aldostoor

غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

األحد
 12محرم 1437
 25أكتوبر 2015
العدد 702

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

03

16

05

الخرينج :فخر كبير
الغانم :مطالبات
للكويت حصول
عربية باستمرار
البابطين على جائزة
رئاسة الكويت
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األمانة العامة
توثق إنجازات دور
االنعقاد الثالث

في لقاء ودي يهدف لتبادل اآلراء والتنسيق حول القضايا المهمة

السلطتان على مأدبة الغانم اليوم
نواب لـ«الدستور» :سنة حميدة لتهيئة األجواء وتعزيز التعاون بين المجلس والحكومة
ف��ي ج��و أخ��وي يغيب عنه الطابع
الرسمي ،تلتئم السلطتان التشريعية
والتنفيذية في دي��وان رئيس مجلس
االمة مرزوق الغانم بضاحية عبدالله
ال �س��ال��م م �س��اء ال �ي��وم ب�ح�ض��ور سمو
رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء الشيخ جابر
امل� � �ب � ��ارك ،وذل� � ��ك ج ��ري ��ا ع �ل ��ى ال� �ع ��ادة
السنوية للرئيس الغانم تمهيدا لدور

االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي
ال��راب��ع ع�ش��ر امل �ق��رر اف�ت�ت��اح��ه ب�ع��د غد
الثالثاء.
وم� ��ن امل� �ق ��رر أن ي �ت��م خ�ل��ال ال �ل �ق��اء
األخوي تبادل اآلراء بشكل غير رسمي
حول آف��اق العمل املشترك والتنسيق
إزاء القضايا وامل�ل�ف��ات املهمة املزمع
طرحها خالل دور االنعقاد املقبل.

وق � � � ��د أع � � � � ��رب ع � � � ��دد م � � ��ن ال � � �ن � ��واب
لـ«الدستور» عن سعادتهم باستمرار
ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م ع �ل��ى ن �ه��ج س��اب�ق�ي��ه
م � ��ن رؤس � � � ��اء ال� �س� �ل� �ط ��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
معتبرين أن�ه��ا س�ن��ة ح�م�ي��دة تساعد
على تهيئة األجواء للتعاون املشترك
ب�ين السلطتني وت�س��اه��م ف��ي تصفية
ال �ن �ف ��وس ق �ب��ل ب ��داي ��ة دور االن �ع �ق��اد

طرح الثقة في الصبيح من عدمها بيد نواب األمة

طنا لـ«الدستور» :االنعقاد الرابع
دور مراقبة ومحاسبة بامتياز

محمد طنا

أك� � � ��د ال� � �ن � ��ائ � ��ب م� �ح� �م ��د ط � �ن� ��ا ان
دور االن �ع �ق��اد امل�ق�ب��ل س�ي�ك��ون دور
م�ح��اس�ب��ة وم��راق �ب��ة ب��ام�ت�ي��از ،الفتا
الى ان املجلس وحتى رئيس الوزراء
نفسه متفهم انه بات من الضروري
م �ح��اس �ب��ة ال � � � ��وزراء امل �ق �ص��ري��ن ف��ي
اداء واج �ب �ه��م ،م�س�ت�ب�ع��دا ان يشهد
االن �ع �ق��اد امل �ق �ب��ل ت �ق��دي��م ورق� ��ة ع��دم
ت �ع��اون م��ع رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة ن�ظ��را
لحرصه على احترام الدستور وحق
ال � �ن� ��واب ف ��ي امل� �س ��اء ل ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة
وت �ف �ه �م��ه ل� � ��دور م �م �ث �ل��ي االم� � ��ة ف��ي
الرقابة والتشريع ،اما فيما يخص
موضوع طرح الثقة فهذا االمر بيد

اب� �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي وح�ك�م�ه��م
ال � � � ��ذي ي� ��أت� ��ي ع � �ب ��ر م� �م� �ث� �ل ��ي االم � ��ة
ونوابها في قاعة عبدالله السالم.
واوض��ح طنا في تصريح خاص
ل �ل��دس �ت��ور ان اس� �ت� �خ ��دام امل �س��اء ل��ة
ال �س �ي��اس �ي��ة ل� � �ل � ��وزراء ه� ��و ب �م �ن��زل��ة
ال�ب��وص�ل��ة وامل �س��ار ال�ح�ق�ي�ق��ي ال��ذي
ي ��وض ��ح ل��رئ �ي��س ال �ح �ك��وم��ة ال�ع�م��ل
ال� � ��ذي ي� �ق ��وم ب� ��ه اع � �ض� ��اء ح �ك��وم �ت��ه
ال � � � ��وزراء الن ه� �ن ��اك وزراء م�خ�ل�ين
ب ��أداء واج�ب�ه��م وت�ج��ب محاسبتهم
وخروجهم من الحكومة.

حيث أع��رب ال�ن��ائ��ب حمد الهرشاني
عن تأييده ألي لقاء او دع��وة خاصة
تصب في املصلحة العامة.
واع �ت �ب ��ر ال �ن ��ائ ��ب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع
إن��ه لشيء إيجابي و مثمر ان تلتقي
ال �ح �ك��وم��ة وامل� �ج� �ل ��س ق �ب��ل ب � ��دء دور
االن� �ع� �ق ��اد ل �ل �ت �ب��اح��ث واالت � �ف� ��اق ع�ل��ى
ال�خ�ط��وط العريضة للمرحلة املقبلة

مشاورات لعقد
جلسة خاصة
ودعوة لحل
اتحاد القدم
ف� �ي� �م ��ا ي� �ش� �ه ��د ال� � �ش � ��ارع
ال� �ك ��وي� �ت ��ي غ� �ض� �ب ��ا ع ��ارم ��ا
م��ن اع �ق��اب اع �ل�ان االت �ح��اد
ال��دول��ي ل�ك��رة ال�ق��دم «فيفا»
ت �ع �ل �ي��ق ع �ض��وي��ة ال �ك��وي��ت
واي� �ق ��اف ال �ن �ش��اط ال �ك��روي
ف � �ي � �ه� ��ا ،دع� � � ��ا اع � � �ض� � ��اء ف��ي
مجلس االم��ة الى محاسبة
امل � � �ت � � �س � � �ب � � �ب �ي ��ن ف � � � � ��ي ه� � � ��ذا
االي � �ق� ��اف ،وك� �ش ��ف ال� �ن ��واب
ع� � � ��ن م � � � � �ش� � � � ��اورات ت � �ج� ��رى
حاليا لعقد جلسة خاصة
للخروج بتوصيات حازمة.
تفاصيل (ص)09-08

تفاصيل (ص)05

 209أسئلة و 54رغبة و 12قانونا
خالل العطلة البرلمانية
ل ��م ت �ت��وق��ف األن� �ش� �ط ��ة ال �ن �ي��اب �ي��ة
أثناء العطلة البرملانية من منطلق
استكمال رقابتهم على املخالفات
وال� �ت� �ج ��اوزات ال �ت��ي ت ��رد إل �ي �ه��م عن
أج � �ه ��زة ال� ��دول� ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة ،وف �ي �م��ا
ان� �ط ��وى دور االن �ع �ق��اد ال �ث��ال��ث من
الفصل التشريعي الرابع عشر على
 924س� ��ؤاال أج �ي��ب ع��ن  650س��ؤاال

فقد قدم  32نائبا  209أسئلة خالل
العطلة البرملانية وتصدرها النائب
د.ع�ب��دال�ل��ه الطريجي حيث ق��دم 50
سؤاال يليه في املركز الثاني النائب
م �ح �م��د ط� �ن ��ا ب � �ـ  26س � � ��ؤاال وأك� �ث ��ر

ال � � � ��وزارات ت�ل�ق�ي��ا ل�لأس �ئ �ل��ة وزارت � ��ا
التربية والتعليم العالي والشؤون
وال�ت�خ�ط�ي��ط وك ��ل م�ن�ه�م��ا ت�ل�ق��ت 35
س��ؤاال تليهما وزارة الصحة حيث
ت �ل �ق��ت  26س� � ��ؤاال ،وق � ��دم  12ن��ائ�ب��ا

ملف خاص عن أنشطة النواب خالل العطلة (ص)14-10

 54اقتراحا برغبة وت�ص��در مقدمو
الرغبات النائب عسكر العنزي بـ 18
اقتراحا ،وقدم  11نائبا  12اقتراحا
ب �ق��ان��ون خ �ل�ال ال �ع �ط �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
وت� �ص ��دره ��ا ال �ن��ائ��ب ن �ب �ي��ل ال�ف�ض��ل
حيث قدم  5اقتراحات.

ف �ي �م��ا رأى ال �ن��ائ��ب ح �م��ود ال �ح �م��دان
ان م �ث��ل ه ��ذه ال �ل �ق��اءات ت �س��اع��د على
اس�ت�ق��رار ال�ع�لاق��ة ب�ين السلطتني وان
امل�س�ت�ف�ي��د االول واالخ� �ي ��ر م �ن �ه��ا هو
الوطن واملواطن.
ب��دوره ق��ال النائب ف��ارس العتيبي
إن ال �ل �ق��اء امل��رت �ق��ب ي�ح�م��ل ف��ي طياته
ال �ك �ث �ي��ر م ��ن ال ��رس ��ائ ��ل م �ن �ه��ا امل �ض��ي

قدما على اإلن�ج��از والعمل والتأكيد
على ت�ج��اوز أي خ�لاف��ات ق��د كانت أو
ستكون.
ووص ��ف ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه معيوف
ال��دع��وة بأنها خ�ط��وة موفقة وب��ادرة
ط �ي �ب��ة ت �م �ه��د ال �ط��ري��ق ل�ل�ات �ف��اق على
امل�ش��اري��ع امل�ه�م��ة ال�ت��ي ت�خ��دم الشعب
وتحديد أولويات املرحلة.

مجلس األمة بحلة جديدة

إحدى ممرات مجلس األمة بعد التجهيزات

استعدت األمانة العامة ملجلس
األم ��ة لحفل اف�ت�ت��اح دور االن�ع�ق��اد
ال � ��راب � ��ع م� ��ن ال� �ف� �ص ��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي
الرابع عشر ال��ذي سيكون الساعة
العاشرة والنصف من صباح يوم
غد الثالثاء.
بعد ٍ
وق��ال األم�ين العام ملجلس األمة
ع�ل�ام ع �ل��ي ال �ك �ن��دري إن االف �ت �ت��اح
امل�ق�ب��ل س�ي�ش�ه��د ت�غ�ي�ي��رات شاملة
في طريقة وآلية استقبال السادة
ال�ض�ي��وف اض��اف��ة ال��ى التجهيزات
ال�ح��دي�ث��ة ال �ت��ي ق��ام��ت ب�ه��ا االم��ان��ة
ال�ع��ام��ة ملجلس األم ��ة داخ ��ل اروق��ة
املجلس عالوة على إعادة تصميم

ب �ع��ض امل � �م� ��رات وال� �ق ��اع ��ات م�ن�ه��ا
امل�م��ر ال��رئ��اس��ي وق��اع��ة االحتفاالت
ال�ك�ب��رى وامل �م��ر األوس ��ط الف�ت��ا ال��ى
أنها ستعطي بعدًا جماليا ملبنى
مجلس األمة.
وقال الكندري ان االفتتاح املقبل
سيشهد افتتاح م��واق��ف وب��واب��ات
ج��دي��دة ل�ل�م��دع��وي��ن ت��م اف�ت�ت��اح�ه��ا
ت �س �ه �ي�لا ل��دخ��ول �ه��م إل � ��ى م�ج�ل��س
األمة بما يضمن انسيابية الدخول
الى قاعة عبدالله السالم وتسهيل
الحركة خارج مبنى مجلس األمة.
تفاصيل (ص)15

جوالت برلمانية لوفود المجلس بقيادة
الغانم خالل العطلة

تفاصيل (ص)07-06
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دعا في جنيف إلى طرد الكيان الصهيوني من االتحاد البرلماني الدولي

الغانم :الدبلوماسية موحدة بين البرلمان
والحكومة وتسير في خط مواز لسياسة الدولة
ش� �ه ��دت ال �ع �ط �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ع ��دة م �ش��ارك��ات دول �ي��ة لرئيس
م �ج �ل��س األم � ��ة م � � ��رزوق ال �غ��ان��م
ح�ي��ث اس�ت�ه�ل�ه��ا ب��امل �ش��ارك��ة في
املؤتمر العاملي ال��راب��ع لرؤساء
ال�ب��رمل��ان��ات وال ��ذي عقد ف��ي مقر
االمم املتحدة بنيويورك من 31
اغ �س �ط��س وح �ت��ى  20سبتمبر
املاضي ،تاله زيارة رسمية إلى
ب��ري �ط��ان �ي��ا ب ��دع ��وة م ��ن رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال �ع �م��وم ج ��ون ب�ي��رك��و،
وأخيرا املشاركة في اجتماعات
م� ��ؤت � �م� ��ر االت � � �ح� � ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي
ال��دول��ي رق��م  133بجنيف خالل
ال �ف �ت��رة م��ن  17ال ��ى  21أك�ت��وب��ر
الجاري.
وي �س �ع��ى م �ج �ل��س األم � ��ة ال��ى
توجيه الدبلوماسية البرملانية
ال�ك��وي�ت�ي��ة ن�ح��و ت��رس�ي��خ ق��اع��دة
ص � �ل� � �ب � ��ة م� � � ��ن ال� � � �ع� �ل ��اق � � ��ات م ��ع
ال�ب��رمل��ان��ات العاملية امل��ؤث��رة في
ص �ن��ع ال� �ق ��رار وت �ع��زي��ز س�ي��اس��ة
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة التي
أع �ل �ن �ه��ا ال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م م�ن��ذ
بداية الفصل التشريعي الرابع
ع�ش��ر م��ن اج��ل تنسيق امل��واق��ف
مع البرملانات الدولية وتأسيس
ق�ن��وات مفتوحة م��ع البرملانات
االخ��رى امل��ؤث��رة إلي�ص��ال وجهة
النظر الكويتية بأقصر الطرق
عند الحاجة لذلك.
وي � � � ��ؤك � � � ��د رئ� � � �ي � � ��س م� �ج� �ل ��س
األم� � � ��ة م� � � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م دوم � ��ًا
أن ال ��دب �ل ��وم ��اس �ي ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ت� ��ؤس� ��س ل� �ق� �ن ��وات
م�ف�ت��وح��ة م��ع ال �ب��رمل��ات االخ ��رى
امل ��ؤث ��رة الي �ص��ال وج �ه��ة ال�ن�ظ��ر
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب��أق�ص��ر ال �ط��رق عند
الحاجة لذلك ،وان ال�ق��رارات في
ال� � ��دول ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ال تتخذ
ب�م�ن��أى ع��ن ال�ب��رمل��ان��ات وه��و ما
ي��دع��و ال��ى تعزيز ال�ع�لاق��ات مع
تلك البرملانات.
وي � �ح � �م ��ل ال� ��رئ � �ي� ��س ال� �غ ��ان ��م
م �س��ؤول �ي��ة م �ض��اع �ف��ة ف ��ي ن�ق��ل
وج � � �ه � � ��ات ال � �ن � �ظ� ��ر ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة
وال� � �ع � ��رب� � �ي � ��ة ح � � � ��ول ال� �ق� �ض ��اي ��ا
االقليمية والدولية كونه رئيسا
لالتحاد البرملاني العربي ،كما
يسعى لبناء ج�س��ور التواصل
بشكل وثيق مع برملانات الدول
امل��ؤث��رة بصفته رئيسا ملجلس
األمة.
وك � � ��ان رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ق ��د ت� � ��رأس وف��د
ال �ش �ع �ب��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ف��ي اج �ت �م��اع��ات م��ؤت �م��ر االت �ح��اد
ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي ب �ج �ن �ي��ف ف��ي

إشادة محلية وعربية
بجهود رئيس مجلس األمة

الغانم يلقي كلمته في مؤتمر االتحاد البرملاني الدولي رقم  133بجنيف

دورت ��ه ال �ـ  133ال�ت��ي ع�ق��دت خالل
ال �ف �ت ��رة م ��ن  17إل� ��ى  21أك �ت��وب��ر
ال �ج��اري عقب اخ�ت�ت��ام زي ��ارة إلى
م�ي�لان��و ح�ي��ث زار خ�لال�ه��ا جناح
ال� �ك ��وي ��ت ف� ��ي امل � �ع� ��رض ال� ��دول� ��ي
(إكسبو ميالنو .)2015
وض��م ال��وف��د البرملاني امل��راف��ق
ل �ل �غ��ان��م ك�ل�ا م ��ن وك� �ي ��ل ال�ش�ع�ب��ة
النائب فيصل الشايع وأمني سر
الشعبة النائب د .عودة الرويعي
وع� �ض ��وي ال �ش �ع �ب��ة ال �ن��ائ �ب�ي�ن د.
خليل ع�ب��دال�ل��ه وس�ي��ف ال�ع��ازم��ي
اضافة الى أمني عام مجلس األمة
عالم الكندري.
ت �ل��ك امل �ش��ارك��ة ت �ع��د م��ن ضمن
س� �ل� �س� �ل ��ة م � � �ش� � ��ارك� � ��ات ل ��رئ� �ي ��س
امل� � �ج� � �ل � ��س م� � �ن � ��ذ ب � � � � ��دء ال � �ف � �ص ��ل
ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال� �ح ��ال ��ي ف� ��ي اط� ��ار
ج �ه��وده ل�ل�ت��واص��ل م��ع ب��رمل��ان��ات
ال� ��دول االخ� ��رى ال س�ي�م��ا امل��ؤث��رة
م�ن�ه��ا ل�ك�س��ب ت��أي �ي��ده��ا ل�ق�ض��اي��ا
الكويت.
والقى رئيس االتحاد البرملاني
ال � �ع ��رب ��ي رئ � �ي� ��س م �ج �ل ��س األم � ��ة
م ��رزوق ال�غ��ان��م كلمة ام��ام جلسة
املناقشة ال�ع��ام��ة ملؤتمر االت�ح��اد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال � ��دول � ��ي ف� ��ي دورت � ��ه
ال� � �ـ ١٣٣ج � � � ��دد ف �ي �ه��ا دع� ��وت� ��ه إل��ى
ض��رورة السعي إل��ى ط��رد الكيان
الصهيوني من االتحاد البرملاني
ال��دول��ي ك ��رد ع�م�ل��ي واض ��ح على
استمرار غطرستها ووحشيتها
واع � �ت� ��داءات � �ه� ��ا امل� �ت ��واص� �ل ��ة ع�ل��ى

الشعب الفلسطيني األع ��زل .كما
ت ��رأس رئ�ي��س االت �ح��اد البرملاني
ال� �ع ��رب ��ي ،رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
ال�ك��وي�ت��ي م� ��رزوق ال�غ��ان��م ال ��دورة
ال �ط ��ارئ ��ة ل�لاج �ت �م��اع ال�ت�ن�س�ي�ق��ي
ل�ل��ات � �ح� ��اد ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال� �ع ��رب ��ي
ل� �ب� �ح ��ث م � ��وض � ��وع االع� � � �ت � � ��داءات
االس� ��رائ � �ي � �ل � �ي� ��ة امل� �س� �ت� �م ��رة ع �ل��ى
ال� �ش� �ع ��ب ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي .وب �ح��ث
االج � �ت � �م� ��اع ال� � �ط � ��ارئ ال� �خ� �ط ��وات
ال �ع �م �ل �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ج��ب ات �خ��اذه��ا
ل � � � ��وض � � � ��ع ح� � � � ��د ل � �ل� ��اع� � � � �ت � � � ��داءات
االس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة ول �غ �ط ��رس ��ة ق ��وى
االحتالل ازاء الشعب الفلسطيني
االع� ��زل ووض ��ع امل�ج�ت�م��ع ال��دول��ي
خ ��اص ��ة ف ��ي دوائ� � � ��ره ال �ب��رمل��ان �ي��ة
أم � � ��ام م� �س ��ؤول� �ي ��ات ��ه ال �س �ي��اس �ي��ة
واالخالقية ازاء تلك االعتداءات.
وق � � � � ��ال ال� � �غ � ��ان � ��م ان ال � ��وف � ��ود
البرملانية العربية واف�ق��ت خالل
االجتماع الطارئ ملؤتمر االتحاد
على تسليم لبنان رئاسة االتحاد
على ان يستمر الغانم برئاسته
حتى مارس املقبل.
كما ش��ارك الغانم في اجتماع
امل � �ج� ��ام � �ي� ��ع ال � �ج � �ي� ��و س� �ي ��اس� �ي ��ة
ورؤس ��اء مكاتب اللجان الدائمة
ف ��ي االت � �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي
وذلك ممثال عن املجموعة الجيو
سياسية العربية.

أش� � � ��اد ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
األم ��ة م �ب��ارك ال�خ��ري�ن��ج بالجهود
والتحركات البرملانية اإليجابية
وال � �ع � �م � �ل � �ي� ��ة ال � � �ت� � ��ي ي � � �ق� � ��وم ب �ه��ا
ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ف��ي تبني وط��رح
ال �ق �ض��اي��ا ال �ع��رب �ي��ة ف ��ي امل �ح��اف��ل
ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة وب �خ��اص��ة
القضية الفلسطينية والدفاع عن
ال�ش�ع��ب الفلسطيني األع ��زل ضد
املمارسات الصهيونية التي تقوم
بها سلطات االحتالل اإلسرائيلي.
وأك � ��د ال �خ��ري �ن��ج ان م ��ا ط��رح��ه
ال �غ��ان��م ح ��ول م��ا آل ��ت إل �ي��ه أح ��وال
الشعب السوري من قتل بالبراميل
املتفجرة وغيرها من أدوات القتل
ال�ف�ت��اك��ة والتهجير ي��ؤك��د امل��وق��ف
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ال� ��رس � �م� ��ي وال �ش �ع �ب��ي
امل��ؤي��د ل�ل�ش�ع��ب ال� �س ��وري ،ويعبر
ع ��ن ت �ع��اط��ف ال� �ش� �ع ��وب ال �ع��رب �ي��ة
وال ��دول� �ي ��ة م ��ع ال �ش �ع��ب ال� �س ��وري
املناضل ض��د آل��ة ال�ح��رب وال��دم��ار
للنظام السوري الغاشم.
م��ن جهته ث�م��ن ع�ض��و ال�ب��رمل��ان
العربي النائب د .محمد الحويلة
ج � �ه� ��ود ال� �غ ��ان ��م وت� �ح ��رك ��ات ��ه ف��ي
ت �ب �ن��ي وط � ��رح ال �ق �ض��اي��ا ال�ع��رب�ي��ة
ف ��ي امل �ح��اف��ل ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال��دول �ي��ة
وخاصة القضية الفلسطينية .
وأض� � ��اف ال �ح��وي �ل��ة ان م ��ا دع��ا
إليه الغانم حول الوضع السوري
وم�ط��ال�ب�ت��ه ب �ض��رورة ال�ع�م��ل على
وق� � ��ف ن� ��زي� ��ف ال� � � ��دم واس � �ت � �ه ��داف
األط � � �ف� � ��ال وال � �ن � �س� ��اء واألب � � ��ري � � ��اء،
يعكس امل��وق��ف الكويتي الرسمي
والشعبي ال��ذي يقف قلبا وقالبا
م��ع ال�ش�ع��ب ال �س��وري ف��ي محنته،
وه� � ��ذا م� ��ا ذه� �ب ��ت إل � �ي� ��ه ال �ق �ي ��ادة
ال �س �ي��اس �ي��ة م �س �ب �ق��ا ب�ت�ن�ظ�ي�م�ه��ا
واس�ت�ض��اف�ت�ه��ا ألك �ث��ر م��ن مؤتمر
للمانحني للشعب السوري.
وث �م��ن ال�ح��وي�ل��ة خ �ط��وة ال�غ��ان��م
امل��وف �ق��ة ل �ن��زع ف�ت�ي��ل أزم� ��ة خ�لاف��ة
رئ��اس��ة ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي بتزكية
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال �ن��واب اللبناني
نبيه ب��ري كرئيس ق��ادم لالتحاد
البرملاني العربي.
وق � � � ��د ح � �ظ � �ي� ��ت ك � �ل � �م� ��ة رئ� �ي ��س
م� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة م� � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
التي ألقاها أم��ام مؤتمر االتحاد
البرملاني الدولي الذي عقد مؤخرًا

ف ��ي ج �ن �ي��ف ب ��إش ��ادة واس� �ع ��ة م��ن
رؤساء الوفود املشاركة من الدول
العربية واإلسالمية.
من جهته اعرب رئيس مجلس
ال �ن ��واب امل �غ��رب��ي رش �ي��د ال�ط��ال�ب��ي
ال� �ع� �ل� �م ��ي ع� � ��ن ف� � �خ � ��ره وت � �ق� ��دي� ��ره
لترؤس الغانم لالتحاد البرملاني
ال�ع��رب��ي مشيرا ال��ى أن مقترحات
الغانم حظيت بقبول العرب.
ب��دوره��ا ق��ال��ت ع �ض��وة مجلس
ال �ن ��واب االردن � ��ي ف�ل��ك ال�ج�م�ع��ان��ي
ان خطاب الرئيس الغانم لم يكن
اع �ت �ي��ادي��ا ب ��ل ك� ��ان خ �ط��اب��ا ق��وي��ا
ومركزا وان��ه ترجم في خطابه ما
تريده االم��ة العربية وأن التاريخ
سيسجل ل��ه ه��ذا امل��وق��ف املشرف،
م� �ش ��ددة ع �ل��ى ان خ �ط ��اب ال �غ��ان��م
ك ��ان رائ �ع��ا وق��وي��ا وان �ن��ا ن�ح�ت��اج
ال��ى اش�خ��اص جريئني مثل ج��رأة
وصراحة الرئيس الغانم.
من جانبه ق��ال النائب العراقي
ض� �ي ��اء األس� � � ��دي ان ال �ج �م �ي��ع ل��م
ي� �س� �ت� �غ ��رب امل � ��وق � ��ف ال� �ك� �ب� �ي ��ر م��ن
ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م وتركيزه
ع� � �ل � ��ى ال� � � �ج � � ��رائ � � ��م وال� � �غ� � �ط � ��رس � ��ة
ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة ال� �ت ��ي ان �ت �ه �ك��ت ك��ل
القوانني واملبادئ االنسانية.
ال � � ��ى ذل � � ��ك ق � � ��ال األم � �ي� ��ن ال � �ع ��ام
ملجلس النواب البحريني عبدالله
الدوسري اننا اعتدنا من الرئيس
ال �غ��ان ��م ان ت� �ك ��ون ك �ل �م �ت��ه م�م�ي��زة
وشاملة وجاءت فعال كما توقعنا
متميزة تناولت اهم القضايا كما
ال ن �ن �س��ى دوره ال �ك �ب �ي��ر ك��رئ�ي��س
لالتحاد الدولي.

الجروان :وطنية
عالية جدا
وق� � ��ال رئ� �ي ��س ال� �ب ��رمل ��ان ال �ع��رب��ي
احمد الجروان ان الرئيس الغانم
أت�ح�ف�ن��ا ب��ال��وط�ن�ي��ة ال�ع��ال�ي��ة ج��دا
وهو ليس بالغريب على الشعب
الكويتي والعربي.

الزعنون :موقف
شجاع
أك� � ��د رئ � �ي� ��س امل� �ج� �ل ��س ال ��وط �ن ��ي
ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي س�ل�ي��م ال��زع �ن��ون ان
م��وق��ف ال��رئ �ي��س ال �غ��ان��م امل�ط��ال��ب
ب�ط��رد الكنيست االس��رائ�ي�ل��ي من
االت� �ح ��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي هو
موقف شجاع وليس بغريب على
ال �ك��وي��ت ال �ت��ي اح�ت�ض�ن��ت ال �ث��ورة
الفلسطينية من انطالقتها.
وح�ي��ا ال��زع�ن��ون امل��وق��ف الشجاع
والجريء للغانم باملطالبة بطرد
الكنيست االسرائيلي من االتحاد
ال �ب��رمل��ان��ي ال ��دول ��ي خ�ل�ال ال ��دورة
الـ 133لالتحاد التي عقدت مؤخرا
في جنيف.

زكي :جريء
وصادق
ثمن عضو اللجنة املركزية لحركة
ف �ت��ح امل � �ف ��وض ال � �ع ��ام ل �ل �ع�لاق��ات
العربية والصني الشعبية عباس
زك ��ي امل��وق��ف ال �ج��ريء وال�ش�ج��اع
وال� � �ص � ��ادق وال� �ن ��اب ��ع م ��ن ال �ق �ل��ب
واملستند ال��ى الحق الفلسطيني
ب� �م� �ق ��اوم ��ة االح � � �ت �ل ��ال ل �ل��رئ �ي��س
الغانم ،مضيفًا :ال نستغرب ابدا
ه ��ذه امل��واق��ف مل�ع��رف�ت�ن��ا ب�م��واق��ف
ال � ��رئ� � �ي � ��س ال� � �غ � ��ان � ��م ال � �ع� ��روب � �ي� ��ة
واملبدئية فهو املوقف الذي نعرفه
لدولة الكويت الشقيقة وشعبها
ال �ع ��زي ��ز ال � ��ذي اح �ت �ض��ن ث��ورت �ن��ا
الفلسطينية في فترة مبكرة.
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رئيس مجلس األمة :مطالبات عربية
باستمرار رئاسة الكويت لـ «البرلماني العربي»
بريطانيا :زيارة رسمية بدعوة من رئيس «العموم» البريطاني
ق ��ام رئ �ي��س م�ج�ل��س األم� ��ة م ��رزوق
ال �غ��ان��م ب ��زي ��ارة رس �م �ي��ة إل ��ى امل�م�ل�ك��ة
املتحدة استغرقت أرب�ع��ة أي��ام تلبية
ل ��دع ��وة م ��ن رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال �ع �م��وم
البريطاني جون بيركو ،التقى خاللها
ول ��ي ع�ه��د ب��ري�ط��ان�ي��ا االم �ي��ر ت�ش��ارل��ز
ك� �م ��ا ع� �ق ��د س �ل �س �ل��ة م� ��ن امل �ب ��اح �ث ��ات
ال��رس �م �ي��ة وال � �ل � �ق ��اءات ال �ث �ن��ائ �ي��ة م��ع
ك �ب ��ار امل �س ��ؤول�ي�ن ب��امل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة
وعلى رأسهم رئيس مجلس العموم
ج��ون بيركو ورئ�ي��س لجنة ال�ش��ؤون
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ك ��ري ��س ب�ل�ان ��ت ون��ائ �ب��ة
رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� �ل ��وردات باتريشيا
موريس وزعيم مجلس العموم الذي
ي�م�ث��ل األغ�ل�ب�ي��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة ع��ن ح��زب
امل�ح��اف�ظ�ين ال�ح��اك��م ك��ري��س جرايلنج
وعدد من النواب البريطانيني اضافة
ال ��ى ل �ق��اء ي��ن م ��ع وزي � ��ري ال �خ��ارج �ي��ة
فيليب هاموند والدفاع مايكل فالون،
تناولت عالقات التعاون بني البلدين
خاصة في الجانب البرملاني ،اضافة
ال ��ى إل �ق��اء م �ح��اض��رة ف��ي ك�ل�ي��ة ل�ن��دن
لالقتصاد ع��ن «التطور الديمقراطي
والحوكمة في دولة الكويت».
وأك � ��د رئ �ي ��س م �ج �ل��س األم � ��ة ع�ق��ب
تلك ال�ل�ق��اءات ال �ت��زام اململكة املتحدة
امل�ط�ل��ق ب��أم��ن دول ��ة ال �ك��وي��ت ال�ق��وم��ي
في ظل الظروف اإلقليمية واملعطيات
الحالية.
وأش � � ��ار ال � ��ى ان ل� �ق ��اءات ��ه وال ��وف ��د

املرافق مع الجانب البريطاني تطرقت
ايضا ال��ى ض��رورة التعجيل بتوقيع
اتفاقية ت�ب��ادل املطلوبني وال �ص��ادرة
بحقهم احكام نهائية تتعلق بسرقة
األموال العامة.
وبني ان زيارة وزير العدل يعقوب
ال �ص ��ان ��ع ف ��ي م �ط �ل��ع ال� �ع ��ام ال� �ج ��اري
ل �ل �ن��دن ك ��ان ��ت ب� �ه ��دف ال �ت �ن �س �ي��ق م��ع
نظيره البريطاني للتوقيع على هذه
االتفاقية.
وق � ��ال ان ج �م �ي��ع اع� �ض ��اء م�ج�ل��س
األم��ة عازمون على كشف س��راق املال
وسيضغطون لالسراع بالتوقيع على
هذه االتفاقية حتى التكون بريطانيا
مالذا آمنا لسراق املال العام.
واض��اف الغانم انه وأعضاء الوفد
امل ��راف ��ق ل ��ه رك � ��زوا ع �ل��ى ح ��ث مجلس
العموم وفي مقدمتهم رئيس املجلس

ع�ل��ى إق ��رار ات�ف��اق�ي��ة ت�ب��ادل املطلوبني
م �ش �ي��را ال ��ى ان ع ��دم وج� ��ود ات�ف��اق�ي��ة
بني البلدين مكن عددا من سراق املال
العام من االفالت من العقاب .
وب�ي��ن ان ل �ه ��ذه االت �ف��اق �ي��ة أه�م�ي��ة
ب��ال �غ��ة مل �ن��ع ك ��ل م ��ن ت �س��ول ل ��ه نفسه
االق� � � ��دام ع �ل��ى س ��رق ��ة أم � � ��وال ال �ش �ع��ب
ال�ك��وي�ت��ي م��ؤك��دا ان م�ج�ل��س ال�ع�م��وم
ال�ب��ري�ط��ان��ي وع ��د ب�س��رع��ة إق� ��رار ه��ذه
االتفاقية.
وق � � � ��ال ال � �غ� ��ان� ��م ان ت� ��وق � �ي� ��ع ه� ��ذه
االتفاقية سيكون «خبرا سيئا «على
ك��ل م��ن خالف القانون الكويتي وكل
من اعتدى على املال العام .
م ��ن ج �ه��ة اخ� ��رى ش ��دد ال �غ��ان��م في
محاضرة له ضمن «برنامج الكويت»
ف ��ي ك �ل �ي��ة ل �ن ��دن ل�ل�اق �ت �ص��اد ع �ل��ى ان
ال�س�ب��ب ال��رئ�ي�س��ي وراء ب�ق��اء املسيرة

الغانم يهنئ نظيره
في جمهورية زامبيا
بعث رئيس مجلس األمة
م � ��رزوق ع �ل��ي ال �غ��ان��م ب��رق�ي��ة
تهنئة ال��ى رئ�ي��س الجمعية
ال� ��وط � �ن � �ي� ��ة ف � ��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة

زام �ب �ي��ا د.ب��ات��ري��ك ماتبيني
ب �م �ن��اس �ب��ة ال �ع �ي ��د ال��وط �ن��ي
لبلده.

الديمقراطية مترسخة ب��رغ��م ح��االت
النكوص وال�ت��راج��ع الديمقراطي في
الشرق األوس��ط واإلح�ب��اط املجتمعي
ف � ��ي امل� �ن� �ط� �ق ��ة ه � ��و ت � �ف� ��رد ال � �ن � �م ��وذج
الديمقراطي الكويتي وخصوصيته.
وق ��ال ان ال �س��ر ف��ي ب �ق��اء ال�ن�م��وذج
الكويتي مختلفا واستثنائيا وظهور
املجتمع الكويتي موحدا ابان االزمات
ال��داخ �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة وف ��ي منطقة
تعج بالصراعات الطائفية هو تفرد
ن �م��وذج �ه��ا ال��دي �م �ق��راط��ي ون �ظ��ام �ه��ا
السياسي املتجذر عميقا في التاريخ
الكويتي.
وع�ل��ى ه��ام��ش ال��زي��ارة أك��د الغانم
ان ح� �م ��اي ��ة األم� � � ��ن ال � �ق� ��وم� ��ي ل ��دول ��ة
الكويت تتطلب تفعيل الدبلوماسية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ح ��ول ال �ع��ال��م الس �ي �م��ا في
الدول الديمقراطية
وقال الغانم في كلمة له خالل حفل
تكريم الطلبة والطالبات املتفوقني في
مختلف الجامعات البريطانية والذي
اقيم في سفارة دولة الكويت بلندن ان
توثيق العالقات البرملانية مع ممثلي
برملانات العالم امر في غاية األهمية
بهدف نصرة قضايا الكويت العادلة
في املحافل الدولية.

ولي عهد بريطانيا األمير تشارلز مرحبا بالغانم

أميركا :المؤتمر العالمي الرابع لرؤساء البرلمانات
ش� � ��ارك رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� � ��ة ف��ي
امل ��ؤت � �م ��ر ال � �ع ��امل ��ي ال � ��راب � ��ع ل� ��رؤس� ��اء
البرملانات وال��ذي عقد ف��ي مقر األم��م
امل�ت�ح��دة ب�ن�ي��وي��ورك خ�لال ال�ف�ت��رة من
 31أغسطس حتى  2سبتمبر ، 2015
بمشاركة ع��دد من رؤس��اء البرملانات
م� ��ن م �خ �ت �ل��ف دول ال � �ع� ��ال� ��م ،وال� � ��ذي
ن ��اق ��ش ال �ت �ح ��دي ��ات ال �ع��امل �ي��ة ل�ل�س�ل��م
وال��دي �م��وق��راط �ي��ة واآلل� �ي ��ة ال�ن��اج�ح��ة
في تحقيق التنمية ووض��ع األه��داف
االنمائية ملا بعد عام .2015
وعقد الرئيس الغانم على هامش
امل��ؤت�م��ر ،ع��ددا م��ن ال�ل�ق��اءات الثنائية
مع نظرائه في سبيل تعزيز العالقات
البرملانية مع مجلس األمة ،باالضافة
ال ��ى ال �ق��ائ��ه ك�ل�م��ة دول ��ة ال �ك��وي��ت ام��ام
املؤتمر الذي يعقد كل خمس سنوات
في االمم املتحدة.
ك� �م ��ا ت � � ��رأس ال� �غ ��ان ��م اج �ت �م ��اع ��ات

امل �ج �م��وع��ة ال �ع��رب �ي��ة ب�ص�ف�ت��ه رئ�ي�س��ًا
لالتحاد البرملاني العربي ،وذلك على
ه��ام��ش م �ش��ارك��ة رؤس � ��اء ال �ب��رمل��ان��ات
ال�ع��رب�ي��ة ف��ي امل��ؤت�م��ر ،ح�ي��ث ت�ص��درت
قضية مواجهة التنظيمات اإلرهابية
ف��ي املنطقة أج�ن��دة مناقشات رؤس��اء
املجالس التشريعية العربية.
وال �ت �ق��ى ال �غ��ان��م اع� �ض ��اء االت �ح��اد
الوطني لطلبة الكويت ف��رع اميركا،
وع��ددا م��ن الطلبة املبتعثني ف��ي مقر
املندوبية الكويتية لدى األمم املتحدة.
وأش ��اد ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م بمشاركة
دول��ة الكويت الفعالة والناجحة في
امل��ؤت�م��ر ،مثمنًا ن�ج��اح كلمة الكويت
خ�ل��ال امل��ؤت �م��ر ب �ش �ه��ادة ال �ك �ث �ي��ر م��ن
املشاركني.
وش� ��دد ال �غ��ان��م ع �ل��ى أه �م �ي��ة ل�ق��ائ��ه
م��ع األم�ي�ن ال �ع��ام ل�لأم��م امل�ت�ح��دة ،ب��ان
ك��ي م� ��ون ،ال� ��ذي ع �ب��ر م��ن خ�ل�ال��ه ب��ان

عن تقديره واعتزازه بمكانة الكويت
العاملية في املجال االنساني ،مشيدا
بدور سمو أمير البالد الشيخ صباح
االح �م��د ف��ي ت�ع��زي��ز ال� ��دور االن�س��ان��ي
ل �ل �ك��وي��ت ،وت �ق��دي��م امل �س��اع��دات ل ��دول
العالم كافة.
وع� ّ�ب��ر ال�غ��ان��م ع��ن س�ع��ادت��ه بما تم
ال �ت��وص��ل إل �ي��ه خ�ل�ال ل �ق��ائ��ه ب��رؤس��اء
ال� �ب ��رمل ��ان ��ات وامل� �ج ��ال ��س ال�خ�ل�ي�ج�ي��ة
وال �ع ��رب �ي ��ة امل� �ش ��ارك�ي�ن ف ��ي امل��ؤت �م��ر،
ب �ص �ف �ت��ه رئ �ي ��س االت � �ح� ��اد ال �ب��رمل��ان��ي
العربي.
وضم الوفد البرملاني الكويتي كال
من النواب د .يوسف الزلزلة وعبدالله
املعيوف وسيف العازمي ،وأمني عام
مجلس األمة عالم الكندري.
وط � ��ال � ��ب ال � �غ ��ان ��م االم� � � ��م امل �ت �ح ��دة
باالستمرار في لعب دورها األخالقي
ل �ت �ع��زي��ز ق �ي ��م ال ��دي �م �ق ��راط �ي ��ة ث �ق��اف��ة

وممارسة وتجسيد القيم النبيلة.
وق��ال ف��ي كلمة ل��ه ام��ام املؤتمر :ان
امل�ج�ت�م��ع ال ��دول ��ي م�ت��ى م��ا ت�م�ك��ن من
غ� ��رس ه� ��ذه ال �ق �ي��م ال �ن �ب �ي �ل��ة ف ��ي دول
ال �ع��ال��م ف�ل��ن ي �ك��ون ه �ن��اك خ ��وف على
ص� �ن ��دوق االن �ت �خ��اب��ات م �ه �م��ا ح ��اول
امل �غ��ام��رون اخ� ��راج ال��دي�م�ق��راط�ي��ة عن
مسارها السليم.
واك � � ��د اه� �م� �ي ��ة ال ��دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة ف��ي
تعزيز مفاهيم التعايش والتسامح
ف��ي املجتمعات املختلفة م�ش�ي��را ال��ى
تجارب الكويت في هذا املجال والتي
ساعدت على تجاوز احلك الظروف.
واس�ت��ذك��ر م��ا تعرضت ل��ه الكويت
ف ��ي األش� �ه ��ر امل��اض �ي��ة ع �ن��دم��ا ض��رب
االره� � ��اب األس � ��ود أح ��د امل �س��اج��د في
محاولة آث�م��ة لجر ال�ب�لاد ال��ى الفتنة
الطائفية وتبعها الكشف ع��ن خاليا
تملك ترسانة اسلحة ومواد تفجير.

وق� � � � ��ال ان ال � �ك � ��وي � ��ت ب� �ت ��اري� �خ� �ه ��ا
ف ��ي ال � �ش� ��ورى وال��دي �م �ق��راط �ي��ة وق �ي��م
التعايش والتسامح الديني تمكنت
م��ن درء ال�ف�ت�ن��ة ال�ب�غ�ي�ض��ة ع�ل��ى كافة
امل �س �ت ��وي ��ات ب� � ��دءا م ��ن رأس ال ��دول ��ة
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و أم �ي��ر ال�ب�لاد
وانتهاء الى اصغر مواطن.
واك� ��د ان ال �ك��وي �ت �ي�ين ح ��رص ��وا في
محطات تاريخية عديدة على تحقيق
ال � �ت� ��وازن ال��دق �ي��ق ب�ي�ن ض �م ��ان ن �ظ��ام
دي�م�ق��راط��ي حقيقي وب�ي�ن أال يتحول
هذا النظام الى مجرد بوابة االس��اءة
الى املفهوم الديمقراطي ذاته.

الغانم:
الديموقراطية
ليست صندوق
اقتراع بل قيم
وأسس تعلمناها
عبر تجربتنا في
الكويت
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السلطتان عقدتا اجتماعا موسعا برئاسة الغانم لبحث تداعيات القضية

ارتياح نيابي إلجراءات الداخلية
مع خلية العبدلي

الغانم :ال نواب متورطين في الخلية اإلرهابية وإجابات الحكومة واضحة
رئيس مجلس
األمة :اتفاق نيابي
 حكومي علىمعاقبة من تثبت
خيانته لبلده
بأقصى العقوبات
وأقساها

الغانم مترئسا اجتماع السلطتني حول تداعيات قضية خلية العبدلي

استكماال للنهج الجديد الذي
ان �ت �ه �ج��ه رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م��رزوق الغانم م��ن حيث متابعة
ق� �ض ��اي ��ا وم� �س� �ت� �ج ��دات ال �س��اح��ة
السياسية وبحثها ومناقشتها
ع� ��ن ك� �ث ��ب م� ��ن خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع
إل� � ��ى ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل � �ل� ��وق� ��وف ع �ل��ى
إج� ��راءات � �ه� ��ا ،ف �ف��ي ال �ث ��ال ��ث ع�ش��ر
م��ن شهر سبتمر امل��اض��ي وعقب
ت��داول معلومات ع��ن ت��ورط عدد
م� ��ن ال� � �ن � ��واب وال� �س� �ي ��اس� �ي�ي�ن ف��ي
الخلية اإلرهابية املعروفة بخلية
ال �ع �ب��دل��ي ،اج �ت �م �ع��ت ال�س�ل�ط�ت��ان
ال� � �ت� � �ش � ��ري� � �ع� � �ي � ��ة وال � �ت � �ن � �ف � �ي� ��ذي� ��ة
ب� � � ��رئ� � � ��اس� � � ��ة رئ� � � � �ي � � � ��س م� �ج� �ل ��س
االم� ��ة م � ��رزوق ال �غ��ان��م وح �ض��ور
س� �م ��و رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء
ال� �ش� �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� � �ب � ��ارك إض ��اف ��ة
ال� ��ى خمسة وزراء و 26ن��ائ�ب��ا
ل �ب �ح��ث ت ��داع� �ي ��ات م �ل��ف ال�خ�ل�ي��ة
االرهابية
وق� � � ��ال رئ � �ي� ��س م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ع �ق��ب االج �ت �م��اع
ان االج� � �ت� � �م � ��اع ك � � ��ان «ص ��ري� �ح ��ا
وواضحا» استفسر خالله النواب
ع� ��ن ام� � ��ور ت �ت �ع �ل��ق ب � ��االج � ��راءات
ال �ح �ك��وم �ي��ة ،م �ع��رب��ا ع� ��ن ت��أي �ي��د
ودع� � ��م وارت� � �ي � ��اح ن� � ��واب م�ج�ل��س
األم ��ة ل�ك��ل االج � ��راءات الحكومية
األمنية املتخذة بشأن التعاطي

مع ملف الخلية االرهابية ،نافيا
بشكل قاطع ما تداول عن وجود
ن ��واب ف��ي م�ج�ل��س األم ��ة ال�ح��ال��ي
متورطني في هذه القضية.
وأك� ��د الغانم ارت �ي ��اح ال �ن��واب
ال ��ذي ��ن ح� �ض ��روا االج �ت �م��اع لكل
امل�ع�ل��وم��ات ال �ت��ي ت��وص�ل��ت إليها
وزارة الداخلية بشأن التحديات
األم � �ن � �ي� ��ة واالج � � � � � � � � ��راءات «ال � �ت� ��ي
ات �خ��ذت وال �ت��ي ستتخذ للعبور
ال� ��ى ب ��ر األم � � � ��ان» ،الف� �ت ��ا ال� ��ى ان
اج��اب��ة الحكومة ج��اءت واضحة
بأنه « ال يوجد نواب في مجلس
األم��ة الحالي متورطون في هذه
ال�خ�ل�ي��ة» مبينا ان ه �ن��اك ات�ف��اق��ا
ب�ين الجميع ع�ل��ى أن «م��ن تثبت
خ�ي��ان�ت��ه ل�ب�ل��ده او ادان �ت��ه فيجب
ان ي �ع��اق��ب ب��أق �ص��ى ال �ع �ق��وب��ات
وأقساها».
واش� � � � � ��ار ال� � � ��ى وج� � � � ��ود ات � �ف� ��اق
ج �م��اع��ي ب�ي�ن ال �ح ��اض ��ري ��ن ع�ل��ى
أن��ه «ال يمكن ان تؤخذ الجماعة
بجريرة الفرد وأال تزر وازرة وزر
أخ ��رى» ،م�ش��ددا على ض��رورة أن
«ن��رك��ز جميعا كوننا ف��ي مواقع
امل � �س� ��ؤول � �ي� ��ة ف � ��ي ه � � ��ذه امل ��رح� �ل ��ة
الدقيقة التي نواجه خاللها هذه
ال�ت�ح��دي��ات ع�ل��ى ق �ي��ادة السفينة
ال� ��ى ب ��ر األم� � ��ان وت �ح �ق �ي��ق األم ��ن
واالمان للبالد والعباد وأن نبقى

متحدين متعاضدين ومتعاونني
ملواجهة كل التحديات».
وذك � � ��ر ان ه � �ن� ��اك ال �ك �ث �ي ��ر م��ن
ال �ت �ف��اص �ي��ل ح� ��ول ه� ��ذه ال�ق�ض�ي��ة
غير ان التصريح حول التفاصيل
األم �ن �ي��ة امل �ت �خ��ذة ه��و م�س��ؤول�ي��ة
ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ت�ب�ي��ان اج��راءات �ه��ا
م� �ض� �ي� �ف ��ا ان ال� � � �ن � � ��واب ط ��ال� �ب ��وا
الحكومة ب��أن يكون هناك ناطق
باسمها وان تنقل كل املعلومات
بوضوح وشفافية الى املواطنني.
م ��ن ج �ه �ت��ه ق� ��ال وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال � ��وزراء الشيخ
محمد عبدالله امل �ب��ارك الصباح
ف��ي ت �ص��ري��ح ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين عقب
االج� �ت� �م ��اع ان ال �ح �ك��وم��ة ق��دم��ت
ل � �ل � �ن� ��واب خ� �ل ��ال االج� � �ت� � �م � ��اع ك��ل
امل �ع �ل��وم��ات وال �ب �ي��ان��ات ح ��ول ما
يسمى (خلية العبدلي) وص��وال
ال��ى احالتها ال��ى املحكمة وردت
على ك��ل االس�ت�ف�س��ارات النيابية
بشأنها.
م � ��ن ج� �ه� �ت ��ه ،اوض� � � ��ح ال� �ن ��ائ ��ب
ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال � �ج � �ي� ��ران أن� � ��ه ل��م
ي� �ت ��م ال� �ت� �ط ��رق خ �ل��ال االج� �ت� �م ��اع
املوسع الى اي حزمة جديدة من
ال�ت�ش��ري�ع��ات وال �ق��وان�ين االم�ن�ي��ة،
ك �م��ا ل ��م ي� �ط ��رح اي س� � ��ؤال ح��ول
االتهامات بارتباط نواب بخلية
العبدلي ،مؤكدا ان االجتماع كان

م��وض��وع �ي��ا ون ��اق ��ش ال�خ�ل�ي�ت�ين
وتمددهما.
إل��ى ذل��ك ،أش��اد ال�ن��ائ��ب حمود
ال � �ح � �م� ��دان ب� �ن� �ت ��ائ ��ج االج� �ت� �م ��اع
ال �ن �ي��اب��ي  -ال �ح �ك��وم��ي مل�ن��اق�ش��ة
ت��داع �ي��ات قضية خلية العبدلي
واألوض � � � � ��اع األم � �ن � �ي� ��ة ،وق � � ��ال إن
ال � �ن� ��واب اس �ت �م �ع ��وا ل�ل��إج� ��راءات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة األم � �ن � �ي� ��ة امل �ت �ع �ل �ق��ة
ب �خ �ل �ي��ة ال� �ع� �ب ��دل ��ي ،وت� � ��م ت��أك �ي��د
أه�م�ي��ة تكثيف ال�ج�ه��ود األم�ن�ي��ة
على هذا الصعيد.
ونقل عن نائب رئيس ال��وزراء
وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د
الخالد طمأنته ب�ع��دم وج��ود أي
انتهاكات لحقوق اإلنسان في ما
يتعلق بمتهمي خلية العبدلي،
وأن ال �ت �ع��ام��ل م �ع �ه��م ي �ت��م وف �ق��ا
للقانون.
وع � ��ن م ��وض ��وع ال �س �ف �ي �ن �ت�ين،
ق��ال ال�ح�م��دان «ان الحكومة نفت
ب �ش��دة وج� ��ود اي ع�ل�اق��ة ب�ي�ن ما
ن �ش��رت��ه اح � ��دى ال �ص �ح��ف ب �ش��أن
ال�س�ف�ي�ن�ت�ين امل �ح �ظ��ورت�ين دول �ي��ا
واللتني وجدتا بميناء الشويخ
وبني خلية العبدلي التي ضبطت
وب �ح��وزت �ه��ا ت��رس��ان��ة ك �ب �ي��رة من
االسلحة».
وحضر االجتماع عن الجانب
ال� �ح� �ك ��وم ��ي اض � ��اف � ��ة ال � � ��ى س �م��و

رئ�ي��س مجلس ال� ��وزراء والشيخ
م �ح �م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه ك ��ل م ��ن ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء وزي� ��ر
الداخلية ووزي��ر ال��دف��اع باالنابة
ال � �ش � �ي ��خ م� �ح� �م ��د خ� ��ال� ��د ال �ح �م��د
ال� �ص� �ب ��اح ووزي � � ��ر االع� �ل ��ام وزي ��ر
ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب الشيخ
س �ل �م��ان ص� �ب ��اح س ��ال ��م ال �ح �م��ود
ال �ص �ب��اح ووزي� � ��ر ال �ن �ف��ط ووزي� ��ر
ال � ��دول � ��ة ل � �ش� ��ؤون م �ج �ل��س األم� ��ة
ال ��دك� �ت ��ور ع �ل ��ي ال �ع �م �ي��ر ووزي � ��ر
العدل ووزي��ر االوق��اف والشؤون
االس �ل��ام� � �ي � ��ة ي � �ع � �ق� ��وب ال� �ص ��ان ��ع
ون��ائ��ب وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة السفير
خالد الجارالله.

العبد اهلل:
الحكومة
قدمت للنواب
كل المعلومات
والبيانات حول
القضية وصوال
إلى إحالتها على
المحكمة
الجيران  :لم نتطرق
خالل االجتماع إلى
أي حزمة جديدة
من التشريعات
والقوانين االمنية
الحمدان :
وزير الداخلية
أكد عدم وجود
أي انتهاكات
مع المتهمين
والتعامل معهم
يتم وفقا للقانون
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اعترافا بدوره وإسهاماته الثقافية في التواصل الحضاري بين األمم

الخرينج :فخر كبير للكويت حصول البابطين
على جائزة السالم
ب ��ارك ن��ائ��ب رئ �ي��س م�ج�ل��س االم��ة
مبارك بنيه الخرينج حصول السيد
عبدالعزيز س�ع��ود البابطني رئيس
مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطني
الثقافية ع �ل��ى ج ��ائ ��زة ال� �س�ل�ام من
م��ؤس�س��ة ال�ب�ح��ر االب �ي��ض امل�ت��وس��ط
ال �ت��ي ت�س�ل�م�ه��ا ف ��ي م��دي �ن��ة ن��اب��ول��ي
بايطاليا في احتفال مهيب حضره
ع �م��دة ن��اب��ول��ي وش�خ�ص�ي��ات عامليه
وذلك تكريما واعترافا بدور االستاذ
الشاعر عبدالعزيز سعود البابطني
في نشره للسالم بني شعوب العالم
واس �ه��ام��ات��ه ال �ث �ق��اف �ي��ة ال �ك �ب �ي��رة في
التواصل الحضاري بني االمم.

واع � �ت � �ب� ��ر ال � �خ� ��ري � �ن� ��ج ان� ��ه ل �ف �خ��ر
كبير ان يحصل اح��د ابناء الكويت
املخلصني واب ��رز شخصية ثقافية
تعمل ع�ل��ى ن�ش��ر ال�ث�ق��اف��ة والتعليم
ف��ي ال �ك��وي��ت وال �س�ل�ام وامل �ح �ب��ة بني
ش�ع��وب ال�ع��ال��م على ج��ائ��زة السالم
وال �ت��ي ت �ع��د م��ن اك �ب��ر ال �ج��وائ��ز في
العالم والتي تحظى باهتمام كبير
لدى دول العالم شعوبا وحكومات
وق��د سبق لبعض رؤس��اء ال��دول ان
ح ��ازوا ال �ج��ائ��زة ت�ق��دي��را لجهودهم
في صنع السالم في العالم.
م� ��ؤك� ��دا اه� �م� �ي ��ة ه� � ��ذه ال� �ج ��ائ ��زة
املهمة لتضاف ال��ى سجل الكويت

التي توجت بتكريم االم��م املتحدة
لسمو االم �ي��ر  -حفظه ال�ل��ه ورع��اه
 ك �ق��ائ��د ل�ل�ع�م��ل االن �س��ان��ي وج�ع��لال �ك��وي��ت م��رك��زا ل�ل�ع�م��ل االنساني
وما هذا التكريم للسيد البابطني
اال اعتراف باحترام العالم للكويت
وام �ي��ره��ا وول ��ي ع�ه��ده��ا وشعبها
للدور الكبير الذي تقوم به الكويت
ممثلة بابنائها املخلصني ام�ث��ال
ال �س �ي��د ع �ب��دال �ع��زي��ز ال �ب��اب �ط�ين في
ن� �ش ��ر ث� �ق ��اف ��ة ال � �س�ل��ام والتعليم
والعمل االنساني في ارجاء العالم
من دون النظر ال��ى ع��رق او دي��ن او
مذهب انما الهدف انساني.

طرح الثقة في الصبيح من عدمها بيد نواب األمة

طنا لـ«الدستور» :دور االنعقاد المقبل
للمحاسبة والمراقبة

كتب خالد الشمري:
ق� � � ��ال ال� � �ن � ��ائ � ��ب م� �ح � �م ��د ط �ن��ا
ل �ـ«ال��دس �ت��ور» ان دور االن�ع�ق��اد
امل �ق �ب��ل دور م�ح��اس�ب��ة وم��راق �ب��ة
ب��ام�ت�ي��از ،وان رئ�ي��س الحكومة
رج��ل متفهم وم�ت�ع��اون ألقصى
ال� � �ح � ��دود م� ��ع امل� �ج� �ل ��س وك ��ذل ��ك
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� � ��ة وب �ع��ض
اعضاء الحكومة متفهمون انه
ب� ��ات م ��ن ال � �ض� ��روري م�ح��اس�ب��ة
ال � � � � � ��وزراء امل� �ق� �ص ��ري ��ن ف � ��ي اداء
واجبهم ،مؤكدا ان دور االنعقاد
املقبل لن يشهد تقديم ورقة عدم
تعاون مع رئيس الحكومة نظرا
لحرصه على اح�ت��رام الدستور
وح � � ��ق ال � � �ن� � ��واب ف � ��ي امل � �س ��اء ل ��ة
السياسية وتفهمه لدور ممثلي
االم � ��ة ف ��ي ال ��رق ��اب ��ة وال �ت �ش��ري��ع،
ام��ا فيما يخص م��وض��وع طرح
ال� �ث� �ق ��ة ف� �ه ��ذا االم � � ��ر ب� �ي ��د اب� �ن ��اء
الشعب الكويتي وحكمهم الذي
يأتي عبر ممثلي االمة ونوابها
في قاعة عبدالله السالم.
واوض � � ��ح ط �ن��ا ان اس �ت �خ��دام
امل� �س ��اء ل ��ة ال �س �ي��اس �ي��ة ل� �ل ��وزراء
ه��و ب�م�ن��زل��ة ال�ب��وص�ل��ة وامل �س��ار
الحقيقي ال��ذي ي��وض��ح لرئيس
ال �ح �ك ��وم ��ة ال �ع �م ��ل ال� � ��ذي ي �ق��وم
ب� ��ه اع � �ض� ��اء ح �ك��وم �ت��ه ال � � ��وزراء
الن ه �ن��اك وزراء م�خ�ل�ين ب ��أداء

محمد طنا

واج� �ب� �ه ��م وت� �ج ��ب م�ح��اس�ب�ت�ه��م
وخروجهم من الحكومة ،مشيرا
ال� ��ى ان ال �ت �غ �ي �ي��ر ف ��ي ال�ت�ش�ك�ي��ل
ال �ح �ك��وم��ي أم � ��ر وح � ��ق خ��ال��ص
ل�س�م��و ال��رئ �ي��س ال ي �ن��ازع��ه فيه
أح� ��د ،وي �ج��ب ع �ل��ى ن� ��واب االم ��ة
م �م��ارس��ة دوره� ��م ف��ي محاسبة
ال� � � � � ��وزراء امل� �ق� �ص ��ري ��ن م � ��ن اج ��ل
مصلحة الكويت وأهلها.
وك��ان طنا قد ق��دم استجوابه
رس �م �ي ��ا ف� ��ي ال� �ث ��ان ��ي ع �ش ��ر م��ن
أكتوبر الجاري لوزيرة الشؤون
والتنمية هند الصبيح ويتألف
من أربعة محاور ،املحور األول
ي �خ �ت��ص ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ات امل��ال �ي��ة
واإلداري��ة والهيكلية التنظيمية
في الهيئة العامة لشئون ذوي
اإلعاقة.

وت� � �ع� � �ل � ��ق امل � � � �ح � � ��ور ال � �ث� ��ان� ��ي
باملخالفات اإلداري��ة التنظيمية
ف� � ��ي ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع � ��ام � ��ة ل �ل �ق ��وى
العاملة.
وي � �خ � �ت ��ص امل� � �ح � ��ور ال� �ث ��ال ��ث
ب � ��ال � �ج � �م � �ع � �ي � ��ات ال � �ت � �ع� ��اون � �ي� ��ة
وال �ت�لاع��ب ف��ي ال�ب�ي��ان��ات املالية
وب� �ي ��ان أرب � ��اح م �خ��ال �ف��ة ل �ل��واق��ع
للجمعيات التعاونية ،وغياب
ال��دور الرقابي إلدارة التفتيش،
وم� �خ ��ال� �ف ��ة ال� �ن� �ظ ��ام األس� ��اس� ��ي
للجمعيات  ،وك��ذل��ك املخالفات
املتعلقة بصاالت املناسبات .
أم� ��ا امل� �ح ��ور ال ��راب ��ع فيتعلق
ب� � � ��دور ال� ��رع� ��اي� ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
واملساعدات االجتماعية.
ووف � � � � � � ��ق ت � � �ص� � ��ري� � ��ح رئ � �ي � ��س
مجلس األمة مرزوق الغانم فإن
االستجواب سوف يكون مدرجا
ع� �ل ��ى ج � � ��دول أع � �م � ��ال ال �ج �ل �س��ة
االف �ت �ت��اح �ي��ة وي �ن �ظ��ره امل�ج�ل��س
عقب انتخاب منصبي أمني سر
املجلس واملراقب.

واك� � � ��د ال� �خ ��ري� �ن ��ج ان م��ؤس �س��ة
ع � �ب� ��دال � �ع� ��زي� ��ز س� � �ع � ��ود ال� �ب ��اب� �ط�ي�ن
ال �ث �ق��اف �ي��ة م� ��ن ان� �ش ��ط امل��ؤس �س��ات
ال� �ث� �ق ��اف� �ي ��ة ف � ��ي ال � �ع� ��ال� ��م ف � ��ي ن �ش��ر
ال�ث�ق��اف��ة وال �ع �م��ل ع�ل��ى ن�ش��ر ثقافة
ال � � �ت� � ��واص� � ��ل ال � � �ح � � �ض� � ��اري ون � �ش ��ر
ال� �ح ��وار ب�ي�ن ش �ع��وب ال �ع��ال��م وه��ذا
مادأبت عليه املؤسسة في اقامتها
ل� ��دورت � �ه� ��ا ال� �ح ��ال� �ي ��ة ف � ��ي ج��ام �ع��ة
اك� �س� �ف ��ورد ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة ال �ع��ري �ق��ة
م �س �ت �ض �ي �ف��ة ش� �خ� �ص� �ي ��ات ع��امل �ي��ة
كبيرة م��ن رؤس��اء دول وحكومات
وج��ام�ع��ات ومثقفني م��ن اج��ل نشر
ث�ق��اف��ة ال �ح��وار وال�ت�س��ام��ح والعمل

املشترك وذلك تحت عنوان (عاملنا
وال � �ت � �ح� ��دي� ��ات ام ��ام� �ن ��ا م �ش �ت��رك��ة)
م �س �ت �ش �ع��رة امل ��ؤس� �س ��ة ورئ �ي �س �ه��ا
السيد البابطني بأهمية التحديات
التي ت��واج��ه العالم وال مناص من
م ��واج� �ه ��ة ال �ت �ح ��دي ��ات اال ب��ال�ع�م��ل
امل�ش�ت��رك ال�ف�ع��ال ل�ل�خ��روج بأفضل
ال �ط��رق واالع� �م ��ال م��ن اج ��ل ص��ال��ح
العالم بأكمله ومن أجل ذلك بذلت
مؤسسة البابطني الثقافية الجهود
الكبيرة والحثيثة من اجل تكاتف
العالم في مواجهة التحديات.

مبارك الخرينج

حمدان العازمي يسأل العبيدي
عن تعيين القبندي ملحقا صحيا
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
سؤاال لوزير الصحة علي العبيدي
ج � ��اء ف� �ي ��ه  :ن� �م ��ى ال � ��ى ع �ل �م �ن��ا ان
وزارة ال�ص�ح��ة ق��د خ��اط�ب��ت وزارة
الخارجية ودي��وان الخدمة املدنية
ل �ت �ع �ي�ين ال �س �ي��د م� �ب ��ارك ال �ق �ب �ن��دي
م �ل �ح �ق��ا ص �ح �ي��ا ف ��ي امل ��ان �ي ��ا  ،ل��ذا
يرجى افادتي وتزويدي باالتي :
 -١م��ا صحة االن �ب��اء ح��ول قيام
وزارة ال �ص �ح��ة ب��ان �ه��اء اج � ��راءات
تعيني املذكور اعاله ملحقا صحيا
في املانيا ؟

 -٢م� ��ا امل� �ن� �ص ��ب ال � � ��ذي ي� �ت ��واله
املذكور حاليا في وزارة الصحة ؟
 -٣ما الشروط الواجب توافرها
للتعيني في منصب ملحق صحي،
وه� ��ل ت �ن �ط �ب��ق ع �ل��ى امل ��ذك ��ور ه��ذه
الشروط ؟
 -٤ي��رج��ى ت��زوي��دي بمخاطبات
وزارة الصحة للخارجية والخدمة
املدنية في هذا الشأن ؟
 - 5ي��رج��ى ت ��زوي ��دي ب�م��ؤه�لات
وخ �ب��رات امل��ذك��ور وامل�ن��اص��ب التي
توالها.

حمدان العازمي

الكندري :العمير وعد بحل قضية
تسريح  80كويتيا من شركة بالنفط
اك� ��د ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ك �ن��دري ان
وزي ��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س االم��ة
وزي � ��ر ال �ن �ف��ط د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وع��د
ب��إن �ه��اء ق �ض �ي��ة ت �س��ري��ح  80م��وظ�ف��ا
ك��وي �ت �ي��ا م ��ن ع� �ق ��ود اح� � ��دى ش��رك��ات
النفط.
وقال الكندري في تصريح صحفي
ان � ��ه ت ��م االت � �ص� ��ال ب ��ال ��وزي ��ر ال�ع�م�ي��ر
وم �ط��ال �ب �ت��ه ب� ��االس� ��راع ب �ح��ل ق�ض�ي��ة
املوظفني الكويتيني الذين سرحوا عن
العمل بعد ان كانوا يعملون لصالح
م �ق��اول ح�ص��ل ع�ل��ى ع�ق��ود ف��ي شركة
ن�ف��ط ال�خ�ل�ي��ج م�ش�ي��را ال��ى ان ال��وزي��ر

ال �ع �م �ي��ر وع � ��د ب ��ان� �ه ��اء م��وض��وع �ه��م
وت ��وزي� �ع� �ه ��م ع� �ل ��ى ش � ��رك � ��ات ال �ن �ف��ط
االخ � ��رى .وق ��ال ال �ك �ن��دري ان امل�س��اس
ب � ��أي م ��وظ ��ف ك��وي �ت��ي ف ��ي ق �ط��اع��ات
الحكومة والخاص وشركات البترول
مرفوض وان أي تسريح عن العمل او
فصل من دون سند قانوني يعرض
الشركة او الوزارة للمساءلة موضحا
ان الدفاع عن املوظف الكويتي واجب
اساسي .وختم الكندري« :مستمرون
ف ��ي ال ��دف ��اع ع ��ن ح �ق��وق وم�ك�ت�س�ب��ات
امل� ��وظ� ��ف ال �ك ��وي �ت ��ي وال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف��ي
القطاعات النفطية».

فيصل الكندري
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«الدستور» ترصد مشاركات وفود المجلس خالل العطلة البرلمانية

مجلس األمة يوجه الدبلوماسية
البرلمانية لتعزيز دوره إقليميا ودوليا
قامت وفود مجلس
األمة منذ بداية العطلة
البرلمانية بزيارات
ومشاركات رسمية في
عدد من دول العالم في
اطار سعي المجلس إلى
تعزيز عالقاته بالبرلمانات
الدولية ،وحرصه على
تفعيل دوره في االتحادات
البرلمانية الخليجية
والعربية واإلسالمية
والدولية.
وتسعى الوفود البرلمانية
لمجلس األمة الى تعزيز
سياسة الدبلوماسية
البرلمانية التي أعلنها
رئيس المجلس مرزوق
الغانم منذ بداية الفصل
التشريعي الرابع عشر من
أجل تنسيق المواقف مع
البرلمانات الدولية.
وتأتي مشاركات الوفود
البرلمانية في اطار سعي
المجلس إلى تعزيز عالقاته
بالبرلمانات الدولية وحرصه
على تفعيل دوره على
الصعد البرلمانية العربية
واإلقليمية والدولية.
وفيما يلي جوالت وفود
مجلس األمة على العديد
من دول العالم مابين
زيارات رسمية وحضور
اجتماعات ومؤتمرات
إليصال وجهة النظر
الكويتية وتعزيز التعاون
في المجال التشريعي بين
مجلس األمة وبرلمانات
العالم.

وفود الصداقة
البرازيل و لوكسمبورغ:
الصداقة السادسة
• م� ��ن  27س�ب�ت�م��ر إل � ��ى 7اك �ت��وب��ر
ال� � �ج � ��اري ق� � ��ام وف� � ��د م �ج �م ��وع ��ة ل�ج�ن��ة
الصداقة البرملانية السادسة برئاسة
النائب عسكر العنزي ب��زي��ارة رسمية
إلى جمهوريتي البرازيل ولوكسمبورغ
ف ��ي إط� ��ار ت �ع��زي��ز ع �م��ل ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
البرملانية وتفعيل التعاون بني لجان
ال�ص��داق��ة الكويتية م��ع كلتا الدولتني
وال��دف��ع بالعالقات املشتركة إل��ى آف��اق
أرحب وأشمل.
وض � ��م وف � ��د ال � �ص� ��داق� ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال� �ن ��واب د .م�ح�م��د ال �ح��وي �ل��ة وم��اض��ي
ال � �ه ��اج ��ري وم �ح �م ��د ال � �ب � ��راك وف � ��ارس
العتيبي.
ف ��ي ال� �ب ��رازي ��ل ال �ت �ق��ى ال ��وف ��د خ�ل�ال
ال � ��زي � ��ارة ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ال �ج �م �ه��وري��ة
البرازيلية ميشيل تامر ونائب رئيس
م �ج �ل��س ال � �ن� ��واب ال� �ب ��رازي� �ل ��ي وال ��دي ��ر
مانايو ورئ�ي��س العالقات الدولية في
مجلس ال�ش�ي��وخ ال�ب��رازي�ل��ي اليوسيو
ن �ي��ون �ي��س ورئ� �ي� �س ��ة ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
ال �خ��ارج �ي��ة ب��ال �ب��رمل��ان ال �ب��رازي �ل��ي جو
م � ��وراي � ��س ورئ � �ي� ��س ف ��ري ��ق ال� �ص ��داق ��ة
البرملانية البرازيلية العربية وانسون
ري� �ب� �ي ��رو ،ح �ي��ث ج� ��رى م �ن��اق �ش��ة س�ب��ل
تعزيز التعاون بني البلدين الصديقني
وبحث ع��ددا من االتفاقيات البرملانية
امل� �ش� �ت ��رك ��ة .ك �م��ا ب �ح��ث ال ��وف ��د اي �ض��ا
وع �ض��و م�ج�ل��س ال �ش �ي��وخ ال�ب��رازي�ل��ي
ك��ري �س �ت��وف��ام ب ��وارك ��ي ت�ش�ك�ي��ل لجنة
نيابية خاصة في البرملان البرازيلي
ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ورح ��ب ب��وارك��ي بهذا
االقتراح.
وف � � ��ي ل ��وك� �س� �م� �ب ��ورغ ب� �ح ��ث وف ��د
الصداقة البرملانية الكويتي ورئيس
ب � ��رمل � ��ان ل ��وك � �س � �م � �ب ��ورغ م � � � ��ارس دي
ب��ارت��ول��وم �ي��و وت �م��ت م �ن��اق �ش��ة سبل
ت�ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ال�ث�ن��ائ��ي وال�ع�لاق��ات
ب�ين البلدين خ��اص��ة أن لوكسمبورغ
ت � �ت� ��ول� ��ى ح� ��ال � �ي� ��ًا رئ� � ��اس� � ��ة االت� � �ح � ��اد
االوروب � � ��ي ،ك�م��ا ال�ت�ق��ى اي �ض��ا رئ�ي��س
ل�ج�ن��ة ال� �ش ��ؤون ال �خ��ارج �ي��ة وال ��دف ��اع
ف��ي ب��رمل��ان لوكسمبورغ م��ارك انجيل
ال�ل��ذي��ن أك��دا عمق ال�ع�لاق��ات الثنائية
ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن ورغ� �ب ��ة دول � ��ة ال �ك��وي��ت
ف � ��ي اك � �ت � �س� ��اب ال � �خ � �ب� ��رة م � ��ن ب ��رمل ��ان
ل��وك �س �م �ب��ورغ الس �ي �م��ا ف ��ي م �ج��االت
ال� �ت� �ش ��ري ��ع واالق� � �ت� � �ص � ��اد وال �ت �ع �ل �ي��م
والضمان االجتماعي.
وت� ��أت� ��ي ال � ��زي � ��ارة ض �م ��ن ب��رن��ام��ج
مجلس االم��ة ال��ذي يهدف ال��ى تعزيز
العالقات الثنائية ب�ين دول��ة الكويت
ودول اخرى في العالم.

املعني بترتيب سياسات االستثمارات
والعالقات التجارية لبحث االستفادة
ال� �ق� �ص ��وى م� ��ن ال� �ت� �ج ��رب ��ة ال �س ��وي ��دي ��ة
ف ��ي م �ج��ال ال�ت�ن�م�ي��ة وت �ح �س�ين ال�ب�ن�ي��ة
التحتية ونظم املعلومات.

العاهل األردني امللك عبدالله الثاني مرحبا بنائب رئيس مجلس األمة مبارك الخرينج

كوستاريكا :الصداقة البرلمانية
الكويتية الكوستاريكية
• م��ن  5إل��ى  7أك�ت��وب��ر ال �ج��اري ق��ام
وف � ��د م �ج �م��وع��ة ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ك��وس �ت��اري �ك �ي��ة ب��رئ��اس��ة
ال �ن��ائ��ب د.ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة وع �ض��وي��ة
النائب سيف العازمي بزيارة رسمية
إلى جمهورية كوستاريكا.
ون��اق��ش ال��وف��د خ�ل�ال ال��زي ��ارة سبل
دع ��م وت �ع��زي��ز ال �ت �ع��اون ع�ل��ى الصعيد
البرملاني وتفعيل دور لجنتي الصداقة
ال�ب��رمل��ان�ي��ة ف��ي ال�ب�ل��دي��ن ب�م��ا يسهم في
دع��م أوج��ه ال�ت�ع��اون بينهما ف��ي شتى
املجاالت.
وال �ت �ق ��ى ال ��وف ��د رئ� �ي ��س ج �م �ه��وري��ة
كوستاريكا ل��وي��س غييرمو سوليس
ال � ��ذي وع� ��د خ�ل��ال ال �ل �ق��اء ب ��دع ��م دول ��ة
الكويت ف��ي الحصول على مقعد غير
دائم في مجلس األمن السيما أن دولة
الكويت دعمت سابقا كوستاريكا في
ال�ح�ص��ول ع�ل��ي مقعد ل�ه��ا ف��ي مجلس
األم � ��ن ،إض��اف��ة إل ��ى ال��رغ �ب��ة ب��اإلس��راع
ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ االت �ف��اق �ي �ت�ين ح ��ول ح�م��اي��ة
االس�ت�ث�م��ار ال�خ��ارج��ي وم�ن��ع االزدواج
الضريبي.
واج �ت �م��ع ال ��وف ��د خ�ل�ال ال ��زي ��ارة مع
رئ� �ي ��س ال� �ك ��ون� �غ ��رس ال �ك��وس �ت��اري �ك��ي
رفائيل اورتيز
ون� �ق ��ل رس ��ال ��ة م ��ن رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األمة مرزوق الغانم تضمنت العالقات
الثنائية ودعوة رسمية له لزيارة دولة
الكويت حيث رحب بها.
وع�ق��د ال��وف��د وال�ف�ع��ال�ي��ات النيابية
ال�ك��وس�ت��اري�ك�ي��ة اج�ت�م��اع��ات س ��واء مع
رئ �ي �س��ة امل �ف��وض �ي��ة ل� �ش ��ؤون ال �ت �ج��ارة
وال�ع�لاق��ات ال�خ��ارج�ي��ة ال��دول�ي��ة نتاليا

ديارز ورئيسة وأعضاء لجنة الصداقة
الكوستاريكية  -الكويتية.
ك �م��ا اج �ت �م��ع ال ��وف ��د ون ��ائ ��ب وزي ��ر
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ون� ��ائ� ��ب وزي � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
ال �خ��ارج �ي��ة ح �ي��ث ت ��م ت� �ب ��ادل وج �ه��ات
ال �ن �ظ��ر ف��ي ك�ي�ف�ي��ة ت�ف�ع�ي��ل االت �ف��اق �ي��ات
الثنائية بني البلدين وال��دع��م املتبادل
ب�ي��ن ال �ب �ل ��دي ��ن ف� ��ي امل� �ح ��اف ��ل ال ��دول �ي ��ة
وفرص االستثمار.
وزار الوفد كذلك الشركة الحكومية
املختصة بالصناعات البترولية واطلع
على تجاربها ف��ي ه��ذا امل�ج��ال وأطلع
ع �ل��ى ال �ف ��رص االس �ت �ث �م��اري��ة ب�ق�ط��اع��ي
النفط واملوانئ في كوستاريكا.
استونيا والسويد:
الصداقة األولى
• م ��ن  8إل� ��ى  14اك �ت ��وب ��ر ال �ج ��اري
ق��ام وف��د مجموعة الصداقة البرملانية
األولى برئاسة النائب سعود الحريجي
بزيارة رسمية إلى جمهورية استونيا
ومملكة السويد.
وض� � ��م ال� ��وف � ��د اض � ��اف� ��ة ل �ل �ح��ري �ج��ي
النواب د.أحمد مطيع وحمدان العازمي
وحمود الحمدان ومحمد الهدية.
ف �ف��ي اس �ت��ون �ي��ا ال �ت �ق��ى ال��وف��د خ�لال
الزيارة عددًا من املسؤولني االستونيني
ع �ل��ى رأس� �ه ��م رئ �ي��س م �ج �ل��س ال �ن��واب
االستوني ايكي نستور ووكيل وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة االس �ت��ون �ي��ة ب ��ول ت�ي�س��ال��و
ورئ �ي��س ه�ي�ئ��ة اس�ت��ون�ي��ا االل�ك�ت��رون�ي��ة
ك� ��ارل� ��ي س��وف �ي �س �ي �ل��د ورئ � �ي� ��س غ��رف��ة
ت� �ج ��ارة وص �ن��اع��ة اس �ت��ون �ي��ا ت��وم��اس
لومان حيث تم بحث العالقات الثنائية
ب�ين البلدين وس�ب��ل تعزيزها السيما
فيما يتعلق بالجانب البرملاني وكذلك
افاق التعاون االقتصادي املشترك بني

الكويت وجمهورية استونيا وناقش
الوفد كذلك توقيع الكويت واستونيا
ات� �ف ��اق� �ي ��ة ب � �ش� ��أن ت �ش �ج �ي ��ع وح� �م ��اي ��ة
االس� �ت� �ث� �م ��ارات ب �ي�ن ال �ب �ل��دي��ن وك��ذل��ك
توقيع اتفاقية أخرى لتجنب االزدواج
الضريبي.
وف� � ��ي ال� �س ��وي ��د ع� �ق ��د ال� ��وف� ��د خ�ل�ال
ال� � � ��زي� � � ��ارة س� �ل� �س� �ل ��ة اج � �ت � �م� ��اع� ��ات م��ع
م� �س ��ؤول�ي�ن ف� ��ي ال �ح �ك ��وم ��ة وال� �ب ��رمل ��ان
ال� �س ��وي ��دي ب �ي �ن �ه��م ال �ن ��ائ ��ب االول ف��ي
البرملان السويدي توبياس بيلستروم
ووك �ي ��ل وزارة ال �خ��ارج �ي��ة ال�س��وي��دي��ة
م ��اغ �ن ��وس ه �ي �ل �غ��ري��ن ووزي � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون األعمال واالبتكارات السويدي
أوس �ك��ار س�ت�ي�ن�س�ت��روم ورئ �ي��س لجنة
ال � � �ش� � ��ؤون ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة ف � ��ي ال� �ب ��رمل ��ان
السويدي كينيث فورسالند.
وعقد الوفد العديد من اللقاءات على
املستوى البرملاني هو ولجنة الشؤون
الدولية ولجنة الصناعة والتجارة في
ال �ب��رمل��ان ال �س��وي��دي ب��اإلض��اف��ة للجنة
ال��دس �ت��وري��ة ول�ج�ن��ة ش ��ؤون ال�ع�لاق��ات
ال�خ��ارج�ي��ة ،حيث تمت مناقشة اوج��ه
ال � �ت � �ع ��اون ال� ��دس � �ت� ��وري ب�ي��ن ال �ب �ل��دي��ن
والقواسم املشتركة بينهما في املجال
التشريعي ،كما حضر الوفد احدى اهم
جلسات البرملان التي ناقشت السياسة
العامة للحكومة السويدية.
وال�ت�ق��ى ال��وف��د ك��ذل��ك أع �ض��اء لجنة
ال�ص�ن��اع��ة وال �ت �ج��ارة ال�ب��رمل��ان�ي��ة حيث
ت �م��ت م �ن��اق �ش��ة س �ب��ل ت �ع��زي��ز ال �ت �ب��ادل
ال� �ت� �ج ��اري وال �ص �ن ��اع ��ي ب �ي�ن ال �ك��وي��ت
والسويد اضافة الى التشريعات التي
ت�خ�ل��ق ب�ي�ئ��ة اق �ت �ص��ادي��ة واس�ت�ث�م��اري��ة
مناسبة.
ك �م��ا ال �ت �ق��ى ال ��وف ��د خ �ل��ال ال ��زي ��ارة
أع � �ض� ��اء م �ك �ت��ب ال � �ت � �ج ��ارة ال �س ��وي ��دي

بروكسل :الصداقة الثانية
• م��ن  4ال��ى  7اكتوبر ال �ج��اري ،قام
وف � ��د م �ج �م��وع��ة ال� �ص ��داق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
الثانية ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
االم��ة م�ب��ارك الخرينج ب��زي��ارة رسمية
إلى بلجيكا.
وضم الوفد باالضافة الى الخرينج
النائبني صالح عاشور وماجد موسى.
وت ��أت ��ي زي� � ��ارة ال ��وف ��د ض �م��ن م �ه��ام
لجان الصداقة البرملانية التي تهدف
إل��ى توطيد وت�ع��زي��ز ع�لاق��ات التعاون
املشتركة بني مجلس األمة والبرملانات
ف ��ي ال � � ��دول ال �ش �ق �ي �ق��ة وال �ص ��دي �ق ��ة ف��ي
مختلف املجاالت.
وناقش الوفد خالل الزيارة العالقات
ال �ث �ن ��ائ �ي ��ة وق� �ض ��اي ��ا م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق
األوسط في اول زيارة للوفد البرملاني
بعد االن�ت�خ��اب��ات البلجيكية االخ�ي��رة.
وعقد الوفد برئاسة الخرينج سلسلة
م� ��ن االج � �ت � �م ��اع ��ات ه� ��و وم � �س ��ؤول ��ون
ف��ي ال �ح �ك��وم��ة ال�ب�ل�ج�ي�ك�ي��ة ون � ��واب في
ال�ب��رمل��ان البلجيكي ت�ط��رق��ت إل��ى سبل
ت �ع��زي��ز ال �ع�ل�اق ��ات ف ��ي امل� �ج ��االت ك��اف��ة
السيما املجال السياسي واالقتصادي
وت �ط ��رق ��ت أي �ض ��ًا إل� ��ى رف� ��ع ت��اش �ي��رات
ال��دخ��ول (ش�ي�ن�غ��ن) ال ��ى دول االت �ح��اد
االوروبي عن املواطنني الكويتيني.
وعقد الوفد محادثات منفصلة هو
ومسؤولو وزارة الخارجية البلجيكية
وأعضاء مجلس الشيوخ.
والتقى الوفد البرملاني الكويتي مع
رئيس قسم الشرق األوس��ط في وزارة
ال�خ��ارج�ي��ة البلجيكية ج��ون فيركامن
وبحث الطرفان سبل تطوير العالقات
ال� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة س� �ي ��اس� �ي ��ا واق � �ت � �ص� ��ادي� ��ا،
ك �م��ا ت �ط��رق��ا ال ��ى ال �ق �ض��اي��ا اإلق�ل�ي�م�ي��ة
واستثمارات الكويت في بلجيكا.
وش� � � � � ��ارك ف� � ��ي االج� � �ت� � �م � ��اع ك� � ��ل م��ن
املسؤول عن العالقات بدول الخليج في
الخارجية البلجيكية بيير بروسيرمان
ومستشار وزي��ر الخارجية البلجيكي
س �ي �ب �ي��ل دي ك ��ارت� �ي� �ي ��ه وال �س �ي ��اس ��ي
البلجيكي ديدييه ريندرز.
كما التقى وف��د مجموعة الصداقة
رئ �ي��س م�ج�م��وع��ة ال �ص��داق��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
البلجيكية االن ديستكسي.
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 10زيارات ومشاركات رسمية لوفود
المجلس خالل العطلة البرلمانية
تتمة المنشور ص06
مشاركات أخرى
األردن:
زيارة رسمية
• م ��ن  28إل ��ى  31ي��ول �ي��و ق��ام
وف� ��د ب��رمل��ان��ي م ��ن م �ج �ل��س األم ��ة
ب��رئ��اس��ة ن��ائ��ب رئ �ي��س امل�ج�ل��س
م�ب��ارك الخرينج ب��زي��ارة رسمية
الى االردن التقى خاللها العاهل
االردن � � ��ي امل �ل��ك ع �ب��دال �ل��ه ال �ث��ان��ي
ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله
ال �ن �س��ور ال � ��ذي وص� ��ف ال�ت�ج��رب��ة
ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��ي
ال �ك��وي��ت ب��ان �ه��ا ن� �م ��وذج وم �ث��ال
ي �ح �ت��ذى ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ع��رب �ي��ة،
مشيدًا باالستثمارات الكويتية
ف � � ��ي االردن ب� �ص� �ف� �ت� �ه ��ا اك � �ب� ��ر
استثمارات للقطاع الخاص في
االردن.
وال�ت�ق��ى ال��وف��د رئ�ي��س مجلس
االع� �ي ��ان األردن� � ��ي ع �ب��د ال � ��رؤوف
ال��رواب��دة ،كما ق��ام ال��وف��د ب��زي��ارة
ال��ى مقر مجلس ال�ن��واب االردن��ي
وال �ت �ق��ى خ�لال�ه��ا رئ �ي��س مجلس
النواب االردن��ي عاطف الطراونة
ون��ائ��ب ال��رئ�ي��س اح�م��د الصفدي
والنائب الثاني لرئيس مجلس
ال� �ن ��واب س�ل�ي�م��ان ال��زب��ن ون��واب��ا
وم� � �س � ��ؤول �ي��ن ل� �ل� �ت� �ب ��اح ��ث ح� ��ول
قضايا برملانية مشتركة.
وضم الوفد إضافة الى كل من
النائبني حمدان العازمي وماجد
م��وس��ى ع ��ددًا م��ن امل �س��ؤول�ين في
االمانة العامة ملجلس االمة.
اندونيسيا:
اجتماع اللجنة التنفيذية
للشؤون االقتصادية
• م� ��ن  19إل � ��ى  20أغ �س �ط��س
 2015شارك وفد برملاني برئاسة
العضو د .عوده الرويعي يرافقه
ال� �ن ��ائ� �ب ��ان د .خ �ل �ي ��ل ع� �ب ��د ال �ل��ه
وم��اض��ي ال �ه��اج��ري ف��ي اج�ت�م��اع
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي ��ة ال ��دائ � �م ��ة
ل� �ل� �ش ��ؤون االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وال � ��ذي
عقد ف��ي العاصمة اإلندونيسية
جاكارتا.
ون ��اق ��ش االج� �ت� �م ��اع م��وض��وع
رب��ط النمو االقتصادي بأهداف
ال�ت�ن�م�ي��ة امل �س �ت��دام��ة ف ��ي ال �س�لام
واالزده� � � � � � � ��ار وم � � �س� � ��ودة ال � �ق � ��رار
ال� � � �خ � � ��اص ب� � �ض� � �م � ��ان ال � �ج � �ه� ��ود

وفود مجلس
األمة تنقل
تجربة الكويت
الديمقراطية
ومسيرتها الرائدة
بالمنطقة

جانب من مشاركات الوفد البرملاني برئاسة الحريجي في السويد

لتحقيق النمو االقتصادي.
تونس:
جلسة افتتاحية للبرلمان
العربي
• من  6ال��ى  8اكتوبر الجاري
ش ��ارك وف ��د ب��رمل��ان��ي م��ن مجلس
األم � ��ة ف ��ي ال �ج �ل �س��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة
األول��ى ل��دور االنعقاد ال��راب��ع من
الفصل التشريعي األول للبرملان
العربي والتي عقدت في تونس،
وذلك في قمة طارئة لبحث ملفي
اإلره ��اب وال �ت��دخ�لات الخارجية
في شؤون الدول العربية السيما
في منطقة الخليج العربي.

وض� � ��م ال � ��وف � ��د ف � ��ي ع �ض��وي �ت��ه
نائب رئيس مجلس األمة عضو
البرملان العربي مبارك الخرينج
ون��ائ��ب رئ �ي��س ال �ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي
محمد الجبري والنائب د .محمد
الحويلة.
ون��اق��ش االج �ت �م��اع التصديق
على مضبطة الجلسة السادسة
م� ��ن دور االن� �ع� �ق ��اد ال� �ث ��ال ��ث م��ن
الفصل التشريعي االول للبرملان
ال �ع��رب��ي وال �ت��ي ع �ق��دت ف��ي مقر
األم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة ل�ج��ام�ع��ة ال ��دول
العربية بالقاهرة يوم  14يونيو
املاضي.
ك �م��ا ن ��اق ��ش االج� �ت� �م ��اع أي �ض��ًا

نائب رئيس البرازيل مرحبا بوفد مجلس األمة برئاسة النائب عسكر العنزي

تقارير اللجان الدائمة وهي لجنة
ال�ش��ؤون الخارجية والسياسية
واألم ��ن ال�ق��وم��ي ولجنة ال�ش��ؤون
االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وامل ��ال � �ي ��ة ول �ج �ن��ة
ال�ش��ؤون التشريعية والقانونية
وحقوق اإلنسان ولجنة الشؤون
االجتماعية والتربوية والثقافة
وامل � � � ��رأة وال� �ش� �ب ��اب إض� ��اف� ��ة إل��ى
ت �ق��اري��ر م �ش��ارك��ة وف ��ود ال�ب��رمل��ان
العربي في املهام الخارجية.
الدوحة :اجتماع تنسيقي
برلماني خليجي
• في  6اكتوبر الجاري ترأس
ال� �ن ��ائ ��ب أح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب��ي وف��د

م �ج �ل��س األم� � ��ة ال� � ��ذي ش� � ��ارك ف��ي
االجتماع التنسيقي االول للجنة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل�ع�ن�ي��ة
ب� �ت� �ع ��زي ��ز ال � �ع�ل��اق� ��ات ب ��ال� �ب ��رمل ��ان
االوروبي الذي عقد في الدوحة.
وض� ��م وف� ��د م �ج �ل��س األم � ��ة في
ع�ض��وي�ت��ه األم�ي��ن ال �ع ��ام ملجلس
األمة عالم الكندري.
وت�ط��رق اللقاء التنسيقي الى
ع��دد م��ن امل��وض��وع��ات البرملانية
ال �ح �ي��وي��ة ال� �ت ��ي ت �ه��م ال �ج��ان �ب�ين
الخليجي واالوروبي ،كما ناقش
االه ��داف الرئيسية م��ن ال��زي��ارات
امل � ��زم � ��ع ان ت � �ق� ��وم ب� �ه ��ا ال �ل �ج �ن��ة
البرملانية الخليجية الى البرملان
االوروبي.
وجاء انشاء اللجنة البرملانية
ال� �خ� �ل� �ي� �ج� �ي ��ة امل� �ع� �ن� �ي ��ة ب �ت �ع��زي��ز
ال� �ع�ل�اق ��ات ب��ال �ب��رمل��ان االوروب� � ��ي
خ�ل�ال اج �ت �م��اع رؤس� ��اء مجالس
ال� � �ش � ��ورى وال � � �ن� � ��واب وال ��وط� �ن ��ي
واالم� � ��ة ب � ��دول م �ج �ل��س ال �ت �ع��اون
ال� ��ذي ع �ق��د ف��ي ال �ك��وي��ت ف��ي ع��ام
.2013
لندن :التحقيق
في أوضاع مكتب االستثمار
• وف ��ي ال �ف �ت��رة م��ن  24يوليو
إل � ��ى  1أغ� �س� �ط ��س  2015ش� ��ارك
وف��د برملاني يضم أعضاء لجنة
ال �ت �ح �ق �ي��ق ف � ��ي أوض � � � ��اع م �ك �ت��ب
االس � �ت � �ث � �م� ��ار ب� �ل� �ن ��دن وامل� �ك ��ات ��ب
األخ� � ��رى ح� ��ول ال �ع ��ال ��م ،ب��رئ��اس��ة
رئ� �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال� �ن ��ائ ��ب م�ح�م��د
ناصر الجبري.
وق � � ��ام ال� ��وف� ��د ب � ��زي � ��ارة م�ك�ت��ب

االس �ت �ث �م��ار ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ل�ن��دن
وااللتقاء باملسؤولني فيه وضم
ال��وف��د إل��ى ج��ان��ب ال�ج�ب��ري مقرر
اللجنة النائب ماضي الهاجري،
وأع�ض��اء اللجنة النائبني خليل
الصالح وسلطان اللغيصم.
مصر والسودان:
زيارة األمين العام لمجلس
األمة
• وف� ��ي ال �ف �ت��رة م ��ن  2إل� ��ى 6
أغسطس  2015ق��ام األم�ين العام
مل� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ع �ل ��ام ال� �ك� �ن ��دري
ب� ��زي� ��ارة إل� ��ى م �ص��ر وال � �س� ��ودان،
ل �ل �ت �ن �س �ي��ق ب �ي��ن ال � �ج � �ه� ��ات ذات
الصلة االخ�ت�ص��اص بما يتعلق
ب� �ت� �ط ��وي ��ر ال � �ع � �م� ��ل ف � ��ي األم � ��ان � ��ة
العامة ملجلس األمة واالستفادة
م ��ن ال �خ �ب��رات ال �ق��ان��ون �ي��ة ب�ش��أن
املستشارين القانونيني ف��ي كال
البلدين الشقيقني .
ف �ف ��ي م �ص ��ر ال �ت �ق ��ى ال �ك �ن ��دري
خ �ل��ال ال � ��زي � ��ارة رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � �ق � � �ض� � ��اء األع � � � �ل � � ��ى ف � � ��ي م �ص ��ر
امل �س �ت �ش��ار أح� �م ��د ج� �م ��ال ال��دي��ن
ورئ �ي��س م�ج�ل��س ال ��دول ��ة رئ�ي��س
املحكمة االدارية العليا املستشار
ال� ��دك � �ت� ��ور ج � �م� ��ال ن� � ��دا ورئ� �ي ��س
ج ��ام� �ع ��ة األزه� � � ��ر ال ��دك � �ت ��ور ع�ب��د
الحى عزب.
وف��ي ال�س��ودان التقى الكندري
رئ� � � �ي � � ��س ج � ��ام � � �ع � ��ة ال � � �خ � ��رط � ��وم
ال � �ب� ��روف � �ي � �س � ��ور أح� � �م � ��د م �ح �م��د
سليمان.
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األزمة الرياضية :حل اتحاد كرة القدم
شهد الشارع الكويتي
غضبا عارما جراء
إعالن االتحاد الدولي
لكرة القدم «فيفا»
يوم السادس عشر
من أكتوبر الجاري
تعليق عضوية االتحاد
الكويتي وإيقاف
النشاط الكويتي لكرة
القدم االمر الذي
رفضه عموم المجتمع
الكويتيبكافة اطيافه
واتجاهاته سواء كان
وغير رياضي
رياضيا ا 
مطالبين السلطتين
بإيجاد حلول تنقذ
مستقبل رياضة الكويت
من شبح االيقاف
يشمل العديد من
الذ 
االتحادات وبات وشيكا
للباقيمنها األمر الذي
يضر بالمصلحة العامة
كون الرياضة شريانا
رئيسيايغذيطاقات
الشباب وحافزا ألبناء
يكافة
الكويت ف 
المحافل.
واستجاب أعضاء مجلس
األمة لمطالب الشارع
سواء بالتنديد بالقرار
واعتبار أنه قرار مجحف
كما أنه يعد تدخ ً
ال
في الشؤون الداخلية
الكويتية أو بالمشاركة
الفعلية مع الحكومة
من خالل اجتماع
لوزان الذي رفضوا فيه
ايقاف النشاط الرياضي
بالمطلق.

بيان «فيفا»
وك��ان االت�ح��اد ال��دول��ي لكرة القدم
«ف� �ي� �ف ��ا« ق ��د أع� �ل ��ن ت �ع �ل �ي��ق ع �ض��وي��ة
االت � �ح ��اد ال �ك��وي �ت��ي ب �م �ف �ع��ول ف ��وري
بحجة تعارض قوانينه املحلية مع
القوانني الدولية.
وج� ��اء ف ��ي ب �ي��ان «ف �ي �ف��ا» :ن ��ود ان
نذكر باالنعكاسات املباشرة لإليقاف
على ال�ك��رة الكويتية وسيرفع ق��رار
االي� � �ق � ��اف ع� �ن ��دم ��ا ي �ت �م �ك��ن االت � �ح ��اد
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل � �ك ��رة ال � �ق� ��دم واالع � �ض� ��اء
ف�ي��ه (االن ��دي ��ة) م��ن ال�ق�ي��ام بنشاطهم
وواجباتهم بطريقة مستقلة.
تداعيات اإليقاف
ون�ت�ي�ج��ة ل �ه��ذا ال� �ق ��رار ل ��ن يتمكن
اي ف��ري��ق ك ��ان م ��ن ال �ك��وي��ت (ب�ي�ن�ه��ا
االندية) من اجراء اي اتصال رياضي
دول��ي (استنادًا ال��ى امل��ادة  14الفقرة
 3م ��ن ق ��ان ��ون ف �ي �ف��ا) ك �م��ا ل ��ن ي �ك��ون
باستطاعة االت �ح��اد الكويتي او اي
من اعضائه او مسؤوليه االستفادة
م��ن اي م�ش��اري��ع تنموية «ن ��دوات او
تدريبات» يجريها االتحادان الدولي
أو االسيوي».
وي � � � ��ؤدي ق � � ��رار «ف � �ي � �ف ��ا» ب ��إي �ق ��اف
الكويت الى تجميد مشاركة منتخب
ال�ك��وي��ت ف��ي التصفيات امل��ؤه�ل��ة الى
مونديال روس�ي��ا  2018وك��أس اسيا
 2019في االمارات وايضا الى تجميد
مشاركة فريقي القادسية والكويت
ف ��ي ك ��أس االت� �ح ��اد االس� �ي ��وي وه�م��ا
باتا على وشك التأهل الى النهائي.
وت �ف��اع��ل ن� ��واب م��ع ق� ��رار اإلي �ق��اف
ب��ات �ج��اه م�ح��اس �ب��ة امل�ت�س�ب�ب�ين ب�ه��ذا
اإلي �ق��اف ال��ذي��ن اش�ت�ك��وا ال�ك��وي��ت إلى
جهات دول�ي��ة دون سند أو مبرر إال
ل�ت�ع��ارض مصالحهم م��ع م��ا أق��ر من
ق ��وان �ي�ن م �ح �ل �ي��ة ت �س �ت �ه��دف ت�ن�ظ�ي��م
النشاط املحلي فيما دعا نواب آخرون
إلى حل اتحاد كرة القدم واالتحادات
ال��راف�ض��ة لتطبيق ال�ق��وان�ين املحلية
م�ع�ت�ب��ري��ن أن إي �ق��اف ال �ن �ش��اط رب�م��ا
ي� �ك ��ون م� ��ن ص ��ال ��ح ال� �ك ��وي ��ت إع � ��ادة
هيكلة األوض ��اع الرياضية املتردية
وم �ط��ال �ب�ين ب��رف��ع دع� � ��اوى ق�ض��ائ�ي��ة
ضد ه��ؤالء املحرضني وض��د اللجنة
األومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة واالت �ح��اد ال��دول��ي
لكرة القدم.
إجراءات قانونية
وط� � ��ال� � ��ب ال� � �ن � ��ائ � ��ب د .ع� �ب ��دال� �ل ��ه
الطريجي وزير اإلعالم وزير الشباب
والرياضة باإلسراع بحل اتحاد كرة
القدم ورف��ع قضايا ض��ده في الكاس
ك��إج��راء ق��ان��ون��ي ث��م رف��ع ق�ض��اي��ا في
املحاكم السويسرية مؤكدا أن اللجنة
األومل �ب �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة وات� �ح ��اد ال �ك��رة
يتحمالن مسؤولية إي�ق��اف النشاط
الرياضي وال بد من معاقبتهما.
وق� � � ��ال ال� �ط ��ري� �ج ��ي إن امل ��واج� �ه ��ة

ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﺸﺎﻳﻊ

د .عبدالله الطريجي

الشايع :ﻛﻴﻒ
ﻳﻘﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﻓﻊ
ﺷﻜﻮﻯ ﺿﺪ ﺑﻠﺪﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ؟

الطريجي :مسرحية المعيوف :طالل
هزلية يجب وضع الفهد أوصل
األمور إلى طريق
حد لها
مسدود

ال �ح �ك��وم �ي��ة ب��ات��ت ض ��روري ��ة ل��وض��ع
حد للمسرحية الهزلية التي تعرض
ك� ��ل م ��وس ��م خ� �ص ��وص ��ا أن ال �ل �ج �ن��ة
األومل� �ب� �ي ��ة ال ��دول� �ي ��ة وات � �ح� ��اد ال �ك��رة
ال��دول��ي م �س �ي��ران م��ن ال �ك��وي��ت وذل��ك
ما ملسناه عندما ذهبنا أنا وزميلي
النائب عبدالله املعيوف إل��ى ل��وزان
مع الوفد الحكومي إذ رفضوا إعطاء
وزي��ر اإلع�لام محضر االجتماع رغم
أنه ممثل رسمي للدولة.
وكشف الطريجي عن اعتزامه بعد
ال �ت �ش��اور م��ع ال �ن ��واب ع�ل��ى امل�ط��ال�ب��ة
بعقد جلسة خ��اص��ة الط�ل�اع الشعب
ال �ك��وي �ت��ي وال� �ن ��واب ع �ل��ى م��ا دار في
االج �ت �م��اع وال�ت�ع�س��ف ال ��ذي ت�ع��رض

ل��ه ال��وف��د ال�ك��وي�ت��ي م��ن ق�ب��ل اللجنة
األوملبية الدولية مشددا على أهمية
خ ��روج ال�ج�ل�س��ة ب�ت��وص�ي��ات ح��ازم��ة
إليقاف املسرحية السمجة التي يعاد
عرضها بني فترة وأخرى.
وق��ال النائب عبدالله املعيوف إن
ح��ل امل�ش�ك�ل��ة ب�ي��د رئ�ي��س ات �ح��اد ك��رة
ف �ه��و م ��ن أوص� ��ل األم � ��ور إل ��ى ط��ري��ق
مسدود وهو من بيده الحل موضحا:
«ن�ح��ن حضرنا االج�ت�م��اع ف��ي ل��وزان
وعرفنا أن األم��ر مدبر واتحاد الكرة
ه��و م��ن سعى إل��ى مهلة  27ال�ج��اري
ألنها تصادف افتتاح دور االنعقاد
ملجلس األمة طمعا بإصدار مراسيم
ضرورة لتعديل القوانني».

مقر االتحاد الكويتي لكرة القدم

عبدالله املعيوف

ورأى امل �ع �ي��وف أن االع �ت��راض��ات
على ال�ق��وان�ين املحلية غير منطقية
حيث انها ال تتعارض م��ع القوانني
فمثال إنشاء األن��دي��ة الخاصة يكون
ع��ن ط��ري��ق هيئة ال�ش�ب��اب وال ب��د من
ت� ��واف ��ر  50ع� �ض ��وا ول� �ي ��س ش�خ�ص��ًا
ب� �م� �ف ��رده ي� �ن� �ش ��ىء ن� ��ادي� ��ا وال �ل �ج �ن��ة
االومل�ب�ي��ة ت��رى أن��ه ت��دخ��ل فيما نحن
ل��م ن�ش�ت��رط ع ��ددا ألع �ض��اء الجمعية
العمومية حتى يعتبر تدخال.
تدخل سافر
وﺃﻋﺮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﻓﻴﺼﻞ ﺍﻟﺸﺎﻳﻊ
ﻋﻦ ﺃﺳﻔﻪ ﻟﺼﺪﻭﺭ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﺑﺈﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ

ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺆﻛﺪﺍ ﺭﻓﺾ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ﻤﻟﺜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺗﺪﺧﻼ ﺳﺎﻓﺮﺍ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻧﻬﺎ
ﻭﺳﻴﺎﺩﺗﻬﺎ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻳﻊ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺻﺤﺎﻓﻲ
إﻥ ﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ ﺍألﺳﻰ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﻦﻴ
أﻥ ﻣﻦ ﺍﺷﺘﻜﻰ ﺿﺪ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻫﻮ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻟﻜﺮﺓ ﺍﻟﻘﺪﻡ ﻭﺍﻟﻠﺠﻨﺔ
ﺍﻻﻭﻤﻟﺒﻴﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﺘﺴﺎﺋﻼ :ﻛﻴﻒ
ﻳﻘﺒﻞ ﺷﺨﺺ ﺑﺮﻓﻊ ﺷﻜﻮﻯ ﺿﺪ ﺑﻠﺪﻩ
ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ؟
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺸﺎﻳﻊ أﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻦﻴ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻻ ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﺍﻟﻠﻮﺍﺋﺢ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻤﻟﻴﺜﺎﻕ األومل � �ب� ��ي ﺩﺍﻋﻴﺎ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻟﻠﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﻭﺭ ﻓﻲ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺔ ﻭﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﻭآﻟﻴﺔ ﺗﺴﺠﻴﻞ األﻋﻀﺎﺀ ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻊ
ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻼﻋﺐ ﻭﺍﺿﺢ أﺩﻯ إﻟﻰ ﺟﺰﺀ
ﻣﻤﺎ ﺗﻮﺍﺟﻬﻪ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻣﻦ
ﺗﺄﺧﺮ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻳﻊ :ﻳﺒﺪﻭ أﻥ ﺍﻟﺮﻗﺎﺑﺔ
ﺍﻟﺘﻲ ﻓﺮﺿﻬﺎ ﺍﻤﻟﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ
ﻭاألﻧﺪﻳﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻦﻴ
أﺛﺮﺕ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺒﻌﺾ فلجأوا
إﻟﻰ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺷﻜﻮﻯ
ﺿﺪ ﺑﻠﺪﻫﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺮﺭﺓ ﻭﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪﺓ
إﻟﻰ أي ﻭﻗﺎﺋﻊ أﻭ ﺣﻘﺎﺋﻖ ،ﻭأﺷﺎﺭ
إﻟﻰ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﺪﺧﻞ ﺳﺎﻓﺮ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻭﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻟﻢ ﻧﺴﻤﻊ ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ
أﻱ ﺷﻜﻮﻯ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﻼﺗﺤﺎﺩ
ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ.
ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﺸﺎﻳﻊ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻃﻼﻝ
ﺍﻟﻔﻬﺪ :ﻭﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺟﻨﺖ ﺑﺮﺍﻗﺶ
ﻣﺸﻴﺮﺍ إﻟﻰ أﻥ ﺍﺗﺤﺎﺩ ﺍﻟﻜﺮﺓ ﻭﺍﻟﺸﻴﺦ
ﻃﻼﻝ ﺍﻟﻔﻬﺪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ
ﺟﻨﻰ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ اآلن ﺑﻌﺪ أﻥ ﻟﻮﺡ ﻛﺜﻴﺮﺍ
ﺑإﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ الكويتي
ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻐﻞ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻜﺎﺳﺐ
ﺷﺨﺼﻴﺔ ل��ه ﻷﻥ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻦﻴ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ
ﺗﺘﻌﺎﺭﺽ ﻣﻊ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ م �س �ت��درك��ا
ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﻘﻮﻝ ﻟﻪ ﻫﻴﻬﺎﺕ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﺗﻌﺪﻳﻞ
ﺃﻱ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻳﺮﻏﺐ ﻃﻼﻝ ﺍﻟﻔﻬﺪ ﺑﺄﻥ
ﻳﻜﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﻫﻮﺍﻩ ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻥ ﻗﻮﺍﻧﻴﻨﺎ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺘﻦﻴ
ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ.
ﻭﺷﺪﺩ ﺍﻟﺸﺎﻳﻊ ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻳﻌﺎﺭﺽ
ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻦﻴ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻳﺮﻳﺪ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺟﻮﺍﻧﺒﻬﺎ
ﻣﺸﻴﺮﺍ إﻟﻰ أﻥه من املفترض بهؤالء
أﻧﻬﻢ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺀ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ ﻟﻜﻨﻬﻢ ﻟﻢ
ﻳﻜﻮﻧﻮﺍ ﻣﺨﻠﺼﻦﻴ ﻟﺪﻭﻟﺘﻬﻢ ،ﻭﺭﺃﻯ
ﺍﻟﺸﺎﻳﻊ ﺃﻥ إﻳﻘﺎﻑ ﺍﻟﻨﺸﺎﻁ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ
ﻗﺪ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻴﺪﺍ ﻟﻨﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﻜﻮﻥ
ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻓﺘﺮﺓ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻭإﻋﺎﺩﺓ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﻟﻠﻮﺿﻊ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻲ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ ﺍﺳﺘﻐﺮﻕ
ﺍﻷﻣﺮ ﺳﻨﺔ ﺃﻭ ﺳﻨﺘﻦﻴ ﻻﺳﻴﻤﺎ أﻥ
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ومحاسبة المسؤولين والمحرضين دوليا
تتمة المنشور ص08
ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻨﺎ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ
ﺧﻴﺒﺔ ﺃﻣﻞ ﻭﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺰﻳﻠﺔ ﺗﺴﺘﺤﻖ
ﺍﻤﻟﺮﺍﺟﻌﺔ.
ﻭﺃﻛﺪ ﺍﻟﺸﺎﻳﻊ أﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺣﺎﻥ ﻟﺤﻞ
ﺍﻻﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺎﻭﻝ
أﻥ ﺗﻠﻌﺐ ﺑﺬﻳﻠﻬﺎ ﻭﺗﺮﻓﺾ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﺎﻥ ﻣوﻗﺘﺔ إلى
ح�ي�ن ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ
ﻭﻓﻖ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﺼﻮﺕ ﺍﻟﻮﺍﺣﺪ للقضاء
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﺘﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻤﻟﺠﺪﻳﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ ألن َﻫﻢ ﺍﻤﻟﻮﺟﻮﺩﻳﻦ ﻋﻠﻰ
ﺭأﺱ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﺔ حاليا ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ
ﻛﺮﺍﺳﻴﻬﻢ.
مشاكل متجذرة
وط��ال��ب ال �ن��ائ��ب راك� ��ان النصف
م ��ن ع �ل��ى ح �س��اب��ه ع �ل��ى «ت��وي �ت��ر»
ب� �م� �ح ��اس� �ب ��ة ج� �م� �ي ��ع امل �ت �س �ب �ب�ي�ن
ب ��إي� �ق ��اف ال� �ن� �ش ��اط ال ��ري ��اض ��ي ف��ي
الكويت قائال إن ق��رار فيفا متوقع
وغ �ي��ر م �س �ت �غ��رب ون �ن �ت �ظ��ر م��وق�ف��ا
ح �ك��وم �ي��ا ج � ��ادا ت �ج��اه م ��ن تسبب
ب��ذل��ك ،وأوض��ح أن الحكومة وبعد
اج �ت �م ��اع �ه ��ا األخ � �ي� ��ر م� ��ع ال �ل �ج �ن��ة
األوملبية في ل��وزان ح��ددت وبشكل
ك� � ��ام� � ��ل األط� � � � � � � ��راف واألش� � � �خ � � ��اص
امل�ت�س�ب�ب�ين وإذا ع �ج��زت ال�ح�ك��وم��ة

نبيل الفضل

راكان النصف

الفضل :فرصة
لتطهير الرياضة
وتحريرها من
معاقل القوى

النصف :ننتظر
موقفًا حكوميًا
جادًا

ع��ن ال�ق�ي��ام ب��دوره��ا فسنقوم نحن
بدورنا ونحاسبها ،وأك��د النصف
«أن� �ن ��ا ل ��ن ن �س�م��ح ك�م�م�ث�ل�ين ل�لأم��ة
ب� � � ��اإلض� � � ��رار ب � �م � �ص ��ال ��ح ال� �ك ��وي ��ت
وس �ن �ظ��ل ن �ت��اب��ع ك ��اف ��ة ال �خ �ط��وات

ال ��واج ��ب ات �ب��اع �ه��ا ل �ض �م��ان ت�م�ت��ع
الشباب بنشاطهم الرياضي الذي
ضمنه لهم الدستور».
ب��دوره اك��د النائب نبيل الفضل
ان ح� ��ل امل �ش �ك �ل ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة ف��ي

ال�ك��وي��ت ج ��اء ع�ل��ى ط�ب��ق م��ن فضة
بفضل الله من خالل االيقاف الذي
م �ه��د ل ��ذل ��ك م �ت �س��ائ�ل�ا :ت �ع �ت �ق��دون
ان م�ش�ك�ل��ة ال��ري��اض��ة ف ��ي ال�ك��وي��ت
ه ��ي ف �ق��ط االي� �ق ��اف ل��دي �ن��ا مشكلة
متجذرة في النوادي التي تحولت
ال��ى معاقل ق��وى ومواقع سياسية
وق� �ب� �ل� �ي ��ة وغ � �ي� ��ر م � �ع � �ق ��ول م � ��ا ه��و
م��وج��ود ل��دي�ن��ا ف��ي ال �س��اح��ة تغير
اتحادا يعود اليك نفس االتحاد،
وش � � � ��دد ال� �ف� �ض ��ل ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ل�ل�ص�ح��اف�ي�ين ع �ل��ى اه �م �ي��ة تغيير
ه ��ذه ال �ت��رب��ة وت�ق�ت�ل��ع ك��ل م��ا فيها
م��ن اع �ش��اب ض ��ارة واش �ج��ار ميتة
وتوضع تربة جديدة وتعيد زراعة
ال��ري��اض��ة م ��رة اخ� ��رى ع �ل��ى اص��ول
الصني وليس الكويت،
واض � � � � ��اف ال � �ف � �ض� ��ل ان ال� �ص�ي�ن
ح �ي �ن �م��ا ارادت ال �ت �غ �ي �ي��ر أغ �ل �ق��ت
اس��واره��ا على نفسها مل��دة ثالثني
عاما تبني حالها حتى استطاعت
ان ت��واج��ه ال �ع��ال��م ام ��ا ف��ي ال�ك��وي��ت
كيف ن��واج��ه العالم وان��ا اع��رج في
ظ ��ل ه � ��ذه االش � �ك� ��ال ف ��ي ال��ري��اض��ة
ول��ذل��ك ي�ج��ب ان تتطهر ال��ري��اض��ة
منهم.

اللجنة الدولية :شكوى األولمبية الكويتية
على القوانين المحلية سبب اإليقاف
أك��دت اللجنة االوملبية الدولية
في كتاب وجهته الى وزير االعالم
وزير الدولة للشباب رئيس الوفد
الحكومي الى لوزان الشيخ سلمان
الحمود ان السبب االساسي الذي
دع ��اه ��ا ال � ��ى ال� �ت ��دخ ��ل وال �ت �ه��دي��د
ب��إي �ق��اف ال��ري��اض��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة في
ال � �خ� ��ارج ه ��و م ��ا اس �م �ت��ه امل��وق��ف
الخالفي بني الحركة االوملبية في
ال�ك��وي��ت وال�ح�ك��وم��ة ف�ي�م��ا يتعلق
بالقانونني  117و 25لسنتي 2014
و 2015وال ��ذي يحتاج للمعالجة
والحل.
هذه العبارة املوجودة في كتاب
االوملبية الدولية الذي جاء ردا على
كتاب مرسل من الحمود الثالثاء
امل��اض��ي ت��ؤك��د ان االزم ��ة الحالية
ت �س �ب �ب��ت ب �ه ��ا ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي ��ة
الكويتية وشكوى صريحة منها
على القوانني املحلية «اشار اليها
ص��راح��ة ك�ت��اب التهديد االول من

االوملبية الدولية».
كما ان كتاب األوملبية الدولية
يؤكد ضمنيا انه ال يوجد اساسا
اي خ �ل�اف ب�ي�ن ال �ل �ج �ن��ة االومل �ب �ي��ة
الدولية والكويت بل مجرد شكوى
واف� �ت� �ع ��ال م �ش �ك �ل��ة م� ��ن االومل �ب �ي ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة ض ��د ال �ح �ك��وم��ة ح��ول
ن �ق��اط ل��م تعجبها ف��ي ال�ق��ان��ون�ين
امل��ذك��وري��ن ال�ل��ذي��ن ص ��درا لتقويم
«اع� ��وج� ��اج� ��ات» ف ��ي ال� �ق ��ان ��ون 26
لسنة  2012وهو ما دعا االوملبية
ال��دول�ي��ة للتدخل ل�ح��ل م��ا اسمته
بـ«املوقف الخالفي» وبالتالي فإن
االومل�ب�ي��ة ال��دول�ي��ة كشفت صراحة
أن نظيرتها الكويتية م��ن تسبب
باالزمة الحالية.
ورف� � �ض � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة االومل� �ب� �ي ��ة
الدولية ما اورده سلمان الحمود
في كتابه من حلول ورؤية وكذلك
ال ��دع ��وة الج �ت �م��اع ب�ي�ن ال�ح�ك��وم��ة
وال �ح��رك �ت�ي�ن االومل �ب �ي ��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة

وال ��دول� �ي ��ة ف ��ي ال �ك��وي��ت وش� ��ددت
على وجوب ان تتلقى ردا حكوميا
ايجابيا في املوعد النهائي الذي
سبق ان حددته في السابق وهو
 27اك �ت ��وب ��ر ال �ح ��ال ��ي واال ف��إن �ه��ا
ستحيل املوقف برمته الى املكتب
ال�ت�ن�ف�ي��ذي ل�ل�ج�ن��ة وق ��د ي�ن�ت��ج عن
ذلك تجميد عضوية الكويت.
واق� �ت ��رح ��ت ال �ل �ج �ن��ة ان ي �ص��در
ق��رار حكومي ف��ي الكويت قبل 27
اك�ت��وب��ر ال �ج��اري يقضي بتجميد
ال �ن �ق��اط ال �خ�لاف �ي��ة ف��ي ال�ق��ان��ون�ين
امل��ذك��وري��ن ح�ت��ى يتسنى تحقيق
رغبة الحمود في اجراء االجتماع
والحوار املذكورين.
وك ��ان ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
دعا الجهات الرسمية واللجنتني
األوملبيتني الدولية والكويتية إلى
ع�ق��د اج�ت�م��اع ف��ي ال�ك��وي��ت م�ج��ددا
ال �ت��أك �ي��د ع �ل��ى اح � �ت� ��رام ال �ق��وان�ي�ن
امل� �ح� �ل� �ي ��ة الس� �ت� �ق�ل�ال� �ي ��ة ال� �ح ��رك ��ة

ال ��ري ��اض � �ي ��ة وامل � �ي � �ث� ��اق األومل � �ب� ��ي
والقوانني الدولية.
وج��اءت دع��وة الحمود ملمثلي
ال �ل �ج �ن �ت�ين األومل �ب �ي �ت�ي�ن ال��دول �ي��ة
وال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة إل� � ��ى ع� �ق ��د اج �ت �م��اع
ف ��ي ال �ك ��وي ��ت ل �ب �ح��ث ال �ت �ح �ف �ظ��ات
ال� �ت ��ي أث ��ارت� �ه ��ا ال �ل �ج �ن �ت��ان خ�ل�ال
اجتماع ل��وزان مؤخرا بخصوص
ع� ��دم ت ��واف ��ق ب �ع��ض ال �ت �ش��ري �ع��ات
ال �ك��وي �ت �ي��ة م ��ع امل� �ي� �ث ��اق األومل� �ب ��ي
وذلك في كتاب وجهه إلى اللجنة
األوملبية الدولية.
وش � � � ��دد ال � �ش � �ي� ��خ س � �ل � �م� ��ان ف��ي
الكتاب على موقف الكويت خالل
اجتماع ل��وزان بخصوص احترام
ال � �ق� ��وان �ي�ن امل �ح �ل �ي ��ة الس �ت �ق�ل�ال �ي��ة
ال� �ح ��رك ��ة ال ��ري ��اض� �ي ��ة ول �ل �م �ي �ث��اق
األوملبي وللقوانني الدولية.

بسبب تعليق نشاط كرة القدم
من قبل االتحاد الدولي

الحكومة تعتذر عن
استضافة «خليجي »23
واف �ق��ت ال�ح�ك��وم��ة ع�ل��ى اق�ت��راح
وزير اإلعالم وزير الدولة لشؤون
ال�ش�ب��اب الشيخ سلمان الحمود
ب ��االع� �ت ��ذار ع ��ن ع� ��دم اس �ت �ض��اف��ة
بطولة «خليجي  »23فيما وافق
 11ناديًا على ورقة العمل املقدمة
م ��ن «امل� �ي� �ث ��اق» ول� ��م ي��وق��ع ن��ادي��ا
القادسية وخيطان.
وكان وزير اإلعالم وزير الدولة
ل �ش��ؤون ال �ش �ب��اب أح� ��اط مجلس
الوزراء بنتائج االجتماع املشترك
م� ��ع ال �ل �ج �ن��ة األومل� �ب� �ي ��ة ال ��دول �ي ��ة
ال ��ذي ع�ق��د ف��ي م��دي�ن��ة ل� ��وزان في
س��وي�س��را أخ�ي�رًا حيث ق��ام الوفد
ال�ك��وي�ت��ي بتوضيح امل��وق��ف أم��ام
اللجنة األوملبية الدولية وتأكيد
أن ال �ق��وان�ي�ن ال�ك��وي�ت�ي��ة م�ت��واف�ق��ة
مع مبدأ امليثاق األوملبي الدولي
وك� ��ذل� ��ك امل �ع��اي �ي��ر ال ��دول� �ي ��ة ذات
ال� �ص� �ل ��ة ب� ��اإلض� ��اف� ��ة إل� � ��ى ت��أك �ي��د
االس �ت �ق�ل�ال �ي��ة ال� �ت ��ام ��ة ل�ل�ه�ي�ئ��ات
الرياضية الكويتية.
وش� � � � � � ��رح ال � � �ح � � �م� � ��ود مل� �ج� �ل ��س
ال��وزراء مالبسات ال�ق��رار الصادر
م��ن االت �ح��اد ال��دول��ي ل �ك��رة ال�ق��دم
(فيفا) بإيقاف االت�ح��اد الكويتي

ع��ن امل�ش��ارك��ة ال��دول�ي��ة ف��ي أي من
ال�ب�ط��والت ال��دول�ي��ة وم��ا ات�س��م به
م��ن تعسف وت�س��رع بما استتبع
ذل � � � ��ك م� � ��ن إي � � �ق� � ��اف امل� � �ش � ��ارك � ��ات
الخارجية للفرق الكويتية وأحاط
امل�ج�ل��س ع�ل�م��ًا ب ��اإلج ��راءات التي
سيتم اتخاذها لحل أزمة تعليق
ال � �ن � �ش� ��اط ال� ��ري� ��اض� ��ي ال �ك��وي �ت��ي
الدولي بما يتفق وسيادة الدولة
ونظامها الدستوري والقانوني.
وك�ل��ف مجلس ال ��وزراء الهيئة
العامة للرياضة والجهات املعنية
ب��ات�خ��اذ اإلج� ��راءات املناسبة في
م��واج�ه��ة مظاهر االن �ح��راف كافة
ال �ت��ي ت �ش��وب ال �ح��رك��ة ال��ري��اض�ي��ة
وت �ف �ع �ي��ل اإلص� �ل��اح امل �ن �ش��ود في
م��ؤس�س��ات�ه��ا امل�خ�ت�ل�ف��ة ف��ي ض��وء
التوجيهات السامية لسمو األمير
وس� �م ��و ول � ��ي ع� �ه ��ده ب��االه �ت �م��ام
بالشباب والرياضة وتشجيعهم
وخلق البيئة املناسبة إلبداعهم
وت �ف��وق �ه��م ل �ي��رف �ع��وا اس � ��م دول� ��ة
الكويت في كل املحافل الدولية.

اجتماع لوزان كشف
المحرض على اإليقاف
كشف اجتماع ل��وزان املحرض
ع �ل��ى إي� �ق ��اف ال �ن �ش��اط ال��ري��اض��ي
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ح� �ي ��ث أك � � ��دت م� �ص ��ادر
ق��ري �ب��ة م� ��ن االج� �ت� �م ��اع ان ال��وف��د
الدولي كاشف وزير اإلعالم ووزير
ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب ال�ش�ي��خ
سلمان الحمود أن الشكوى على
القوانني الرياضية الكويتية أتت
م��ن الكويت وت�ح��دي��دا م��ن اللجنة
األومل�ب�ي��ة الكويتية ال�ت��ي يرأسها
الشيخ طالل الفهد.
وكان الوفد الكويتي الرياضي
 ال �ن �ي��اب��ي ق ��د اب � ��دى م ��رون ��ة ف��يال �ح��وار على ال�ن�ق��اط التسع التي
ط�ل�ب��ت ال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال��دول�ي��ة
تعديلها شريطة ان يتم ذل��ك من
خ�لال املؤسسات وم��ن دون قبول
مهلة ي��وم  27أكتوبر ال�ج��اري في
حني ّ
سرب رئيس اللجنة االوملبية
الكويتية الشيخ طالل الفهد بعد
االجتماع لوكاالت ووسائل اعالم

ان االيقاف سيحصل خالل أيام.
واك � ��د رئ �ي ��س ال ��وف ��د ال �ك��وي �ت��ي
وزير االعالم وزير الدولة لشؤون
ال�ش�ب��اب ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال�ح�م��ود
خ�ل�ال االج �ت �م��اع «ال �ت ��زام ال�ك��وي��ت
بالقوانني املحلية التي التتعارض
مع املواثيق والنظم الدولية فضال
ع� ��ن ت �م �ت��ع ال� ��ري� ��اض ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ب��االس �ت �ق�ل�ال �ي��ة ال� �ت ��ام ��ة م ��ن دون
اي ت ��دخ ��ل ح �ك��وم��ي» ك �م��ا رف��ض
«تحديد اي مهلة لتعديل القوانني
كما رفض أسلوب التهديد الدائم
ب��االي �ق��اف ب��االض��اف��ة ال ��ى رف�ض��ه
امل� �س� �ب ��ق ال � �ت � �ع� ��اون م � ��ع م � ��ن ك ��ان
س�ب�ب��ًا ف��ي ال�ش�ك��وى ع�ل��ى ال�ك��وي��ت
ال � ��ى ال �ل �ج �ن��ة االومل� �ب� �ي ��ة ال��دول �ي��ة
م � ��ن اع� � �ض � ��اء ال� �ل� �ج� �ن ��ة االومل� �ب� �ي ��ة
الكويتية».
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قدم النواب خالل العطلة البرلمانية  209أسئلة تصدرها النائب د .عبداهلل الطريجي ،فيما قدموا  12اقتراحا بقانون تصدرهم النائب نبيل الفضل
بـ  5اقتراحات وقدموا  24رغبة تصدرهم النائب عسكر العنزي بـ 18اقتراحا.

الطريجي أوال بـ  50سؤاال تاله طنا بـ  26وعبداهلل بـ  16ثم عاشور بـ  15سؤاال

 209أسئلة قدمها  32نائبا خالل العطلة

 209أسئلة قدمها  32نائبا
خالل العطلة البرلمانية بعد
فض دور االنعقاد الثالث
من الفصل التشريعي الرابع
عشر في الثاني من يوليو
وتصدر النواب مقدمي
االسئلة النائب د.عبداهلل
الطريجي حيث قدم 50
سؤاال يليه في المركز الثاني
النائب محمد طنا حيث قدم
 26سؤاال وجاء في الترتيب
الثالث د .خليل عبداهلل
حيث قدم  16سؤاال وجاء
في الترتيب الرابع النائب
صالح عاشور حيث قدم 15
سؤاال وقدم النواب فارس
العتيبي و كامل العوضي
وعادل الجاراهلل وطالل
الجالل واحمد الري ومحمد
الهدية ومحمد الجبري
ومبارك الحريص ود.عبد
الحميد دشتي سؤاال واحدا
لكل منهم.

أسئلة لوزير الصحة
عن حادث وفاة
المواطن سعود
العازمي

سعدون حماد

الطريجي 50...سؤاال
وج� ��ه د.ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي 50
س ��ؤاال م�ن�ه��ا  11س ��ؤاال ال ��ى وزي��ر
امل ��ال� �ي ��ة ع� ��ن إح� ��ال� ��ة رئ� �ي ��س ن �ق��اب��ة
ال � �ج � �م� ��ارك أح � �م� ��د ع �ق �ل��ة ل �ل �ن �ي��اب��ة
ال �ع��ام��ة ب�ت�ه�م��ة ال �ت �ه��رب ال�ج�م��رك��ي
وض� � �ب � ��ط أح � � ��د م� �ف� �ت� �ش ��ي ج � �م� ��ارك
امل� � �ط � ��ار ب �ت �س �ه �ي��ل ت� �ه ��ري ��ب م � ��واد
م� �ق� �ل ��دة م �ت �ل �ب �س��ا وح � �ج� ��ز ع� � ��دد 4
ح��اوي��ات بتهمة االش�ت�ب��اه بتاريخ
 2015/7/15ف ��ي م �ي �ن��اء ال �ش��وي��خ
وبنك وربة والسند القانوني الذي
ت�ط�ب�ق��ه ج �م��ارك م��وان��ئ ال�ش�م��ال�ي��ة
ل� �ع� �م� �ل� �ي ��ات اإلف � � � � � � ��راج ال� �ج� �م ��رك ��ي
ل�ل�س�ي��ارات وال �ج��دوى االقتصادية
م��ن ب�ي��ع ح�ص��ة ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل�لاس �ت �ث �م��ار وه� � ��روب ش��اح �ن��ة من
م�ي�ن��اء ال�ش��وي��خ ف�ج��ر ي��وم ال�ث�لاث��اء
 2015 / 5 / 5وع� � � ��دد م��وظ �ف��ي
مكتب البحث والتحري الجمركي
امل�ع�ي�ن�ين ووج ��ه  7اس�ئ�ل��ة ل�ك��ل من
وزيري االعالم والشباب والداخلية
ف� �س ��أل وزي � ��ر االع �ل ��ام ع ��ن ت�ح��وي��ل
تقرير لجنة حماية األم��وال العامة
بخصوص االت�ح��اد الكويتي لكرة
ال �ق��دم وال�ل�ج�ن��ة امل�ن�ظ�م��ة لخليجي
 16إل ��ى ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وال �ف �س��اد
اإلداري وامل��ال��ي ف��ي إذاع ��ة الكويت
لجمع املال من دون أدنى محاسبة
وت� ��وق� ��ف ب� ��ث إذاع� � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت م��ن
محطة كبد على املوجات القصيرة
واس� �م ��اء ال �ع��ام �ل�ين م ��ن امل��واط �ن�ين
وال��واف��دي��ن ف��ي ق�ن��اة ال �ك��وت وس��أل
وزي��ر الداخلية عن ه��روب عراقيني
وع��دد من الوافدين ب�ج��وازات سفر
ك��وي�ت�ي��ة م ��زورة م��ن م�ط��ار الكويت
ال��دول��ي وأع ��داد ال�ج��ال�ي��ة اإلي��ران�ي��ة
وإن �ش��اء ورش ��ة ل�ص�ي��ان��ة األس�ل�ح��ة
بالقوات الخاصة.
ك �م��ا وج� ��ه  6اس �ئ �ل��ة ال� ��ى وزي ��ر
امل� ��واص�ل��ات وال �ب �ل��دي��ة ع ��ن وج ��ود
تجاوزات مالية جسيمة في اإلدارة

صالح عاشور

د.عبدالله الطريجي

محمد طنا

ال� �ع ��ام ��ة ل� �ل� �ط� �ي ��ران امل� ��دن� ��ي وآل� �ي ��ة
اخ �ت �ي ��ار وت �ع �ي�ي�ن م ��دي ��ر األرص � ��اد
ال �ج��وي��ة واالج � � � ��راءات ال �ت��ي ق��ام��ت
ب �ه��ا ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل�ح�م��اي��ة م�ك�ت�ب�ه��ا ف��ي ف��ران �ك �ف��ورت
و اس��م ال�ش��رك��ة ال �ت��ي رس��ت عليها
مزايدة السوق الحر بمطار الكويت
ال ��دول ��ي وال �س �م��اح ب �ت �خ��زي��ن ك��اف��ة
ال �س �ي��ارات ال� � ��واردة ع�ل��ى األرص �ف��ة
واملمرات والقسائم ووجه  4اسئلة
لوزير التربية والتعليم العالي عن
شروط القبول لبرنامج املاجستير
في قسم املختبرات الطبية في كلية
الطب املساعد وع��دد أعضاء هيئة
التدريس الكويتيني.

الحضانة الى املخفر في عام 2014
وت �ب��رع��ات حصلت عليها ال ��وزارة
ل� �ب� �ن ��اء م� ��رك� ��ز وص � � � ��االت وم �ب��ان��ي
اي � � ��واء ج ��دي ��د وك� �ش ��ف ب� ��اإلج� ��ازات
ال � �ت� ��ي ي� �ت� �م ��ت ب � �ه ��ا ن� ��ائ� ��ب امل ��دي ��ر
ال � �ع� ��ام ل �ق �ط��اع االس � �ت � �ق� ��دام ووج� ��ه
س��ؤال�ين ال��ى ووزي��ر الخارجية عن
اإلج ��راءات التي قامت بها ال��وزارة
مل� �ع ��رف ��ة م �ص �ي��ر امل � ��واط � ��ن امل �ف �ق��ود
ال �س �ي��د ح �س�ين ع �ب��دا ل �ل��ه ال�ف�ض��ال��ة
ع �م��ا ن �ش��رت��ه إح � ��دى ال �ص �ح��ف من
م� �ع� �ل ��وم ��ات خ� �ط� �ي ��رة م � ��ن ش��ان �ه��ا
ت �ه��دي��د األم � ��ن ال �ق ��وم ��ي ك �م��ا وج��ه
س� ��ؤاال ل �ك��ل م��ن وزراء امل��واص�ل�ات
وامل� ��ال � �ي� ��ة وال � �ت � �ج� ��ارة وال ��داخ� �ل� �ي ��ة
ف�س��أل وزي��ر امل��واص�لات ع��ن دخ��ول
س�ف�ي�ن�ت�ين إل� ��ى امل ��وان ��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة
م��ن السفن املحظورة دول�ي��ا وس��أل
وزي��رال �ت �ج��ارة ع��ن ت��أث�ي��ر انسحاب
ع��دد كبير م��ن ال�ش��رك��ات ع�ل��ى أداء
البورصة.

ل ��وزي ��ر ال � �ش� ��ؤون وال �ت �خ �ط �ي��ط ع��ن
اجتماعات املجلس األعلى ومجلس
إدارة ال�ل�ج��ان وال �ف��رق العاملة بها
وك � �ش� ��ف ي �ت �ض �م��ن ع � � ��دد امل� �ه� �م ��ات
ال��رس�م�ي��ة ال�خ��ارج�ي��ة ال�ت��ي ق��ام بها
املدير العام بالهيئة العامة لشؤون
ذوي اإلعاقة وتكلفة مشروع ترميم
امل �ب �ن ��ى ال� �ح ��ال ��ي ل�ل�أم ��ان ��ة ال �ع��ام��ة
للمجلس األعلى للتخطيط وأسماء
الشركات واملؤسسات املتعاقدة مع
الهيئة العامة لشؤون ذوي اإلعاقة
ك �م��ا وج� ��ه س � ��ؤاال واح � � ��دا ل �ك��ل م��ن
وزي ��ري ال�ن�ف��ط وال�ت��رب�ي��ة والتعليم
ف� �س ��أل وزي � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط ع� ��ن م� �ب ��ادرة
ب �ع��ض امل ��واط� �ن�ي�ن ب ��االم� �ت �ن ��اع ع��ن
شراء اسمك الكويتي نظرا لالرتفاع
ال �ب��اه��ظ ب�ق�ي�م��ة ال �ب �ي��ع ف ��ي ال �س��وق
امل �ح �ل��ي وس � ��أل وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة عن
ق��رار تشكيل لجنة البعثات بقسم
التصميم الداخلي في كلية التربية
األساسية.

عبداهلل 16 ...سؤاال
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب د.خ �ل �ي��ل ع�ب��دال�ل��ه
 16س��ؤاال منها  7اسئلة الى وزير
امل� ��واص�ل��ات وال �ب �ل��دي��ة ع ��ن وج ��ود
بعض امل�خ��ال�ف��ات امل��ال�ي��ة واإلداري ��ة
بالشركة الكويتية لخدمات الطيران
( )CASCOت� �ت� �ع� �ل ��ق ب �م �س��اه �م��ة
الشركة بحصص في شركة البتيل
كاسلو القطرية وقرار تعيني السيد
م��وس��ى دروي ��ش ع�ب��اس واالس �ب��اب
ال � � �ت� � ��ي دع � � � ��ت م� � ��دي� � ��ر ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات
ب ��ال � �خ � �ط ��وط ال � �ج� ��وي� ��ة ال �ك��وي �ت �ي ��ة
ل�ج�ع��ل ن�ف�س��ه امل� ��درب ال��وح�ي��د على
ال �ط��ائ��رة األم �ي��ري��ة ( ب��وي�ن��غ ) 737
و امل �س��ارات ال�ج��وي��ة غ�ي��ر امل��رخ��ص
ل �ه��ا وق� �ي ��ام رئ� �ي ��س م �ج �ل��س إدارة
ش��رك��ة ال�خ�ط��وط ال�ج��وي��ة الكويتية
ب ��إن� �ه ��اء ع� �ق ��ود ب� �ع ��ض ال �ط �ي��اري��ن
ال� �ك ��وي� �ت� �ي�ي�ن ووج� � � � ��ود ت� � �ج � ��اوزات
م��ال�ي��ة وإداري� ��ة ب��ال�ش��رك��ة الكويتية
ل�خ��دم��ات ال�ط�ي��ران ووج ��ه  5اسئلة

عاشور 15 ...سؤاال
وج��ه ال�ن��ائ��ب ص��ال��ح ع��اش��ور 15
س � ��ؤاال م �ن �ه��ا  4اس �ئ �ل��ة ال� ��ى وزي ��ر
ال� �ع ��دل واالوق � � � ��اف ع ��ن امل ��ؤت �م ��رات
وال� � � � �ن � � � ��دوات وامل� � �ن� � �ت � ��دي � ��ات ال� �ت ��ي
أق ��ام� �ت� �ه ��ا وزارة األوق � � � ��اف وع� ��دد
دور ال � � �ق � ��رآن ال � �ك� ��ري� ��م وأم ��اك� �ن� �ه ��ا
وال � �ق� ��رار ال� �ص ��ادر ب�ت�ش�ك�ي��ل لجنة
ل�لإش��راف على املساجد الجعفرية
وإج� ��راءات ال� ��وزارة ت�ج��اه املساجد
غير املرخصة ووج��ه  3اسئلة الى
وزير الشؤون والتخطيط عن عدد
امل��وظ �ف�ي�ن وامل ��وظ� �ف ��ات ف ��ي امل�ك�ت��ب
الفني بوزارة الشؤون وجود حاالت
ف �س��اد ف��ي ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ش�ئ��ون
ذوي اإلعاقة كما وجه سؤالني الى
لكل من وزراء املواصالت والبلدية
والتربية والعليم والداخلية فسأل
وزي��ر املواصالت عن عدد املساجد
غ �ي��ر امل��رخ �ص��ة وال� �ت ��ي ت ��م ب�ن��ائ�ه��ا
ع ��ن ط ��ري ��ق ال �ك �ي��رب��ي واإلع �ل�ان� ��ات

طنا 26...سؤاال
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط �ن��ا 26
س� ��ؤاال م�ن�ه��ا  11س� ��ؤاال ال ��ى وزي��ر
ال� �ش ��ؤون وال �ت �خ �ط �ي��ط ع��ن نسخة
من محضر اجتماع املجلس األعلى
ل � �ش� ��ؤون ذوي اإلع� � ��اق� � ��ة ،امل �ن �ع �ق��د
ف� ��ي  2014 /3 /18وال� � �ه � ��دف م��ن
إنشاء الصندوق الخيري للرعاية
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وأس� � � �ب � � ��اب ت �ع �ط��ل
األن�ظ�م��ة اآلل �ي��ة وأع �م��ال امل��راج�ع�ين
باستمرار في أروق��ة إدارات العمل
في الفترة األخيرة و تشكيل لجنة
ب�ين الهيئة العامة للقوى العاملة
وب ��رن ��ام ��ج إع� � � ��ادة ه �ي �ك �ل��ة ال� �ق ��وى
العاملة للحد من العمالة الوهمية
وكشف بجميع أسماء املستشارين
ب �م �ك �ت��ب ال� ��وزي� ��ر وأس � �م� ��اء ج�م�ي��ع
تجار االق��ام��ات س��واء ك��ان��وا اف��رادا
او ش��رك��ات وال�ج�م�ع�ي��ة الكويتية
ألول� � � �ي � � ��اء أم� � � � ��ور امل � �ع � ��اق �ي��ن ودور
مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى
العاملة واالم�ت�ي��ازات التي يحصل
ع �ل �ي �ه��ا ص ��اح ��ب ال �ع �م ��ل ف� ��ي ح ��ال
اع� �ت� �ب ��ار م �ل �ف��ه ض �م��ن امل� �ش ��روع ��ات
الصغيرة وأسماء جميع املوظفني
امل �ن �ت��دب�ين ل�ل�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�ل�ق��وى
العاملة وتحويل اي من بنات دور

امل ��وج ��ودة ع �ل��ى م��رك��ز وذك� ��ر ال�ت��ي
وضعها على املبنى املوجود على
ط��ري��ق الفحيحيل ال�س��ري��ع وس��أل
وزي� � ��ر ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ع� ��ن دع � � ��وات ف��ي
وسائل التواصل االجتماعي تدعو
إل��ى التبرع لسوريا م��ن قبل مركز
وذك � ��ر وس � ��أل وزي � ��ر االش � �غ� ��ال ع��ن
ايصال التيار الكهربائي للمساجد
غير املرخصة .
الكندري 12 ...سؤاال
ووج� ��ه ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال�ك�ن��دري
 12س � � ��ؤاال م �ن �ه��ا  10اس� �ئ� �ل ��ة ال ��ى
وزي � � ��ر ال� �ن� �ف ��ط وش � �ئ� ��ون االم � � ��ة ع��ن
ح � �ج ��م خ � �س ��ائ ��ر ش � ��رك � ��ة ال � �ب � �ت ��رول
الكويتية في مشروع مصفاة يورو
ب ��ورت وم �ب��ررات ال�ش��رك��ة الكويتية
لالستكشافات البترولية الخارجية
حول االستحواذ على حصة شركة
ش��ل ف��ي أح��د امل �ش��اري��ع التطويرية
للغاز في استراليا وأسباب ارتفاع
تكلفة إن �ت��اج ب��رم�ي��ل ال�ن�ف��ط وإق ��دام
ال �ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�لاس�ت�ك�ش��اف��ات
ال� � �ب� � �ت � ��رول� � �ي � ��ة ال � � �خ� � ��ارج � � �ي� � ��ة ع �ل ��ى
االستثمار في مشروع أملا ومشروع
ال��وق��ود البيئي واس �ب��اب انخفاض
اي��رادات مؤسسة البترول الكويتية
وأس �م��اء أع �ض��اء ال�ل�ج��ان ال��داخ�ل�ي��ة
ل �ل �ج��ان امل� �ن ��اق� �ص ��ات ف� ��ي م��ؤس �س��ة
ال� �ب� �ت ��رول ال �ك��وي �ت �ي��ة ووج � ��ه س ��ؤاال
ل �ك��ل م��ن وزي � ��ري االع �ل��ام وال �ش �ب��اب
وال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة ف �س��أل وزي��ر
االع�ل�ام ع��ن الحملة التوعوية التي
قام بها مكتب وزير الدولة لشؤون
الشباب تحت مسمى (صف واحد)
وسأل وزير التجارة والصناعة عن
االج ��راءات الفعلية التي قامت بها
وزارة ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة ل��وق��ف
ع�م�ل�ي��ة ال �ت�لاع��ب ب��االس �ع��ار ووق��ف
جشع بعض التجار .
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قدم النواب خالل العطلة البرلمانية  209أسئلة تصدرها النائب د .عبداهلل الطريجي ،فيما قدموا  12اقتراحا بقانون تصدرهم النائب نبيل الفضل
بـ  5اقتراحات وقدموا  24رغبة تصدرهم النائب عسكر العنزي بـ 18اقتراحا.

الشؤون والتربية أكثر الوزارات تلقيا لألسئلة
بـ  30سؤاال لكل منهما
نواب يسألون عن
إحالة  131موظفا
للتقاعد في
المؤسسة العامة
للرعاية السكنية

تتمة المنشور ص10
الرويعي 11 ...سؤاال
وجه النائب د.عودة الرويعي 11
س��ؤاال ال��ى وزي��ر التربية و التعليم
ال �ع��ال��ي ع��ن خ �ط��ة ج��ام �ع��ة ال�ك��وي��ت
ف�ي�م��ا ب�ت�ع�ل��ق ب��ال�ب�ع�ث��ات ال��دراس �ي��ة
م��ن  2010ح�ت��ى  2015واس �ت �ح��داث
قسم خ��اص بالتلفزيون في املعهد
ال�ع��ال��ي ل�ل�ف�ن��ون امل�س��رح�ي��ة وع��رض
م�ن�ه��ج ال ��دراس ��ة وال �خ �ط��ة ال�ع�ل�م�ي��ة
على لجان مختصة سواء من املعهد
أو من خارجه و خطة الهيئة العامة
للتعليم التطبيقي والتدريب فيما
ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ب �ع �ث��ات ال ��دراس� �ي ��ة م��ن
 2010حتى .2015
العازمي  11سؤاال
وجه النائب حمدان العازمي 11
س��ؤاال ال��ى وزي��ر الصحة عن واقعة
وفاة املرحومة عائشة عيد العازمي
بمستشفى عدان وتركيب كاميرات
م��راق �ب��ة داخ � ��ل س� �ي ��ارات االس �ع��اف
و م�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لاخ�ت�ص��اص��ات
الطبية وص��دور ق��رار وزاري يجبر
األط�ب��اء البشريني وأط�ب��اء األسنان
على االنضمام لجمعيات النفع العام
وع��دد الشركات املسجلة واملعتمدة
ل ��دى وزارة ال �ص �ح��ة ك��وك �ي��ل م��ورد
ل�لأدوي��ة و الشركات ال��دوائ�ي��ة التي
تمتلكها ش��رك��ة ال��روان��ي و ح��االت
ال�ت�ق��اع��د ال�ط�ب��ي وال �ع�لاج ب��ال�خ��ارج
و ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة امل�ع�ن�ي��ة بمقابلة
املتبرعني باألعضاء وبيان باملهام
املنوطة بلجان املقابالت الشخصية
لألطباء قبل ترقيتهم الوظيفية في
ال�ك�ل�ي��ات ال�ط�ب�ي��ة امل�خ�ت�ل�ف��ة بمعهد
ال �ك ��وي ��ت ل�ل�اخ �ت �ص��اص��ات ال�ط�ب�ي��ة
وآل �ي��ة اس�ت�ق�ب��ال ال�ش�ك��اوى املتعلقة
ب��األخ �ط��اء ال�ط�ب�ي��ة ووف � ��اة امل��واط��ن
س�ع��ود ال�ع��ازم��ي بسبب خطأ طبي
بمستشفى الجهراء .
الجيران 8 ...اسئلة
وج � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال �ج �ي��ران  8اس �ئ �ل��ة م �ن �ه��ا  3ل��وزي��ر
ال � �ت� ��رب � �ي� ��ة وال � �ت � �ع � �ل � �ي ��م ع� � ��ن امل� � � ��واد
الدراسية التي تدعو إل��ى الطائفية
والتطرف ومستشاري مكتب الوزير
ووج� � ��ه س ��ؤال �ي�ن ل ��وزي ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
ع � ��ن ع � � ��دد ال � �ع� ��ام � �ل �ي�ن ف � ��ي ال� �ف� �ت ��رة
ال �ص �ب��اح �ي��ة وامل �س ��ائ �ي ��ة ف ��ي م��رك��ز
تلقي البالغات ووجه سؤاال لكل من
وزراء الخارجية واالع�لام والشباب
وامل ��ال� �ي ��ة ف� �س ��أل وزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة

فيصل الكندري

د.عودة الرويعي

د.خليل عبدالله

د.عبدالرحمن الجيران

ع � ��ن خ � �ط ��ة ال� � � � � � ��وزارة امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة
واملتعلقة بتحديد وتحليل وال��رد
ع�ل��ى ال�ش�ب�ه��ات ال�ت��ي تثيرها األم��م
املتحدة في املحافل الدولية وسأل
وزي ��ر االع�ل��ام ع��ن دور ال � ��وزارة في
سياستها الخارجية والداخلية في
ت�ك��ري��س ه�ي�ب��ة ال��دول��ة وس ��أل وزي��ر
امل��ال �ي��ة ع ��ن ط �ب �ي �ع��ة االس �ت �ث �م��ارات
و ال� ��ودائ� ��ع ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي ال �ب �ن��وك
السويسرية.

وال� �ش� �ب ��اب وال �ص �ح��ة ف �س ��أل وزي ��ر
التربية ع��ن ق�ي��ام م��دي��ر ع��ام معهد
الكويت لالبحاث العلمية واعتماد
ق� ��رارات م�خ��ال�ف��ة ل�ل��وائ��ح ال��داخ�ل�ي��ة
للمعهد وس ��أل وزي ��ر ال�ص�ح��ة عن
ات �ف��اق �ي��ة ال �ت �ع ��اون ب�ي�ن مستشفى
ال � ��رازي ل �ج��راح��ة ال �ع �ظ��ام وت�م��دي��د
ال�ع�ق��د امل �ب��رم م��ع اح� ��دى ال�ش��رك��ات
ب � � �ش� � ��أن امل� � �ش� � �ت � ��رك �ي��ن ب ��ال � �ض � �م ��ان
وال� �ت ��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي وس� � ��أل وزي� ��ر
االع�ل��ام وال �ت��أم�ين ال�ص�ح��ي وس��أل
وزي ��ر االع�ل��ام ع��ن امل �ه��ام ال��رس�م�ي��ة
ال�خ��ارج�ي��ة ل �ل��وزارة وم �ش��روع ربط
مجمع االع�لام ومحطات ومشروع
رب� � ��ط م �ج �م ��ع االع � �ل� ��ام وم �ح �ط ��ات
االرس ��ال وامل�ب��ان��ي بشبكة األل�ي��اف
الضوئية.

امل � �س� ��رح � �ي� ��ة ال � �ت� ��رخ � �ي� ��ص وس� � ��أل
وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة ع��ن ت ��ردد ع��دد من
الكويتيني على املحافل املاسونية
ف��ي لبنان وان�ض�م��ام  1500كويتي
إل� � ��ى ه� � ��ذه امل� �ح ��اف ��ل وس � � ��أل وزي� ��ر
ال� �ت ��رب� �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي ��م ع� ��ن ت�ش�ك�ي��ل
ل �ج �ن��ة الخ �ت �ي��ار م ��دي ��ر ع� ��ام مل�ع�ه��د
الكويت لألبحاث العلمية و شروط
ومعايير شغل وظيفة مدير املعهد
ال��ذي تم اإلع�لان عنها وس��أل وزير
امل � ��واص �ل��ات و ال �ب �ل��دي��ة ع ��ن س�ف��ن
إيرانية محظورة دوليا تتحرك في
املياه اإلقليمية واملوانئ الكويتية.

وف� � ��اة امل� ��واط� ��ن س� �ع ��ود ال �ج��وي �ع��د
ال � �ع� ��ازم� ��ي وت� �س� �ب ��ب ال� � � � � ��وزارة ف��ي
حرمان الخزانة العامة من إيرادات
ع � ��ن اس � �ت � �غ �ل�ال ال � �ق � �ط� ��اع ال� �خ ��اص
وج� �م� �ع� �ي ��ات ال� �ن� �ف ��ع ال� � �ع � ��ام ل �ع��دد
م��ن امل��واق��ع ب �م��راف��ق ال � ��وزارة لعدة
س� �ن ��وات م ��ن دون م �ق��اب��ل وت��اري��خ
اغ�ل�اق م�س�ت��وص��ف ال��واح��ة الج��راء
م� � �ش � ��روع ت ��رم� �ي� �م ��ه وم � � ��ا ط �ب �ي �ع��ة
مشروع الترميم وما تكلفته.

حماد 7 ...اسئلة
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب س� �ع ��دون ح �م��اد 7
اس �ئ �ل��ة م �ن �ه��ا  4أس �ئ �ل��ة ال � ��ى وزي ��ر
االش� � �غ � ��ال وال � �ك � �ه� ��رب� ��اء وامل � � � ��اء ع��ن
م� �ش ��روع إن� �ش ��اء وإن �ـ �ج ��از وت��أث �ي��ث
وص� �ي ��ان ��ة م �ب �ن��ى ال� ��رك� ��اب ال �ج��دي��د
ب �م �ط��ار ال �ك��وي��ت ال ��دول ��ي وأس �م ��اء
ال �ل �ج �ن��ة ال �ف �ن �ي��ة امل �ش �ك �ل��ة ل ��دراس ��ة
عطاءات الشركات املتقدمة للمارسة
وت� � � �ج � � ��اوزات ال� �ق� �ي� �م ��ة ال �ت �ق ��دي ��ري ��ة
ملشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد
ووج � ��ه س ��ؤال�ي�ن ال� ��ى وزي � ��ر ال ��دول ��ة
ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال � � ��وزراء ع ��ن دور
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ف��ي تنفيذ
برنامج التكويت إلجمالي 17.296
أل��ف م��واط��ن وم��واط�ن��ة ع��اط�ل�ين عن
العمل مقارنة بـ  94.660في القطاع
ال �ح �ك ��وم ��ي ك �م ��ا وج � ��ه س� � ��ؤاال ل�ك��ل
م��ن وزي ��ري ال�ص�ح��ة وامل��ال�ي��ة فسأل
وزي� � ��ر ال �ص �ح��ة ع ��ن وف� � ��اة امل ��واط ��ن
سعود محمد عبدالعزيز العازمي
في مستشفى الجهراء اث��ر تعرضه
لخطأ طبي وس��أل وزي��ر املالية عن
أسباب املوافقة على طرح مشروعي
م � �ت� ��رو ال � �ك� ��وي� ��ت وش� �ب� �ك ��ة ال �س �ك��ك
الحديد للتنفيذ بنظام املشاركة مع
القطاع الخاص .
النصف 6 ...اسئلة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب راك � ��ان ال �ن �ص��ف 6
اسئلة منها س��ؤاالن لكل من وزراء
التربية والتعليم العالي واالع�لام

الصالح 5 ...اسئلة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح 5
م�ن�ه��ا  4اس�ئ�ل��ة ال ��ى وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال� �ع ��ال ��ي ع� ��ن م � �ب� ��ررات
ع ��دم ص ��رف ب ��دل ن �ق��دي ملستحقي
م �ي��زة ال �س �ك��ن م ��ن م��وظ �ف��ي امل�ع�ه��د
واألس � ��س ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت��ي اس�ت�ن��د
إل �ي �ه��ا م ��دي ��ر ع� ��ام م �ع �ه��د ال �ك��وي��ت
ل�ل�أب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ف� ��ي ت�ش�ك�ي��ل
لجنة بعضويته الختيار املديرين
ال� �ت� �ن� �ف� �ي ��ذي�ي�ن ل� �ل� �م ��راك ��ز ال �ع �ل �م �ي��ة
وال �ق �ط��اع��ات اإلداري � � ��ة وت�ع�ي�ي�ن��ات
امل �س �ت �ش��اري��ن غ �ي��ر ال �ك��وي �ت �ي�ين في
م �ع�ه��د األب� �ح ��اث ال �ع �ل �م��ي ووج ��ود
م � �خ� ��ال � �ف� ��ات ف� � ��ي م� �ع� �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
لألبحاث العلمية .
الحمدان 4 ...اسئلة
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م ��ود ال �ح �م��دان
 4اس �ئ �ل��ة ل �ك��ل م ��ن وزراء االع �ل��ام
وال� �ش� �ب ��اب وال ��داخ� �ل� �ي ��ة وال �ت��رب �ي��ة
وال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وامل� � � ��واص� �ل� ��ات ف� �س ��أل
وزي��ر االع�ل�ام وال�ش�ب��اب ع��ن عرض
مسرحية تسمى ( كشته ) وأسماء
أع �ض��اء ال�ل�ج�ن��ة ال �ت��ي م�ن�ح��ت ه��ذه

القضيبي 4 ...اسئلة
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب أح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي
 3اس�ئ�ل��ة م�ن�ه��ا س� ��ؤاالن ال ��ى وزي��ر
ال � ��دف � ��اع ع� ��ن ن �ي ��ة ال � � � � ��وزارة ل� �ش ��راء
ط� � ��ائ� � ��رات م� �ق ��ات� �ل ��ة م � ��ن ن � � ��وع (اف
 18س ��وب ��ر ه ��ورن� ��ت) و م �ح ��اوالت
وض �غ��وط��ات ل�ت�م��ري��ر ص�ف�ق��ة سفن
م�ت�ه��ال�ك��ة ووج� ��ه س� ��ؤاال ال ��ى وزي��ر
النفط ع��ن اإلج ��راءات التي اتخذت
تجاه كل مخالفة ومالحظة وردت
في تقرير ديوان املحاسبة .
المعيوف 3 ...اسئلة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه امل�ع�ي��وف
 3اس �ئ �ل��ة ل�ك��ل م��ن وزراء ال �ش��ؤون
االج � �ت � �م ��اع � �ي ��ة وال � �ع � �م� ��ل وال� �ن� �ف ��ط
واالع� �ل� ��ام وال� �ش� �ب ��اب ف� �س ��أل وزي ��ر
ال � �ش ��ؤون وال �ت �خ �ط �ي��ط ع ��ن ال�س�ن��د
القانوني بشأن عمل السيدة أنيسة
الجار الله والسيدة أمل املطير في
ال ��وزارة وس��أل وزي��ر النفط واالم��ة
عن تقرير لجنة التحقيق البرملاني
في الحيازات الزراعية وسأل وزير
االع �ل ��ام و ال �ش �ب��اب ع ��ن ق � ��رار ن�ق��ل
السيد عبدالباسط احمد الخطيب.
عسكر  3...اسئلة
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال �ع �ن��زي 3
اسئلة الى وزير الصحة عن حادثة

الحريجي 3 ...اسئلة
وج��ه ال�ن��ائ��ب س�ع��ود الحريجي
 3اسئلة لكل من وزراء املواصالت
وال �ب �ل ��دي ��ة واالش � �غ� ��ال وال �ك �ه��رب��اء
وامل � � � � � ��اء وال� � �ص� � �ح � ��ة ف� � �س � ��أل وزي� � ��ر
امل� ��واص�ل��ات ع ��ن اإلج� � � � ��راءات ال �ت��ي
ات �خ��ذت �ه��ا ال � � ��وزارة امل �خ �ت �ص��ة ضد
ش ��رك ��ات ال �ت �ن �ظ �ي��ف امل �ع �ن �ي��ة ب��أم��ر
إزالة النفايات بوجه عام من جميع
امل �ح��اف �ظ��ات واإلس� �ط� �ب�ل�ات وس ��أل
وزي� ��ر االش �غ ��ال و ال �ك �ه��رب��اء وامل ��اء
عن الغاء مبنى مجمع الوزارات في
ال �ج �ه��راء وس ��أل وزي ��ر ال�ص�ح��ة عن
حادثة وفاة سعود العازمي بخطأ
طبي وهروب الطبيب املعالج.
البراك 3 ...اسئلة
ووج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال� �ب ��راك
 3اس�ئ�ل��ة م�ن�ه��ا س� ��ؤاالن ال ��ى وزي��ر
ال �ت �ج ��ارة وال �ص �ن��اع��ة ع ��ن تشكيل
لجنة تحقيق ف��ي ت �ج��اوزات مالية
في مؤتمر غسيل األموال عام 2015
عن عقد توريد الحديد املدعوم مع
ش��رك��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ل�ل�ت�م��وي��ن ووج��ه
سؤاال الى وزير التربية و التعليم
ال �ع��ال��ي ع ��ن أس� �ب ��اب ع� ��دم اخ �ت �ي��ار
األستاذ في الهيئة العامة للتعليم
ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي وال � �ت� ��دري� ��ب ال ��دك� �ت ��ور
زع� ��اب� ��ي ال ��زع ��اب ��ي ل �ش �غ��ل وظ �ي �ف��ة
رئيس قسم التربية الفنية في كلية
التربية األساسية.

التميمي 3 . ..أسئلة
وجه النائب عبدالله التميمي 3
اسئلة ال��ى وزراء املالية والتجارة
وال �ص �ن��اع��ة وال �ص �ح��ة ف �س��أل وزي��ر
امل��ال �ي��ة ع��ن م��وض��وع ف ��رض البنك
امل��رك��زي ل �ش��روط وض��واب��ط جديد
في سياسة االقتراض االستهالكي
في البنوك وسأل وزير الصحة عن
عدم تنفيذ ال��وزارة لقانون التأمني
الصحي.
الزلزلة ...سؤاالن
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د.ي ��وس ��ف ال��زل��زل��ة
س � ��ؤال �ي��ن ال � � ��ى وزي� � � ��ر امل � ��واص �ل��ات
والبلدية عن املناقصات التي تمت
ترسيتها بناء على طلب املؤسسة
م��ن قبل لجنة املناقصات املركزية
م� �ن ��ذ ع � � ��ام  2014ح� �ت ��ى ت ��اري� �خ ��ه
واع � � �ض� � ��اء م� �ج� �ل ��س ادارة ش ��رك ��ة
كاسكو.
عبدالصمد ...سؤاالن
وج� � � ��ه ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� � ��دن� � ��ان س �ي��د
عبدالصمد سؤالني لكل من وزيري
ال�خ��ارج�ي��ة وال �ش ��ؤون والتخطيط
ف �س��أل وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن رف��ض
ال��وزارة تعيني ملحقني في املكاتب
ال �خ��ارج �ي��ة وس� ��أل وزي� ��ر ال �ش��ؤون
و ال�ت�خ�ط�ي��ط ع��ن أس �م��اء امل��وظ�ف�ين
أصحاب الوظائف اإلشرافية.
مطيع ...سؤاالن
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب د .أح� �م ��د م�ط�ي��ع
سؤالني الى وزير الصحة عن وفاة
سعود العازمي نتيجة خطأ طبي
فادح في مستشفى الجهراء ووفاة
امل��واط �ن��ة ع��ائ�ش��ة ال �ع��ازم��ي نتيجة
خطأ طبي في مستشفى العدان.
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بـ  5اقتراحات وقدموا  24رغبة تصدرهم النائب عسكر العنزي بـ 18اقتراحا.

1.0

أسئلة النواب تركزت على البعثات الدراسية والوظائف اإلشرافية والحيازات الزراعية

0.8
التقديرية
استفسارات نيابية عن تجاوزات القيمة
0.6
لمشروع إنشاء مبنى الركاب الجديد
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عبدالرحمن الجيران

8

سعدون حماد

7

راكان النصف

6

خليل الصالح

5

طالل الجالل

1

احمد القضيبي

4

احمد الري

1

حمود الحمدان

4

محمد الهدية

1

عبدالله املعيوف

3

محمد الجبري

1

للمشاريع وليست خطة حقيقية.

محمد البراك

3

مبارك الحريص

1

الجبري  ...سؤال واحد
وجه النائب محمد الجبري سؤاال
ال��ى وزي ��ر ال�ص�ح��ة ع��ن وف ��اة امل��واط��ن
س �ع ��ود ال� �ع ��ازم ��ي ب �س��ب خ �ط��أ ط�ب��ي
جسيم من الطبيب املعالج.

عسكر العنزي

3

عبدالحميد دشتي

1

سعود الحريجي

3

االجمالي
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الطريجي
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عبدالله

عدد
االسئلة

50

26

16

15

12

11

11

8

7

6

العتيبي ...سؤال واحد
وج� ��ه ال �ن ��ائ ��ب ف � ��ارس ال�ع�ت�ي�ب��ي
س � ��ؤاال واح� � ��دا ال� ��ى وزي � ��ر ال�ت��رب�ي��ة

حمدان العازمي

11

عادل الجارالله

عاشور

الجالل ...سؤال واحد
وجه النائب طالل الجالل سؤاال
الى وزير االشغال و الكهرباء واملاء

عودة الرويعي

11

1

الكندري

الهدية ...سؤال واحد
وج� � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال �ه��دي��ة
س� � � � � � ��ؤاال ال � � � � ��ى وزي� � � � � � ��ر ال� � � �ش � � ��ؤون
االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة وال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط ع��ن
ت �ص��ري��ح األم �ي��ن ال� �ع ��ام للمجلس
األعلى للتخطيط والتنمية هاشم
الرفاعي الذي كشف فيه أن خطط
ال�ت�ن�م�ي��ة ال �س��اب �ق��ة وع �ل��ى م � ��دار 8
س� � �ن � ��وات ك� ��ان� ��ت م � �ج� ��رد ت �ج �م �ي��ع

فيصل الكندري

12

احمد مطيع

2

كامل العوضي

الرويعي

الجاراهلل ...سؤال واحد
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ع � ��ادل ال �ج��ارال �ل��ه
س � � ��ؤاال ال� � ��ى وزي � � ��ر االس� � �ك � ��ان ع��ن
ال �ش��رك��ة امل �ن �ف��ذة مل� �ش ��روع م��دي�ن��ة
ج ��اب ��ر األح � �م ��د ال �س �ك �ن �ي��ة وق �ي �م��ة
امل � �ي� ��زان � �ي� ��ة امل� � � ��رص� � � ��ودة ل �ت �ن �ف �ي��ذ
مشروع مدينة شمال غرب املطالع
السكنية.

صالح عاشور

15

1

10

العازمي

الدويسان ...سؤال واحد
ووج��ه النائب فيصل الدويسان
س� � � � � � � ��ؤاال ال � � � � � ��ى وزي� � � � � � � ��ر ال � � � �ش� � � ��ؤون
االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وال�ت�خ�ط�ي��ط
بكشف أسماء كافة من تم تكليفهم
بمهمة رسمية أو دورات تدريبية
داخ �ل �ي��ة أو خ��ارج �ي��ة أو م��ؤت �م��رات
م ��ع ب �ي ��ان اس� ��م ال �ش �خ��ص وم ��رك ��زه
الوظيفي وطبيعة املهمة أو الدورة
وتاريخها وال��دول��ة وم��دى توافقها
مع طبيعة عمله كل على حدة وذلك
عن الفترة من .2014/1/1

خليل عبدالله

16

يوسف الزلزلة

2

فارس العتيبي

الجيران

العوضي ...سؤال واحد
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ك ��ام ��ل ال �ع��وض��ي
س��ؤاال ال��ى وزي��ر التربية والتعليم
ال �ع��ال��ي ع ��ن ال� �ش� �ه ��ادات ال��وه �م �ي��ة
الصادرة من شركة ( اكساكت ).

محمد طنا

26

عدنان عبدالصمد

2

1

حماد

الري  ...سؤال واحد
وج ��ه ال �ن��ائ��ب أح �م��د الري س��ؤاال
ال��ى وزي��ر التربية والتعليم العالي
عن جميع أسماء املتقدمني للبعثات
امل�ق�ب��ول�ين وامل��رف��وض�ين ف��ي بعثات
ك��ل م��ن ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم ك�ل�ي��ة ال�ع�ل��وم
ال�ط�ب�ي��ة امل �س��اع��دة ك�ل�ي��ة اآلداب في
ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت ل�ل �ع��ام األك��ادي �م��ي
.2015/2014

عبدالله الطريجي

50

عبدالله التميمي

نبيل الفضل

النصف

الفضل  ...سؤال واحد
وجه النائب نبيل الفضل سؤاال
الى وزير الصحة عن إحالة األطباء
في املناصب اإلداري��ة للتقاعد لكل
من بلغ  65عاما.

3

2

الصالح القضيبي
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النائب

عدد
االسئلة

فيصل الدويسان

5

وال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م ال� � �ع � ��ال � ��ي ع � � ��ن ك �ش��ف
ب ��أس� �م ��اء ال �ج ��ام �ع ��ات ال �س��ودان �ي��ة
املعترف بشهادتها ( بكالوريوس،
ماجستير  ،دك �ت��وراه ) والوظائف
ف� � ��ي م� �ع� �ه ��د ال� � �ك � ��وي � ��ت ل�ل�أب� �ح ��اث
العلمية.

0.2
0.0

النائب

عدد
االسئلة

2

4

عن أسماء جميع الوكالء املساعدين
ب � � ��وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل� � ��اء و جميع
ت �ق��اري��ر ل �ج��ان ال �ت �ح �ق �ي��ق ال�س��اب�ق��ة
الخاصة بتجاوزات بعض الوكالء
املساعدين.

اسئلة النواب خالل العطلة

0
5

4

الحريص  ...سؤال واحد
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م � �ب� ��ارك ال �ح��ري��ص
س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر ال �ص �ح��ة ع ��ن وف ��اة
املواطن سعود العازمي نتيجة خطأ
طبي.
دشتي  ...سؤال واحد
وجه النائب د.عبدالحميد دشتي
سؤاال الى وزير النفط وشئون االمة
ع ��ن ال �ب�ل�اغ امل �ق ��دم م ��ن أح ��د م��وظ�ف��ي
دائرة الصيانة التابع لشركة البترول
ال ��وط �ن �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف �ي �م��ا ي�ت�ع�ل��ق
ب�ش�ب�ه��ة اس �ت �ن �ف��اع ش�خ�ص��ي وف �س��اد
إداري ومالي بحق بعض املسئولني
في الشركة

أسئلة النواب موزعة على الوزارات
الوزارة

اجمالي
االسئلة

الوزارة

اجمالي
االسئلة

الخارجية

5

النفط وشئون االمة

21

الداخلية

13

الدفاع

2

الشئون والتخطيط

35

الدولة

2

االسكان

2

املالية

15

التربية والتعليم

35

االشغال والكهرباء

7

االعالم والشباب

13

العدل واالوقاف

4

املواصالت والبلدية

20

التجارة والصناعة

9

الصحة

26

االجمالي

209
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تتعلق بقضايا صحية وتعليمية ورياضية وبيئية وغيرها

 54رغبة لـ  12نائبا خالل العطلة البرلمانية
استحداث أقسام
متخصصة لعالج
مرض نقص
المناعة الخلقي
في المستشفيات

إعداد:سامح محمد
عبده ابراهيم
أيمن عبداهلل
 54اقتراحا برغبة قدمها
 12نائبا خالل العطلة
الصيفية وبعد فض دور
االنعقاد الثالث من الفصل
التشريعي الرابع عشر
وتصدر مقدمي الرغبات
النائب عسكر العنزي بـ 18
اقتراحا يليه النائب د .محمد
الحويلة بـ  11اقتراحًا
وجاء في الترتيب الثالث
النائبان محمد طنا ود.
عبدالرحمن الجيران ولكل
منهما  5اقتراحات
وتناولت تلك الرغبات قضايا
تتعلق بالجوانب الصحية
والتعليمية والبيئية
والرياضية وكذلك مطالبات
نيابية بتعديل الئحة
البعثات الدراسية وحقوق
المرأة والمتقاعدين و
توفير الخدمات والمنشآت
الحيوية في المراكز
الحدودية وإنشاء جامعة
تربوية شاملة تشتمل
على مختلف كليات إلعداد
المعلمين وإنشاء صاالت
عرض في كل المحافظات
تخصص لعرض مشاريع
الشباب ومبادراتهم
وإنشاء موقع إلكتروني
لكل مدرسة وجاءت
الرغبات كالتالي:

مبارك الخرينج

عسكر العنزي

د .محمد الحويلة

محمد طنا

عسكر 18 ...رغبة
ق��دم ال�ن��ائ��ب عسكر ال�ع�ن��زي 18
اق� �ت ��راح ��ا ب��رغ �ب��ة ب� �ش ��أن ت�ش�ك�ي��ل
مجلس لوكالء ال��وزارات الخدمية
واإلداري � � ��ة ب��رئ��اس��ة رئ �ي��س ج�ه��از
خ � ��دم � ��ة امل � � ��واط � � ��ن وت� �ق� �ي� �ي ��م أداء
الجهات الحكومية أو من يفوضه،
ويتولى مجلس ال��وك�لاء ع��دد من
االخ �ت �ص��اص��ات وإل �ح��اق زوج ��ات
العسكريني غير محددي الجنسية
( ال � �ب � ��دون) ألداء م �ن��اس��ك ال �ح��ج
ضمن حملة وزارة الدفاع سنويًا
وتغليظ ال�ع�ق��وب��ات ع�ل��ى اإلع�ل�ان
واالت � � �ج � ��ار ف� ��ي االدوي� � � � ��ة امل � � ��زورة
الفاسدة لتكون عملية الردع أكثر
وأك �ب��ر و ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة مشتركة
بني الجهات املعنية لتفعيل الدور
ال��رق��اب��ي وض �ب��ط االدوي � ��ة امل��زي�ف��ة
وت �ك �ث �ي��ف ال �ح �م�ل�ات ال�ت�ف�ت�ي�ش�ي��ة

ال� �ت ��ي ت� �ق ��وم ب �ه��ا وزارة ال �ص �ح��ة
ح ��ال � �ي ��ًا ووض � � � ��ع ح � ��واف � ��ز م��ال �ي��ة
وش�ه��ادات تقديرية على مستوى
ك� ��ل م �ن �ط �ق��ة ت �ع �ل �ي �م �ي��ة و ف� ��ي ك��ل
مرحلة تعليمية على حدة ألفضل
إدارة م��درس�ي��ة م��ن ح�ي��ث ال�ع�ط��اء
و م� �س� �ت ��وي ��ات ال �ط �ل �ب��ة وألف� �ض ��ل
م�ع�ل��م أو م�ع�ل�م��ة وألف �ض��ل ط��ال��ب
أو طالبة وإنشاء موقع إلكتروني
ل �ك��ل م ��درس ��ة ل �ي �س �ت �ف �ي��د ال �ط��ال��ب
م��ن أس�ئ�ل��ة م��راج �ع��ة و اخ �ت �ب��ارات
س��اب �ق��ة وم��واع �ي��د االخ� �ت� �ب ��ارات و
األنشطة املدرسية وإنشاء جامعة
ت� ��رب� ��وي� ��ة ش ��ام� �ل ��ة ت �ش �ت �م ��ل ع �ل��ى
مختلف كليات التربية وأقسامها
ال�ع�ل�م�ي��ة إلع� ��داد امل�ع�ل�م�ين وك��ذل��ك
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة امل� �س ��اع ��دة
مل �خ �ت �ل��ف امل� ��راح� ��ل ال ��دراس� �ي ��ة ف��ي
ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة امل� �س ��اع ��دة
مل �خ �ت �ل��ف امل� ��راح� ��ل ال ��دراس� �ي ��ة ف��ي

م �ج��ال ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ام و ال �خ��اص
وغ� �ي ��ره ��ا م ��ن اح� �ت� �ي ��اج ��ات ودور
اإلدارة امل ��درس� �ي ��ة وال �ع �م ��ل ع�ل��ى
إدخ � ��ال ع �ن��اص��ر م��راق �ب��ة ال �ج��ودة
ف ��ي اإلدارة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة وت �ط��وي��ر
امل� �ب ��ان ��ي امل ��درس � �ي ��ة وع�ل��اق� ��ة ب�ين
البيت واملدرسة وغيرها وتصميم
مناهج دراسية ودعم دور املعلمني
م��ن خ�ل�ال عملية ت�ط��وي��ر املناهج
ال � ��دراس� � �ي � ��ة وإن � � �ش� � ��اء أك ��ادي� �م� �ي ��ة
مهنية مستقلة للمعلمني وتعزيز
ال� �ت� �ع ��اون وت � �ب� ��ادل ال� �خ� �ب ��رات م��ع
ال� � � ��دول األخ� � � ��رى ل�ل�اس� �ت� �ف ��ادة م��ن
التجارب االقليمية والعاملية.
وإع � �ف� ��اء أم امل � �ع� ��اق م� ��ن خ�ص��م
ق �ي �م��ة م �ك��اف��أة م �ع��اق م ��ن رات �ب �ه��ا
ال � �ش � �ه� ��ري ال� � � ��ذي م �ن �ح �ت��ه وزارة
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م��ل
حسب املرسوم رقم  23لسنة 2013
ب�ش��أن اس�ت�ح�ق��اق و ت�ق��دي��ر ورب��ط

امل�س��اع��دات العامة  ،وال��ذي يمنح
رب��ة البيت املتزوجة والبالغة 55
عامًا والتعمل و ليس لديها دخل،
م �س��اع��دة ش �ه��ري��ة م �ق ��داره ��ا 559
دي �ن��ارًا و إن �ش��اء م��رك��ز معلومات
ف ��ي م�خ�ت�ل��ف ت �خ �ص �ص��ات ال�ع�م��ل
التي تحتاج إليها البالد وإنشاء
م ��راك ��ز ت��أه �ي��ل ل �ل �م �ع��اق�ين ذه�ن�ي��ًا
ي � �ت� ��م ت� ��دري � �ب � �ه� ��م ع � �ل� ��ى م � �ه� ��ن أو
ه� ��واي� ��ات ت �ت �ن��اس��ب م ��ع ق��درات �ه��م
واستعداداتهم على أي��دي خبراء
متخصصني و إنشاء إدارة في كل
م�ح��اف�ظ��ة م��ن م�ح��اف�ظ��ات ال�ك��وي��ت
لترعى مصالح ذوي االحتياجات
ال � � �خ� � ��اص� � ��ة و ت � ��وظ� � �ي � ��ف ح �م �ل ��ة
الشهادات العلمية والفنية من فئة
البدون في ال��وزارات و املؤسسات

التتمة ص14

 12اقتراحا بقانون قدمها  11نائبا
منذ انطالق العطلة البرملانية
الصيفية قدم  11نائبا  12اقتراحا
ب� �ق ��ان ��ون وج � � � ��اءت االق � �ت� ��راح� ��ات
كالتالي :

 ق ��دم ال �ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل 5اق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��ان ��ون ب �ش��أن
ال� �ع�ل�اج م ��ن ال � �خ ��ارج وإض ��اف ��ة
ف �ق��رة ج ��دي ��دة ل �ل �م��ادة  126من
ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  16ل �س �ن��ة 1960
ب��إص��دار قانون ال�ج��زاء (عقوبة
ال� �ح� �ب ��س الي م� ��وظ� ��ف ي �ح �م��ل
ص� �ف ��ة ال �ض �ب �ط �ي ��ة ال �ق �ض��ائ �ي��ة
س� � ��واء رج � ��ل ش ��رط ��ة او ح��رس
وط � �ن� ��ي او ج� �ي ��ش او إط � �ف� ��اء)
وت�ج��ري��م ال�ج�م��اع��ات اإلره��اب�ي��ة
وح � �م� ��اي� ��ة ال� � ��وح� � ��دة ال ��وط �ن �ي ��ة
(ح� � �ظ � ��ر اإلش� � � ��اع� � � ��ات ال � �ك� ��اذب� ��ة

والفنت الطائفية)

 ق � � � ��دم ال � � �ن � ��ائ � ��ب د.م � �ح � �م� ��دالحويلة اقتراحني بقانون بشأن
ت �ع ��دي ��ل امل � � ��ادة  22م� ��ن امل ��رس ��وم
بالقانون رق��م  15لسنة  1979في
ش� ��أن ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة (إج� � ��ازات
دراسية للموظفني بمرتب كامل)
وت �ع��دي��ل ب �ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون
رق��م ()28ل�س�ن��ة  2011ب�ش��أن منح
ب��دالت وم�ك��اف��آت ألع�ض��اء الهيئة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ب� � ��وزارة
التربية ووزارة األوقاف والشؤون
اإلسالمية.
 ق ��دم ال �ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زياق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ب �ش��أن ت�ع��دي��ل
املادة  5من القانون رقم  28لسنة
 2011بشأن منح بدالت و مكافآت

ألع � � �ض� � ��اء ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة
الكويتيني بوزارة التربية ووزارة
االوقاف و الشؤون اإلسالمية.
 ق��دم النائب مبارك الحريصاق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ب �ش��أن إض��اف��ة
م��ادة ج��دي��دة ب��رق��م  22م�ك��ررًا إلى
امل��رس��وم ب��ال�ق��ان��ون رق��م  15لسنة
 1979ف ��ي ش ��أن ال �خ��دم��ة امل��دن�ي��ة
(اجازة الوضع).
 ق��دم ال�ن��ائ��ب ف ��ارس العتيبياق �ت��راح��ا ب �ق��ان��ون ب �ش��أن اض��اف��ة
ف�ق��رة ج��دي��دة إل��ى امل ��ادة (  ) 6من
ال �ق��ان��ون رق��م (  ) 28ل�س�ن��ة 2011
ف ��ي 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
الكويتيني بوزارة التربية ووزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية.

 ق ��دم ال� �ن ��واب د.ع �ب��دال��رح �م��نال � �ج � �ي� ��ران وس� � �ع � ��ود ال �ح��ري �ج��ي
وم �ح �م��د ط �ن��ا وح �م ��ود ال �ح �م��دان
وح� � � �م � � ��دان ال� � �ع � ��ازم � ��ي اق � �ت� ��راح� ��ا
م �ش �ت��رك��ا ب� �ش ��أن إض� ��اف� ��ة ب�ع��ض
امل��واد إل��ى قانون ال�ج��زاء الصادر
ب��ال �ق��ان��ون رق ��م  16ل�س�ن��ة /1960
ح �ب��س وغ ��رام ��ة ل �ك��ل م��ن ي �م��ارس
أعمال السحر أو الشعوذة
 قدم النائبان أحمد القضيبيوراك ��ان ي��وس��ف النصف اقتراحا
م �ش �ت��رك��ا ب� �ش ��أن إع � � ��ادة ت �ح��دي��د
ال � ��دوائ � ��ر االن �ت �خ��اب �ي��ة ل�ع�ض��وي��ة
مجلس األمة ( تقسم الكويت الى
خ�م��س دوائ ��ر ان�ت�خ��اب�ي��ة و تفتح
لها لجان انتخابية).

إطالق أسماء
رجاالت الكويت
على مرافق
وشوارع الدولة
مطالب نيابية
بتغليظ العقوبات
على اإلعالن
واالتجار في
األدوية المزورة
الفاسدة
إنشاء صاالت
عرض في كل
المحافظات
تخصص لعرض
مشاريع الشباب
إصدار قرار يشجع
عمل المتقاعدين
في القطاع الخاص

14
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أنشطة النواب
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عسكر يتصدر النواب مقدمي االقتراحات
بـ 18يليه الحويلة بـ 11
تتمة المنشور ص13
الحكومية و الجهات التابعة لها
حسب املؤهل الدراسي والخبرات
ال��وظ�ي�ف�ي��ة و إص ��دار ق ��رار يشجع
ع� �م ��ل امل� �ت� �ق ��اع ��دي ��ن ف � ��ي ال� �ق� �ط ��اع
الخاص و تهيئة فرص العمل لهم
و توفير قسم خاص من املوظفني
املتخصصني ب��ذوي االحتياجات
ال�خ��اص��ة ب�ع�م��ادة ش ��ؤون الطلبة
ف��ي جامعة ال�ك��وي��ت و ف��ي الهيئة
ال� � �ع � ��ام � ��ة ل� �ل� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال �ت �ط �ب �ي �ق��ي
والتدريب للقيام بمساعدة الطلبة
من ذوي االحتياجات الخاصة في
إعطاء دروس تقوية و منح إجازة
مرافقة مبتعثة للطالبة الكويتية
غير املتزوجة لقريبها من الدرجة
األول��ى أو الثانية و رص��د مكافأة
م��ال �ي��ة ل �ك��ل م��ن ي �ق��دم ب�لاغ��ًا ج��ادًا
ع��ن خ�لاي��ا إره��اب�ي��ة أو أسلحة أو
م �ت �ف �ج��رات ل �ت �ن �ظ �ي �م��ات إره��اب �ي��ة
ت �ه��دف ل��زع��زع��ة االم� ��ن أو تسعى
ل�ل�ت�خ�ط�ي��ط الت� �ك ��اب ج ��رائ ��م بحق
األفراد و املمتلكات .
الحويلة 11 ...رغبة
ق��دم ال�ن��ائ��ب د .محمد الحويلة
 11اق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ب � �ش� ��أن أن
ت �خ �ص ��ص ال � ��دول � ��ة ق �ط �ع ��ة أرض
ك� �ب� �ي ��رة ف� ��ي ك� ��ل م �ح��اف �ظ��ة ل �ب �ن��اء
وح ��دات صناعية صغيرة عليها
ع �ل��ى أال ي �ق��ل ع� ��دد ال� ��وح� ��دات عن
 100وح� � ��دة ب� ��واق� ��ع م��ائ �ت��ي م�ت��ر
ل�ك��ل وح� ��دة ،وت �ق��وم ب �ت��وزي��ع ه��ذه
ال � ��وح � ��دات ع� �ل ��ى ال� �ش� �ب ��اب ل�ع�م��ل
م�ش��اري�ع�ه��م ع�ل�ي�ه��ا و ف��ي امل�ق��اب��ل
تقوم الدولة بتسويق منتجاتهم
وإرس��ال مرضى السرطان للعالج
بالخارج مباشرة عند إصابتهم
ب��امل��رض وت�س�ه�ي�لات ت �ق��دم ل��ذوي
اإلع � ��اق � ��ة ال � �ش ��دي ��دة م� ��ن أف �ض �ل �ي��ة
ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال��رع��اي��ة السكنية
و حرية اختيار الوحدة السكنية
وت� �ط ��وي ��ر ال �ب �ن �ي ��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة ف��ي
م�ن�ط�ق��ة ك �ب��د ال�ص�ن��اع�ي��ة وإل �ح��اق
زوج��ات العسكريني غير محددي
الجنسية ضمن الحملة السنوية
ل��وزارة الدفاع ألداء مناسك الحج
ووض ��ع ح��واف��ز م��ال�ي��ة وش �ه��ادات
ت �ق��دي��ر ع �ل��ى م �س �ت��وى ك��ل منطقة
ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ل �خ �ل��ق روح ال �ت �ن��اف��س
و ل �ت �ح �ف �ي��زه��م ل �ل �ع �ط��اء وإن� �ش ��اء
م�س�ت�ش�ف��ى ألم� � ��راض ال �ع �ي��ون في
م �ح ��اف �ظ ��ة االح� � �م � ��دي وأن ت �ق��وم
وزارة ال� ��دول� ��ة ل� �ش ��ؤون ال �ش �ب��اب
م�م�ث�ل��ة ب��ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للشباب

د .عبدالرحمن الجيران

محمد البراك

د .خليل العبدالله

سعود الحريجي

وال� � ��ري� � ��اض� � ��ة وب ��ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م��ع
وزارة التربية و التعليم ب��إع��ادة
ص��االت امل��دارس وت�ق��وم الحكومة
ممثلة ف��ي وزارة ال�ص�ح��ة ب��زي��ادة
ع � ��دد أج � �ه� ��زة األش � �ع� ��ة امل �ق �ط �ع �ي��ة
إل ��ى أرب �ع ��ة أج �ه ��زة ب �ش��رك��ة ي��اك��و
الطبية التابعة ملستشفى العدان
واس� �ت� �ح ��داث أق� �س ��ام متخصصة
لعالج مرض نقص املناعة الخلقي
ف��ي املستشفيات واملستوصفات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وم �ن��ح إج� ��ازة م��راف�ق��ة
مبتعث في حالة الطالبة الكويتية
غير املتزوجة لقريبها من الدرجة
االولى أو الثانية.

ال�ط��ائ��رات التابعة لها واستمرار
ع � � �م� � ��ل امل� � � � � � � � � ��دارس ب � � �ع� � ��د إج � � � � ��راء
االم� �ت� �ح ��ان ��ات و إع �ل ��ان ال �ن �ت��ائ��ج
بجميع محافظات الكويت  ،حيث
يتم استقبال ال�ط�لاب والطالبات
ال ��راغ �ب�ي�ن ب��االل �ت �ح��اق ب��ال �ن��وادي
امل��درس �ي��ة ال�ص�ي�ف�ي��ة م��ن مختلف
امل � ��راح � ��ل ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ب� ��امل� ��دارس
ال �ت��اب �ع�ين ل �ه��ا وي �ك ��ون ال �ب��رن��ام��ج
بساعات معينة وأنشطة و ومواد
مختلفة و متنوعة وتعديل الئحة
ال�ب�ع�ث��ات ال��دراس �ي��ة ف�ي�م��ا يتعلق
ب �م ��راف �ق ��ة ط ��ال ��ب ال �ب �ع �ث��ة ب�ح�ي��ث
إذا ك� ��ان امل �ب �ت �ع��ث م ��ن ال �ط��ال �ب��ات
ال �ع��ازب��ات ي�ج��ب أن ي��راف�ق�ه��ا أح��د
وال��دي �ه��ا أو أح ��د أش�ق��ائ�ه��ا أو أي
قريب يعد محرمًا لها ،وأن تتكفل
الوزارة بمصاريف السفر و اإلقامة
ورصد مكافأة مالية لكل من يقدم
بالغًا ج��ادًا عن خاليا إرهابية أو
أس�ل�ح��ة أو م�ت�ف�ج��رات لتنظيمات
إره��اب�ي��ة ت�ه��دف ل��زع��زع��ة االم��ن أو
تسعى للتخطيط الرتكاب جرائم
بحق األفراد و املمتلكات .

ع�ب��دال�ل��ه امل �ب��ارك ب��اس�ت�ب��دال�ه��ا مع
املناطق االخرى.

وجميع الجهات املختصة وتقديم
ال �ت �س �ه �ي�ل�ات امل �خ �ت �ل �ف��ة ل�لأش �ق��اء
السوريني في الكويت.

طنا 5...رغبات
ق � � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب م� �ح� �م ��د ط � �ن� ��ا 5
اق� �ت ��راح ��ات ب��رغ �ب��ة ب �ش ��أن إن �ش��اء
مجمع متكامل ألحواض السباحة
في منطقة الجهراء يزود بمدربني
م �ت �خ �ص �ص�ين م ��ن ذوي ال �ك �ف��اءة
على أن يضم قسمًا خاصًا لذوي
االح� �ت� �ي ��اج ��ات ال �خ��اص ��ة وإن� �ش ��اء
م �س �ت �ش �ف��ى خ � ��اص ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن
ع�ل��ى أن ي�ت��م ت��زوي��ده ب �ك��ادر طبي
ذي ك �ف��اءة ع��ال�ي��ة وإن �ش��اء مسلخ
جديد في محافظة الجهراء وفتح
ع � � �ي� � ��ادات م �ت �خ �ص �ص��ة ل �ل �ع �ي��ون
واألن ��ف واألذن وال�ح�ن�ج��رة داخ��ل
امل��راك��ز ال�ص�ح�ي��ة وامل�س�ت��وص�ف��ات
ب� �م� �ح ��اف� �ظ ��ة ال� � �ج� � �ه � ��راء وإن� � �ش � ��اء
ص��االت ع��رض ف��ي ك��ل املحافظات
تخصص لعرض مشاريع الشباب
وم �ب��ادرات �ه��م وأف �ك ��اره ��م ب��إي�ج��ار
ت�ش�ج�ي�ع��ي ت �ح �ف �ي �زًا ل �ه��م ل�ل�إب��داع
واالعتماد على النفس.
الجيران 5...رغبات
ق� � ��دم ال � �ن� ��ائ� ��ب د.ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال � �ج � �ي� ��ران  5اق� � �ت � ��راح � ��ات ب��رغ �ب��ة
ب � �ش ��أن إل� � � ��زام ال� �ط ��اق ��م ال �ن �س��ائ��ي
لجميع شركات الطيران الكويتية
ب� ��ال � �ل � �ب� ��اس ال � �ش� ��رع� ��ي ع � �ل� ��ى م�تن

البراك 4 ...رغبات
ق� ��دم ال �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ال � �ب� ��راك 4
اق �ت��راح��ات ب��رغ�ب��ة ب�ش��أن أن تقوم
الدولة بتعويض أصحاب البيوت
ال �ت��ي ت�ق��ل م�ن��ازل�ه��م ع��ن  400متر
ع��ن ك��ل م �ت��ر ن��اق��ص م�ب�ل�غ��ا ق��دره
 500دي�ن��ار وت�ق��وم شركة مطاحن
ال��دق �ي��ق ب �ت��وف �ي��ر م �ن��اف��ذ ل �ت��وزي��ع
االع �ل��اف ف ��ي ك ��ل م �ح��اف �ظ��ات عبر
امل �ن��اف��ذ و ص� ��رف ب� ��دل ن �ق��دي عن
أي� ��ام اإلج � � ��ازات ال ��دوري ��ة ال �ت��ي لم
ينتفع بها امل��وظ��ف أث�ن��اء الخدمة
أس� � � ��وة ب ��إخ ��وان� �ه ��م ال �ع �س �ك��ري�ي�ن
ب�م��ا الي �ج��اوز ع��دد أي ��ام اإلج ��ازات
الدورية للسنة الواحدة وأن تقوم
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
بالسماح للمواطنني الحاصلني
على تخصيص ف��ي منطقة غرب

الخرينج 3...رغبات
ق��دم نائب رئيس مجلس االم��ة
م � �ب� ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج  3اق� �ت ��راح ��ات
برغبة ب�ش��أن إط�ل�اق اس��م املغفور
ل��ه ب��إذن ال�ل��ه رئ�ي��س مجلس االم��ة
السابق جاسم الخرافي على أحد
ال� �ش ��وارع ال��رئ�ي�س�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
وإط� � �ل� ��اق اس � � ��م ال� �ف� �ق� �ي ��د ص��اح��ب
ال� �س� �م ��و امل� �ل� �ك ��ي األم� � �ي � ��ر س �ع ��ود
ال�ف�ي�ص��ل ع�ل��ى أح ��د م��راف��ق وزارة
ال �خ��ارج �ي��ة وإط�ل��اق اس ��م امل�غ�ف��ور
له بإذن الله فالح مبارك الحجرف
ع �ل��ى أح� ��د ال � �ش� ��وارع ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
الجهراء.
عبداهلل ...رغبتان
ق ��دم ال �ن��ائ��ب د.خ �ل �ي��ل ع�ب��دال�ل��ه
اق �ت��راح�ي�ن ب��رغ �ب��ة ب �ش��أن تسمية
إح� � ��دى ق� ��اع� ��ات ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت
باسم املغفور له بإذن الله الشهيد
علي رب�ي��ع ال�ن��اص��ر وإص ��دار ق��رار
م��ن م�ج�ل��س ال� � ��وزراء امل��وق��ر تتبع
بموجبه اإلدارة العامة للجمارك
إلش ��راف ورق��اب��ة وزارة ال��داخ�ل�ي��ة
وذل � � � � ��ك ض � �م� ��ن ه� �ي� �ك� �ل� �ي ��ة وزارة
الداخلية مع التنسيق مع عدد من
الوزارات واملدراء .
الحريجي ...رغبتان
ق ��دم ال �ن��ائ��ب س �ع��ود الحريجي
اق� �ت ��راح�ي�ن ب��رغ �ب��ة ب� �ش ��أن إن �ش��اء
إدارة ع��ام��ة لهندسة امل ��رور تتبع
ال��وك �ي��ل امل �س��اع��د ل� �ش ��ؤون امل� ��رور
و إع� � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ه�ي�ك�ل��ة ه��ذه
اإلدارة ال �ح �ي ��وي ��ة وإن � �ش� ��اء ف ��رع
مستقل إلدارة هندسة امل ��رور في
ك��ل محافظة يتبع اإلدارة العامة
لهندسة امل ��رور م��ع تنسيق كامل
بني وزارة الكهرباء و املاء ووزارة
األش�غ��ال العامة و بلدية الكويت

الري ...رغبة واحدة
قدم النائب أحمد الري اقتراحا
واح � � � � ��دا ب� ��رغ � �ب� ��ة ب� � �ش � ��أن ت �ق �س �ي��م
السنة الدراسية في الجامعة إلى
أرب�ع��ه ف�ص��ول  ،ف�ص�لان دراس�ي��ان
إل � ��زام� � �ي � ��ان اع � �ت � �ي� ��ادي� ��ان واث � �ن� ��ان
اخ �ت �ي��اري��ان وت �ك��ون م ��دة ال�ف�ص��ل
االعتيادي أربعة أشهر بينما مدة
الفصل االختياري شهران فقط
عاشور ...رغبة واحدة
ق� ��دم ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور اق �ت��راح��ا
برغبة ب�ش��أن إط�ل�اق اس��م املغفور
ل��ه ب ��إذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى م�ح�م��د ب��اق��ر
امل � �ه� ��ري ع� �ل ��ى إح � � ��دى م��ؤس �س��ات
الدولة الثقافية أو التربوية نظرا
لدوره الوطني البارز.
الصالح ...رغبة واحدة
ق� � ��دم ال� �ن ��ائ ��ب خ �ل �ي��ل ال �ص��ال��ح
اق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ب � �ش� ��أن ت��وف �ي��ر
ال � �خ ��دم ��ات وامل � �ن � �ش ��آت ال �ح �ي��وي��ة
ف��ي امل��راك��ز ال �ح��دودي��ة كاملساجد
وس��وق م��رك��زي (ال�س��وب��ر م��ارك��ت)
واالس� � �ت � ��راح � ��ات ودورات امل� �ي ��اه
وغيرها.
الهرشاني ...رغبة واحدة
ق� ��دم ال �ن��ائ��ب ح �م��د ال �ه��رش��ان��ي
اق � �ت� ��راح� ��ا ب ��رغ� �ب ��ة ب � �ش� ��أن اع� � ��ادة
سفلتة وتبليط ال�ط��رق الرئيسية
وال� �ف ��رع� �ي ��ة ف� ��ي ش� � � ��وارع م �ن��اط��ق
الصليبيخات والدوحة والقيروان
وغرناطة.
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كم عدد القضايا التي رفعها الموظفون منذ عام 2007؟

النصف يسأل العيسى عن خطة التحول
االستراتيجي لمعهد األبحاث العلمية
وج � ��ه ال� �ن ��ائ ��ب راك� � � ��ان ال �ن �ص��ف
س ��ؤاال ب��رمل��ان�ي��ا ال ��ى وزي ��ر التربية
وزي� � � � ��ر ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م ال � �ع � ��ال � ��ي د.ب� � � ��در
العيسى ج��اء فيه  :نمى ال��ى علمي
ان��ه ت��م رص��د ميزانية تبلغ مائتني
وستني مليون دينار (260,000,000
د.ك ) مل � � �ش� � ��روع خ � �ط� ��ة ال� �ت� �ح ��ول
االس �ت ��رات �ي �ج ��ي ال� �خ ��اص ��ة ب�م�ع�ه��د
ال �ك��وي��ت ل�لأب �ح��اث ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ت��ي
تعتمد على االستشارات االجنبية
ال �ت��ي س�ت�ج�ع��ل م��ن امل�ع�ه��د م�ص��درًا
وط�ن�ي��ًا للبحث وال �خ��دم��ات الفنية
وال�ت�س��وي��ق ال�ت�ج��اري وه��ي اه��داف
يفترض تحقيقها منذ وقت بعيد ،
لذا يرجى تزويدي وافادتي باالتي:
ن� �س� �خ ��ة م� � ��ن خ � �ط� ��ة ( ال� �ت� �ح ��ول
االس �ت��رات �ي �ج��ي ) وه ��ل ت��م عرضها
ع�ل��ى مجلس ام �ن��اء معهد الكويت
لل��أب �ح��اث ال �ع �ل �م �ي��ة؟ وه ��ل ت ��م اخ��ذ
م ��واف �ق �ت ��ه ع �ل ��ى ال� �ج ��وان ��ب ال �ف �ن �ي��ة

وامل��ال �ي��ة واالداري � � ��ة ؟ وه ��ل ت��م أخ��ذ
م��واف �ق��ة م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وم�ج�ل��س
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ع�ل��ى ه ��ذه الخطة
وع �ل ��ى ال� �ج ��وان ��ب ال �ف �ن �ي��ة وامل��ال �ي��ة
واالدارية ؟ ويرجى تزويدي بتكلفة
االع � �م� ��ال ال� �ت ��ي ق ��ام ��ت ب �ه��ا ال �ج �ه��ة
االس� �ت� �ش ��اري ��ة ون �س �خ��ة م ��ن ال�ع�ق��د
امل �ب��رم م��ع ال�ش��رك��ة االس�ت�ش��اري��ة او
الوكيل عنها  ،وم��ا ه��ي االج ��راءات
والخطوات القانونية التي سبقت
ه ��ذا ال �ت �ع��اق��د وال �ق �ي �م��ة االج �م��ال �ي��ة
ل �ه��ذا ال �ع �ق��د؟ ون �س �خ��ة م��ن ال�ه�ي�ك��ل
التنظيمي الجديد للمعهد والهيكل
ال ��وظ� �ي� �ف ��ي ح� �س ��ب خ� �ط ��ة ال �ت �ح��ول
االستراتيجي وه ��ل ت��م اعتماده
من ديوان الخدمة املدنية ومجلس
ام � � �ن � ��اء امل � �ع � �ه� ��د؟ وه � � ��ل أوض � �ح� ��ت
الخطة امكانية التغلب على بعض
املشكالت مثل بطء انجاز املشاريع
وق� �ل ��ة ال� � �ج � ��ودة؟ وك � ��م ب� �ل ��غ م� �ق ��دار

راكان النصف

الصرف من املبلغ املرصود للخطة
منذ  2007حتى االن وما هي أوجه
الصرف؟
وف� ��ي س � ��وال اخ� ��ر ل�ل�ع�ي�س��ى ق��ال
ال� �ن� �ص ��ف ن� �م ��ى ال � � ��ى ع� �ل� �م ��ي ق �ي ��ام
مجموعة من املوظفني العاملني في
م�ع�ه��د ال �ك��وي��ت ل�لأب �ح��اث العلمية

ب��رف��ع ق�ض��اي��ا ع�ل��ى امل�ع�ه��د تسببت
ف��ي مشكالت اداري��ة وقانونية مما
أثر على بيئة العمل في املعهد ،لذا
ي��رج��ى ت ��زوي ��دي واف ��ادت ��ي ب��االت��ي:
ك � ��م ع� � ��دد ال� �ق� �ض ��اي ��ا ال � �ت� ��ي رف �ع �ه��ا
املوظفون في املعهد منذ عام 2007
ح�ت��ى ت��اري��خ ال� �س ��ؤال؟ وك ��م قضية
منها ح�ك��م فيها ل�ص��ال��ح املوظفني
ب�م��وج��ب ح�ك��م ق�ض��ائ��ي ن��اف��ذ؟ وك��م
منها لم ينفذ حتى تاريخ السؤال؟
مع تزويدي بأسباب عدم التنفيذ؟
وك� ��م ع� ��دد ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي كسبها
املعهد؟ م��ع ت��زوي��دي بنسخة منها
وعدد القضايا التي خسرها املعهد
 ،م��ع ت��زوي��دي ب�ب�ي��ان��ات احصائية
وب�ق��رارات تنفيذ االح�ك��ام الصادرة
ضد املعهد  .ويرجى تزويدي بنسخ
من االحكام الصادرة لصالح املعهد
وم � ��ذك � ��رات ال � ��دف � ��اع ال� � �ص � ��ادرة م��ن
امل�ع�ه��د لجميع ال�ق�ض��اي��ا امل��رف��وع��ة.

وبنسخ من القضايا املرفوعة ضد
املعهد  .وهل هناك احكام قضائية
نهائية مشمولة بالنفاذ ضد املعهد
ترتبت عليها ال�ت��زام��ات مالية؟ اذا
كانت االج��اب��ة بنعم  ،ما حجم تلك
امل �ب��ال��غ وت �ح��ت أي ب �ن��د م ��ن ب �ن��ود
امل�ي��زان�ي��ة ت�ص��رف؟ ي��رج��ى ت��زوي��دي
بعدد ونوعية القضايا وتفاصيلها
مع املبالغ املترتبة عليها
ك�م��ا ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��ال �ق��رارات
ال� � �خ � ��اص � ��ة ب ��ال� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م االداري
والوظيفي الخاص بمعهد الكويت
ل�ل��أب � �ح� ��اث ال� �ع� �ل� �م� �ي ��ة م� � ��ن ت �ع �ي�ين
ون �ق��ل وان� �ت ��داب خ�ل�ال االع� � ��وام من
 2007ال ��ى . 2015وه� ��ل ت ��م اص ��دار
ق ��رارات بخصوص اح��ال��ة موظفني
وم �س �ئ��ول�ين (رئ �ي ��س ق �س��م – م��دي��ر
ادارة) وت �ح��وي �ل �ه��م ال � ��ى وظ ��ائ ��ف
م �س �ت �ش��اري��ن؟ وم� ��ا ه ��ي ال�ت�ك��ال�ي��ف
امل��ال�ي��ة املترتبة على ذل��ك؟ وه��ل تم
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تعيني موظفني او االستعانة بهم
دون وض� � ��ع اع� �ل ��ان ف� ��ي ال �ص �ح��ف
املحلية وخارج اطار لجان التعيني؟
وهل كان التوظيف وفقًا لبطاقات
ال ��وص ��ف ال��وظ �ي �ف��ي؟ واذا ل ��م يكن
وف ��ق ذل ��ك ف�م��ا دواع� ��ي االس�ت�ث�ن��اء؟
وم � ��ا اس � �م� ��اء امل ��وظ� �ف�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ت��م
اس � �ت � �ث � �ن� ��اؤه� ��م؟ وم� � � ��ا ش� �ه ��ادت� �ه ��م
العلمية مع بيان تاريخ تعيينهم؟
وم��ا ال�ض��واب��ط امل��وض��وع��ة لتسكني
الوظائف العلمية واملساندة سواء
ب��ال �ن �ق��ل او ال� �ن ��دب او االس �ت �ع��ان��ة؟
وه��ل ت��م ذل��ك وف��ق ل�ج��ان او ل��وائ��ح
او قرارات مباشرة من السيد املدير
العام؟

عالم الكندري :األمانة العامة مستعدة الفتتاح
دور االنعقاد بتجهيزات وتغييرات حديثة
ق � � ��ال األم � �ي� ��ن ال � � �ع � ��ام مل �ج �ل��س
األم� � ��ة ع �ل��ام ع �ل ��ي ال� �ك� �ن ��دري إن
االس� � �ت� � �ع � ��دادات ل �ح �ف��ل اف �ت �ت��اح
دور االنعقاد ال��راب��ع م��ن الفصل
ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��راب ��ع ع �ش��ر ال ��ذي
س � �ي � �ك� ��ون ال� � �س � ��اع � ��ة ال � �ع� ��اش� ��رة
وال �ن �ص��ف م��ن ص �ب��اح ي ��وم بعد
غد الثالثاء املوافق  27من الشهر
ٍ
الجاري تمضي على قدم وساق
مشيرا الى أن التغييرات األخيرة
ملبنى مجلس األم��ة ت��م االنتهاء
منها.
وأض � � � � � � � � ��اف ال� � � � �ك� � � � �ن � � � ��دري ف ��ي
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي ان ج �م �ي��ع
ق�ط��اع��ات م�ج�ل��س األم ��ة ش��ارك��ت
ف ��ي االس � �ت � �ع� ��دادات ال س �ي �م��ا ان
االفتتاح املقبل سيشهد تغييرات
شاملة في طريقة وآلية استقبال
ال � �س� ��ادة ال �ض �ي��وف اض ��اف ��ة ال��ى
التجهيزات الحديثة التي قامت
بها االمانة العامة ملجلس األمة

عالم الكندري

داخل اروق��ة املجلس عالوة على
إع� � ��ادة ت�ص�م�ي��م ب �ع��ض امل �م��رات
وال �ق��اع��ات منها امل�م��ر ال��رئ��اس��ي
وقاعة االحتفاالت الكبرى واملمر
األوسط الفتا الى أنها ستعطي
بعدًا جماليا ملبنى مجلس األمة.
وق � ��ال ال� �ك� �ن ��دري ان االف �ت �ت��اح
امل�ق�ب��ل سيشهد اف�ت�ت��اح م��واق��ف

وب��واب��ات ج��دي��دة للمدعوين تم
اف �ت �ت��اح �ه��ا ت �س �ه �ي�لا ل��دخ��ول �ه��م
إل� ��ى م �ج �ل��س األم � ��ة ب �م��ا يضمن
ان �س �ي��اب �ي��ة ال� ��دخ� ��ول ال � ��ى ق��اع��ة
عبدالله السالم وتسهيل الحركة
خارج مبنى مجلس األمة.
وذك��ر ال�ك�ن��دري ان��ه ب�ن��اء على
ت�ع�ل�ي�م��ات رئ �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
م � � � ��رزوق ع� �ل ��ي ال � �غ� ��ان� ��م وج �ه��ت
االم� ��ان� ��ة ال� ��دع� ��وات ال� ��ى االم� �ن ��اء
ال� � �ع � ��ام �ي��ن مل � �ج� ��ال� ��س ال� � �ش � ��ورى
وال�ن��واب والوطني واألم��ة بدول
مجلس ال �ت �ع��اون ل ��دول الخليج
ال� �ع ��رب� �ي ��ة ألول م � � ��رة ل �ح �ض��ور
افتتاح دور االنعقاد ال��راب��ع في
 27ال�ح��ال��ي ع�ل�اوة ع�ل��ى توجيه
ال ��دع ��وة إلع�لام �ي�ين وص�ح�ف�ي�ين
ع��رب وخليجيني لحضور حفل
االفتتاح.
وأوض��ح ال�ك�ن��دري ان برنامج
ال �ج �ل �س��ة االف �ت �ت��اح �ي��ة س�ي�ش�ه��د

استقبال صاحب السمو األمير
من قبل لجنة االستقبال برئاسة
رئيس مجلس األم��ة ثم يتفضل
ص��اح��ب ال �س �م��و األم� �ي ��ر وس�م��و
ول� � ��ي ال� �ع� �ه ��د ورئ � �ي� ��س م�ج �ل��س
األمة بأخذ اماكنهم على املنصة
وت �ب��دأ م��راس��م االف �ت �ت��اح ب�ت�لاوة
آي��ات م��ن ال��ذك��ر الحكيم ويليها
النطق السامي ثم يرحب رئيس
مجلس األمة مرزوق علي الغانم
ب�ص��اح��ب ال�س�م��و االم �ي��ر ويتلى
بعد ذل��ك مرسوم ال��دع��وة يتبعه
ت� �ل� ��اوة ال � �خ � �ط� ��اب االم � � �ي� � ��ري ث��م
ت�ت��وق��ف ال�ج�ل�س��ة ت ��ودع خاللها
لجنة االستقبال صاحب السمو
االمير وتستأنف الجلسة الحقا
للنظر في جدول االعمال.

تجهيزات األمانة العامة الفتتاح دو االنعقادالرابع

16

األخيرة

aldostoor

األحد  12محرم  25 . 1437أكتوبر  - 2015العدد 702

األمانة العامة توثق إنجازات دور االنعقاد الثالث
أص� ��درت األم��ان��ة ال�ع��ام��ة ملجلس
األمة كتيبها الثاني بشأن إنجازات
م �ج �ل��س األم � � ��ة ف� ��ي دور االن� �ع� �ق ��اد
الثالث من الفصل التشريعي الرابع
عشر ،وهو كشف حساب من مدعوم
باألرقام واالحصاءات ملا تم انجازه
في الدور الفائت.
وي � �ش � �م ��ل ال� �ك� �ت� �ي ��ب إح� � �ص � ��اءات
بالدور التشريعي من قوانني عامة
واتفاقيات وميزانيات ،واحصاءات
بالدور الرقابي من اسئلة ورغبات
واق � �ت� ��راح� ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن ،ف �ض�ل�ا ع��ن

سفارتنا
في المكسيك
تحذر
من إعصار
باتريشيا
ن ��اش ��دت س� �ف ��ارة دول ��ة
الكويت جميع املواطنني
الكويتيني املوجودين في
املكسيك ت��وخ��ي الحيطة
وال � � � �ح � � � ��ذر م � � ��ن إع� � �ص � ��ار
ب��ات��ري �ش �ي��ا ال� � ��ذي ض��رب
ال� � �س � ��واح � ��ل امل �ك �س �ي �ك �ي��ة
امل� � �ط� � �ل � ��ة ع� � �ل � ��ى امل� �ح� �ي ��ط
ال � � � � �ه� � � � ��ادئ وامل� � �س� � �ت� � �م � ��رة
ت��داع�ي��ات��ه ف��ي ال�ع��دي��د من
مناطق البالد.
ودع� � � � � ��ا س � �ف � �ي� ��ر دول � � ��ة
ال� �ك ��وي ��ت ل � ��دى ال� ��والي� ��ات
امل � � �ت � � �ح� � ��دة امل� �ك� �س� �ي� �ك� �ي ��ة
ال �س �ف �ي��ر س �م �ي��ح ج��وه��ر
ح � � �ي� � ��ات ف� � � ��ي ب � � �ي� � ��ان م ��ن
ال �س �ف��ارة ج�م�ي��ع ال��رع��اي��ا
الكويتيني الى االل� �ت ��زام
التام بتعليمات السلطات
امل �ح �ل �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة ال �ت��ي
أعلنت حالة الطوارئ في
عدة واليات مكسيكية.

ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ألع �ض��اء
م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة وك � ��ذل � ��ك م� �ش ��ارك ��ة
امل�ج�ت�م��ع ف ��ي ف �ع��ال �ي��ات ون �ش��اط��ات
املجلس.
وي �ح �ت��وي ال �ك �ت �ي��ب ع �ل��ى م�لام��ح
ل� �ب� �ع ��ض ال� � �ق � ��وان �ي��ن ال� � �ت � ��ي أق� ��ره� ��ا
امل �ج �ل��س وم �ن �ه��ا م �ك��اف �ح��ة ج��رائ��م
تقنية املعلومات ،وتنظيم وتركيب
ك��ام�ي��رات وأج �ه��زة امل��راق�ب��ة األمنية
وتنظيم جميع ال �س�لاح وال��ذخ��ائ��ر
وامل� �ف ��رق� �ع ��ات وال �ب �ص �م��ة ال ��وراث� �ي ��ة
وال � �خ� ��دم� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ع �س �ك��ري��ة

وح� �ق ��وق ال �ط �ف��ل وم �ح �ك �م��ة األس� ��رة
وال� �ح� �ض ��ان ��ة ال �ع ��ائ �ل �ي ��ة وت �ش �غ �ي��ل
العمالة املنزلية واملراقبني املاليني.
كما يتناول الكتيب كيفية تفعيل
النواب للدور الرقابي ملجلس األمة
من خالل عدد األسئلة واالقتراحات
برغبة واالقتراحات بقوانني وعدد
االس �ت �ج��واب��ات وط �ل �ب��ات التحقيق
واملناقشة ،فضال عن احتواء الكتيب
ع� ��ن م� �ق ��ارن ��ة ب� ��ان � �ج� ��ازات امل �ج �ل��س
ال�ح��ال��ي وامل�ج��ال��س ال�س��اب�ق��ة ،حيث
تبني أن دور االنعقاد الثالث للفصل

ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع ع�ش��ر ه��و ال��دور
األكثر انجازًا من حيث عدد القوانني
منذ بدء الحياة الديمقراطية.
وي� �ش� �ت� �م ��ل ع � �ل� ��ى رس� � � ��م ب� �ي ��ان ��ي
م ��وض ��ح ف �ي��ه ك �ي��ف ح �ق��ق امل �ج �ل��س
الحالي قفزة نوعية م��ن حيث عدد
الوحدات السكنية التي تم توزيعها
على املواطنني منذ العام  1956الى
اآلن ،ح �ي��ث ب �ل��غ ف ��ي ال �ع ��ام ال�ف��ائ��ت
ومنذ بداية املجلس الحالي14000
وحدة سكنية بعد أن بدأت بـ 2000
وحدة في العام .2000

جناح الكويت األجمل
في إكسبو ميالنو 2015
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مواقيت الصالة

جناح الكويت الفائز بجائزة فن العمارة

ف� � ��از ج � �ن ��اح دول � � ��ة ال �ك��وي��ت
ب � �ج� ��دارة ب� �ج ��ائ ��زة ف� ��ن ع �م��ارة
اج�ن�ح��ة اك�س�ب��و م�ي�لان��و 2015
ال ��دول� �ي ��ة وب ��أك� �ث ��ر م� ��ن ض�ع��ف
االصوات التي حصدها جناح
ايطاليا الثاني في الترتيب.
واع� �ل� �ن ��ت ال �ه �ي �ئ ��ة امل �ن �ظ �م��ة
للجائزة على موقعها الرسمي

ب �ع ��د اغ �ل ��اق ال �ت �ص ��وي ��ت ع�ل��ى
استبيان عاملي في  20اكتوبر
ال� � � �ج � � ��اري ع� � ��ن ف� � � ��وز ال� �ج� �ن ��اح
ب��امل��رك��ز األول ب�ح�ص��ول��ه على
ن� �س� �ب ��ة  20.73ف � ��ي امل � �ئ� ��ة م��ن
االصوات.
وك �ش �ف��ت ن �ت��ائ��ج ال�ت�ص��وي��ت
ع��ن اس �ت �ح��واذ ج �ن��اح ال�ك��وي��ت
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ع�ل��ى اك �ث��ر م��ن خ�م��س اج�م��ال��ي
االص � � � ��وات واك � �ث� ��ر م� ��ن ض�ع��ف
ما حصل عليه جناح ايطاليا
الدولة املنظمة لالكسبو الذي
ج��اء ف��ي امل��رك��ز ال�ث��ان��ي بنسبة
 9.67في املئة.
وي �ج �س��د ت �ص �م �ي��م ال �ج �ن��اح
الكويتي ال��ذي ابتكره املصمم

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

ووف��ق الكتيب ال�ص��ادر ع��ن إدارة
اإلع� �ل ��ام ف ��إن ��ه ت� �ج ��در اإلش� � � ��ارة ال��ى
ان املجلس ال�ح��ال��ي ق��د اق��ر ف��ي دور
ان �ع �ق��اده ال�ث��ال��ث  171ق��ان��ون��ا منها
 49ق��ان��ون��ا ع��ام��ا و 21ات�ف��اق�ي��ة و64
ق��ان��ون��ا ل �ل �م �ي��زان �ي��ات و 37ح�س��اب��ا
ختاميا ،ووجه االعضاء  869سؤاال
ت �م��ت االج ��اب ��ة ع ��ن  650س � ��ؤاال و3
اس�ت�ج��واب��ات ،و 3تكليفات ل��دي��وان
امل�ح��اس�ب��ة و 6ط�ل�ب��ات تحقيق و17
ط�ل��ب م�ن��اق�ش��ة ،ف�ض�لا ع��ن ال�ب��ت في
 25طلبا برفع الحصانة عن نواب.

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

امل� �ع� �م ��اري االي� �ط ��ال ��ي ال �ع��امل��ي
اي � �ت� ��ال� ��و روت� � � ��ا ت� �ج ��رب ��ة دول � ��ة
ال �ك��وي��ت ف ��ي ت �ح��دي ال�ط�ب�ي�ع��ة
ف��ي سياق تفاعلي م��ع واقعها
وتراثها وانجازاتها االنمائية
الصناعية واملالية املبهرة.
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