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جريـدة برلمانيـة يوميـة تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الغانم هنأ نظراءه في األردن واألرجنتين
بعث رئيس مجلس األم��ة م��رزوق الغانم برقيتي تهنئة إل��ى رئيس
مجلس األعيان في اململكة األردنية فيصل الفايز ورئيس مجلس النواب
م .عاطف الطراونة وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.
ك �م��ا ب �ع��ث ال �غ��ان��م ب��رق�ي�ت��ي ت�ه�ن�ئ��ة إل ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� �ن ��واب في
األرج�ن�ت�ين إيميليو م��ون��زو ورئيسة مجلس الشيوخ م��ارت��ا جبراييال
مشيتي وذلك بمناسبة العيد الوطني لبلدهما.

كلف لجنة حماية األموال التحقيق في المالحظات على ميزانية هيئة االستثمار

المجلس يقر تعديل قانون البلدية
في المداولة األولى
واف � ��ق م �ج �ل��س االم � ��ة ف ��ي ج�ل�س�ت��ه
التكميلية أم��س ع�ل��ى ت�ع��دي��ل بعض
أح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  5ل�س�ن��ة 2005
ف��ي ش��أن بلدية الكويت ف��ي امل��داول��ة
االول� ��ى ب�م��واف�ق��ة  30ع �ض��وا ورف��ض
 10أع �ض��اء ب�ي�ن�م��ا أع� ��اد ال�ت�ع��دي�لات
املقدمة عليه إلى لجنة املرافق العامة
مل�ن��اق�ش�ت�ه��ا ق �ب��ل إق � ��راره ف��ي امل��داول��ة
الثانية.
وم��ن جهته ق��ال وزي ��ر امل��واص�لات
ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى
الكندري إن املشروع الحكومي يهدف
إل��ى ف��ك التشابك ف��ي االختصاصات
بني بلدية الكويت والهيئات االخرى
وت �ع��دي��ل ال �ع �ق��وب��ات امل �ق ��ررة ل�ل��وائ��ح
البلدية وتنظيم املجلس البلدي.
وأوض� � ��ح ال� �ك� �ن ��دري أن ال �ح �ك��وم��ة
س �ت �ص��وت ب��امل��واف �ق��ة ع �ل��ى امل ��داول ��ة

األول � � � ��ى ل� �ل� �ق ��ان ��ون ب� �ع ��د ات� �ف ��اق ��ه م��ع
مجلس األم��ة على بعض التعديالت
ع �ل��ى امل � �ش� ��روع ال �ح �ك��وم��ي م ��ن ب��اب
التعاون م��ع املجلس مستطردا :لكن
ن�س�ج��ل ت�ح�ف�ظ�ن��ا ع �ل��ى ب �ع��ض امل ��واد
ال �ت��ي س�ن�ن��اق�ش�ه��ا م��ع ل�ج�ن��ة امل��راف��ق
ال� �ع ��ام ��ة ق �ب ��ل ال �ت �ص ��وي ��ت ع �ل �ي��ه ف��ي
املداولة الثانية.
وكشف عن معاقبة  ٤مستشارين
ف � � ��ي ال � �ب � �ل � ��دي � ��ة ألس� � � �ب � � ��اب م �ت �ع �ل �ق��ة
بالتحقيق ف��ي ت �ج��اوزات داع �ي��ا إل��ى
اقرار القانون لتصبح البلدية خالية
من التجاوزات.
وق��ال ال��وزي��ر الكندري إن القانون
رف � ��ع س �ق��ف ال� �ح ��د األدن � � ��ى واألع� �ل ��ى
ل�ل�غ��رام��ة امل �ق��ررة ع��ن م�خ��ال�ف��ة الئ�ح��ة
ال�ب�ن��اء ب��أن جعلها ال ت�ق��ل ع��ن 1000
وال ت��زي��د على  5000دي�ن��ار م��ع ازال��ة

أبل :فترة انتظار تخصيص
القسائم ال تتجاوز  5سنوات
أكد وزير الدولة لشؤون االسكان
ي��اس��ر اب ��ل ان ف �ت��رة االن �ت �ظ��ار ال�ت��ي
تخصص خاللها قسائم للمواطنني
ال ت �ت �ج ��اوز  5س� �ن ��وات م ��ن ت��اري��خ
تقديم الطلب االسكاني.
وق� � ��ال ال� ��وزي� ��ر اب � ��ل ف ��ي م��داخ �ل��ة
خالل جلسة املجلس أمس ردا على
م��ا اث � ��اره اح ��د ال� �ن ��واب ب �ش��أن ط��ول
ف�ت��رة ان�ت�ظ��ار امل��واط�ن�ين ال�ت��ي تصل

ال ��ى  20س �ن��ة ان امل��ؤس �س��ة ال�ع��ام��ة
للرعاية السكنية وصلت في طلبات
تخصيص القسائم للمواطنني الى
تاريخ  31ديسمبر عام .2010
وأوض� � � � ��ح ان امل� ��ؤس � �س� ��ة ل��دي �ه��ا
 11ال � � ��ف ق� �س� �ي� �م ��ة س �ت �خ �ص �ص �ه��ا
للمواطنني ابتداء من شهر اغسطس
املقبل حتى ابريل من العام املقبل.

العمير :لن نسمح لشركة
متعثرة بتنفيذ مشروع المطار
أكد وزير األشغال العامة ووزير
الدولة لشؤون مجلس األم��ة د.علي
ال �ع �م �ي��ر أن ال �ح �ك��وم��ة ات� �خ ��ذت ك��ل
اإلج��راءات الرسمية بشأن مناقصة
م� �ش ��روع م �ب �ن��ى ال ��رك ��اب رق� ��م  2في
مطار الكويت الدولي.
وق ��ال ال��وزي��ر ال�ع�م�ي��ر ف��ي جلسة
املجلس أمس إنه في حال اكتشاف

أي خ �ل��ل ب� ��أي م��رح �ل��ة م ��ن م��راح��ل
امل �ش��روع م��ن ق�ب��ل ال�ش��رك��ة ف��إن�ن��ا لم
نوقع أي عقد.
وش��دد على ع��دم السماح لشركة
م�ت�ع�ث��رة أن ت �ق��وم ب ��إج ��راء م �ش��روع
ي �ت �ع �ل��ق ب� � � ��وزارة األش � �غ� ��ال ال �ع��ام��ة
م� ��ؤك� ��دا م �ت��اب �ع��ة امل � �ش � ��روع خ �ط��وة
بخطوة.

املخالفة لكل متر دينار واحد اضافة
ال � ��ى غ ��رام ��ة ال ت �ق��ل ع ��ن ال � ��ف دي �ن��ار
وال ت ��زي ��د ع �ل��ى  10آالف دي� �ن ��ار م��ع
ازال��ة املخالفة لكل متر بناء مخالف
ل�ل�م�ب��ان��ي االس �ت �ث �م��اري��ة وال �ت �ج��اري��ة
والصناعية والحرفية.
كما وافق مجلس األمة على إحالة
رس��ال��ة م��ن رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل�ي��زان�ي��ات
وال � �ح � �س � ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي إل � � ��ى ل �ج �ن��ة
حماية األم ��وال العامة وال�ت��ي يطلب
فيها تكليف اللجنة بالتحقيق في
املالحظات ال ��واردة ف��ي تقرير دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب� �ش ��أن م �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة
العامة لالستثمار.

تفاصيل (ص)11 - 03

مكافآت
المعلمين أمام
التعليمية اليوم
تناقش اللجنة التعليمية
ال� � �ي � ��وم ت �ك �ل �ي �ف �ه��ا م � ��ن ق �ب��ل
مجلس االم��ة بشأن الرسوم
ال � � ��دراس� � � �ي � � ��ة ف � � ��ي امل � � � � ��دارس
ال �خ��اص��ة وك ��ذل ��ك م�ج�م��وع��ة
امل ��وض ��وع ��ات امل �ح��ال��ة ال�ي�ه��ا
من قبل لجنة تنمية امل��وارد
ال�ب�ش��ري��ة ب�ش��أن م�ن��ح ب��دالت
وم� �ك ��اف ��آت ألع� �ض ��اء ال�ه�ي�ئ��ة
ال� �ت� �ع� �ل� �ي� �م� �ي ��ة ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن
ب��وزارت��ي التربية واألوق ��اف
والشؤون االسالمية.

مبنى صباح األحمد
في مجلس األمة
تحفة معمارية
جديدة
تفاصيل (ص)13 - 12

رئيس لجنة املرافق محمد الهدية وسعود الحريجي واملستشارة جنان بوشهري خالل مناقشة قانون البلدية أمس

العيسى :حرمان  200طالب
من االختبارات بسبب الغش
شدد وزير التربية ووزير التعليم
العالي د .بدر العيسى على حرص
ال � ��وزارة ع�ل��ى ال �ق �ض��اء ع�ل��ى ح��االت
الغش كاشفا عن حرمان  200حالة
خ�ل�ال االخ �ت �ب��ارات ال�ح��ال�ي��ة بسبب
ال �غ��ش م�ع��رب��ا ع��ن االم ��ل ف��ي تقليل
حاالت الغش خاصة مع ظهور تلك
السماعات.

وق� ��ال ال ��وزي ��ر ال�ع�ي�س��ى إن خطة
البعثات ال��دراس�ي��ة للعام ال��دارس��ي
 2017-2016ت�ض�م�ن��ت  6000مقعد
موزعني على نحو  12مقر إيفاد في
أكثر من  93تخصصا.
وأوض��ح ان ال��وزارة تقوم سنويا
بالتعرف مسبقا على التخصصات
امل � �ط � �ل� ��وب� ��ة م� � ��ن ج� �م� �ي ��ع ال� �ج� �ه ��ات

الحكومية ومعرفة احتياجات سوق
العمل مشيرا إلى أن خطة االبتعاث
رك��زت هذا العام على زي��ادة املقاعد
املخصصة لدراسة الطب.

المبعوث األممي :المشاورات
اليمنية تقترب من االنفراج الشامل
أع�ل��ن مبعوث االم��م امل�ت�ح��دة الى
اليمن اسماعيل ول��د الشيخ أحمد
ع � ��ن ت �ع �ل �ي��ق ج� �ل� �س ��ات م� � �ش � ��اورات
ال� �س�ل�ام ال �ي �م �ن �ي��ة ل �ح �ض��ور ج�ل�س��ة
مغلقة ملجلس األم��ن أم��س الحاطة

أع �ض��ائ��ه ب�س�ي��ر م� �ش ��اورات ال �س�لام
وتصوره للمرحلة املقبلة في اليمن.
وق � � ��ال :ن �ح��ن ال � �ي ��وم ن �ق �ت��رب م��ن
التوصل إلى رؤيا عامة تضم تصور
الطرفني للمرحلة املقبلة فيما نعمل

اآلن على تذليل العقبات املوجودة
والتطرق إلى كل التفاصيل العملية
آللية التنفيذ مما يجعل الجلسات
أك� �ث ��ر ح �س��اس �ي��ة وي �ج �ع �ل �ن��ا أق� ��رب
للتوصل إلى انفراج شامل.
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الفنان عبد الحسين عبد الرضا شكر سمو األمير على تسمية مسرح السالمية باسمه

األمير استقبل ولي العهد ورئيسي
مجلسي األمة والوزراء وهنأ ملك األردن

 ..ومستقبال الشيخ سلمان الحمود والفنان عبدالحسني عبدالرضا

سمو األمير مستقبال مرزوق الغانم

اس � �ت � �ق � �ب� ��ل ح � � �ض� � ��رة ص� ��اح� ��ب
السمو امير البالد الشيخ صباح
االح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح حفظه
ال �ل��ه ورع� ��اه ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ص�ب��اح
ام� ��س س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن ��واف االح �م��د ال �ج��اب��ر ال�ص�ب��اح.
كما استقبل رئيس مجلس االمة
مرزوق الغانم.
واستقبل سمو الشيخ ناصر

املحمد كما استقبل سمو الشيخ
ج� ��اب� ��ر امل� � �ب � ��ارك رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
الوزراء.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ال� �ن ��ائ ��ب االول
ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واس � �ت � �ق � �ب ��ل ح � �ض� ��رة ص ��اح ��ب
السمو امير ال�ب�لاد وزي��ر االع�لام
ووزي � ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون ال�ش�ب��اب

الشيخ سلمان ال�ح�م��ود والفنان
ع �ب��دال �ح �سي��ن ع �ب ��دال ��رض ��ا ح�ي��ث
ق��دم ل�س�م��وه ال�ش�ك��ر ع�ل��ى تسمية
املسرح التابع للمجلس الوطني
ل �ل �ث �ق��اف��ة وال� �ف� �ن ��ون واالداب ف��ي
منطقة الساملية باسمه.
ومن ناحية اخرى بعث حضرة
صاحب السمو أمير البالد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ب �ب��رق �ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة

استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن � ��واف األح� �م ��د ال �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ب �ق �ص��ر ب �ي��ان ص�ب��اح
ام��س رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
ال� �غ ��ان ��م .واس �ت �ق �ب��ل س �م��و ال�ش�ي��خ
ن��اص��ر املحمد كما استقبل سمو
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
ال � � ��وزراء .واس�ت�ق�ب��ل ال �ن��ائ��ب األول
ل��رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ووزي� ��ر
الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واس �ت �ق �ب��ل اي �ض��ا ن��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد كما استقبل
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
الدفاع الشيخ خالد الجراح.
واس� �ت� �ق� �ب ��ل س� �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د

وزي��ر االع�لام وزي��ر الدولة لشؤون
ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
وال � �ف � �ن� ��ان ال � �ق� ��دي� ��ر ع �ب��دال �ح �س�ي�ن
ع� �ب ��دال ��رض ��ا ح� �ي ��ث ق� � ��دم ل �س �م��وه
الشكر على تسمية املسرح التابع
للمجلس الوطني للثقافة والفنون
واآلداب ف � ��ي م �ن �ط �ق ��ة ال �س ��امل �ي ��ة
باسمه.
وبعث سمو ول��ي العهد الشيخ
ن� � � ��واف األح� � �م � ��د ب� �ب ��رق� �ي ��ة ت �ه �ن �ئ��ة
إل ��ى ال��رئ �ي��س م��اوري �س �ي��و م��اك��ري
رئ� � �ي � ��س ج � �م � �ه� ��وري� ��ة االرج � �ن � �ت �ي�ن
الصديقة ضمنها س�م��وه خالص
تهانيه بمناسبة ال�ع�ي��د الوطني
ل�ب�لاده متمنيا ل��ه م��وف��ور الصحة
والعافية.

ك� �م ��ا ب� �ع ��ث س� �م ��و ول� � ��ي ال �ع �ه��د
ببرقية تهنئة إلى صاحب الجاللة
ال�ه��اش�م�ي��ة امل �ل��ك ع �ب��دال �ل��ه ال�ث��ان��ي
اب��ن الحسني ملك اململكة االردنية
الهاشمية الشقيقة ضمنها سموه
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة ذك��رى
ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي للمملكة االردن �ي��ة
ال �ه��اش �م �ي��ة ال �ش �ق �ي �ق��ة م�ت�م�ن�ي��ا ل��ه
موفور الصحة ودوام العافية.

إل��ى ال��رئ�ي��س م��اوري�س�ي��و م��اك��ري
رئ � �ي� ��س ج� �م� �ه ��وري ��ة االرج� �ن� �ت�ي�ن
ال �ص��دي �ق��ة ع �ب��ر ف�ي�ه��ا س �م��وه عن
خ��ال��ص تهانيه بمناسبة العيد
الوطني لبالده متمنيا له موفور
الصحة والعافية وللبلد الصديق
دوام التقدم واالزدهار.
وبعث حضرة صاحب السمو
أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ب��رق �ي��ة ت �ه �ن �ئ��ة إل��ى

أخيه صاحب الجاللة الهاشمية
امللك عبدالله الثاني ابن الحسني
م�ل��ك اململكة االردن �ي��ة الهاشمية
ال �ش �ق �ي �ق��ة ع �ب��ر ف �ي �ه��ا س �م ��وه ع��ن
خ��ال��ص تهانيه بمناسبة ذك��رى
العيد الوطني للمملكة االردنية
ال� �ه ��اش� �م� �ي ��ة ال �ش �ق �ي �ق ��ة م �ت �م �ن �ي��ا
ل� � ��ه دوام ال � �ص � �ح� ��ة وال � �ع� ��اف � �ي� ��ة
ول�ل�م�م�ل�ك��ة االردن � �ي� ��ة ال�ه��اش�م�ي��ة

ولي العهد استقبل الغانم والمحمد
والمبارك والخالد والجراح

سمو ولي العهد مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

ال �ش �ق �ي �ق��ة وش �ع �ب �ه��ا ال� �ك ��ري ��م ك��ل
التقدم واالزده��ار في ظل القيادة
الحكيمة لجاللته.
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مضبطة
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المجلس يؤبن النائب األسبق الراحل ويستذكر مآثره ومناقبه

الغانم :رصاصات الغدر لم تثن الجوعان
عن دوره في الدفاع عن المال العام
أبن مجلس األمة في
جلسته التكميلية أمس
النائب األسبق الراحل
العم حمد الجوعان
واستذكر رئيس وأعضاء
المجلس مآثر الفقيد
ومناقبه.
ووافق المجلس على
تعديل قانون 2005/5
بشأن بلدية الكويت
وذلك في المداولة
األولى على أن تناقش
التعديالت في لجنة
المرافق العامة تمهيدا
إلحالته للمجلس
للتصويت عليه في
المداولة الثانية.
وفيما يلي التفاصيل:

العمر :الفقيد سطر
أروع األمثلة في
األخالق ومواقفه
لن تنسى
الروضان :الجوعان
كان رمزا من رموز
العمل البرلماني
طنا :نعزي أهل
الكويت بالفقيد
الجوعان

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

اف �ت �ت��ح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
مرزوق الغانم الجلسة التكميلية
أم��س األرب�ع��اء وت�لا األم�ين العام
أس � �م� ��اء األع� � �ض � ��اء ال� �ح ��اض ��ري ��ن
وامل�ع�ت��ذري��ن وال�غ��ائ�ب�ين م��ن دون
إذن أو إخطار.
 ال ��رئ � �ي ��س م � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م:باسمي وباسمكم جميعا نعزي
أن�ف�س�ن��ا وش �ع��ب ال �ك��وي��ت ب��وف��اة

ال�ع��م حمد ال�ج��وع��ان فقد فجعت
الكويت قبل أيام بوفاة البرملاني
املخضرم منوها بمآثره ومناقبه
ودوره في خدمة الكويت مؤكدا
أن رص��اص��ات ال �غ��در م��ن رؤوس
ال �ف �س ��اد ل ��م ت �ث �ن��ه ع ��ن دوره ف��ي
الدفاع عن املال العام.
 جمال العمر :نشاطر الكويتال� � � �ع � � ��زاء ل� �ف� �ق ��د ال� � �ك � ��وي � ��ت ال� � ��ذي

س�ط��ر أروع األم�ث�ل��ة ف��ي األخ�ل�اق
ون � �م � ��وذج ب ��رمل ��ان ��ي وان � �ج ��ازات ��ه
راس � �خ� ��ة ون � �ب � ��راس أم� � ��ام ج�م�ي��ع
نواب االمة والشعب الكويتي لن
ي�ن�س��اه وس�ي�ك��ون ف��ي ق�ل��وب أه��ل
الكويت جميعا.
 روض � � ��ان ال � ��روض � ��ان :ن �ع��زيعائلة ال�ج��وع��ان ل�ف�ق��دان رم��ز من
رموز العمل البرملاني وطلبت من

الحكومة اطالق اسمه على مبنى
ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ف�ه��و
صاحب هذه الفكرة ليخلد باسم
العم حمد الجوعان.
 م� �ح� �م ��د ط� � �ن � ��ا :ن� � �ع � ��زي أه� ��لال�ك��وي��ت بالفقيد الكبير ونسأل
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الشايع :مواقف الجوعان الوطنية خير دليل على نزاهته
اعتبر ال�ن��ائ��ب فيصل الشايع
ان ال � � �ك� � ��وي� � ��ت خ � � �س� � ��رت ك� �ث� �ي ��را
ب��رح �ي��ل ال� �ن ��ائ ��ب ال� �س ��اب ��ق ح�م��د
الجوعان وهو احد اعالم الكويت
السياسية بعدما اث�ب��ت نجاحه
في العمل االداري وترك بصماته
ال� ��واض � �ح� ��ة ال � �ت� ��ي أك� � � ��دت ح �س��ن
م �ن �ه �ج��ه وأس� �ل ��وب ��ه ال �ح �ك �ي��م ف��ي
قيادة املؤسسات االدارية.
وأضاف الشايع تشرفت بالعمل
مع الفقيد في مؤسسة التأمينات
االج �ت �م��اع �ي��ة ع ��ام  77وه ��و م�ث��ال
يحتذى ب��ه ف��ي االخ�ل�اص والعمل
ال��دؤوب والتعاون من اجل البالد
والصالح العام وهذا ما وضح من
ت�ط��ور امل��ؤس�س��ة وانفتاحها على
ابواب التطوير والتميز في وقتها
 .واعتبر الشايع ان السيرة الذاتية

النيابية للفقيد خير شاهد على
ادائ � � ��ه ف ��ي م �ج �ل��س االم � ��ة ك�م�م�ث��ل
للشعب في دورتني قائال ان الثقة
ال �ت��ي ح �ظ��ي ب �ه��ا ال �ج��وع��ان دل�ي��ل
على التفاف الناس حوله فمواقفه
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال � �ت� ��ي ح � � ��ارب ألج �ل �ه��ا
وخسر الكثير بسببها خير دليل
ع �ل��ى ن��زاه �ت��ه وت �ض �ح �ي��ات��ه ال �ت��ي
قدمها للوطن.
وش�ك��ر ال�ن��ائ��ب فيصل الشايع
ال�ح�ك��وم��ة ل�س��رع��ة ت�ج��اوب�ه��ا مع
م �ق �ت��رح��ه ب ��إط�ل�اق اس � ��م ال �ن��ائ��ب
ال� �س ��اب ��ق ح� �م ��د ال � �ج� ��وع� ��ان ع�ل��ى
ال� �ص ��ال ��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة ب��امل��ؤس �س��ة
ال �ع��ام��ة ل�ل�ت��أم�ي�ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة
م��ؤك��دا ان ه��ذا اق��ل م��ا يقدم لرمز
اف �ن��ى ح �ي��ات��ه م�خ�ل�ص��ا ل�ل�ك��وي��ت
وشعبها في جميع مراحل حياته

الطريجي :كان
للجوعان دور بارز
في محاربة الفساد
والمفسدين
الري :الجوعان ترك
بصمة واضحة
في العمل اإلداري
الخرينج :الفقيد
كان له دور بارز
في إرساء الحرية
والديمقراطية

س ��واء خ�ل�ال ع�م�ل��ه ال�ت�ن�ف�ي��ذي أو
البرملاني.
واخ� �ت� �ت ��م ال� �ش ��اي ��ع ت �ص��ري �ح��ه
ب �ت��أك �ي��ده ان ال �س �ي��ر ال� �ع� �ط ��رة ال
ي �م �ك��ن ان ت �م �ح��ى م� ��ن ال� �ت ��اري ��خ
ف��ال�ج��وع��ان و غ �ي��ره م��ن رج ��االت
الكويت املخلصني الذين خدموا
ال � � �ب� �ل��اد ف� � ��ي م� � ��واق� � ��ف م �خ �ت �ل �ف��ة
ستبقى اع�م��ال�ه��م ف��ي سجالتهم
ال�ن��اص�ع��ة ش��اه��دة ع�ل��ى وف��ائ�ه��م
وص�ل��اب� ��ة م ��واق� �ف� �ه ��م ف� ��ي س�ب�ي��ل
الحق اوملصلحة الوطنية .

فيصل الشايع
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نواب :الجوعان ضحى بحياته من أجل الدفاع
عن البلد ومحاربة الفساد والمفسدين
تتمة المنشور ص03
ال � �ل ��ه ان ي �ت �غ �م��ده ال � �ل ��ه ب ��واس ��ع
رحمته وأن يسكنه فسيح جناته.
 ع�ب��دال�ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ه��و منال �ن��واب ال��ذي��ن ك ��ان ل��ه دور ب��ارز
ف � ��ي ه � � ��ذه ال � �ق� ��اع� ��ة ول � � ��ن ن �ن �س��ى
ب� �ع ��د ال �ت �ح ��ري ��ر ب� �ع ��دم ��ا ت �ع��رض
مل �ح��اول��ة االغ �ت �ي��ال ودف� ��ع ال�ث�م��ن
من صحته معاقا لم يكن بسبب
ح��ادث م��روري ولكن ك��ان بسبب
مالحقة س��راق امل��ال ال�ع��ام الذين
عبثوا وتمكنوا ايام االحتالل من
سرقة الكويت وامل��رح��وم تصدى
لهذه العصابة ويجب ان نستمر
بمالحقة س��راق امل��ال ال�ع��ام ولنا
ان �ج��ازات �ن��ا ف��ي ال �ق��وان�ين ولكننا
م��ازل �ن��ا ف ��ي ح��اج��ة ال� ��ى ال��رق��اب��ة
والرسالة القادمة ستبني الى أين
وصل الفساد.
 أح � �م ��د الري :ن � �ع ��زي ال �ك��وي��تب��ال �ف �ق �ي��د امل� ��رح� ��وم ح �م��د ال �ج��وع��ان
ونعزي ذويه فهو نموذج في العمل
ال�ح�ك��وم��ي واس �ت �ط��اع ان يعطينا
ن�م��وذج��ا وه ��و ص ��رح ال�ت��أم�ي�ن��ات
وت � ��رك ب �ص �م��ة واض� �ح ��ة ف ��ي ه��ذا
العمل االداري واستطاع أن يشيد
ص��رح��ا ألج� �ي ��ال واج� �ي ��ال وأض ��م
ص��وت��ي ل �ص��وت م�ي�ل��ي ال��روض��ان
ب��إط�لاق اس��م امل��رح��وم على مبنى
ال�ت��أم�ي�ن��ات .ه�ن��اك رج ��ال س�ط��روا
بدمائهم تاريخ الكويت وستظل
ذكراه ذكرى ملحاربة الغدر وسراق
امل� � � ��ال ال� � �ع � ��ام ال � ��ذي � ��ن س �ي��ذك��ره��م
التاريخ بكل سوء والعم الجوعان
سيكون فخرا لكل األجيال.
 م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج :نشاطركمه � ��ذا ال� � �ع � ��زاء ون� �ش ��اط ��ر ال �ش �ع��ب
ال�ك��وي�ت��ي وع��ائ�ل��ة ال �ج��وع��ان ك��ان
لنا الشرف ملعرفة امل��رح��وم فكان
حريصا على مصلحة الوطن وله
كثير من البصمات ودور بارز في
ال�ح��ري��ة وال��دي�م�ق��راط�ي��ة وضحى
ب�ن�ف�س��ه وص �ح �ت��ه م��ن اج ��ل كلمة
الحق.
 ع� ��ادل ال �خ ��راف ��ي :ن �ع��زي أس ��رةال�ف�ق�ي��د ف�ه��و رج��ل م�خ�ل��ص لوطنه
وأله �ل��ه ودي �ن��ه اس �ت �ط��اع ان يثبت
وج � � � ��وده ف � ��ي ال � �ب� ��رمل� ��ان ف � ��ي ف �ت��رة
ق � �ص � �ي� ��رة ون� � �ت � ��ذك � ��ر ان� � � �ج � � ��ازه ف��ي
ال �ت��أم �ي �ن��ات ورح� �م ��ك ال �ل ��ه ام� ��ا ف��ي
الرقابة فكان اسدا ال يجامل وجنى
م� ��ا ج �ن��ى واج � � ��ره ع �ل��ى ال� �ل ��ه وف��ي
ال �ت �ش��ري��ع ن ��رى اق �ت��راح��ات��ه وف �ي��رة
ون��وع�ي��ة وم�م�ي��زة واق �ت��رح تسمية
مبنى ال�ت��أم�ي�ن��ات ب��اس��م ال�ج��وع��ان
واناشد ادارة البحوث اصدار كتيب
بسيرته الذاتية.
 ع �ب��دال �ل��ه امل� �ع� �ي ��وف :ض�ح��ىب� �ح� �ي ��ات ��ه وص� �ح� �ت ��ه ف � ��ي س �ب �ي��ل

الخرافي :الراحل
استطاع أن يثبت
وجوده في
البرلمان خالل فترة
قصيرة

مبارك الخرينج مترئسا جزءا من جلسة أمس

مكافحة الفساد وعمل باخالص
من اج��ل وطنه وج��اءت رصاصة
ال �غ��در ل�ت�ن��ال م��ن ب��دن��ه لكنها لم
ت�ن��ل م��ن ع�ق�ل��ه ,م��ن اك �ب��ر ال��رج��ال
املقاومني املتصدين للفساد.
ال��وزي��ر ال �ص��ان��ع ق��دم��ت ل��ه 25
س � � ��ؤاال ول� � ��م ي� �ج ��ب ع �ل �ي �ه��ا م�ن��ذ
اكثر من  3اشهر واذا استخدمنا
ادواتنا قالوا نحن نصعد.
 حمدان العازمي :نعزي عائلةال �ج��وع��ان وأه� ��ل ال �ك��وي��ت ب��وف��اة
العم حمد الجوعان كان من اشد
املدافعني عن امل��ال العام وك��ان له
كثير من امل��واق��ف الوطنية فبعد
اصابته بعد التحرير فله تاريخ
ك �ب �ي��ر وال� �ت ��اري ��خ ال ي �ن �س��ى أه��ل
امل� ��واق� ��ف وال ي �ن �س��ى م ��ن ي��داف��ع

المعيوف :النائب
الراحل ضحى بحياته
في سبيل مكافحة
الفساد

عادل الخرافي

ع� ��ن امل� � ��ال ال � �ع� ��ام ون� ��ؤي� ��د اط �ل�اق
اس� �م ��ه ع� �ل ��ى م �ب �ن��ى ال �ت��أم �ي �ن��ات
االج�ت�م��اع�ي��ة .ال�ك��وي��ت بها رج��ال
كثر يدافعون عن املال العام.
 ف �ي �ص��ل ال� ��دوي � �س� ��ان :ن �ع��زياس � ��رة ال� �ج ��وع ��ان ل �ف �ق��د ال �ك��وي��ت
عمودا من اعمدة العمل السياسي
ف� � � ��ي ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ال � � � � � ��ذي ت � �ع� ��رض
ل��رص��اص��ات االف �س��اد واملفسدين
ال��ذي��ن ل��م يتحملوا ك��ل الكلمات
ال � �ت� ��ي ق� �ي� �ل ��ت ف � ��ي ف� �ض ��ح ه � ��ؤالء
وعلى مجلس االمة ان يكرم مثل
ه��ذه الشخصيات وك�ن��ت أتمنى
ان ت�ك��ون ه�ن��اك زاوي ��ة الستذكار
ب � � �ع� � ��ض ال� � �ش� � �خ� � �ص� � �ي � ��ات ال � �ت� ��ي
اف�ت�ق��دن��اه��ا ال س�ي�م��ا ف��ي الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال �ح ��ال ��ي .وال اع ��رف

الصانع والحريجي والكندري في حوار على هامش الجلسة

م� ��دى ت �ح �س��س ب �ع��ض االع �ض ��اء
من وض��ع ص��ور الراحلني لتكون
نبراسا من هدى هؤالء.
أح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي :ان ال�ح��دي��ث
عن املرحوم العم حمد الجوعان
ل� �ي ��س ب� ��االم� ��ر ال� �س� �ه ��ل ف� �ه ��و م��ن
االسماء العصية ال تسقط سهوا
او بخطأ مطبعي ألنه بالفعل من
ال ��رم ��وز ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي وض�ع��ت
م�ص�ل�ح��ة وك ��رام ��ة االم� ��ة ق �ب��ل كل
ش��يء ون �م��وذج م��ن ال��رج��ال التي
ت� �ت� �ق ��دم ال� �ص� �ف ��وف ب� �ك ��ل اص� � ��رار
وث� � �ب � ��ات م� �ه� �م ��ا ك � � ��ان ال � �ت � �ش ��اؤم
م�س�ت�ش��ري��ا .وه ��و ان �س��ان عفيف
ل��م ي�س��ع مل�ن�ص��ب ي�م�ي��ز ب��ه نفسه
او ي�ن�ف��ع ب��ه اق ��رب ��اءه ك �م��ا يفعل
ال �ع��دي��د م ��ن ال �س �ي��اس �ي�ين ال �ي��وم.

وف ��ي ال�ن�ه��اي��ة ل��م ت��أخ��ذه بالحق
ل��وم��ة الئ ��م ول ��م ي�ث�ن��ه ت �ه��دي��د او
وع� � �ي � ��د ح � �ت� ��ى ق� � � ��دم ال �ت �ص �ح �ي��ة
الكبرى ووض��ع حياته في دائ��رة
ال� �خ� �ط ��ر خ ��دم ��ة ل ��وط� �ن ��ه واب� �ن ��اء
ش �ع �ب��ه .ه��و ب��ال�ف�ع��ل م��ن ال��رج��ال
ال��ذي��ن ل��ن تستطيع ش��راء ه��م إال
ب��ال �ح��ق وال �ح��ق ف �ق��ط .ك��م تفتقد
الكويت هذه النوعية من الرجال
ال�ي��وم وق��دي�م��ا ق�ي��ل :اع��رف الحق
ت �ع��رف رج��ال��ه .مل��ن ال ي �ع��رف اب��ن
الكويت البار حمد الجوعان فهو
م��ن ق��ام��ت ع�ل��ى كتفه التأمينات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ورع� � ��اه� � ��ا وت �ع ��ب
عليها ح�ت��ى غ ��دت ال �ي��وم صمام
االم ��ان املعيشي ل�ك��ام��ل املجتمع
ال �ك��وي �ت��ي ه ��ذا ال� �ص ��رح ال��وط�ن��ي
ال �ك �ب �ي��ر س �ي �ظ��ل ب��اق �ي��ا م ��ا بقيت
الكويت وسيبقى معه اسم حمد
الجوعان ساطعا بأحرف من نور
مل��ا ق��دم��ه م��ن تميز ون �ج��اح قلما
ي �ج��ود ال ��زم ��ان ب �م �ث �ل��ه .وخ �ت��ام��ا
ن � �ع� ��زي اه� � ��ل ال� �ف� �ق� �ي ��د وال� �ك ��وي ��ت
بترجل هذا الفارس ولكن عزاءنا
ان ان � �ج ��ازات ��ه وم� ��آث� ��ره س �ت �ك��ون
نبراسا للحق يتبعه كل مخلص
وعاشق لتراب هذه االرض.
 د  .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ال�ح�ك��وم��ةت �ش��اط��ر امل �ج �ل��س ف ��ي رث � ��اء ال�ع��م
حمد الجوعان ال��ذي حافظ على
مصلحة الوطن وزاد عن امواله.
وال تزال قوانني ساهم فيها مثل
التأمينات ومارس دوره ولم تنل
م ��ن ش �م��وخ��ه رص ��اص ��ات ال �غ��در
رح� ��م ال �ل��ه ال �ع��م ح �م��د ال �ج��وع��ان
وأس� �ك� �ن ��ه ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه وأل �ه��م
ذويه الصبر والسلوان.

التتمة ص05

حمدان العازمي:
التاريخ لن ينسى
مواقف الجوعان
المشرفة
الدويسان :الكويت
فقدت أحد أعمدة
العمل السياسي
العمير :الحكومة
تشاطر المجلس
رثاء العم حمد
الجوعان
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مضبطة

هجوم نيابي ضد الحكومة بسبب سوء
استغالل المواقع االستثمارية
تتمة المنشور ص04
األوراق والرسائل الواردة
انتقل املجلس الى مناقشة بند
االوراق وال��رس��ائ��ل ال� ��واردة وك��ان
نصها كالتالي:
 رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ةامل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س��اب ال�خ�ت��ام��ي
يطلب فيها تكليف لجنة حماية
االموال العامة التحقيق في املآخذ
وامل�لاح �ظ��ات ال�ت��ي اورده� ��ا تقرير
دي � ��وان امل �ح��اس �ب��ة ل�ل�س�ن��ة امل��ال �ي��ة
 2015/2014حول ميزانية الهيئة
العامة لالستثمار.
وكان نصها كالتالي:
أنهي اليكم ان لجنة امليزانيات
وال�ح�س��اب الختامي ق��د تبني لها
اث�ن��اء مناقشتها ميزانية الهيئة
ال�ع��ام��ة ل�لاس�ت�ث�م��ار وج ��ود مآخذ
اورده � ��ا ت �ق��ري��ر دي � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
للسنة املالية  2015/2014على كل
من:
 - 1امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال � �ت ��ي ش��اب��ت
ال�ف��ري��ق ال�ق��ان��ون��ي املكلف متابعة
ق�ض��اي��ا ال �ت �ج��اوزات ال �ت��ي ح��دث��ت
ف � ��ي االس� � �ت� � �ث� � �م � ��ارات االس� �ب ��ان� �ي ��ة
س ��اب �ق ��ا ح �ي ��ث اورد ال �ت �ق ��ري ��ر ان
رئيس واعضاء الفريق القانوني
ل��م ي�ك��ون��وا م�ت��واج��دي��ن ف��ي مكتب
الهيئة ف��ي ل�ن��دن م�ن��ذ س�ن��ة 2004
ال� � ��ى س� �ن ��ة  2005وه� � ��و م � ��ا ح ��دا
ب � ��ال � ��دي � ��وان ان ي � �ط ��ال ��ب ال �ه �ي �ئ��ة
ب � ��اس� � �ت � ��رداد م � ��ا ص � � ��رف ل �ل �ف��ري��ق
ال�ق��ان��ون��ي م��ن م�ك��اف��آت دون وج��ه
حق عن تلك امل��دة والبالغة حسب
تقدير الديوان بـ 425.545دينارا.
 - 2ق �ي��ام رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة
ش��رك��ة ب��روج��اك��س ال�ك��وي��ت بعمل
ال�ع��دي��د م��ن ال�ت�ع��دي�لات ع�ل��ى عقد
ال� �ت ��أس� �ي ��س وال � �ن � �ظ ��ام االس ��اس ��ي
ل � �ش� ��رك� ��ة ب� � ��روج� � ��اك� � ��س ب �م �م �ل �ك��ة
ال� �ب� �ح ��ري ��ن ب� �م� �س ��اع ��دة ال ��رئ� �ي ��س
التنفيذي وعضو مجلس االدارة
لشركة بروجاكس البحرين بهدف
االستحواذ على حصة املجموعة
ف ��ي ش��رك��ة ب��روج��اك��س ال�ب�ح��ري��ن
ب �ش �ك��ل غ �ي ��ر ق ��ان ��ون ��ي وم � ��ن دون
مقابل ن�ق��دي او حصة ع��ادل��ة في
ش��رك��ة ب��روج��اك��س ال�ك��وي��ت وك��ان
اخ��ره��ا التعديل ال��ذي ت��م بتاريخ
 2013/5/21وان �ت �ق��ال ن�س�ب��ة ٪9
م ��ن اس �ه��م ب ��روج ��اك ��س ال�ب�ح��ري��ن
ال ��ى رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة ش��رك��ة
ب � ��روج � ��اك � ��س ال � �ك � ��وي � ��ت ب �ص �ف �ت��ه
الشخصية.
 - 3ج �م �ي��ع امل �ل�اح � �ظ� ��ات ال �ت��ي
ت � � �خ� � ��ص ش � � ��رك � � ��ة امل� � � �ش � � ��روع � � ��ات
ال �س �ي��اح �ي��ة وش ��رك ��ة ال �ن �ق��ل ال �ع��ام
ال�خ��اص��ة ب�س��وء اس�ت�غ�لال امل��واق��ع
االس�ت�ث�م��اري��ة م�م��ا ض�ي��ع اي ��رادات
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الري :الفريق
القانوني الخاص
بتجاوزات إسبانيا
ال يداوم من
 2004إلى 2015
ومكافآته
مستمرة

فيصل الدويسان

على الدولة.
وعليه تطلب لجنة امليزانيات
والحساب الختامي تكليف لجنة
ح�م��اي��ة االم� ��وال ال�ع��ام��ة التحقيق
في هذه املوضوعات.
 فيصل الدويسان :لفت نظرياالش � � ��ارة ال� ��ى ش��رك��ة امل �ش��روع��ات
السياحية فلألسف صناعة الفرح
ف��ي ال�ك��وي��ت م�ح��رم��ة ب��ل وت�ض��رب
ب � ��ذرائ � ��ع ش� �ت ��ى وح � �ج� ��ج واه � �ي� ��ة.
الحديث عن املشروعات السياحية
ليس حديثا لالبتسامة ان تفرح.
تأسست ف��ي  3اب��ري��ل  1976ومنذ
ذل��ك الحني لم نر مشروعا جديدا
ب��ل املهم اع��ادة بعض املشروعات
ال �ق��دي �م��ة ال �ت��ي ت��آك �ل��ت واص�ب�ح��ت
م � �ث ��ار ت � �ن ��در وس� �خ ��ري ��ة م� ��ن ق�ب��ل
الشعب .محاولة بعث روح الحياة
ل�ل�ش��رك��ة م�ع�ن��اه��ا دف ��ع االق �ت �ص��اد
في ال��داخ��ل ال��ى تنشيط السياحة
ول � �ك� ��ن ه � �ن� ��اك م � �ع� ��وق� ��ات ت ��واج ��ه
الشركة وهناك اياد كبيرة تسيطر
ع� �ل ��ى ال � �ب �ل�اد وال ت ��ري ��د ل �ل �ش��رك��ة

أحمد الري

ال �ن �ج��اح .وه ��ل ه �ن��اك تخصيص
ل � �ل � �ش� ��رك� ��ة؟ ف� �ق� �ب ��ل ال �ت �خ �ص �ي��ص
دعونا نجعل منها شركة ناجحة.
لنجعلها م�ن��اف�س��ة الن ال�ت�ن��اف��س
ل� �ص ��ال ��ح ال� �ش� �ع ��ب وامل � �ش� ��روع� ��ات
اص�ب�ح��ت م�ث��ار ت�ن��در ك��ل املنشآت
اصبحت قديمة .نتمنى ان ننشئ
ش��رك��ة ذات اك�ت�ت��اب ع��ام لتنافس
شركة املشروعات ألن الشركة هي
الرجل املريض وهناك من يحاول
اط �ل��اق رص ��اص ��ة ال ��رح �م ��ة ع�ل�ي��ه.
اح �م��ل امل ��واق ��ع م�خ�ص�ص��ة لشركة
امل�ش��روع��ات لكنها ت��دار بعقليات
قديمة.
 أح �م��د الري :ال��رس��ال��ة مهمةج � ��دا ون� �ح ��ن ب �ش �ك��ل ع � ��ام ال�ه�ي�ئ��ة
ال �ع ��ام ��ة ل�لاس �ت �ث �م��ار ل �ه��ا م ��ا ل�ه��ا
وعليها ما عليها ولكونها لديها
امل � �ل � �ي� ��ارات اح� �ت� �ي ��اط ��ات ل �ل �ك��وي��ت
وتشكل ام�ن��ا استراتيجيا تجعل
ال�ك��وي��ت تعبر أي ت�ح��د وبالتالي
ن � �ح� ��ن ح � ��ري� � �ص � ��ون ع � �ل� ��ى ح �س��ن
ادارت� � �ه � ��ا .ال �ف ��ري ��ق ال �ق��ان��ون��ي ف��ي

ت � � �ج� � ��اوزات اس� �ب ��ان� �ي ��ا م � ��ن 2004
ال��ى  2015ال ي��داوم��ون وي��أخ��ذون
م� �ك ��اف ��آت ف� ��أي� ��ن ال �ه �ي �ئ ��ة ال �ع��ام��ة
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار .وب��ال �ن �س �ب��ة ل�ش��رك��ة
بروجكس التي تتالعب باالموال
ال �ع��ام��ة ع �ل��ى ال �ع �ي��ان وت�ح��وي�ل�ه��ا
االم � � � � � ��وال ع � �ل� ��ى رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
االدارة .س�ت�ح��اس��ب ال�ح�ك��وم��ة اذا
غ� �ط ��ت ع� �ل ��ى ال � �ح� ��رام� ��ي ون ��رف ��ض
الطمطمة خاصة ف��ي ال��زم��ن ال��ذي
ن�ح�ت��اج ف�ي��ه ال ��ى ال�ف�ل��س ال��واح��د.
وم��وض��وع املشروعات السياحية
ف� ��االدارة الحكومية بيروقراطية
وافضل شيء لها هي والنقل العام
هي الخصخصة نفسها مثل آللئ
الخيران واملشاريع التي تشبهها
ع�ل��ى ال �ب �ح��ر .ف�ي�ج��ب ع�ل��ى الهيئة
ال�ع��ام��ة لالستثمار ع��دم التغطية
على هذا التالعب.
 وزي� � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة د .ي��وس��فال� �ع� �ل ��ي :وزي � ��ر امل ��ال� �ي ��ة ب� �ن ��اء ع�ل��ى
مالحظات دي��وان املحاسبة شكل
ل�ج�ن��ة م �ح��اي��دة م��ن خ ��ارج امل��ال�ي��ة

الدويسان يقترح استبدال المخيمات
الملحقة بالمساجد بالقاعات الرياضية
ت � � � �ق� � � ��دم ال� � � �ن � � ��ائ � � ��ب ف� �ي� �ص ��ل
الدويسان باقتراح برغبة بشأن
اس� �ت� �ب ��دال امل �خ �ي �م��ات امل�ل�ح�ق��ة
باملساجد للصالة خ�لال شهر
رم� �ض ��ان امل � �ب� ��ارك ب��ال �س��اح��ات
وال� �ق ��اع ��ات ال��ري��اض �ي��ة االك �ث��ر
امانا.
وق� � ��ال ال ��دوي� �س ��ان ف ��ي ن��ص
اق� � �ت � ��راح � ��ه :مل � ��ا ارت� � � � ��أت وزارة
ال��داخ �ل �ي��ة ف��ي م�ق��دم��ة ع ��دد من
الجهات الحكومية ان املخيمات
امللحقة باملساجد خ�لال شهر

رم � �ض� ��ان ال� �ك ��ري ��م اع� � � ��اده ال �ل��ه
عليكم ب��ال�ي�م��ن وال �ب��رك��ات فيه
خطورة على املصلني واتخذت
ق � ��رارا ج�م��اع�ي��ا ب��إل�غ��ائ�ه��ا ه��ذا
العام ونظرا الكتظاظ املساجد
وال � �ج� ��وام� ��ع ب��امل �ص �ل�ي�ن خ�ل�ال
الشهر الفضيل.
ن � � � �ق � � � �ت� � � ��رح اس � � �ت � � �ب � � ��دال � � �ه � � ��ا
ب � � ��ال� � � �س � � ��اح � � ��ات وال � � � �ق� � � ��اع� � � ��ات
الرياضية االكثر امانا لقضاء
ص�ل�اة ال �ت��راوي��ح ت �ح��ت رع��اي��ة
وم� �ت ��اب� �ع ��ة وزارات وج� �ه ��ات

ال��دول��ة املعنية للتنسيق فيما
ب �ي �ن �ه �م��ا ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ال �س �م��اح
ألص �ح��اب امل� �ب ��ادرات ال�خ�ي��ري��ة
ب�ت�ق��دي��م خ��دم��ات �ه��م خ�ل�ال ه��ذا
الشهر الكريم لتجهيز مقرات
ع�ل��ى اح ��دث االس��ال�ي��ب االمنية
وال �ب �ي �ئ �ي ��ة ل �ي �ت �م �ت��ع امل �ص �ل�ين
بأجواء روحانية امنة وطيبة.

والهيئة والحكومة للتحقيق في
موضوع بروجكس معهم ليسوا
م��وظ�ف�ين ف��ي ال�ح�ك��وم��ة وس�ي�ك��ون
ع � �م � �ل � �ه� ��م م � � �ح� � ��اي� � ��دا ب � � �ن� � ��اء ع �ل��ى
م�لاح�ظ��ات دي ��وان امل�ح��اس�ب��ة واذا
ان�ت�ه��ت اللجنة فسنطلعكم عليه
في الوقت املناسب.
 أح �م��د الري :امل �ع �ل��وم��ة لديناان ال�ح�ك��وم��ة ت �ح��اول وض��ع وزي��ر
املالية ومدير هيئة االستثمار في
املوضوع حتى تتم التغطية على
امل��وض��وع وت�ح��وي�ل��ه ال ��ى محكمة
الوزراء.
 د .عبدالله الطريجي :الرسالةمن  3بنود كلها تطاول على املال
ال � �ع ��ام وت �ت �ب��ع ه �ي �ئ��ة االس �ت �ث �م��ار
ورغ� � � ��م ان � �ج� ��ازات � �ن� ��ا ف � ��ي امل �ج �ل��س
ل� �ك ��ن م� ��وض� ��وع ال� ��رق� ��اب� ��ة م� �ع ��دوم
وال �ح �ك ��وم ��ة ت �ل �ع��ب وس � � ��راق امل ��ال
العام خارج الحكومة لكن نفوذهم
ل � �ي� ��س م� � � �ح � � ��دودا .ه � � ��ذه ال� �ش ��رك ��ة
مقرها البحرين وتساهم ب�ـ٪99.1
ورأس �م��ال �ه��ا  10م�ل�اي�ي�ن ورئ �ي��س
مجلس ادارتها قام بطرق ملتوية
وع� � � ��دل ع� �ل ��ى ال � �ن � �ظ� ��ام االس� ��اس� ��ي
للشركة واخ��ره��ا ف��ي 2013/5/21
ون�ق��ل  ٪99م��ن االس�ه��م ال��ى اسمه
الشخصي ووزي��ر املالية واتحدى
الحكومة اذا ذك��رت اس��م الشخص
ألن� �ه ��ا ل� ��و ذك � � ��رت اس � ��م ال �ش �خ��ص
سيزيل وزير املالية ومر على لجنة
ال �ت �ح �ق �ي��ق س �ن��ة ك��ام �ل��ة واس �م �ه��ا
لجنة تقصي ال�ح�ق��ائ��ق ب��ل طمس
الحقائق صار لها سنة ال تستطيع
الوصول الى الحقيقة نحن نحقق
ف ��ي ن �ق��ل م�ل�ك�ي��ة ش��رك��ة ال �خ��دم��ات
الوطنية جعلوها باكتتاب خاص
وف � � ��ي ال� �ل� �ج� �ن ��ة ت � �ه� ��رب� ��وا وك ��ان ��ت
م�ع�ل��وم��ات�ه��م غ�ي��ر دق�ي�ق��ة وع�ن��دم��ا

التتمة ص06

العلي :لجنة
التحقيق في
بروجاكس محايدة
وأعضاؤها ليسوا
موظفين في
الحكومة.
الطريجي :سراق
المال العام
يتالعبون
ونفوذهم ليس
محدودا
الخرافي :الحكومة
تحارب المشروعات
السياحية وال
تضعها على
الطريق الصحيح
الحمدان:
من يتالعب بالمال
العام ال بد أن
يكون عبرة
لمن يعتبر
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الحكومة تؤكد تعاونها مع المجلس
لمعالجة أي تجاوزات أو تعد على المال العام
تتمة المنشور ص05
وجدوا انفسهم وصلوا الى مرحلة
ح��رج��ة ق��دم��وا ب�لاغ��ا ص��وري��ا ال��ى
م�ح�ك�م��ة ال � � ��وزراد وع �ل��ى ال��رئ�ي��س
ال�غ��ان��م االت �ص��ال برئيس السلطة
القضائية وان يوقف ذلك ويضعه
ع�ن��د م�س��ؤول�ي��ات��ه .امل�ح��ام��ي يقدم
ب�ل�اغ ��ا ع �ل ��ى ت �ص ��ري �ح ��ات رئ �ي��س
لجنة حماية امل��ال العامة ووض��ع
في البالغ رئيس الهيئة والوزير
ح �ت��ى ي �ح �ف��ظ ال� �ب�ل�اغ .واج � � ��راءات
ه�ي�ئ��ة االس �ت �ث �م��ار ل�ي�س��ت سليمة
ف � �ك � �ي ��ف ي� � �ح � ��ول ش � �خ� ��ص اس� �ه ��م
ال �ش��رك��ة ك �ل �ه��ا ب��اس �م��ه ال� �خ ��اص؟
ش��رك��ة امل��واش��ي قبل  4اي��ام عقدت
جمعيتها ال�ع�م��وم�ي��ة وم��ا وزع��ت
االرب� ��اح وم��دي��ر ال�ش��رك��ة ل��م ي��وزع
االرب � ��اح ح��ق امل�س��اه�م�ين ب��ل حقه
واع �ض��اء مجلس االدارة واخ ��ذوا
 120الف دينار لهم اليوم عليك يا
وزير التجارة ان تتحرك ضد هذه
التصرفات.
 وزي� � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ةد.ي��وس��ف ال�ع�ل��ي :ب�ن��اء ع�ل��ى نص
امل� � � ��ادة  83م� ��ن ال�ل�ائ� �ح ��ة ت�ش�ط��ب
االس � � �م� � ��اء واالس� � � � � � ��اءة ألن � � ��ه ذك ��ر
اسماء .اللجنة لها مدة ولكن متى
ما انتهت من اعمالها سنطلعكم
ع �ل ��ى ال �ت �ح �ق �ي��ق ف� ��ي ب ��روج �ك ��س.
وم ��ا اش ��ار ل��ه ان م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ع��ن ب�ي��ع ال �ش��رك��ات ال�ح�ك��وم�ي��ة تم
ب �ط��ري �ق��ة س �ل �ي �م��ة ه � ��ذا م��وض ��وع
اخ��ر ون�ت�ع��اون م��ع املجلس ألبعد
ال �ح��دود إلزال ��ة أي مخالفات وما
ت ��م ف ��ي ت�ش�ك�ي��ل ال �ل �ج �ن��ة وأس �م��اء
اعضائها سنطلعكم عليه.
 د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي :ل��مأس ��ئ ألح ��د وع�م�ل�ي��ة االس �م��اء مع
اح � �ت ��رام ��ي وت � �ق ��دي ��ري ل� �ه ��ا ك�ي��ف

العمير :الحكومة
تراهن دائما على
عامل الوقت
والتجاوزات شيء
طبيعي في عهدها

د .يوسف العلي

ت �ض �ع��ون رئ �ي �س��ا ل�ل�ج�ن��ة م��وظ�ف��ا
لدى الهيئة
 ع��ادل ال�خ��راف��ي :اخ��ر مشروعت��رف �ي �ه��ي ف ��ي دول ال �خ �ل �ي��ج ك��ان
ف��ي ال�ك��وي��ت ول�ك��ن صكيتم الباب
وح � ��ول� � �ت � ��م ش � ��رك � ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات
ال �س �ي��اح �ي��ة ال� ��ى ان �ش �ط��ة ع �ق��اري��ة
فقط .الحكومة تحارب املشروعات
ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة وال ت �ض �ع �ه ��ا ع �ل��ي
ال� � �ط � ��ري � ��ق ال � �ص � �ح � �ي ��ح ل �ت �ح �ق �ي��ق
رفاهية الشعب.
 ح �م��ود ال �ح �م��دان :أي ان �س��اني� �ح� �ي ��د ع � �ل ��ى ال � �ن � �ظ� ��ام ال ��رب ��ان ��ي
ب� �م� �ح ��اس� �ب ��ة امل � � �س� � ��يء وم � �ك� ��اف� ��أة
امل�ح�س��ن ف�م��آل��ه غ�ي��ر ص�ح�ي��ح فلو
حاسبنا امل�س��ؤول�ين واشعرناها
بأن هناك معاقبة لم يتجرأوا على
فعل أي تجاوزات وجرأة على املال
العام .عندما يكونوا موظفني في
شركة ويحولوا اسهم الشركة الى
حسابه الشخصي ال بد ان يكونوا
ع�ب��رة مل��ن يعتبر ف��ي ال �ج��رأة على
املال العام .املبدأ الرباني ال بد ان

روضان الروضان

يكون موجودا.
 ج �م��ال ال�ع �م��ر :رس��ال��ة واح ��دةللجنة اس�ت�ن��دت فيها ال��ى تقرير
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ف� �ه ��ي ل�ي�س��ت
اول رس��ال��ة ف�م�ن�ه�ج�ي��ة ال�ح�ك��وم��ة
ملواجهة ه��ذه املخالفات وطريقة
ات �خ��اذ االج� � ��راءات غ�ي��ر واض �ح��ة.
املسؤولية مضاعفة على املجلس
وال � � ��دي � � ��وان وال� �ل� �ج� �ن ��ة ون� �ح� �ت ��اج
ال � � ��ى م �ج �ل �س�ي�ن ل� �ك ��ي ن� �ص ��ل ال ��ى
امل�ت�س�ب�ب�ين ف��ي ال �ت �ج��اوزات وك��أن
االم� � ��ر اع� �ت� �ي ��ادي ل � ��دى ال �ح �ك��وم��ة
ك��أن��ه ش� ��يء ع � ��ادي ون ��راه ��ن على
ع��ام��ل ال��وق��ت .معظم قضايا امل��ال
ال� �ع ��ام  ٪60م �ن �ه��ا ض ��د م�ج�ه��ول
وك � � ��أن ال� �ح� �ك ��وم ��ة ه� ��ي امل �ت �س �ب��ب
ال��رئ �ي��س ف ��ي ب � ��راءة امل �ت �ج��اوزي��ن
ع�ل��ى امل ��ال ال �ع��ام وامل �ف �ت��رض انها
ال تسقط بالتقادم وه��ذا ال يعني
ان �ن��ا ن�س�ك��ت ع�ن�ه��ا مل ��دة  25س�ن��ة.
ال �ح �ك��وم��ة ت ��ارس ��ة ال �س �ج��ن ع�ل��ى
شيك بألف دينار وم��ا شابه انما
م ��ن ي �ب��وق امل� �ل� �ي ��ارات ال ت �ص �ي��ده.

تقارير االدان��ة والتجاوزات حافل
بها جدول املجلس وكذلك املحالة
ال ��ى ال�ح�ك��وم��ة م��وج��ودة ووف �ي��رة
وي � �ب � �ق� ��ى ت� �ح� �م� �ي ��ل امل � �ت � �ج� ��اوزي� ��ن
امل �س��ؤول�ي�ن وس�ت�ص�ب��ح امل�ن��اص��ب
واردة ملثل هؤالء.
 فيصل ال��دوي �س��ان :الشخصال ��ذي ي�ت��ول��ى منصبا ع��ام��ا ال بد
ان نشير عليه بصفته وامل�س��اس
باالمور الشخصية مرفوض وفق
املادتني  79و 88هؤالء األشخاص
ه��م م��وظ �ف��ون ع�م��وم�ي��ون وه ��ل ال
يحق لنا تحت قبة عبدالله السالم
ان يذكر اسماء.
 د .يوسف العلي وزير التجارة:ال�ح�ك��وم��ة ال ت��رس��خ م �ب��دأ ج��دي��دا
وانما هو ما تم التعارف عليه في
مجلسكم املوقر فاملناصب العامة
وذك � � ��ر اس� �م ��ائ� �ه ��ا ل� ��و ك� ��ان� ��وا ف��ي
منصب ع ��ام .ع�ن��دم��ا ن��ذك��ر االس��م
الشخصي تتحول املواضيع الى
م �ن �ح��ى ش �خ �ص��ي ول� ��م ادخ � ��ل ف��ي
جدل قانوني صرف ولكننا نعمل

الجيران يدعو الغانم والمبارك إلى تبني
مشروعي الشدادية ومستشفى السرة
دع� ��ا ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��دال��رح �م��ن
ال� �ج� �ي ��ران رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م وس� �م ��و رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
املبارك الى تبني مشروع جامعة
ال� �ش ��دادي ��ة وم �س �ت �ش �ف��ى ج �ن��وب
السرة إلنجازهما بوقت قياسي
مثلما ك��ان االم ��ر ب��اس�ت��اد جابر
ومبنى مجلس األمة الجديد.
وق � � ��ال ال � �ج � �ي� ��ران ان ال �ت��رب �ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م وال �ص �ح��ة ال �ع��ام��ة ال

يقالن عن الرياضة والشورى إن
ل��م ن�ق��ل ان�ه�م��ا االس ��اس واالص��ل
ال� � ��ذي ت �ب �ن��ى ع �ل �ي��ه امل �ج �ت �م �ع��ات
املتحضرة اليوم ولكن يؤسفني
ان اق � ��ول ان االرادة ال�س�ي��اس�ي��ة
وال � � �ق� � ��درة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ت�ن�ح �س��ر
والئ � � �ي � ��ا ع � ��ن ان � � �ص � ��اف ج��ام �ع��ة
الكويت من نفسها حيث ال قدرة
وال ط��اق��ة ل �ه��ا إلن �ج��از امل �ش��روع
ال ��ذي ب ��ات ع�ص�ي��ا ع�ل��ى الجميع
وامام نظر النواب الذي شغلتهم

هموم ال�ع��وده للمقاعد النيابية
وك � ��أن ال �ك��وي��ت س �ت �ن �ه��ار اذا ما
خلت مقاعدهم ووزارة الصحة
م��رت�ه�ن��ة بمشاكلها وق�ض��اي��اه��ا
املنظورة بهيئة مكافحة الفساد
وي � �ص� ��دق ع �ل �ي �ه��ا ق � ��ول ال �ش��اع��ر
تصف الدواء لذوي السقام وانت
عليل.
د .عبدالرحمن الجيران

ب�م�ب��دأ مستقر ف��ي امل�ج�ل��س وذك��ر
االش� � �خ � ��اص ي � � ��ؤدي ال � ��ى ت�ف�س�ي��ر
الكالم في منحى شخصي.
 روض � � � ��ان ال � � ��روض � � ��ان :ع ��رفف��ي املجلس ان نتكلم ف��ي صفات
املوظفني العامني وال��وزي��ر يدافع
ع� � ��ن ن� �ف� �س ��ه ألن � � ��ه م� � ��وج� � ��ود ل �ك��ن
امل��وظ��ف ال �ع �م��وم��ي غ �ي��ر م��وج��ود
لكي يدافع عن نفسه.
األسئلة
انتقل املجلس الى مناقشة بند
االسئلة
اس�ئ�ل��ة ال �ن��ائ��ب ع ��ادل ال�خ��راف��ي
ل ��وزي ��ر االس � �ك� ��ان ع ��ن س �ب��ب ردم
شاطئ البالجات.
 النائب عادل الخرافي :السؤالم � ��وج � ��ه ع � �ل� ��ى ال� � �ش � ��اط � ��ئ وردت
ب �ل��دي��ة ال �ك��وي��ت وت �ق��ول اع�ط�ي�ن��اه
املشروعات السياحية هذا الكالم
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العمير :إجراءات مشروع المطار الجديد
رسمية وليماك قدمت أقل األسعار
تتمة المنشور ص06
م �ن��ذ  93ال �ج��ري �م��ة وال� ��دخ� ��ان هو
القضاء على الطبيعة وم��ن يذكر
الكويت قبل في بالجات الساملية
ك ��ان ��ت اح� �ل ��ى ش� ��يء ه� ��ذا ال ��دخ ��ان
س �ي ��ئ .ه �ن ��اك ج��ان ��ب آخ� ��ر خ��اص
ب ��ال� �ك� �ه ��رب ��اء س ��أل ��ت ع� ��ن ال �ل �ج �ن��ة
املكونة للتطوير ووجدتها مكونة
م��ن ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع ف��أي��ن هذه
اللجنة نحن نسوي الصح ونقطة
ب��االدراج ألن هناك عمال سياسيا
ضد العمل املهني ومشروع هيئة
الكهرباء ل��م ي��ر ال�ن��ور وه��و اع��ادة
هيكلة قطاع الكهرباء.
سؤال النائب فيصل الدويسان
ل��وزي��ر االع�ل��ام ل �ت��زوي��ده ب��اس�م��اء
امل�س�ت�ش��اري��ن غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين في
وكالة االنباء الكويتية كونا.
 ف �ي �ص��ل ال � ��دوي� � �س � ��ان :ج� ��وابال ��وزي ��ر ي �ق��ول إن ش ��رط االن �ت��داب
ل �ل �ص �ح��اف �ي�ي�ن ان ي � �ك� ��ون م �ه �ن �ي��ا
والعاملون على الوكالة ال يدرون
ش �ي �ئ��ا ع ��ن االع �ل��ام م�ش�ك�ل�ت�ن��ا في
ك��ون��ا ان�ه��ا م�ج��رد واج�ه��ة ال قيمة
لها ونمط اخبارها تقليدية باتية
وال طعم وال ل��ون وال رائ�ح��ة لها.
لدينا كفاءات لكن القيادات العليا
تقيد الكفاءات مجلس ادارة كونا
ال ي �ج �ت �م��ع وال � � �ق� � ��رارات اص �ب �ح��ت
مركزية وان لم نتحرك ونجعلها
فاعلة فال خير منها .نريد للوزير
ال �ت �ح��رك وان ي �ب �ع��ث ال �ح �ي��اة ف��ي
الوكالة.
 اس � �ئ � �ل ��ة ال � �ن� ��ائ� ��ب د .م �ح �م��دالحويلة ل��وزي��ر االش �غ��ال عما اذا
توجد خطة لدى ال��وزارة لتوسعة
وصيانة طريق الوفرة.
 محمد الحويلة :هذا املشروعت��أخ��ر ل�ك��ن ت��م ال �ب��دء ف��ي امل �ش��روع
وان� �ت� �ظ ��ره س� �ك ��ان م��دي �ن��ة ص �ب��اح
االح�م��د الن الطريق راح ضحيته
ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل��واط �ن�ين وال��واف��دي��ن
بشكل متكرر وبدأ تنفيذ املشروع
ونخشى ان يتعطل او تظهر بعض
املعوقات التي تؤخر انجازه.
مدينة صباح االحمد الشريان
ال��وح�ي��د ال��ذي ي��وص��ل ال��ى املدينة
ال� � �ت � ��ي ت � �ع� ��د م� � ��ن اك� � �ب � ��ر م� �ن ��اط ��ق
الكويت ونائية واملطلوب تزويد
الطريق بالخدمات ويخدم املزارع
وامل �ن �ش��آت ال�ن�ف�ط�ي��ة وال �ج��واخ �ي��ر
وغيره.
 س��ؤال النائب س�ع��دون حمادلوزير الكهرباء وامل��اء الفادته عن
امل �ش��اري��ع ال �ت��ي ت ��م اي �ق��اف �ه��ا بعد
ت��وق�ي��ع ع�ق��وده��ا ف��ي ال � ��وزارة منذ
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الدويسان :قانون
البلدية يضع
حدا للمخالفين
والمتحايلين على
القانون

سعدون حماد

اللغاء املشاريع في وزارة االشغال
ه� �ن ��اك م� �ش ��اري ��ع ع �ل �ي �ه��ا ع�ل�ام��ات
اس�ت�ف�ه��ام امل �ش��اري��ع امل �ب��ال��غ فيها
ال تلغي وامل�ش��اري��ع ال�ت��ي مبلغها
معقول تلغى مثل مشروع املطار
م�ب�ل�غ��ه م�ل�ي��ار و 312م�ل�ي��ون��ا ول��م
يلغ وفيه مبالغ ُمبالغ فيها.
وش��رك��ة ل �ي �م��اك ال �ت��رك �ي��ة ك��ان��ت
م�ت�ق��دم��ة مل�ج�م��ع وزارات ال�ج�ه��راء
وال� ��وزارة استبعدت ه��ذه الشركة
النها لم تنفذ خارج بلدها بمبلغ
 200مليون دوالر فكيف تعطونها
مشاريع بمبلغ  5م�ل�ي��ارات دوالر
ك �ي��ف ه � ��ذا ال� �ت� �ن ��اق ��ض .وال �ش��رك��ة
حاليا ليس لديها كفاالت وقدمت
ع��روض��ا ل�ش��رك��ات اخ ��رى وتطلب
بيع املشروع لشركات أخرى.
ش��رك��ة ل�ي�م��اك ال�ت��رك�ي��ة متعثرة
ف ��ي م� �ش ��روع م �ط��ار ال �ق��اه��رة وت��م
استبعادها ف��ي م�ش��روع الجهراء
ه� ��ل ه � �ن� ��اك ت ��رض� �ي ��ات س �ي��اس �ي��ة

العوضي والحمدان

د .علي العمير

او ت��رض �ي��ات ل ��دول أخ� ��رى؟ إل�غ��اء
املشاريع اصبح عادة لدى الوزارة.
د .علي العمير وزي��ر االش�غ��ال:
وج��ه ال �س��ؤال ع��ن ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
وتأتيه االجابة عن الكهرباء واملاء
وتكلم عن االشغال واالسكان فاذا
ك ��ان ع �ن��ده ب�ع��ض امل�لاح �ظ��ات عن
مشاريعنا فليقدم اسئلة لنا عن
االشغال.
 سعدون حماد :نتكلم عن الغاءم �ش��اري��ع م� �ش ��روع ب �م �ل �ي��ار و300
مليون دي�ن��ار تصر على ترسيته
وت �ن �ف �ي��ذه ش��رك��ة ل �ي �م��اك ال�ت��رك�ي��ة
مفلسه والوكيل اللي معاها بالك
ليست ك�ي��ف تعطونها املناقصة
وهي سوف تبيع املشروع اآلن؟!
 د .علي العمير :اجراءات مطارال� �ك ��وي ��ت ك �ل �ه��ا رس �م �ي��ة وج � ��اءت
اسعار مرتفعة عن تقدير املستشار
ال��ذي اعطى القيمة واعدنا تقييم
امل �ش ��روع وط��رح �ن��اه��ا م ��رة اخ��رى

ك�م �م��ارس��ة وف�ت�ح�ن��اه��ا ل�ل�ش��رك��ات
وق� � ��دم� � ��ت ل � �ي � �م� ��اك اق � � ��ل االس� � �ع � ��ار
وارس �ل��ت ل��دي��وان املحاسبة وق��ال
ان ال�س�ع��ر م��رت�ف��ع واح�ت�ك�م�ن��ا ال��ى
مجلس الوزراء فكم من مشروع تم
االخ�ت�لاف مع ال��دي��وان وغلب رأي
الديوان وهناك العكس ورفع االمر
ال��ى مجلس ال ��وزراء وح�س��م االم��ر
لصالح وزارة االشغال.
ام ��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ل�ل�ك�ف��ال��ة البنكية
ف� �ع� �ل ��ى ال � �ن� ��ائ� ��ب ت� ��وج � �ي� ��ه س � ��ؤال
وسنجاوب عليه.
وف ��ي اي م��رح �ل��ة ن�ك�ت�ش��ف ع��دم
ق� ��درة ال �ش��رك��ة ع �ل��ى ال�ت�ن�ف�ي��ذ فما
زلنا لم نوقع اي عقد ول��ن نسمح
ب ��ان ت �ك��ون ال �ش��رك��ة م�ت�ع�ث��رة ب��ان
ت �ق��وم ب �ه��ذه امل �ن��اق �ص��ة وس�ن�ت��اب��ع
املوضوع خطوة خطوة ونحن في
حل ولم نوقع اي عقد الى االن.
 س� � � �ع � � ��دون ح� � � �م � � ��اد :دي� � � � ��وانامل � �ح� ��اس � �ب� ��ة رف� � � ��ض امل� � � �ش � � ��روع 5
م� ��رات الرت� �ف ��اع ت�ك�ل�ف�ت��ه ف �ل �م��اذا ال
تستدعون الشركات ونطلب منهم
خ� �ف ��ض االس� � �ع � ��ار وس � � ��وف ي �ن��زل
السعر الى اقل من  700مليون.
 د ،ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ال �ش��رك��اتدعيت مرتني وليست م��رة واح��دة
وب �ع��د امل �ن��اق �ص��ة ع�م�ل��ت م�م��ارس��ة
ب��ال �ظ��رف امل�غ�ل��ق وق��دم��ت ال�ش��رك��ة
ال �ص �ي �ن �ي��ة وف � ��ي ك �ل �ت��ا ال �ح��ال �ت�ين
سعرها اغلى من شركة ليماك.
 سعدون حماد :طاملا الشركةاب� ��دت االس �ت �ع��داد ب �ع��د امل�ن��اق�ص��ة
ف�ل�م��اذا ال اطلبهم واط �ل��ب خفض
االسعار.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :ن �ح��ن نتبعاج� � � ��راءات رس �م �ي��ة وه� �ن ��اك ل�ج�ن��ة
ل� �ل� �م� �ن ��اق� �ص ��ات امل � ��رك � ��زي � ��ة ول� �ه ��ا
ق ��ان ��ون� �ه ��ا وس ��وي� �ن ��ا م� � ��رة اخ� ��رى
ف��رص��ة ل�ل�ع�ش��ر ش ��رك ��ات وم� ��ا هو
ال � �ض � �م� ��ان ل� �ت ��أت ��ي ل� �ن ��ا ب ��أرخ ��ص
االس � �ع� ��ار وال� � �ج � ��ودة وال �ح �ك��وم��ة

فعلت ك��ل م��ا بوسعها لتخفيض
االسعار.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :واج ��بعلينا ان نعزي الكويت بفقد أحد
رج��االت�ه��ا املخلصني ال��ذي فقدوا
حياتهم من اجل الكويت والدفاع
ع �ن �ه��ا وال � ��دف � ��اع ع� ��ن امل� � ��ال ال �ع ��ام
زام �ل �ت��ه ف ��ي م �ج �ل��س  1992ف�ن�ع��م
ال��زم �ي��ل ال�ف�ق�ي��د ف��ي اح �ق��اق ال�ح��ق
وت��رك بصمات في تاريخ الكويت
ال� �س� �ي ��اس ��ي ت� �غ� �م ��د ال � �ل� ��ه ال �ف �ق �ي��د
ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه واس �ك �ن��ه فسيح
جناته وأل�ه��م أه�ل��ه واه��ل الكويت
الصبر والسلوان.
قانون البلدية
ان �ت �ق ��ل امل �ج �ل ��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
تقرير لجنة املرافقة بشأن قانون
بلدية الكويت.
 فيصل الدويسان :هذا القانونيعطي صالحيات للبلدية لتكون
مخالبها قوية لتحاسب وتنظيم
الن� � ��ه م� ��ن غ� �ي ��ر امل� �ق� �ب ��ول ان ن ��رى
تلك ال �ج��راءة على املخالفة حتى
اصبحت املخالفات امرا اعتياديا
وذهب الذاهبون الى طرائق شتى
في التحايل على القانون ملخالفة
لوائح البلدية ونسأل اين البلدية
واين الدولة عن املخالفات ويقول
الوزير ان يدي مغلولة ال استطيع
التصرف وب��ذل��ك القانون يتحمل
املخالف عواقب ووزر ما فعله.
في السابق تخالف في االدوار
وت��دف��ع غ��رام��ة وانتهى االم��ر وفي
ظ��ل ه ��ذا ال �ق��ان��ون ت �خ��ال��ف س��وف
ت� ��دف� ��ع دم ق� �ل� �ب ��ك وغ � � ��رام � � ��ات ف��ي
ال�ب�ل��دان االخ ��رى ال�ن��اس يلتزمون
وال ي �خ��ال �ف��ون ال �ب �ل��دي��ة ل �ك��ن ف��ي
الكويت من يخالف البلدية يعتبر

التتمة ص08

عيسى الكندري:
عقوبات قانون
 2005ال تشكل
الردع المطلوب
لمعالجة
المخالفات
الري :إذا لم تقر
تعديالت قانون
البلدية فستستمر
المخالفات
والتجاوز في البناء
الزلزلة :نتمنى أن
تساهم تعديالت
قانون البلدية
في حل التجاوزات
والمخالفات
الهدية :كان من
الضروري تعديل
قانون البلدية لفك
التشابك الحاصل
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تباين نيابي حول تعديالت قانون البلدية
ومطالبات بإقرارها في المداولة األولى
تتمة المنشور ص07
شجاعا ناهيك ع��ن بعض االم��ور
ف �ه �ن��اك م ��ن ي��دف��ع ت �ح��ت ال �ط��اول��ة
الن� � �ج � ��از م � �ع� ��ام �ل�ات� ��ه ون � ��أم � ��ل ان
ي�ك��ون ال�ق��ان��ون ال�ح��د الفاصل بني
الفوضى والقانون.
ال � �ت � �ف � �ص � �ي �ل�ات ك � �ث � �ي� ��رة ول� �ك ��ن
ال�ق��ان��ون رائ ��ع ج��دا ورب �م��ا مسألة
ال� ��دوائ� ��ر ن�خ�ت�ل��ف ف �ي �ه��ا ول �ك��ن ان
يخرج القانون افضل من ان نبحث
ف��ي ال�ت�ف��اص�ي��ل ات �م �ن��ى ان ي�خ��رج
القانون في دور االنعقاد الحالي.
 وزي � ��ر امل� ��واص�ل��ات وال �ب �ل��دي��ةع �ي �س��ى ال� �ك� �ن ��دري :اش� �ك ��ر رئ �ي��س
املجلس ولجنة املرافق العامة على
دعوتهم لحلقات نقاشية لتعديل
ق� ��ان� ��ون  2005/5ون �ش �ك��ر وزراء
ال �ب �ل��دي��ة ال �س��اب �ق�ي�ن وم��ؤس �س��ات
املجتمع امل��دن��ي وممثلي القطاع
ال� �خ ��اص ع �ل��ى اث ��رائ� �ه ��م ب��ارائ �ه��م
ف � ��ي ال� �ح� �ل� �ق ��ات ال� �ن� �ق ��اش� �ي ��ة ع �ل��ى
وج � ��ود ه� ��ذه ال �ت �ع��دي�ل�ات ون�ش�ك��ر
م�س�ت�ش��اري ال�ل�ج�ن��ة خ�ص��وص��ا د.
جنان بو شهري على دوره��ا بني
الحكومة واللجنة ملا لها من خبرة
في هذا الشأن.
ول �ق��د ط ��رأت م�ت�غ�ي��رات ج��دي��دة
ح �ي��ث زاد ع ��دد ال �س �ك��ان وش�م�ل��ت
االدارة الحكومية فانشئت هيئات
ج ��دي ��دة ال�ك�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للبيئة
والطرق والنقل والغذاء ما ادى الى
تشابك اختصاصاتها مع البلدية
وف��ق  2005وأس �ف��رت التطبيقات
ع ��ن ال �ت �ش��اب��ك وان ال �ع �ق��وب��ات ال
تشكل الردع.
امل �ط �ل ��وب مل �ع��ال �ج��ة امل �خ��ال �ف��ات
ومل��واك �ب��ة ال�ت�ط��ور ول�ف��ك التشابك
ول� �ب� �ع ��د ال� �ع� �ق ��وب ��ات امل� � �ق � ��ررة ع��ن
املخالفات للوائح البلدية ونظمت
التعديالت  3محاورها:
 ت �ن �ظ �ي��م وت� �ش� �ك� �ي ��ل امل �ج �ل��سال� �ب� �ل ��دي وع� � ��دد اع � �ض ��اء امل �ج �ل��س
وت � �ن � �ظ � �ي� ��م ش� � � � � ��روط ال � �ع � �ض� ��وي� ��ة
وت� ��وزي� ��ع امل �ن ��اط ��ق ع �ل��ى ال ��دوائ ��ر
العشر لتالفي الجمود التشريعي
للقانون واالمانة العامة للمجلس
ال� � �ب� � �ل � ��دي وت � ��رش� � �ي � ��ح وان � �ت � �خ� ��اب
ال� ��رئ � �ي� ��س وت � � ��م ت � �ع� ��دي� ��ل ش � ��روط
وع �ض��وي��ة ال�ل�ج�ن��ة امل��ؤق �ت��ة لتحل
م�ح��ل امل�ج�ل��س ال �ب �ل��دي وف ��ي ح��ال
حله.
 ف� ��ك ال� �ت� �ش ��اب ��ك ب�ي��ن ال �ب �ل��دي��ةوال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة االخ� � ��رى
ح�ي��ث ال �ق��ى االخ �ت �ص��اص��ات ال�ت��ي
باشرتها الهيئات االخ ��رى حيث
تم نقل اختصاصات املحالت الى
وزارة التجارة واالشراف والرقابة
ال � ��ى ه �ي �ئ��ة ال �ن �ق ��ل ون� �ق ��ل اس � ��واق
االس �م��اك وال �ح �ي��وان��ات ال��ى هيئة

وزير البلدية:
تعديالت القانون
تضمنت نصوصا
رادعة ستقضي على
ظاهرة مخالفات
البناء

د .يوسف الزلزلة

الزراعة.
 ما يتعلق بالعقوبات املقررةل �ض �ب��ط امل �خ ��ال �ف ��ات ورف� � ��ع س�ق��ف
ال�ح��د االع�ل��ى غ��رام��ة  900ب��دال من
 1000ورف��ع سقف غرامة البناء ال
ت�ق��ل ع��ن  1000وال ت��زي��د ع��ن 500
مع ازال��ة املخالفة وال تزيد عن 10
االف دي �ن ��ار م ��ع ازال � ��ة امل�خ��ال�ف��ات
ف � � � ��ي ال � � � �ت � � � �ج� � � ��اري وال� � �ص� � �ن � ��اع � ��ي
واالستثماري والحرفي.
 ت ��م اس� �ت� �ح ��داث ح �ك��م ص��ري��حيجيز للبلدية ازالة املخالفات على
نفقة املخالف.
 م� � �ع � ��ال� � �ج � ��ة ك � �ي � �ف � �ي� ��ة ض� �ب ��طم� � �خ � ��ال� � �ف � ��ات ال� � �س� � �ك � ��ن ال� � �خ � ��اص
باالستعانة بافراد القوة العامة.
 وتقدم النواب بعدة مقترحاتبتعديل القانون وانتهت اللجنة
ال ��ى ت�ع��دي��ل ش��ام��ل ل�ل�ق��ان��ون وم��ن
ب � ��اب ال� �ت� �ع ��اون ت� ��م االت � �ف� ��اق ع�ل��ى

حوار نيابي على هامش الجلسة

عيسى الكندري

بعض املشروع الحكومي ووافقنا
عليه اال اننا نتحفظ على بعض
امل� � � ��واد ل ��ذل ��ك س � ��وف ن� �ص ��وت ف��ي
امل � ��داول � ��ة االول � � ��ى ون �ن��اق �ش �ه��ا م��ع
اللجنة في امل��داول��ة الثانية وهذه
امل� ��واد ه��ي 4 :و 22و 25و 31و33
و 38و 41و 44و 45و 51وف�ق��ا ملا
انتهت اليه لجنة املرافق العامة.
 أحمد الري :اهمية هذا القانونه��و وض��ع ح��د للمخالفات واذا لم
يخرج القانون ستستمر املخالفات
والتجاوز في البناء وصل الى  4أو
 5ادوار ويبقى ان يكون هناك سقف
ت�ش��ري�ع��ي او ح��د ل �ه��ذه امل�خ��ال�ف��ات
واملواطن السكنية سوف تخترب.
ال�ك��ل ي ��دري ان ب�ع��ض ال �ق��رارات
ت��ؤخ��ذ وال تستطيع ت�ح��ري�ك��ا في
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي وه � ��ذا ال �ق��ان��ون
يعطي مدة  60يوما للبت فيه من
اللجنة ومثلها للوزير .والقانون

اع�ط��ى وال ��زم ان ت�ع��رض ال �ق��رارات
ف��ي ح��ال��ة ح��ل املجلس ان تعرض
ع �ل �ي��ه ف ��ي غ �ض��ون اس �ب��وع�ي�ن من
انعقاده.
وي � �ع � �ط� ��ى اس� �ت� �ق�ل�ال� �ي ��ة م��ال �ي��ة
وادارية للمجلس البلدي وبه بند
ك��ام��ل يختص ب��امل�ج�ل��س وتعيني
االم �ي ��ن ال � �ع� ��ام ع� ��ن ط ��ري ��ق م�ك�ت��ب
مجلس ال�ب�ل��دي وش ��رط ال�ش�ه��ادة
الجامعية يطبق فقط على الفنيني
وال داع ��ي ل�ي�ق��دم ال�ع�ض��و ال�ب�ل��دي
استقالته للترشح ملجلس االمة.
وفك التشابك به مزايا وعيوب
الن بعض االجهزة ما زالت لم تبدأ
ال�ع�م��ل فنخشى اال ي�ق��وم الجهاز
ب� � ��دوره امل �ط �ل��وب ول� ��ن ت �ق��وم ول��ن
تقدم الدور بالوجه األكمل.
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :ال�ل�ج�ن��ةقدمت جهدا مشكورا الصدار هذا
ال �ق��ان��ون ال ��ذي ات�م�ن��ى ان يساهم

ف ��ي ح ��ل م �ش��اك��ل ال �ب �ل��دي��ة وع �ل��ى
رأس�ه��ا الفساد ومعجب بما ورد
ب��ال��زام املواطنني بقوانني البلدية
وجزاؤه كبير القضية هي الفساد
وامل � ��وج � ��ود ف� ��ي ال� �ب� �ل ��دي ��ة وال � ��ذي
رخ��ص ه��ذه امل�خ��ال�ف��ة ف�م��ن م�ن��ا ال
ي �ع��رف ان ل�ك��ل م�خ��ال�ف��ة ل�ه��ا سعر
ف ��ي ال �ب �ل��دي��ة وامل ��وظ� �ف ��ون ال �ج��دد
في البلدية يعلمون ط��رق الفساد
وال � ��رش � ��اوى ح �ت��ى ي ��دخ ��ل ض�م��ن
املجموعة االجرامية في البلدية.
واري ��د ان اع��رف م��ن ال��وزي��ر مع
ك��ل ال�ش�ك��اوى ه��ل تحركتم بشأن
الرخص املخالفة.
وعلينا ان نحاسب الفاسدين
ف ��ي ب � ��ؤرة ال �ف �س��اد وه� ��ي ال�ب�ل��دي��ة
ف ��ات� �م� �ن ��ى ان ت � �ك� ��ون ض � ��د ه � ��ؤالء
ونتحرك كما تفعل الدول املتقدمة
في هذه املواقع التي بها مصالح
الناس ليقف الفساد عند حده.
 محمد الهدية (رئيس اللجنة):القانون كان من الضروري تعديله
ل �ف��ك ال �ت �ش��اب��ك وه� �ن ��اك ت �ع��دي�لات
ع �ل��ى االس� � � ��واق وت� �ع ��دي�ل�ات ع�ل��ى
معاقبة املوظفني اذا ما تجاوزوا
وأوردن � ��اه � ��ا ف ��ي امل � ��ادة  49ان اي
م��وظ��ف يستغل وظيفته ويعطي
اس� �ت� �ث� �ن ��اءات ي �ت ��م م �س ��اء ل �ت ��ه م��ع
ع��دم االخ�ل�ال بمساءلته اداري��ا او
جنائيا.
 وزير البلدية عيسى الكندري:ن�ع��م ن�ح��ن ع�ن��دم��ا اس�ت�ش�ع��رن��ا ان
هناك مخالفات في البناء بادرنا
بتعديل القانون واغلقنا كل هذه
ال� �ث� �غ ��رات ف ��ي ال �ت �ع��دي��ل ال �ح��ال��ي،
سابقا كنا نقطع التيار عن الجزء
امل �خ��ال��ف ف��ال�ن�ظ��ام ال ي�م�ك�ن�ن��ا من
قطع الكهرباء على الجزء املخالف

التتمة ص09

الخرافي :القانون
لن يطور البلدية
بل نحتاج إلى تغيير
الفكر للقضاء على
الفساد
موسى :لن نقبل
بالسماح لموظف
البلدية بالدخول
على العوائل
لتطبيق القانون
الطريجي :نطالب
بإعادة القانون
إلى لجنة المرافق
لمزيد من الدراسة
طنا :كل بالوي
البلد سببها
البلدية
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مضبطة

الكندري :تعديالت قانون البلدية ضرورية
لفك التشابك بين الهيئات الحكومية
تتمة المنشور ص08
فقط واالن نتمكن من قطع التيار
ع �ل��ى ال� �ج ��زء امل� �خ ��ال ��ف ب ��ل وه ��دم
الجزء املخالف على نفقة الشخص
امل�خ��ال��ف وه �ن��اك ن �ص��وص رادع ��ة
سوف تقضي على هذه الظاهرة.
 ع� � � � ��ادل ال � � �خ� � ��راف� � ��ي :ال � ��وزي � ��رب�ع��دم��ا س��رق ال �ق��ان��ون اآلن يوجه
ال�ع�ط��اي��ا ال�ح�ك��وم��ة ق��دم��ت  6م��واد
فقط فمن أي��ن ات�ي��ت ب��امل��واد  51؟!
ال�ق��ان��ون ق��دم��ه س �ع��دون ح�م��اد ثم
ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي ث ��م اح �م��د مطيع
وامل�ع�ي��وف والطريجي والكندري
و 150ش�خ�ص�ي��ة ف ��ي امل��ؤس �س��ات
امل�ت�خ�ص�ص��ة ون�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل ان��ت
 6م ��واد ق��دم��ت واآلن وص �ل��ت ال��ى
 51م� � ��ادة م �ج �ل��س االم� � ��ة ه� ��م م��ن
يواجهون.
ومازال املشروع قانون ال يواجه
مشكلة ال�س�ك��ن وف��ك ال�ت�ش��اب��ك اذا
ال� �ق ��ان ��ون اع �ط �ي��ه  ٪ 70ص�ح�ي��ح
لكنه ليس كامال وهناك مجالس
ت��أس �س��ت ف ��ي  1930ون� �ح ��ن االن
 2016والقانون لن يطور البلدية
ب � ��ل ت� �ح� �ت ��اج ال� � ��ى ت �غ �ي �ي��ر ال �ف �ك��ر
وستظل البلدية فسادا ال تحمله
ال� �ب� �ع ��اري ��ن ول � ��م ت �ع��ال ��ج امل �ش��اك��ل
وغالء االراضي ونسبة البناء ماذا
فعلتم فيها؟
 وزير البلدية عيسى الكندري:ت � �ط� ��رق ال� � �ج � ��ار ال � �ل� ��ه ب �خ �ص��وص
امل� �خ ��ال� �ف ��ات ف ��ي ال �س �ك��ن ال �خ��اص
والقانون عالج في مادته  34هذا
الشأن.
 محمد الهدية (رئيس اللجنة):االخ عادل عضو اللجنة فكان اولى
ان يقدمها في اللجنة ويناقشها
واغ �ل��ب ه��ذا ال �ق��ان��ون ك��ان موافقا
ع �ل �ي��ه وم � ��وض � ��وع س �ك ��ن ال� �ع ��زاب
م��وج��ود ف��ي ال�ق��ان��ون بتحديد اي
مخالفات تخالف السكن الخاص
واالم��ر ك��ان متاحا لك ان تعدل او
تقدم تعديالت.
 ع� � ��ادل ال � �خ� ��راف� ��ي :ات �ك �ل ��م ع��نتطبيق ال�ق��ان��ون ان��ا اختلف على
 ٪ 30من امل��واد وقلت ان��ي موافق
على  70في املئة من املواد.
 وزير البلدية :القانون السابقال ي�س�م��ح مل��وظ��ف ال�ب�ل��دي��ة دخ��ول
ال� �س� �ك ��ن ح� �ت ��ى ي � �ع� ��رف امل �خ��ال �ف��ة
والقانون الحالي سمح للموظف
دخول املسكن بعد اخذ اذن جهات
التحقيق.
 م � �ب � ��ارك ال � �ح� ��ري� ��ص :م �ن �ط �ق��ةسلوى ال توجد بها ظاهرة سكن
ال� � �ع � ��زاب وق� ��دم� ��ت اس� �ئ� �ل ��ة ل ��وزي ��ر
الداخلية وقضينا على جزء كبير
على الجزئني.
 -م� ��اج� ��د م � ��وس � ��ى :ن �ت �م �ن��ى ان
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فيصل الكندري:
لم يقم أي وزير
بإحالة أي متجاوز
للنيابة إال عيسى
الكندري

ماجد موسى

ي �خ��رج ق ��ان ��ون م �ه �ن��ي ش��ام��ل وال
ي�ص�ي��ر س�ل�ق��ا ك��ذل��ك ه ��ذا ال�ق��ان��ون
س �ل��ق ب �ي��ض م ��ن ي �س �م��ح مل��وظ��ف
البلدية ان يدشن على العوآئل ال
نقبلها وتدمير مؤسسة دستورية
ال نقبلها.
ك�ن��ا ن�ع�ت��ب ع�ل��ى م�ج�ل��س 2005
ال� ��ذي اق ��ر ق ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ة همش
دورها واعطينا املسؤولية في يد
وزي ��ر ه ��ذه امل��ؤس �س��ة ال��دس�ت��وري��ة
ال ي �ج��ب ت��دم �ي��ره��ا ب ��ل ن�ع�ط�ي�ه��ا
ص �ل�اح � �ي� ��ات اك � �ب� ��ر ف� �ه ��و م �ج �ل��س
ف�ن��ي وال ي�ف�ت��رض ان ن�ت��دخ��ل في
القانون وله دور كبير في التنظيم
ويفترض ان نعطيهم حقوقهم وال
ي �ح��ق ان ن �ع��دل��ه ع �ل��ى ه��و ال��وزي��ر
امل ��وج ��ود وم �ن �ه��م ع �ل��ى م�خ��ال�ف��ات
ام �ل��اك ال� ��دول� ��ة مل � ��اذا راح � � ��وا ع�ل��ى
اض� �ع ��ف ال �ح �ل �ق ��ات وه � ��و ال �س �ك��ن
الخاص وال بد ان نرجع القانون

املعيوف والرويعي

الهدية :من
يطالبون بإعادة
القانون إلى اللجنة
لم يقدموا أي
تعديالت جوهرية

حمدان العازمي

الى اللجنة لدراسته.
 محمد الهدية (رئيس اللجنة):مالحظة االخ ماجد بالنسبة لحق
ال��دخ��ول ال��ى امل�س��اك��ن ففي النص
االص� �ل ��ي ي �ح��ق ل �ل �م��وظ �ف�ين ص�ف��ة
الضبطية القضائية وي�ح��ق لهم
دخ ��ول االم��اك��ن ال�ع��ام��ة وامل�س��اك��ن
وف��ي ن��ص ال�ق��ان��ون ال�ح��ال��ي يقول
اذا ت ��واف ��رت ال ��دالئ ��ل وت� ��م ت�ق��دي��م
ط �ل��ب ل�ل�ج�ه��ات واع� �ط ��اء ال�ج�ه��ات
االذن لدخول املبنى.
 م� ��اج� ��د م � ��وس � ��ى :ه � ��ل ه� �ن ��اكموظف دخل بيتا منذ 2005؟!
 ع �ب��دال �ل ��ه ال� �ط ��ري� �ج ��ي :ل��دي �ن��ا 5م� ��ن اع � �ض� ��اء امل� �ج� �ل ��س ال �ب �ل��دي
السابقني وخ�ب��رات�ه��م اف�ض��ل ومن
خالل النقاش هناك خالف ونريد
امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة وال �ب �ل��دي��ة منذ
س� �ن ��و،ات ت�غ�ي �ي��ر م ��ن امل��ؤس �س��ات
ال� � �ت � ��ي ت � �ع� ��ج ب� ��ال � �ف � �س� ��اد وه � �ن� ��اك

خ �ل��ل ف ��ي اخ �ت �ي��ار م ��ن ي��دي��ر ه��ذه
امل��ؤس�س��ات وتعيينات الواسطلة
والحسوبية واتمنى ان يعود الى
اللجنة ملزيد من الدراسة للخروج
بصورة توافقية.
 م�ح�م��د ط �ن��ا :ك��ل ال �ب�ل�اوي فيال� �ب� �ل ��د س �ب �ب �ه��ا ال� �ب� �ل ��دي ��ة ووزي� � ��ر
البلدية يدري عن حراج السيارات
ف � ��ي م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال� � �ج� � �ه � ��راء وي� �ه ��م
الكويت ومحافظة الجهراء بالذات
ووزي � ��ر ال �ت �ج��ارة ي �ع �ل��م ذل� ��ك واذا
ل ��م ي � ��زل ح� � ��راج ال� �ج� �ه ��راء س��أق��دم
اس �ت �ج��واب��ا ال� ��ى اخ� ��ي وص��دي �ق��ي
وزي� � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة وزي� � � ��ر ال �ب �ل��دي��ة
ضعيف لهذه الدرجة امام اعضاء
امل �ج �ل��س ال� �ب� �ل ��دي .وزي � ��ر ال �ب �ل��دي��ة
يتحمل مسؤولياته ويزيل حراج
ال�س�ي��ارات ف��ي ال�ج�ه��راء م��ع بعض
اعضاء املجلس البلدي.
 وزير البلدية عيسى الكندري:ح� � � ��راج ال� � �س� � �ي � ��ارات ف � ��ي امل �ج �ل��س
البلدي والوزير ال سلطان له على
امل �ج �ل��س ال �ب �ل ��دي ول� �ك ��ي ن�ت�ح�م��ل
امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة اخ� ��رج � �ن� ��ا ال� �ق ��ان ��ون
وح��ددن��ا  90ي��وم��ا ل�ي�ق��ر م�ش��اري��ع
امل �ج �ل��س ال �ب �ل��دي واذا ل ��م ي�ق��ره��ا
تعود الينا ونقرها.
 ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري :ل��م ي �ق��م أيوزي��ر باإلحالة للنيابة إال عيسى
الكندري.
 م �ح �م ��د ط � �ن� ��ا :أب� � ��و ع �ب��دال �ل��هعيسى ال�ك�ن��دري وال�ن�ع��م فيه لكن
في جزئية الحراج فهناك تعطيل
ام ��ور واالخ عيسى رج��ل مجتهد
ولن أقلل من قيمة عيسى الكندري
وان لم يزل أسائل وزير التجارة.
 محمد ال�ه��دي��ة :االخ ��وة الذيني �ط��ال �ب��ون ب� ��إع� ��ادة ال� �ق ��ان ��ون ال��ى
ال �ل �ج �ن��ة ل ��م ي� �ب ��دوا أي م�لاح�ظ��ات
ج ��وه ��ري ��ة او ت� �ع ��دي�ل�ات وك � ��ل م��ا
تحدثوا عنه موجود في القانون

الجديد والنواب لم يقرأوا التقرير.
 محمد طنا :بالنسبة للشهادةال�ج��ام�ع�ي��ة فنحن ممثلو الشعب
وي� �ح ��ق ل �ن��ا ال �ت��رش��ح ب��ال �ث��ان��وي��ة
ال�ع��ام��ة وان��ا ش�ج��اع واع �ت��رف اني
لم اقرأ التقرير.
 ح � �م� ��دان ال � �ع� ��ازم� ��ي :م� ��ن ح��قال � �ن� ��ائ� ��ب ان ي� ��أت� ��ي ف � ��ي ال �ل �ج �ن��ة
وي�ح�ض��ر وي �ن��اق��ش ن��ص امل� ��ادة 4
بها تعديل او ضم دوائر وبالنسبة
ل�ل�ش�ه��ادة الجامعية ل��م ن�ع��دل في
اللجنة بل  24منطقة بالكويت لم
نصوت ولم ننقل مناطق ودمجنا
م�ن��اط��ق وف �ق��ا مل��وق�ف�ه��ا ال�ج�غ��راف��ي
والتي يفصل بينها شارع واحذر
من وزير البلدية انه يجب تعديل
ال��دوائ��ر كلها بحيث ت�ك��ون نسبة
وتناسب يصير الدائرة االولى 16
ال��ف وال��دائ��رة التاسعة والعاشرة
90و 100الف وال نقبل ان تصدره
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ب� � �م � ��رس � ��وم وان ات� ��م
فلتتحمل الحكومة مسؤولياتها
 35س �ن��ة م �ن��اط��ق ال ت� �ص ��وت ه��ل
ه ��ذا ع ��دل؟ وال ن�ق�ب��ل ان تتصرف
ال �ح �ك ��وم ��ة ب �ط �ب �ق �ي��ة او ق �ب��ائ �ل �ي��ة
او ط��ائ�ف�ي��ة او تقسيمية معينة.
وب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ش �ه��ادة ال�ج��ام�ع�ي��ة
اع �ت��رض��ت ع�ل�ي�ه��ا ف��ي ال�ل�ج�ن��ة وال
يمكن ان نفضل التيار الكهربائي
إال بحكم قضائي.
 روض� ��ان ال ��روض ��ان :ي�ج��ب اني� �ك ��ورن ه� �ن ��اك ق ��ان ��ون ل�ل�م�ج�ل��س
البلدي والجهاز التنفيذي.
 مبارك الخرينج :ترفع الجلسةملدة ربع ساعة.

التتمة ص10

حمدان العازمي:
لم ننقل مناطق
في التعديالت
الجديدة بل دمجنا
المناطق الجديدة
وفقا لموقعها
الجغرافي
الروضان :يجب أن
يكون هناك قانون
خاص بالمجلس
البلدي
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المجلس يرفض طلبا نيابيا بإرجاع تعديالت
البلدية إلى اللجنة لمزيد من الدراسة
تتمة المنشور ص09
استؤنفت الجلسة في الساعة
الواحدة و 45دقيقة
 س � � �ع� � ��دون ح � � �م� � ��اد :ق� ��ان� ��ونال�ب�ل��دي��ة اول م��ن ق��دم��ت مقترحا
ب�ت�ع��دي��ل دوائ� ��ر امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي
ف ��ي  2013/8/25واالخ � � ��وان في
ال� �ل� �ج� �ن ��ة وص � �ف� ��وه� ��ا  35دائ � � ��رة
فبينما امل �ف��روض ان ت�ك��ون مثل
دوائر مجلس االمة  5دوائر.
ت�غ�ل�ي��ظ امل �خ��ال �ف��ات ألص �ح��اب
الدخول البسيطة ومن املفترض
ان ت� � �ك � ��ون ع � �ل� ��ى ال � �ت � �ج� ��ار ف �ق��ط
م � � �س� � ��اح� � ��ات ال � � �ب � � �ن� � ��اء ل� �ل� �ب� �ي ��وت
ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ال �ق��ان��ون ل��م يعالج
م �خ��ال �ف��ات ال� �ب� �ن ��اء ك �ي��ف ت �ع��ال��ج
م �خ ��ال� �ف ��ات ال� �ب� �ن ��اء ف� ��ي خ �ي �ط��ان
وج � �ل � �ي� ��ب ال� � �ش� � �ي � ��وخ ف � �م� ��ا ذن� ��ب
امل ��واط ��ن ف�ل�ا ي�س�ت�ط�ي��ع ال �ب �ي��ع أو
ال �ش��راء ل��ذل��ك ال �ق��ان��ون ل��م يعالج
هذه املشكلة.
ن� � � �ع � � ��م امل � � � � � �ف� � � � � ��روض امل� � �ك� � �ت � ��ب
ال� �ه� �ن ��دس ��ي ي �ت �ح �م��ل م �س��ؤول �ي��ة
م �خ��ال �ف��ات ال� �ب� �ن ��اء الن � ��ه ه ��و م��ن
اعطى الترخيص ونعفي املواطن
م��ن اي مسؤولية وه�ن��اك تواطؤ
من البلدية مع املكاتب الهندسية
وكذلك مشكلة العزاب لم يتطرق
العزاب لها .القانون به كثير من
املثالب وأرى اعادته ال��ى اللجنة
وال نستطيع اق��راره على وضعه
الحالي.
 ج� � �م � ��ال ال� � �ع� � �م � ��ر :م� ��وض� ��وعال�ب�ل��دي��ة ت��اري �خ��ي وأزل� ��ي وم�ث��ال
صارخ على سوء االدارة وتفشي
ال �ف �س��اد وب �ع��د ت�ع�ي�ين م��دي��ر ع��ام
وم�ح��اوالت��ه لكن ه��ذا ال ينفي ان
صالحية الوزير ال تتعدى الدور
املوجود به.
ال�ف�س��اد اس�ت�ش��رى ف��ي البلدية
وه� �ن ��اك ه �ي �ئ��ة م �ك��اف �ح��ة ال �ف �س��اد
وي�ن�ب�غ��ي وج ��ود م�ك�ت��ب دائ ��م في
وزارة البلدية.
ف��ي ظ��ل ال�ت�ش��ري�ع��ات ال�ح��ال�ي��ة
مازالت ادارة البلدية عاجزة عن
التصدي للفساد والبيروقراطية
والبلوى من داخل الجهاز بعض
ال� � ��واف� � ��دي� � ��ن ي� �ع� �ط ��ي ت ��راخ� �ي ��ص
ويسافر.
 عيسى الكندري وزير البلدية:أم � � ��س ع ��اق � �ب ��ت  4م �س �ت �ش ��اري ��ن
ف��ي االدارة ال�ق��ان��ون�ي��ة ل�س��د ه��ذه
الثغرات القانونية بهذا القانون
الوطني وظل نعمل لبلدية خالية
من التجاوزات.
 جمال العمر :تأخر مشاريعكملها كلفة في البلد.
 س � �ع� ��ود ال� �ح ��ري� �ج ��ي (م� �ق ��ررال� �ل� �ج� �ن ��ة) :ه � ��ذا ال� �ق ��ان ��ون ج��دي��د

فيصل الكندري:
توزيع المناطق
الجديدة في
خريطة البلدية غير
عادل

راكان النصف

جاء بعد حلقات نقاشية وهناك
م �ج �ه��ود ب� ��ذل ف ��ي ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
ون� �ق ��دم امل �ق �ت��رح ل �ل �ن��واب وك��ذل��ك
م � � �ش � � ��روع ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة وج� �م� �ي ��ع
امل � ��واد امل �ط��روح��ة ث ��م ال�ت�ص��وي��ت
ع�ل�ي�ه��ا وه ��ي م �ط��روح��ة للنقاش
والتصويت.
 وت�ل�ا ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م طلباب��إغ�ف��ال ب��اب ال�ن�ق��اش م�ق��دم��ا من
مجموعة من النواب.
 م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة :م ��ن أب ��دىوجهة نظره ليفسح املجال لباقي
النواب البداء رأيهم.
 عبدالله معيوف :م��ن تحدثمن النواب واب��دوا وجهة نظرهم
ول� ��دي � �ن� ��ا ب� �ع ��ض ال � �ن � �ق� ��اط ن��ري��د
ت ��وص� �ي� �ل� �ه ��ا وات � �م � �ن� ��ى ي � �ق� ��درون
اخوانهم ويسحبون الطلب.

الخرينج :ثقتنا
كبيرة في لجنة
المرافق لألخذ
بمالحظات النواب

جمال العمر

 مبارك الخرينج :نتحدث منالئ �ح��ة ع �ت��ب واح � �ت� ��رام ون�ت�م�ن��ى
سحب االقتراح.
 ع �ل��ي ال �خ �م �ي��س :اس�ت�ش�ف�ي��تمن بعض الزمالء والتخوف من
تطبيق القانون.
 م� �ب ��ارك ال �ح ��ري ��ص :ال�ج�م�ي��عي �ع��رف اه �م �ي��ة ال� �ق ��ان ��ون وه �ن��اك
ال� �ك� �ث� �ي ��ر م � ��ن امل�ل��اح � �ظ� ��ات ال �ت ��ي
طرحت.
 روض � � ��ان ال � ��روض � ��ان :ه �ن��اكم � ��داول � ��ة ث ��ان� �ي ��ة ع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون
لنصوت على املداولة االولى.
 وج� � � ��اء ال� �ت� �ص ��وي ��ت  18م��ن 42م��واف �ق��ة ع�ل��ى ط�ل��ب ق�ف��ل ب��اب
النقاش.
 خ �ل �ي ��ل ع� �ب ��دال� �ل ��ه :ال� �ق ��ان ��ونم �ه��م وامل� � ��ادة  44ن �ص��ت ع �ل��ى ان

متابعة من الوزراء أبل والجسار والعلي والنائب الروضان

امل ��وظ� �ف�ي�ن ي �ع �ي �ن �ه��م ال� ��وزي� ��ر ف��ي
ضبط املخالفات ودخول املساكن
وال��دس �ت��ور ف��ي امل � ��ادة  32نصت
ع �ل��ى ان ل�ل�م�س��اك��ن ح��رم��ة وه��ذه
امل��ادة تعارض قانون االج��راءات
وف �ق��دن��ا ح��رم��ة ال �س �ك��ن ال �خ��اص
وي �ج��ب ت�ع��دي��ل امل ��ادة واالش ��راف
والترخيص اختصاص من؟ ومن
امل �س ��ؤول ع��ن ال�ق�س��ائ��م ال�ح��رف�ي��ة
وغ� �ي ��اب ع �ض��و امل �ج �ل��س ال�ب�ل��دي
وم� �ت ��ى ي �ف �ق��د ع �ض��وي �ت��ه وه �ن��اك
م��ادة العذر من يقبل العذر ومن
ي��رف�ض��ه ول��ذل��ك ي �ج��ب ان نعطي
س�ل�ط��ة اع �ل��ى وامل �خ��ال �ف��ات ومل ��اذا
امل ��واط ��ن ي��زي��د ن�س�ب��ة ال �ب �ن��اء في
م�ن��زل��ه ول��دي�ن��ا مشكلة س�ك��ن في
ال� �ك ��وي ��ت وارت � � �ف� � ��اع االي� � �ج � ��ارات
وه� � �ن � ��اك ف � ��وض � ��ى ف � ��ي ال� �ب� �ل ��دي ��ة

وال � �ق� ��ان� ��ون ال ي �ط �ب��ق ب �م �س �ط��رة
واح� ��دة وك �ي��ف ي�ت��م ال�ت�ع��ام��ل مع
املخالفني.
 راكان النصف :بعد مرور 11عاما على القانون ال بد ان نعيد
النظر ف��ي ه��ذا ال�ق��ان��ون وتمديد
وق � � ��ت وج� � � � ��دول زم � �ن� ��ي ب� ��االي� ��ام
للمعامالت داخل املجلس البلدي
والقانون فك التشابك وأصبحت
ال �ب �ل��دي��ة امل� �ح ��ور ال �ه �ن��دس��ي ف��ي
ال � � ��دول � � ��ة وت� �غ� �ل� �ي ��ظ ال� �ع� �ق ��وب ��ات
وامل� �ف� �ق ��ود ب��ال �س��اب��ق ه ��و ال �ن��ص
والقانون اشبع نقاشا ولنصوت
مداولة اولى اليوم.
 م�ح�م��د ال �ح��وي �ل��ة :ك��ل م�ش��رعي �س �ع��ى ان ي �ق��دم االف� �ض ��ل وم�ن��ذ
ان ت� ��م اق � � ��رار ال� �ق ��ان ��ون ال �ب �ل��دي��ة
ي�ف�ت��رض ان ن�ق��دم شيئا ومشبع
وه�ن��اك ت�ف��اوت ب��اع��داد الناخبني
في انتخابات البلدي وهل يعقل
دائ � � ��رة ب �ه��ا  22م �ن �ط �ق��ة ودائ� � ��رة
اخرى بها  6مناطق اين العدالة؟
والتقسيمة ال�ج�غ��راف�ي��ة ل��م ت��راع
ف��ي ه ��ذا ال �ق��ان��ون .وي �ف �ت��رض من
معالجة هذا الخلل وهناك قناعة
بايجاد تعديل ال يحقق العدالة.
 ي��اس��ر أب� ��ل :امل ��واط ��ن ينتظرع� �ش ��ري ��ن ع � � ��ام ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع �ل��ى
ح� �ق ��ه ال� �س� �ك� �ن ��ي ه� � ��ذا ح� ��دي� ��ث د.
خ�ل�ي��ل واق � ��ول ل �ل��دك �ت��ور وص�ل�ن��ا
اآلن ل�ط�ل�ب��ات  2010وه ��ذا يعني
ت �ق �ل �ي��ص امل� � � ��دة ال� � ��ى  5س� �ن ��وات
للحصول على الحقل السكني.
 م�ب��ارك الحريص :التصويتع� �ل ��ى ال � �ق ��ان ��ون م � ��داول � ��ة االول � ��ى
وتترك باقي التعديالت للمداولة
ال �ث��ان �ي��ة وم� ��ا ح �ص��ل م��واط �ن��ون
م ��ن  25ع��ام��ا ول� ��م ي �ص��وت��وا في
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الروضان :أؤيد رأي
اللجنة في توزيع
المناطق حسب
األقرب جغرافيا
العمر :البلدية مثال
صارخ في سوء
اإلدارة وتفشي
الفساد
الحريجي :تقرير
اللجنة خرج بعد
حلقات نقاشية
وجهد كبير
الحريص :الجميع
يعرف أهمية
قانون البلدية
وهناك كثير من
المالحظات طرحها
النواب عليه
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إقرار تعديالت قانون البلدية
في المداولة األولى
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تتمة المنشور ص10
ان�ت�خ��اب��ات ال�ب�ل��دي وه�ن��اك نسب
وتناسب وهذا ظلم لعمل اللجنة،
 ع �ب��دال �ل��ه م �ع �ي��وف :ال�ح��دي��ثعن قانون جديد يواكب التطور
وينظم العمل واستقاللية اعضاء
املجلس البلدي ومشكلة البلدي
ال �ت �ق��ري��ر ب��ات �خ��اذ ق� ��رارات� ��ه وه��ل
ي�ع�ق��ل ع��اص �م��ة ال �ك��وي��ت ع��زاب�ي��ة
وع �م��ارات ق��دي�م��ة ول��م يفكر اح��د
ب�ت�ح��دي��ث ال�ع��اص�م��ة وم��ا يحدث
من تجاوزات في بعض املناطق.
 علي الخميس :نشكر اعضاءال �ل �ج �ن��ة واش � �ك� ��ر امل �س �ت �ش��اري�ي�ن
ووزي � � � � ��ر ال � �ب � �ل� ��دي� ��ة واس� �ب ��وع� �ي ��ا
ن� �ن ��اق ��ش ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون ووزي� � ��ر
البلدية حضر  4جلسات لتذليل
ال� �ص� �ع� �ب ��ات وال� � ��وزي� � ��ر م� ��ن اك �ث��ر
ال��وزراء االصالحيني في مجلس
ال ��وزراء ،مخالفات البناء ف��ي كل
القطاعات الصناعية والتجارية
واالس� �ت� �ث� �م ��اري ��ة ف �ي �م��ا ال �ق��ان��ون
ال� � � ��ذي ي� � � ��ردع ه � � ��ذه امل � �م� ��ارس� ��ات
ول ��م ن �ج��د ت �ش��دي��دا ف ��ي ال �ق��ان��ون
ون ��ري ��د ان ن �ع��رف ه� ��ذا ال �ق��ان��ون
سيرى باثر فوري ام بأثر رجعي
وس �ي �ع��ان��ي امل ��واط ��ن او ص��اح��ب
ال�س�ك��ن امل �خ��ال��ف او ال ��ذي ت��دع��ي
عليه البلدية ان��ه مخالف ونريد
ض �م��ان��ة م ��ن ال ��وزي ��ر ب� ��أن ت �ك��ون
ه�ن��اك ت�ع�ه��دات فنية او قانونية
ب � � ��أن ال � �ق � ��ان � ��ون س� �ي� �س ��ري ب ��أث ��ر
ف��وري وال ي��رج��ع على املخالفني
ال � �س� ��اب � �ق�ي��ن وك � � ��ذل � � ��ك م� �ع ��ال� �ج ��ة
امل �خ��ال �ف��ات ال �س��اب �ق��ة ب �ط��ري �ق��ة ال
ترهق املواطن.
 س � �ي� ��ف ال � � �ع� � ��ازم� � ��ي :ع �ي �س��ىال�ك�ن��دري وزي��ر البلدية نثق فيه
واح � � � ��ال ج �م �ي��ع امل� �خ ��ال� �ف�ي�ن ال ��ى
النيابة واحال جميع املتجاوزين
ال � ��ى ال �ن �ي��اب��ة ل �ن �ض��رب ب �ي��د م��ن
ح��دي��د ع �ل��ى امل �خ��ال �ف��ات ال ب��د ان
ن � �ص� ��وت ال� � �ي � ��وم ع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون
وندرج املناطق التي ال يحق لها
ال �ت �ص��وي��ت ف��ي امل �ج �ل��س ال�ب�ل��دي
وامل �خ��ال �ف��ات الب ��د ان ت �ك��ون بأثر
رجعي.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ق��دم��تت �ع��دي�ل�ا الن ال� �ق ��ان ��ون امل��رخ��ص
ب ��دخ ��ول امل� �س ��اك ��ن ال� �خ ��اص ��ة م��ن
االدارة ال � �ع� ��ام� ��ة ل �ل �ت �ح �ق �ي �ق��ات
وق��دم��ت تعديال ب��أن االذن يكون
م��ن ال�ن�ي��اب��ة ال�ع��ام��ة وال ت�ع��ارض
ان تكون الرخصة من قبل النيابة
العامة.
وع� �ل ��ى االخ � � � ��وان ف� ��ي ال �ل �ج �ن��ة
ال�ت�ف��رق��ة ب�ين معالجة املخالفات
ف��ي ال�س�ك��ن ال �خ��اص وامل�خ��ال�ف��ات
في السكن االستثماري فارجو ان

مضبطة
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الروضان :نطالب
بالتصويت على
القانون في
المداولة األولى
ومناقشة
التعديالت للجنة

عدنان عبدالصمد

يؤخذ ذلك في االعتبار.
وم ��ن امل�م�ك��ن ت�ط�ب�ي��ق ال�ق��ان��ون
بأثر رجعي اذا تم باغلبية خاصة
الن قطاعات استثمارية مخالفة
م� �خ ��ال� �ف ��ات خ� �ط� �ي ��رة وم �ع��ال �ج��ة
املخالفات السابقة .واي تعديالت
تعطى للجنة من االن.
 حمدان العازمي :اعتب علىب �ع��ض االخ � ��وان ال��ذي��ن ق��ال��وا ان
هناك مصلحة في تعديل الدوائر
ل� ��م ن � �ع ��دل ال� � ��دوائ� � ��ر ب� ��ل دم �ج �ن��ا
ال��وزي��ر زي ��ن وه ��و ال��وح �ي��د ال��ذي
يحيل الى النيابة.
 م � �ح � �م� ��د ال� � �ه � ��دي � ��ة (رئ � �ي� ��سال �ل �ج �ن��ة) :ن �ش �ك��ر االخ � � ��وان ع�ل��ى
م�لاح�ظ��ات�ه��م ون �ق��ول ان ال �ن��واب
ل ��م ي �ع �ط��وا ال �ق ��ان ��ون ح �ق��ه وك ��ان
همهم اعادته للجنة واي تعديل

سيف العازمي

د .محمد الحويلة

ن ��رج ��و ت �ق��دي �م��ه ل �ل �ج �ن��ة وط �ل��ب
اع��ادت��ه م��رة اخ ��رى ظ�ل��م ف��ي حق
النواب فالقانون تمت مراجعته
ودراس��ة فترة طويلة ول��م نفصل
الدوائر وتم حرمان مواطن اكثر
م ��ن  35س �ن��ة ف ��ي ال �ت �ص��وي��ت في
انتخابات املجلس البلدي فقمنا
ب �ض��م امل �ن��اط��ق ح �س��ب ال �ت��وزي��ع
ال �ج �غ��راف��ي وف��رق �ن��ا ب�ي�ن ال�س�ك��ن
الخاص واالستثماري من حيث
العقوبات.
ون�ش�ك��ر االخ ال��رئ�ي��س ونشكر
االع� � �ض � ��اء ون �ت �م �ن��ى اق� � � ��رار ه ��ذا
ال� �ق ��ان ��ون ح �ت��ى ن� �ط ��ور ال �ب �ل��دي��ة
والكويت ولم يوضع القانون اال
مل�ع��ال�ج��ة ال �ف �س��اد وامل ��وج ��ود في
البلدية.
 -خ�ل��ف دم�ي�ث�ي��ر :اح �ي��ي لجنة

امل � ��راف � ��ق ل� �ك ��ن ان � ��ا م� ��واف� ��ق ع�ل�ي��ه
م��ع ع ��دم م �ش��ارك��ة ال �ح �ك��وم��ة في
ت��وزي��ع ال��دوائ��ر ف��أرج��و اال ندخل
ف ��ي ح �س��اب��ات ق �ب �ل �ي��ة او ف�ئ��وي��ة
ال ب��د ان ن �ن��أى ب��امل�ج�ل��س ع��ن اي
حساسيات ويكون هناك حيادية
من قبل املجلس لكي نتالقى.
 عدنان عبدالصمد :أقصد فيامل�خ��ال�ف��ات امل��ال�ي��ة ال��ره�ي�ب��ة التي
يستغلونها أص �ح��اب ال�ع�ق��ارات
فيفترض أن تؤخذ في االعتبار
 م� �ب ��ارك ال� �ح ��ري ��ص :ن �ح��ن ل��منسمع عن تحفظ الحكومة على
الدوائر
 د .م �ح �م��د ال �ح��وي �ل��ة :رئ�ي��سال � �ل � �ج � �ن ��ة ي� � �ق � ��ول إع� � � � � ��ادة ال� �ح ��ق
ألصحابه فما ادرى ما هو الحق
وم��ن ه��م أصحابه وامل�ف�ت��رض أن
يتكلم بحيادية
 ح�م��دان ال�ع��ازم��ي :يجب علىال� �ح� �ك ��وم ��ة أن ت ��وض ��ح ه� ��ل ه��ي
متحفظة على تقسيم ال��دوائ��ر أم
ال؟ ويجب أن ترد  21الف كويتي
لم يصوتوا منذ  35سنة فنقول
نعم إعادة الحق ألصحابه وعلى
ال �ح �ك��وم��ة أال ت�ف�ص��ل األم� ��ر على
كيفها
 ع�ل��ي ال�ع�م�ي��ر :ح �م��دان طايحفينا تهديد م��ن الصباح الوزير
م ��وج ��ود وي� ��رد ع �ل��ى امل�لاح �ظ��ات
وه �ن ��اك م ��داول ��ة ث��ان �ي��ة وال ��وزي ��ر
موجود ويرد على املالحظات.
 فيصل الكندري :التوزيع غيرعادل ويجب اعادته ومن سيوزع
الدوائر واعتمادها هل الحكومة
ام اللجنة ام من؟
 م� �ب ��ارك ال �خ��ري �ن��ج :ارج� ��و انت� ��ؤخ� ��ذ ج �م �ي��ع امل �ل�اح � �ظ� ��ات ف��ي
االع �ت �ب��ار وال �ن �ظ��ر ف�ي�ه��ا وث�ق�ت�ن��ا
ك�ب�ي��رة م��ن اج��ل مصلحة ال��وط��ن
واملواطنني.

 روض � � ��ان ال � ��روض � ��ان :ه �ن��اكص� � ��راع ق �ب��ائ��ل ف �ن �ح��ن ك�م�ج�ل��س
ن� �ح ��ن ب� �ع� �ي ��دون ع� �ن ��ه «وك � � ��ل م��ن
يجيب القرص بداره» فلنوزع من
حيث االقرب جغرافيا.
 م�ح�م��د ال �ه��دي��ة :ال �ح��ق يعودالص� �ح ��اب ��ه  74753ش �خ �ص��ا ك��م
حرماتهم منذ اك�ث��ر م��ن  35سنة
وح��رم��وا م��ن م�م��ارس��ة حقهم في
انتخابات املجلس البلدي فنعم
الحق يعود الصحابه.
ت � �ل � ��ا ال� � � ��رئ � � � �ي� � � ��س اق� � � �ت � � ��راح � � ��ا
ب��اس�ت��رج��اع التقرير ال��ى اللجنة
ملزيد من الدراسة
 10من  39عدم موافقة
وجرى التصويت على مشروع
القانون نداء باالسم على املداولة
االولى وكانت النتيجة كالتالي:
م ��واف� �ق ��ة  30ع � ��دم م ��واف� �ق ��ة 10
الحضور 40
موافقة على املداولة االولى.
وتال األمني العام طلبا بتمديد
ف� �ت ��رة االح� � � ��االت م ��ن ق �ب��ل ل�ج�ن��ة
التعليم حتى دور االنعقاد املقبل.
موافقة عامة
 د .ع� � ��ودة ال ��روي � �ع ��ي :ل��دي �ن��الجان ي��وم االح��د فليقدم النواب
التعديالت غدا (اليوم)
 الرئيس مرزوق الغانم :ترفعالجلسة ال��ى ي��وم  6/7ثاني يوم
رم �ض��ان وك ��ل ع ��ام وان �ت��م بخير
الساعة  12ظهرا.

خليل أبل :المادة
الخاصة بدخول
الموظف النازل
تتعارض مع قانون
اإلجراءات
النصف :التعديالت
على قانون البلدية
فكت التشابك
الحويلة :هناك
تفاوت في أعداد
الناخبين في
انتخابات البلدي
ياسل أبل :قلصنا
مدة الحصول على
الرعاية السكنية
إلى  5سنوات
المعيوف :نطمح
إلى قانون جديد
يواكب التطور
وينظم العمل
داخل البلدية
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تبلغ مساحته اإلجمالية  48ألف متر مربع ويمزج بين جمال الحاضر وعبق الماضي

مبنى صباح األحمد في مجلس األمة ..تحفة

مجلس األمة وقف شامخا على مدار عقود شاهدا على محطات مهمة في تاريخ الكويت

مبنى صباح األحمد الجديد في مجلس األمة

ش�ه��د مجلس االم ��ة نقلة عمرانية
ج� ��دي� ��دة م� ��ع اف� �ت� �ت ��اح م �ب �ن��ى ص �ب��اح
االح � �م� ��د ال� �ج ��دي ��د ف� ��ي م �ج �ل��س األم� ��ة
برعاية وحضور صاحب السمو أمير
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د ليكتب
ع�ه��دا م�ع�م��اري��ا ع�ل��ى ال �ط��راز الحديث
ملقر السلطة التشريعية.
وي �م��زج ال�ع�ه��د ال�ج��دي��د ب�ين جمال
الحاضر وع�ب��ق امل��اض��ي ،ف��إل��ى جانب
امل�ب�ن��ى ال�ت��اري�خ��ي ملجلس االم ��ة ال��ذي
وقف شامخا على م��دار عقود شاهدا
على محطات مهمة في تاريخ الكويت
س �ي �ش��ارك��ه امل �ب �ن��ى ح�ق�ب��ا ج��دي��دة في
ساحات العمل التشريعي والسياسي،
ك � �م� ��ا ان� � � ��ه وب� �ت� �ص� �م� �ي� �م ��ه امل � �ع � �م� ��اري
العصري املستوحى م��ن شكل أم��واج
ال�خ�ل�ي��ج سيكمل ج�م��ال ال �ص��ورة ال��ى
جانب (الخيمة العربية) وهو الشكل
الذي يتخذه املبنى التاريخي ملجلس
االمة.
امل �ب �ن��ى ال �ج��دي��د ال � ��ذي ي �ق��ع ض�م��ن
حدود مجلس األمة القائم على شارع
ال �خ �ل �ي��ج ت �ب �ل��غ م �س��اح �ت��ه االج �م��ال �ي��ة
 48ال��ف متر م��رب��ع منها  26ال��ف متر
م��رب��ع م �س��اح��ة خ �ض ��راء ب�ي�ن�م��ا تبلغ
اج�م��ال��ي امل�س��اح��ة املبنية BUILT up
 ، )area ) 37700ويتكون من بنايتني
رئ �ي �س �ي �ت�ي�ن ه � �م� ��ا :م �ب �ن ��ى األع � �ض� ��اء
ب�م�س��اح��ة  4750م �ت��را م��رب�ع��ا ومبنى
م ��رك ��ز امل� �ع� �ل ��وم ��ات ب �م �س ��اح ��ة 3900
م�ت��ر م��رب��ع وم�ل�ح��ق ب��ه م�ب�ن��ى م��واق��ف
س� �ي ��ارات ت�ب�ل��غ م�س��اح�ت��ه  9050م�ت��را
م��رب �ع��ا وي �ت �س��ع ل �ع��دد  404س �ي��ارات
اضافة الى املواقف الخارجية للنواب
وكبار الزوار بسعة  118موقفا .
وي �ح �ي��ط ال �ب �ن��اي �ت�ي�ن وي�ت�خ�ل�ل�ه�م��ا
أشكال من الزراعات التجميلية تضفي
عليهما جماال ورونقا يستكمل روعة
التصميم.
أم� ��ا ال ��رب ��ط م ��ع امل �ب �ن��ى ال �ت��اري �خ��ي

املمر الداخلي للمبنى

للمجلس فهو عبر ممر زجاجي على
بعد أم�ت��ار م��ن ق��اع��ة عبد ال�ل��ه السالم
ي ��ؤدي م�ب��اش��رة إل��ى ال�ب�ه��و الرئيسي
ملبنى األعضاء الجديد واملمتد بطول
املبنى بإطاللة متميزة على الخليج
ال� �ع ��رب ��ي ع �ب ��ر س ��اح ��ة خ � �ض� ��راء ت�ل��ف
الساحة األمامية على جانبي املدخل
ال��رئ �ي �س��ي ل�ل�م�ب�ن��ى وق ��د ق �س��م ال�ب�ه��و
ال��ى استراحات ع��دة لالنتظار يفصل
ب �ي �ن �ه��ا ع � � ��ازل ح ��اج ��ز ل� �ل� �ص ��وت ب�م��ا
يضمن خصوصية الجالسني ويضم
ال�ب�ه��و مصلى ل�ل��رج��ال وآخ ��ر للنساء
وغرف معدات وخدمات.
وإل � ��ى ج ��ان ��ب ذل� ��ك ت ��وج ��د م��داخ��ل
م �س �ت �ق �ل��ة ل �ل �م �ب �ن��ى ف� �ي ��دخ ��ل أع� �ض ��اء
مجلس األم��ة وك�ب��ار ال ��زوار م��ن خالل
امل��دخ��ل ال��رئ�ي�س��ي ال �ق��ائ��م ع�ل��ى ش��ارع
ال�خ�ل�ي��ج ال �ع��رب��ي ع�ب��ر ط��ري��ق مسطح
ت��م ت�ج�م�ي�ل��ه ب�ن��واف�ي��ر م��ائ�ي��ة م�ح��اط��ة
ب��ال �ح �ج��ر االب � �ي� ��ض واالس � � � ��ود ت��أخ��ذ
ن �ف��س ت �م ��وج ��ات امل �ب �ن��ى ال� �ت ��ي ت�ع�ب��ر
ع��ن ح��رك��ة االم� ��واج ال�ب�ح��ري��ة للخليج
ويغطي مدخل البهو الرئيسي مظلة
زجاجية م��ن االون�ي�ك��س تمتد ملسافة
 9أم�ت��ار قائمة على أرب�ع��ة أع�م��دة من
الستانلس ستيل ومغطاة بحجر من
االونيكس االبيض الشفاف ومحاطة
بعناصر مائية ونباتية ت��ؤدي دورا
جماليا وق��د تم رب��ط املدخل بـمواقف
تتسع لعدد  118سيارة.
وع� �ن ��د ع� �ب ��ور ال� �ب ��واب ��ة ال��رئ �ي �س �ي��ة
دخ��وال ال��ى املبنى توجد نقطة أمنية
ث ��م ك��اون �ت��ر اس �ت �ق �ب��ال م��زي��ن ب��رس��وم
ون � �ق � ��وش ذه� �ب� �ي ��ة وب � � �ج � ��وار امل ��دخ ��ل
ال��رئ�ي�س��ي ت�ق��ع اس�ت��راح��ة ك�ب��ار ال ��زوار
ب�م��ا ت�م�ل�ك��ه م��ن اط�ل�ال��ة ع�ل��ى الخليج
عبر واجهة زجاجية وبالجانب اآلخر
ل �ل �م��دخ��ل ال ��رئ� �ي� �س ��ي ت� ��م ت�خ�ص�ي��ص
مكتب لضابط االمن والعالقات العامة
وموقع املقابالت الصحفية.

يعد البهو الرئيسي مدخال ملبنى
مستقل يضم املسرح ال��ذي تستوعب
قاعته ما يقارب  500شخص ويشمل
 3غرف للترجمة الفورية وإلى جانبه
ي�ق��ع م�ب�ن��ى آخ ��ر ي�ض��م ال �ق��اع��ة متعدة
االغ ��راض وال�ت��ي تتسع مل��ا ي��زي��د على
 80ش�خ�ص��ا وه ��ي م �ه �ي��أة الس�ت�ق�ب��ال
أكثر من نشاط في توقيت واحد  ،وقد
صمم املبنيان امل�ت�ج��اوران على شكل
قبة م��ن الحديد ذات ف��واص��ل خشبية

مدخل املبنى

م �غ �ط��اة م��ن ال� �خ ��ارج ب ��أل ��واح رم��ادي��ة
خفيفة م��ن ال��زن��ك مما يضفي مظهرا
خ��ارج�ي��ا جميال م��ع بساطته ويمنح
امل�ب�ن��ى ال �ق��درة ع�ل��ى م�ق��اوم��ة مختلف
ال �ظ��روف امل�ن��اخ�ي��ة  ،وت�غ�ط��ي االل ��واح
ال�خ�ش�ب�ي��ة امل�ن�ح�ن�ي��ة ال�ش�ك��ل ال��داخ�ل��ي
ل �ل �م �س ��رح ب �ي �ن �م��ا ت �غ �ط��ى ال �ف �ت �ح��ات
امل� � � ��وج� � � ��ودة ف� � ��ي ال � �س � �ق� ��ف ب � ��وح � ��دات
االض� � ��اءة وم� �خ ��ارج ال� �ه ��واء وي�س��اع��د
ت�ص�م�ي��م ال �ق��اع��ة ال��داخ �ل��ي ع�ل��ى شكل

دائ��ري الحضور على ان يكونوا اكثر
قربا من املنصة.
وي ��أخ ��ذ ال �ش �ك��ل ال� �خ ��ارج ��ي مل�ب�ن��ى
ال� �ق ��اع ��ة م� �ت� �ع ��ددة األغ� � � � ��راض ص� ��ورة
مصغرة لشكل املسرح وسط الحديقة
ال �خ �ل �ف �ي��ة مل �ب �ن��ى االع � �ض � ��اء وي �س �م��ح
ت�ص�م�ي�م�ه��ا ال��داخ �ل��ي ب��ال�ت�ق�س�ي��م ال��ى
ق��اع�ت�ين منفصلتني م��ن ال��داخ��ل وق��د
زودت ب� �م ��داخ ��ل وش �ب��اب �ي��ك م �ق��اب�ل��ة
ل �ل �ح��دي �ق��ة وي� �م� �ك ��ن ال � ��وص � ��ول ال �ي �ه��ا
م� �ب ��اش ��رة ع ��ن ط ��ري ��ق ال �ح��دي �ق��ة دون
الحاجة لدخول املبنى الرئيسي.
وألن ت �ص �م �ي��م امل �ب ��ان ��ي ال��داخ �ل �ي��ة
ضمن املبنيني الرئيسيني للمشروع
قد وضع كل شيء في مكانه الصحيح
مراعيا الجوانب الجمالية اضافة الى
طبيعة اس�ت�خ��دام املبنى فقد انشئت
ال �ق��اع��ة امل �ت �ع��ددة االغ � ��راض وامل �س��رح
في اح��واض م��اء على شكل صخرتني
ف��ي امل� ��اء ح �ي��ث ت��م ت��وظ�ي�ف�ه�م��ا ضمن
الشكل الجمالي للحديقة بما يعطي
منظرا متميزا ومبتكرا للشكل العام
للحديقة املركزية.
وب ��ال� �ع ��ودة إل� ��ى ال �ب �ه��و ال��رئ �ي �س��ي
صعودا عبر  4مصاعد بانورامية إلى
م�ك��ات��ب ال �ن��واب امل��وزع��ة ع�ل��ى  5أدوار
في املبنى الرئيسي الذي تم تصميمه
على شكل قوس منحن يضمن اطاللة
ع�ل��ى الخليج لجميع م�ك��ات��ب ال�ن��واب
ف �ي �ض ��م ك � ��ل دور م �ن �ه ��ا  15ج �ن��اح��ا
ألع �ض��اء مجلس األم ��ة بمساحة 136
مترا مربعا للجناح الراحد يضم غرفة
مكتب العضو بمساحة  40مترا مربعا
ومكاتب السكرتارية ومنطقة انتظار
ل� �ل ��زوار وم� �م ��را خ��اص��ا ل�ل�ع�ض��و ك�م��ا
ي�ض��م ك��ل دور غ��رف�ت�ين ل�لاج�ت�م��اع��ات
إضافة إل��ى غ��رف الخدمات ومصاعد

التتمة ص13

يتكون من بنايتين
رئيسيتين هما
مبنى األعضاء
بمساحة 4750
مترا مربعا ومركز
المعلومات
بمساحة 3900
متر مربع
ممر زجاجي يربط
المبنى التاريخي
للمجلس وقاعة
عبد اهلل السالم
قاعة المسرح
تستوعب ما
يقارب  500شخص
وكذلك  3غرف
للترجمة الفورية
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معمارية جديدة في صرح ديمقراطي تاريخي
استوحى تصميمه من شكل أمواج الخليج ليكمل جمال الصورة إلى جانب الخيمة العربية

تصميم معماري رائع للمبنى

تتمة المنشور ص12
خاصة بالنزول إلى املسرح والقاعة
متعددة االغراض.
ويتم دخول املوظفني والزوار إلى
م�ب�ن��ى االع �ض ��اء ع��ن ط��ري��ق م �م��رات
تربط مبنى مواقف السيارات بالدور
االرضي ملبنى مركز املعلومات ويتم
دخول مبنى االعضاء مرورا بنقطة
ام� �ن� �ي ��ة م � ��وج � ��ودة ف� ��ي ب� �ه ��و م�ب�ن��ى
مركز املعلومات إلى ممر آخر تحت
الحديقة املركزية وصوال إلى مبنى
النواب.
ي �ق��ع ال � �ج ��زء ال �ث ��ان ��ي م ��ن امل �ب �ن��ى
الجديد املخصص ملركز املعلومات
وال� � ��ذي ي ��أخ ��ذ ش �ك��ل م �ث �ل��ث ج �ن��وب
مبنى مجلس االم��ة وعلى استقامة
ال��واج �ه��ة ال �ش��رق �ي��ة م �ن��ه وق ��د صمم
ع �ل ��ى ارت � �ف� ��اع ث�ل�اث ��ة أدوار ي�ش�م��ل
دوري� � � � ��ن ع� �ل ��وي�ي�ن وس � �ط� ��ح امل �ب �ن��ى
وسرداب يغطي كامل مساحة املبنى
فيما تشكل الواجهة الغربية للمبنى
ال�ح��دود الشرقية للحديقة املركزية
وي �غ �ط��ى امل �ب �ن��ى ب �ك �س��وة خ��ارج �ي��ة
م��ن نفس نوعية الحجر املستخدم
مل � �ب � �ن ��ى االع� � � �ض � � ��اء ب� �ي� �ن� �م ��ا زودت
الواجهة الخلفية بفتحات زجاجية
واسعة تطل على الحديقة الداخلية
املركزية التي تقع بينه وب�ين مبنى
ال�ن��واب الجديد وق��د اخ��ذت بدورها
ف�ك��رة ال�س��اح��ات االس�لام�ي��ة املغطاة
م��ن ال �ع �م��ارة االس�ل�ام �ي��ة ال�ت�ق�ل�ي��دي��ة
ول�ت�ك��ون تلك الحديقة نقطة التقاء
بني املبنيني.
وي �ض ��م ال �ب �ه��و ال��رئ �ي �س��ي مل�ب�ن��ى
م � ��رك � ��ز امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ن� �ق� �ط ��ة ام �ن �ي��ة
وك��اون �ت��ر اس�ت�ق�ب��ال وغ��رف��ة التحكم
الرئيسية للمشروع وغرفة الخدمات
وق ��د وزع ��ت ال �خ��دم��ات امل��رك��زي��ة في
امل�ب�ن��ى ع�ل��ى زواي ��اه ال�ث�لاث�ي��ة بينما

قاعة االستقبال باملبنى

تم ربطه باملبنى التاريخي ملجلس
االم � � � ��ة م � ��ن خ� �ل ��ال ج � �س ��ر زج ��اج ��ي
لتسهيل اتصال املوظفني به.
وي�ش�م��ل ال ��دور االرض ��ي للمبنى
م �ن��اط��ق االن �ت �ظ��ار وامل �ك �ت �ب��ة وق��اع��ة
ل � � �ل� � ��دوري� � ��ات وامل� � � ��راج� � � ��ع وم� �ك ��ات ��ب
اداري ��ة وغ��رف م�ع��دات وخ��دم��ات أما
ال � � ��دوران االول وال �ث��ان��ي ف�ي�ش�م�لان
م �ك��ات��ب اداري� � ��ة وغ� ��رف ال�ك�م�ب�ي��وت��ر
وغ � � � � ��رف س � �ي � �م � �ن� ��ار وم� � �ح � ��اض � ��رات
وم �ص �ل ��ى ل� �ل ��رج ��ال واخ � � ��ر ل �ل �ن �س��اء
وغ��رف اجتماعات واخ��رى للمعدات
والخدمات.
أما عن تصميم وتوزيع الزراعات
ال�ت�ج�م�ي�ل�ي��ة ف �ق��د ت��م اق�ت�ب��اس�ه��ا من
ال �ب �ي �ئ��ة ال �ع��رب �ي��ة االس�ل�ام� �ي ��ة ح�ي��ث
ص �م �م��ت ال �ح��دي �ق��ة امل��رك��زي��ة بشكل
مبتكر وم�ت�م�ي��ز يجمع ك��ل عناصر
ال �ط �ب �ي �ع��ة م� ��ن خ �ل��ال ت �ل ��ة خ �ض ��راء
وجداول مائية وصخرتني عمالقتني
ت� �ح� �ت� �ض ��ن ب ��داخ � �ل � �ه � �م ��ا األن� �ش� �ط ��ة
والفاعليات السياسية واالجتماعية
ملجلس األمة.
وعالوة على ذلك فقد ضم املشروع
ع ��ددا م��ن ال �ح��دائ��ق األص �غ��ر حجما
وامل��وزع��ة على مناطق ال �ف��راغ بدقة
متناهية كما تتنوع ف��ي تشكيلها
ب�ي�ن األع � �ش ��اب وال �ح �ج��ر ال�ط�ب�ي�ع��ي
ويطلق عليها اسم الحدائق الفضية
امل��ائ �ي ��ة وت �ش �م��ل ك ��ل ح��دي �ق��ة م�ن�ه��ا
ن �ب��ات��ات ف��ري��دة ل �ه��ا خصوصيتها
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ف�ص�ل�ه��ا امل �ن��اخ��ي وال �ت��ي
تبرزها عن بقية محتويات الحدائق
امل �ن �ت �ش��رة داخ � ��ل امل � �ش� ��روع ك �م��ا ت��م
استعمال عنصر املاء بطرق مختلفة
ف � ��ي ت �ص �م �ي��م ال� �ح ��دي� �ق ��ة امل ��رك ��زي ��ة
والحدائق الصغرى.

الخرافي :مباني البرلمانات
صورة حضارية لرقي أممها
ق� � ��ال أم �ي ��ن س � ��ر م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
وامل �ك �ل��ف م��ن ق �ب��ل م�ك�ت��ب امل�ج�ل��س
ب� ��االش� ��راف ع �ل��ى م� �ش ��روع امل�ب�ن��ى
ال�ج��دي��د م .ع��ادل ال�خ��راف��ي ان ق��رار
م �ك �ت��ب امل �ج �ل ��س ب �ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
تنفيذية لدراسة العوائق ومتابعة
امل � ��راح � ��ل امل �ت �ب �ق �ي��ة ل�ل�ان� �ت� �ه ��اء م��ن
امل� �ش ��روع ح��اف��ظ ع �ل��ى امل� ��ال ال �ع��ام
واع ��اد ال�ح�ي��اة للمشروع املتوقف
منذ  3أعوام تقريبا.
وأض� � ��اف ان ه� ��ذا ال � �ق� ��رار ح�ف��ظ
امل�ب�ن��ى م��ن زي� ��ادة ال �ت��أث��ر ب�ع��وام��ل
ال �ت �ع��ري��ة ن �ت �ي �ج��ة ل �ت��وق��ف أع �م��ال
املقاولني ط��وال تلك الفترة مشيرا
إل � � ��ى ان امل� �ج� �ل ��س ح � � ��دد م� �ه� �ل ��ة 9
أشهر لالنتهاء م��ن امل�ش��روع فيما
ت ��م االن� �ت� �ه ��اء م ��ن ج �م �ي��ع االع �م ��ال
االساسية في غضون  7أشهر وهو

م ��ا ي�ع�ت�ب��ر زم �ن��ا ق �ي��اس �ي��ا ف ��ي ظل
املشاكل العديدة التي ك��ان يعاني
منها املشروع في السابق.
وأرجع الفضل في انهاء املشروع
في هذه الفترة املحدودة للمتابعة
املستمرة وال��زي��ارات ال��دوري��ة التي
ك� � ��ان ي � �ق� ��وم ب� �ه ��ا رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
االم � ��ة م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م ل �ل �م �ش��روع
وت�ف�ه�م��ه لجميع ال� �ق ��رارات الفنية
التي صدرت عن اللجنة التنفيذية
املتابعة إضافة إلى جهود اعضاء
ت�ل��ك ال�ل�ج�ن��ة وه ��م ال�ن��ائ�ب��ان احمد
الري وف �ي �ص ��ل ال� �ش ��اي ��ع واالم �ي��ن
العام ملجلس االمة عالم الكندري.
واع��رب عن شكره لجميع نواب
املجلس ملتابعتهم املستمرة لعمل
اللجنة وحثهم على االن�ت�ه��اء من
امل � �ش� ��روع ف ��ي أس� � ��رع وق � ��ت م�م�ك��ن

م � �ع � �ب� ��را ع� � ��ن س� � �ع � ��ادت � ��ه ب � �خ� ��روج
امل � �ش ��روع ب �ه ��ذا ال �ش �ك��ل ال �ج �م��ال��ي
ال� ��رائ� ��ع وال � � ��ذي ي �ل �ي��ق ب��امل��ؤس �س��ة
التشريعية الكويتية.
وأكد الخرافي ان افتتاح صاحب
ال� �س� �م ��و ل �ل �م �ب �ن��ى ال � �ج� ��دي� ��د ي �ع��د
تتويجا لجهود الفريق التنفيذي
املشرف على امل�ش��روع والعامل به
ك�م��ا ان��ه يعكس دع�م��ا ال م�ح��دودا
من سموه للمؤسسة الديمقراطية
ال �ك��وي �ت �ي��ة امل �ت �م �ث �ل��ة ف� ��ي م�ج�ل��س
األم� ��ة وإي �م ��ان س �م��وه ب ��أن م�ب��ان��ي
ال�ب��رمل��ان��ات تعتبر ج��زءا مهما من
حضارة املجتمع.

مراحل إنشاء المبنى الجديد لمجلس األمة
مر املبنى الجديد ملجلس األمة
ال��ذي ب��دأ ع�ق��ده ف��ي  2008بمراحل
متعددة وعراقيل عدة إلى ان أعاد
م�ج�ل��س  2013ال �ح �ي��اة ل�ل�م�ش��روع
وتمكن من انجازه بعد توقف منذ
 ،2011وفيما يلي ابرز املحطات في
تاريخ املشروع :
 -ب � � ��دأ ال � �ع � �ق ��د ال � �س� ��اب� ��ق ال � ��ذي

اش��رف��ت ع�ل�ي��ه وزارة االش �غ��ال في
.2008/9/21
 توقف املشروع في .2011/8/8 ان� �ت� �ق ��ل امل� � �ش � ��روع م� ��ن وزارةاالش�غ��ال إل��ى مجلس االم��ة ف��ي 19
أكتوبر .2014
 ب � � ��دأ ال � �ع � �ق ��د ال � �ج� ��دي� ��د ال � ��ذياش��رف عليه مجلس األم��ة بتاريخ

 2015/2/16وحدد تاريخ التسليم
في .2015/9/30
 أن �ج��ز م�ج�ل��س األم ��ة امل �ش��روعفي  7شهور وبمدة زمنية أقل من
املقرر وهي  9أشهر.

الشالحي يشيد بدور
الغانم في افتتاح
مبنى صباح األحمد
اش��اد رئيس نقابة العاملني
في األمانة العامة ملجلس األمة
ج�م��ال ال�ش�لاح��ي بحفل افتتاح
م�ب�ن��ى ص �ب��اح األح �م��د ال�ج��دي��د
وامل �خ �ص��ص ألع �ض ��اء امل�ج�ل��س
الف� � �ت � ��ا إل� � � ��ى أن ه� � � ��ذا ال � �ص� ��رح
ال ��دي �م �ق ��راط ��ي م ��ا ك � ��ان ل�ي�ظ�ه��ر
للوجود ل��وال الجهود الحثيثة
التي بذلها رئيس مجلس األمة
م��رزوق على الغانم خ�لال فترة
ق�ي��اس�ي��ة وب �م��واص �ف��ات حديثة
ت� ��واك� ��ب ال � �ت � �ط� ��ورات ال �خ��اص��ة
بالعمل البرملاني.
وق��ال الشالحي ف��ي تصريح
صحافي إن الحفل الذي تشرف
بحضور حضرة صاحب السمو
أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب��اح
األح�م��د الجابر الصباح حفظه
الله ورع��اه ك��ان متميزا واظهر
ك � �ف� ��اءة ال �ع ��ام �ل�ي�ن ف� ��ي األم ��ان ��ة
ال�ع��ام��ة ملجلس األم ��ة م��ن خ�لال
ع�م�ل�ه��م ال � � ��دؤوب خ �ل�ال ال �ف �ت��رة
املاضية شاكرا القطاعات كافة
ال�ت��ي ش��ارك��ت ف��ي أع�م��ال املبنى
ال �ج��دي��د .وأع ��رب ال�ش�لاح��ي عن
أمله في أن يساهم مبنى صباح
االح �م��د ال �ج��دي��د ل�لأع �ض��اء في
ت� �ط ��وي ��ر األع � � �م � ��ال ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة
وت � �ق � ��دي � ��م ال � �ت � �س � �ه � �ي �ل�ات ك ��اف ��ة
ل �ل �ع��ام �ل�ين ف ��ي األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
ملجلس األم��ة للقيام بأعمالهم
املناطة بهم .

14

متابعات

aldostoor

الخميس  19شعبان  26 . 1437مايو 2016

النكاس :مشروع الشبكة الخليجية لتبادل
الخبرات والمعلومات بين المجالس البرلمانية
أع� � � � � � � � � ��دت ل� � � �ج� � � �ن � � ��ة ال� � �ش� � �ب� � �ك � ��ة
املعلوماتية البرملانية الخليجية
ت �ق ��ري ��را ع ��ن ت �ح��دي �ث��ات ال�ش�ب�ك��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة ال�خ��اص��ة
بمجلس األمة الكويتي.
وي �ق��ول رئ�ي��س ال�ل�ج�ن��ة وم��دي��ر
ادارة تقنية املعلومات في قطاع
امل� �ع� �ل ��وم ��ات م.ح� � �س �ي��ن ال �ن �ك ��اس
إن ال �ه ��دف ال �ع ��ام ل �ل �م �ش��روع هو
اي� �ج ��اد وس �ي �ل��ة ف �ع��ال��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق
ت �ب��ادل امل �ع �ل��وم��ات ب�ي�ن امل�ج��ال��س
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وت � �ب� ��ادل امل �ع �ل��وم��ات
والخبرات التي ستكون مجتمعة
كلها ف��ي شبكة واح��دة م��ن خالل
اآلتي:
 - 1ب �ن��ك امل �ع �ل��وم��ات :ي �ت��م فيه
اي��داع جميع املعلومات الخاصة
بكل امل�ج��ال��س وم�ن�ه��ا :معلومات
خ� ��اص� ��ة ب ��ال� �ج� �ل� �س ��ات امل �ن �ع �ق��دة
ومضابطها وم�ع�ل��وم��ات خاصة
ب��اج�ت�م��اع��ات ال�ل�ج��ان وتشكيلها
وال ��وث ��ائ ��ق وم �ع �ل ��وم ��ات خ��اص��ة
ب ��ال ��دراس ��ات ال�ب�ح�ث�ي��ة واألوراق
ال �ب��رمل��ان �ي��ة وم �ع �ل��وم��ات خ��اص��ة
باملشاركات البرملانية.
 - 2األن � �ظ � �م� ��ة اإلل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة
امل � �ع� �م ��ول ب� �ه ��ا داخ � � ��ل امل �ج ��ال ��س
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف �ي �ت��م ع �م��ل اض��اف��ات
داخ��ل األنظمة االلكترونية ويتم
ت �ح��دي��د درج� ��ة ع��رض �ه��ا اذا ك��ان
ل�ل�ج�م�ه��ور او الع �ض��اء امل�ج��ال��س
البرملانية الخليجية.
 - 3األخ� � � �ب � � ��ار وال � �ف � �ع ��ال � �ي ��ات
وت� � �ت� � �ن � ��اول ال � �ت � �ع ��ري ��ف ب � �م ��ا ه��و
م�س�ت�ج��د ب��االخ �ب��ار وال�ف�ع��ال�ي��ات
الخاصة لكل املجالس التعاونية
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وي� �ت ��م ع ��رض� �ه ��ا ف��ي
مكان واح��د ضمن شبكة واح��دة
والهدف منها هو التعريف بآخر
االخبار والفعاليات لكل مجلس
دون ال �ب �ح��ث ع�ن�ه��ا ف��ي اك �ث��ر من
وجهة ويتم م��ن خاللها االط�لاع
على االخبار والفعاليات كافة من
قبل جميع دول مجلس التعاون
ومكونات هذه الفقرة هي:
 النظم االلكترونية املتبعة. التحكم ف��ي نقل االخ �ب��ار منم��واق��ع امل�ج�ل��س ال ��ى ال�ش�ب�ك��ة عن
طريق املجلس على حدة.
 صالحيات املستخدم اذا كانعضوا في املجالس البرملانية او
الجمهور.
 م � � �ح � � ��رك ال� � �ب� � �ح � ��ث ل � �ع� ��رضتفاصيل خبر او فعالية معينة.
 - 4ال� �ت ��واص ��ل ب �ي�ن امل �ج��ال��س
وي �خ �ت��ص ه� ��ذا ال� �ج ��زء ب��أع �ض��اء
امل �ج��ال��س ال �ب��رمل��ان �ي��ة الخليجية
وايضا املخول لهم من املوظفني
ب��اس�ت�خ��دام شبكة ال�ت��واص��ل بني
امل� �ج ��ال ��س وأج� � ��زاؤه� � ��ا ت�ت�ض�م��ن

التالي :ع��رض كل املعلومات عن
التواصل في املجالس البرملانية
لكل من االعضاء واملسؤولني في
املجالس البرملانية الخليجية.
 طريق التواصل االلكترونيعن طريق طلب اجتماع مرئي.
م �ن �ت��دي��ات خ��اص��ة ب��امل�ج��ال��س
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وف �ي �ه��ا
سوف يكون التفاعل بني األعضاء
والعاملني املعنيني باملشروع.
 - 5ان� � � � � � � ��واع امل � �س � �ت � �خ� ��دم �ي�ن
ل� � �ل� � �م� � �ش � ��روع ون � � � �ظ� � � ��را أله � �م � �ي ��ة
امل � �ع � �ل� ��وم� ��ات ال� � �ت � ��ي س � � ��وف ي �ت��م
تداولها في هذا املشروع لذا فان
ال �ش �ب �ك��ة س �ت �ك��ون م�ش�ت�م�ل��ة على
ش ��اش ��ة خ ��اص ��ة ب ��ال ��دخ ��ول ع�ل��ى
امل��وق��ع وذل��ك ليتم ال�ت�ع��ارف على
نوعية املستخدم وهم:

 االعضاء. العاملون في املجالس. الباحثون واملهتمون بالعملالبرملاني.
 الجمهور. - 6خ��دم��ات أخ��رى :س��وف يتم
اض��اف��ة خ��دم��ات اضافية للشبكة
م ��ا ي ��زي ��د االق � �ب� ��ال واالس� �ت� �خ ��دام
واالستفادة منها:
 اضافة خاصية التسجيالتالصوتية والفيديوهات من قبل
امل �ج��ال��س ال �ب��رمل��ان �ي��ة الخليجية
(مكتبة صوتية ومرئية).
 ع�م��ل دراس � ��ات م�ش�ت��رك��ة بنياملجالس البرملانية الخليجية.
 ع �م��ل اح �ص ��ائ �ي ��ات م�ب�س�ط��ةوت� � �ق � ��اري � ��ر ع � ��ن ع � �م� ��ل امل� �ج ��ال ��س
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة وت �ك��ون

م .حسني النكاس

خ ��اص ��ة ب ��االع � �ض ��اء وال �ع��ام �ل�ي�ن
باملجلس.
 م �ح��رك اع �ض ��اء ب �ح��ث يعملعلى عرض النتائج مرتبة حسب
الجدول.

 ي � �م � �ك� ��ن اض� � � ��اف� � � ��ة خ � ��دم � ��اتالهواتف على الهواتف الذكية من
خالل برنامج خاص للشبكة يتم
تحميله على الهواتف.
 - 7املعوقات والحلول.
 امل �ع ��وق األول :ن �ظ��را ل�س��ري��ةب�ع��ض امل�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي ستكون
م��وج��ودة من خ�لال الشبكة لذلك
س��وف يتم ع��رض تلك املعلومات
ح�س��ب ص�لاح�ي��ة ن��وع املستخدم
م� ��ا س �ي �ت �ي��ح ام �ك ��ان �ي ��ة ت�ص�ن�ي��ف
ن ��وع امل �ع �ل��وم��ة ع �ل��ى ح �س��ب ن��وع
املستخدم.
 امل� � �ع � ��وق ال � �ث� ��ان� ��ي :اخ� �ت�ل�افان � � � � � ��واع ال� � �ب� � �ح � ��وث وامل � �ض � ��اب � ��ط
االلكترونية قد تختلف املجالس
البرملانية الخليجية في تصنيف
معلوماتها م��ا يشكل عبئا على

جدول بعمليات االتصال التي قام بها فريق الشبكة
م

البند

الفترة

املالحظات

1

ق ��ام ��ت ل �ج �ن��ة ال �ش �ب �ك��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة 2016/2/2
الخليجية بتجربة عملية االتصال
يوم الثالثاء املوافق  2016/2/2من
ال�س��اع��ة  9ص�ب��اح��ا ال��ى ال�س��اع��ة 11
صباحا بعمل اتصال تجريبي مع
جامعة الكويت

تم االتصال
بنجاح

2

ق ��ام ��ت ل �ج �ن��ة ال �ش �ب �ك��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة 2016/4/7
الخليجية بتجربة عملية االتصال
ي ��وم ال�خ�م�ي��س امل��واف��ق 2016/4/7
من الساعة  10صباحا الى الساعة
 11.30ص � �ب� ��اح� ��ا ب� �ع� �م ��ل ات � �ص� ��ال
ت � �ج ��ري � �ب ��ي م� � ��ع اع � � �ض� � ��اء ال �ش �ب �ك ��ة
البرملانية الخليجية ب��دول الخليج
(االم� � � � � � � ��ارات  -ال � �ب � �ح� ��ري� ��ن) ب �ق��اع��ة
اج �ت �م ��اع ��ات رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
بحضور ك��ل م��ن م .حسني النكاس
رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة ال �ش �ب �ك��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة واع� � �ض � ��اء ال �ل �ج �ن ��ة م.
ع��واط��ف م ��ال ال �ل��ه وأح �م��د ال�ص�ف��ار
وبمساعدة مهندس قسم الشبكات
خالد حسن وتم انجاز االتصال

تم االتصال
بنجاح

3

ط� �ل ��ب رخ � �ص� ��ة ب� ��رن� ��ام� ��ج 2016/5/1 SKYPE
ل�لات �ص��ال امل��رئ �ي��س وامل �س �م��وع بني
اكثر من دولتني بشاشات متعددة
واك � �ث� ��ر ف� ��ي آن امل� ��رئ� ��ي( .ت �ن �ف �ي ��ذ.:م
عواطف مال الله)

جاري التنفيذ

م

البند

الفترة

املالحظات

4

ق ��ام ��ت ل �ج �ن��ة ال �ش �ب �ك��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة  2016/5/8ت��م االت� �ص ��ال من
ال �س��اع��ة  11ال��ى
الخليجية بتجربة عملية االتصال
 12ول��م يتم ال��رد
ي ��وم األح ��د امل��واف��ق  2016/5/8من
م ��ن ق �ب��ل ج �ه��ات
الساعة  1.20مساء الى الساعة1.45
الشبكة االخرى
م �س��اء ب�ع�م��ل ات �ص��ال ت�ج��ري�ب��ي مع
ت� � � � ��م االت� � � � �ص � � � ��ال
اعضاء السبكة البرملانية الخليجية
ب� � � � �ن� � � � �ج � � � ��اح م � ��ع
ب��دول الخليج (االم ��ارات والبحرين
اع �ض��اد ال�ش�ب�ك��ة
وق� � � �ط � � ��ر وال� � � �س� � � �ع � � ��ودي � � ��ة) ب � �ق ��اع ��ة
من الساعة 1.20
اج �ت �م ��اع ��ات رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
الى 1.45
ب �ح �ض��ور م.ع ��واط ��ف م ��ال ال �ل��ه وت��م
انجاز االتصال

5

ق ��ام ��ت ل �ج �ن��ة ال �ش �ب �ك��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة  2016/5/9حضور االمني
العام للمجلس
الخليجية بتجربة عملية االتصال
االتحادي أثناء
ي��وم االث�ن�ين امل��واف��ق  2016/5/9من
االتصال وتقديم
ال �س��اع��ة  12.45م �س��اء ال ��ى ال�س��اع��ة
كلمة شكر
 2.45م�س��اء بعمل ات�ص��ال تجريبي
تم االتصال
م � ��ع اع� � �ض � ��اء ال� �ش� �ب� �ك ��ة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة
بنجاح
الخليجية ب��دول الخليج (االم��ارات
وال� �ب� �ح ��ري ��ن وق� �ط ��ر وال� �س� �ع ��ودي ��ة)
ب �ق��اع��ة اج �ت �م��اع��ات رئ �ي��س مجلس
األم ��ة ب�ح�ض��ور م.ع��واط��ف م��ال الله
وتم انجاز االتصال

6

ق ��ام ��ت ل �ج �ن��ة ال �ش �ب �ك��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة 2016/5/10
الخليجية بتجربة عملية االتصال
ي ��وم ال �ث�لاث��اء امل��واف��ق 2016/5/10
م��ن ال�س��اع��ة  9صباحا ال��ى الساعة
 11.40ص � �ب� ��اح� ��ا ب� �ع� �م ��ل ات � �ص� ��ال
تجريبي بأعضاء الشبكة البرملانية
الخليجية ب��دول الخليج (االم��ارات
وال� �ب� �ح ��ري ��ن وق� �ط ��ر وال� �س� �ع ��ودي ��ة)
ب �ق��اع��ة اج �ت �م��اع��ات رئ �ي��س مجلس
األم ��ة ب�ح�ض��ور م.ع��واط��ف م��ال الله
وتم انجاز االتصال

تم االتصال
بنجاح

الباحث عند البحث عن معلومة
م��ا ل��ذا س��وف ي�ت��م دم��ج املفاهيم
كلها في مفهومني.
التحديث على الشبكات
وي � �ق� ��ول ال� �ن� �ك ��اس ان ال �ش �ب �ك��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ت �ح �ت��وي ع �ل��ى اخ �ب��ار
م� �ج ��ال ��س دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج وآخ � ��ر
ال �ف �ع��ال �ي��ات وال� �ص ��ور واالن �ش �ط��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �خ��اص��ة ب �ه��ا ت�ح��ت
م�ظ�ل��ة ال�ش�ب�ك��ة ح�ي��ث ت��م تشكيل
ل �ج �ن��ة ج� ��دي� ��دة ل �ل �ج �ن��ة ال �ش �ب �ك��ة
املعلوماتية البرملانية الخليجية
عمليات التحديث التي ق��د تمت
ف��ي اآلون ��ة االخ �ي��رة على الشبكة
وت �ح��دي��ث ب �ي��ان��ات م�ج�ل��س االم��ة
على الشبكة وفق جدول زمني.
األخبار
آخ ��ر خ �ب��ر ن �ش��ر مل �ج�ل��س األم ��ة
ب� �ت ��اري ��خ  2015/12/14وع� ��دد
األخ� �ب ��ار ال �ت��ي ي�ح�ت��وي�ه��ا امل��وق��ع
ف � �ي � �م� ��ا ي� � �خ � ��ص م � �ج � �ل� ��س األم � � ��ة
( 4اخ � �ب� ��ار) وب� �ع ��د ب � ��دء ال �ل �ج �ن��ة
بتدحيث بيانات شاشة األخبار
م � ��ن ق � �ب ��ل ال� �ل� �ج� �ن ��ة ت � ��م ت �ح��دي��ث
االخبار لغاية تاريخ 2016/5/11
بإجمالي  9اخبار محدثة.
تشكيالت اللجان
كانت تحتوي شاشة تشكيالت
اللجان قبل عملية التحديث على
 3لجان محدثة سنة  2013وهن
لجنة الشؤون الخارجية ولجنة
ال � �ش� ��ؤون امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ولجنة ش��ؤون الداخلية والدفاع
وب� �ع ��د ب� ��دء ال �ل �ج �ن��ة ب��ال �ت �ح��دي��ث
ت � ��م اض � ��اف � ��ة ج� �م� �ي ��ع ت �ش �ك �ي�ل�ات
اللجان الدائمة واملؤقتة للفصل
ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال � ��راب � ��ع ع� �ش ��ر دور
االنعقاد العادي الرابع باجمالي
 22لجنة.
نظام االتصال المرئي والصوتي
ي �خ �ت��ص ه � ��ذا ال� �ج� �ه ��از ب�ع�ق��د
االج �ت �م��اع��ات ال �ت �ف��اع �ل �ي��ة (ن �ظ��ام
ص ��وت ��ي وم� ��رئ� ��ي) ب �ي�ن م �ج��ال��س
دول ال� �خ� �ل� �ي ��ج ف � ��ي وق� � ��ت واح � ��د
وب� �ع ��دة ش ��اش ��ات ح �ي��ث ي�ح�ت��وي
م�ج�ل��س األم ��ة ع�ل��ى ج �ه��از بقاعة
اج�ت�م��اع��ات رئ�ي��س مجلس األم��ة
وق��اع��ة اج�ت�م��اع��ات مكتب األم�ين
العام.
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الخالد يصل موسكو للمشاركة بالحوار
االستراتيجي بين مجلس التعاون وروسيا
وص � � ��ل ال � �ن� ��ائ� ��ب االول ل��رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي � ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
الكويتي الشيخ ص�ب��اح الخالد الى
موسكو أم��س ل�ت��رؤس وف��د الكويت
املشارك في اعمال االجتماع الوزاري
املشترك الرابع للحوار االستراتيجي
ب�ين مجلس ال�ت�ع��اون ل ��دول الخليج
العربية وروسيا االتحادية.
وك��ان في استقبال الشيخ صباح
ال �خ ��ال ��د وال� ��وف� ��د امل� ��راف� ��ق ل ��ه س�ف�ي��ر
ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى روس � �ي� ��ا االت� �ح ��ادي ��ة
عبدالعزيز العدواني وأعضاء البعثة
الدبلوماسية الكويتية.
وي�ض��م وف��د ال�ك��وي��ت امل �ش��ارك كال
من مساعد وزي��ر الخارجية لشؤون
مكتب النائب االول لرئيس مجلس
ال� � ��وزراء ووزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة السفير
الشيخ الدكتور احمد ناصر املحمد
وم �س��اع��د وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ل�ش��ؤون
م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ل� � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
ال � �ع ��رب � �ي ��ة ال� �س� �ف� �ي ��ر ن � ��اص � ��ر ح �ج��ي
امل��زي��ن وسفير ال�ك��وي��ت ل��دى روسيا
االت� �ح ��ادي ��ة ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ع ��دوان ��ي
ون� ��ائ� ��ب م �س��اع ��د وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ل �ش��ؤون أوروب� ��ا امل�س�ت�ش��ار د .راش��د
العدواني وعددا من كبار املسؤولني
في وزارة الخارجية.
وع� � �ل � ��ى ال� �ص� �ع� �ي ��د ن� �ف� �س ��ه ق ��ال ��ت
امل �ت �ح��دث��ة ب��اس��م وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
الروسية ماريا زخاروفا في تصريح
ص�ح�ف��ي ان م��وس�ك��و ت�ع�م��ل ب��اط��راد
على تطوير الروابط مع دول مجلس

الشيخ صباح الخالد لدى وصوله موسكو

ال �ت �ع��اون ع�ل��ى ال�ص�ع�ي��دي��ن ال�ث�ن��ائ��ي
والجماعي.
واك ��دت زخ��اروف��ا ان ال�ت�ع��اون مع
دول م�ج�ل��س ال �ت �ع��اون ي�ن�س�ج��م مع
امل� �ص ��ال ��ح ال ��روس� �ي ��ة ط ��وي �ل ��ة امل� ��دى
وي � �س � ��اه � ��م ف� � ��ي ت � �ع� ��زي� ��ز ال� �ح� �ض ��ور
ال��روس��ي في منطقة الشرق االوس��ط
وشمال افريقيا.
واوضحت ان هذه العالقات تشكل
ج��زءا ال يتجزأ م��ن ال��رواب��ط القائمة
ب �ي��ن روس� � �ي � ��ا وال � �ع � ��ال � ��م االس�ل��ام� ��ي
وت�س��اه��م ف��ي دف��ع امل�ش��اري��ع الكبيرة
مع دول املنطقة وجلب االستثمارات
ل�ل�اق� �ت� �ص ��اد ال ��وط� �ن ��ي ع� �ل ��ى اس� ��اس
املنفعة املتبادلة.

وذك� � � ��رت ان روس � �ي� ��ا ت ��رت �ب ��ط م��ع
ه ��ذه ال� ��دول ب �ح��وار س�ي��اس��ي مكثف
ي � �ه� ��دف ال � � ��ى م� �ن ��اق� �ش ��ة ال � �ت � �ط� ��ورات
الجارية في املنطقة والعالم مشيرة
ال ��ى ان امل �ب��اح �ث��ات س�ت�ت��رك��ز بشكل
خ��اص ع�ل��ى س�ب��ل م�ع��ال�ج��ة االزم ��ات
ف��ي منطقة ال�ش��رق االوس ��ط وش�م��ال
اف��ري �ق �ي��ا وخ �ل��ق م �ق��دم��ات ل�لان�ت�ق��ال
ب��امل�ن�ط�ق��ة ال ��ى االس �ت �ق��رار وال �ت �ط��ور
املطرد وبلورة آف��اق إلقامة منظومة
امنية مضمونة ف��ي منطقة الخليج
العربي.
واع � ��ارت زخ ��اروف ��ا اه�م�ي��ة كبيرة
ل� �ل� �ت� �ن� �س� �ي ��ق ب� �ي ��ن روس� � � �ي � � ��ا ودول
م �ج �ل ��س ال � �ت � �ع� ��اون ال �خ �ل �ي �ج ��ي ف��ي

م�ج��ال ال�ت�ص��دي ل�لاره��اب والتطرف
وم� �ج ��اب� �ه ��ة ال� �ت� �ح ��دي ��ات وامل� �خ ��اط ��ر
االخرى ودفع الحوار بني الحضارات
واالديان.
وذك� ��رت ان امل�ب��اح�ث��ات ستتناول
ك ��ذل ��ك م ��وض ��وع ت �ط��وي��ر ال �ع�ل�اق��ات
التجارية واالقتصادية بني الجانبني
م� �ش� �ي ��رة ال� � ��ى اه � �ت � �م ��ام امل ��ؤس� �س ��ات
االقتصادية الروسية باملشاركة في
املشاريع الضخمة التي تخطط دول
مجلس التعاون الخليجي لتنفيذها.
ول �ف �ت��ت ال ��ى وج� ��ود آف� ��اق واس �ع��ة
لتطوير العالقات بني الجانبني في
مجاالت الطاقة والنفط والغاز واملال
واملواصالت والتكنولوجيا املتطورة
والفضاء اضافة الى التبادل الثقافي
واالنساني.
واش � ��ارت زخ ��اروف ��ا ال ��ى ان وزي��ر
الخارجية الروسية سيرغي الفروف
سيجري ل�ق��اءات ثنائية م��ع نظرائه
ف��ي دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
ي� �ت ��م خ�ل�ال� �ه ��ا ت� � �ب � ��ادل اآلراء ح ��ول
س �ب��ل ت �ط��وي��ر ال� �ع�ل�اق ��ات ال �ث �ن��ائ �ي��ة
ب�ي�ن ال�ج��ان�ب�ين اض��اف��ة ال ��ى مناقشة
ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا االق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال� ��دول � �ي� ��ة
واملسائل امللحة.
وي� � �ش � ��ارك ف� ��ي االج � �ت � �م ��اع وزراء
خارجية اململكة العربية السعودية
وال �ك��وي��ت ودول� ��ة االم � ��ارات ال�ع��رب�ي��ة
امل �ت �ح��دة وق �ط��ر وع� �م ��ان وال �ب �ح��ري��ن
اض� ��اف� ��ة ال � ��ى االم �ي ��ن ال � �ع� ��ام مل�ج�ل��س
التعاون الخليجي.

وفد كويتي يزور مركز الصناعات
المبتكرة في اليابان
ي � � � � � ��زور وف � � � � ��د ك � ��وي� � �ت � ��ي م� ��رك� ��ز
م � �ع � �ل� ��وم� ��ات (م� � � ��ون� � � ��ودزوك� � � ��وري)
ال �ت �ج��اري ل�ل�ص�ن��اع��ة امل �ب �ت �ك��رة في
والية اوساكا غرب اليابان لالطالع
ع�ل��ى اح ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات وامل�ن�ت�ج��ات
في هذا املجال.
وت � � ��رأس ال ��وف ��د امل ��ؤل ��ف م ��ن 11
ش�خ�ص��ا ع �ض��وة ه�ي�ئ��ة ال �ت��دري��س
في كلية الهندسة امليكانيكية في
جامعة الكويت د .سهيلة املطوع.
وذك� ��رت د .امل �ط��وع ف��ي تصريح
لكونا ان سفارة اليابان في الكويت
اق � �ت� ��رح� ��ت ت �ن �ظ �ي��م زي� � � � ��ارة ال ��وف ��د
ال�ك��وي�ت��ي ال ��ى م��رك��ز (م��وب �ي��و) عن
طريق منظمة التجارة الخارجية
اليابانية.
وزار ال ��وف ��د ال �ك��وي �ت��ي م�ت�ح��ف
االع�م��ال الحرة للتحدي واالبتكار
لالطالع على نمو عدد رواد االعمال

الوفد الكويتي في زيارة ألحد املصانع

ال�ي��اب��ان�ي�ين وص �ع��ود بعضهم من
القرى الى املنصة العاملية.
كما زار الوفد متحف منع وقوع

ال� � �ك � ��وارث ح �ي��ث خ ��اض ��وا ت �ج��رب��ة
التعرض لزلزال بمؤثرات صناعية
وشاهد الوفد تدريبات على طرق

االن �ق��اذ م��ن ال �ح��رائ��ق وغ�ي��ره��ا من
الكوارث.
وف��ي موقع امل�ع��رض ش��دد مدير
ال � �س�ل��ام� ��ة ف � ��ي ش� ��رك� ��ة ص� �ن ��اع ��ات
ال �ت �ب��ري��د وال �ت �ك �ي �ي��ف (ك��ول �ي �ك��س)
خالد يسري وهو احد اعضاء الوفد
على اهمية تطبيق اف�ك��ار يابانية
ج��دي��دة ف��ي امل�ص��ان��ع املحلية وم��ن
جانبه اع��رب ط��ارق الخنيني احد
اع �ض ��اء ال ��وف ��د وص ��اح ��ب م �ش��روع
صناعي بعد ال��زي��ارة عن سعادته
ل�ل�اط�ل�اع ع�ل��ى ال �ع��دي��د م��ن االف �ك��ار
امل �ب �ت �ك��رة ف ��ي ه� ��ذا ال �ت �ج �م��ع .وم��ن
ج�ه�ت��ه اع�ت�ب��ر امل �ه �ن��دس ف��ي ش��رك��ة
(اكوا كول ووتر) مشاري الباقر ان
رح�ل��ة ال��وف��د الكويتي ال��ى اليابان
تقدم خبرة تعليم عظيمة العضائه
وه ��ي اك �ث��ر ن�ف�ع��ا م ��ن اي ن ��وع من
برامج التدريب او املحاضرات.
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العمير :قانون البيئة يعزز
مفهوم التنمية المستدامة
قال وزير األشغال العامة ووزير
ال� ��دول� ��ة ل � �ش ��ؤون م �ج �ل��س األم� � ��ة د.
ع� �ل ��ي ال �ع �م �ي ��ر إن ق � ��ان � ��ون ال �ب �ي �ئ��ة
أص �ب��ح أداة ق��وي��ة وف��اع �ل��ة تحمي
وتحافظ على كل املكونات البيئية
والطبيعية األمر الذي يحقق ويعزز
مفهوم التنمية املستدامة للموارد
ال�ط�ب�ي�ع�ي��ة وال �ح �ي ��اة ال �ف �ط��ري��ة ف��ي
البالد.
وأض� � � ��اف ال �ع �م �ي��ر ف� ��ي ك �ل �م��ة ل��ه
بحفل الجمعية الكويتية لحماية
البيئة في ختام توثيق موسم ربيع
 2016واالح �ت �ف ��ال ب��ال �ي��وم ال�ع��امل��ي
ل �ل �ت �ن��وع ال �ب �ي��ول��وج��ي م �س��اء ام��س
االول ان ال �ث��روة البيئية ت��دع��و الى
العمل املمنهج وبإطار ملزم يتمثل
في تنفيذ قانون حماية البيئة.
واوض ��ح أن��ه اذا ك��ان ذل��ك البعد
ت �ق��وم ع�ل�ي��ه ب�ش�ك��ل رئ �ي��س ال�ج�ه��ات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ف ��إن� �ن ��ا ن� ��دع� ��م ون� �ق ��در
ال� �ج� �ه ��ود ال ��وط �ن �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ب��ذل �ه��ا
ال� �ع ��دي ��د م� ��ن ال� �ج� �ه ��ات وال �ه �ي �ئ��ات
وامل��ؤس�س��ات األخ ��رى وع�ل��ى رأسها
الجمعية الكويتية لحماية البيئة.
واش� � � � � � ��ار ال � � � ��ى ان ت � �ل � ��ك األداة
املجتمعية ال�ت�ط��وع�ي��ة ي�ش��ار إليها
بالبنان في إث��راء العمل البيئي في
الكويت على مدار أكثر من  40عاما
عبر فرقها ولجانها التخصصية
وم � � ��ا ت� �ض� �م ��ه م � ��ن ك � � � � ��وادر ون �خ ��ب
علمية ووطنية ذات خبرات علمية
وتطبيقية مميزة.
واض��اف إذا كان البعد التوعوي

د .علي العمير

وامل�ع��رف��ي للعمل البيئي التطوعي
ب��ال�ج�م�ع�ي��ة م� �س ��ارا ن �ش �ط��ا ورائ � ��دا
خ �ط��ت م��ن خ�لال��ه خ �ط��وات واس �ع��ة
إال أن كل األبعاد البيئية األخرى لم
تكن لتغيب عن عطائها وجهودها
الكبيرة لتقف في طليعة منظمات
املجتمع املدني العربية والخليجية
التي تمتلك زخما كبيرا من البرامج
والخبراء.
ول �ف��ت ال ��ى ان اح�ت �ف��ال الجمعية
ب� �خ� �ت ��ام ب ��رن ��ام ��ج رص� � ��د وت��وث �ي��ق
ال�ح�ي��اة ال�ف�ط��ري��ة ف��ي دول ��ة الكويت
يأتي تزامنا مع االحتفاالت العاملية
باليوم العاملي للتنوع البيولوجي
ليمثل دل�ي�لا على تعزيز االهتمام
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف � ��ي ش� �ق� �ي ��ه ال �ح �ك��وم��ي
واألهلي بقضايا البيئة ومشاكلها
ويبرهن على املساحة الكبيرة التي
تتبوأها البيئة على جميع الصعد
في البالد.

الكويت :إعداد استراتيجية شاملة
لنشر الوسطيةومواجهة التطرف
أك � ��دت ال �ك��وي��ت أن �ه��ا ش��رع��ت من
خالل اللجنة العليا لتعزيز الوسطية
في اعداد استراتيجية عملية شاملة
لنشر الوسطية وم��واج�ه��ة التطرف
والكراهية من خالل ثالثة محاور.
وأوض � � � � ��ح وك � �ي� ��ل وزارة ال � �ع ��دل
امل�س��اع��د ل�ل�ش��ؤون ال�ق��ان��ون�ي��ة زك��ري��ا
االن�ص��اري ام��ام ال��دورة ال�ـ  25للجنة
االمم املتحدة ملنع الجريمة والعدالة
الجنائية املنعقدة حاليا ف��ي فيينا
ان امل � �ح ��ور االول ت��وج �ي �ه��ي ي�ع�ن��ى
ب��ال �ت��وج �ي��ه ال ��دي� �ن ��ي واالج �ت �م ��اع ��ي
واالخالقي وفق اساليب ومنهجيات
عملية مبتكرة يعنى املحور الثاني
بتطوير وتصميم منظومة اعالمية
وال �ك �ت ��رون �ي ��ة ت �ل �ب��ي ط �ل �ب��ات ال �ف �ك��ر
ال� ��وس � �ط� ��ي وامل � � �ح� � ��ور ال � �ث� ��ال� ��ث رك ��ز
ع�ل��ى م�س��أل��ة ت�ع��زي��ز االم ��ن بأساليب
مبتكرة .وقال ان اهم الطرق الوقائية
ملكافحة االره ��اب ه��و اي�ج��اد ارضية
ت��وع��وي��ة ت �س �ت �ه��دف م �ح��ارب��ة ال�ف�ك��ر
امل�ت�ط��رف م��ن خ�لال تثقيف املجتمع
وت�ك�ث�ي��ف ال �ح �م�لات االع�لام �ي��ة ال�ت��ي
تدعو الى الوسطية واالعتدال.
وأوضح انه في ظل تنامي ظاهرة

االره � � � ��اب وات � �س� ��اع رق �ع �ت��ه ات �خ��ذت
ال �ك��وي��ت ت��داب �ي��ر ج � ��ادة ت �ه ��دف ال��ى
ت�ق��وي��ة ال �ت �ع��اون ال��دول��ي واالق�ل�ي�م��ي
من خالل ابرام العديد من االتفاقيات
ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة واالق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة وال ��دول � �ي ��ة
اخ ��ره ��ا امل �ص��ادق��ة ع �ل��ى ان�ض�م��ام�ه��ا
الى االتفاقية الدولية لقمع االره��اب
لسنة .1999
ول �ف ��ت ال� ��ى ان ال �ك ��وي ��ت س��ارع��ت
اي �ض��ا ال ��ى اص� ��دار واس �ت �ح��داث ع��دة
ت�ش��ري�ع��ات وق� ��رارات وط�ن�ي��ة لتعزيز
س �ب��ل م �ك��اف �ح��ة االره� � � ��اب وت �م��وي �ل��ه
ومنها اصدار قانون خاص بمكافحة
غسل االموال وتمويل االرهاب.
كما تم تأهيل مركز السالم إلعادة
تأهيل املتهمني في قضايا ارهابية
ومعالجة الفكر املنحرف.
وت �ط ��رق االن� �ص ��اري ال ��ى ال �ت��زاي��د
املطرد للجرائم االلكترونية وتمكن
ال�ت�ن�ظ�ي�م��ات االره��اب �ي��ة م��ن ت�ط��وي��ع
ال � �ت � �ق� ��دم ال� �ت� �ك� �ن ��ول ��وج ��ي ل �ت �ح �ق �ي��ق
اه��داف�ه��ا «الشيطانية» مشيرا بهذا
ال � �ص� ��دد ال � ��ى ان ال� �ك ��وي ��ت س ��ارع ��ت
باصدار قانون بشأن مكافحة جرائم
تقنية املعلومات.
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المجلس الوطني اختتم فعاليات
مهرجان الموسيقى
اختتم املجلس الوطني للثقافة
والفنون واآلداب مساء ام��س االول
ف �ع��ال �ي��ات ال �ن �س �خ��ة ال� � �ـ 19مل�ه��رج��ان
املوسيقى الدولي ال��ذي يقام ضمن
فعاليات احتفالية الكويت عاصمة
ل �ل �ث �ق��اف��ة اإلس�ل�ام� �ي ��ة  2016ب�ح�ف��ل
أحيته ف��رق��ة املعهد العالي للفنون
املوسيقية.
وقال األمني العام املساعد لقطاع
الفنون باملجلس د .بدر الدويش إن
املجلس حرص على أن يحيي حفل
الختام كيان يهتم بالبناء املعرفي
للموسيقى مما أعطى قيمة مضافة
للمهرجان.
م � ��ن ج ��ان � �ب ��ه أك � � ��د م� ��دي� ��ر ق �ط ��اع
امل��وس �ي �ق��ى وال � �ت� ��راث ال �ش �ع �ب��ي ف��ي
امل �ج �ل��س وم ��دي ��ر امل �ه��رج��ان س�ع��ود

ألماني قدم خصيصا
إلى الكويت إلجراء
عملية جراحية
أج� � ��رى اس� �ت� �ش ��اري ج��راح��ة
ال �س �م �ن��ة واألورام وال� �ج� �ه ��از
ال�ه�ض�م��ي د .م�ح�م��د ال�ج��ارال�ل��ه
عملية ج��راح�ي��ة مل��ري��ض أملاني
ق ��دم م��ن ب�ل��اده خ�ص�ي�ص��ا إل��ى
ال� �ك ��وي ��ت إلج ��رائ � �ه ��ا وي �ع��ان��ي
ال� �س� �م� �ن ��ة امل � �ف� ��رط� ��ة وم� �ش ��اك ��ل
صحية مصاحبة لها.
وق ��ال ال �ج��ارال �ل��ه ل�ك��ون��ا إن��ه
إج� ��رى ع�م�ل�ي��ة ت�ك�م�ي��م ل�ل�م�ع��دة
ل � �ل � �م� ��ري� ��ض ال � � � � ��ذي ي � � � ��زن 150
ك �ي �ل ��وغ ��رام ��ا وح ��رك� �ت ��ه ث�ق�ي�ل��ة
وي� �ح ��س ب� ��إره� ��اق دائ� � ��م وع ��دم
االرت � � �ي � � ��اح ب� ��ال � �ن� ��وم م��وض �ح��ا
أن ه� ��ذا ال� �ن ��وع م ��ن ال�ع�م�ل�ي��ات
يجرى ملرضى السمنة الذين ال
يعانون االرتجاع والسكر.
وأض � ��اف أن ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت��ي
ك� �ل� �ل ��ت ب� ��ال � �ن � �ج� ��اح ل �ل �م��ري��ض
األملاني البالغ  45عاما ويعمل
مديرا إلحدى الشركات الطبية
األمل��ان �ي��ة ت �ع��د ال �ب��داي��ة األول ��ى
لعمليات السمنة ف��ي الكويت
ملرضى أوروبيني.

بدر الدويش يكرم املايسترو فهد الحداد

املسعود حرص املجلس على اعادة
ن�ش��ر ال �ت ��راث ال �ف �ن��ي وإي �ص��ال��ه إل��ى
األجيال الجديدة.

وق� ��دم� ��ت ف ��رق ��ة امل� �ع� �ه ��د ب �ق �ي��ادة
امل��اي �س �ت��رو ف �ه��د ال� �ح ��داد م�ج�م��وع��ة
من الوصالت املوسيقية والغنائية

م�ن�ه��ا (أب� ��دي ب �ه��ا) و(ري� ��ح ال�ص�ب��ا)
و(عيني جزت) و(قولو معاي) و(يا
ح �ب �ي �ب��ي) و(ب� �ش ��رون ��ي) و(ي� ��ا سيد
الكل) و(آه يا روح��ي) و(ه��ذا لي كم
ليلة) و(بدر التمامي) وغيرها.
وان� �ط� �ل ��ق م� �ه ��رج ��ان امل��وس �ي �ق��ى
ال� ��دول� ��ي ال � � �ـ 19ف ��ي ال � � �ـ 17م ��ن م��اي��و
الجاري برعاية وزير اإلعالم ووزير
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون ال� �ش� �ب ��اب رئ �ي��س
املجلس ال��وط�ن��ي للثقافة والفنون
واالداب ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود
ب � �م � �ش� ��ارك� ��ة ف� � � ��رق م ��وس� �ي� �ق� �ي ��ة م��ن
ايطاليا وأرمينيا واملكسيك ومصر
وش�ه��د تكريم ال�ف�ن��ان سليمان املال
تقديرا لعطائه في مجال املوسيقى
والغناء.

المكتبة الوطنية تنظم معرضا
للمخطوطات النادرة
اف� �ت� �ت� �ح ��ت م �ك �ت �ب��ة ال� �ك ��وي ��ت
ال ��وط� �ن� �ي ��ة م � �س ��اء ام� � ��س االول
امل� �ع ��رض االول ل�ل�م�خ�ط��وط��ات
ال�ع��رب�ي��ة وال �ج��ورج �ي��ة ال �ن��ادرة
ب��ال �ت �ع��اون م��ع امل��رك��ز ال��وط�ن��ي
ل �ل �م �خ �ط��وط��ات ف� ��ي ج��ورج �ي��ا
وذل ��ك ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات الكويت
ع��اص �م��ة ل �ل �ث �ق��اف��ة اإلس�ل�ام �ي��ة
للعام .2016
وق� � ��ال امل� ��دي� ��ر ال � �ع� ��ام مل�ك�ت�ب��ة
ال � � �ك� � ��وي� � ��ت ال � ��وط� � �ن� � �ي � ��ة ك� ��ام� ��ل
عبدالجليل لكونا ان املعرض
ض� ��م م �خ �ط��وط��ات ت�س�ت�ح�ض��ر
ص �ف �ح��ات م �ن �ي��رة وم �ث �ي��رة في
ت� � ��اري� � ��خ ال � � �ع� � ��رب وامل� �س� �ل� �م�ي�ن
ويستمر املعرض اسبوعا على
فترتني صباحية ومسائية
وأوض ��ح أن امل�ق�ت�ن�ي��ات التي
يضمها املعرض املقام برعاية
امل � �ج � �ل� ��س ال � ��وط � �ن� ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة
وال �ف �ن��ون واآلداب وب��ال�ت�ع��اون
م� � ��ع س � � �ف� � ��ارة ج � ��ورج� � �ي � ��ا ل� ��دى
البالد تشمل م��وج��ودات املركز

جانب من املساعدات التي تقدمها الجمعية

افتتحت جمعية الشيخ عبدالله
ال � �ن ��وري ال �خ �ي��ري��ة ام� ��س ب ��اك ��ورة
ن�ش��اط�ه��ا ف��ي ت �ن��زان�ي��ا ب�ح�ف��ر بئر
م � � ��اء م � �ت � �ط� ��ورة ت� �ع� �م ��ل ب��ال �ط��اق ��ة
الشمسية بمشاركة سفير الكويت
ل ��دى ت�ن��زان�ي��ا ج��اس��م ال �ن��اج��م ال��ى
ج��ان��ب م��دي��ر ادارة امل �ش��اري��ع في
ال�ج�م�ع�ي��ة ج �م��ال ال �ن��ام��ي .واش ��ار
ال�س�ف�ي��ر ال �ن��اج��م ف ��ي ب �ي��ان تلقته
ك��ون��ا ال ��ى أه �م �ي��ة ح �ف��ر م �ث��ل ه��ذه
البئر في منطقة تعاني شح مياه
الشرب العذبة والنظيفة الفتا الى
ان �ت �ظ��ار ال �س �ل �ط��ات امل �خ �ت �ص��ة في

تنزانيا تمديد شبكات املياه نظرا
ل�ل�ح��اج��ة امل�ل �ح��ة ل�ح�ف��ر امل��زي��د من
اآلبار كونها الحل الوحيد ملشكلة
ندرة املياه .ووزعت الجمعية عددا
ك �ب �ي��را م ��ن «ال �ن��ام��وس �ي��ات» على
أه��ال��ي ق��ري��ة (ب��وان��ي) ال�ت��ي تبعد
ح��وال��ي  40ك��م ج �ن��وب ال�ع��اص�م��ة
ال� �ت� �ن ��زان� �ي ��ة ف� ��ي اط � � ��ار ج �ه��وده ��ا
ملكافحة م��رض امل�لاري��ا بالتعاون
مع منظمة افريقيا لالغاثة.
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مواقيت الصالة

افتتاح املعرض

ال� ��وط � �ن� ��ي ل� �ل� �م� �خ� �ط ��وط ��ات ف��ي
جورجيا وتنقل أع�م��ال الكثير
م��ن ال�ع�ل�م��اء ال �ع��رب واملسلمني
ب��اإلض��اف��ة مل�خ�ط��وط��ات ل�ل�ق��رآن
ال � �ك� ��ري� ��م الوائ � � � � ��ل ال� �خ� �ط ��اط�ي�ن
الجورجيني.
م � � ��ن ج � �ه � �ت� ��ه ق � � � ��ال ال� �س� �ف� �ي ��ر
ج��ورج �ي��ا ل� ��دى ال� �ب�ل�اد روالن� ��د
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ب� �ي ��ري ��دزه ل �ـ �ك��ون��ا إن امل �ع��رض
يسهم في توثيق العالقات بني
ج��ورج �ي��ا وال �ك��وي��ت م�ب�ي�ن��ا أن
االنشطة الثقافية خير وسيلة
للتقارب بني الشعوب.
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