب� ��ي ملناقشة ق��وان�ين حقوق
اإلنسان وتنفيذها وحرية التعبير.
وش � � ��دد ع� �ل ��ى ان دول م�ج�ل��س
ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ه ��ي م�ن�ط�ق��ة
مفتوحة ول�ي��س ه�ن��اك أي سجناء
سياسيني.
وف� ��ي إش� � ��ارة خ��اص��ة ال� ��ى دول ��ة
ال�ك��وي��ت ق ��ال ال�ق�ض�ي�ب��ي إن الحكم
فيها مبني على أس��اس الدستور
والقوانني واح�ت��رام حرية التعبير
وحقوق اإلنسان.
وأك ��د ال�ب��رمل��ان�ي��ون الخليجيون
في االجتماع أيضا أن��ه ينبغي أن
ي�ك��ون ه�ن��اك م�ع�ي��ار واح ��د لقياس
ح� �ق ��وق اإلن � �س� ��ان ول� �ي ��س م�ع��اي�ي��ر
م� ��زدوج� ��ة م �ش �ي��ري��ن إل � ��ى ان �ت �ه��اك
حقوق اإلنسان الفلسطيني بشكل
يومي من قبل اإلسرائيليني.
وات � �ف ��ق ال� �ج ��ان� �ب ��ان أي� �ض ��ا ع�ل��ى
املزيد من تبادل ال��زي��ارات بينهما
لتعزيز التعاون البرملاني.
وم � � ��ن ج � �ه� ��ة أخ � � � ��رى ع � �ق� ��د وف� ��د

البرملان االوروبي لشؤون العالقات
مع شبه الجزيرة العربية واللجنة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل �ش �ت��رك��ة
اج �ت �م��اع �ه �م��ا االول ف ��ي ب��روك �س��ل
بهدف تعزيز التعاون والحوار بني
الجانبني.
ورح� �ب ��ت رئ �ي �س��ة وف� ��د ال �ب��رمل��ان
االوروب� � � ��ي ل� �ش ��ؤون ال �ع�ل�اق ��ات مع
ش �ب��ه ال� �ج ��زي ��رة ال �ع��رب �ي��ة م�ي�ش�ي��ل
ال� �ي ��وت م � ��اري ف ��ي ب ��داي ��ة ك�ل�م�ت�ه��ا
ب��ال�ب��رمل��ان�ي�ين ال�خ�ل�ي�ج�ي�ين وق��ال��ت
ان دول مجلس التعاون الخليجي
ش��ري��ك استراتيجي مهم لالتحاد
االوروب� ��ي موضحة ان ال�ه��دف من
هذا االجتماع بحث كيفية مواجهة
التحديات املشتركة مثل االره��اب
ال � ��ذي ت �ع��ان��ي م �ن��ه اوروب � � ��ا ودول
مجلس التعاون الخليجي.
واع � � ��رب � � ��ت ال � � �ي� � ��وت م� � � � ��اري ع��ن
س �ع��ادت �ه��ا ق ��ائ� �ل ��ة :ش �ك �ل �ن��ا ل�ج�ن��ة
ب ��رمل ��ان� �ي ��ة م� �ش� �ت ��رك ��ة م � ��ع م �ج �ل��س
التعاون الخليجي لتعزيز الحوار
ب�ي�ن�ن��ا وه ��ذا س�ي�س��اع��د ع�ل��ى ب�ن��اء
الثقة املشتركة.
وأض� ��اف� ��ت :ن��أم��ل ان ي �ت �ب��ع ه��ذا
االج�ت�م��اع االول اجتماعات اخ��رى
م �ش �ي��دة ب��ال �ج �ه��ود ال� �ت ��ي ت�ب��ذل�ه��ا
رئ� �ي� �س ��ة ب �ع �ث��ة م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون
ال�خ�ل�ي�ج��ي ام ��ل ال�ح�م��د ف��ي تعزيز
ال� �ع�ل�اق ��ات ب �ي�ن م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج ��ي م � ��ن ج� �ه ��ة واالت� � �ح � ��اد
االوروب ��ي وال�ب��رمل��ان االوروب ��ي من
جهة اخرى.
تحقيق االستقرار
م� ��ن ج ��ان� �ب ��ه ق � ��ال االم� �ي ��ن ال� �ع ��ام
ملجلس الشوري السعودي ورئيس
وف��د اللجنة البرملانية الخليجية

امل �ش �ت��رك��ة د .م �ح �م��د ع �ب��دال �ل��ه آل
ع� �م ��رو :ن �ح��ن ن �س �ع��ى ال� ��ى ت�ع��زي��ز
ال �ع�ل�اق��ات م�ع�ك��م ع �ل��ى اس� ��اس من
الثقة املتبادلة واملصالح املشتركة
مل� �ص� �ل� �ح ��ة ش � �ع� ��وب � �ن� ��ا وت� �ح� �ق� �ي ��ق
االستقرار في املنطقة.
واش� � ��ار آل ع �م��رو ال� ��ى ال �ق��ان��ون
الصادر من قبل البرملان االوروبي
ف ��ي ع� ��ام  2011وال� � ��ذي ي��دع��و ال��ى
ت�ح�ق�ي��ق ش��راك��ة اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة مع
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون الخليجي
موضحا ان�ن��ا نتطلع ال��ى تنشيط
هذه البنود واملبادئ املوجودة في
القانون ملصلحة الجانبني.
وأض� � � � � � ��اف :ن� �ح ��ن ك �ب��رمل��ان �ي�ي�ن
ن �ح �ت ��اج ال � ��ى م� �م ��ارس ��ة وت �ط �ب �ي��ق
ال �ع��دال��ة وال� �ق ��ان ��ون وامل��وض��وع �ي��ة
ونسعى للحصول على املعلومات
ب �ح �ي��ث ن� �ق ��وم ب ��ات� �خ ��اذ ق ��رارات� �ن ��ا
اع� �ت� �م ��ادا ع �ل��ى م� �ص ��ادر ب��رمل��ان �ي��ة
يعتمد عليها ال سيما اننا نعيش
ف � ��ي زم � � ��ن ال � � �ث� � ��ورة امل �ع �ل ��وم ��ات �ي ��ة
واالت� � � �ص � � ��االت امل� �ف� �ت ��وح ��ة ب �ح �ي��ث
يسهل تمرير االكاذيب واالشاعات.
واوض��ح ان الشعب الفلسطيني
عانى اكثر من  70عاما حيث واجه
القتل والنزوح والظلم واالضطهاد
واس � �ت � �م� ��رار س �ل �ط��ات االض �ط �ه��اد
االس � ��رائ� � �ي� � �ل � ��ي ف� � ��ي س� �ي ��اس ��ات� �ه ��ا
االستيطانية االرهابية غير عابئة
بالفلسطينيني.
ودع � ��ا ال� ��ى ح ��ل ع � ��ادل ل�ل�ق�ض�ي��ة
الفلسطينية وف�ق��ا مل�ب��ادرة السالم
العربية وق��رارات الشرعية الدولية
واق � � ��ام � � ��ة ال � � ��دول � � ��ة ال �ف �ل �س �ط �ي �ن �ي��ة
املستقلة على األراضي املحتلة منذ
عام .1967
وت � �ح� ��دث آل ع � �م ��رو اي � �ض ��ا ف��ي

العالقات االوروبية  -الخليجية
ام � � � ��ا رئ� � �ي� � �س � ��ة ب � �ع � �ث� ��ة م �ج �ل��س
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي ال ��ى االت �ح��اد
االوروب� ��ي ام��ل الحمد فرحبت في
ك �ل �م �ت �ه��ا ب ��ال� �ت� �ط ��ورات االي �ج��اب �ي��ة
ل�ل�ع�لاق��ات ب�ين االت �ح��اد االوروب� ��ي
ودول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
بعد عقد العديد م��ن االجتماعات
ال �ث �ن��ائ �ي��ة ك��اش �ف��ة ع ��ن ع �ق��د امل��زي��د
من االجتماعات بني الجانبني في
املستقبل القريب لتعزيز العالقات
االوروبية  -الخليجية.
ودع � � � ��ت ال � �ن� ��ائ � �ب� ��ة ف � ��ي م �ج �ل��س
ال� � � � � �ش � � � � ��ورى ال � � � �س � � � �ع � � � ��ودي ه� � ��دى
عبدالرحمن الحليسي في كلمتها
الى احترام الثقافات والقيم االخرى
وال � �ه� ��وي� ��ة م � �ش� ��ددة ع� �ل ��ى ت�ط�ب�ي��ق
م�ب��دأ ال�ت�س��ام��ح وع ��دم ال�ت�ش��دد مع
االختالفات في اآلراء والقيم.
وق � ��ال � ��ت ال� �ح� �ل� �ي� �س ��ي ان ال �ق �ي��م
االسالمية هويتنا وال احد يريد ان
يفقد هويته ونحن نريد ان نعززها
وننقلها الى االجيال الجديدة.
ك �م ��ا دع � ��ا ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال� �ن ��واب
الخليجيني خ�لال كلمات لهم في
االجتماع ال��ى تعزيز التعاون بني
الجانبني.
وعقب االجتماع قال االمني العام
ملجلس الشورى السعودي محمد
عبـــــداللـــه آل عمـــــــرو فــي تصــــــريح
لـ (كونا) ان االجتماع خرج بنتائج
ط �ي �ب��ة وان امل �ش ��ارك�ي�ن ف �ي��ه أك� ��دوا
اهمية عقد املزيد من االجتماعات
وتعزيز التعاون الثنائي.
واوض � � ��ح امل � �س� ��ؤول ال �س �ع��ودي
اننا اتفقنا ايضا على انشاء آلية
ل �ت �ع��زي��ز ال � �ح� ��وار ح � ��ول ال �ق �ض��اي��ا
الهامة لتحقيق النتائج.
وك � � � ��ان وف � � ��د ب� ��رمل� ��ان� ��ي ك��وي �ت��ي
ب��رئ��اس��ة ال�ن��ائ��ب عبدالله املعيوف
وعضوية النائب أحمد القضيبي
ت � ��وج � ��ه االرب � � � �ع� � � ��اء امل� � ��اض� � ��ي إل� ��ى
ال �ع��اص �م��ة ال �ب �ل �ج �ي �ك �ي��ة ب��روك �س��ل
ل �ل �م �ش��ارك��ة ف ��ي ال ��زي ��ارة ال��رس�م�ي��ة
للجنة البرملانية الخليجية املعنية
ب �ت �ع��زي��ز ال� �ع�ل�اق ��ات م� ��ع ال �ب ��رمل ��ان
األوروبي.

ماري :دول مجلس
التعاون الخليجي
شريك استراتيجي
مهم لالتحاد
األوروبي
آل عمرو :نحن
كبرلمانيين نحتاج
إلى ممارسة
وتطبيق العدالة
والقانون
والموضوعية
الحمد :نرحب
بالتطورات
اإليجابية للعالقات
بين االتحاد
البرلماني ودول
الخليج
الحليسي :ندعو إلى
احترام الثقافات
وتطبيق مبدأ
التسامح
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دعا الى شراكة حقيقية لمحاربته تشريعيا ورقابيا وشعبيا

الشايع :اتهام الشرفاء بذممهم المالية
أخطر أنواع الفساد في الكويت
اك��د رئ�ي��س لجنة ال �ش��ؤون املالية
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �ن��ائ��ب
فيصل الشايع أن اخطر انواع الفساد
امل�س�ت�ش��ري ل�لاس��ف ف��ي ال�ك��وي��ت هو
توجيه االتهام الى االخرين بذمتهم
امل��ال �ي��ة وال�ت�ع�س��ف بظلمهم بمجرد
رف � �ض � �ه ��م ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ط � �ل � �ب ��ات خ ��اص ��ة
مخالفة للقانون او لرفضهم تنفيذ
م ��ا ي � ��راد م �ن �ه��م ل �ص��ال��ح اف� � ��راد ع�ل��ى
حساب املال العام.
وق � � ��ال ال� �ش ��اي ��ع ردآ ع� �ل ��ى س� ��ؤال
صحفي حول رأيه في اسباب تفشي
ال �ف �س��اد ب��ال�ك��وي��ت ف��ي ع ��دة م�ج��االت
وك �ي �ف �ي��ة ال �ق �ض��اء ع �ل �ي��ه :ل�ل�اس��ف ان
تفشي الفساد اصبح ظاهرة تتزايد
س� �ن ��ة ع � ��ن س� �ن ��ة ف � ��ي ك � ��ل امل � �ج� ��االت
وال �ج �ه ��ات ول �ل �ف �س��اد ان� � ��واع ع��دي��دة

م� �ن ��ه م � ��ن ي �ق �ب ��ض رش � � ��وة ل�ت�س�ه�ي��ل
اج � ��راءات م�ع��ام�ل��ة م�خ��ال�ف��ة للقانون
وفي من يعطل معاملة غير مخالفة
وم �س �ت��وف �ي��ة ك� ��ل امل� �س� �ت� �ن ��دات ح�ت��ى
يقبض املقسوم.
وت��اب��ع ال �ش��اي��ع :ل �ق��د ب ��ات ال �ن��اس
ي �ش �ت �ك��ون م ��ن ت �ل��ك ال �ت �ص��رف��ات غير
االخ�ل�اق� �ي ��ة ال �ت ��ي ت �ح ��دث ف ��ي وض��ح
النهار دون خ��وف لعدم وج��ود رادع
يمنعهم من املطالبة باملقسوم النهاء
معاملتهم.
وعن رأيه في اخطر ان��واع الفساد
بالكويت قال الشايع :ان اخطر انواع
الفساد لالسف هو ان تتهم االخرين
بذمتهم امل��ال�ي��ة وال�ت�ع�س��ف بظلمهم
بمجرد انهم رفضوا تنفيذ طلباتك
املخالفة للقانون او تنفيذ م��ا تريد

فيصل الشايع

م �ن �ه��م ل �ص��ال��ح اف � � ��راد ع �ل��ى ح �س��اب
واحقية اخرين.
وش� � � � ��دد ال � �ش � ��اي � ��ع ع � �ل� ��ى ان ه� ��ذا

التعسف باالتهام الذي بات ملحوظا
ف��ي اآلون ��ة االخ �ي��رة ه��و اخ�ط��ر ان��واع
ال�ف�س��اد وخ��اص��ة اذا ال �ش��رف��اء منهم
ال يجد من يحميه ويقف معه وبات
امل��واط�ن��ون يبحثون ع��ن واس�ط��ة من
أج ��ل ال �ح �ص��ول ع�ل��ى ح�ق��وق�ه��م ال�ت��ي
كفلها لهم الدستور والقانون.
وط��ال��ب ال�ش��اي��ع الجميع بالقيام
ب � � � ��دوره وم � �ح� ��ارب� ��ة ك � ��ل م � ��ن ت �س��ول
ل ��ه ن �ف �س��ه ب��ات �ه��ام االخ ��ري ��ن ل�ت�م��ري��ر
م� �ص ��ال� �ح ��ه ال � �خ� ��اص� ��ة او م �ص��ال��ح
اق��رب��ائ��ه م �س �ت��درك��ا ب��ال �ق��ول :وك��ذل��ك
االمل كبير باملواطنني الشرفاء الذين
ي�ت�ع��ام�ل��ون م��ع ال�ج�ه��ات اذا ت�ب�ين ان
هناك من يحاول تعطيل معاملتهم
دون سبب حتى يقبض او من يطلب
م �ن �ه��م رش � ��وه ان ي �ت �ق��دم ب �ب�ل�اغ ال��ى

العوضي :المفاوضات اليمنية بالكويت
فرصة تاريخية لحقن الدماء
ق � � � ��ال رئ � � �ي� � ��س ل � �ج � �ن� ��ة ال � � �ش� � ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ن��ائ��ب ك��ام��ل ال�ع��وض��ي
إن امل�ف��اوض��ات اليمنية ف��ي الكويت
ت�ع�ت�ب��ر أس ��اس��ا مل��رح �ل��ة ج ��دي��دة في
ال�ي�م��ن ي�س��وده��ا ال�ت�ف��اه��م وال�ت��واف��ق
والتنسيق بني طرفي النزاع اليمني
م� �ش� �ي ��دا ب �ح �ك �م��ة وخ � �ب � ��رة وح �ن �ك��ة
حضرة صاحب السمو أمير الكويت
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح األح� � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
ال�ص�ب��اح ال ��ذي أع �ط��ى ل�ل�م�ف��اوض��ات
زخ �م��ا ج��دي��دا وأف �س��ح امل �ج��ال أم��ام
أف �ك��ار ج��دي��دة م��ن ش��أن�ه��ا أن ت�ق��رب
وجهة نظر الطرفني.
وأض � � ��اف ال� �ع ��وض ��ي ب � ��أن ت��دخ��ل
س� � �م � ��و األم� � � �ي � � ��ر ب � �ش � �ك� ��ل ش �خ �ص��ي
ولقاءه مبعوث األمم املتحدة لليمن
اس�م��اع�ي��ل ول��د ال�ش�ي��خ اح�م��د يعني
ب��أن ال�ح��ل ب��ات ق��ري�ب��ا م�ش�ي��دا ب��دور
س�م��و األم �ي��ر ف��ي إع �ط��اء دف�ع��ة قوية
ل �ل �م �ف��اوض��ات ك �م��ا أك ��د ول ��د ال�ش�ي��خ
ب�ق��ول��ه إن ل �ق��اء س �م��وه م��ع األط ��راف
ال �ي �م �ن �ي ��ة ك �ل��ا ع� �ل ��ى ح � � ��دة ك � � ��ان ل��ه
ال�ن�ص�ي��ب ال�ك�ب�ي��ر ف��ي ال��وص��ول إل��ى
األج��واء اإليجابية التي تم التوصل
ال� �ي� �ه ��ا ف � ��ي امل� � � �ش � � ��اورات م � ��ؤك � ��دا أن
س�م��وه استطاع تذليل ك��ل العقبات
ال �ت��ي ت �ع �ت��رض امل �ف ��اوض ��ات ون�ج��ح
في إعادتها إل��ى نصابها الصحيح

بخبرته ال�ك�ب�ي��رة وإي�م��ان��ه ب��وج��وب
ح��ل القضية اليمنية وك��ل القضايا
ال �ع��رب �ي��ة األخ � � ��رى ب �ش �ك��ل س�ي��اس��ي
م� �ق� �ب ��ول ل �ل �ش �ع ��وب ال� �ع ��رب� �ي ��ة ال �ت��ي
ن��ال��ت م ��ا ن��ال��ت م ��ن وي �ل��ات ال �ح��رب
والخراب وإص��رار سموه على إنهاء
املفاوضات بشكل إيجابي.
وأض � � ��اف ال �ع ��وض ��ي أن ال �ك��وي��ت
بقيادة حضرة صاحب السمو أدت
أدوارا مهمة في رأب الصدع وتقريب
وجهات النظر ونزع فتيل الكثير من
األزمات وخاصة في املنطقة العربية
واإلس�لام�ي��ة م�ش�ي��دا ب��رؤي��ة صاحب
السمو ونظرته املتفائلة لألمور بما
ي�س��اه��م ف��ي إي �ج��اد ح �ل��ول ت��واف�ق�ي��ة
ومنطقية قابلة للتنفيذ في قضايا
مستعصية.
وأع��رب العوضي عن أمله وثقته
ب �ق��درة ال �ك��وي��ت ع �ل��ى امل �س��اع��دة في
ح��ل امل�ش�ك�لات الكثيرة ال�ت��ي تعاني
م�ن�ه��ا ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة م �ث��ل ال �ع��راق
وس��وري��ا وليبيا وغيرها م��ن ال��دول
ال�ع��رب�ي��ة ال �ت��ي ت��واج��ه األزم� ��ات آم�لا
أن ت�ت��وص��ل األط� ��راف امل�ت�ن��ازع��ة إل��ى
ال�ح�ل��ول امل�ن��اس�ب��ة ل��وح��دة شعوبها
ورفاهيتها وتقدمها بعد أن عانت
ما عانته من ويالت الحرب والهجرة
والتشرد والفقر.

كامل العوضي

ك �م��ا أش � ��اد ال �ع��وض��ي ب��ال �ج �ه��ود
الكبيرة التي تبذلها وزارة الخارجية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �ق �ي��ادة وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الشيخ صباح خالد الحمد الصباح
ال � ��ذي أك� ��د أن ال �ح �ك��وم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
س �ت��وف��ر ك ��اف ��ة م �ت �ط �ل �ب��ات ال �ن �ج��اح
ل �ل �م �ف��اوض��ات ال �ي �م �ن �ي��ة م ��ع إص� ��رار
ال� �ح� �ك ��وم ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ع� �ل ��ى وض ��ع
ن�ه��اي��ة ل�ل�ص��راع ف��ي ال�ي�م��ن واع�ت�ب��ار
ف ��رص ��ة امل � �ف� ��اوض� ��ات ال �ي �م �ن �ي��ة ف��ي
الكويت فرصة تاريخية لحقن دماء
الشعب اليمني بكافة أطيافه وبداية
ن�ه��اي��ة ك��ل األزم� ��ات ال�ع��رب�ي��ة منوها
بتصريح وزي��ر الخارجية وتأكيده

على جاهزية دول الخليج لتمويل
م �ش��اري��ع إع� ��ادة اإلع �م��ار ب��ال�ت�ع��اون
م��ع املجتمع ال��دول��ي ف��ي اليمن فور
التوصل إلى الحل املناسب لألزمة.
وأث� �ن ��ى ال �ع��وض��ي ع �ل��ى ال �ج �ه��ود
الخليجية الجادة التي تبذلها دول
الخليج كلها وع�ل��ى رأس�ه��ا اململكة
العربية السعودية للخروج بحلول
ن��اج�ع��ة ف��ي ال�ي�م��ن وال � ��دول العربية
األخ � ��رى ب �ع��د أن ط ��ال أم ��د ال �ص��راع
وأدى إل ��ى ك� ��وارث إن�س��ان�ي��ة ودم ��ار
وخ � ��راب ف ��ي ك ��ل أرج � ��اء ه ��ذه ال ��دول
م ��ؤك ��دا أن ال �ه ��دن ��ة ك �ب ��داي ��ة إلن �ه��اء
ال �ص��راع س��وف ت�ع��ود ع�ل��ى الجميع
بالفائدة وتعيد نعمة األمن واألمان
على األشقاء اليمنيني والعرب كلهم.
وخ �ت��م ال �ع��وض��ي م�ن��وه��ا ب��ال��دور
اإلن � �س� ��ان ��ي ال � � ��ذي ي �س �ت �م��ر ح �ض��رة
ص � ��اح � ��ب ال � �س � �م ��و ف � ��ي أدائ � � � � ��ه ب �ك��ل
محبة وإص ��رار م��ؤك��دا أن املساهمة
ف� ��ي إن � �ه� ��اء ال� � �ح � ��روب ف� ��ي امل �ن��اط��ق
الساخنة هو عمل إنساني جماعي
ك�ب�ي��ر ي �ع��ود ب��ال�خ�ي��ر وامل�ن�ف�ع��ة على
ك��ل ال�ش�ع��ب دون اس�ت�ث�ن��اء ويعتبر
عمال إنسانيا أكبر تأثيرا من أعمال
اإلغاثة واملساعدات على أهميتها.

هيئة مكافحة الفساد.
ك � �م ��ا دع � � ��ا ال � �ش� ��اي� ��ع امل � �س ��ؤول �ي�ن
وامل ��واط� �ن�ي�ن ال ��ذي ��ن ي � ��رون ان ه �ن��اك
معامالت تم تمريرها وه��ي مخالفة
ول��م تستكمل االج � ��راءات القانونية
اي�ض��ا ال��ى اب�ل�اغ الهيئة ع��ن الفاسد
ليكون عبرة لغيره ويجب ان تقوم
الهيئة ب��دوره��ا امل�ن��وط بها م��ن أجل
محاربة ه��ذه اآلف��ة التي باتت تهدد
املجتمع.
وق� ��ال ال �ش��اي��ع :ال ت�ن�م�ي��ة ف ��ي ظل
وج ��ود ف �س��اد ول�لاس��ف ف ��ان ال�ف�س��اد
ب �س �ب��ب ت ��دخ�ل�ات ال �ب �ع��ض م ��ن أج��ل
اي �ق��اف ت�م��ري��ر امل �ع��ام�لات ال�ق��ان��ون�ي��ة
بات ينخر في اجهزة الدولة ويتضرر
منه بالدرجة االولى الشرفاء وقد ان
االوان بان يقوم كل واحد منا بدوره

امل�ن��وط ب��ه م��ن أج��ل تطهير البلد من
الفاسدين واملفسدين.
ك �م��ا اش� � ��اد ال� �ش ��اي ��ع ب��امل��واط �ن�ي�ن
ال �ح��ري �ص�ين ع �ل��ى ك �ش��ف ال �ف��اس��دي��ن
وس��راق امل��ال العام وال��ذي على ضوء
م ��اق ��دم ��وه م ��ن م �ع �ل��وم��ات ل�ل�ج�ه��ات
امل� �خ� �ت� �ص ��ه ت � ��م اح ��ال� �ت� �ه ��م ل �ل �ق �ض��اء
ملحاكمتهم.
وفي ختام تصريحه حض الشايع
على ض��رورة وج��ود شراكة حقيقية
مل �ح��ارب��ة ال �ف �س��اد ف��ي ال �ك��وي��ت س��واء
على الجانب التشريعي أو الرقابي
او الشعبي وبغير ذلك فال طبنا وال
غدا الشر.

الحريجي :ضرورة االبتعاد
عن االنتقائية في فحص
ملفات ذوي اإلعاقة
ش��دد النائب سعود الحريجي
ع � �ل� ��ى ض� � � � � ��رورة إن � � �ص� � ��اف ذوي
االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات ال � �خ� ��اص� ��ة وع � ��دم
ت� �ض ��رره ��م م� ��ن امل ��راج � �ع ��ات ال �ت��ي
ت �ج��رى ع �ل��ى امل �ل �ف��ات امل �ق �ي��دة في
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة ل� � �ش � ��ؤون ذوي
اإلعاقة.
وأش��ار الحريجي إل��ى أن��ه سبق
وأن أك � � ��د خ� �ل ��ال اج � �ت � �م� ��اع ل �ج �ن��ة
امل �ي ��زان �ي ��ات وال �ح �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ال ��ذي ن��اق��ش م�ي��زان�ي��ة الهيئة على
أه �م �ي ��ة م� ��راع� ��اة درج � � ��ات اإلع ��اق ��ة
امل� �خ� �ت� �ل� �ف ��ة م� ��وض � �ح� ��ا أن دخ� � ��ول
أش � �خ� ��اص أص � �ح� ��اء ت �ح ��ت غ �ط��اء
اإلعاقة ملشاركة ذوي االحتياجات
ف � ��ي ح� �ق ��وق� �ه ��م أم � � ��ر غ� �ي ��ر م �ق �ب��ول
إال أن ال �ت��دق �ي��ق الس �ت �ب �ع��اد م�ث��ل
ه� ��ذه ال� �ح ��االت ال��دخ �ي �ل��ة أال يجب
أال ت�ش��وب��ه االن�ت�ق��ائ�ي��ة وامل��زاج �ي��ة
م �ش �ي ��را ال � ��ى أن أى ان � �ح � ��راف ف��ي
ضبط مفاهيم اإلعاقة سيكون على
ح� �س ��اب ذوي االحتياجات وهو
األمر الذي ال نقبل به.
وأك ��د ال�ح��ري�ج��ي ان ه��ذه الفئة
لها حق على املجتمع ومؤسسات
ال � ��دول � ��ة وال ي �ن �ب �غ��ي ب � �ح� ��ال م��ن
األح ��وال أن ينتقص م��ن حقوقهم
م��وض �ح��ا أن االم� �ت� �ي ��ازات امل��ال�ي��ة

سعود الحريجي

ليست ه��ي فقط م�ح��ور االرت �ك��از
ب� � ��ل ي � �ج� ��ب ك � ��ذل � ��ك أن ت� � �ق � ��دم ك��ل
ال �ت �س �ه �ي�ل�ات ع �ل��ى ك ��ل األص� �ع ��دة
لذوي االحتياجات.
ودع � � � ��ا ال � � ��ى ض � � � � ��رورة ت ��وف �ي ��ر
امل � �ت � �ط � �ل � �ب � ��ات ك� � ��اف� � ��ة وت� �س� �خ� �ي ��ر
اإلم� �ك ��ان ��ات إلن� �ه ��اء م �ع��ان��اة ذوي
االح �ت �ي��اج��ات الخاصة مطالبا
ج �م �ي��ع وزارات ال � ��دول � ��ة ب��وض��ع
اس �ت��رات �ي �ج �ي��ة واض � �ح� ��ة ل �خ��دم��ة
املعاقني وتلبية احتياجاتهم.
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سنكون عثرة في طريق أي محاولة للمساس بجيب المواطن البسيط

الحمدان لـ «الدستور» :البرلمان الحالي من
شدد النائب حمود
الحمدان على أن المجلس
الحالي من أكثر المجالس
انجازا وإقرارا للتشريعات
الشعوبية والتنموية
مستطردا :ولكن نتمنى
من الحكومة تطبيق
هذه القوانين على أرض
الواقع وإصدار اللوائح
التنفيذية لهذه القوانين
للمساهمة في الرقي
والتطور للكويت مردفا:
إال أنه لألسف الحكومة
متباطئة في اصدار اللوائح
الداخلية.
وتابع الحمدان في حوار
مع «الدستور» :أؤكد
للجميع ان الوثيقة
االقتصادية ليست
مشروع قانون الفتا
إلى أنه ال خصخصة فيها
ال للتعليم وال الصحة
وال البترول وال غيرها
مؤكدا أن كل ما اثير
مجرد تكهنات ولكن ال
يوجد شيء واقعي بأن
هناك توجها لخصخصة
القطاعات الرئيسية في
الدولة قائال :سنكون
عثرة في طريق أي شخص
يحاول المساس بجيب
المواطن البسيط ومن
اصحاب الدخل المتوسط.
وفيما يلي نص الحوار:

• ح��دث لغط فيما يخص الوثيقة
االق �ت �ص��ادي��ة خ�ل�ال ال �ف �ت��رة امل��اض�ي��ة
ف� ��ال � �ب � �ع� ��ض ي � � �ق � ��ول ان � � �ه � ��ا م � �ش� ��روع
خصخصة ومنهم من يرى انها عبارة
عن خطة عمل مستقبلية فهل يمكن
ان توضح لنا ما الوثيقة االقتصادية
باعتبارك احد اعضاء اللجنة املالية؟
 ب � � ��اخ� � � �ت� � � �ص � � ��ار ال � ��وث� � �ي� � �ق � ��ةاالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ه � ��ي ع� � �ب � ��ارة ع��ن
مجموعة من التصورات والرؤى
املستقبلية للوضع االق�ت�ص��ادي
وامل � ��ال � ��ي ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت وع �ن��دم��ا
ق��دم �ت �ه��ا ال �ح �ك��وم��ة إل� ��ى مجلس
االم� ��ة ك ��ان ال �ه ��دف م ��ن ذل ��ك أخ��ذ
رأي ال� � � �ن � � ��واب ب � �ه� ��ا وت �س �ج �ي ��ل
مالحظاتهم حولها وتضمينها
ول��م يكن الهدف اق��راره��ا كقانون
ألن ال�ق��ان��ون يحتاج إل��ى تشريع
أو مل� � � �ش � � ��روع ق � � ��ان � � ��ون ي �ن �ظ �م��ه
وه ��ذا م��ا ك��ان��ت ت�ف�ت�ق��ده الوثيقة
االقتصادية.
ولكن للتوضيح هذه الوثيقة
ت�ش�م��ل ق��وان�ي�ن ت�ط�م��ح ال�ح�ك��وم��ة
ف ��ي ت�ط�ب�ي�ق�ه��ا م �س �ت �ق�ب�لا ل�ل��دف��ع
ب ��ال� �ع� �م ��ل ال� �ح� �ك ��وم ��ي ال �ت �ن �م��وي
وه � ��ذا ب��ال �ف �ع��ل م ��ا ح �ص��ل خ�ل�ال
ال �ج �ل �س��ة امل��اض �ي��ة ف �ق��د ن��وق�ش��ت
وت��م احالتها إل��ى اللجنة املالية
ل� �ت� �ض� �م�ي�ن م�ل��اح � �ظ� ��ات ال � �ن � ��واب
عليها كما ان الوثيقة ال تحتاج
إلى التصويت عليها ال بالرفض
وال املوافقة بل تحال بشكل كامل
للحكومة.
• هناك تخوفات من ان تكون هذه
الوثيقة متنفسا للحكومة لخصخصة
امل �ش��اري��ع ال��راب �ح��ة وامل� �ع ��ززة مل��وازن��ة
الدولة؟
 أؤك � ��د ل�ل�ج�م�ي��ع ان ال��وث �ي �ق��ةاالق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة ل� �ي� �س ��ت م� �ش ��روع
ق � ��ان � ��ون ف �ل��ا خ� �ص� �خ� �ص ��ة ف �ي �ه��ا
ال ل �ل �ت �ع �ل �ي ��م وال ال � �ص � �ح� ��ة وال
البترول وال غيرها وك��ل ما اثير
م �ج��رد ت �ك �ه�ن��ات ول �ك��ن ال ي��وج��د
ش ��يء واق �ع��ي ب ��أن ه �ن��اك توجها
لخصخصة القطاعات الرئيسية
ف� � ��ي ال � � ��دول � � ��ة وس� � �ن� � �ك � ��ون ع� �ث ��رة
ف ��ي ط ��ري ��ق أي ش �خ��ص ي �ح��اول
املساس بجيب امل��واط��ن البسيط
ومن اصحاب الدخل املتوسط.
الخصخصة
• سمعنا تصريحا ل��وزي��ر املالية
أن � ��س ال� �ص ��ال ��ح ان ال��وث �ي �ق��ة ت �ح �ت��وي
على خصخصة إدارات امل��دارس فما
تعليقك على ذلك؟
 ال ب��د ان ي �ع��رض علينا ه��ذااالم � ��ر ك �م �ش��روع ق ��ان ��ون ل�ن�ع��رف
م� ��ا م �ف �ه ��وم خ �ص �خ �ص��ة ادارات
املدارس وال يمكن ان نصوت على
شيء لم نره لآلن كما ال يمكن ان
ن�خ��وض ف��ي ش��يء ل�ي��س حاصل

حمود الحمدان

وان � �م� ��ا ه� ��و م� �ج ��رد ت �ص��ري �ح��ات
وت � � �ص� � ��ورات ورؤى ول� ��ذل� ��ك إذا
ك��ان��ت ال �ح �ك��وم��ة ب��ال �ف �ع��ل تتجه
إل ��ى خصخصة ادارات امل ��دارس
ف �ع �ل �ي �ن��ا ان ن �س �ت �م��ع ون �ن ��اق ��ش
ح �ت��ى ن� �ع ��رف إل � ��ى م� � ��اذا ت�س�ع��ى
ال �ح �ك��وم��ة م ��ن وراء خ�ص�خ�ص��ة
اإلدارات وع�ل�ي�ه��ا ت�ق��دي��م دراس ��ة
واف�ي��ة ملعرفة معايير نجاح هذا
األمر ولكن حتى اللحظة ما يزال
االمر مجرد رؤية وال يوجد شيء
ملموس.
الوثيقة االقتصادية
• م � � ��ا ال� � � � � ��ذي س � �ي � �ح � �ص� ��ل اآلن
بخصوص الوثيقة االقتصادية؟
 بعد ه��ذا اللغط ال��ذي حصلحول الوثيقة االقتصادية ارتأى
املجلس بمن فيه رئيس املجلس
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ض� � ��رورة إع� ��ادة
ال��وث �ي �ق��ة م � ��رة أخ� � ��رى ل�ل�م�ج�ل��س
ملناقشتها وتوضيح ما تحتويه
أم� � � ��ام اع� � �ض � ��اء امل� �ج� �ل ��س وأم � � ��ام
ال � �ش � ��ارع ال �ك ��وي �ت ��ي وس �ت �ن��اق��ش
خالل الجلسة املقبلة في  10مايو.
البديل االستراتيجي
• ف��ي ظ��ل انخفاض اس�ع��ار النفط
ورفضه من قبل النقابات النفطية فهل
ت��رى ان البديل االستراتيجي ال يزال
ق��اب�لا للتطبيق خ�لال ال�ف�ت��رة الحالية
ام ال؟
 ال �ب��دي��ل االس �ت��رات �ي �ج��ي غيرموجود في مجلس االم��ة ونحن
ح� �ت ��ى ال �ل �ح �ظ ��ة ال ن � �ع� ��رف م� ��اذا
يحتويه وم��ا ال �ه��دف م�ن��ه وم��اذا
سيفعل فيما يخص املتقاعدين
ويجب ان ن��راه ون��درس��ه ونعرف
م � ��ا ن �ت �ي �ج �ت��ه وال ب � ��د ان ي��أت��ي
للمجلس ونطلع على مواده.
• يقال انه موجود في لجنة املوارد

البشرية؟
 ال غير صحيح البديل ال يزاللدى الحكومة فقد جاء للمجلس
سابقا وعاد مرة اخرى للحكومة.
اإلضرابات
• ب �ع��د اض� � ��راب ال �ق �ط��اع ال�ن�ف�ط��ي
ه ��ددت ق�ط��اع��ات أخ ��رى م�ث��ل الصحة
ب��ال �ق �ي��ام ب� ��إض� ��راب م �م��اث��ل ل �ل �ق �ط��اع
النفطي ف��ي ح��ال طبق عليهم البديل
االستراتيجي فما رسالتكم لكل من
يريد القيام بإضرابات؟
 رسالتنا للجميع ه��ي ان أيمطالب يريدها اي شخص ال بد
ان ت�ك��ون م��ن خ�لال النقاش على
ال� �ط ��اول ��ة ل�ل�اس �ت �م��اع مل�ط��ال�ب�ه��م
وأن � ��ا ع �ل��ى دراي � � ��ة ان م ��ن ق��ام��وا
ب��اإلض��راب على علم ب��أن البديل
ل � ��م ي� �ط� �ب ��ق ع �ل �ي �ه ��م ب� �ع ��د ول �ك ��ن
هدفهم اس�ت�ب��اق االح ��داث ونحن
نؤكد ضرورة الحوار مهما ارتفع
سقف املطالب.
األكثر إنجازا
• كيف ترى التشريعات التي اقرها
مجلس االمة خالل الفصل التشريعي
الحالي؟ هل تلبي تطلعات الشارع؟
إن امل� � �ج� � �ل � ��س ال � � �ح� � ��ال� � ��ي م ��ن
أك �ث��ر امل �ج��ال��س إن� �ج ��ازا وإق� � ��رارا
ل� � �ل� � �ت� � �ش � ��ري� � �ع � ��ات ال � �ش � �ع � ��وب � �ي � ��ة
وال� �ت� �ن� �م ��وي ��ة ول� �ك ��ن ن �ت �م �ن��ى م��ن
ال�ح�ك��وم��ة تطبيق ه��ذه ال�ق��وان�ين
ع � �ل� ��ى أرض ال � � ��واق � � ��ع وإص � � � ��دار
اللوائح التنفيذية لهذه القوانني
ل�ل�م�س��اه�م��ة ف��ي ال��رق��ي وال�ت�ط��ور
للكويت.
ولألسف نالحظ أن الحكومة
م �ت �ب��اط �ئ��ة ف ��ي إص � � ��دار ال �ل��وائ��ح
ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ألغ � � �ل� � ��ب ال � �ق � ��وان �ي��ن
الصادرة من مجلس األمة وحتى
ل�ب�ع��ض م �ش��اري��ع ال �ق��وان�ين ال�ت��ي

ق��دم �ت �ه��ا ه ��ي وت � ��م إق � ��راره � ��ا م��ن
املجلس.
• ما سبب ذلك؟
س � �ب � ��ب ذل � � � ��ك أن ال� �ح� �ك ��وم ��ة
اع �ت��ادت ال�ت��راخ��ي وال�ت�ب��اط��ؤ في
عملها إضافة إلى ترهل الجهاز
الحكومي ما يتسبب في تعطيل
ص� ��دور ال �ل��وائ��ح ل �ه��ذه ال �ق��وان�ين
ون�ح��ن م��ن خ�ل�ال م�ن�ب��رك��م نطلب
م��ن الحكومة السرعة ف��ي عملها
لتثبت ل�ل�ن��واب أن�ه��ا ص��ادق��ة في
عملها.
ون� � �ح � ��ث ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة إلص � � ��دار
ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات مل� � �ك � ��اف � ��أة امل� �ص� �ي ��ب
وم � �ع ��اق � �ب ��ة امل� � �س � ��يء ب� �ع� �ق ��وب ��ات
ش� ��دي� ��دة وال� �ك� �ث� �ي ��ر م� ��ن م��وظ �ف��ي
ال �ق �ط��اع ال�ح�ك��وم��ي ي�ع�ت�ق��دون أن
الوظيفة الحكومية فقط لتمضية
الوقت وجمع األموال ونتمنى أن
ي �ك��ون ه �ن��اك ف��اع�ل�ي��ة ف��ي ق��وان�ين
الرقابة واملحاسبة.
التعيينات والترقيات
• هل الجهات الحكومة ال تزال تعج
بالفساد والتعيينات البراشتية حتى
الوقت الحالي؟
 ن �ح��ن ن��ؤك��د ض � ��رورة ت�ك��اف��ؤال�ف��رص ف��ي الترقيات وأن يكون
م �ق �ي ��اس ال �ت ��رق �ي ��ة ال �ت �ف ��ان ��ي ف��ي
ال �ع �م��ل ول �ي��س ب �ش �ك��ل ب��رش��وت��ي
يعتمد ع�ل��ى ال��واس �ط��ة وال �ق��راب��ة
وال �ق �ب �ي �ل��ة ون �ت �م �ن��ى ان ي�ن�ت�ه��ي
ذل��ك ونحن حريصون على عمل
ت� �ش ��ري� �ع ��ات إلن� � �ه � ��اء ه� � ��ذا االم � ��ر
ألن اب ��ن ال �ق �ط��اع أول ��ى بالترقية
وال � �ت ��درج ب��ال��وظ��ائ��ف ال�ح�ك��وم��ة
لكي ال يضع أي شخص آخر.
االستجوابات
• يعتبر املجلس الحالي من أكثر
امل�ج�ل��س ال�ت��ي ق��دم فيها اس�ت�ج��واب��ات
دون الوصول إلى طرح الثقة بالوزير
فهل ت��رى أن االس�ت�ج��واب أصبح أداة
غير مجدية؟
 ال �ك �ث �ي��ر م ��ن االس �ت �ج ��واب ��اترب� �م ��ا ال� �ه ��دف م �ن �ه��ا ل �ي��س ط��رح
ال �ث �ق��ة ف��االس �ت �ج��واب م ��ن امل�م�ك��ن
ان ي � �ك� ��ون ال � �ه� ��دف م� �ن ��ه ص� ��دور
ت ��وص �ي ��ات ل �ل ��وزي ��ر ل �ي �ل �ت��زم ب�ه��ا
ك �م��ا ي�م�ك��ن ان ي �ك��ون ال �ه��دف من
االس� � �ت� � �ج � ��واب ت �س �ل �ي��ط ال� �ض ��وء
ب�ش�ك��ل ك�ب�ي��ر ع�ل��ى ال�خ�ل��ل ول��ذل��ك
ع ��دم ط ��رح ال�ث�ق��ة ل�ي��س م�ع�ي�ب��ا ال
على النائب وال املجلس.
• م � � ��ا ردك ع� � �ل � ��ى م� � �ق � ��ول � ��ة إن
االستجواب بات مسرحية الهدف منه
التكسبات االنتخابية فقط؟
 -ال أع �ت �ق��د ذل � ��ك ألن � ��ه ال أح��د
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نقول للمعارضة
إن الحوار هو الحل
األمثل للخروج
بتوافق بين
الجميع
تصنيف جماعة
حزب اهلل كحزب
إرهابي خطوة في
الطريق الصحيح
نحن اآلن بانتظار
رأي الفتوى في
منع االختالط
ولكل حادث حديث
عدم طرح الثقة
في االستجوابات
ليس معيبا ال على
النائب وال المجلس
بعد اللغط
حول الوثيقة
االقتصادية
ارتأى المجلس
مناقشتها خالل
الجلسة المقبلة
في  10مايو
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بالعديد م��ن ال��دول العربية مثل
س ��وري ��ا وال� �ي� �م ��ن وال� � �ع � ��راق ف�ه��م
أجنحة إيران ويأتمرون بإمرتها
ويأخذون منها األموال.
• م��ا مطالبكم م��ن الحكومة فيما
يخص هذه الجماعة؟
 على وزارة الداخلية أن تكونع �ل��ى ق� ��در امل �س��ؤول �ي��ة وت �ش��دي��د
اإلجراءات ضد هؤالء اإلرهابيني
وال�ح��زم معهم وأن ت��أخ��ذ ال��دول��ة
أفعال ه��ذه الجماعة على محمل
ال �ج��د إلرس ��اء األم ��ن واألم� ��ان في
الكويت.

مستعدا أن يضيع وقته وجهده
م� ��ن ال � �ن� ��واب ل �ي �ق ��وم ب�م �س��رح �ي��ة
داخ � � ��ل ق ��اع ��ة ع� �ب ��د ال� �ل ��ه ال �س��ال��م
وأت��وق��ع أن جميع االستجوابات
املقدمة جاءت لوجود خلل داخل
ال � � ��وزارة اص �ب��ح ك �ب �ي��را وال �ن��ائ��ب
ه ��دف ��ه ان م �ع��ال �ج��ة ه � ��ذا ال �خ �ل��ل
�لأ وم��ا يخص ط��رح الثقة
ام��ام امل ِ
ب ��ال ��وزي ��ر ي �ع �ت �م��د ع �ل��ى ق �ن��اع��ات
النواب.
منع االختالط
• دع��وت سابقا ل�ن��دوة جماهيرية
ك � � ��ان ع� �ن ��وان� �ه ��ا «م � � �ه �ل ��ا ..ي � ��ا دع � ��اة
االخ� � � �ت� �ل ��اط» ل� �ل� �ض� �غ ��ط ع � �ل ��ى وزي � ��ر
التربية د .بدر العيسى لكي ال يسمح
ب � ��االخ � �ت �ل��اط ف� �ف ��ي ح � � ��ال ل � ��م ي �ط �ب��ق
ال� ��وزي� ��ر ح �ك��م امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
بمنع االخ �ت�ل�اط ف�م��ا االج � ��راءات التي
ستقومون بها؟
 ال��وزي��ر ل��دي��ه ل�ب��س ف��ي حكماملحكمة الدستورية وأعتقد انه
ع�ن��دم��ا ق ��رأ ح�ي�ث�ي��ات ال�ح�ك��م ظن
أن ال �ح �ك��م ي �ب �ي��ح االخ � �ت �ل�اط ف��ي
ال �ج��ام �ع��ات وه � ��ذا غ �ي��ر صحيح
ب ��رأي� �ن ��ا وب � �ع� ��د ذل� � ��ك أف � � ��اد ب��أن��ه
س � �ي � �س ��أل ال � �ف � �ت� ��وى وال� �ت� �ش ��ري ��ع
ونحن اآلن بانتظار رأي الفتوى
والتشريع لالستماع لرأيهم ومن
بعدها لكل حادث حديث.
التحالفات الدولية
• ك �ي��ف ت� ��رى دخ � ��ول ال �ك��وي��ت في
ت� �ح ��ال� �ف ��ات دول � �ي� ��ة م� ��ع دول م�ج�ل��س
التعاون الخليجي والدول االسالمية؟
 ت �ع��د ه ��ذه ال �خ �ط��وة م ��ن أه��مال� �خ� �ط ��وات ال �ت ��ي أق ��دم ��ت ع�ل�ي�ه��ا
ال� �ك ��وي ��ت ع� �ل ��ى م� � ��دى ال� �س� �ن ��وات
ال�س��اب�ق��ة وه ��ذا ام��ر الزم وواج��ب
ل�ح�م��اي��ة أم �ن �ن��ا ال��داخ �ل��ي ون�ح��ن
ن� � ��رى م � � ��اذا ي �ح �ص��ل ف� ��ي ال� � ��دول
االقليمية م��ن ص��راع��ات وح��روب
ول� ��ذل� ��ك ع �ل �ي �ه��ا ال � ��دخ � ��ول ب�م�ث��ل
ه��ذه التحالفات واالنتماء لكتلة
ق ��وي ��ة ن��رت �ب��ط ب �ه��ا وي��رت �ب �ط��ون
ب� �ن ��ا وب ��ال� �ن� �ه ��اي ��ة دول م �ج �ل��س
التعاون واحدة ومصيرها واحد
وت��اري�خ�ه��ا واح��د فهي ك��ل يكمل
بعضها البعض.
ف ��ال ��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة م�ت�ك��ام�ل��ة
وأك� � �ب � ��ر دل � �ي� ��ل ال� � �غ � ��زو ال� �ع ��راق ��ي
الغاشم ال��ذي تبلورت فيه أبهى
ص ��ور ال �ت�ل�اح��م وال �ت �ع��اض��د بني
ال � ��دول ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة وع � ��ادت ه��ذه
ال� � �ص � ��ورة امل � �ش ��رق ��ة م� � ��رة اخ � ��رى
ف��ي ح ��رب ال�ي�م��ن ض��د الحوثيني
امل�ن�ق�ل�ب�ين ع�ل��ى ال�ش��رع�ي��ة لتؤكد
املصير املشرك لهذه الدول.

الحمدان متحدثا خالل احدى الجلسات السابقة

تطبيق القانون
• ن ��اق ��ش امل �ج �ل ��س ف� ��ي س��اع �ت�ين
اس��اءات النائب د .عبد الحميد دشتي
ل � ��دول ال �خ �ل �ي��ج ف �م��ا االج � � � ��راءات ال �ت��ي
باستطاعة املجلس ال�ق�ي��ام بها تجاه
هذه االساءات؟
 ن � �ح ��ن ق� �م� �ن ��ا ب� � ��دورن� � ��ا ض��دد .النائب عبد الحميد دشتي من
خ�لال رفعنا الحصانة النيابية
ع� �ن ��ه وأك � ��دن � ��ا ض� � � ��رورة ت�ط�ب�ي��ق
ال� �ق ��ان ��ون ع �ل �ي��ه واج �ت �م �ع �ن��ا ف��ي
مكتب املجلس مع رئيس مجلس
األم � ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م ال�خ�م�ي��س
امل� ��اض� ��ي ل �ل �ت �ب��اح��ث ب ��ال ��رس ��ال ��ة
التي يطلب بها إج��ازة وانتهينا
إل � ��ى إح� ��ال� ��ة ال ��رس ��ال ��ة ل �ل �خ �ب��راء
الدستوريني لالستئناس برأيهم
ع �ل �م��ا أن ال� �ن ��ائ ��ب دش� �ت ��ي ط�ل��ب
اإلج� � � ��ازة ح �س��ب ن ��ص امل � � ��ادة 24
م��ن ال�لائ�ح��ة ال��داخ�ل�ي��ة للمجلس
وليس كما كان يفعل في السابق
يطلب ع��ذرا واآلن نحن بانتظار
رأي ال � �خ � �ب� ��راء خ� �ل��ال األس � �ب ��وع
ال �ح��ال��ي ل�ت�ط�ب�ي��ق ال �ق��ان��ون على
دشتي حسب اللوائح الداخلية.
• ورد في تقارير ديوان املحاسبة
م �ل��اح � �ظ � ��ات ع � �ل� ��ى أغ� � �ل � ��ب ال� �ج� �ه ��ات
الحكومية فما هو دوركم كنواب حيال
هذه املالحظات؟
 ال �ح �ك��وم��ة م�ط��ال�ب��ة بتسويةج�م�ي��ع امل�لاح �ظ��ات ال �ت��ي أورده ��ا
دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي ت �ق��اري��ره
ف � �م� ��ن غ � �ي� ��ر امل � �ق � �ب � ��ول ان ي �ب �ق��ى
الوضع داخ��ل الدوائر الحكومية
ي �س �ي��ر ض �م��ن إط � ��ار ف �ي��ه ال�ك�ث�ي��ر
م� ��ن األخ � �ط� ��اء وامل� �ث ��ال ��ب وي �ج��ب
تالفي جميع الشبهات الخاصة
ف��ي اإلن �ف��اق وامل �ي��زان �ي��ات ون��ؤك��د
رفضنا االعتداء على املال العام.

زيادة الكهرباء والماء
• ت��م إق� ��رار م �ش��رع ق��ان��ون زي ��ادة
تعرفتي امل��اء والكهرباء على السكن
االستثماري والتجاري واستثني منه
السكن الخاص ولكن هناك تخوفات
من انعكاسات هذه الزيادة على الحياة
املعيشية للمواطن فهل وردتكم طمأنة
حكومية لعدم ارتفاع األسعار؟
 ال أعتقد ذلك ألنه فيما يخصاالس� �ت� �ث� �م ��اري ف� �ه ��ي ع � �ب� ��ارة ع��ن
ش�ق��ق وال �ش �ق��ق م�ص��روف�ه��ا قليل
فال مبرر من زي��ادة األسعار كما
أن مبلغ الزيادة زهيد جدا.
وف �ي �م��ا ي �خ��ص ال �ت �ج��اري فهو
ح ��اص ��ل ع �ل��ى ح �ق��ه وزي� � � ��ادة ألن
ال�ق�س��ائ��م ال�ص�ن��اع�ي��ة وال�ت�ج��اري��ة
م ��أخ ��وذة م ��ن ال �ح �ك��وم��ة ب�م�ب��ال��غ
زهيدة فال مبرر لزيادة االسعار
ك� �م ��ا أن ه � �ن� ��اك دورا ل �ح �م��اي��ة
امل �س �ت �ه �ل��ك ف �ع �ل �ي �ه��م أن ي ��أخ ��ذوا
ع � �ل� ��ى ع ��ات� �ق� �ه ��م ض � �ب� ��ط أس � �ع� ��ار
السلع ومحاسبة املتالعبني في
األسعار.
ملف البدون
• هناك من يرى أن قضية البدون
أص �ب �ح ��ت م� �ج ��رد م �ل ��ف ل� �ل� �م ��زاي ��دات
ال�س�ي��اس�ي��ة ف �ه��ل ت ��رى ب�ص�ي��ص أم��ل
لحل هذه القضية؟
 نحن نعلم أن قضية البدونقضية إن�س��ان�ي��ة ف��ي امل �ق��ام األول
ويجب أن يكون هذا األمر فوق كل
اعتبار ونحن نقول إن الشخص
ال �ب��دون املستحق يجنس وغير
امل �س �ت �ح �ق�ين ي ��وف ��ر ل �ه��م ال �ع �ي��ش
الكريم من سكن ودراسة وغيرها
من متطلبات الحياة.
• يقال إن غير املستحقني سيتم
إرسالهم لجزر القمر؟
 -ال� �ش� �خ ��ص غ� �ي ��ر امل �س �ت �ح��ق

للجنسية وغير مستوف شروط
الجنسية فأين يذهب هذه رغبة
ل��ه ان ك ��ان ل �ج��زر ال �ق �م��ر أو ك�ن��دا
او استراليا اوغيرها ه��ذا يعود
ل �ل �ش �خ��ص ن� �ف� �س ��ه وه � � ��و ح �س��ب
رغ �ب �ت��ه ول �ك��ن ن��رف��ض إرس��ال �ه��م
كمجموعات.
• اتفق مجلس األمة على مجموعة
م� ��ن االول� � ��وي� � ��ات ف� ��ي ب� ��داي� ��ة ال �ف �ص��ل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال �ح��ال��ي وم�ن�ه��ا م��وض��وع
التوظيف فكيف ت��رى نسبة اإلن�ج��از
في هذا امللف؟
 نحن نريد تشجيع التوظيفف ��ي ال� �ق� �ط ��اع ال� �خ ��اص م ��ع ح�ف��ظ
وض� �م ��ان ��ة ع � ��دم ان � �ه� ��اء خ ��دم ��ات
امل ��وظ� �ف�ي�ن ال �ك ��وي �ت �ي�ي�ن ف� ��ي ه ��ذا
القطاع وفتح املنافسة لهم وهذا
م��ن أول��وي��ات�ن��ا ون�ح��ث الحكومة
ع� �ل ��ى إف � �س� ��اح امل � �ج� ��ال ل �ل �ش �ب��اب
ليساهموا في بناء الكويت لكي
ال يبقوا ضمن إطار معني متمثل
في القطاع الحكومي.
كما نطالب بتفعيل القوانني
ال �ت��ي ت�س�ه��م ف ��ي ت�ن�م�ي��ة ال�ق�ط��اع
الخاص مثل صندوق املشروعات
الصغيرة واملتوسطة وقانون B
 O Tال��ذي م��ن ش��أن��ه خلق فرص
عمل جديدة في القطاع الخاص.
خطوة على الطريق
• ك �ي��ف ت � ��رون ت�ص�ن�ي��ف ج�م��اع��ة
حزب الله على قائمة اإلرهاب؟
 ت� �ص� �ن� �ي ��ف ج � �م � ��اع � ��ة ح � ��زبال �ل��ه ك �ح��زب إره ��اب ��ي خ �ط��وة في
ال� �ط ��ري ��ق ال �ص �ح �ي ��ح وال ب� ��د أن
يكون هناك متابعة لألفراد الذين
ينتمون لهذا ال�ح��زب والداعمني
وامل ��ؤي ��دي ��ن ل ��ه ألن ت �ص��رف��ات �ه��م
تهد كيان ال��دول بدليل األسلحة
التي وجدت في الكويت والحرب
ال � �ت� ��ي ي� �خ ��وض ��ون� �ه ��ا ب ��ال ��وك ��ال ��ة

التدخالت اإليرانية
• كيف ترى التدخالت اإليرانية في
املنطقة؟
 إي� � ��ران دول � ��ة ع � ��دوة ون�ط�ل��بم�ن�ه��ا ع��دم ال�ت��دخ��ل ف��ي ال �ش��ؤون
الداخلية للدول وعليها االلتفات
ملشاكلها الداخلية واقتصادها
املنهار والبطالة املتزايدة لديها.
األغلبية المقاطعة
• األغلبية املقاطعة أعلنوا نيتهم
امل�ش��ارك��ة ف��ي االنتخابات املقبلة فما
تعليقك على ذلك؟
 ه� � ��ذه خ � �ط ��وة إل� � ��ى ال �ط��ري��قالصحيح وإصالحية وقد تسهم
بدفع عجلة التطور في البالد بما
يملكون من رؤى إصالحية.
• ما رسالتكم لهم؟
 نقول لهم إن الحوار هو الحلاألم� �ث ��ل م ��ع ال �ج �ه��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة
وال� ��وص� ��ول إل� ��ى ال �ع �ي��ش ال �ك��ري��م
ل �ل �م ��واط ��ن وي� �ج ��ب أن ي �م �ت �ل �ك��وا
ال � � �ق� � ��درة ع� �ل ��ى ف � ��ن امل � �ف� ��اوض� ��ات
للخروج بتوافق بني الجميع.
• تقدم عدد من النواب باقتراحات
لتغيير ال�ن�ظ��ام االن�ت�خ��اب��ي فهل تؤيد
تعديله أو بقاءه؟
 أن� ��ا أح� ��د االش� �خ ��اص ال��ذي��نوص �ل��وا إل��ى ه��ذا امل�ج�ل��س ضمن
ن � �ظ ��ام ال � �ص� ��وت ال � ��واح � ��د وه� ��ذه
ال �ت �ج��رب��ة م �س �ت �م��رة إل� ��ى أن يتم
ط� ��رح ن �ظ ��ام أف �ض ��ل م ��ن ه� ��ذا م��ن
النظام الحالي.
• كلمة أخيرة؟
 ن �ق��ول ال �ل �ه��م اح �ف��ظ ال�ك��وي��تمن كيد الكائدين ومكر املاكرين
وط� �ي ��ش ال �ط��ائ �ش�ي�ن وال �ل �ه ��م م��ن
أراد السوء في هذا البلد فاجعل
تدميره في تدبيره.

على الحكومة
إصدار تشريعات
لمكافأة المصيب
ومعاقبة المسيء
المقياس في
الترقية التفاني
في العمل وليس
الواسطة والقرابة
والقبلية
البديل االستراتيجي
غير موجود في
مجلس األمة
ومازال لدى
الحكومة
نؤكد ضرورة
الحوار مهما ارتفع
سقف المطالب
للمضريبن
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الدويسان يستعجل البدء في صيانة
الطرق المتهالكة
ق ��ال ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال��دوي �س��ان
ان ال� �ط ��رق ��ات ف� ��ي ال� �ك ��وي ��ت ب��ات��ت
على وضع ال يحتمل فكلما رزقنا
ال� �ل ��ه ب� �ق� �ط ��رات م ��ن ام � �ط ��ار ال �خ �ي��ر
م� ��ن ال� �س� �م ��اء خ� � ��رج ل� �ن ��ا ال �ح �ص��ى
م� ��ن االرض ل �ي �ق �ل��ب ال� �ف ��رح ��ة ال ��ى
غ��م ي �ض��رب وج��وه �ن��ا ك�ل�م��ا س��رن��ا
على ال�ط��رق��ات س��واء الرئيسية او
الداخلية.
واض��اف الدويسان في تصريح
ل � � ��ه ام � � � ��س أن وزارة االش � � �غ� � ��ال

خ �ص �ص��ت ف� ��ي م �ي��زان �ي �ت �ه��ا ل �ع��ام
 2017/2016اكثر من نصف مليار
دي� � �ن � ��ار ل� �ل� �م� �ش ��اري ��ع اإلن� �ش ��ائ� �ي ��ة
وال�ص�ي��ان��ة واالس�ت�م�لاك��ات العامة
وقد اقتربنا من نصف العام وحتى
ه��ذه اللحظة الطرقات على حالها
ول��م ن� َ�ر اي ص�ي��ان��ات ف��ي االسفلت
املتطاير على ال�ط��رق��ات الرئيسية
على االقل.
وانتقد الدويسان ترك الطرقات
خ� ��اص� ��ة امل� �ت� �ج� �ه ��ة وال � �ق � ��ادم � ��ة م��ن

وال � ��ى م �ط��ار ال �ك��وي��ت م �ث��ل ط��ري��ق
امل �ل ��ك ف �ي �ص��ل  50ف ��ي ال��وص �ل��ة م��ا
ب�ين تقاطعي «ال�خ��ام��س وال��راب��ع»
بهذا الوضع متسائال كيف يشعر
امل � �س ��ؤول ��ون ف ��ي وزارة االش� �غ ��ال
بعد ان يصطدم زوار الكويت فور
خروجهم م��ن امل�ط��ار ال��دول��ي بمثل
ه��ذه امل�ن��اظ��ر م�ش��ددا على ض��رورة
االس � � � � ��راع ف � ��ي اص� �ل� ��اح ال� �ط ��رق ��ات
الرئيسية وعدم تركها بهذا املنظر.
فيصل الدويسان

الحمدان للعلي :لماذا سلمت إدارة
حديقة الشهيد لمؤسسة لوياك؟
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ح� �م ��ود ال �ح �م ��دان
سؤاال الى وزير التجارة والصناعة
د.يوسف العلي جاء فيه :افتتح أمير
ال�ب�لاد الشيخ صباح األح�م��د حفظه
الله حديقة الشهيد ي��وم 2015/3/3
ولقد أسست حديقة الشهيد كأكبر
حديقة عامة في الكويت لتكون رمزا
وطنيا لذكرى شهداء الكويت قديما
وح��دي�ث��ا ول�ك��ن ل��وح��ظ وج��ود بعض
ال �ف �ع��ال �ي��ات واألن� �ش� �ط ��ة وال� � � ��دورات
ال �غ��ري �ب��ة ال �خ��ارج��ة ع��ن إط� ��ار ال��دي��ن
وال�ق�ي��م وال �ع��ادات م�م��ا ج�ع��ل الكثير
م��ن م��رت��ادي الحديقة يتخلون عن
زي ��ارت� �ه ��ا واالس� �ت� �م� �ت ��اع ب �م��راف �ق �ه��ا
وم��ن ه��ذه األن�ش�ط��ة جلسات اليوغا
امل �خ �ت �ل �ط��ة (ش � �ب ��اب وف� �ت� �ي ��ات) ف��رق
م��وس �ي �ق �ي��ة (ع � ��زف وغ� �ن ��اء ورق� ��ص)
وم� �ط ��رب�ي�ن م ��ن ش �ت��ى ب� �ق ��اع ال �ع��ال��م
س�ه��رات وح�ف�لات وأم�س�ي��ات غنائية
و شعرية وفنية أم�س�ي��ات مهرجان
عدسة الشبابي فيها فنون موسيقية
وتشكيلية وسينمائية ع��رض أفالم
ل �ي��وم امل� ��رأة ال �ع��امل��ي دورات للطاقة
واالس � �ت � ��رخ � ��اء م� �ج� �م ��وع ��ات ل�ل�س�ي��ر
وامل �ش��ي ف��ي ال�ح��دي�ق��ة ي�خ�ت�ل��ط فيها
الشباب بالفتيات.
وق��د ي�ك��ون ه�ن��اك بعض األنشطة

وال �ف �ع ��ال �ي ��ات امل �ف �ي ��دة ال� �ت ��ي ت�س�ل��ط
ال �ض��وء ع �ل��ى ت� ��راث ال �ك��وي��ت ال�ق��دي��م
وب�ع��ض األنشطة ل�ل�ق��راءة ومحادثة
األطفال بالقصص داخل الحديقة.
وتبني بعد ذل��ك ان ه��ذه األنشطة
أو ال �ف �ع��ال �ي��ات ال ت �م��ت إل� ��ى م�ك�ت��ب
ال �ش �ه �ي��د ب �ص �ل��ة أب � ��دا وال ي�ن�ظ�م�ه��ا
امل�ك�ت��ب ول �ي��س ل��ه ع�ل��م أو أي ��ة عالقة
بها إن�م��ا ال�ق��ائ�م��ون عليها مؤسسة
ت�س�م��ى ل��وي��اك وه ��ي م��ؤس�س��ة ت�ق��وم
ع � �ل� ��ى ال� � �ت� � �ط � ��وع وت� � �ح � ��ث ال � �ش � �ب ��اب
ع�ل��ى ال �ت �ط��وع وأع �م��ال ال�خ�ي��ر ول�ك��ن
ظاهرها الصالح وباطنها التغريب
وخلط الشباب بالفتيات والتعاون
م��ع ب�ع��ض س �ف��ارات ال ��دول األورب �ي��ة
وامل� �ع ��اه ��د ال ��دراس � �ي ��ة وال �ج��ام �ع��ات
الخاصة والجامعة األمريكية لعمل
َ
ورش أو ج�ل��ب ف��رق غ�ن��ائ�ي��ة وك��ذل��ك
لها أنشطة خيرية و تطوعية رائعة
ال نختلف عليها واملؤسسة لها مقر
وهو املدرسة القبلية التي لها أهمية
تاريخية في مجال التعليم لدولتنا
الكويت وت��م تسليمهم إدارة حديقة
الشهيد كما أنها مدعومة من وزارة
األعالم و الهيئة العامة للرياضة بل
ال ن�خ�ف��ي ع�ل�ي�ك��م أن ��ه ب�ع��د ال�ب�ح��ث و
التحري ت�ب نّ�ّي� أن ه��ذه املؤسسة لها

حمود الحمدان

أف� ��رع ع��دي��دة ف��ي ل �ب �ن��ان وال�ب�ح��ري��ن
ومصر و شعارها شعار املاسونية.
ق��د ت�ك��ون ه��ذه امل��ؤس�س��ة خ�ط��را على
ال�ش�ب��اب وع�ق��ول�ه��م ف�ه��ي تسهل لهم
ال�غ�ن��اء و االخ �ت�لاط و سفر الفتيات
ل �ل �خ��ارج ب�ح�ج��ة ال �ت �ط��وع أو كفريق
رياضي كروي وتسهل لهم كل ما هو
مخالف للعقيدة و الدين و العادات و
التقاليد لذا يرجى إفادتي وتزويدي
باآلتي:
مل��اذا سلمت إدارة حديقة الشهيد
ملؤسسة ل��وي��اك كما سلموا لها من
قبل املدرسة القبلية؟

وما هدف مؤسسة لوياك من طرح
برامجها وأنشطتها وفعالياتها في
حديقة عامة أغلب مرتادوها جاؤوا
ليؤكدوا شعورهم الوطني وليرفهوا
ع� ��ن أن �ف �س �ه ��م ف� ��ي ج �ع �ل �ه��ا ح��دي �ق��ة
مخصصة لفئة معينة من الناس؟
وك � � �ي� � ��ف ي � �س � �م� ��ح ب � ��إق � ��ام � ��ة ه � ��ذه
ال �ف �ع��ال �ي��ات ف��ي ح��دي �ق��ة ت�ح�م��ل اس��م
ال�ش�ه�ي��د ال ��ذي ض�ح��ى ب��دم��ه ونفسه
رخ �ي �ص��ة م �ق��اب��ل ال ��دف ��اع ع ��ن أرض ��ه
و ع��رض��ه ل�ت�ك��ون مقابلها جلسات
استرخاء غير الئقة تضم الجنسني
م� � �ع � ��ا ي � � �ق� � ��وم� � ��ون ب � � �ح� � ��رك� � ��ات غ �ي ��ر
م�ح�ت�ش�م��ة؟ وم ��ن ض �م��ن ال�ف�ع��ال�ي��ات
أيضا إقامة حفالت غنائية.
وم��ا ال�ش��رك��ات ال�ت��ي ت��م اع�ط��اؤه��ا
ح � ��ق ت � �ق ��دي ��م ه � � ��ذه االن� � �ش� � �ط � ��ة؟ م��ع
ت� ��زوي� ��دي ب �ن �س �خ��ة م� ��ن ال �ت��رخ �ي��ص
واس��م ص��اح��ب الترخيص وم��ا نوع
النشاط وعلى أي أس��اس يستغلون
حديقة الشهيد؟ مع تزويدي بنسخة
م ��ن ع �ق��د االت� �ف ��اق وي ��رج ��ى ت��زوي��دي
بكشف بالرسوم التي تم تحصيلها
من هذه الشركات خالل الستة شهور
املاضية.

أبل يسأل الصالح عن شركة
المشروعات السياحية
وج��ه النائب د.خليل اب��ل س��ؤاال
ال ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ووزي� � � � � ��ر امل � ��ال � �ي � ��ة ووزي� � � � � ��ر ال �ن �ف ��ط
ب��ال��وك��ال��ة ان ��س ال �ص��ال��ح ج ��اء ف�ي��ه:
بما أن شركة املشروعات السياحية
ه� ��ي إح � � ��دى امل ��ؤس � �س ��ات ال �ت��اب �ع��ة
ل��وزارة املالية والتي تشرف عليها
وت� �ت ��اب ��ع ن� �ش ��اط أع �م ��ال �ه ��ا ون �ظ ��را
لوجود استفسارات حول املشاريع
ال�س�ي��اح�ي��ة وت �ط��وي��ره��ا واألن�ش�ط��ة
املزمع تأهيلها ونظام عمل الشركة
التي من املفترض أن تحقق للدولة
أرب� � ��اح� � ��ا م � ��ن خ �ل ��ال اس �ت �ث �م ��اره ��ا
ل �ل �م �ش��اري��ع ال �س �ي��اح �ي��ة وامل� ��راف� ��ق
ال�ت��ي تستغلها ل��ذا ي��رج��ى إف��ادت��ي
وتزويدي بما يلي:
م� � ��ا ه� � ��ي م � �ش� ��اري� ��ع ال� �ت� �ط ��وي ��ر
ال �س �ي ��اح �ي ��ة ال � �ت ��ي ت �ع �م��ل ش��رك��ة
امل � � �ش� � ��روع� � ��ات ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة ع �ل��ى
إن�ش��ائ�ه��ا وت�ح��دي�ث�ه��ا وامل �ش��اري��ع
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ك� �م ��راف ��ق ت��رف �ي �ه �ي��ة
ل�خ��دم��ة ال�ج�م�ه��ور وزي� ��ادة ال��دخ��ل
ل� �ل ��دول ��ة وذل � � ��ك خ� �ل��ال ال� �س� �ن ��وات

د.خليل ابل

امل ��ال� �ي ��ة م ��ن  2010-2009وح �ت��ى
نهاية السنة املالية ()2015-2014؟
وما تم بشأنها ومدى جاهزيتها
ح �ت��ى ت��اري��خ ط ��رح ه ��ذا ال �س��ؤال؟
وإذا كان بعضها متوقفا فما هي
األس�ب��اب املانعة من افتتاحها أو
ال �ب��دء ف��ي إن �ج��ازه��ا س� ��واء ك��ان��ت
أعمال صيانة أو أعماال إنشائية.

الخميس :لن نقبل المساس
بممثلي األمة
ق� � ��ال ال � �ن ��ائ ��ب ع� �ل ��ي ال �خ �م �ي��س
إن ع � ��دم ق �ب ��ول ��ي وص � ��ف اع �ض ��اء
مجلس األم ��ة ب��امل�ن��ادي��ب ج��اء من
منطلق غيرتي على هذه السلطة
ال �ت �ش ��ري �ع �ي��ة وال � �ت � ��ي ه � ��ي ت�م�ث��ل
الشعب فهم يرغبون ف��ي إنقاص
شأنها لغايات في أنفسهم.
وأكد الخميس أنه اعترض على
ه��ذا ال��وص��ف ألن��ه ج��اء بالتعميم
ع�ل��ى ج�م�ي��ع أع �ض��اء ال�س�ل�ط��ة في
جميع املجالس ول��م تكن منصبة
ع �ل��ى ف �ئ��ة م �ع �ي �ن��ة ل ��ذل ��ك ال ن�ق�ب��ل
املساس.
وأشار الخميس الى عدم قبول
املساس بمجلس االمة الذي وجد
ل �ل��رق��اب��ة وامل �ح��اس �ب��ة وال �ت �ش��ري��ع
وال��دف��اع عن حقوق املواطنني فال
ي�ع�ت�ق��د اح ��د م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن أن�ن��ا
سنقبل هذه التصرفات.

علي الخميس

وشدد الخميس على أن من لم
يحاسب من يتهجم على السلطة
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة م ��ن أح � ��د م �س��ؤول��ي
الحكومة فليتحمل تبعات ذلك.

aldostoor

األحد  24رجب  01 . 1437مايو 2016

قراءة

09

تكليف لجنة الشباب والرياضة دراسة المخالفات المالية للهيئات الرياضية مع االستعانة بديوان المحاسبة

المجلس يستثني المواطنين في السكن
االستثماري من تعرفة الكهرباء والماء
خلصت جلسة مجلس
األمة العادية
والتكميلية من دور
االنعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي
الرابع عشر المنعقدة
في  26و 27أبريل
 2016إلى إقرار المداولة
الثانية لتعرفة الكهرباء
والماء بأغلبية 48
عضوا واستثناء
المواطنين الذين
يسكنون في السكن
االستثماري من التعرفة
الجديدة شريطة أال
يكون مستفيدا من
الدعم في سكن آخر.
كما كلف المجلس
لجنة الشباب والرياضة
دراسة المخالفات
المالية للهيئات الرياضية
مع االستعانة بديوان
المحاسبة ووافق على
طلب المرأة واألسرة
بدعوة المجلس األعلى
لألسرة ومركز األبحاث
لبحث قضايا المرأة كما
اتفق المجلس على
عرض وثيقة اإلصالح
االقتصادي على مجلس
األمة في  10مايو.
وإلى التفاصيل:

تالوة أسماء الغائبين
عن الجلسة
ت � �م� ��ت ت � �ل � ��اوة أس � � �م� � ��اء ال� � �س � ��ادة
األع �ض��اء امل�ع�ت��ذري��ن ع��ن جلسة 26
و 27أبريل وأسماء الغائبني والذين
ل� ��م ي� �ك ��ون ��وا م� �ت ��واج ��دي ��ن ال �س��اع��ة
ال�ت��اس�ع��ة ص�ب��اح��ا وامل�ن�ص��رف�ين عن
ال�ج�ل�س��ة امل��اض �ي��ة امل�ن�ع�ق��دة ف��ي 12
و 13أبريل  2016دون إذن أو إخطار
وأس� �م ��اء األع� �ض ��اء ال ��ذي ��ن ت�غ�ي�ب��وا
ب �ع��ذر س��اب��ق أو م��ن دون ��ه ع��ن ع��دم
حضور اجتماعات اللجان الدائمة
واملؤقتة وتقرير عن غياب األعضاء
بعذر أو من دون عذر عن اجتماعات
لجان املجلس الدائمة واملؤقتة من
 10حتى  21أبريل 2016م.
إجازة دشتي
أح� � � � ��اط رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
م��رزوق الغانم املجلس علما خالل
ج �ل �س��ة ب �ط �ل��ب م ��ن ال �ن��ائ��ب د .عبد
ال �ح �م �ي��د دش �ت��ي م� ��ؤرخ ف ��ي  20من
أب��ري��ل ال� �ج ��اري ي �ط��ال��ب ف �ي��ه منحه
اج��ازة وفقا للمادة  24م��ن الالئحة
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة م ��رف ��ق ب� ��ه ت �ق��ري��ر ط�ب��ي
م � �ص� ��دق ع �ل �ي ��ه م � ��ن ق� �ب ��ل ال �ج �ه ��ات
الطبية املعنية ت�ق��رر ع��رض الطلب
ع �ل��ى م �ك �ت��ب امل �ج �ل��س ألخ� ��ذ ال� ��رأي
ال��دس �ت��وري م��ن خ �ب��راء دس�ت��وري�ين
وم��ن ل��دي��ه م��ن ال �ن��واب رأي ف��ي ه��ذا
املوضوع.
التصديق على المضابط
ص� ��ادق امل �ج �ل��س ع �ل��ى امل�ض�ب�ط�ت�ين:
/1350أ بتاريخ 2016/4/12م و/1350ب
بتاريخ 2016/4/13م .وف��ي سياق هذا
البند طالب النائب روض��ان الروضان
ب ��أن ي �ك��ون ه �ن��اك دور إع�ل�ام��ي ل ��وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ل �ت��وض �ي��ح إج � � ��راءات ال � ��وزارة
ب�ش��أن أي معلم يعتدي على ط��ال��ب أو
طالبة.
وخ�لال التصديق على املضابط
ت�ح��دث ع��دد كبير م��ن ال �ن��واب حول
قرار املجلس بشأن وثيقة اإلصالح
االقتصادي واملالي وطالبوا بإعادة
مناقشتها حتى ال يفهم غياب نقاش
ال � �ن� ��واب ل �ل��وث �ي �ق��ة غ �ط ��اء س�ي��اس�ي��ا
للحكومة لتنفيذ مضامينها.
وف � ��ي ه � ��ذا ال� �س� �ي ��اق أك � ��د رئ �ي��س
م �ج �ل��س االم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م أن
وثيقة االصالح املالي واالقتصادي
ال تتطلب تصويت املجلس عليها
باملوافقة أو بالرفض ألنها ليست
تشريعا موضحا أن��ه سيتم ادراج
ك ��ل ت ��وص� �ي ��ات االع � �ض� ��اء وآرائ � �ه ��م
ب� �ت� �ق ��ري ��ر ل� �ج� �ن ��ة ال � � �ش� � ��ؤون امل ��ال� �ي ��ة

الصالح :الوثيقة
تتحدث عن
خصخصة إدارة
الصحة والتعليم
فقط

الغانم مترئسا جلسة مجلس األمة السابقة

واالقتصادية البرملانية.
وتحدث النائب سلطان اللغيصم
ق��ائ�لا إن ��ه ت��م ال�ت�ض�ل�ي��ل ف��ي ت ��داول
الوثيقة عارضا فيديوهات خاصة
بخصخصة قوانني ومنها القطاع
النفطي.
وظ � �ه� ��ر ف �ي �ه��ا ال� �ن ��ائ ��ب ال �س��اب��ق
ع�ب��دال��رح�م��ن ال�ع�ن�ج��ري وه��و يؤكد
أه� �م� �ي ��ة اق� � � ��رار ق� ��ان� ��ون خ�ص�خ�ص��ة
املصافي النفطية كما ظهر النائب
ال �س��اب��ق ع �ل��ي ال ��راش ��د وه ��و ينتقد
امل� � ��واط� � ��ن ال � � � ��ذي ي� �ع� �م ��ل ب ��ال �ق �ط ��اع
الحكومي.
وع� �ق ��ب ال �ل �غ �ي �ص��م ق� ��ائ �ل�ا :إن �ه��م
عقدوا  40ندوة ضدنا وهم من دعوا
إلى الخصخصة.
بدوره قال النائب صالح عاشور
إن وثيقة اإلصالح لم تتم مناقشتها
ف��ي املجلس ول��م نضع مالحظاتنا
ح ��ول� �ه ��ا خ� �ص ��وص ��ا أن � �ن ��ا رف �ض �ن��ا
ض��م ال �ت �ق��اري��ر ال �ث�لاث��ة ال� � ��واردة من
ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي ��ة وم �ن��اق �ش �ت �ه��ا م�ع��ا
والوثيقة تحتاج إل��ى نقاش واس��ع
ون�ح��ن ب�ح��اج��ة أن ن�ع��رف م��ن وزي��ر
ال�ص�ح��ة كيفية خصخصة امل��راف��ق
الصحية وكيفية خصخصة املرافق
ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وع �ل��ى أي أس � ��اس يتم
خصخصة  97محطة وقود.
وع� �ق ��ب ال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م ق��ائ�ل�ا:
غ �ي��ر ص �ح �ي��ح أن ال �ت �ص��وي��ت ع�ل��ى
املوضوعات الثالثة بتصويت واحد
وت �م��ت إح��ال��ة ال��وث�ي�ق��ة ال ��ى اللجنة
امل ��ال� �ي ��ة ب �ت �ص ��وي ��ت م� �ن� �ف ��رد وغ �ي��ر
صحيح أنكم قدمتم طلبا للتصويت
على املناقشة ن��داء باالسم فطلبكم
لم يكتمل عدده والدستور يؤكد أنه
ال يخصص مرفق إال بقانون ومن
ك��ان ي��ري��د أن يتصيد على املجلس

فهذه مشكلتنا لكننا مستمرون في
ع�م�ل�ن��ا وف ��ي ن�ه��اي��ة األم� ��ر ستذهب
الوثيقة بتوصياتها إلى الحكومة.
في حني قال رئيس اللجنة املالية
فيصل الشايع إن الحكومة تقدمت
برؤيتها لإلصالح االقتصادي بناء
على طلب مجلس األم��ة واستمعنا
كلجنة إلى وجهات النظر املختلفة
واملتخصصني م��ن جميع الجهات
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة وغ � � �ي � ��ر ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة
واس �ت �م �ع �ن��ا إل ��ى م�لاح �ظ��ات �ه��م وت��م
تضمينها في تقرير اللجنة املالية
ث ��م ق� ��دم ال � �ن� ��واب م�ل�اح �ظ ��ات وك ��ان
يفترض إحالتها للحكومة ونحن
مستعدون ملناقشتها أكثر من مرة.
وأك� � ��د ال� �ش ��اي ��ع ع � ��دم وج� � ��ود ف��ي
ال��وث �ي �ق��ة م��ا ي�ت�ص��ل ب��امل��زاع��م ال�ت��ي
ت � �ق ��ول ب� ��إط�ل��اق ي� ��د ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف��ي
التخصيص.
ب � � � � ��دوره ش � � ��دد ال � �ن� ��ائ� ��ب م �ح �م��د
ال �ج �ب��ري ع �ل��ى أن ال ��دس �ت ��ور يمنع
خصخصة التعليم أو ال�ص�ح��ة إال
بقانون.
وق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب ج� �م ��ال ال �ع �م��ر إن
ال�ح�ك��وم��ة ت�م�ل��ك ات �خ��اذ ال�ع��دي��د من
اإلج� � � � � ��راءات م �ث ��ل زي� � � ��ادة ال �ب �ن��زي��ن
وخ�ل�اف �ن��ا أال ت �ك ��ون ه� ��ذه ال��وث �ي �ق��ة
ب�م�ن��زل��ة غ �ط��اء س �ي��اس��ي للحكومة
لتفعل ما تشاء لذلك أحذر الحكومة
من مغبة الذهاب إل��ى ق��رارات تضر
ب ��امل ��واط ��ن ألن� �ن ��ا ف ��ي ه � ��ذه ال �ح��ال��ة
سنفعل أدواتنا.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف
الزلزلة :كل ما ورد في الوثيقة وزائد
عليه ثالثة أضعاف تم إق��راره��ا في
مجلس  2009ب��اإلج�م��اع باستثناء
ثالثة منهم رئيس املجلس م��رزوق
ال � �غ� ��ان� ��م وت � �م� ��ت م� �ن ��اق� �ش ��ة وث �ي �ق��ة

اإلصالح ونحن رجال دولة وعلينا
النظر ل�لأم��ور بنظرة ثاقبة ونقدم
مصلحة الكويت التي تتطلب اتخاذ
مجموعة من اإلجراءات االقتصادية
مطالبا بتجسيد مبدأ التعاون بني
السلطتني التشريعية والتنفيذية.
ب� � � � ��دوره ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ع �ب��دال �ل��ه
التميمي إن البعض ي�ح��اول إيهام
ال � � �ش� � ��ارع ب� � ��أن ه� � ��ذا امل� �ج� �ل ��س ض��د
امل ��واط ��ن ول ��م ن�س�م��ع م ��ن ال�ح�ك��وم��ة
ت��وض�ي��ح امل�ق�ص��ود بالوثيقة ون��زع
ف� �ت� �ي ��ل األزم� � � � � ��ة ون� � �ح � ��ن أص �ب �ح �ن��ا
امل�ت�ح��دث�ين ب��اس��م ال�ح�ك��وم��ة ويجب
أن تحسم املسألة ب��أن ه��ذه الوثيقة
ل �ي �س ��ت ق ��ان ��ون ��ا م� �ل ��زم ��ا وب � �م� ��ا أن
الحكومة لم تتحدث عنها فيجب أن
تحفظ في اللجنة املالية.
ف��ي ح�ي�ن وص ��ف ال �ن��ائ��ب ح�م��دان
العازمي وثيقة اإلصالح بالخطيرة
والتي ال تقل خطورتها عن رفع دعم
الكهرباء واملاء ألننا نمنح الحكومة
بموجبها تفويضا التخاذ ق��رارات
تضر باملواطنني وموضوع يناقش
 4أش �ه��ر ف ��ي ال�ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة وت�م��ر
بالنهاية في هذه الطريقة.
بدوره قال رئيس املجلس مرزوق
ال� �غ ��ان ��م :ال ي �ن �س��اق اح � ��د وراء م��ن
يتصيد للمجلس ودورن ��ا املوافقة
او الرفض على التشريعات.
أما النائب فيصل الكندري فاتهم
من انتقدوا املجلس الحالي بأنهم
احتفلوا بكيكة ال �ـ 137مليار دينار
ال� �خ ��اص ��ة ب �خ �ط��ة ال �ت �ن �م �ي��ة ون �ح��ن
ملتزمون بالدستور.
وأب� ��دى ال �ن��ائ��ب د .ع�ب��د ال��رح�م��ن
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رئيس المجلس :ال نتحمل مسؤولية الوثيقة
االقتصادية بل ما بها من تشريعات
تتمة المنشور ص09
ال �ج �ي��ران ت�خ��وف��ه م��ن ان ي �ك��ون ه��ذا
ال� �ت ��وج ��ه م� ��ن ض� �غ ��وط ��ات ال� �خ ��ارج
م �ع �ت �ب��را ان م ��ا ي� �ح ��دث م� ��ن ت��وج��ه
للخصخصة م��ن ت��داع �ي��ات ال��رب�ي��ع
العربي.
وت �س��اءل ال�ن��ائ��ب علي الخميس:
ه� ��ل ال ��وث� �ي� �ق ��ة إل� ��زام � �ي� ��ة ل �ل �ح �ك��وم��ة
ب��ال �خ �ص �خ �ص��ة؟ م ��ؤك ��دا ان� �ه ��ا غ�ي��ر
م �ل��زم��ة ل�ل�م�ج�ل��س او ل�ل�ح�ك��وم��ة اال
ب�ع��د ت��رج�م��ة م��ا ورد ب�ه��ا ف��ي ش��أن
ال �خ �ص �خ �ص��ة م ��ن خ �ل��ال ال �ق��وان�ي�ن
وت �ك ��ون م�ح��اس�ب�ت�ن��ا ب �ع��د م�ن��اق�ش��ة
القانون والتصويت عليه.
وعقب النائب د .ع��ودة الرويعي
ع� �ل ��ى ال� � �ن � ��واب ال � ��ذي � ��ن ل � ��م ي �ق ��دم ��وا
م�ل�اح �ظ��ات �ه��م ال � ��ى ال �ل �ج �ن��ة امل��ال �ي��ة
مطالبا بتقديمها اآلن ال��ى اللجنة
قبل مناقشتها الجلسة املقبلة.
واع � �ت � �ب ��ر ال � �ن ��ائ ��ب د .ع� �ب ��د ال �ل��ه
الطريجي ان املوضوع ليس متعلقا
ب��ال��وث �ي �ق��ة ب ��ل م �ع��رك��ة ان �ت �خ��اب��ات
ق��ادم��ة ب ��دأت اآلن وعلينا ان نكون
واثقني بأنفسنا الفتا ال��ى ان لجنة
حماية األم��وال العامة صوتت على
احالة بيع شركة املنتجات الزراعية
وشركة تعليم قيادة السيارات الى
ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وس �ن��وض��ح ك�ي��ف
ك� ��ان� ��ت ت � �ب� ��اع ال � �ش� ��رك� ��ات ف � ��ي ع �ه��د
املجالس السابقة لنوابه.
وشدد نائب رئيس مجلس األمة
م �ب��ارك ال �خ��ري �ن��ج ع �ل��ى ان امل�ج�ل��س
لن يوافق على كل ما يتعارض مع
ال��دس�ت��ور وال�ق��ان��ون ول�ي��س معقوال
ما قاله الطريجي.
وأبدى النائب عدنان عبدالصمد
تخوفه من ان تكون وثيقة اإلصالح
االق�ت�ص��ادي ذري�ع��ة الت�خ��اذ ق��رارات
معينة وق��ان��ون الخصخصة ال��ذي
ت� �م ��ت امل� ��واف � �ق� ��ة ع �ل �ي ��ه ك� � ��ان ي �ن��ص
ع �ل��ى وض ��ع ض��واب ��ط للتخصيص
م��ن ض�م�ن�ه��ا ال�س�ه��م ال��ذه �ب��ي وه��ذا
للتوضيح.
وق��ال ال�غ��ان��م :املشكلة ليست في
امل��واف�ق��ة على ال�ق��ان��ون لكن املشكلة
ف�ي�م��ن ت �ن��اق��ض م��ع م �ب��ادئ��ه ي��واف��ق
سابقا واآلن يعتبرها بيعا للبلد.
ب � � � ��دوره رأى ال � �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
املعيوف ان املقاطعني يبحثون عن
اي قضية للعودة ال��ى االنتخابات
وم � � ��ادة ل� �ل ��دخ ��ول م ��ن خ �ل��ال ات �ه��ام
املجلس بانه يبيع البلد.
وش � � ��دد ال� �ن ��ائ ��ب م ��اج ��د م��وس��ى
على ان املجلس استمر خالل ثالث
سنوات في انجازاته ولم يلتفت الى
االصوات التي تريد تشويه صورته
وم � ��ن ي � ��رد ال� �ت ��رش ��ح ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات
ف �ل �ي �ت��رش��ح ل� �ك ��ن ال ي� �ش ��وه ص� ��ورة

الخالد :اللجنة
العليا للجنسية
تعكف على غربلة
ملفات أبناء
الكويتيات

جانب من الجلسة السابقة

امل �ج �ل��س ون �ق��ول �ه��ا ب��ال �ف��م امل �ل �ي��ان:
نحن ل��ن ن��واف��ق على اي ق��رار يمس
املواطنني فهم من يشوهون صورة
املجلس.
وعقب نائب رئيس ال��وزراء وزير
املالية انس الصالح على مداخالت
ال �ن��واب ب�ق��ول��ه أع�ل��م أن ه�ن��اك وقتا
خ � ��اص � ��ا مل� �ن ��اق� �ش ��ة ه � � ��ذه ال ��وث� �ي� �ق ��ة
بالجلسة املقبلة لكن بداية يسرني
تهنئة اململكة ال�ع��رب�ي��ة السعودية
ال �ش �ق �ي �ق��ة ب��رؤي �ت �ه��م االق �ت �ص��ادي��ة
وال��رؤي��ة السعودية حتى  2035في
حني ان رؤيتنا قصيرة االجل.
وأكد الصالح ان وثيقة االصالح
ص � � ��درت م� ��ن م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ف��ي
 14م � � ��ارس وه� � ��ي خ� �ط ��ة ت �ن �ف �ي��ذي��ة
لخطة التنمية ال�ت��ي اق��ره��ا مجلس
االم��ة مؤكدا ان قانون التخصيص
ح �ظ��ر ع �ل��ى ال �ح �ك��وم��ة خ�ص�خ�ص��ة
بعض القطاعات وامل�ج�ل��س االعلى
ل �ل �ت �خ �ص �ي��ص ي �ع �م��ل وف� �ق ��ا مل ��ا ه��و
م� �س� �م ��وح ب � ��ه م � ��ن خ �ل ��ال ال� �ق ��ان ��ون
 2010/37ويحرص على طرح % 40
بالشركة املساهمة للمواطنني من
خالل اكتتابات عامة.
وش ��دد ال�ص��ال��ح ع�ل��ى ان��ه ل��م ي��رد
ف� ��ي ال ��وث� �ي� �ق ��ة ن� �ق ��ل اي م �ل �ك �ي��ة م��ن
الحكومة الى جهة اخ��رى وتحدثت
ف��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي ق �ب��ل ي��وم�ين
للتوضيح فيما يخص تخصيصها
ال �ت �ع �ل �ي��م وال� �ص� �ح ��ة ف� �ه ��ذ االج � � ��راء
ي�ت�ط�ل��ب ال �ت �ق��دم م��ن ق �ب��ل ال�ح�ك��وم��ة
الى املجلس التخاذ ما يراه مناسبا
ون � �ح� ��ن ن � �ت � �ح ��دث ع � ��ن ت �خ �ص �ي��ص
االدارة ال �ص �ح �ي��ة او ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
وليس نقل امللكية.
واك � ��د ال �ص��ال��ح ان ال�ت�خ�ص�ي��ص
ال ي �ك��ون م��ن خ�ل�ال ق��ان��ون ال�ش��راك��ة
او ق��ان��ون التخصيص كما ان ذلك
يتطلب اق��رار ق��ان��ون املنافسة ال��ذي
تعمل عليه الحكومة االن.

وب�ين الصالح ان الوثيقة نصت
ع�ل��ى ان�ه��ا ت�ح�ت��اج ال��ى  15تشريعا
ل�ت�ن�ف�ي��ذ ال ��رؤي ��ة ول �ك��ن ال ي �ج��وز ان
ن � �ش� ��رح ت� �ف ��اص� �ي ��ل ت� �ل ��ك امل� �ش ��اري ��ع
بالوثيقة ومن آثارها خارج املجلس
متهما ب��ان�ه��ا أط�ل�ق��ت ي��د الحكومة
في بيع البلد والخصخصة ال يعي
االنظمة والقوانني املعمول بها في
الدولة.
ف��ي ن �ه��اي��ة ال �ن �ق��اش ق ��رر مجلس
األم � � � ��ة ع � � ��رض وم � �ن� ��اق � �ش� ��ة وث �ي �ق ��ة
اإلص �ل��اح االق �ت �ص��ادي وامل ��ال ��ي في
الجلسة املقبلة التي ستعقد بتاريخ
 10م ��اي ��و امل �ق �ب��ل ع �ل��ى أن ت��واص��ل
لجنة الشؤون املالية واالقتصادية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة دراس� �ت� �ه ��ا وإدراج ك��ل
ت � ��وص� � �ي � ��ات االع � � � �ض� � � ��اء وارائ� � � �ه � � ��م
بتقريرها الذي سيرفع إلى املجلس.
األوراق والرسائل الواردة
ن � �ظ� ��ر امل � �ج � �ل� ��س ب � �ن� ��د األوراق
وال��رس��ائ��ل وان �ت �ه��ى إل ��ى ال� �ق ��رارات
التالية:
– واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس ��ال ��ة
رئ �ي��س ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة
ال�ت��ي يطلب فيها م��واف�ق��ة املجلس
ع � �ل� ��ى ت� �ك� �ل� �ي ��ف ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب � ��دراس � ��ة
امل�خ��ال�ف��ات امل��ال�ي��ة لبعض الهيئات
ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة م � ��ع ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل �ل��ري��اض��ة وب��االس �ت �ع��ان��ة ب ��دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة وذل� ��ك خ�ل�ال ال �ف �ت��رة من
 2012/10/1ح �ت��ى ن �ه��اي��ة م ��ارس
2016م.
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى رس ��ال ��ةرئ�ي��س لجنة امل ��رأة واألس � ��رة :التي
يطلب فيها موافقة املجلس على أن
تقوم اللجنة بدعوة املجلس األعلى
ل�لأس��رة وم��رك��ز امل��رأة لألبحاث في
جامعة الكويت إلى اجتماع لبحث
ال�ق�ض��اي��ا املتعلقة ب�ش�ئ��ون األس��رة
واملرأة.

وك� � ��ان أول امل �ت �ح��دث�ي�ن ف ��ي ب�ن��د
ال��رس��ائ��ل ال� � ��واردة ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف
ال��زل ��زل ��ة وق � ��ال :اع �ت �ق��د ان امل�ج�ل��س
االع � �ل� ��ى ل�ل��اس� ��رة ي� �ج ��ب ان ي �ك��ون
امل �ص��در مل��ا ي �ط��رح ف��ي ل�ج�ن��ة امل ��رأة
واالس � � � � ��رة م� �ش� �ي ��را ال� � ��ى ان� � ��ه ت �ق��دم
برسالة كرئيس للجنة االول��وي��ات
ال��ى رئيس املجلس بهدف مناقشة
ال � �ت ��أم �ي�ن ال� �ص� �ح ��ي ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن
بجلسة الثالثاء لكن تمت احالتها
الى مكتب املجلس.
وذكر ان قانون التأمني الصحي
ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن ت ��م ت�ع �ط�ي��ل ت�ن�ف�ي��ذه
م��ن ق�ب��ل دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة رغ��م ان��ه
ت ��م ت �خ �ص �ي��ص  20م �ل �ي��ون دي �ن��ار
للتأمني الصحي في ه��ذه امليزاينة
لكنها ل��م ت�ص��رف بسبب ع��دم اخذ
امل��واف �ق��ة م��ن ق�ب��ل دي ��وان املحاسبة
م� �ط ��ال� �ب ��ا ب � � ��إص � � ��دار ت� ��وص � �ي� ��ة م��ن
م �ج �ل��س االم� � ��ة ل� ��دي� ��وان امل �ح��اس �ب��ة
ب��ال �ت �ص��وي��ت ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى منح
الحكومة ميزانية التأمني الصحي
للمتقاعدين.
ام� ��ا ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال �ل��ه امل �ع �ي��وف
ف � �ت � �ن� ��اول رس � ��ال � ��ة ل �ج� �ن ��ة ال �ش� �ب ��اب
وال ��ري ��اض ��ة م ��ؤك ��دا اه �م �ي��ة ت�م�ك�ين
ال�ل�ج�ن��ة م��ن ال�ت�ح�ق��ق م��ن ان املبالغ
ال�ت��ي ص��رف��ت ل�لات �ح��ادات وال�ل�ج��ان
االوملبية تمت بوجه حق وحسبما
ه� ��و م� �ع� �م ��ول ب� ��ه ام ال خ ��اص ��ة ان
ت �ل��ك ال �ل �ج��ان واالت � �ح� ��ادات ل��م تقف
م� ��ع ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي اي � �ق� ��اف ال �ن �ش��اط
الرياضي.
وق��ال املعيوف :م��ن ام��ن العقوبة
اس��اء االدب فإلى اآلن لم تتم احالة
املتجاوزين من االتحادات واللجنة
االوملبية الى النيابة.
بدوره قال النائب صالح عاشور:
ال وزارة الشباب وال لجنة الشباب
وال ��ري ��اض ��ة ف�ع�ل�ت��ا ش �ي �ئ��ا م ��ن اج��ل
ع ��ودة ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي ف�لا ي��زال

ق ��رار االي �ق��اف ن��اف��ذا وال �ن��اس تريد
شيئا على ارض الواقع.
وب �ي��ن ع� ��اش� ��ور ان � ��ه ع �ل ��ى ال ��رغ ��م
م ��ن ان� �ن ��ا ع �ل��ى وش � ��ك ال� ��دخ� ��ول ف��ي
ان �ت �خ��اب��ات االن��دي��ة ال��ري��اض �ي��ة ف��ان
ال�ح�ك��وم��ة ل��م ت�ت�ق��دم ب�ق��ان��ون ينص
على اجرائها وفق القوانني الدولية
وم � �س� ��ار االص� �ل� ��اح ال� ��ري� ��اض� ��ي ف��ي
ال �ك ��وي ��ت ب �ع �ي ��دون ع �ن��ه ك ��ل ال�ب�ع��د
ف��ال�ح�ك��وم��ة م �ت��أخ��رة واالن �ت �خ��اب��ات
على االبواب.
وع � ��ن ال ��رس ��ال ��ة ال �ث��ان �ي��ة ت �ح��دث
ع ��اش ��ور م �ش �ي��را ال� ��ى ان� ��ه ت ��م ب�ح��ث
ك �ي �ف �ي ��ة ت� �م� �ك�ي�ن امل� � � � ��رأة ال �ك��وي �ت �ي��ة
اقتصاديا وسياسيا وف�ق��ا ملنظور
االم��م امل�ت�ح��دة وه��و م��ا يحتاج الى
اخ � ��ذ م ��واف� �ق ��ة امل �ج �ل��س ل�لاج �ت �م��اع
م��ع املجلس االع�ل��ى ل�لأس��رة ومركز
ابحاث املرأة بجامعة الكويت.
وق ��ال ان وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ت��وس��ع
في تجنيس زوجات الكويتيني لكن
ن�ح�ت��اج م�ن��ه ق ��رارا لتجنيس ازواج
ال�ك��وي�ت�ي��ات وم�ن�ح�ه��م االول��وي��ة فال
يمكن ان ينتظروا أكثر من ذلك.
وت �ح��دث وزي� ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ق��ائ�لا:
ع�ن��دم��ا س��اع��دن��ا ام �ه��ات الكويتيني
التي زوجها كويتي كانت ملفاتهن
م � �ت ��راك � �م ��ة وك � � � ��ان ال� � �ه � ��دف ت �م �ك�ين
اب �ن��ائ �ه��ن م ��ن االل �ت �ح��اق ب��ال�ك�ل�ي��ات
العسكرية للراغبني منهم.
وأض � � � ��اف :ن� �ح ��ن ب� �ص ��دد غ��رب �ل��ة
امللفات الخاصة بأبناء الكويتيات
واالن ننتظر م�ل�ف��ات�ه��م ف��ي اللجنة
العليا ونحن قلصنا بعض امللفات
ب��ازال��ة االزدواج �ي��ة عبر ال�غ��اء ملف
بنت الكويتية املتزوجة من كويتي
واالس��راع بتجنيسها وتحريك دور
االم الكويتية واش�ك��ر ع��اش��ور على
االهتمام باملرأة ودور املرأة.
ف��ي وق ��ت ش ��دد ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه
ال�ت�م�ي�م��ي ع�ل��ى اه�م�ي��ة دع ��م االس ��رة

ال �ك��وي �ت �ي��ة م� ��ن ق �ب ��ل ه � ��ذا امل �ج �ل��س
وب � �ش� ��أن ال� ��ري� ��اض� ��ة ق � � ��ال :وض �ع �ن��ا
املسمار االخ�ي��ر ف��ي نعش الرياضة
ال�ك��وي�ت�ي��ة وت��م اس�ت�ب�ع��اد ال�ك�ف��اءات
الكويتية واستحوذ على الرياضة
امل�س�ت�ف�ي��دون منها وال �ت �ط��اول على
املال العام ضرب الرياضة.
ب � � � ��دوره اك� � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
الطريجي ان الحكومة تحتاج الى
م ��واج� �ه ��ة م� ��ن اخ� �ت� �ط ��ف ال ��ري ��اض ��ة
وهناك  3ماليني تصرف الشخاص
ي �ق �ف��ون ض ��د ال �ك��وي��ت وي �ت �ح��رك��ون
ضدها ويجب ان يكون هناك تقييم
للجان واملراكز الرياضية التي تقف
ضد الكويت.
وش� ��دد ال�ط��ري�ج��ي ع�ل��ى ش�ك��اوى
تصل ال��ى لجنة الشباب والرياضة
ب�س�ب��ب االح �ت ��راف ال �ج��زئ��ي وكشف
الفاسدين املستفيدين من هذا الفتا
ال� ��ى ان وزي � ��ر ال �ش �ب��اب ف ��ي م�ع��رك��ة
ش ��رس ��ة وال� �ت� �ص ��وي ��ت ع �ل��ى اي �ق��اف
ال �ن �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي س �ي �ك��ون ب�ع��د
شهرين من االن اما ان ينجح الوزير
وح�ك��وم�ت��ه او ينتصر اح�م��د الفهد
وعصابته.
وطالب النائب عدنان عبدالصمد
وزي��ر ال�ش�ب��اب ب��االس��راع ف��ي تقديم
م �ي��زان �ي��ة ه �ي �ئ��ة ال �ش �ب��اب ح �ي��ث ل��م
تصل الى االن.
وع�ق��ب وزي��ر ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة
الشيخ سلمان الحمود بقوله :نحن
نمر بمرحلة دقيقة والكويت تهتم
بالشباب ول�لاس��ف الكبير مشاكل
الرياضة انعكست على الشباب وملا
جاء ابوالشباب صاحب السمو قدم
امل� �ش ��روع ال��وط �ن��ي ال �ك��وي��ت تسمع
وان �ت �ه��ى ال� ��ى وج � ��ود م �ش �ك �ل��ة ل��دى
ال�ش�ب��اب ف��ي كيفية ال�ت�ع��ام��ل معهم
وك� ��ان ام��ام �ن��ا اص �ل�اح م��ا ل��م يمكن
اص�لاح��ه ف��ي  25س�ن��ة وت��م ذل��ك من
خالل انشاء وزارة للشباب وهدفها
تمكني الشباب ودعمهم.
واش� ��ار ال �ح �م��ود ال ��ى ان ص��اح��ب
ال �س �م��و خ �ص��ص ج ��ائ ��زة ل�ل�ش�ب��اب
وه ��و م��ا ح ��دا ب��االم�ي�ن ال �ع��ام ل�لام��م
املتحدة الرس��ال رسالة يشيد فيها
ب �ه��ذا ال �ت��وج��ه واك ��د ف�ي�ه��ا ان ه�ن��اك
دولة تكرم الشباب هي الكويت.
ول� �ف ��ت ال� �ح� �م ��ود ال � ��ى ان وزارة
املالية تعمل االن على فك التشابك
بني هيئة الرياضة وهيئة الشباب
وسيتم تقديم القانون قريبا فهناك
اهتمام خاص بقضية الخصخصة
وان ش � � ��اء ال � �ل� ��ه ي � �ك� ��ون م �س �ت �ق �ب��ل
الرياضة مشرقا.
ووصف النائب عبدالله املعيوف
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العمير :أحلنا كل
المتسببين في
ظاهرة تطاير
الحصى إلى النيابة
والمواطن لن
يشعر بالنتائج إال
بعد فترة زمنية

قانون  2012/26باملعيب مؤكدا ان
االن��دي��ة ل��م تتمكن م��ن جمع اعضاء
ال �ج �م �ع �ي ��ة ال� �ع� �م ��وم� �ي ��ة وف � � ��ق ه ��ذا
القانون وكان من ضمن التعديالت
ال�ت��ي اق ��رت ال �ص��وت ال��واح��د ونحن
م� �ن ��ذ  3اس ��اب� �ي ��ع اق � ��ررن � ��ا ال� �ص ��وت
الواحد وهو في عهدة املجلس االن
واالي� �ق ��اف ه��و ق�ض�ي��ة ن �ف��وذ ول�ي��س
قانونا.
االقتراحات أثناء الجلسة
ن � �ظ� ��ر امل � �ج � �ل� ��س م � �ج � �م ��وع ��ة م��ن
االق � �ت� ��راح� ��ات ال� �ت ��ي ق ��دم �ه ��ا ب�ع��ض
األع �ض��اء أث�ن��اء الجلسة وذل��ك على
النحو التالي:
 واف � � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ع� �ل ��ى إع � � ��ادةالتقرير الثالث عشر للجنة حماية
األم ��وال العامة ع��ن املخالفات التي
ش��اب��ت م� �ش ��روع وزارة ال ��دف ��اع في
شراء طائرتي شحن بما قيمته 450
مليون دوالر إل��ى اللجنة مل��زي��د من
الدراسة.
 واف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ن�ظ��ر طلبقدمه  10نواب بتخصيص ساعتني
من جلسة األربعاء التكميلية عقب
بند األسئلة ملناقشة مشكلة تطاير
الحصى في شوارع الكويت.
األسئلة
نظر املجلس بند األسئلة وذل��ك
على النحو التالي:
 النائب فيصل الدويسان عقبع �ل��ى ج � ��واب ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد
ال�خ��ال��د ع��ن امل��زاي��ا للعسكريني من
منتسبيها القياديني قائال :لألسف
ال � � � � ��وزارة ل� ��م ت� �س ��او ب�ي��ن امل �ح �ق �ق�ين
امل ��دن � �ي �ي�ن وال� �ع� �س� �ك ��ري�ي�ن ف �ش �م �ل��ت
العسكريني ولم تشمل املدنيني.
 ال�ن��ائ��ب أح �م��د الري ع�ق��ب علىجواب وزير املواصالت وزير الدولة
ل �ش ��ؤون ال �ب �ل��دي��ة ع�ي�س��ى ال �ك �ن��دري
ع��ن م��دى ق��ان��ون�ي��ة تشكيل ال�ل�ج��ان
ال �ق��ان��ون �ي��ة وال �ف �ن �ي��ة واإلداري � � ��ة في
ب� �ل ��دي ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت ق� ��ائ�ل��ا س � � ��أدرس
اإلج � ��اب � ��ة م� ��ن ال� �ج ��ان ��ب ال �ق ��ان ��ون ��ي
وس��أوج��ه س��ؤاال آخ��ر للوزير حيث
لدي معلومات أن بعض القرارت لم
ت�ت��واف��ق م��ع دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنية
وع�ل��ى ال��وزي��ر مراجعة س�لام��ة هذه
القرارات.
 النائب د.محمد الحويلة عقبع� �ل ��ى ج� � � ��واب وزي� � � ��ر ال� � �ع � ��دل وزي � ��ر
األوق� � � � � ��اف وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس�ل�ام� �ي ��ة
ي � �ع � �ق� ��وب ال � �ص� ��ان � ��ع ب � ��إف � ��ادت � ��ه ع��ن
امل � �س� ��ؤول امل� �ب ��اش ��ر ف ��ي ال � �ع ��دل ع��ن

عدد من الوزراء خالل الجلسة

متابعة قبول التوكيالت ال�ص��ادرة
ل� �ل� �م ��راج� �ع�ي�ن وط � ��ال � ��ب ب �م �ع��ال �ج��ة
سريعة ملشكلة ع��دم اع�ت��راف بعض
ال �ج �ه ��ات ب��ال �ت��وك �ي�ل�ات ال �ع ��ام ��ة أو
ال� �خ ��اص ��ة الس �ي �م ��ا أن� �ه ��ا ت �ن��اه��ض
التوجه نحو الحكومة االلكترونية.
 ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ةم �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج ع�ق��ب ع�ل��ى ج��واب
ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء وزي��ر
الداخلية الشيخ محمد الخالد عن
ع��دد الذين تم اختيارهم في العمل
لشؤون املختارين وشكر الخرينج
ج �ه��ود ال � ��وزارة وال ��وزي ��ر ف��ي بسط
األمن وضبط الجريمة قبل وقوعها
والنجاح في مكافحة اإلرهاب ورفع
جاهزية قوات األمن.
 النائب جمال العمر عقب علىج��واب نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزي��ر امل��ال�ي��ة وزي��ر النفط بالوكالة
أنس الصالح إلفادته بحجم األموال
ال� �ت ��ي ت ��ودع �ه ��ا م��ؤس �س��ة ال �ب �ت��رول
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي ال �ب �ن��وك امل�ح�ل�ي��ة عن
ال �س �ن ��وات ال �خ �م��س األخ� �ي ��رة وق ��ال
العمر إن إضراب النفط جاء نتيجة
ق��رارات غير م��دروس��ة م��ن الحكومة
ك �ب��دت ال ��دول ��ة خ �س��ائ��ر رب ��ع م�ل�ي��ار
دينار وشل البلد وض��رب سمعتها
وإن امل �س��ؤول ع��ن ال�ق�ط��اع ل��دي��ه 15
م�ن�ص�ب��ا ول �ي��س م �ت �ف��رغ��ا مل�ت��اب�ع�ت��ه
ويضرب الكفاءات الوطنية.
 النائب د.عبدالرحمن الجيرانع� �ق ��ب ع� �ل ��ى ج� � � ��واب م� �ع ��ال ��ي وزي � ��ر
ال� �ت ��رب� �ي ��ة وزي � � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
ب� � ��در ال �ع �ي �س ��ى ب � �ش ��أن ال� ��رب� ��ط ب�ين
مخرجات التعليم وخطط التنمية
ق��ائ�ل�ا ل�ل�أس��ف إج ��اب ��ة ال ��وزي ��ر غير
محددة مطالبا بدراسة عدة ظواهر
ف ��ي امل �ج �ت �م��ع م �ث��ل ارت� �ف ��اع م�ظ��اه��ر
العنف ونسبة الجرائم بني الشباب
وارت�ف��اع نسبة الطالق والتعثر في
التعليم في هذا السياق أكد معالي

وزي ��ر االع�ل�ام وزي ��ر ال��دول��ة لشؤون
ال �ش �ب��اب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ح� � ��رص ال� �ح� �ك ��وم ��ة ع� �ل ��ى ال �ح �ف ��اظ
على ال�ش�ب��اب وه�ن��اك استراتيجية
حكومية ملكافحة العنف الشبابي
قائال إن وزارة الشباب لديها برامج
مختلفة للتواصل املستمر مع فئة
ال� �ش� �ب ��اب ع� �ب ��ر وس� ��ائ� ��ل ال� �ت ��واص ��ل
االج �ت �م��اع��ي ب �ه��دف ال �ح��د م��ن ه��ذه
الظاهرة التي باتت عاملية وتنتقل
عبر ه��ذه ال��وس��ائ��ل .تقارير اللجان
ع� � ��ن م � � �ش � ��روع � ��ات واالق � � �ت� � ��راح� � ��ات
بقوانني.
تعرفة وحدتي
الكهرباء والماء
ن � ��اق � ��ش امل � �ج � �ل� ��س ب � �ن ��د ت� �ق ��اري ��ر
اللجان عن مشروعات واالقتراحات
بقوانني وذلك على النحو التالي:
 واف � � ��ق امل� �ج� �ل ��س ب��أغ �ل �ب �ي��ة 48ع �ض��وا وع � ��دم م��واف �ق��ة  8م ��ن أص��ل
ال�ح�ض��ور  56ع�ل��ى امل��داول��ة الثانية
مل �ش��روع ال �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن تحديد
ت �ع��رف��ة وح��دت��ي ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ..
وذل ��ك ب�ع��د اس�ت�ث�ن��اء ق �ط��اع السكن
ال �خ��اص م��ن ه ��ذا ال �ق��ان��ون .وأح ��ال
املجلس القانون إلى الحكومة
كما وافق املجلس على توصيات
عدة في هذا الشأن هي:
 .1تركيب ال �ع��دادات الذكية على
الوحدات السكنية والتأكد من نسب
االستهالك في هذه الوحدات لتقديم
معلومات دقيقة على ه��ذه النسب
الت �خ��اذ ق� � ��رارات ق��ائ �م��ة ع �ل��ى أرق ��ام
صحيحة.
 .2إع� � ��داد ن �ظ��ام ف��وات �ي��ر مفصل
ش� � �ه � ��ري وس � � �ن� � ��وي م� � ��ع ت ��وض� �ي ��ح
م � �ع ��دالت االس� �ت� �ه�ل�اك وم �ع �ل��وم��ات
دقيقة عن االستهالك ومدى تناغمه
مع برامج ترشيد االستهالك.
 .3دراس��ة منع استيراد األجهزة

ال � �ك � �ه� ��رب� ��ائ � �ي� ��ة ذات االس � �ت � �ه �ل��اك
ال�ك�ه��رب��ائ��ي ال�ك�ب�ي��ر وت�ق�ن�ين دخ��ول
مثل هذه األجهزة.
 .4دراس� � � � ��ة اس � �ت � �خ� ��دام ال� �ط ��اق ��ة
ال� �ش� �م� �س� �ي ��ة ل � �ل � ��وح � ��دات ال �س �ك �ن �ي��ة
واالس �ت �ف��ادة م��ن ت�ك�ن��ول��وج�ي��ة ه��ذه
الطاقة من خالل االستعانة بخبرات
الدول املتقدمة في هذا املجال.
 .5ال �ع �م��ل ال �ح �ث �ي��ث ع �ل��ى دراس ��ة
وت�ن�ف�ي��ذ ال �ط��اق��ات ال�ب��دي�ل��ة لخفض
اس�ت�خ��دام تكنولوجيا ح��رق النفط
أو الغاز.
 .6ع �م��ل ب ��رام ��ج ت��وع��وي��ة مكثفة
ل� �ت ��وج� �ي ��ه امل � ��واط� � �ن �ي��ن وامل� �ق� �ي� �م�ي�ن
ل� �ت ��رش� �ي ��د اس � �ت � �ه �ل�اك االن � � �ف � ��اق ف��ي
الكهرباء واملاء والعمل على احتواء
املناهج الدراسية في جميع املراحل
ل �ه��ذه ال �ب��رام��ج ال �ت��وع��وي��ة لتوجيه
النشء ألفكار الترشيد باالستهالك.
وع �ق��ب إق� ��رار ال �ق��ان��ون ق ��ال وزي��ر
الكهرباء وامل��اء م .أحمد الجسار إن
مناقصة العدادات الذكية تم طرحها
وب��دأ العد التنازلي ل�ل�ع��دادات وإذا
ل��م تطرح االس�ب��وع ال�ج��اري فسيتم
عرضها االسبوع املقبل.
رد مشروع قانون
اإلدارة العامة للتحقيقات
ب � �ع� ��د أن ق� � � ��دم ب � �ع� ��ض ال� � �س � ��ادة
األعضاء اقتراح بتقديم نظر التقرير
 47ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال�ق��ان��ون�ي��ة ف��ي ش��أن امل��رس��وم رق��م
 91لسنة  2016برد مشروع القانون
بتعديل بعض أح�ك��ام القانون رقم
 53ل �س �ن��ة  2001ف ��ي ش� ��أن اإلدارة
ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات ف � ��ي وزارة
الداخلية لفت رئيس مجلس األم��ة
نظرهم إلى أن املشروع يحتاج إلى
م��واف �ق��ة ال �ث �ل �ث�ين ل �ت �م��ري��ره وي�م�ك��ن
ت �م��ري��ره ف ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد امل�ق�ب��ل
بأغلبية املجلس وعلى أث��ر ذل��ك تم

سحب االقتراح وفي جلسة األربعاء
التكميلية أبدى النائب عدنان عبد
ال�ص�م��د رأي ��ا م�خ��ال�ف��ا م�س�ت�ن��دا إل��ى
نص امل��ادة  66من الدستور مطالبا
ب��ال�ت�م�س��ك ب ��االق �ت ��راح وال �ت �ص��وي��ت
وف��ي ح��ال ل��م يحصل ع�ل��ى الثلثني
يرجأ إلى دور االنعقاد التالي حيث
يكتفى بأغلبية املجلس وبناء على
ذلك قرر مقدمو االقتراح التمسك به
وط��ال�ب��وا بالتصويت على مرسوم
رد م� �ش ��روع ال �ق��ان��ون ف ��ي ال�ج�ل�س��ة
املقبلة.
طلبات لمناقشة
تطاير الحصى
نظر املجلس طلب املناقشة املقدم
من  10نواب بتخصيص ساعتني من
جلسة األرب �ع��اء التكميلية ملناقشة
مشكلة ت�ط��اي��ر ال�ح�ص��ى ف��ي ش��وارع
ال �ك��وي��ت وش� � ��ارك ف ��ي ال �ن �ق��اش ع��دد
م ��ن األع � �ض� ��اء ح �ي��ث ح �م �ل��وا وزارة
االش� �غ ��ال امل �س��ؤول �ي��ة إلخ �ف��اق �ه��ا في
محاسبة املقاولني الذين تسببوا في
ه��ذه الظاهرة التي أض��رت بسيارات
املواطنني والوافدين وعبر عدد منهم
ع ��ن اس �ت �ي��ائ �ه��م م ��ن ط��ري �ق��ة االح��ال��ة
الى النيابة ووصفوها بأنها معيبة
وت �ن �ت �ه��ي ف� ��ي ال� �غ ��ال ��ب ال � ��ى ال �ح �ف��ظ
وطالبوا بإصالح الطرق على حساب
امل � �ق� ��اول ن �ف �س��ه وت �ن �ف �ي��ذ ت��وص �ي��ات
االستجواب الذي قدم لوزير األشغال
األس �ب��ق ك�م��ا ق��ال��وا إن أغ�ل��ب ش��وارع
الكويت بحاجة الى اعادة سفلتة.
وف� ��ي ال� �ب ��داي ��ة اس �ت �ع ��رض وزي ��ر
األش � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة ووزي� � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون مجلس األمة د.علي العمير
اإلج� � ��راءات ال �ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا ال� ��وزارة
لبحث أسباب هذه الظاهرة وسبل
تالفيها مستقبال والحلول املناسبة
لها وأكد اآلتي:
• وزارة األش� �غ ��ال أح ��ال ��ت ملف

11

مشكلة تطاير الحصى في الشوارع
إل � � ��ى ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة مل �ح��اس �ب��ة
املتسبب بهذه املشكلة.
• تشكيل لجنة فنية للتحقيق
ف� � ��ي أس � �ب� ��اب � �ه� ��ا وس� � �ب � ��ل ت�ل�اف �ي �ه ��ا
مستقبال وتحديد املتسبنب فيها.
• ت �ط �ب �ي��ق ال� � � � ��وزارة ال �ع �ق��وب��ات
ال � � �ت � � �ع� � ��اق� � ��دي� � ��ة ت � � � �ج� � � ��اه امل� � �ك � ��ات � ��ب
االستشارية ومقاولي العقود محل
تطاير الصلبوخ.
• إع � � � � � ��داد خ� �ل � �ط ��ة ت �ص �م �ي �م �ي��ة
ج ��دي ��دة ت ��م ت �ج��رب �ت �ه��ا ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
النزهة والتعاقد م��ع مختبر النقل
واالبحاث البريطاني لتصميم عدة
خ �ل �ط��ات اس�ف�ل�ت�ي��ة ل �ت�لاف��ي مشكلة
تطاير الحصى.
• زيادة مدة ضمان عقود صيانة
في الطرق الجديدة.
• ض ��رورة ان�ش��اء محطات ل��وزن
ل�ل�ش��اح�ن��ات ب �ه��دف امل�ح��اف�ظ��ة على
ح��ال��ة ال �ط��رق وه� ��ذه امل �س��ؤول �ي��ة لم
يعهد بها الى وزارة االشغال اال قبل
شهر تقريبا.
• كيف للوزارة أن تقوم بصيانة
ش �ب �ك��ة ال � �ط� ��رق ب ��ال ��دول ��ة م� ��ن دون
وجود اعتمادات مالية كافية؟
• ن��أم��ل م��ن م�ج�ل��س األم ��ة إق ��رار
امل �ي��زان �ي��ة ال�ل�ازم ��ة ل�ص�ي��ان��ة ال �ط��رق
وامل��واف �ق��ة عليها ومستعد لتحمل
املسؤولية في حال االخفاق او سوء
التنفيذ في معالجة هذه املشكلة
• وزارة األش �غ��ال تنشد ت�ع��اون
وزارة الداخلية ف��ي م��د فترة إج��راء
أعمال الصيانة املطلوبة للطرق.
بدوره علق أمني سر مجلس األمة
النائب م .عادل الخرافي قائال :نود
االش��ادة بهذا املجلس ففي اول عام
شعر بالتقصير وحاسب املقصرين
وال � � ��وزي � � ��ر ال � �س� ��اب� ��ق ع� �ب ��د ال� �ع ��زي ��ز
اإلبراهيم في االستجواب قال الحل
وهو الذي يتغنى به الوزير الحالي.
وأض��اف :هل من املعقول معاقبة
م �ه �ن��دس واح � ��د ف ��ي  60م �ش��روع��ا؟
واقول لوزير املالية من األن الشتاء
القادم وهذا املجلس ما يجامل احدا
هناك مهندس صغير قدم الحل منذ
س�ن�ت�ين ل�ك�ن�ه��م ل ��م ي�ن�ت�ب�ه��وا وه ��ذه
مسؤولية الوكيلة ولن نقبل تكسير
ام�ل��اك ال� �ن ��اس ول �ك �ن �ه��م ال ي��ري��دون
العمل.
م��ن جانبه ق��ال النائب د.ي��وس��ف
ال��زل��زل��ة :ه��ل معقول ان ال�ف�س��اد بدأ
ي �ن �خ��ر ف� ��ي ج �م �ي��ع م ��واق� �ع� �ن ��ا؟ ف�لا
توجد اج��راءات ضبط الجودة على
مصانع االسفلت اي��ن ال��ذم��م؟ وأي��ن
املسؤولون؟

التتمة ص12
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تأكيد نيابي على ضرورة االستعجال
في صيانة الطرق على حساب المقاول
تتمة المنشور ص11
وت � ��اب � ��ع :س ��أت� �ق ��دم ب �ط �ل��ب م��ع
ال � �ن� ��واب ل �ت �ش �ك �ي��ل ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
ب��رمل��ان �ي��ة الن �ن ��ا ال ن �ث��ق ب��ال �ل �ج��ان
ال� ��وزاري� ��ة وك ��ل اج � � ��راءات ال � ��وزارة
ل �ي �س��ت م �ج��دي��ة ح �ت��ى ن �ش �ع��ر ف��ي
البلد بجودة الطرق وعلى الوزير
محاسبة كل املسؤولني.
وق� � � ��ال ه� � ��ذا ال� �ت� �ق ��ري ��ر ص� � ��ار ل��ه
سنتان وم��ن املفترض تالفي هذه
امل�ل�اح �ظ��ات ف ��ي ال �ت �ق��ري��ر فقضية
ش� � � ��وارع ال� �ك ��وي ��ت ت �ع �ط��ي امل �ن �ظ��ر
الطبيعي للبلد وأي زائ��ر للكويت
اول ما يرى هذه الشوارع وأتمنى
م� ��ن رئ� �ي ��س ال� � � � ��وزراء وال �ح �ك��وم��ة
ان ت �ك��ون م��ن اول ��وي ��ات ال�ح�ك��وم��ة
ال � � �ش� � ��وارع وان ت �خ �ص ��ص ل �ج �ن��ة
امليزانيات مبالغ لهذا املوضوع.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب ع��دن��ان
عبدالصمد :القضية ليست قضية
م �ي��زان �ي��ات ف ��إص�ل�اح ال �ط ��رق على
ح �س��اب امل �ق��اول ن�ف�س��ه الن اس��اس
املقاول خطأ وعليه تحمل الخراب
الحادث واملقاول ينبغي معاقبته
وال �ق �ض �ي��ة ل �ي �س��ت م �ي��زان �ي��ة ع�ل��ى
االطالق.
م��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب فيصل
ال��دوي�س��ان :الكويت دول��ة صغيرة
املساحة وبما انها صغيرة معنى
ذل � ��ك ان امل �ش �ك �ل��ة ل �ي �س��ت ب�ح�ج��م
امل�ش�ك�لات ال �ت��ي ت �ح��دث ف��ي ال ��دول
الكبيرة.
واوض��ح ان��ه إذا وج��دت املشكلة
ف��ي امل�ق��اول�ين فما االج ��راءات التي
ت��م ات �خ��اذه��ا؟ ف �ق��ط م��ا رأي �ت��ه هو
ت �ص��ري��ح واح� ��د م��ن ال ��وزي ��ر وآخ��ر
م��ن ال��وك�ي�ل��ة وامل�ش�ك�ل��ة ت �ح��دث في
ع � ��دة دول ول �ك �ن �ه��ا اخ � � ��ذت ب �ع��دا
سياسيا في الكويت وإعالميا في
االج ��راءات التي اتخذتها ال��وزارة
فيما ي�خ��ص االش �خ��اص املحالني
ال � � ��ى ال� �ن� �ي ��اب ��ة وك � ��ذل � ��ك ال ن �ع��رف
امل�ق��اول�ين وه��ل ال��دول��ة ل��ن تتعامل
معهم؟
وق� � ��ال إن امل �ش �ك �ل��ة ف� ��ي االدارة
ال� �ع ��ام ��ة وه� � ��ي اب � �ع� ��اد ال �ع �ن��اص��ر
ال �ك �ف��ؤة وك�ث�ي��ر م��ن اب �ن��اء ال� ��وزارة
لديهم افكارهم الخاصة لكن ملاذا
ال يتم االستماع اليهم؟!
وت� � ��اب� � ��ع :اي � � ��ن ال � ��رق � ��اب � ��ة؟ واي � ��ن
اج � � � ��راءات ال �ف �ح��ص وال �ت �ف �ت �ي��ش؟
ه ��ذا ي ��دل ع�ل��ى ان ال� � ��وزارة ن��ائ�م��ة.
امل�ش�ك�ل��ة ب� ��دأت ف ��ي  2005ف �ه��ل تم
ات �خ��اذ اج� � ��راءات اح �ت��رازي��ة حتى
ال تتكرر ف��ي املستقبل؟ واض��ح ان
ك��ل م�ق��اول ي��ري��د ال��رب��ح فقط واالن
ما االجراءات االدارية التي ينبغي
ان تفخر بها وزارة االش�غ��ال؟ هل

الحمود :لن يكون
هناك دعم
أو صرف للهيئات
واالتحادات
والمنظمات إال بعد
التأكد من دعمها
للكويت

جانب من الجلسة

اح �ل �ت��م اح� � ��دا ال � ��ى ال �ن �ي��اب��ة ح�ت��ى
نطمئن ان ال ��وزارة ق��ام��ت ب��دوره��ا
في املحاسبة واملراقبة؟ وهل صدر
حكم قضائي؟
م ��ن ج��ان �ب��ه ق� ��ال ال �ن��ائ��ب اح�م��د
الري :نشكر ال��وزي��ر املجتهد علي
ال �ع �م �ي��ر واالخ � � � � ��وان ف� ��ي ال� � � ��وزارة
ولكن هذا نتيجة تراكمات سنوات
س��اب �ق��ة ن��ري��د م �ع��ال �ج��ة امل��وض��وع
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ت �ق��ري��ر ج �ي��د وأه ��م
مالحظة فيه هو نتاج خلل اداري
عام الن هناك ترهال وظيفيا ونتج
ع��ن ذل ��ك ه ��ذا ال�خ�ل��ل ف��ي العنصر
ال �ب �ش��ري وال ب ��د ان ت �ك ��ون ه �ن��اك
خطة سريعة لحل املشكلة ووزي��ر
املالية ما يقصر اذا احتاجوا الى
ميزانية.
ب ��دوره ق��ال النائب محمد طنا:
ان� � �ظ � ��روا ال� � ��ى ال� �ح� �ف ��ر ف� ��ي ج�ل�ي��ب
الشيوخ هناك  20سيارة بنشرت
ف ��ي ي� ��وم واح � ��د وس � �ي� ��ارة ان �ق�ل�اب
وال �ع �ب��دل��ي وال �س ��امل ��ي وال� �س ��ادس
وشكلنا لجنة تحقيق منذ 2014
ه� ��ل ح� ��ول� ��وا اح� � ��دا ال � ��ى ال �ن �ي��اب��ة؟
وه��ل ح��ددوا املتسبب منذ 2014؟
م �ن��ذ  16س �ن��ة وال �ح �ص��ى ي�ت�ط��اي��ر
ف��ي ال �ك��وي��ت وال ��وزي ��ر ل��م يستطع
ف �ع��ل ش� ��يء .ت�ح�م��ل امل �س��ؤول �ي��ة يا
بوعاصم وقدم استقالتك.
من جانبه قال النائب د .عبدالله
ال�ط��ري�ج��ي :اغ�ل��ب ش ��وارع الكويت
بحاجة الى اع��ادة سفلتة والوزير
ت �ك �ل��م ع ��ن م ��وض ��وع االح� ��ال� ��ة ال��ى
ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة ول � �ك� ��ن س ��ؤال ��ي
ل �ل��وزي��ر :اذا اط�ل�ع��ت ع�ل��ى التقرير
واذا اح�ي��ل على م��ا ه��و عليه فانا
اب� �ش ��ر م� ��ن اح� �ي� �ل ��وا ال � ��ى ال �ن �ي��اب��ة
بحفظ القضية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب ج�م��ال
العمر :القضية بحاجة الى اتخاذ
قرار يا بوعاصم فهذا امللف اصبح

ف ��ي م �س��ؤول �ي �ت��ك وان � ��ت م�ح��اس��ب
وم� � �ط � ��ال � ��ب ب� �ت� �ص� �ح� �ي ��ح ال� ��وض� ��ع
الخاطئ ف��ي ال ��وزارة ال�ت��ي أغلبها
ن � � � ��اس م � �خ � �ت � �ص� ��ون م� �ه� �ن ��دس ��ون
وي � �ع ��رف ��ون ك� ��ل ش � ��يء وال ح��اج��ة
ل �ل �م �ج �ل��س ان ي �ع �ب��ر ع ��ن ال �ج��ان��ب
الفني وهناك ارواح تزهق نتيجة
لتطاير الحصى وتبقى الكرة في
ملعب ال��وزي��ر واس �ت�ل�ام امل�ش��اري��ع
الب� ��د ان ي� �ك ��ون وف� ��ق امل ��واص �ف ��ات
والضوابط واتمنى ان تكون هناك
معاقبة فعلية للشركات واملقاولني
واالم� ��ل ف�ي�ك��م االن ك� ��ادارة ش��دي��دة
البد من اعادة صياغة املواصفات
والسرعة في اصالح هذا الخلل.
بدوره قال النائب ماجد موسى:
االخ � ��وان ع��رض��وا ع�ل�ي�ن��ا نقطتني
واين باقي املناطق؟ الن املنطقتني
بهما تجار ثقال ال احد يقدر عليهم
وكنت اتمنى ع��رض املناطق التي
بها خلل فعال والخطوط السريعة
الخارجية كلها حفر وتكسير مثل
الساملي وكبد والعبدلي ومحافظة
الفروانية امليزانية صفر وعندنا
جسر في صباح الناصر وتكلمت
م �ن��ذ  3س� �ن ��وات واع � �ط� ��وه مل �ق��اول
والى الحني لم يسووا تسوية معه.
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب ص��ال��ح
ع ��اش ��ور :ال �خ �ط��ة ال�ح�ك��وم�ي��ة على
ال ��ورق ال ي��وج��د اف�ض��ل منها لكن
ل �ي��س ل��دي �ه��ا ج��دي��ة ف��ي التطبيق
وه ��ذا س�ب��ب رئ�ي�س��ي ف��ي االخ �ف��اق
واملشكلة ف��ي ال�ق�ي��ادات الحكومية
ووض� ��ع ال��رج��ل غ �ي��ر امل �ن��اس��ب في
وض� � ��ع ح � �س ��اس وخ� �ط� �ي ��ر وف ��اق ��د
ال �ش��يء ال ي�ع�ط�ي��ه ول��دي �ن��ا ان�ه�ي��ار
اداري ك ��ام ��ل ف� ��ي م �ع �ظ��م م ��راف ��ق
ال��دول��ة ول��ذل��ك ستستمر امل�ش��اك��ل
ول��ن نستطيع تعديل وض��ع البلد
وك� ��ل م ��ا ح� ��دث ش� ��يء ح��ول �ن��ا ال��ى
ال �ن �ي ��اب ��ة وه � ��ل ال �ن �ي ��اب ��ة ح � ��ل؟ ه��ا

ه ��ي م �ح �ط��ة م� �ش ��رف اك� �ب ��ر ك��ارث��ة
بيئية املتسببون ب��راءة ومولدات
 2006ال�ت��ي راح فيها  650مليون
دي�ن��ار كلهم ب ��راءة مل��اذا االخ�ف��اق؟
 32ت��وص �ي��ة م ��ن ال��وك �ي �ل��ة ل ��و ت��م
تطبيقها بحذافيرها لكنا بخير.
م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال ال�ن��ائ��ب ح�م��دان
ال� � �ع � ��ازم � ��ي :ي� �ف� �ت ��رض ان ال� ��وزي� ��ر
املختص يكون موجودا ولالسف
ب �ي�ن امل �ش �ك �ل��ة ول � ��م ي ��ذك ��ر امل� �ق ��اول
املتسبب واملتهمني ال��ذي احالهم
الى النيابة وتعذرت اللجنة بذكر
امل�ت�س�ب�ب�ين ب��ال��رغ��م م ��ن ان �ه��م ال��ى
االن على رأس عملهم في ال��وزارة
والنيابة اكدت عدم وضوح نتيجة
التقرير ولالسف هذا االمر متكرر
ف��ي جميع ال� ��وزارات وم �ق��اول هذه
امل �ش �ك �ل��ة ال� ��ى االن ي �ع �م��ل وي��أخ��ذ
مشاريع ولالسف شعار الحكومة
ال��ذي نسمعه وال تطبقه ال حماية
لفاسد وفي هذه الكارثة التي أملت
باملواطنني وأتلفت ممتلكاتهم لم
تفصح ع��ن اس��م امل�ف�س��د وك��ل ذل��ك
ب �س �ب��ب ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ال �ب��راش��وت �ي��ة
وض��رب ال�ك�ف��اءات خطة الحكومة
م��ن محاربة الفساد التحويل الى
ال �ن �ي��اب��ة ب ��أدل ��ة ن��اق �ص��ة وت �ح �ف��ظ
ال� �ق� �ض� �ي ��ة او ي� � �خ � ��رج ب � � � ��ريء م��ن
امل�ح�ك�م��ة وال��دل �ي��ل ل��م ي�ح��اس��ب اي
مسؤول.
ب� � � ��دوره ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب س� �ع ��دون
ح �م��اد :ال ��وزي ��ر ال�ع�م�ي��ر اق ��ر ب�ع��دم
وج � ��ود م �ي��زان �ي��ة ون� �ت� �س ��اءل :اي��ن
امل�ي��زان�ي��ات ب��ال�س��اب��ق؟ ون�ح��ن عني
عذاري نحل مشكلة الطرق بالدول
االخ� � � ��رى وي� �ج ��ب اق� � � ��رار م �ي��زان �ي��ة
كاملة.
ك �م��ا ان �ت �ق��د ال� �ن ��ائ ��ب د .م�ح�م��د
ال �ح��وي �ل��ة ال �ت �ف��اع��ل ال �ح �ك��وم��ي مع
تطاير الحصى الذي عاناه كثيرون
م�ش�ي��دا ب� ��دور ال ��وزي ��ر ال�ع�م�ي��ر في

ح� ��ل ه � ��ذه امل �ش �ك �ل��ة م � �ش� ��ددا ع�ل��ى
ض��رورة استبعاد امل�ق��اول ال��ذي ال
يقوم ب��دوره على ال��وج��ه املطلوب
ووضع الجزاءات الرادعة وتفعيل
ال �ف �ص��ل ال ��راب ��ع م��ن ق��ان��ون ان �ش��اء
دي��وان املحاسبة ونطالب العمير
ب��وق�ف��ة ح��ازم��ة وت�ف�ع�ي��ل ال�ج��وان��ب
ال�ق��ان��ون�ي��ة ملعاقبة املتسببني في
تطاير الحصى.
ام��ا ال�ن��ائ��ب اح �م��د م�ط�ي��ع ف�ق��ال:
ن� �ح ��ن ن � �ب ��دأ م� ��ع ال � ��وزي � ��ر ال �ع �م �ي��ر
ص�ف�ح��ة ج ��دي ��دة وال ن �ل��وم��ك على
اخطاء من قبلك ولك العذر في عدم
ت �ن �ف �ي��ذ االص�ل��اح� ��ات ب �س �ب��ب ع��دم
وجود امليزانية الالزمة.
وش� � � ��دد م� �ط� �ي ��ع ع� �ل ��ى ض � � ��رورة
اي � � � �ق� � � ��اف ال� � � �ش � � ��رك � � ��ات امل � �خ� ��ال � �ف� ��ة
وم�ح��اس�ب��ة املتسببني ف��ي ال�ض��رر
ال � ��ذي ل �ح��ق ب� �س� �ي ��ارات امل��واط �ن�ين
والوافدين.
م��ن جانبه ق��ال النائب عبدالله
التميمي ان قضية تطاير الحصى
يتحمل تبعاتها املجلس الحالي
ال � � ��ذي ف� �ت ��ح م� �ل ��ف ه� � ��ذه ال �ق �ض �ي��ة
ال� �ت ��ي ح ��دث ��ت ف� ��ي ع �ه ��د م �ج��ال��س
س ��اب �ق ��ة وم � ��ن ي �ه��اج �م �ن �ه��ا ال �ي ��وم
وانشغل وقت عضويته بالندوات
واالض ��راب ��ات ت �خ��اذل ع��ن متابعة
هذه امللفات ولم يقم بدوره.
وانتقد التميمي طريق الوفرة
ال��ذي اعتبره من اس��وأ الطرق كما
ان �ت �ق��د ط ��ري ��ق ك �ب��د ال � ��ذي اع �ت �ب��ره
وصمة ع��ار على ح��د علمي هناك
ان � � ��اس رف � �ع� ��وا دع� � � ��اوى ق �ض��ائ �ي��ة
مطالبني بتعويض بسبب الضرر
ال� � ��ذي ل �ح��ق ب �س �ي��ارات �ه��م ن�ت�ي�ج��ة
ت �ط��اي��ر ال �ح �ص��ى م �ب��دي��ا ت �خ��وف��ه
م� � ��ن وج� � � � ��ود م� ��وظ � �ف �ي�ن م ��رت �ش�ي�ن
ع �ل��ى ح �س��اب ال�خ�ل�ط��ة االس�ف�ل�ت�ي��ة
الجديدة.
وق � ��ال ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ه��دي��ة:

نحن امام مشكلة وموضوع تطاير
ال�ح�ص��ى ت�ت�ح�م��ل وزارة االش �غ��ال
مسؤوليته بالكامل النها هي التي
ت �ع �ط��ي االوام � � ��ر وت ��راق ��ب وت�م�ن��ح
املوافقات.
وق� � � ��ال ال � �ه� ��دي� ��ة :ال� �ع� �م� �ي ��ر ام � ��ام
اخ� �ت� �ب ��ار وم ��ازل� �ن ��ا ن �ح �س��ن ال �ظ��ن
ب��ه وع �ل��ى ح��د ع�ل�م��ي ف ��إن ال��وزي��ر
ش� �ك ��ل ل �ج �ن��ة الن � ��ه ق �ل �ي��ل ال �خ �ب��رة
باالشغال لتسكني املناصب وهذا
لن يعفيه من املسؤولية وموضوع
ت �ط��اي��ر ال �ح �ص��ى م��ر ع�ل�ي��ه ع��ام��ان
م �ن��ذ اس �ت �ج ��واب ال ��وزي ��ر ال �س��اب��ق
االب��راه �ي��م ول�ج�ن��ة التحقيق التي
تم تشكيلها احالت وزارة االشغال
ب ��ال � �ك ��ام ��ل وان� � �ه � ��ا س � �ب ��ب ال �خ �ل��ل
الرئيسي واذا ك��ان وض��ع ال ��وزارة
كذلك فما بالك باملقاول؟
ب � � � � ��دوره اط� � �ل � ��ق ن � ��ائ � ��ب رئ� �ي ��س
مجلس االمة مبارك الخرينج على
وزارة االش �غ��ال وزارة ال �ب��ؤس او
الشؤم فهي من اكثر الوزارات التي
م ��ر ع�ل�ي�ه��ا وزراء ف �ف��ي  3س �ن��وات
م ��ر ع �ل �ي �ه��ا  5وزراء وأت� �م� �ن ��ى ان
يكون العمير هو االخير واخشى
ان ي �س �ت �ق �ي��ل ب� ��اك� ��ر وي � �ت � �ق� ��دم ل��ه
اس �ت �ج��واب م�ت�س��ائ�لا :اي ��ن ال��رؤي��ة
والوزير والتوصيات؟
ب � ��دوره ت �ح��دث ال �ن��ائ��ب ع��دن��ان
ع�ب��دال�ص�م��د ع��ن ت��أخ�ي��ر تحصيل
الغرامة وع��دم وج��ود رؤى ل��وزارة
االش�غ��ال ف��ي ت��أخ��ر امل�ش��اري��ع التي
ك��ان سببها ارت �ف��اع كلفة مشروع
م ��ن  275م �ل �ي��ون دي� �ن ��ار ال� ��ى 375
مليون دينار.
وش� � � ��دد ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د ع� �ل ��ى ان
م �س��ؤول �ي��ة االش � �غ� ��ال ت �ت �م �ث��ل ف��ي
مراقبة املشروع بجميع مراحله.
وع� � � � � ��رض ع� � �ب � ��د ال� � �ص� � �م � ��د ل �ك��م
ال � �ح � �س � ��اب ال � �خ � �ت� ��ام� ��ي مل� �ي ��زان� �ي ��ة
 2015/2014ف��ي االش �غ ��ال وال�ت��ي
ت �ب�ي�ن ع � ��دم ص �ح��ة م ��ا اث� �ي ��ر ف �ك��ان
ه�ن��اك  15م�ل�ي��ون��ا وف ��را ف��ي ال�ب��اب
ال ��راب ��ع امل�ت�ع�ل��ق ب��امل �ش��اري��ع وك��ان
ي �م �ك��ن ل�ل�أش �غ��ال ن �ق��ل ه� ��ذا امل�ب�ل��غ
ال��ى ب��اب الصيانة بموافقة وزارة
امل��ال �ي��ة وه � ��ذا ي�ن�ط�ب��ق ع �ل��ى بقية
االب � ��واب ال �ت��ي ب�ه��ا وف ��ر الف �ت��ا ال��ى
ان ��ه ت��م اع �ت �م��اد  50م�ل�ي��ون��ا و300
أل��ف للصيانة وق��ام��ت بتخفيضه
 6م�ل�اي�ي�ن دي� �ن ��ار وال �ح �ك��وم��ة هي
التي تخفض ميزانية الصيانة وال
تستفيد م��ن االم ��وال الفائضة في
االبواب االخرى.
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اجتماعات اللجان
في مارس 2016

ملف

13

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  39اجتماعا استغرقت
 81ساعة أنجزت خاللها  41موضوعا و 8لجان مؤقتة عقدت  8اجتماعات استغرقت  10ساعات وأنجزت  8مواضيع.

تبقى على جدول أعمالها  187موضوعا

الخطاب األميري على قائمة أهم إنجازات
اللجان المؤقتة
اللجنة اإلسكانية

نتناول في هذه الحلقة
أعمال اللجان المؤقتة
في شهر مارس من
خالل التقرير الذي
اعده قسم التقارير
والمتابعة في ادارة
الدعم االستشاري
والمتابعة التابع لقطاع
اللجان البرلمانية.
وقد تبين ان  8لجان
مؤقتة عقدت 8
اجتماعات في شهر
مارس وانجزت 4
مواضيع واستغرقت
االجتماعات  10ساعات
و 40دقيقة وتبقى
على جدول اعمالها 187
موضوعا.
ولوحظ ان اكثر اللجان
انعقادا كانت لجنة
الشباب والرياضة بثالثة
اجتماعات وأن  4لجان
لم تعقد اجتماعات في
مارس.
وفيما يلي تفاصيل
أعمال اللجان المؤقتة:

الخطاب األميري
لجنة مشروع الجواب على الخطاب
االميري :عقدت اللجنة اجتماعا واحدا
اس � �ت � �غ� ��رق ن� �ص ��ف ال � �س� ��اع� ��ة وأن � �ج� ��زت
تقريرها ع��ن مناقشة م�ش��روع ال�ج��واب
ع�ل��ى ال�خ�ط��اب االم �ي��ري ل ��دور االن�ع�ق��اد
ال �ع��ادي ال��راب��ع م��ن ال�ف�ص��ل التشريعي
الرابع عشر.
الشباب والرياضة
ل �ج �ن��ة ال �ش �ب��اب وال ��ري ��اض ��ة :ع �ق��دت
ال �ل �ج �ن��ة  3اج� �ت� �م ��اع ��ات اس �ت �غ ��رق ��ت 5
ساعات و 30دقيقة وانجزت موضوعني
اع��دت بهما تقريرا واح��دا وتبقى على
جدول اعمالها  33موضوعا منها:
 م � �ش� ��روع ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ت ��واف ��قق ��وان�ي�ن ال��ري��اض��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وامل �ي �ث��اق
والنظم االساسية لالتحادات الدولية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��اض��اف��ة م��ادت�ينجديدتني برقم  1مكررا ( 1مكررا أ) الى
امل��رس��وم بالقانون رق��م  42لسنة 1978
ف��ي ش��أن ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض �ي��ة( .رس��ال��ة
من اللجنة الصحية التقرير العشرون
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
ت� ��م اع � ��ادت � ��ه ل �ل �ج �ن��ة ب �ج �ل �س��ة امل �ج �ل��س
.)2014/3/12
 االقتراح بقانون في شأن االستثمارفي القطاع الرياضي.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام املرسوم بالقانون رق��م  42لسنة
 1978في شأن الهيئات الرياضية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام املرسوم بالقانون رق��م  43لسنة
 1992ب��إن�ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة للشباب
والرياضة.
 االق �ت��راح بقانون بإنشاء صندوقت��أم�ي�ن ص �ح��ي ل �ل��ري��اض �ي�ين (ت ��م تبني
ال�ع�ض��و االق �ت��راح ب�ن��اء ع�ل��ى طلبه بعد
وفاة نبيل نوري الفضل وموافقة رئيس
مجلس األمة).
 اقتراح بقانون في شأن االستثمارفي القطاع الرياضي( .تم تبني العضو
لالقتراح بناء على طلبه بعد وفاة نبيل
ن��وري الفضل وم��واف�ق��ة رئ�ي��س مجلس
األمة).
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاحكام القانون رقم  7لسنة  2007بشأن
دعم االندية الرياضية.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء ص�ن��دوقتأمني صحي للرياضيني.
 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء ص�ن��دوقتأمني صحي للرياضيني.
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

 اق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء ص�ن��دوقتأمني صحي للرياضيني.
 اق� � �ت � ��راح ب ��رغ� �ب ��ة ب �ت �خ �ل �ي��د ذك� ��رىالعبي منتخب الكويت الوطني للعصر
ال��ذه �ب��ي ال � ��ذي ت��أه��ل امل �ن �ت �خ��ب بسبب
ج �ه��وده��م وإخ�ل�اص �ه ��م ل �ب �ط��ول��ة ك��أس
آسيا ومونديال ك��أس العالم وذل��ك من
خ�ل�ال تسمية ال �ص��االت ال��ري��اض�ي��ة في
امل��دارس الحكومية بنني بأسماء هؤالء
الالعبني (تم تبني العضو االقتراح بناء
على طلبه بعد وفاة نبيل نوري الفضل
وموافقة رئيس مجلس األمة).
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اقتراح برغبة اقتراح بقانون

 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالمة باملوافقة على طلب العضو رئيس
لجنة ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ع�ل��ى تكليف
ال �ل �ج �ن��ة دراس � � ��ة امل �ش �ك�ل�ات وال �ع ��وائ ��ق
التي تواجه االندية الرياضية الشاملة
واملتخصصة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالم � � ��ة ب ��امل ��واف� �ق ��ة ع �ل ��ى ال �ط �ل ��ب امل �ق ��دم
م ��ن ب �ع��ض االع� �ض ��اء ب�ت�ك�ل�ي��ف ال�ل�ج�ن��ة
التحقيق في قرار ايقاف االعالمي نادر
كرم مقدم برنامج (الديوانية) والوقوف
ع �ل��ى اس �ب��اب��ه ب �ع��د ان اب � ��دى رأي � ��ه ف��ي

0 0 0
مشروع بقانون

0 0 0
مرسوم بقانون

البرنامج على اح��داث اخ�ف��اق املنتخب
الكويتي لكرة القدم في بطولة (خليجي
 )22التي اقيمت مؤخرا بالرياض.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالم � ��ة ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االق � �ت ��راح امل �ق��دم
م ��ن ب �ع��ض االع � �ض� ��اء ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
اس �ت �ش��اري��ة ت �س �م��ى ال �ل �ج �ن��ة ال��وط �ن �ي��ة
ال��ري��اض�ي��ة االس�ت�ش��اري��ة مل�ع��اون��ة لجنة
ال�ش�ب��اب وال��ري��اض��ة ف��ي تقديم امل�ش��ورة
وال��دراس��ات وامل�ق�ت��رح��ات ملعالجة كافة
اوجه االختالالت واملشاكل التي ادت الى
انحدار الوضع الرياضي العام.

الموضوعات التي انجزتها اللجنة المالية
املشاريع بقوانني:
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لامل��ادة  16م��ن القانون رق��م 106
لسنة  2013ف��ي ش��أن مكافحة
غسل االموال وتمويل االرهاب.
 -م � �ش� ��روع ق� ��ان� ��ون ب� � ��اإلذن

للحكومة في أخذ مبلغ من املال
االح �ت �ي��اط��ي ال� �ع ��ام (م��ؤس �س��ة
الخطوط الجوية الكويتية).
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديلالفقرة االول��ى من امل��ادة االولى
من القانون رقم  69لسنة 2015

ب �ش��أن ان �ش��اء ش��رك��ة مساهمة
م �ق �ف �ل��ة الس � �ت � �ق� ��دام وت �ش �غ �ي��ل
العمالة املنزلية.

الموضوعات التي انجزتها اللجنة الصحية
 م� �ش ��روع ق ��ان ��ون ب�ت�ع��دي��لب�ع��ض اح �ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م 49
ل �س �ن��ة  1996ف ��ي ش� ��أن رع��اي��ة
املعاقني.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن�ش��اءمستشفى ح�ك��وم��ي بمحافظة
مبارك الكبير
 -االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن�ش��اء

مستشفى ح�ك��وم��ي بمحافظة
االحمدي.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب��إن �ش��اءم �س �ت �ش �ف��ى ح �ك ��وم ��ي ب �م��دي �ن��ة
صباح االحمد.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش��أنان� � �ش � ��اء م �س �ت �ش �ف ��ى ح �ك��وم��ي
بمحافظة مبارك الكبير.
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 ت �ك �ل �ي��ف امل� �ج� �ل ��س ل�ل�ج�ن��ةالشؤون الصحية واالجتماعية
وال�ع�م��ل ب��دراس��ة ق ��رار مجلس
ال � ��وزراء ف��ي ش��أن مخصصات
ال � � �ع �ل��اج ف � ��ي ال � � �خ� � ��ارج ورف � ��ع
توصياتها للمجلس.

 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالم��ة باملوافقة على االق�ت��راح املقدم من
بعض االعضاء املتضمن مجموعة من
ال�ت��وص�ي��ات منها اح��ال��ة امل��وض��وع ال��ى
ال�ل�ج�ن��ة ل�ت�ت��ول��ى ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي اس�ب��اب
ايقاف النشاط الرياضي في ضوء كل ما
جاء او اثير بالجلسة ويتصل بصدور
ق ��رار اي �ق��اف ال�ن�ش��اط ال��ري��اض��ي( .واف��ق
املجلس على تمديد التحقيق بجلسة
املجلس  2016/2/10ملدة ثالثة اشهر).
اإلسكانية
 اللجنة اإلسكانية :لم تعقد اللجنةاج� �ت� �م ��اع ��ات ف� ��ي م� � ��ارس وت �ب �ق ��ى ع�ل��ى
جدول اعمالها  71موضوعا منها:
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح �ك��ام امل � ��ادة  15م ��ن ال �ق��ان��ون رق ��م 47
لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن اض��اف��ةمادة جديدة برقم  28مكررا الى القانون
رق ��م  47ل�س�ن��ة  1993ف��ي ش ��أن ال��رع��اي��ة
السكنية.
 االقتراح بقانون في شأن تأسيسشركات عقارية لإلسكان.
 االق�ت��راح بقانون في ش��أن مساواةاملرأة الكويتية املتزوجة من غير كويتي
ب��امل��رأة الكويتية املطلقة او االرم�ل��ة في
القرض السكني.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن م�ن��حاألولوية بالرعاية السكنية للمواطنني
ال��ذي��ن ت��م اس�ت�م�لاك شققهم ف��ي مجمع
الصوابر.
 االق � �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن امل ��دنالسكنية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ف ��ي ش� ��أن ب�ن��كالتسليف واالدخار.
 االق�ت��راح بقانون بانشاء صندوقامل � � ��رأة االس � �ك ��ان ��ي( .رس� ��ال� ��ة م ��ن ل�ج�ن��ة
شؤون املرأة واألسرة).
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن توفيرال� � ��وح� � ��دات ال �س �ك �ن �ي ��ة ب �ص �ف ��ة م��ؤق �ت��ة
ملستحقي الرعاية السكنية.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تعديلامل ��ادة ( 4ال�ب�ن��د  )4م��ن ال�ق��ان��ون رق��م 47
لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية.
 اق �ت��را ح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ت��وف�ي��رال� � ��وح� � ��دات ال �س �ك �ن �ي ��ة ب �ص �ف ��ة م��ؤق �ت��ة
ملستحقي الرعاية السكنية.
 -اق � �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب�ت�ش�ك�ي��ل م�ج�ل��س
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اجتماعات اللجان
في مارس 2016

أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  39اجتماعا استغرقت
 81ساعة أنجزت خاللها  41موضوعا و 8لجان مؤقتة عقدت  8اجتماعات استغرقت  10ساعات وأنجزت  8مواضيع.

الشباب والرياضة أكثر اللجان انعقادا وأنجزت
تعديل قانون تنظيم عمل االتحادات واألندية
لجنة شؤون ذوي االحتياجات الخاصة
تتمة المنشور ص13
ل�لاع�م��ار ي�ك��ون ت��اب�ع��ا م�ب��اش��رة ملجلس
ال��وزراء يتولى وضع خطة شاملة لحل
ال�ق�ض�ي��ة االس�ك��ان�ي��ة وت��وف�ي��ر االراض ��ي
ال �ص��ال �ح��ة ل �ل �س �ك��ن ب ��دف ��ع ش ��رك ��ة ن�ف��ط
ال�ك��وي��ت ال��ى كسر اح�ت�ك��اره��ا الك�ث��ر من
 ٪ 80من اراضي الدولة تقوم الحكومة
بتوزيع اراض على النقابات وجمعيات
ال�ن�ف��ع ال �ع��ام م�ث��ل االط �ب��اء وامل�ه�ن��دس�ين
وامل �ح��ام�ي�ن وامل �ع �ل �م�ين وغ �ي��ره��م ل�ب�ن��اء
م�س��اك��ن الع�ض��ائ�ه��ا ب �ن��اء م ��دن سكنية
ج� ��دي� ��دة ق ��ري� �ب ��ة م� ��ن ال� �س ��اح ��ل اش � ��راك
ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ف��ي م�ش��اري��ع االس�ك��ان
م��ن خ�ل�ال اس �ل��وب امل �ش��اري��ع الضخمة
تشجيع املواطن على بناء بيته بنفسه
ب��ال�ت�ص�م�ي��م وال �ح �ج��م ال� ��ذي ي��ري��ده كل
مواطن.
 رسالة بإحالة الشكوى رقم  202منلجنة ال�ع��رائ��ض وال �ش �ك��اوى ال��ى لجنة
ال �ش��ؤون االس�ك��ان�ي��ة وذل ��ك ب�ع��د فحص
ال�ش�ك��وى وإع �م��اال لحكم امل ��ادة  156من
الالئحة الداخلية ملجلس األمة تم إحالة
ال�ش�ك��وى ال��ى اللجنة اإلس�ك��ان�ي��ة بحكم
اختصاصها.
المعاقون
لجنة ذوي االحتياجات الخاصة :لم
تعقد اجتماعات في مارس وتبقى على
جدول اعمالها  30موضوعا منها:
 االقتراح بقانون بتعديل املادة ()34م��ن القانون رق��م ( )8لسنة  2010بشأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب �ش ��أن ت�ع��دي��لاحكام القانون رق��م ( )8لسنة  2010في
شأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن حقوقورعاية املعاقني.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادت�ينج��دي��دت�ين ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م ( )8لسنة
 2010في ش��أن حقوق االش�خ��اص ذوي
اإلعاقة باألرقام ( 12مكررا و  12مكررا
أ) (تم تبني العضو االقتراح بناء على
طلبه وموافقة رئيس مجلس األمة).
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إن �ش��اء مجمعاألمل لذوي االحتياجات الخاصة.
 اقتراح بقانون بشأن تعديل بعضأح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م ( )8ل�س�ن��ة 2010
بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اقتراح بقانون بتعديل املادتني (41و  )42من القانون رق��م ( )8لسنة 2010
بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن مجمعق��ائ��د اإلن�س��ان�ي��ة ص �ب��اح األح �م��د ل��ذوي

االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة( .ض ��م للتقرير
السابع عشر للجنة الشؤون التشريعية
والقانونية)
 اقتراح بقانون بتعديل امل��ادة ()34م��ن القانون رق��م ( )8لسنة  2010بشأن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اق � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب ��إض ��اف ��ة م� ��ادةج��دي��دة ب��رق��م ( 40م �ك��ررا) ال��ى ال�ق��ان��ون
رق ��م ( )8ل�س�ن��ة  2010ف��ي ش ��أن ح�ق��وق
األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ان ي �ت��م م �ن��ح ذوياإلعاقة الشديدة افضلية الحصول على
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة اث �ن��اء وص ��ول دوره
دون الدخول في نظام القرعة ان يعطى
ح��ري��ة اخ �ت �ي��ار ال ��وح ��دة ال�س�ك�ن�ي��ة قبل
اآلخرين في الدفعة بعد ان يتم اطالعه
على خريطة املنطقة حتى يختار منزله
بالقرب من خدمات املنطقة.
 اق�ت��راح برغبة انشاء مراكز تأهيلل�ل�م�ع��اق�ين ذه �ن �ي��ا ي �ت��م ت��دري �ب �ه��م فيها
على مهن او ه��واي��ات تناسب قدراتهم
واس �ت �ع��داده��م وذل ��ك ع�ل��ى أي ��دي خ�ب��راء
متخصصني في هذا النوع من التدريب.
 اق �ت��راح برغبة ان�ش��اء ادارة ف��ي كلمحافظة من محافظات الكويت لترعى
م �ص��ال��ح ذوي االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة
ويسهل انجاز معامالتهم واالج��راءات
الخاصة بهم وبأولياء امورهم.
 اق � �ت� ��راح ب��رغ �ب��ة ب� ��إع� ��ادة ص �ي��اغ��ةمعايير تصنيف اإلع��اق��ة وتشخيصها
ب �م �ش��ارك��ة ال �ج �ه ��ات ال �ع��ام �ل��ة ب �م �ج��ال
اإلع � � ��اق � � ��ة وال� �ت� �خ� �ف� �ي ��ف م � ��ن ال � �ش � ��روط
والضوابط للحصول على االمتيازات.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب ��أن ت�ع�ي��د ال�ه�ي�ئ��ةال �ع ��ام ��ة ل� �ش ��ؤون ذوي اإلع� ��اق� ��ة إدراج
اص �ح ��اب إع ��اق ��ة ال �ع�ي�ن ال ��واح ��دة تحت
م �س �م��ى (إع ��اق ��ة ب �ص��ري��ة م �ت��وس �ط��ة او
دائ � �م� ��ة) ك �م��ا ك� ��ان ال� �ح ��ال ف ��ي ال �س��اب��ق
ح �ت��ى ت �س �ت �ط �ي��ع ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة م ��ن ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة االس �ت �ف��ادة من
امل��زاي��ا واإلع �ف ��اءات امل �ص��دق عليها في
ال�ق��ان��ون رق��م ( )8لسنة  2010ف��ي ش��أن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 اق� �ت ��راح ب��رغ �ب��ة ب ��أن ت�ع�ي��د ال�ه�ي�ئ��ةال �ع ��ام ��ة ل� �ش ��ؤون ذوي اإلع� ��اق� ��ة إدراج
اص �ح ��اب إع ��اق ��ة ال �ع�ي�ن ال ��واح ��دة تحت
م �س �م��ى (إع ��اق ��ة ب �ص��ري��ة م �ت��وس �ط��ة او
دائ � �م� ��ة) ك �م��ا ك� ��ان ال� �ح ��ال ف ��ي ال �س��اب��ق
ح �ت��ى ت �س �ت �ط �ي��ع ه� ��ذه ال �ف �ئ��ة م ��ن ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال �خ��اص��ة االس �ت �ف��ادة من
امل��زاي��ا واإلع �ف ��اءات امل �ص��دق عليها في
ال�ق��ان��ون رق��م ( )8لسنة  2010ف��ي ش��أن
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة.
 -رس ��ال ��ة م ��ن رئ �ي ��س ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة

األم � ��وال ال �ع��ام��ة ب��إح��ال��ة ت �ق��ري��ر دي ��وان
امل �ح��اس �ب��ة ح� ��ول امل�ل�اح �ظ ��ات امل�ت�ع�ل�ق��ة
بأوجه العمل باملجلس األعلى لشؤون
امل�ع��اق�ين ال ��ى ل�ج�ن��ة ذوي االح�ت�ي��اج��ات
الخاصة.
 تقرير دي��وان املحاسبة على تقييمال �ك �ف��اءة وف��اع�ل�ي��ة اداء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
لشؤون ذوي االعاقة.
حقوق اإلنسان
ل � �ج � �ن ��ة ح� � �ق � ��وق اإلن � � � �س � � � ��ان :ع� �ق ��دت
اج�ت�م��اع�ين ف��ي م ��ارس اس�ت�غ��رق��ا ساعة
و 20دقيقة وان�ج��ز ت موضوعا واح��دا
وتبقى على جدول أعمالها  9مواضيع
هي:
 االقتراح بقانون املقدم من االعضاءد .خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه اب� ��ل وع ��دن ��ان س�ي��د
ع �ب��دال �ص �م��د ب ��ان �ش ��اء دي � � ��وان امل �ظ��ال��م.
رس ��ال ��ة م ��ن ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة
والدفاع.
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اقتراح برغبة

اقتراح بقانون

مشروع بقانون

 االقتراح بقانون املقدم من العضود .أح � �م ��د م �ط �ي��ع ال � �ع� ��ازم� ��ي ف� ��ي ش ��أن
الحقوق املدنية لغير محددي الجنسية.
رس ��ال ��ة م ��ن ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة
والدفاع.
 االقتراح بقانون املقدم من العضوم�ح�م��د ط�ن��ا ال�ع�ن��زي ف��ي ش��أن ال�ح�ق��وق
امل��دن �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة ل �غ �ي��ر م �ح��ددي
ال �ج �ن �س �ي��ة .رس ��ال ��ة م ��ن ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
الداخلية والدفاع.
 االقتراح بقانون املقدم من االعضاءم �ح �م��د ط� �ن ��ا ال� �ع� �ن ��زي وع � ��دن � ��ان س�ي��د
عبدالصمد وعبدالله ابراهيم التميمي
وط �ل�ال س�ع��د ال�س�ه�ل��ي وح �م ��دان س��ال��م
ال� �ع ��ازم ��ي ف ��ي ش � ��أن ال� �ح� �ق ��وق امل��دن �ي��ة
واالجتماعية لغير م�ح��ددي الجنسية.
رس ��ال ��ة م ��ن ل �ج �ن��ة ال � �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة
والدفاع.
 االقتراح بقانون املقدم من العضود .م �ح �م��د ه � � ��ادي ال �ح ��وي �ل ��ة ف� ��ي ش ��أن
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مرسوم بقانون

ال �ح �ق��وق امل��دن �ي��ة واالج �ت �م��اع �ي��ة لغير
م �ح ��ددي ال �ج �ن �س �ي��ة .رس ��ال ��ة م ��ن لجنة
الشؤون الداخلية والدفاع.
 االقتراح بقانون املقدم من العضوأح �م��د ح��اج��ي الري ف��ي ش ��أن ال�ح�ق��وق
ال �ق ��ان ��ون �ي ��ة وامل ��دن � �ي ��ة ل �غ �ي��ر م �ح ��ددي
ال�ج�ن�س�ي��ة ،رس ��ال ��ة م ��ن ل�ج�ن��ة ال �ش��ؤون
الداخلية والدفاع.
 االقتراح بقانون املقدم من العضوعبدالله ابراهيم التميمي بشأن معالجة
اوضاع ابناء الكويتيات املتزوجات من
غير كويتي .رس��ال��ة م��ن لجنة ال�ش��ؤون
الداخلية والدفاع.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالمة باملوافقة على رسالة رئيس لجنة
ح �ق ��وق االن � �س ��ان ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا ت�ك�ل�ي��ف
اللجنة دراس ��ة م��ا ت��وص��ل ال�ي��ه الجهاز
امل � ��رك � ��زي مل �ع ��ال �ج ��ة اوض � � � ��اع امل �ق �ي �م�ين
بصورة غير قانونية من حلول ملعالجة
اوضاع هذه الفئة.

الموضوعات التي انجزتها
لجنة حماية االموال العامة
 رس� ��ال� ��ة واردة م� ��ن ال �س �ي��درئ� � � �ي � � ��س ل � �ج � �ن � ��ة امل � � �ي � ��زان � � �ي � ��ات
والحساب الختامي بطلب احالة
م�لاح�ظ��ات دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة في
ش��أن الحساب الختامي لديوان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال�ي��ة
.2010/2009
 رس� ��ال� ��ة واردة م� ��ن رئ �ي��سل �ج �ن��ة امل � �ي ��زان � �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب
ال �خ �ت��ام��ي وال � �ت ��ي ي �ط �ل��ب ف�ي�ه��ا
احالة مالحظات ديوان املحاسبة

وت� � � �ق � � ��ري � � ��ره ح� � � � ��ول ال � �ب � �ي� ��ان� ��ات
ال�خ��اص��ة ب�ع�ق��ود االن�ظ�م��ة اآلل�ي��ة
للمعلومات والتي يتم تنفيذها
ب� ��واس � �ط� ��ة ال � �ش� ��رك� ��ة امل� �ت� �ع� �ه ��دة
(املوافقة على طلب رئيس اللجنة
بتكليف اللجنة بالتحقيق في
املوضوع بصفتها لجنة تحقيق
وذل ��ك ب�ج�ل�س��ة امل�ج�ل��س ب�ت��اري��خ
2015/4/21م).
 رس � ��ال � ��ة وارد م � ��ن ال �س �ي��درئ� � � �ي � � ��س ل � �ج � �ن � ��ة امل � � �ي � ��زان � � �ي � ��ات
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الحساب الختامي والتي يطلب
ف �ي �ه��ا اح ��ال ��ة م�ل�اح �ظ��ات دي� ��وان
املحاسبة وتقرير حول البيانات
ال�خ��اص��ة ب�ع�ق��ود االن�ظ�م��ة اآلل�ي��ة
للمعلومات والتي يتم تنفيذها
بواسطة الشركة املتعهدة.
ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة عن
امل� �خ ��ال� �ف ��ات ال � �ت� ��ي ش� ��اب� ��ت ب �ي��ع
بعض العقارات اململوكة للهيئة
العامة لالستثمار.

المرأة
لجنة ش��ؤون امل ��رأة واألس ��رة :عقدت
اللجنة اجتماعني ف��ي م��ارس استغرقا
 3ساعات و 20دقيقة ولم تنجز تقارير
وتبقى على جدول اعمالها موضوعان
هما:
 االق � � � �ت� � � ��راح ب � �ق � ��ان � ��ون امل � � �ق� � ��دم م��نالعضوين صالح احمد عاشور وخليل
ابراهيم الصالح في شأن انشاء املجلس
االعلى لالسرة.
 رس��ال��ة واردة م��ن رئ �ي��س مجلساالم ��ة ب��امل��واف�ق��ة ع�ل��ى ال�ط�ل��ب امل �ق��دم من
رئيس لجنة املرأة واالسرة على ان تقوم
ال�ل�ج�ن��ة ب��دراس��ة م��وض��وع اق��ام��ة اوالد
الكويتيات امل�ت��زوج��ات م��ن غير كويتي
مع كل من نائب رئيس مجلس ال��وزراء
وزير الداخلية ووزير الصحة.
المشتركة
ال � �ل � �ج � �ن ��ة امل � �ش � �ت� ��رك� ��ة م� � ��ن ال �ل �ج �ن ��ة
ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وامل��ال �ي��ة :ل��م ت�ع�ق��د اللجنة
اجتماعات وتبقى على ج��دول أعمالها
 3مواضيع هي:
 اق�ت��راح بقانون مقدم م��ن االعضاءد .علي صالح العمير ود .عبدالرحمن
صالح الجيران ومحمد ناصر الجبري
وح�م��ود محمد ال�ح�م��دان ف��ي ش��أن منع
تضارب املصالح.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون م�ق��دم م��ن العضود .أح�م��د مطيع ال�ع��ازم��ي ف��ي ش��أن منع
تضارب املصالح.
 اقتراح بقانون مقدم من العضو د.عبدالله محمد الطريجي بشأن تعارض
املصالح وقواعد السلوك العام.
الموارد البشرية
لجنة تنمية املوارد البشرية الوطنية:
لم تعقد اللجنة اجتماعات وتبقى على
ج ��دول اع�م��ال�ه��ا  39م��وض��وع��ا م�ن�ه��ا- :
م �ش��روع ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض اح�ك��ام
امل��رس��وم رق��م  15ل�س�ن��ة  1979ف��ي ش��أن
ال �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة .م� �ح ��ال ب ��رس ��ال ��ة م��ن
اللجنة املالية.
 م � �ش ��روع ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاح �ك��ام امل��رس��وم ب�ق��ان��ون رق��م  15لسنة
 1979في شأن الخدمة املدنية.
 االقتراح بقانون بشأن انشاء مركزاعداد القياديني.
 االقتراح بقانون بشأن التعيني فيالوظائف القيادية.
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أعدت «الدستور» تقريرا عن اجتماعات اللجان البرلمانية الدائمة والمؤقتة في شهر مارس وتبين أن  11لجنة دائمة عقدت  39اجتماعا استغرقت
 81ساعة أنجزت خاللها  41موضوعا و 8لجان مؤقتة عقدت  8اجتماعات استغرقت  10ساعات وأنجزت  8مواضيع.

الصحية أقرت إنشاء  4مستشفيات في مدينة
صباح األحمد ومبارك الكبير واألحمدي
تتمة المنشور ص14

ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين ب ��وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ووزارة االوق � � ��اف وال� �ش ��ؤون
االسالمية.
 االق �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن بعضاالح �ك ��ام ال �خ��اص��ة ب�م��رت�ب��ات امل��وظ�ف�ين
الكويتيني.
 االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن تعديلج� ��دول ال ��درج ��ات وامل��رت �ب��ات ال�ش�ه��ري��ة
للموظفني في الجهات الحكومية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن زي ��ادةامل � ��رت� � �ب � ��ات وامل � � �ع� � ��اش� � ��ات ال� �ت� �ق ��اع ��دي ��ة
ومراجعتها بناء على الزيادة السنوية
في معدل التضخم حسب الرقم القياسي
العام باالدارة املركزية لالحصاء.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن زي ��ادةبواقع  25من الراتب االساسي للموظفني
املدنيني العاملني في القطاع الحكومي
الذين ال يتمتعون بكادر خاص.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن زي � ��ادةمرتبات موظفي الدولة.
 االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن زي � ��ادةم��رت �ب��ات م��وظ�ف��ي ال��دول��ة وامل�ت�ق��اع��دي��ن
بنسبة ٪ 25
 -االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن زي ��ادة

 االق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب �ش ��أن ش ��روطتولي املناصب القيادية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح�ك��ام القانون رق��م  28لسنة  2011في
ش� ��أن م �ن��ح ب � ��دالت وم �ك ��اف ��آت الع �ض��اء
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين ب ��وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ووزارة االوق � � ��اف وال� �ش ��ؤون
اإلسالمية.
 االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة ف�ق��رةجديدة املادة  6من القانون رقم  28لسنة
 2011ف��ي ش ��أن م�ن��ح ب� ��دالت وم�ك��اف��آت
الع �ض��اء الهيئة التعليمية الكويتيني
بوزارة التربية ووزارة االوقاف.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح�ك��ام القانون رق��م  28لسنة  2011في
ش� ��أن م �ن��ح ب � ��دالت وم �ك ��اف ��آت الع �ض��اء
ال�ه�ي�ئ��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين ب ��وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ووزارة االوق � � ��اف وال� �ش ��ؤون
االسالمية.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب�ت�ع��دي��ل بعضاح�ك��ام القانون رق��م  28لسنة  2011في
ش� ��أن م �ن��ح ب � ��دالت وم �ك ��اف ��آت الع �ض��اء

امل � ��رت� � �ب � ��ات وامل � � �ع� � ��اش� � ��ات ال� �ت� �ق ��اع ��دي ��ة
ومراجعتها.
 االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون زي � ��ادة م��رت�ب��اتاملوظفني املدنيني والعسكريني وزي��ادة
امل�ع��اش��ات للمتقاعدين وتعديل بعض
احكام قانون ونظام الخدمة املدنية.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل ب�ع��ضاحكام القانون رقم  28لسنة  2011بشأن
م�ن��ح ب ��دالت وم�ك��اف��آت الع �ض��اء الهيئة
التعليمية ال�ك��وي�ت�ي�ين ب� ��وزارة التربية
ووزارة االوقاف والشؤون االسالمية.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش� ��أن ق��واع��دالتعيني في الوظائف القيادية بالدولة.
 اق �ت��راح ب�ق��ان��ون بتعديل امل ��ادة 15م �ك��ررا م��ن امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق ��م 15
ل�س�ن��ة  1979ف��ي ش��أن ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة.
محال برسالة من اللجنة املالية.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��اس �ت �ب��دال نصامل ��ادة  15م�ك��ررا م��ن امل��رس��وم بالقانون
رق ��م  15ل�س�ن��ة  1979ف��ي ش ��أن ال�خ��دم��ة
املدنية .محال برسالة من اللجنة املالية
تم تبني العضو عادل مساعد الخرافي
االقتراح بعد وفاة نبيل نوري الفضل.
 -اق�ت��راح بقانون بتعديل بند  3من

امل��ادة  32من املرسوم بالقانون رق��م 15
ل�س�ن��ة  1979ف��ي ش��أن ال�خ��دم��ة امل��دن�ي��ة.
محال برسالة من اللجنة املالية.
 اق � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب ��اض ��اف ��ة ف �ق��رةجديدة الى املادة  15مكررا من املرسوم
بالقانون رق��م  15لسنة  1979ف��ي شأن
ال �خ ��دم ��ة امل ��دن� �ي ��ة .م� �ح ��ال ب ��رس ��ال ��ة م��ن
اللجنة املالية.
 اقتراح بقانون في شأن االستعانةبالكويتيني املتقاعدين للعمل كحراس
ام ��ن ب ��امل ��دارس ال�ح�ك��وم�ي��ة .رس��ال��ة من
جنة شؤون التعليم والثقافة واالرشاد.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن ت�ع��دي��لبعض احكام املرسوم بالقانون رقم 15
لسنة  1979في شأن الخدمة املدنية.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن ت�ع��دي��لبعض احكام املرسوم بالقانون رقم 15
لسنة  1979في شأن الخدمة املدنية.
 اق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف ��ي ش ��أن ت�ع��دي��لب �ع��ض اح �ك��ام امل ��رس ��وم ب��ال �ق��ان��ون رق��م
 15ل �س �ن ��ة  1979ف � ��ي ش � � ��أن ال �خ ��دم ��ة
املدنية .رسالة من لجنة الشؤون املالية
واالقتصادية.
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الموضوعات التي انجزتها
اللجنة التشريعية
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لامل ��ادة ال�س��ادس��ة م��ن ال�ق��ان��ون رقم
 10لسنة  1995ف��ي ش��أن مكافآت
ال �ط �ل �ب��ة ب��ال �ج��ام �ع��ات وال �ك �ل �ي��ات
ال� �ج ��ام� �ع� �ي ��ة وم � �ع ��اه ��د ال �ت �ع �ل �ي��م
العالي.
 اقتراح بقانون بتعديل املادة 4من القانون رقم  47لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية.
 اقتراح بقانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم  47لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية.
 اقتراح بقانون بتعديل بعضاح�ك��ام امل��ادة  19م��ن ال�ق��ان��ون رقم
 47لسنة  1993ف��ي ش��أن الرعاية
السكنية.
اق�ت��راح بقانون باضافة فقرةج��دي��دة ب �ع��د ال �ف �ق��رة االول � ��ى ال��ى
املادة  19من القانون رقم  47لسنة
 1993في شأن الرعاية السكنية.
 -اقتراح بقانون باضافة فقرةجديدة الى امل��ادة  19من القانون
رق � ��م  47ل �س �ن��ة  1993ف� ��ي ش ��أن
الرعاية السكنية.
 اقتراح بقانون بتعديل بعضاحكام القانون رقم  47لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية.
 اق� � �ت � ��راح ب � �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��لال �ف �ق��رة االول � ��ى م��ن امل � ��ادة  32من
ال�ق��ان��ون رق��م  47لسنة  1993في
شأن الرعاية السكنية.

 اقتراح بقانون بتعديل املادة 30من القانون رقم  47لسنة 1993
في شأن الرعاية السكنية.
 اقتراح بقانون بشأن الهيئةالعامة للتنمية الصناعية.
 طلب رفع الحصانة النيابيةع � � ��ن ع � �ض � ��و م � �ج � �ل� ��س االم � � � � ��ة د.
ع �ب��دال �ح �م �ي��د ع �ب��اس دش �ت��ي في
القضية رقم  2016/10حصر أمن
دولة.
 طلب رفع الحصانة النيابيةع � � ��ن ع � �ض � ��و م � �ج � �ل� ��س االم � � � � ��ة د.
ع �ب��دال �ح �م �ي��د ع �ب��اس دش �ت��ي في
ال �ق �ض �ي��ة رق � ��م  2016/32ح�ص��ر
ال�ت�ن�ف�ي��ذ امل �ق �ي��دة ب��رق��م 2016/20
جنح املباحث.
 ط � � �ل� � ��ب رف � � � � � ��ع ال� � �ح� � �ص � ��ان � ��ةالنيابية ع��ن عضو مجلس االم��ة
عبدالحميد عباس دشتي وذل��ك
العالنه بالحكم الغيابي الصادر
ض � � ��ده ب �م �م �ل �ك ��ة ال � �ب � �ح� ��ري� ��ن ف��ي
القضية رق��م  721502343تنفيذا
الت� �ف ��اق� �ي ��ة االح� � �ك � ��ام واالن � ��اب � ��ات
واالع� �ل ��ان � � ��ات ال� �ق� �ض ��ائ� �ي ��ة ل � ��دول
م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ب� ��دول الخليج
العربية.
 ط � � �ل� � ��ب رف � � � � � ��ع ال� � �ح� � �ص � ��ان � ��ةالنيابية ع��ن عضو مجلس االم��ة
ع �ب��دال �ح �م �ي��د ع �ب��اس دش �ت��ي في
ال�ق�ض�ي��ة رق ��م  2015/9196جنح
عادية  2013/423الصالحية.

الموضوعات التي انجزتها
لجنة الشباب والرياضة
 االق � � �ت� � ��راح ب � �ق ��ان ��ون امل� �ق ��دمم ��ن االع � �ض� ��اء ع �ب��دال �ل��ه ي��وس��ف
امل� �ع� �ي ��وف ود .ع �ب ��دال �ل ��ه م�ح�م��د
الطريجي ونبيل ن��وري الفضل
ود .ي��وس��ف س�ي��د ح�س��ن ال��زل��زل��ة
ف ��ي ش� ��أن ت �ع��دي��ل ب �ع��ض اح �ك��ام
امل � � ��رس � � ��وم ب� ��ال � �ق� ��ان� ��ون رق � � ��م 42
ل�س�ن��ة  1978ف ��ي ش ��أن ال�ه�ي�ئ��ات
الرياضية والقانون رقم  5لسنة
 2007ف ��ي ش � ��أن ت �ن �ظ �ي��م ب�ع��ض
اوج ��ه ال�ع�م��ل ف��ي ك��ل م��ن اللجنة
االومل�ب�ي��ة الكويتية واالت �ح��ادات
واالن ��دي ��ة ال��ري��اض �ي��ة .ت��م ان �ج��از

مواد االقتراح بقانون باستثناء
املادة الثالثة تم اعادتها للجنة.
 اق � �ت� ��راح ب �ق ��ان ��ون م� �ق ��دم م��نالعضو سعدون حماد العتيبي
بتعديل امل��ادة  3من القانون رقم
 5لسنة  2007بشأن تنظيم بعض
اوج ��ه ال�ع�م��ل ف��ي ك��ل م��ن اللجنة
االومل�ب�ي��ة الكويتية واالت �ح��ادات
واالن� � ��دي� � ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة .رس ��ال ��ة
م��ن ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
والقانونية.
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دورات تدريبية للشباب الصحافيين بالتعاون
مع مؤسسات عالمية
أع� �ل ��ن رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال�ع�ل�ي��ا
امل�ن�ظ�م��ة مل�س��اب�ق��ة ال�ش�ي��خ م�ب��ارك
ال �ح �م��د ل�ل�ت�م�ي��ز ال�ص�ح�ف��ي أي�م��ن
العلي عن اختتام أول��ى ال��دورات
التدريبية للصحافيني الكويتيني
الشباب الفائزين بجوائز الدورة
الثامنة للمسابقة.
واوض� � ��ح ال �ع �ل��ي ف ��ي ت�ص��ري��ح
صحافي امس بمناسبة اختتام
ال� � � � � ��دورة ال � �ت� ��ي ح� �م� �ل ��ت ع � �ن ��وان
(ال � �ص � �ح� ��اف� ��ة االس� �ت� �ق� �ص ��ائ� �ي ��ة)
واستمرت خمسة ايام ان الدورة
ت� �م ��ت ب ��ال� �ت� �ع ��اون م� ��ع م��ؤس �س��ة
ط��وم�س��ون ف��اون��دي�ش�ين العاملية
ف� ��ي م� �ق ��ر ال� �ج ��ام� �ع ��ة األم ��ري �ك �ي ��ة
ب� � ��ال � � �ك� � ��وي� � ��ت وح � � � ��اض � � � ��ر ف� �ي� �ه ��ا
ال �ص �ح��اف��ي ال �ب��ري �ط��ان��ي م��ارت��ن
ش � �ل� ��وف ال � � � ��ذي ي� �ع� �م ��ل م ��راس �ل�ا

لقطة جماعية للصحافيني املشاركني في الدورة التدريبية

ل�ج��ري��دة ال �غ��اردي��ان البريطانية
في الشرق األوسط.
واض � � � � ��اف ان ال� �ل� �ج� �ن ��ة ت� �ب ��ذل
جهودا كبيرة للتوسع في اقامة

مركز سالم العلي للسمع :زيادة
عدد العيادات وغرف العمليات
ي� �ع� �ت ��زم م ��رك ��ز ال� �ش� �ي ��خ س��ال��م
ال �ع �ل��ي ل �ل �س �م��ع وال �ن �ط ��ق ت�ن�ف�ي��ذ
ع ��دد م��ن امل �ش��روع��ات ف��ي ال�ف�ت��رة
املقبلة من بينها زيادة عدد غرف
العمليات من أربع إلى ست غرف
وتطوير وتوسعة غرفة العناية
امل ��رك ��زة وزي � ��ادة ع� �ي ��ادات فحص
ال �س �م��ع وع �ل��اج ال �ن �ط��ق وزراع � ��ة
ال� �ق ��وق� �ع ��ة م � ��ن س� �ب ��ع ال � � ��ى ت �س��ع
عيادات وكذلك استحداث عيادة
أخ � ��رى ل �غ �س��ل األذن إل� ��ى ج��ان��ب
املوجودة حاليا.
وق � ��ال � ��ت ن ��ائ� �ب ��ة م� ��دي� ��ر م ��رك ��ز
د.هديل املطوع التي تشغل أيضا
م �ن �ص��ب ن��ائ��ب م��دي��ر مستشفى
(زي ��ن) ل�لأن��ف واألذن والحنجرة
ل �ك��ون��ا إن م ��ن أه � ��م امل� �ش ��روع ��ات
أيضا زي��ادة التعاون والتنسيق
مع معهد الكويت لالختصاصات
ال �ط �ب �ي��ة ب �م��ا ي �س �ه��م ف ��ي ت�ط��وي��ر
ال� �ك ��ادر ال �ط �ب��ي وت ��دري ��ب ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ت �م��ري �ض �ي��ة ال� �ت ��اب� �ع ��ة ل �ل �م��رك��ز
ولفتت إلى وجود مشروع إلقامة
ج �س��ر ي��رب��ط امل ��رك ��ز بمستشفى

(زي � � ��ن) وح �ص �ل �ن��ا ع �ل��ى م��واف �ق��ة
وزارة ال� �ص� �ح ��ة امل� �ب ��دئ� �ي ��ة ع�ل��ى
امل � � �ش� � ��روع وف � � ��ي ان � �ت � �ظ� ��ار اق � � ��رار
امليزانية الخاصة به.
وأوض � � �ح� � ��ت أن امل � ��رك � ��ز اب � ��رم
العديد من االتفاقيات مع مراكز
طبية عاملية متخصصة باألنف
واألذن وال � �ح � �ن � �ج � ��رة وزراع� � � � ��ة
ال�ق��وق�ع��ة ب�ه��دف ت �ب��ادل ال�خ�ب��رات
مع أطباء عامليني واالط�ل�اع على
ال� �ح ��االت ال�ص�ع�ب��ة لتشخيصها
وتقديم العالج املناسب لها.
ول �ف �ت��ت إل� ��ى أن م��رك��ز ال�ش�ي��خ
س ��ال ��م ال �ع �ل ��ي وم �س �ت �ش �ف��ى زي ��ن
ل�ل�ات �ص ��االت ش �ه��دا خ �ل�ال ال �ع��ام
الحالي  9600عملية منها 4800
ع �م �ل �ي��ة ص� �غ ��رى و 2880ع�م�ل�ي��ة
م�ت��وس�ط��ة و 1920ع�م�ل�ي��ة ك�ب��رى
ت �ن��وع��ت ج �م �ي �ع �ه��ا م ��ا ب �ي�ن ان��ف
واذن وح �ن �ج��رة وزراع� � ��ة ق��وق�ع��ة
وجيوب انفية.

دورات ت ��دري �ب �ي ��ة م �ه �م��ة داخ� ��ل
الكويت وخارجها لصقل مواهب
ال� �ش� �ب ��اب ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال �ع��ام �ل�ين
ف��ي ال�ح�ق��ل ال�ص�ح��اف��ي والس�ي�م��ا

م��ن يفوز منهم ب��إح��دى الجوائز
املخصصة لهذه الفئة.
وذك� ��ر ان ال �ل �ج �ن��ة ت�ع�م��ل على
ت ��دع � �ي ��م ال� � � �ك � � ��وادر ال �ص �ح ��اف �ي ��ة

مسرح حمد الرومي
حاضن للمناسبات الوطنية
ي� �ع ��د م � �س� ��رح ح � �م ��د ال� ��روم� ��ي
ال� � ��ذي ي �ق ��ع داخ� � ��ل م �ب �ن��ى وزارة
االع� �ل ��ام اح � ��د امل� ��واق� ��ع ال �ح �ي��وي��ة
امل�ع�ن�ي��ة ب��اح �ت �ض��ان االح �ت �ف��االت
ال �خ��اص��ة ب��امل�ن��اس�ب��ات واالع �ي��اد
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ال� � � ��ى ج � ��ان � ��ب ب �ع��ض
ال�ب��رام��ج التلفزيونية واالذاع �ي��ة
واملؤتمرات الصحفية.
ويستقبل امل �س��رح ح��ال�ي��ا 250
اع�ل�ام� �ي ��ا م� ��ن م �خ �ت �ل��ف وس ��ائ ��ل
االع� � � �ل� � ��ام امل � �ح � �ل � �ي� ��ة وال � �ع� ��رب � �ي� ��ة
وال � �ع ��امل � �ي ��ة ل �ت �غ �ط �ي��ة ف �ع��ال �ي��ات
م �ش��اورات ال �س�لام اليمنية التي
تستضيفها ال �ب�لاد ت�ح��ت رع��اي��ة
االم � � ��م امل� �ت� �ح ��دة م� �ن ��ذ  21اب ��ري ��ل
الحالي.
وقد اعدت وزارة االعالم مركزا
اع�لام�ي��ا ت��م تجهيزه بالخدمات
ك� ��اف� ��ة الس � �ت � �ض ��اف ��ة امل� ��ؤت � �م� ��رات
الصحفية ال�خ��اص��ة ب��امل�ش��اورات
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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

● صقر مناور صميعر املطيري50 ،
عاما( ،شيع) ،رجال :الصليبخات ،ق،1
ش ،10م ،58تلفون ،97534323 :نساء:
العارضية ،ق ،11ش 4ج ،8م27
● س� ��ارة ي��وس��ف س �ل �ط��ان ،زوج ��ة:
ن ��اي ��ف ن ��اص ��ر س� �ل� �ط ��ان 48 ،ع��ام��ا،
(ش �ي �ع ��ت) ،رج� � ��ال :ال� �ج� �ه ��راء ،ال �ع �ي��ون،
ق ،2ش ،3م 505ازرق  ،122ت �ل �ف��ون:
 ،99771629ن�س��اء :النسيم ،ق ،1ش،35
م ،21تلفون99491937 :
● عبدالرحمن علي عبدالله شمس
ال � ��دي � ��ن 63 ،ع ��ام ��ا( ،ش � �ي ��ع) رج � ��ال:
ال � ��روض � ��ة ،ق ،3ش ،30م ،20ت �ل �ف��ون:
 ،66053351نساء :السرة ،ق ،4ش  ،7م،2
تلفون97885201 :
● م��ري��م ع �ب��دال �ع��زي��ز ع�ب��دال��رح�م��ن
القندي ،أرملة محمد أحمد الرومي،
 80ع��ام��ا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج � ��ال :ال��دع �ي��ة،
دي � ��وان ال ��روم ��ي ،ت �ل �ف��ون،50000054 :
ن�س��اء :ال��دع�ي��ة ،ق ،2ش ،29م ،12تلفون:
22530124
● غ��وال��ي زي ��د خ�ل��ف امل �ط �ي��ري45 ،
عاما( ،شيعت) ،رجال :صباح الناصر،
ق ،5ش ،38م ،48ت �ل �ف��ون،67041172 :
ن �س��اء :ال� �ف ��ردوس ،ق ،5ش ،1ج ،13م،1
تلفون50173336 :
● يوسف مطلق محمد السليمي،
 51ع��ام��ا( ،ش �ي��ع) ،ال �ج �ه��راء ،ال�ق�ص��ر،
ق ،3ش ،2م ،35ت �ل �ف��ون- 99613210 :
96641212
● ناصر عبدالعزيز فهد الخالدي،
 22عاما( ،شيع) ،رجال :القيروان ،ق،3
ش ،320م ،8تلفون ،94444821 :نساء:
ال� �ق� �ي ��روان ،ق ،3ش ،328م ،60ت �ل �ف��ون:
90000738
● سيف ضيدان الحميدي ابوعدل،
 48عاما( ،شيع) ،رجال :صباح الناصر،
ق ،2ش ،1م ،65تلفون ،66666828 :نساء:
صباح الناصر ،ق ،2ش ،7م65
● رائ � ��د ي ��وس ��ف ع �ب��دال �ل��ه امل� ��اص،
 45ع��ام��ا( ،يشيع بعد ص�لاة عصر
ال � �ي ��وم) ،رج � ��ال :ال ��روض ��ة ،ق ،1ش ��ارع
ع �ل��ي س�ل�ي�م��ان ب��وك �ح �ي��ل ،م ،44ت�ل�ف��ون:
 ،66556052 - 97505028نساء :حطني،
ق ،2ش ،211م ،13تلفون69698878 :

مواقيت الصالة
مسرح حمد الرومي مجهز الستضافة املؤتمرات الصحافية العاملية

وذل � � � ��ك ب ��ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع وزارة
الخارجية كما نسقت م��ع وزارة
ال ��داخ �ل �ي ��ة الص � � ��دار ال �ت��أش �ي��رات
ال� �ل ��ازم � � ��ة ل� � ��دخ� � ��ول االع �ل�ام � �ي �ي�ن
الزائرين للبالد واصدار الهويات

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

بالخبرات ولذلك وثقت عالقاتها
م��ع ك�ب��رى امل��ؤس �س��ات اإلع�لام�ي��ة
ف� � � ��ي ال � � �ع� � ��ال� � ��م وت� � � �ع � � ��اق � � ��دت م ��ع
مؤسسات مهنية كبرى مثل مركز
طومسون فاونديشني للتدريب
وش �ب �ك��ة (س ��ي ان ان ب��ال�ع��رب�ي��ة)
فضال ع��ن ق�ن��اة العربية وأخ�ي��را
م��ع أكاديمية ف��ران��س  24وإذاع��ة
ف��رن �س��ا ال��دول �ي��ة وإذاع� � ��ة م��ون��ت
ك� ��ارل� ��و ال ��دول� �ي ��ة ول� �ف ��ت إل � ��ى أن
اللجنة ستنظم دورات تدريبية
أخرى في قطر ولبنان واإلمارات
وفرنسا للفائزين باملراكز االولى
في أقسام فئة الشباب.

الوفيات

االع�لام�ي��ة لتسهيل دخولهم الى
مبنى ال� ��وزارة لتغطية فعاليات
امل� �ش ��اورات ال �ت��ي ت �ق��ام ف��ي قصر
بيان.
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