aldostoor

غير مخصص للبيع

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

األربعاء
 15محرم 1437
 28أكتوبر 2015
العدد 705

هيئة الرياضة :االيقاف خطط له محليا ونفذ خارجيا

رف��ض مجلس إدارة الهيئة ال�ع��ام��ة ل�ل��ري��اض��ة ام��س ق ��رار اللجنة األومل�ب�ي��ة
الدولية بإيقاف النشاط األوملبي الرياضي لدولة الكويت.
واعتبر املجلس في بيان له القرار بأنه ظالم ومجحف «خطط له داخليا ونفذ
خارجيا وال��ذي ظهر جليا خ�لال اجتماع ل��وزان ب�ين وف��د الكويت واللجنة
األوملبية الدولية حيث كان هذا االجتماع ما هو إال ذر الرماد في العيون».
تفاصيل (ص)23

الغانم :مجلس األمة سيبقى على قدر المسؤولية خلف األمير معينا له متحمال أدواره التاريخية وواجباته

األمير :سنتداعى ضد أي تهديد
يستهدف أمن دول الخليج
المبارك :الحكومة ملتزمة بالتركيز على األولويات وجعلها حقيقة واقعة
ت �ف �ض��ل ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و
أم�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح األح�م��د
الجابر الصباح أم��س بافتتاح دور
االنعقاد الرابع للفصل التشريعي الـ
 14وأكد سموه خالل النطق السامي
أن الكويت ظلت بعون الله وفضله
دار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار
ينعم أهلها بالحرية والتراحم وأنه
م ��ن م �ن �ط��ق ال � �ح ��رص ع �ل��ى ح �م��اي��ة
وح��دت�ن��ا ال��وط�ن�ي��ة ف�ل��ن ن�س�م��ح أب��دا
ب��إث��ارة الفتنة والبغضاء أو العزف
ع�ل��ى أوت� ��ار ال�ط��ائ�ف�ي��ة ال�ب�غ�ي�ض��ة أو
استغالل النزعات القبلية والفئوية
والعرقية والطبقية.
وأض� ��اف س �م��وه أن أم ��ن ال�ك��وي��ت
ج � ��زء ال ي �ت �ج��زأ م ��ن أم � ��ن م�ن�ظ��وم��ة
م �ج �ل��س ال � �ت � �ع� ��اون ل � � ��دول ال �خ �ل �ي��ج
وك ��ل ت �ه��دي��د ي�س�ت�ه��دف أم ��ن إح��دى
دول امل � �ج � �ل ��س إن � �م � ��ا ه � ��و ت �ه��دي��د
ألم��ن ال�ك��وي��ت وس��ائ��ر دول املجلس
نرفضه ون�ت��داع��ى لدفعه ونتعاون
لدحره وق��د تجسد ه��ذا عمليا حني
ت �ع��رض��ت ال �ك ��وي ��ت ل � �ع� ��دوان غ��اش��م
واحتالل آثم عام  1990كما تأكد هذا
جليا حني الحت مؤخرا نذر الخطر
وال �ت �ه ��دي ��د ألم � ��ن امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية الشقيقة الذي هو أمن لنا
جميعا فهبت دول مجلس التعاون

بمشاركة فعالة ف��ي عاصفة الحزم
حماية ألمن اململكة الشقيقة ودفاعا
عن الشرعية في اليمن الشقيق.
م ��ن ج��ان �ب��ه أك� ��د رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
األم � ��ة م � � ��رزوق ال �غ ��ان ��م أن� �ن ��ا ن�ت��اب��ع
بقلق شديد م��ا تشهده املنطقة من
هزات وعواصف وإرباكات للخارطة
السياسية واألمنية وإعادة صياغة
ل �ل �م �ع��ادالت اإلق�ل�ي�م�ي��ة وال �ت��وازن��ات
الدولية وسيبقى مجلس األمة على
ق ��در امل �س��ؤول �ي��ة خ �ل��ف أم �ي��ر ال �ب�لاد
معينا له متحمال أدواره التاريخية
وواج� �ب ��ات ��ه ال��وط �ن �ي��ة م�س�ت��رش��دي��ن
بصاحب السمو ملا يملك سموه من
م � �ه� ��ارة ال ��دب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة وال �ح �ك �م��ة
ال�س�ي��اس�ي��ة .ف�ي�م��ا أك ��د س�م��و رئيس
م� �ج� �ل ��س ال � � � � � � ��وزراء ال � �ش � �ي� ��خ ج ��اب ��ر
امل �ب��ارك ال �ت��زام ال�ح�ك��وم��ة بالتركيز
ع �ل��ى أول ��وي ��ة ال �ق �ض��اي��ا ال �ت��ي سبق
أن حددتها في برنامج عملها وما
تضمنته ال�خ�ط��ة ال�ت�ن�م��وي��ة م�ش��ددا
على التزامها بتحقيق امل��أم��ول من
ه� ��ذه اإلن� � �ج � ��ازات وج �ع �ل �ه��ا ح�ق�ي�ق��ة
واقعة.

زك � ��ى م �ج �ل��س األم� � ��ة ال �ن��ائ��ب
ع � � ��ادل ال � �خ� ��راف� ��ي أم� �ي� �ن ��ا ل�ل�س��ر
وان� � �ت� � �خ � ��ب ال� � �ن � ��ائ � ��ب ع� �ب ��دال� �ل ��ه
ال � �ت � �م � �ي � �م� ��ي مل � �ن � �ص� ��ب امل� � ��راق� � ��ب
ب �ح �ص��ول��ه ع �ل��ى  34ص��وت��ا في
ح�ي��ن ح� �ص ��ل م �ن��اف �س��ه ال �ن��ائ��ب
سعدون حماد على  26صوتا.

إعالميون عرب:
ديمقراطية
الكويت رائدة
أكد عدد من اإلعالميني العرب
أن دولة الكويت رائدة ومتميزة
ف � ��ي ت �ج��رب �ت �ه��ا ال ��دي �م �ق ��راط �ي ��ة
مشيدين بمبادرة رئيس مجلس
األم ��ة م� ��رزوق ال�غ��ان��م بدعوتهم
ل �ح �ف��ل اف� �ت� �ت ��اح دور االن� �ع� �ق ��اد
الجديد ملجلس األمة.
تفاصيل (ص)21-20

تفاصيل (ص)10-02
سمو األمير مع الغانم بعد انتهاء كلمته في افتتاح دور االنعقاد الرابع أمس

المجلس يشكل لجانه:
 11بالتزكية و  6باالنتخاب
ان� �ت� �خ ��ب م� �ج� �ل ��س االم� � � ��ة ام ��س
الثالثاء أعضاء لجانه البرملانية
ال��دائ �م��ة وامل��ؤق �ت��ة ل ��دور االن�ع�ق��اد
ال � � � �ع� � � ��ادي ال� � � ��راب� � � ��ع م � � ��ن ال� �ف� �ص ��ل
ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال � ��راب � ��ع ع� �ش ��ر وف �ق��ا
ل �ل �م��ادة  93م ��ن ال ��دس� �ت ��ور حيث
ش �ك��ل امل �ج �ل��س  16ل �ج �ن��ة دائ �م��ة

الجاراهلل أمينا
للسر والتميمي
مراقبا للمجلس

ومؤقتة اضافة إلى لجنة الجواب
ع� �ل ��ي ال � �خ � �ط� ��اب االم � � �ي� � ��ري ح �ي��ث
شكل  11لجنة بالتزكية و 6لجان
ب� ��االن � �ت � �خ� ��اب وي � ��ذك � ��ر ان ج �م �ي��ع
اللجان املؤقتة شكلت بالتزكية.
تفاصيل (ص)19-18

توصيات نيابية لمعالجة ما ورد في استجواب طنا

تجديد الثقة بوزيرة الشؤون
جدد مجلس األمة في جلسته
األول � � � ��ى أم� � ��س ال� �ث� �ق ��ة ب� ��وزي� ��رة
ال �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
ه�ن��د ال�ص�ب�ي��ح ب�ع��د اس�ت�ج��واب
وص � �ف ��ه رئ � �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
مرزوق الغانم بالراقي ،واكتفى
ال� �ن ��واب ب �ع��د م��راف �ع��ة ال�ط��رف�ين

ب ��ال � �ت � �ص ��وي ��ت ع � �ل� ��ى ع� � � ��دد م��ن
التوصيات التي تعالج ما ورد
في صحيفة االستجواب
وواف � � ��ق م �ج �ل��س األم� � ��ة ع�ل��ى
ال � �ت ��وص � �ي ��ات ال � �ت� ��ي دع� � ��ت إل ��ى
تطوير العمل في الهيئة العامة
ل �ش ��ؤون ذوي االع ��اق ��ة وزي� ��ادة

ال� � � �ك � � ��وادر ال ��وط� �ن� �ي ��ة ال �ع ��ام �ل ��ة
الستيعاب حجم العمل الكبير
ومراجعة جميع ال�ق��رارات التي
تم التطرق إليها في االستجواب
للتأكد من صحتها.
تفاصيل المضبطة (ص)17-12

الخالد :نساند
السعودية ضد
المساس بأمنها
أك � � ��د ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م� �ح� �م ��د ال � �خ� ��ال� ��د وق� � � ��وف دول � ��ة
الكويت التام مع اململكة العربية
السعودية الشقيقة تجاه كل من
يحاول املساس بأمنها.
تفاصيل (ص)23
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األمير :لن نسمح بإثارة الفتنة
أو العزف على أوتار الطائفية البغيضة

ظلت الكويت دار أمن وأمان وواحة رخاء واستقرار وسط محيط تستعر فيه نيران الحروب األهلية

صاحب السمو أمير البالد مفتتحا دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر

تفضل حضرة سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح أمس بافتتاح دور االنعقاد العادي الرابع للفصل
التشريعي الرابع عشر لمجلس األمة وأكد سموه خالل
كلمته التي اقتصرها على أكبر همومنا الداخلية والتحديات
واألخطار التي تهدد مسيرتنا ومستقبل وطننا أن الكويت
ظلت بعون اهلل وفضله دار أمن وأمان وواحة رخاء
واستقرار ينعم أهلها بالحرية والتراحم وسط محيط تستعر
فيه نيران الحروب األهلية والصراعات الطائفية والعرقية
تخوضها جماعات وتنظيمات مسلحة أشاعت الفوضى
واإلرهاب ونشرت الخراب والدمار وتسببت في سقوط مئات
اآلالف من القتلى والمصابين ونزوح آالف المشردين من
ديارهم.
وأضاف سموه إن جريمة تفجير مسجد الصادق النكراء
والخاليا االرهابية ومخازن األسلحة والمعدات اإلرهابية
التي كشفتها مؤخرا العيون الساهرة على أمن الوطن والتي
نسجل لها الشكر والتقدير تدق عاليا أجراس الخطر تحذيرا
وإنذارا وتوجب علينا المزيد من اليقظة واالنتباه وأن نجعل
امن الوطن وسالمة المواطنين همنا األول وشغلنا الشاغل
الذي يتقدم على كل ماسواه وفيما يلي نص كلمة سموه

بسم ال�ل��ه ال��رح�م��ن ال��رح�ي��م «ومابكم
من نعمة فمن الله» ص��دق الله العظيم
الحمد لله رب العاملني والصالة والسالم
ع �ل ��ى س �ي ��دن ��ا م �ح �م��د خ ��ات ��م األن �ب �ي ��اء
واملرسلني وعلى آله وصحبه اجمعني.
اح�ي�ي�ك��م بتحية م��ن ع�ن��د ال�ل��ه طيبة
م� �ب ��ارك ��ة وي� �س ��رن ��ي ان ن �ل �ت �ق��ي ال� �ي ��وم
الفتتاح دور االنعقاد العادي الرابع من
الفصل التشريعي الرابع عشر ضارعا
ال ��ى ال�ع�ل��ي ال �ق��دي��ر ان ي�ل�ه�م�ن��ا جميعا
السداد والرشاد ويهدينا سواء السبيل

وي��وف �ق �ن��ا الداء واج �ب �ن��ا ل�خ�ي��ر ال��وط��ن
واملواطنني.
ل �ق ��د اع � �ت� ��دت ال� �ت� �ح ��دث ال �ي �ك ��م اي �ه��ا
االخوة واالبناء في املناسبات السابقة
ح��ول مختلف ال�ق�ض��اي��ا وامل��وض��وع��ات
التي تهم الوطن واملواطنني وسأقصر
ك �ل �م �ت��ي ال� � �ي � ��وم ع� �ل ��ى أك � �ب� ��ر ه �م��وم �ن��ا
ال��داخ�ل�ي��ة وال�ت�ح��دي��ات واالخ �ط��ار التي
تهدد مسيرتنا ومستقبل وطننا.
لقد ظلت الكويت بعون الله وفضله
دار ام��ن وام��ان وواح��ة رخ��اء واستقرار

ينعم اه�ل�ه��ا ب��ال�ح��ري��ة وال�ت��راح��م وس��ط
م �ح �ي��ط ت �س �ت �ع��ر ف �ي��ه ن� �ي ��ران ال� �ح ��روب
االهلية والصراعات الطائفية والعرقية
تخوضها جماعات وتنظيمات مسلحة
اش ��اع ��ت ال �ف��وض��ى واالره � � ��اب ون �ش��رت
ال �خ��راب وال��دم��ار وتسببت ف��ي سقوط
م�ئ��ات آالف القتلى وامل�ص��اب�ين ون��وزح
آالف املشردين من ديارهم.

التتمة ص03

 ..ويهنئ أمين السر ومراقب المجلس
والفائزين بعضوية اللجان
بعث صاحب السمو امير البالد
الشيخ صباح االح�م��د حفظه الله
ورع��اه ببرقية تهنئة ال��ى النائب
ع ��ادل ال �خ��راف��ي ام�ي�ن س��ر مجلس
االم � � � ��ة اع � � � ��رب ف� �ي� �ه ��ا س � �م � ��وه ع��ن
خ��ال��ص ت�ه��ان�ي��ه ب�م�ن��اس�ب��ة اع ��ادة
تزكيته ملنصب ام�ي�ن س��ر مجلس
االم � � ��ة ك� �م ��ا ب� �ع ��ث س � �م ��وه ح�ف�ظ��ه
ال �ل��ه ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ال� ��ى ال�ن��ائ��ب
ع�ب��دال�ل��ه التميمي م��راق��ب مجلس
االم��ة عبر فيها سموه عن خالص

تهانيه بمناسبة انتخابه مراقبا
ملجلس االمة متمنيا سموه حفظه
ال �ل��ه ل�ه�م��ا ك��ل ال �ت��وف �ي��ق وال �س��داد
لالسهام في خدمة الوطن العزيز
ورفعة رايته.
ك �م ��ا ب �ع ��ث س �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � � ��واف االح� � �م � ��د وس �م ��و
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وب� �ع ��ث ص ��اح ��ب ال �س �م��و أم �ي��ر
البالد ببرقيات تهان إلى أعضاء

مجلس األمة الذين فازوا بعضوية
ل� � �ج � ��ان امل � �ج � �ل� ��س ب ��ال � �ت ��زك � �ي ��ة أو
ب��االن�ت�خ��اب متمنيا س �م��وه رع��اه
الله للجميع كل التوفيق والسداد
لإلسهام في خدمة الوطن العزيز
ورفع رايته.
ك �م ��ا ب �ع ��ث س �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
ال� �ش� �ي ��خ ن � � � ��واف األح� � �م � ��د وس �م ��و
الشيخ جابر املبارك رئيس مجلس
الوزراء ببرقيات تهان مماثلة.

جماعات
وتنظيمات مسلحة
أشاعت الفوضى
واإلرهاب ونشرت
الخراب والدمار
وتسببت في
سقوط مئات
القتلى
من الخطير أن
وباء اإلرهاب
وجد طريقه إلينا
واقترف جريمته
الشنعاء بتفجير
مسجد الصادق
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لن ندخر وسعا في سبيل حماية
أمننا الوطني وتعزيز أجهزة األمن

تالحم شعبنا فوت الفرصة على من يريد النيل منا وسطر أروع صور الوحدة الوطنية
الجريمة النكراء
والخاليا اإلرهابية
ومخازن األسلحة
تدق عاليًا أجراس
الخطر
نسجل الشكر
والتقدير للعيون
الساهرة على أمن
الوطن

صاحب السمو أمير البالد يحيي الحضور في قاعة عبدالله السالم

تتمة المنشور ص02
وان ��ه لخطير ح�ق��ا ان وب ��اء االره ��اب
وج ��د ط��ري �ق��ه ال �ي �ن��ا واق� �ت ��رف ج��ري�م�ت��ه
ال� �ش� �ن� �ع ��اء ب �ت �ف �ج �ي ��ره م �س �ج ��د االم� � ��ام
ال � � �ص � ��ادق رض� � ��ى ال � �ل� ��ه ع� �ن ��ه وارض� � � ��اه
ف ��ي ش �ه��ر ال �ص �ي��ام وال �ق �ي ��ام ول� ��م ي ��راع
ل�ب�ي��وت ال�ل��ه ح��رم��ة ول��م ت��أخ��ذه بالركع
السجود رحمة واسقط عشرات القتلى
واملصابني غير ان تالحم شعبنا فوت
الفرصة على من يريد النيل منا وسطر
اروع صور للوحدة الوطنية.
إن ه��ذه ال�ج��ري�م��ة ال �ن �ك��راء وال�خ�لاي��ا
االره��اب�ي��ة وم�خ��ازن االسلحة وامل�ع��دات
االرهابية التي كشفتها مؤخرا العيون
الساهرة على امن الوطن والتي نسجل
لها الشكر والتقدير تدق عاليا اجراس
الخطر تحذيرا وان ��ذارا وت��وج��ب علينا
امل��زي��د م��ن اليقظة واالن�ت�ب��اه وان نجعل
ام ��ن ال��وط��ن وس�ل�ام��ة امل��واط �ن�ي�ن همنا
االول وشغلنا الشاغل الذي يتقدم على
كل ماسواه.
إن االمن واالستقرار وسيادة القانون
وامل � � �ب� � ��ادئ ال � �ت� ��ي ج� �س ��ده ��ا ال ��دس� �ت ��ور
ه� ��ي االس � � ��س وال � �ق� ��واع� ��د ال� �ت ��ي ن��رت �ك��ز
ع�ل�ي�ه��ا الن �ط�ل�اق ع�ج�ل��ة ال �ح �ي��اة ال�ع��ام��ة
واستمرارها بكافة خدماتها ومرافقها
في سائر مناحي الحياة وانه من منطق
الحرص على حماية وحدتنا الوطنية

فلن نسمح ابدا بإثارة الفتنة والبغضاء
او العزف على اوتار الطائفية البغيضة
او استغالل النزعات القبلية والفئوية
والعرقية والطبقية.
وإذا ح� ��دث أن اخ �ط ��أ ف� ��رد ف ��ي ح��ق
الوطن او املجتمع او خان االمانة وفرط
بشرف االنتماء الوطني فاليجوز ابدا

التعميم على طائفته او قبيلته بغير
سند او دليل.
وإنني كوالد للجميع ادعو بل اطلب
منكم وسائر اخواني وابنائي املواطنني
ان يعوا دائما ابعاد االخطار التي تهدد
ام�ن�ن��ا ووج ��وب ال �ح��رص ع�ل��ى وحدتنا
الوطنية واملشاركة بدورهم املسؤول في

حماية ام��ن الوطن الن��ه امنهم وحماية
النفسهم واهلهم واموالهم.
ول��ن ن��دخ��ر وس�ع��ا ول��ن نضن بجهد
او مال في سبيل حماية امننا الوطني
وت�ع��زي��ز اج�ه��زة االم��ن وزي ��ادة قدراتها
وكفاءتها.
ان امن الكويت جزء ال يتجزأ من امن

منظومة مجلس التعاون لدول الخليج
ال �ع��رب �ي��ة وك� ��ل ت �ه��دي��د ي �س �ت �ه��دف ام��ن
احدى دول املجلس انما هو تهديد ألمن
ال�ك��وي��ت وس��ائ��ر دول امل�ج�ل��س نرفضه

التتمة ص04

سموه هنأ باألعياد الوطنية لتركمنستان وسينت فينسنت وغرينادينز

أمير البالد يعزي باكستان وأفغانستان
في ضحايا الزلزال
ب� �ع ��ث ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي��ر
ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي ��خ ص� �ب ��اح األح �م ��د
حفظه الله ورعاه ببرقيتي تعزية
الى كل من الرئيس ممنون حسني
رئ � �ي � ��س ج � �م � �ه� ��وري� ��ة ب ��اك� �س� �ت ��ان
االس�لام �ي��ة ال�ص��دي�ق��ة و ال��رئ�ي��س
م � �ح � �م� ��د أش� � � � � ��رف غ� � �ن � ��ي رئ � �ي ��س
جمهورية أفغانستان االسالمية
الصديقة عبر فيهما س�م��وه عن
خالص تعازيه وصادق مواساته

بضحايا الزلزال الذي ضرب عدة
م�ن��اط��ق ف��ي ج�م�ه��وري��ة باكستان
االسالمية وجمهورية أفغانستان
االسالمية والذي اسفر عن سقوط
العديد م��ن الضحايا واملصابني
س��ائ�ل�ا س �م��وه امل ��ول ��ى ت �ع��ال��ى أن
يتغمد الضحايا بواسع رحمته
ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن
ع �ل��ى امل �ص��اب�ي�ن ب �س��رع��ة ال �ش �ف��اء
وال �ع��اف �ي��ة وأن ي�م�ك��ن امل�س��ؤول�ين

في البلدين الصديقني من تجاوز
آثار هذه الكارثة الطبيعية.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث س � �م ��وه ب �ب��رق �ي �ت��ي
ت� �ه� �ن� �ئ ��ة ال� � � ��ى ال � ��رئ� � �ي � ��س ق� ��رب� ��ان
غ��ول��ي ب � ��ردي م �ح �م��دوف رئ�ي��س
جمهورية تركمنستان الصديقة
وال��ى ال�ج�ن��رال ف��ري��دري��ك ناثانيل
ب �ل��ان� � �ت �ي��ن ح� � ��اك� � ��م ع � � � ��ام س �ي �ن��ت
فينسنت وغرينادينز الصديقة
ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة األع � � �ي� � ��اد ال ��وط� �ن� �ي ��ة

ل�ب�لاده�م��ا م�ت�م�ن�ي��ا ل�ه�م��ا م��وف��ور
ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة ودوام التقدم
واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ
نواف االحمد وسمو الشيخ جابر
امل� �ب ��ارك رئ �ي��س م �ج �ل��س ال � ��وزراء
ح �ف� �ظ ��ه ال � �ل� ��ه ب� �ب ��رق� �ي ��ات ت �ه �ن �ئ��ة
مماثلة.

األمن واالستقرار
وسيادة القانون
ومبادئ الدستور
قواعد نرتكز عليها
النطالق عجلة
الحياة
وجوب الحرص على
وحدتنا الوطنية
والمشاركة في
حماية أمن الوطن
اإلنسان الكويتي
قيمة حقيقية
مضافة لبلدنا
ودعامة أساسية
الستقراره
وتطوره
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األمير :المسارعة بإجراءات جادة وعاجلة
الستكمال جهود اإلصالح االقتصادي

إذا أخطأ فرد في حق الوطن فال يجوز أبدا التعميم على طائفته وقبيلته بغير سند أو دليل
تتمة المنشور ص03

ون�ت��داع��ى لدفعه ون�ت�ع��اون ل��دح��ره وقد
تجسد هذا عمليا حني تعرضت الكويت
ل �ع��دوان غ��اش��م واح �ت�لال آث��م ع��ام 1990
كما تأكد ه��ذا جليا ح�ين الح��ت مؤخرا
ن� ��ذر ال �خ �ط��ر وال �ت �ه��دي��د ألم� ��ن امل�م�ل�ك��ة
ال�ع��رب�ي��ة ال�س�ع��ودي��ة الشقيقة ال ��ذي هو
ام� ��ن ل �ن��ا ج �م �ي �ع��ا ف �ه �ب��ت دول م�ج�ل��س
ال�ت�ع��اون بمشاركة فعالة ف��ي «عاصفة
ال � �ح � ��زم» ال� �ت ��ي اط �ل �ق �ه��ا وق � ��اده � ��ا ب�ك��ل
شجاعة واق ��دام اخ��ون��ا خ��ادم الحرمني
ال�ش��ري�ف�ين امل�ل��ك س�ل�م��ان ب��ن عبدالعزيز
آل سعود حماية ألم��ن اململكة الشقيقة
ودفاعا عن الشرعية في اليمن الشقيق
وال�ت��ي ات�س��ع نطاقها ف��ي تحالف داع��م
للملكة العربية السعودية الشقيقة.
ان مسيرة مجلس التعاون الخليجي
وما حققته دوله من انجازات مشهودة
ومنزلة رفيعة على الصعيدين االقليمي
وال ��دول ��ي وان �ط�ل�اق��ا م��ن وح� ��دة ال�ه��دف
واملصير بينها وروابط القربى واالخوة
ح��ري ب�ن��ا أن نتمسك ب�ه��ا ون�ع�م��ل على
تعزيزها ودف�ع�ه��ا لتكون ه��ذه املسيرة
امل �ب��ارك��ة ام�ل�ا ف��ي ال��وص��ول ال�ي�ه��ا نحو
ت��واف��ق ع��رب��ي ي�ن�ق��ذ األم� ��ة م��ن ع�ث��رت�ه��ا
ويوقظها من سباتها ويستعيد عزتها
ومنعتها.
لعلكم تذكرون أيها االخوة ما سبق
ان ح � ��ذرت م �ن��ه و ن�ب�ه��ت ال �ي��ه م ��ن ه��ذا
امل�ن�ب��ر م��ن م�خ��اط��ر ال�ن�م��ط االستهالكي
في مجتمعنا وتزايد االنفاق الحكومي
االستهالكي الذي ال طائل منه وال عائد
وذل � ��ك ع �ل��ى ح �س��اب م� �ج ��االت ال�ت�ن�م�ي��ة
واالستثمار في االنسان الكويتي وهو
م ��ا ي�ش�ك��ل ال �ق �ي �م��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة امل�ض��اف��ة
لبلدنا والدعامة االساسية الستقراره
وتقدمه وتطوره.
ل �ق��د ادى ان �خ �ف��اض اس �ع ��ار ال�ن�ف��ط
ع��امل�ي��ا ال ��ى ت��راج��ع ف��ي اي � ��رادات ال��دول��ة
ب � �ح� ��وال� ��ي س � �ت �ي�ن ف � ��ي امل � �ئ � ��ة ف � ��ي ح�ين
استمر االن �ف��اق ال�ع��ام على ح��ال��ه ب��دون
أي ت�خ�ف�ي��ض ي �ت �ن��اس��ب م ��ع ان �خ �ف��اض
س� �ع ��ر ال� �ن� �ف ��ط وه � � � ��ذا ول � � ��د ع � �ج� ��زا ف��ي
ميزانية الدولة يثقل كاهلها ويحد من
ط�م��وح��ات�ن��ا ال�ت�ن�م��وي��ة .ول��ذل��ك الب��د من
امل�س��ارع��ة ال��ى م�ب��اش��رة اج� ��راءات ج��ادة
وع��اج �ل��ة الس �ت �ك �م��ال ج �ه ��ود االص�ل��اح
االق �ت �ص��ادي وان �ج��از اه��داف��ه تستهدف
ت ��رش� �ي ��د وت� �خ� �ف� �ي ��ض االن � � �ف� � ��اق ال� �ع ��ام
وال� �ت� �ص ��دي ع �ل��ى ن �ح��و ف� �ع ��ال مل �ظ��اه��ر
الفساد واسبابه ومعالجه االختالالت
ال�ت��ي ت�ش��وب اق�ت�ص��ادن��ا ال��وط�ن��ي حيث
ان التأخير يزيد العجز تراكما والوضع
تفاقما مما يتطلب جهودا اكبر وكلفة
اعلى في املستقبل.
واذ اض� ��ع ام��ام �ك��م ح �ق��ائ��ق واب �ع��اد

االزم ��ة واط �ل��ب م��ن امل�ج�ل��س وال�ح�ك��وم��ة
امل�س��ارع��ة ال��ى ات�خ��اذ تدابير واج ��راءات
اصالحية عاجلة اؤكد على ان يكون كل
من املجلس والحكومة القدوة الحسنة
واالخ � � ��ذ ب ��زم ��ام امل � �ب � ��ادرة ف ��ي ت�ج�س�ي��د
االنضباط واالل �ت��زام بهذه االص�لاح��ات
وب ��رام� �ج� �ه ��ا ال ��زم �ن �ي ��ة م �ن �ت �ه��زي��ن ه ��ذه
الفرصة لتصحيح مسارنا االقتصادي
س��اع�ين ال��ى ال�ب�ح��ث ع��ن م �ص��ادر اخ��رى
للدخل تعزز قدراتنا وامكانياتنا.
كما ادعو كل مواطن الى ادراك اهمية
وجدوى تلك االصالحات وتفهم تدابير
االصالح وتبعاته والتعامل املسؤول مع
متطلباته وم�ق��وم��ات ن�ج��اح��ه مؤكدين
ال � �ح� ��رص ال � ��دائ � ��م ع� �ل ��ى ع� � ��دم امل� �س ��اس
ب��اس�ب��اب العيش ال�ك��ري��م للمواطنني او
دخل الفئات املحتاجة وتجنب املساس
بصندوق االجيال القادمة.
وانني على ثقة من حسن استجابتكم
واس �ت �ع��دادك��م ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي م�ع��ال�ج��ة
ذل ��ك وف ��اء ل��وط�ن�ك��م وح��رص �ك��م ع�ل��ى ان
يظل وطنكم ع��زي��زا كريما وب�ع��ون الله
س �ن �ت �ج��اوز ه ��ذه االزم � ��ة ون �ح��ن اح�س��ن
حاال واكثر قوة.
لقد دأب��ت ف��ي خطاباتي السابقة ان
اذك ��رك ��م ب��اه�م�ي��ة ال �ع �م��ل ع �ل��ى تجسيد
التعاون املامول بني املجلس والحكومة
م��ن اج��ل زي ��ادة االن �ج��از وح��ل مشكالت
املواطنني ومعالجة قضاياهم وتسهيل
مصالحهم السيما ان حجم التحديات
ال�ت��ي ت��واج�ه�ن��ا واالخ �ط��ار ال�ت��ي تحيط
ب �ن ��ا ت �ج �ع��ل ال� �ت� �ع ��اون ض � � ��رورة م�ل�ح��ة
وواجبا حتميا واستحقاقا وطنيا.
ان ثقتي وثقة اهل الكويت بكم كبيرة
وال شك بانكم حريصون على االرتقاء
لحجم تلك التحديات وتأمني متطلبات
م ��واج� �ه� �ت� �ه ��ا وت � �ج � ��اوزه � ��ا ب� � � ��اذن ال �ل��ه
وال�ع�م��ل م��ن اج��ل ب�ن��اء ح��اض��ر الكويت
ومستقبلها وت�ل�ب�ي��ة ام ��ال وط�م��وح��ات
اهلها االوفياء.
ان ال� � � � ��والء ل� �ل ��وط ��ن ف � � ��وق ك � ��ل والء
وم� �ص� �ل� �ح ��ة ال � ��وط � ��ن ت� �ت� �ق ��دم ع� �ل ��ى ك��ل
م�ص�ل�ح��ة واالن �ت �م��اء ل�ل�ك��وي��ت ي�ع�ل��و كل
ان �ت �م ��اء ف ��اح ��رص ��وا ع �ل��ى ح �م��اي��ة ام��ن
ال ��وط ��ن وص� ��ون� ��وا وح ��دت �ن ��ا ال��وط �ن �ي��ة
واف � �ت � �ح ��وا اب� � � ��واب امل �س �ت �ق �ب��ل ب��ال �ع �م��ل
الجاد املخلص واطلقوا مسيرة البناء
والتنمية والتقدم وص��وال الى غد زاهر
م�ش��رق ب ��اذن ال�ل��ه لتظل ال�ك��وي��ت دائ�م��ا
ب �ع��ون ال �ل��ه ح ��رة اب �ي��ة ك��ام �ل��ة ال �س �ي��ادة
ع��ال�ي��ة ال ��راي ��ة م��رف��وع��ة ال� ��راس دار ام��ن
وامان وديرة رخاء وازدهار.
«رب اج �ع ��ل ه� ��ذا ب �ل ��دا آم �ن ��ا وارزق
اهله من الثمرات» انك نعم املولى ونعم
النصير.
وال � �س�ل��ام ع �ل �ي �ك��م و رح� �م ��ة ال �ل��ه
وبركاته.

أمن الكويت جزء
ال يتجزأ من أمن
منظومة مجلس
التعاون الخليجي
نتداعى في دول
الخليج ألي تهديد
يستهدف إحدى
دولنا
أمن المملكة
العربية السعودية
هو أمن لنا جميعا
نأمل في الوصول
إلى توافق عربي
ينقذ األمة من
عثرتها ويوقظها
من سباتها
ويستعيد عزتها
حذرت سابقا من
مخاطر النمط
االستهالكي
وتزايد اإلنفاق
الحكومي على
حساب مجاالت
التنمية

سمو األمير أثناء دخوله مجلس األمة
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مجلس األمة سيبقى خلف األمير معينا له متحمال أدواره التاريخية للنأي بالبالد عن المخاطر

الغانم :الدولة وال تنظيم والحزب والفكر
يعلو فوق مصلحة الكويت
أكد رئيس مجلس األمة
مرزوق علي الغانم ان
مجلس االمة لم يؤمن يوما
باستحالة حل اي قضية تطرح
مشددا على التزام المجلس
بالطريق الذي اختاره فأنجز
تسعة وأربعين قانونا عاما
وهو الرقم األعلى في تاريخ
أدوار االنعقاد المتعاقبة
وساهم في حل المشكلة
اإلسكانية عبر توزيع أربعة
أضعاف عدد الوحدات
السكنية الموزعة في
السابق..وهي طفرة تنتظر
استنساخا وتعميما على
قطاعات التعليم والصحة
وغيرهما.
ودعا الغانم المواطنين إلى
تحمل المسؤولية الوطنية
وعدم االلتفات إلى من يريد
استثمار األوضاع األمنية
إلشاعة الفتنة والمتاجرة
باألزمات مؤكدا ان الكويتيين
انتصروا على اإلرهاب الجبان
وعلى كل المحاوالت التي
تستهدف استقرار الكويت
بفضل وحدتهم وتماسكهم
والتفافهم حول قيادتهم
السياسية.
وقال الغانم خالل جلسة
افتتاح دور االنعقاد الرابع من
الفصل التشريعي الـ 14لمجلس
األمة :إن تلك اإلنجازات التي
تحققت ما كانت لتتحقق لوال
رعاية ودعم سمو أمير البالد
وسمو ولي العهد وجهود
أعضاء مجلس األمة وتعاون
الحكومة وعلى رأسها سمو
رئيس مجلس الوزراء.
وفي ما يلي النص كلمة رئيس
مجلس االمة:

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم يلقي كلمته في االفتتاح

«ب� �س ��م ال� �ل ��ه ال ��رح� �م ��ن ال��رح �ي��م
ال�ح�م��د ل�ل��ه رب ال�ع��امل�ين وال�ص�لاة
وال � �س�ل��ام ع �ل��ى أش� � ��رف امل��رس �ل�ين
سيدنا محمد النبي األمني وعلى
آله وصحبه أجمعني.
ح �ض��رة ص��اح��ب ال �س�م��و أم�ي��ر
البالد حفظكم الله ورع��اك��م سمو
ولي العهد رعاكم الله.
س �م��و رئ �ي��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
وف� �ق� �ك ��م ال � �ل� ��ه ال � ��زم �ل��اء األف� ��اض� ��ل
ال �ض �ي��وف ال� �ك ��رام ال� �س�ل�ام عليكم
ورحمة الله وبركاته.
ي �ق ��ول امل ��ول ��ى ع ��ز وج � ��ل« :وق ��ل
اع � �م � �ل� ��وا ف � �س � �ي� ��رى ال� � �ل � ��ه ع �م �ل �ك��م
ورس��ول��ه وامل��ؤم �ن��ون» ص��دق الله
العظيم إن م��ن ق��واع��د ال�ب�لاغ��ة أن
ي�س�ت�ق�ي��م امل �ب �ن��ى ح �ي��ث ي�س�ت��ري��ح
املعنى.
وي � �ب ��دو أن ق ��درن ��ا ي ��ا ص��اح��ب
السمو أن يكون ترحيبنا بكم في
بيت الشعب مختلفا كل عام.
وه� � � ��و أم� � � ��ر م� ��رت � �ب� ��ط ب� �ق ��درك ��م
السامي ارت�ق��اء م��ن مقام ع��ال إلى
مقام أعلى ما يستدعينا لالنتقال
من مقال إلى مقال.
لقد استقبلناكم ال�ع��ام املاضي
بما يليق بمقام القائد اإلنساني
وق� �ب� �ل� �ه ��ا اس� �ت� �ق� �ب� �ل� �ن ��اك ��م ك �ق ��ائ ��د
س �ي��اس��ي ح �ك �ي��م ع �ب��ر ال� �ب�ل�اد م��ن

أت��ون األزم��ات السياسية املفتعلة
واليوم يا صاحب السمو
نستقبلكم ف��ي بيت األم��ة ليس
ك��أم �ي��ر ل �ل��دول��ة ورأس للسلطات
وح� ��ام ل �ل��دس �ت��ور وق��ائ��د إن�س��ان��ي
ف �ق��ط ب ��ل ن�س�ت�ق�ب�ل�ك��م إض ��اف ��ة إل��ى
ك ��ل م ��ا س �ب��ق م ��ن امل� �ق ��ام ��ات ال �ت��ي
تستحقونها..
أب��ا م�ج��ردا ورب أس��رة باملعنى
ال ��ذي ي�ت��رب��ع ع��رش قلوبنا باسم
نواب األمة أقول
إن م � ��ا ق� �م� �ت ��م ب � ��ه ي � ��ا ص ��اح ��ب
السمو عند مسجد اإلمام الصادق
ع�ل�ي��ه ال �س�لام ب�ت��واج��دك��م ال �ف��وري
وال�ع�ف��وي ف��ي مكان التفجير رغم
املخاطر واحتضانكم السريع لكل
أبناء الكويت ..كان لحظة شموخ
س �م��ت ف� ��وق ك ��ل اآلالم وامل �خ��اط��ر
ل �ح �ظ��ة ج �م �ع��ت ب�ي��ن اإلق � � � ��دام ف��ي
س��اح��ة ال��وغ��ى وال �ع ��زم ف��ي م��وق��ع
ال�ف��زع وج�ل��د األب ��وة أم��ام امتحان
الدم.
إن وق�ف�ت�ك��م ال��رائ �ع��ة ال�ش�ج��اع��ة
بني جفون الردى في تلك الجمعة
ال ��رم� �ض ��ان� �ي ��ة ال� �ب ��اك� �ي ��ة ت�ح�ت�ض��ن
ش� �ه ��داء ال �ك��وي��ت ض �ح��اي��ا ال �غ��در
وال � �ت � �ط� ��رف واإلره � � � � � ��اب س �ت �ب �ق��ى
مشهدا خ��ال��دا ف��ي ت��اري��خ الكويت
وش � � ��اه � � ��دا ص� � ��ادق� � ��ا ع � �ل� ��ى وع� ��ي

شعبها وأب ��وة ق��ائ��ده��ا وستبقى
أنتك الخافتة ال�ص��اب��رة الحزينة:
« هذوله عيالي» تناسم أسماعنا
ف�ت�ه�ت��ز ل �ه��ا راي��ات �ن��ا زه� ��وا ووالء
ويلتهب بها حماسنا عجبا وثناء
وي�ن�ك�س��ر أم��ام �ه��ا ح �ق��د امل�ج��رم�ين
خ ��زي ��ا وح � �س� ��رة وان � �ك � �ف ��اء ف��أه�لا
ب��ك أم�ي��را وق��ائ��دا وأه�ل�ا ب��ك ربانا
ورائ��دا وأه�لا بك في عرينك وبني
عيالك إنسانا وأبا عطوفا حانيا.
ف��ي ظ�ه��ر ي ��وم ج�م�ع��ة م��ن شهر
ال� � �ه � ��دى وال� � �ف � ��رق � ��ان وف � � ��ي أث� �ن ��اء
ص �ل��ات � �ه � ��م ف � � ��ي م � �س � �ج� ��د اإلم � � � ��ام
الصادق عليه السالم سقط الركع
ال � �س � �ج� ��ود م� �ض ��رج�ي�ن ب��دم��ائ �ه��م
ال � �ط ��اه ��رة ش � �ه� ��داء ج ��ري� �م ��ة آث �م��ة
استهدفت أمان الكويت وسماحة
أهلها و وحدة صفها فإذا الكويت
بفضل الله ونعمته وبجرأة األمير
وحكمته وبوعي الشعب ووحدته
ت� � � ��رد خ� �ن� �ج ��ر ال� � �س � ��م إل� � � ��ى ص� ��در
صاحبه معتصمة ب��اإلل��ه الواحد
وب ��رس ��ال� �ت ��ه ال � �خ� ��ال� ��دة ورس� ��ول� ��ه
املصطفى صلى ال�ل��ه عليه وسلم
وه �ك��ذا وب� ��دال م��ن ن �ص��ب س ��رادق
التخوين وحشد ساحات التهويل
وال�ت�ه��دي��د وق�ف�ن��ا جميعا بعيون
دام� � �ع � ��ة وق� � �ل � ��وب خ ��اش � �ع ��ة ن ��زف
ال �ش �ه��داء ون �ت �ق �ب��ل ال� �ع ��زاء ون�ق�ي��م

صالة الجمعة التالية في مسجد
الفداء وما كدنا نلملم دمعنا على
ش� �ه ��داء ال� �ص ��ادق ح �ت��ى ف��وج�ئ�ن��ا
بقضية خلية األسلحة التي تمثل
وج�ه��ا آخ��ر م��ن أوج��ه اإلره ��اب ما
يستوجب االلتفاف ح��ول القيادة
ال �س �ي��اس �ي��ة وال � �ت � �ع ��اون م ��ن أج��ل
ح�م��اي��ة وص ��ون أم ��ن ال �ك��وي��ت لقد
كانت ال��وح��دة الوطنية سببا في
انتصار شعبنا العظيم خالل كل
املحطات الحاسمة عبر تاريخنا
ال � �ق � ��دي � ��م وامل� � �ع � ��اص � ��ر وس� �ت� �ك ��ون
س�ل�اح� �ن ��ا ال� �ف� �ت ��اك ض� ��د اإلره � � ��اب
الجبان ..تجسيدا لقناعة كل فئات
الشعب أن ال دول��ة وال تنظيم وال
حزب وال فكر يعلو فوق مصلحة
ال � ��وط � ��ن ال � �غ� ��ال� ��ي ح� �ي ��ث ت �ن �ط �ل��ق
املواقف هنا من قاعدتني ال يماري
فيهما عاقل تطبيق العقوبة على
م ��ن ت �ث �ب��ت إدان � �ت� ��ه وأن ال ت��ؤخ��ذ
الجماعة بجريرة الفرد.
وإن �ن��ي م��ن مجلس األم ��ة وف��ي
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و األم �ي��ر
وح � � �ض � � ��ور ول � � � ��ي ع� � �ه � ��ده األم �ي ��ن
أدع ��و إل ��ى أن يتحمل ك��ل م��واط��ن
مسؤوليته الوطنية في الترفع عن
األص��وات النشاز وع��دم االنجراف
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وجود سموكم
عند مسجد اإلمام
الصادق كان لحظة
شموخ سمت فوق
اآلالم والمخاطر
الوقفة الرائعة
الشجاعة بين
جفون الردى في
الجمعة الرمضانية
الباكية ستبقى
مشهدا خالدا في
تاريخ الكويت
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المشهد الدولي يزداد غموضا وريبة وتزويرا وحرائق الجوار تزداد سعيرا

الغانم :مجلسنا ساهم في حل المشكلة
اإلسكانية وأعدنا الحراك المجتمعي

الكويت بفضل اهلل ونعمته وبجرأة األمير وحكمته وبوعي الشعب ووحدته ردت خنجر السم إلى صدر صاحبه
وقفنا جميعا
بعيون دامعة
وقلوب خاشعة
نزف الشهداء
ونتقبل العزاء
وأقمنا صالة
الجمعة التالية
في مسجد الفداء

الرئيس الغانم يشيد بجهود أعضاء السلطتني خالل كلمته

تتمة المنشور ص05
وراء تجار الشغب حمالي الحطب
ال ��ذي ��ن ي��ري��دون �ه��ا ف �ت �ن��ة ال تبقي
وال ت��ذر ذل��ك أن تصنيف اإلره��اب
حسب الهوية أو الطائفة خطيئة
ب ��ال �غ ��ة ال � �ض� ��رر وأخ � � ��ذ ال �ج �م��اع��ة
بجريرة الفرد انحراف مدمر وإذا
ك� ��ان� ��ت ف � �ص� ��ول ج ��ري� �م ��ة امل �س �ج��د
ال � � �ص � � ��ادق ق� � ��د ان � �ت � �ه� ��ت ب ��أح� �ك ��ام
ال �ق �ص��اص ال �ع��ادل وال� �ح ��ازم على
م��ن ث�ب��ت ع�ل�ي��ه ال �ج��رم ف��إن�ن��ا على
ثقة كاملة بأن عدالة القضاء تجاه
من تثبت إدانته في خلية السالح
ستكون بذات الحزم والعدل.
وال ي �ف��وت �ن��ا ه �ن��ا ت �س �ج �ي��ل ك��ل
التقدير والعرفان لرجال الداخلية
والدفاع والحرس الوطني ومعهم
رج � � � ��ال ال � �ق � �ض� ��اء ال � ��ذي � ��ن ي �ق �ف��ون
س��دا منيعا أم ��ام م�ح�ت��رف��ي الفنت
وع� ��راب� ��ي اإلره � � ��اب ال �ش �ن �ي��ع ف�ف��ي
حركية تاريخنا اإلرهاب جرثومة
م �س �ت �ن �س �خ��ة وم� �ع ��رك� �ت� �ن ��ا ض ��ده
ليست مستحدثة.
ه��ي ج��ول��ة أخ� ��رى ف��ي ح ��رب لم
تنل من هويتنا ووحدتنا في زمن
ليس ببعيد وعن دروس��ه ال يجب

أن نغفل أو نحيد ح��رب ل��م تزدنا
إال ت�م��اس�ك��ا وت �ع��اض��دا وص �م��ودا
ح ��رب ل��م ن�خ�ت��ره��ا ل�ك�ن�ن��ا اخ�ت��رن��ا
ال �ت �ص��دي ل�ب��اط�ل�ه��ا ب�س�ي��ف ال�ح��ق
دف�ع�ن��ا ال�ث�م��ن غ��ال�ي��ا وم�س�ت�ع��دون
ل�ل�م��زي��د ف��ي ه ��ذه ال �ح��رب ال��ره��ان

هو وجودنا واملستهدف هويتنا
سننتصر ألننا نقف على الجانب
الصحيح م��ن ال�ت��اري��خ سننتصر
ألن ال� �ك ��وي ��ت ه� ��ي ق �ض �ي �ت �ن��ا ألن
الكويت ق��درن��ا متوهم م��ن يعتقد
أن ال� � �ع � ��دوان ع �ل �ي �ن��ا ي��ره �ب �ن��ا أو

يثنينا وكما الشهيد فينا يحيينا
فالطعنات من بني ظهورنا تقوينا
وال �ع �ث��رات أم��ام�ن��ا تبنينا ومهما
اكتوينا بنار اإلرهاب فإن الكويت
تداوينا وتحتوينا.
ف � ��ي م� ��وق� ��ف م� �م ��اث ��ل ق� �ب ��ل ع ��ام

..ويعزي في ضحايا تفجير نجران
وزلزال باكستان وأفغانستان
ب � �ع� ��ث رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
م��رزوق الغانم ببرقية تعزية الى
رئيس مجلس الشورى السعودي
ع� �ب ��دال� �ل ��ه ب� ��ن م �ح �م��د ال ال �ش �ي��خ
ع �ب��ر ف �ي �ه��ا ع ��ن خ ��ال ��ص ال �ت �ع��ازي
وصادق املواساة باستشهاد احد
امل �ص �ل�ين اث ��ر ال�ت�ف�ج�ي��ر االره ��اب ��ي
ال� � ��ذي اس� �ت� �ه ��دف امل �ص �ل�ي�ن ب��أح��د
امل � �س � ��اج � ��د ف� � ��ي ن � � �ج� � ��ران وأع� � � ��رب
ال�غ��ان��م ف��ي برقيته ع��ن استنكاره
ورف� �ض ��ه ال �ش��دي��دي��ن ل �ه��ذا ال�ع�م��ل
االره��اب��ي الجبان ال��ذي يستهدف
ام� ��ن واس� �ت� �ق ��رار امل �م �ل �ك��ة ال�ع��رب�ي��ة
السعودية الشقيقة وأك��د الغانم

ال�ت�ض��ام��ن ال�ك��ام��ل م��ع امل�م�ل�ك��ة في
م ��واج� �ه ��ة ال � �ق� ��وى ال � �ت ��ي ال ت��ري��د
ال�خ�ي��ر للمملكة وش�ع�ب�ه��ا م�ج��ددا
ال� � ��دع� � ��وة ال � � ��ى ض � � � � ��رورة ت �ك �ث �ي��ف
العمل االقليمي والدولي ملواجهة
االرهاب.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث ال� �غ ��ان ��م ب �ب��رق �ي �ت��ي
ت�ع��زي��ة ال ��ى ن�ظ�ي��ري��ه الباكستاني
واألفغاني عبر فيهما عن خالص
ال � � �ت � � �ع� � ��ازي وص � � � � � ��ادق امل � � ��واس � � ��اة
ب �ض �ح��اي��ا ال � ��زل � ��زال امل� ��دم� ��ر ال� ��ذي
ضرب مناطق واسعة في باكستان
وأف �غ��ان �س �ت��ان وأس �ف��ر ع��ن س�ق��وط
املئات من القتلى واملصابني.

ودعا الغانم املولى جلت قدرته
ان يتغمد ضحايا ال��زل��زال بواسع
رح�م�ت��ه وان ي�ل�ه��م ذوي �ه��م الصبر
وال �س �ل��وان س��ائ�لا ال �ل��ه ت �ع��ال��ى ان
يعجل في شفاء املصابني.
وب �ع��ث ب��رق�ي�ت��ي تهنئة ال ��ى كل
م ��ن رئ �ي��س امل �ج �ل��س ال��وط �ن��ي في
س ��ان ��ت ف �ي �ن �س �ن��ت وال �غ��ري �ن��ادي��ن
ه � �ن� ��دري� ��ك أل � �ك � �س� ��ان� ��در ورئ� �ي� �س ��ة
امل �ج �ل��س ف ��ي ت��رك �م��ان �س �ت��ان أك�ج��ا
تاجييونا نوربيردييوا بمناسبة
العيد الوطني لبلديهما.

ذك ��رت أم��ام�ك��م ي��ا ص��اح��ب السمو
أن مجلس األمة قد اختار الطريق
األص � �ع� ��ب ف ��آث ��ر امل� �ص ��ارح ��ة ع�ل��ى
املجاملة واملكاشفة على امل��داورة
ول � � ��م ن � ��ؤم � ��ن ي � ��وم � ��ا ب ��اس� �ت� �ح ��ال ��ة
ال � �ح� ��ل ف �ح �ي��ث ي� ��وج� ��د ع� �م ��ل ث�م��ة
أم � ��ل ب��ال �ح��ل ل �ق��د ال� �ت ��زم امل �ج �ل��س
الطريق الذي اختاره فأنجز تسعة
وأرب�ع�ين قانونا عاما وه��و الرقم
األع�ل��ى ف��ي ت��اري��خ أدوار االنعقاد
املتعاقبة وساهم في حل املشكلة
اإلس� �ك ��ان� �ي ��ة ع� �ب ��ر ت� ��وزي� ��ع أرب� �ع ��ة
أض �ع��اف ع��دد ال��وح��دات السكنية
امل ��وزع ��ة ف��ي ال �س��اب��ق وه ��ي ط�ف��رة
ت �ن �ت �ظ��ر اس� �ت� �ن� �س ��اخ ��ا وت �ع �م �ي �م��ا
ع�ل��ى ق�ط��اع��ات ال�ت�ع�ل�ي��م وال�ص�ح��ة
وغيرهما ووف��اء بتعهداتنا أم��ام
الله والشعب..وإيمانا بأن الطهارة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ت� �ب� �ق ��ى ش� � �ع � ��ارا ب�لا
مضمون ما لم تقترن بالفعل..كنا
السباقني الى تقديم بيانات الذمة
امل��ال �ي��ة وألن امل� �ه ��ام ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة
مل� �ج� �ل ��س األم� � � ��ة ت �ك �ت �م ��ل ب� ��ال� ��دور
ال ��رق ��اب ��ي ف �ق��د ق �م �ن��ا ب�ت�خ�ص�ي��ص

التتمة ص07

خلية األسلحة
استوجبت
االلتفاف حول
القيادة السياسية
والتعاون من أجل
حماية وصون أمن
الكويت
وحدتنا الوطنية
سبب في انتصار
شعبنا العظيم
في كل المحطات
الحاسمة عبر
تاريخنا القديم
والمعاصر
األزمة المالية
واالقتصادية تبدو
أكثر مرارة من
سابقاتها وأحر
زفيرا
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أسجل لرئيس الوزراء كلمة شكر لتعاونه الصادق مع توجهات المجلس التشريعية والرقابية

المجلس أنجز  49قانونا وهو الرقم األعلى
في تاريخ أدوار االنعقاد المتعاقبة

أدعو إلى الترفع عن األصوات النشاذ وعدم االنجراف وراء تجار الشعب حمالي الحطب
تتمة المنشور ص06
جلسة جمعت ال�ح�ك��وم��ة ودي ��وان
امل� �ح ��اس� �ب ��ة ف� ��ي ف � �ض ��اء م �ك��اش �ف��ة
وم �ص��ارح��ة ك��أس �ل��وب رق��اب��ة غير
م �س �ب��وق م��ع اس �ت �م��رار ب��امل�ت��اب�ع��ة
وقد نتج عنها معالجة الكثير من
املالحظات التي تكررت في تقارير
الديوان سنوات طويلة.
وإن ��ي إذ أذك ��ر ك��ل ه��ذا مقرونا
ب�ح�م��د ال �ل��ه ع �ل��ى ت��وف �ي �ق��ه وش�ك��ر
ص��اح��ب ال�س�م��و أم�ي��ر ال �ب�لاد على
رع��اي �ت��ه وس �م��و ول ��ي ال�ع�ه��د على
دع� �م ��ه أود أن أؤك � ��د أن� ��ه م ��ا ك��ان
للمجلس أن يحقق هذه اإلنجازات
كلها ل��وال ج �ه��ود أع�ض��ائ��ه ول��وال
م ��ا أب� � ��دوه م ��ن م �ت��اب �ع��ة وم �ث��اب��رة
وإحساس عميق باملسؤولية.
كما أود أن أؤكد وعينا جميعا
ب��أن الطريق ال ت��زال طويلة وب��أن
امل� �س ��ؤول� �ي ��ة ت � � � ��زداد م� ��ع ت �ق �ل �ب��ات
األحداث عبئا وخطورة.
ورغ � ��م أن� �ن ��ا ق ��د ح �ق �ق �ن��ا ت�ق��دم��ا
واضحا نحو إقرار مشروع قانون
ت �ع��زي��ز اس �ت �ق�لال �ي��ة ال �ق �ض��اء ب�م��ا
ي�ب�ش��ر ب��إن �ج��ازه ق��ري�ب��ا ب ��إذن ال�ل��ه
فإني أرج��و أن نتفق جميعا على
أن اإلن� �ج ��از األه � ��م ال � ��ذي نجحنا
ف ��ي ت�ح�ق�ي�ق��ه ه ��و إع� � ��ادة ال� �ح ��راك
امل� �ج� �ت� �م� �ع ��ي إل� � � ��ى ج � � � ��ادة ال �ف �ع ��ل
ب ��دال م��ن م �ت��اه��ات االن �ف �ع��ال وه��و
ال� �خ ��روج م��ن ح��ال��ة امل ��راوح ��ة إل��ى
مرحلة السير الحثيث وهو أيضا
االرت � �ق� ��اء ب �ع�ل�اق��ة ال �س �ل �ط �ت�ين م��ن
حلبة الغلبة إلى صعيد التعاون.
وهنا أود أن أسجل لسمو رئيس
مجلس الوزراء كلمة صدق وشكر
مل��ا اتسمت ب��ه م��واق�ف��ه م��ن تعاون
ص� � � ��ادق م � ��ع ت� ��وج � �ه� ��ات امل �ج �ل��س
التشريعية والرقابية ومن تفاعل
إي �ج��اب��ي م��ع ال �ع��دي��د م��ن مطالبه
وت��وص �ي��ات��ه غ �ي��ر أن ه� ��ذا ك �ل��ه ال
ينفي أب��دا بقاء ملفات العديد من
املشاريع واملجاالت عالقة تنتظر
القرار بسبب التفاوت الواضح في
سرعة االنجاز.
كما أن هذا ال يمنعنا من التذكير
ب��أن امل��دة ال�ت��ي استحقها االخ��وة
الوزراء لالمساك بزمام املسؤولية
ل �ي� �س ��ت ت� �ف ��وي� �ض ��ا م� �ف� �ت ��وح ��ا ب�لا
حدود أو فرصة مشرعة بال قيود
ب ��ل ه ��ي ت��وك �ي��ل ح � ��دوده ال �ك �ف��اءة
وف ��رص ��ة أج �ل �ه��ا اإلن� �ج ��از خ��اص��ة

تطبيق العقوبة
على مَن تثبت
إدانته وال تؤخذ
الجماعة بجريرة
الفرد قاعدتان
ال يمارى فيهما
عاقل
تصنيف اإلرهاب
حسب الهوية أو
الطائفة خطيئة
بالغة الضرر
جانب من الجلسة االفتتاحية أمس

وأن جهود السلطة التشريعية ال
يمكن أن ت��ؤت��ي ثمارها كاملة ما
ل��م تقترن ب�ك�ف��اءة التنفيذ اتقانا
وتكلفة وزمنا.
الب� � � ��د ل � �ك� ��ل دول� � � � ��ة م� �ه� �م ��ا ك� ��ان
ح �ج �م �ه��ا ون �ظ��ام �ه��ا م ��ن أن ت�ق��ف

أم� ��ام اس �ت �ح �ق��اق ال�ت�غ�ي�ي��ر ك�ش��رط
لالستمرار وأك��اد أجزم حني أزعم
اننا في الكويت نواجه اليوم مثل
هذا االستحقاق ذلك أن التحديات
التي نواجهها أمنيا واقتصاديا
واجتماعيا أضحت أخطر من أن

سمو الشيخ ناصر املحمد يقف محييا كلمة رئيس مجلس األمة

تحتمل تمديدا ف��ي األج��ل وأق��رب
م��ن أن تسمح بمزيد م��ن ال�ج��دل..
ف��امل�ش�ه��د ال��دول��ي ي� ��زداد غموضا
وري �ب��ة وت��زوي��را وح��رائ��ق ال�ج��وار
تزداد أوارا وسعيرا.
واألزم � ��ة امل��ال �ي��ة واالق �ت �ص��ادي��ة

ت �ب��دو أك �ث��ر م� ��رارة م��ن س��اب�ق��ات�ه��ا
وأح � � � � ��ر زف� � � �ي � � ��را وق � � � � ��وى ال� �ف� �ت� �ن ��ة
وال� �ت� �ط ��رف واإلره � � � ��اب ت �ن �ف��ث ف��ي
أرضنا حقدا وسما ونفورا.
وإذا كان من حسن حظ الكويت
أن ي �ك��ون ال�ق��ائ��د اإلن �س��ان الشيخ
صباح األحمد هو ربان سفينتها
في هذا اإلبحار الصعب فإن على
السلطتني التشريعية والتنفيذية
أن تكونا أكثر سرعة في استلهام
ت��وج �ي �ه��ات س �م��و األم� �ي ��ر وأك �ث��ر
قربا من نبض الشعب لكي ننجح
ف��ي ت��وف�ي��ر ش ��روط اإلب �ح��ار اآلم��ن
وإح ��داث التغيير ال��ذي يستوعب
ال �ت �ح��والت دون ج ��زع أو ان�ب�ه��ار
ويوجهها بكل ذكاء واقتدار.
وال �ت �غ �ي �ي��ر ال � ��ذي ن �ق �ص��ده هنا
ل�ي��س ال�ت�غ�ي�ي��ر األه� ��وج ال�ع��اص��ف
ال��ذي يدمر كل ما يمر به ثم يقف
على أطالله نادما وهو حسير بل
التغيير الهادئ متدرج الخطوات
واضح األهداف والبدائل واآلليات
ف � ��ي إط � � � ��ار ال � ��دس� � �ت � ��ور وال � �ن � �ظ ��ام
وال�ش��رع�ي��ة وف��ي ح�ض��رة واح�ت��رام

التتمة ص08

واثقون بأن عدالة
القضاء تجاه
من تثبت إدانته
في خلية السالح
ستكون حازمة
وعادلة
عقدنا جلسة خاصة
جمعت الحكومة
وديوان المحاسبة
كأسلوب رقابي غير
مسبوق نتج عنها
معالجة الكثير
من المالحظات
المتكررة منذ
سنوات
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التحديات األمنية واالقتصادية أخطر من أن تحتمل تمديدا في األجل وأقرب من أن تسمح بمزيد من الجدل

الغانم :كنا السباقين إلى تقديم بيانات الذمة
المالية وفاء بتعهداتنا أمام اهلل والشعب
متوهم من يعتقد
أن العدوان علينا
يرهبنا أو يثنينا
فالكويت تداوينا
وتحتوينا
نسجل تقديرنا
وعرفاننا لرجال
الداخلية والدفاع
والحرس الوطني
والقضاء الذين
وقفوا سدا منيعا
أمام محترفي
الفتن

جانب من الحضور في قاعة عبدالله السالم أمس

تتمة المنشور ص07
ال � �ث� ��واب� ��ت وال � �ح � �ق� ��وق وال � �ك ��رام ��ة
االن�س��ان�ي��ة التغيير ال ��ذي يؤصل
الديمقراطية ويعززها ويحميها
من أدعيائها ويذود عنها أمام من
ينصبون أنفسهم أوصياء عليها.
إن م��ا ي �ج��ب أن ي��وف��ره ت �ع��اون
ال �س �ل �ط �ت�ين ه ��و ال� �ح ��زم وال �ح �س��م
والعزم في ف��رض سيادة القانون
وث �ق��اف �ت��ه دون م �ج��ام�ل�ات ت�ج��رح
ع��دال �ت��ه أو ت �س��وي��ات ت��زي��د كلفته
أو تردد يمس مصداقيته وهيبته
وسيادة القانون بهذه القوة وهذا
امل �ع �ن��ى ال ت �ت �ع��ارض م��ع م�ف��اه�ي��م
التضامن االجتماعي بل تؤكدها
وال تتناقض مع الحريات العامة
والخاصة بل تحصنها.
وم � ��ا ي �ج ��ب أن ي� ��وف� ��ره ت �ع ��اون
ال �س �ل �ط �ت�ين ه ��و اس �ت �ل �ه��ام ال �ف �ك��ر
اإلسالمي املستنير في التخطيط
االقتصادي الكفيل بضمان األمن
االجتماعي وهو الفكر الذي أرسى
ركائز التحوط لشدائد الدهر وأقر
حق املستقبل في ثروة الحاضر.
وف � � ��رض ع� �ل ��ى أه� � ��ل ال� �س� �ن ��وات
ال� �س� �م ��ان أن ي �ح �ف �ظ��وا ألن �ف �س �ه��م
وأوالده��م ما يقيهم خطر السنني
العجاف وهو الفكر الذي عف عن
البخل والتقتير بقدر م��ا ك��ف عن
اإلسراف والتبذير ولم يخش على

أمته من الفقر بل خشي عليها من
سوء التقدير.
وه��و النظام ال��ذي جعل تسعة
أع � �ش� ��ار ال � � ��رزق ف� ��ي ال �ع �م ��ل ال �ح��ر
وأعطى امللكية الخاصة حرمة لم
يعطها نظام غيره وربط هذا كله
باملسؤولية العقدية والتعاقدية
واالجتماعية لهذه امللكية.
وإذا ك ��ان ج�ه�ل�ن��ا أو تجاهلنا
ل �ل �ح �ك �م��ة ال� �ق ��رآن� �ي ��ة ف� ��ي ال � �ت� ��وازن
العادل بني االستثمار واالستهالك
قد أضاع علينا فرصة لالستفادة
م��ن س�ن��وات ارت�ف��اع أس�ع��ار النفط
فليس م��ا يدعونا إل��ى ال�ج��زع من
انخفاض هذه األسعار رغم شدته
وص��دم �ت��ه وق �س��وت��ه..ش��ري �ط��ة أن
ن �ت �ب �ن��ى ال �س �ي��اس��ات اإلص�ل�اح �ي��ة
املوائمة ف��ورا خاصة وأن املشكلة
ق��د ن�ش��أت أص�ل�ا ع��ن ت�ف��اق��م ال�ه��در
وتواضع اإلدارة.
وإن� � ��ي إذ أت ��وج ��ه ه �ن��ا ب��دع��وة
الحكومة واملجلس وكافة الجهات
املعنية إل��ى دع��م الجهود الرامية
ل �ت��وج �ي��ه ال �ش �ب��اب ال �ك��وي �ت��ي إل��ى
ال�ع�م��ل ال �ح��ر وال �ع �م��ل ف��ي ال�ق�ط��اع
ال� �خ ��اص أت ��وج ��ه ل�ش�ب��اب�ن��ا أي�ض��ا
ب��ال��دع��وة ل�ل�ت�ف�ك�ي��ر خ� ��ارج منطق
الدولة الرعوية واملواطنني الرعايا
ول �ل �ع �م ��ل ع� �ل ��ى اب� �ت� �ك ��ار ال �ح �ل��ول
ب��دل ال��وق��وف ع�ن��د ح��اف��ة املطالبة
ب�ه��ا وم ��ا ي�ج��ب أن ي��وف��ره ت�ع��اون

السلطتني أي�ض��ا ه��و ال�ع�م��ل على
تعليم األج�ي��ال بما ي��رس��خ ركائز
ال��دول��ة وشرعيتها وي�ك��رس رفعة
اإلس�لام وسماحته ليبقى الوطن
ق �ب��ل ال�ق�ب�ي�ل��ة وي �ب �ق��ى ال��دي��ن ف��وق
ال �ط��ائ �ف��ة ..وت �ب �ق��ى ال �ك��وي��ت دول ��ة
حرة لشعب أبي.
إن � � �ن� � ��ا ن� � �ت � ��اب � ��ع ب � �ق � �ل� ��ق ش� ��دي� ��د
م� ��ا ت� �ش� �ه ��ده امل� �ن� �ط� �ق ��ة م� ��ن ه� ��زات
وع ��واص ��ف وإرب� ��اك� ��ات ل�ل�خ��ارط��ة
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واألم � �ن � �ي� ��ة وإع� � � ��ادة
ص �ي ��اغ ��ة ل� �ل� �م� �ع ��ادالت اإلق �ل �ي �م �ي��ة
والتوازنات الدولية.
وس �ي �ب �ق��ى م �ج �ل��س األم� � ��ة ع�ل��ى
ق��در املسؤولية خلف أمير البالد
رئيس السلطات معينا له متحمال
أدواره ال� �ت ��اري� �خ� �ي ��ة وواج� �ب ��ات ��ه
ال��وط�ن�ي��ة ل�ل�ن��أي ب��ال�ب�لاد وال�ع�ب��اد
عن املخاطر واملهالك مسترشدين
بكم يا صاحب السمو ملا تملكونه
من مهارة الدبلوماسية والحكمة
ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ل �ت�ي�ن ك��ان �ت��ا ج�س��ر
ال �ع �ب��ور ب�ي�ن ح �ق��ول األل� �غ ��ام ال�ت��ي
أحاطت بنا.
ل� � �ق � ��د ح � ��رص� � �ن � ��ا ف� � � ��ي م �ج �ل ��س
األم ��ة ع�ل��ى ت�ف�ع�ي��ل ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ب �م��ا ي �خ��دم ال�س�ي��اس��ة
الخارجية الكويتية فعملنا على
فتح جسور التواصل مع نظرائنا
ف��ي ال ��دول ال��دي�م�ق��راط�ي��ة الشقيقة
وال �ص��دي �ق��ة وامل ��ؤث ��رة وأس�ت�ط�ي��ع

ال�ق��ول بكل ثقة بأننا نجحنا في
تعزيز تلك الروابط وقادرون على
ت�ف�ع�ي�ل�ه��ا م �ت��ى اق �ت �ض��ت ال�ح��اج��ة
لذلك.
وأود ه� �ن ��ا أن أن � � ��وه ب ��اع� �ت ��زاز
وفخر ب��دورك��م يا صاحب السمو
ح �ي��ن ك� �ن� �ت ��م س� �ب ��اق�ي�ن ق� �ب ��ل دول
ال �ع��ال��م ف ��ي اس �ت �ش��راف ت��داع �ي��ات
الكارثة اإلنسانية في سوريا فلم
ت �ك��ن ال �ك��وي��ت ب �ح��اج��ة ال� ��ى رؤي ��ة
ال�ص��ور امل��روع��ة ألح��وال الالجئني
ب� �ح� �ث ��ا ع � ��ن األم � � � ��ن واألم� � � � � ��ان ك��ي
تقدموا العون لهم وه��و ما يؤكد
اعتزازنا بالسياسة الحكيمة التي
ص�غ�ت�م��وه��ا ي��ا س�م��و األم �ي��ر عبر
سنني طويلة.
أخيرا لئن كانت حماية حقوق
املواطن في الحرية والعلم والعدل
وف ��ي ال�ص�ح��ة وامل� �س ��اواة وال�ع�م��ل
هي املسؤولية األساس للسلطات
ال�ث�لاث ف��إن حماية حقوق الوطن
ه � ��ي ب � ��ال � ��درج � ��ة األول� � � � ��ى واأله � � ��م
مسؤولية الشعب كله .
لذلك فإن وف��اء املواطن بحقوق
الوطن عليه يجب أال يقل أبدا عن
تمسكه بحقوقه تجاه الدولة فذلك
ه��و م�ي�ث��اق األح � ��رار أم ��ا امل�ط��ال�ب��ة
بحق ال يستدعي واجبا وبامتياز
ال ي��رت��ب ال �ت��زام��ا ف �ه��ذا ل �ي��س من
شيم أهل الكويت.
وإن ث �ق �ت �ن��ا ال� �ك ��ام� �ل ��ة امل �ط �ل �ق��ة

بفزعة الكويتيني جميعا لوطنهم
ه ��ي ال� �ت ��ي ت �ب �ق �ي �ن��ا رغ � ��م خ �ط��ورة
م��ا ي�ح�ي��ط ب�ن��ا ورغ� ��م غ �م��وض ما
ال ن �ح �ي��ط ب ��ه م �ح �ك��وم�ين ب��األم��ل
م �س �ك��ون�ين ب �ح��ب وط ��ن ل �ي��س لنا
ب �ع��د ال �ل��ه س � ��واه ول �ي��س ل �ن��ا ول��و
م �ل �ك �ن��ا ال ��دن� �ي ��ا م �ث �ي �ل��ه أو ب��دي �ل��ه
ف �ل �ن �ت��ق ال� �ل ��ه ف ��ي وح ��دت ��ه ول �ن �ت��ق
ال�ل��ه ف��ي شرعيته ول�ن�ت��ق ال�ل��ه في
أوالدنا بناة غده وأساس ثروته.
أكرر الترحيب بمقامكم السامي
وب � ��أص � �ح � ��اب ال� �س� �م ��و وامل� �ع ��ال ��ي
وب ��ال� �ح� �ض ��ور ال� �ك ��ري ��م وأت � �ش ��رف
ب� � � ��أن أرف� � � � ��ع إل � �ي � �ك� ��م ي� � ��ا ص ��اح ��ب
ال �س �م��و ب��اس��م زم�ل�ائ ��ي وب��اس�م��ي
ص��ادق االم�ت�ن��ان وال�ع��رف��ان لكريم
حضوركم وسامي نطقكم وسديد
ت��وج�ي�ه��ات�ك��م واق �ف�ي�ن ب�ي�ن أي��دي�ك��م
بارين بقسم الوالء معاهدين على
ال��وع��د غ �ي��ر م �ب��دل�ين إن ��ا ل�ل�ك��وي��ت
مخلصون وألمجادها مستذكرون
ول � � � �ح � � ��اض � � ��ره� � � ��ا م� � �س� � �ت� � �ن� � �ف � ��رون
وملستقبلها مستشرفون.
وال � �س �ل�ام ع �ل �ي �ك��م ورح� �م ��ة ال �ل��ه
وبركاته..

اإلرهاب جرثومة
مستنسخة على
اإلرهاب ألننا
نقف على الجانب
الصحيح من التاريخ
وألن الكويت هي
قضيتنا وقدرنا
مجلس األمة اختار
الطريق األصعب
فآثر المصارحة
على المجاملة
والمكاشفة
على المداورة
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الحكومة ملتزمة بتحقيق المأمول من اإلنجازات وجعلها حقيقة واقعة

رئيس الوزراء :تعاون السلطتين فاتحة خير
لمرحلة واعدة من العمل الجاد
أكد سمو رئيس مجلس
الوزراء الشيخ جابر المبارك
التزام الحكومة بالتركيز
على أولوية القضايا التي
سبق أن حددتها في
برنامج عملها وما تضمنته
الخطة التنموية مشددا
على التزام جميع وزارات
الدولة وأجهزتها التنفيذية
باإلجراءات العملية الالزمة
لتحقيق المأمول من
هذه اإلنجازات وجعلها
حقيقة واقعة .وقال
سمو الشيخ جابر المبارك
في كلمته خالل افتتاح
دور االنعقاد العادي الرابع
من الفصل التشريعي
الرابع عشر لمجلس األمة
امس إن الحرص المشترك
على التعاون والتشاور بين
مجلس األمة والحكومة
هو السبيل لتحقيق
المصلحة والخير للوطن
والمواطنين مؤكدا ان
هذه الخطوات كانت فاتحة
خير لمرحلة واعدة من
العمل الجاد والممارسة
الفعالة لدور مجلس األمة
في الرقابة والتشريع
وتجسيدا عمليا طيبا
للتعاون البناء وفق المادة
 50من الدستور .وشدد
على أن األرقام والبيانات
تعكس حرص الحكومة
الجاد على تحقيق اإلنجاز
المأمول في المشاريع
وخصوصا ذات العوائد
التنموية واالقتصادية
على البالد وسعيها إلى
تذليل أي عقبات تعوق تلك
اإلنجازات.
وفي ما يلي نص الكلمة:

«بسم الله الرحمن الرحيم (وهدوا
إل � ��ى ال �ط �ي��ب م ��ن ال � �ق ��ول وه � � ��دوا إل��ى
صراط الحميد).
ح �ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و ال�ش�ي��خ /
ص�ب��اح األح�م��د الجابر الصباح أمير
البالد حفظه الله ورعاه
س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ  /ن� � � ��واف األح� �م ��د
الجابر الصباح ولي العهد حفظه الله
معالي األخ  /م ��رزوق علي الغانم
رئيس مجلس األمة املوقر
األخوة أعضاء املجلس املحترمني،
ال �س�لام عليكم ورح �م��ة ال �ل��ه وب��رك��ات��ه
نحمده سبحانه ونشكره على موفور
عطائه ونعيم هباته فيما حبانا به
من حياة آمنة كريمة مطمئنة وأسأله
سبحانه ال�ه��داي��ة ف��ي كسب مرضاته
وامل � � ��ؤازرة ف��ي اج �ت �ه��ادن��ا وع�م�ل�ن��ا ملا
فيه خير ديرتنا الغالية في حاضرها
ومستقبلها.
وي �ط �ي��ب ل ��ي ف ��ي م�س�ت�ه��ل ع��ودت�ن��ا
الف� �ت� �ت ��اح دور االن� �ع� �ق ��اد ال� ��راب� ��ع م��ن
ال� �ف� �ص ��ل ال� �ت� �ش ��ري� �ع ��ي ال� � ��راب� � ��ع ع �ش��ر
أن ن �ت ��وج ��ه إل �ي �ك ��م ج �م �ي �ع��ا ب��اس �م��ي
وزم�ل�ائ��ي أع �ض��اء ال�ح�ك��وم��ة ب��أص��دق
آي� ��ات ال �ت��رح �ي��ب وال �ت �ق��دي��ر م�ج��ددي��ن
ال �ع �ه��د ع �ل��ى اس �ت �ك �م��ال ال �ع �م��ل ال �ج��اد
ل�خ��دم��ة ال��وط��ن وامل��واط �ن�ين متطلعني
ن �ح��و غ ��د واع� ��د ب� ��إذن ال �ل��ه ح��ري�ص�ين
على أن نؤدي األمانة كاملة متمسكني
بلحمتنا الوطنية ف��ي م��واج�ه��ة كافة
األخطار والتحديات .
واضاف  :وكما تعودنا في بداية كل
دور من أدوار انعقاد مجلسكم املوقر
أن نتلمس م�ع��ا ج��وان��ب مسؤوليتنا
ال��وط �ن �ي��ة امل �ش �ت��رك��ة مل��واص �ل��ة ال�ع�م��ل
ال ��ذي ال ي�ت��وق��ف ل�خ��دم��ة أه��ل الكويت
الغالية الذين أولونا ثقتهم وحملونا
أم� � ��ان� � ��ة ال � �س � �ع� ��ي ل �ت �ح �ق �ي ��ق آم ��ال� �ه ��م
وتطلعاتهم مستطردا ب��ال�ق��ول  :لقد
كانت أدوار االنعقاد املاضية ملجلسكم
املوقر حافلة بالتحديات واإلنجازات
وش �ه ��د دور االن �ع �ق ��اد األخ� �ي ��ر م�ن�ه��ا
ان�ج��از العديد م��ن التشريعات املهمة
ال�ل�ازم ��ة مل �ت��اب �ع��ة امل �س �ي��رة ال�ت�ن�م��وي��ة
والتي جسدت صورا واضحة للتعاون
امل�ن�ش��ود ب�ين امل�ج�ل��س وال�ح�ك��وم��ة وال
شك أن الحرص املشترك على التعاون
والتشاور بني املجلس والحكومة هو
ال�س�ب�ي��ل مل��ا ي�ح�ق��ق امل�ص�ل�ح��ة وال�خ�ي��ر
ل�ل��وط��ن وامل��واط �ن�ين وال�ح�ك��وم��ة تؤكد
أن ه � � ��ذه ال � �خ � �ط � ��وات ك� ��ان� ��ت ف��ات �ح��ة
خ�ي��ر مل��رح�ل��ة واع ��دة م��ن ال�ع�م��ل ال�ج��اد
وامل �م ��ارس ��ة ال �ف �ع��ال��ة ل � ��دور مجلسكم
املوقر في الرقابة والتشريع وتجسيدا
عمليا طيبا للتعاون البناء وفق املادة
( )50م��ن ال��دس �ت��ور ف��ال��دس�ت��ور دائ�م��ا
هو مرجعنا جميعا وهو يحكم بيننا

الحرص الشديد على
التعاون والتشاور
بين السلطتين هو
السبيل لتحقيق
مصلحة الوطن
والمواطنين
الدستور مرجعنا
جميعا وقضاؤنا
العادل مالذنا
رئيس الوزراء يلقي كلمته

وي�ن�ي��ر ل�ن��ا م�ع��ال��م ال�ط��ري��ق وق�ض��اؤن��ا
العادل املشهود له بالحياد والنزاهة
ه ��و امل�ل��اذ ل�ل�ف�ص��ل ف�ي�م��ا ق ��د ي �ق��ع من
خ�لاف ونحن جميعا نعتز بقضائنا
ونحمل له كل التقدير واالحترام .
وزاد ان م� �س� �ي ��رة ال� �ك ��وي ��ت ع�ل��ى
الصعيد الخارجي في اطار سياستها
الواضحة التي أرس��ى دعائمها قائد
اإلن �س��ان �ي��ة ح �ض ��رة ص ��اح ��ب ال�س�م��و
أمير البالد حفظه الله ورع��اه ستظل
م�ل�ت��زم��ة ب�ث��واب�ت�ن��ا امل�ب��دئ�ي��ة ال��راس�خ��ة
وف � � ��ي م �ق ��دم �ت �ه ��ا اح � � �ت � ��رام اس �ت �ق�ل�ال
وس � �ي� ��ادة ال � � ��دول وع � ��دم ال �ت ��دخ ��ل ف��ي
ال� �ش ��ؤون ال��داخ �ل �ي��ة وع�ل�اق ��ات حسن
ال �ج��وار وال �ع �م��ل ع�ل��ى ح��ل امل �ن��ازع��ات
بالطرق السلمية ودعم قضايا الحرية
وال � �ع ��دل وال � �س �ل�ام وح� �ق ��وق االن �س ��ان
وترسيخ وتقوية ال�ت�ع��اون االيجابي
البناء في مختلف امليادين واملجاالت
والسيما مع االشقاء في دول مجلس
ال �ت �ع��اون ال�خ�ل�ي�ج��ي خ��اص��ة وال� ��دول
ال�ع��رب�ي��ة واإلس�ل�ام �ي��ة وج�م�ي��ع ال ��دول
املحبة للسالم والعدل كما اننا نجدد
التأكيد على اإلي�م��ان الكامل ب��أن أمن
دول مجلس التعاون الخليجي كل ال
يتجزأ وال�ح�ف��اظ عليه وحمايته حق
وم �س��ؤول �ي��ة ج �م��اع �ي��ة ت �ش �ت��رك ف�ي�ه��ا
جميع دول مجلس ال �ت �ع��اون بقيادة
ال �ش �ق �ي �ق��ة ال �ك �ب ��رى امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال �س �ع ��ودي ��ة ال� �ت ��ي ن �س �ج��ل ب��ال �ت �ق��دي��ر
واالع � � � �ت � � ��زاز دوره� � � � ��ا اإلي � �ج � ��اب � ��ي ف��ي
ن �ص��رة ال �ح��ق وإرس � ��اء دع��ائ��م ال�س�لام
واالستقرار في املنطقة.
واك ��د ان ال�ح�ك��وم��ة ت�ج��دد التركيز
ع �ل��ى أول� ��وي� ��ة ال �ق �ض��اي��ا ال� �ت ��ي س�ب��ق
أن ح��ددت �ه��ا ف��ي ب��رن��ام��ج ع�م�ل�ه��ا وم��ا

ت �ض �م �ن �ت��ه ال� �خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م ��وي ��ة وه ��ي
ت��ؤك��د ال� �ت ��زام ج�م�ي��ع وزارات ال��دول��ة
وأج �ه��زت �ه��ا ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ب� ��اإلج� ��راءات
العملية ال�لازم��ة لتحقيق امل��أم��ول من
هذه اإلنجازات وجعلها حقيقة واقعة
ولعل األرقام والبيانات في هذا الشأن
ت�ع�ك��س ح��رص ال�ح�ك��وم��ة ال �ج��اد على
تحقيق اإلن�ج��از امل��أم��ول في املشاريع
وخ �ص��وص��ا ذات ال �ع��وائ��د ال�ت�ن�م��وي��ة
واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ع �ل��ى ب �ل��دن��ا ال�ح�ب�ي��ب
وت�س�ع��ى ك��ذل��ك إل��ى ت��ذل�ي��ل أي عقبات
تعيق تلك اإلنجازات وهذا ما تعكسه
ال� �ش� �ه ��ادات وال �ت �ق ��اري ��ر امل�ت�خ�ص�ص��ة
وم �ن �ه��ا ت �ق��ري��ر ال �ت �ن��اف �س �ي��ة ال �ع��امل��ي
 2016 / 2015وال �ص��ادر ع��ن املنتدى
االق � �ت � �ص ��ادي ال� �ع ��امل ��ي ال� � ��ذي ي�س�ت�ن��د
ال ��ى أح ��دث اإلح �ص��ائ �ي��ات وال�ب�ي��ان��ات
واستطالعات رأي املتخصصني وقد
ت �ق��دم��ت دول� � ��ة ال �ك ��وي ��ت ب ��واق ��ع س�ت��ة
مراكز عن العام املاضي حسب مؤشر
التنافسية.
و ت ��اب ��ع ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد ت �ج��در
اإلش� ��ارة أي�ض��ا إل��ى ال�ن�ت��ائ��ج الطيبة
وال �ت �ق��دم ال�ك�ب�ي��ر ال� ��ذي ح�ق�ق�ت��ه دول��ة
الكويت عامليا في مجال تجريم غسل
األم � � ��وال وت �م��وي��ل اإلره � � ��اب ب �ع��د أن
استكملت تأمني العديد من القرارات
والضوابط واآلل�ي��ات الالزمة لتنفيذ
م �ت �ط �ل �ب��ات ق � � � � ��رارات م �ج �ل��س األم� ��ن
وت��وص �ي��ات م�ج�م��وع��ة ال �ع �م��ل امل��ال��ي
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�م�ك��اف�ح��ة االره� � ��اب وال �ت��ي
ح �ظ �ي��ت ب � ��إش � ��ادة ال � � � ��دول األع � �ض ��اء
وتقديرها ف��ي اجتماع ب��اري��س ال��ذي
ع�ق��د ف��ي ال�ش�ه��ر ال �ج��اري ورف ��ع اس��م
دولة الكويت من قائمة االرهاب وهو
إن� �ج ��از ح� �ض ��اري ك �ب �ي��ر م �ض �ي �ف��ا أن

ه��ذا وي��وض��ح ت�ق��ري��ر امل�ت��اب�ع��ة بشأن
مشروعات الخطة السنوية ان نسبة
اإلن� �ج ��از ف ��ي امل �ش ��روع ��ات ق ��د حققت
ت�ق��دم��ا ملموسا ت �ج��اوز  80ف��ي املئة
للعام  2015 / 2014بعد أن كانت 56
في املئة للعام املنصرم 2014 / 2013
حيث تم إنجاز العديد من املشروعات
في مجال توسعة وتطوير الخدمات
الصحية ف��ي مختلف مناطق البالد
ح �ي��ث ت��م م��ؤخ��را اف �ت �ت��اح مستشفى
ال� � � � � ��رازي ض� �م ��ن إط� � � ��ار س �ل �س �ل��ة م��ن
امل� �ش ��روع ��ات االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة تشمل
 8م �س �ت �ش �ف �ي��ات س� �ت ��دخ ��ل ال �خ��دم��ة
خ �ل��ال ال� �س� �ن ��وات ال �خ �م ��س ال �ق��ادم ��ة
ه ��ذا ب��اإلض��اف��ة ال ��ى ش �ب �ك��ات ال �ط��رق
ك�م��ا ت�ع�م��ل ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة ل�لاس�ك��ان
ب��ال�ت�ع��اون م��ع ال�ج�ه��ات املعنية على
تحقيق نقلة نوعية م��ن أج��ل توفير
ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة ل �ل �م��واط �ن�ين عبر
آل� � �ي � ��ات ج � ��دي � ��دة ت� �س� �ه ��م ف � ��ي ت��أم�ي�ن
مقومات االس�ت�ق��رار والعيش الكريم
ل�لأس��رة ال�ك��وي�ت�ي��ة وس�ع�ي��ا ل�لارت�ق��اء
بعملية ال�ت�ع�ل�ي��م وت �ط��وي��ره ليتمكن
أب� �ن ��اؤن ��ا ال � �ط �ل�اب م ��ن ال �ت �ع��ام��ل م��ع
م� �س� �ت� �ج ��دات ال� �ع� �ص ��ر وم �ت �ط �ل �ب��ات��ه
ف �ق��د ت ��م ال �ت��وق �ي��ع ع �ل��ى ات �ف��اق �ي��ة بني
وزارة التربية والبنك الدولي تهدف
إل� ��ى ت �ط��وي��ر ال �ن �ظ��ام ال�ت�ع�ل�ي�م��ي في
ال �ب�ل�اد ب �م �ح��اوره امل�خ�ت�ل�ف��ة املتعلقة
ب �ت �ط��وي��ر امل �ن��اه��ج وت �ع��زي��ز م �ه��ارات
املعلم وتهيئة البيئة املدرسية وذلك
ب ��االس �ت �ع ��ان ��ة ب ��ال� �خ� �ب ��رات ال �ع �ل �م �ي��ة
املتخصصة وال�ت��ي ينتظر أن نشهد

التتمة ص10

سياستنا الخارجية
ستظل ملتزمة
بثوابتنا المبدئية
الراسخة
أمن دول الخليج
كل ال يتجزأ
والحفاظ عليه
مسؤولية جماعية
أحلنا إلى المجلس
التقرير نصف
السنوي لتنفيذ
المشروعات
الحكومية
الكويت مصانة
بتكاتف أهلها
وتالحمهم
ووحدتنا الوطنية
السد المنيع لمن
تسول له نفسه
المساس بأمننا
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أدوار االنعقاد الماضية في المجلس الحالي كانت حافلة بالتحديات واإلنجازات

المبارك :دور االنعقاد الثالث شهد
إنجاز العديد من التشريعات المهمة
تتمة المنشور ص09
ن �ت��ائ �ج �ه��ا اإلي� �ج ��اب� �ي ��ة ف� ��ي امل��رح �ل��ة
القادمة.
واضاف  :هذا وتجدر اإلشارة إلى
ث �م��ار ال �ت �ع��اون ال�ب�ن��اء ب�ين مجلسكم
والحكومة في إنجاز القانون رقم 116
لسنة  2014في شأن هيئة مشروعات
الشراكة بني القطاعني العام والخاص
وق��د تمثلت حصيلته ب��إق��رار العديد
من املشروعات الحيوية منها مشروع
محطة الزور الشمالية لتوليد الطاقة
الكهربائية وتحلية املياه بمرحلتيه
األول� � ��ى وال �ث��ان �ي��ة وم� �ش ��روع محطة
ال �خ �ي��ران وم�ح�ط��ة ال�ع�ب��دل�ي��ة لتوليد
ال � �ط� ��اق� ��ة ال� �ك� �ه ��رب ��ائ� �ي ��ة ب ��اس� �ت� �خ ��دام
الطاقة الشمسية وم�ش��روع معالجة
م �ي��اه ال �ص��رف ال �ص �ح��ي ف��ي املنطقة
الجنوبية للبالد وم �ش��روع معالجة
ال �ن �ف ��اي ��ات ال �ص �ل �ب��ة ب ��اإلض ��اف ��ة ال��ى
مشروعات أخ��رى يجري العمل على
استكمال اجراءات طرحها.
وع�ل��ى صعيد آخ��ر ف�ق��د استقبلت
الكويت العديد من الشركات العاملية
التي حرصت على مباشرة نشاطها
ف��ي االس�ت�ث�م��ار ف��ي ال �س��وق الكويتية
وهو ما يعكس الثقة العاملية بمتانة
وق� ��وة االق �ت �ص��اد ال �ك��وي �ت��ي وح��رص��ا
ع �ل��ى اط �ل ��اع م �ج �ل �س �ك��م امل ��وق ��ر ع�ل��ى
كافة التفاصيل املتعلقة باملشروعات
ال�ح�ك��وم�ي��ة وامل ��وق ��ف ال�ت�ن�ف�ي��ذي لكل
م �ن �ه ��ا ف� �ق ��د أح � ��ال � ��ت ال� �ح� �ك ��وم ��ة ل �ك��م
ت� �ق ��ري ��ر امل� �ت ��اب� �ع ��ة ن� �ص ��ف ال� �س� �ن ��وي
ل�ل�خ�ط��ة ل �ل��وق��وف ع �ل��ى م�لاح�ظ��ات�ك��م
ومقترحاتكم في شأنها.
وزاد :ل � �ق ��د اس� �ت� �م� �ع� �ن ��ا ج �م �ي �ع��ا
ب��آذان مصغية وع�ق��ول م��درك��ة واعية
ل�ت��وج�ي�ه��ات ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
أمير ال�ب�لاد حفظه الله ورع��اه والتي
أش � ��ار ف �ي �ه��ا س �م��وه ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه إل��ى
أه��م ال�ت�ح��دي��ات ال�ت��ي ت��واج��ه الكويت
الغالية حاليا وهو حماية أمنها من
جميع املخاطر املحيطة بها والسيما
االره� � ��اب األس � ��ود ف��ال �ك��وي��ت م�ص��ان��ة
ب��إذن ال�ل��ه بتكاتف أهلها وتالحمهم
واذا كانت وحدتنا الوطنية وكلمتنا
الجامعة ه��ي ال�س��د املنيع مل��ن تسول
ل��ه نفسه م�ح��اول��ة امل�س��اس ب��أم��ن هذا
امل �ج �ت �م��ع ف � ��إن ج �ه ��وزي ��ة االج� � � ��راءات
األم �ن �ي��ة وك�ف��اء ت�ه��ا وح ��رص رج��ال�ه��ا
امل �خ �ل �ص�ي�ن ك �ف �ي �ل��ة ب �م ��واج �ه ��ة ك��اف��ة
االحتماالت حتى تبقى الكويت واحة
ام� ��ان واط �م �ئ �ن��ان ل�ك��ل م��ن ي�ق�ي��م على
ترابها الطاهر.
واستدرك املبارك قائال  :تجسيدا
لتفهم امل�ج�ل��س امل��وق��ر وح��رص��ه على
التعاون البناء مع الحكومة لحماية

بدأنا العمل في
تفعيل عدد من
القوانين المهمة
ومنها البصمة
الوراثية وكاميرات
المراقبة

أعضاء السلطتني ّ
يحيون سمو األمير خالل الجلسة االفتتاحية أمس

أمن الوطن واملواطنني فقد بدأ العمل
ف��ي تفعيل ع ��دد م��ن ال �ق��وان�ين املهمة
التي اعتمدها املجلس ومنها القانون
 78ل �س �ن��ة  2015ف ��ي ش � ��أن ال�ب�ص�م��ة
ال��وراث �ي��ة وال �ق��ان��ون  61ل�س�ن��ة 2015
ف��ي ش ��أن ت�ن�ظ�ي��م وت��رك �ي��ب ك��ام �ي��رات
وأجهزة املراقبة األمنية والقانون رقم
 6لسنة  2015ف��ي ش��أن تنظيم جمع
األس�ل�ح��ة وال��ذخ��ائ��ر م�م��ا س�ي�ك��ون له
انعكاساته االيجابية في تعزيز أمن
البالد واستقرارها ولن تألو الحكومة
ج� �ه ��دا ف� ��ي االس� �ت� �ج ��اب ��ة ل �ك ��ل ج��دي��د
ل�ل�ارت� �ق ��اء ب �م �ع��اي �ي��ر ال �ع �م��ل األم �ن �ي��ة
م��ن أج ��ل ت�ن�ف�ي��ذ ب��رام �ج �ه��ا ل�ل�ت�ط��وي��ر
وال�ت�ح��دي��ث لكافة ال�ق�ط��اع��ات األمنية
وال �خ��دم �ي��ة ل�ت�ح�ق�ي��ق أع �ل��ى م �ع��دالت
األداء واألم� � � � ��ن ول� �ل� �م� �ح ��اف� �ظ ��ة ع �ل��ى
األم��ن واالستقرار كأولوية أول��ى هذا
وس��وف تواجه أجهزة األم��ن بأقصى
درجات الحزم والكفاءة مالحقة كافة
العناصر التي تسيء الى أمن الوطن
أو تحاول العبث بسالمته ونحن على
ثقة كاملة في وعي االخ��وة املواطنني
ب �ح �ج ��م ال � �ت � �ح ��دي ��ات األم � �ن � �ي ��ة ال �ت��ي
تستوجب م��ن الجميع تجسيد روح
املسؤولية الوطنية وتفعيل التعاون
ال �ج��اد م��ع األج �ه��زة األم�ن�ي��ة وت�ع��زي��ز
ال��وح��دة ال��وط�ن�ي��ة امل �ع �ه��ودة ف��ي أه��ل
ال �ك��وي��ت ف��ي م��واج �ه��ة ك��ل ال�ت�ح��دي��ات
حتى تظل ديرتنا كما هي دائما واحة
أم��ن وأم��ان واستقرار لكل من يعيش
على أرضها الطيبة.
واستطرد قائال  :اننا ندرك تماما
م��ا ن�ب��ه إل �ي��ه ح �ض��رة ص��اح��ب السمو
قائد مسيرتنا وأميرنا الغالي حفظه
ال �ل��ه ورع � ��اه م��ن خ �ط��ورة ال �ت��داع �ي��ات
املترتبة على انخفاض أسعار النفط

وانعكاساته السلبية على اقتصادنا
الوطني وعلى قدرتنا على مواجهة
األع � �ب � ��اء امل ��ال� �ي ��ة ل �ت �ل �ب �ي��ة م �ت �ط �ل �ب��ات
امليزانية العامة للدولة والسيما في
ظل استمرار هذا االنخفاض.
وق � � ��ال  :ان� �ن ��ا ج �م �ي �ع��ا ن �ع �ل��م أن
م� �س ��ؤول� �ي ��ة امل� �ح ��اف� �ظ ��ة ع� �ل ��ى رخ� ��اء
املجتمع تتمثل ف��ي أم��ري��ن أساسني
ه� �م ��ا م� �ض ��اع� �ف ��ة ال� �ع� �م ��ل واإلن � �ت � ��اج
وت��رش�ي��د االن �ف��اق وح�س��ن استثمار
م � � ��وارد ال� ��دول� ��ة وق � ��د وج � ��ه ص��اح��ب
ال � �س � �م� ��و ح� �ف� �ظ ��ه ال� � �ل � ��ه ورع � � � � ��اه ف��ي
اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد ال �س��اب��ق ال��ى
مسؤوليتنا جميعا ف��ي منع الهدر
في املوارد وترشيد االنفاق وتوجيه
ال � ��دع � ��م مل �س �ت �ح �ق �ي��ه دون امل� �س ��اس
ب��االح�ت�ي��اج��ات األس��اس�ي��ة للمواطن
أو ال�ت��أث�ي��ر ع�ل��ى م�س�ت��وى معيشته
كما وجهنا أي�ض��ا ال��ى وج��وب بناء
ن �ش��اط��ات اق �ت �ص��ادي��ة م�ن�ت�ج��ة ت��وف��ر
فرصا للعمل وتنوعا ملصادر الدخل
وتقلل االع�ت�م��اد على النفط ك��إي��راد
وحيد للدولة.
وت� ��اب� ��ع :ق � ��د آن األوان ل�ي�ل�م��س
الجميع ترجمة عملية تكفل تنفيذ
ه ��ذه ال�ت��وج�ي�ه��ات ال�س��ام�ي��ة ك��واق��ع
فعلي ملعالجة وضعنا املالي وكافة
االختالالت التي يشهدها اقتصادنا
ال ��وط� �ن ��ي وق � ��د ب ��اش ��رت ال �ح �ك��وم��ة
فعليا اتخاذ اجراءات جادة في هذا
الخصوص بهدف تخفيض الهدر
ف ��ي االن� �ف ��اق وت��رش �ي��ده وس�ي�ش�ه��د
ال �ق��ادم م��ن األي� ��ام امل��زي��د م�ن�ه��ا بما
ي �ض�م��ن ح �س��ن اس �ت �ث �م��ار م ��واردن ��ا
ف��ي ق�ن��وات�ه��ا الصحيحة وال يمس
االح �ت �ي��اج��ات األس��اس �ي��ة للمواطن
وال يزيد األعباء املالية عليه.

واك ��د ان ال�ح�ف��اظ ع�ل��ى امل ��ال ال�ع��ام
وم �ن��ع امل� �س ��اس ب ��ه ه ��و أح� ��د األوج� ��ه
الضرورية لبناء اقتصاد وطني قوي
باإلضافة الى مكافحة مظاهر الفساد
وال� �ق� �ض ��اء ع �ل��ى أس �ب ��اب ��ه والش� � ��ك ان
الهيئة العامة ملكافحة الفساد وهي
تتمتع بالسلطة ال�ك��ام�ل��ة وامل�س��ان��دة
وال��دع��م ال�ل�ازم�ي�ن س�ع�ي��ا ال ��ى تطهير
البالد ووقايتها من آفة الفساد ولقد
ب � ��ادرت وق ��دم ��ت اق � ��رار ال ��ذم ��ة امل��ال �ي��ة
ال � �خ � ��اص ب �ش �خ �ص��ي داع � �ي � ��ا ج�م�ي��ع
امل� �ش� �م ��ول�ي�ن ب ��أح� �ك ��ام ال � �ق� ��ان� ��ون ال ��ى
االس ��راع ال��ى تقديم اق��رارات �ه��م للذمة
املالية على النحو ال��ذي يتحقق معه
الهدف املرجو من انشاء الهيئة وفي
ذات ال��وق��ت ت��أك�ي��دا ع�ل��ى أن مكافحة
ال�ف�س��اد م�س��ؤول�ي��ة الجميع وأن نمد
يد العون واملساندة للهيئة الفتا الى
ان ان �ط�ل�اق م �س �ي��رة االص �ل��اح يتسع
ن�ط��اق�ه��ا مل �ش��ارك��ة ك��اف��ة أب �ن��اء ال��وط��ن
بجهودهم وم�ش��ورت�ه��م ال�ت��ي ال غنى
ع �ن �ه��ا ب��اع �ت �ب��اره��ا م �ش��روع��ا وط�ن�ي��ا
م �ش �ت��رك��ا ي �ح �ق��ق ال �خ �ي��ر وامل �ص �ل �ح��ة
للجميع.
ول �ف��ت ال ��ى ان ال �ح �ك��وم��ة ت��ؤك��د أن
االن� �س ��ان ه ��و ال �ه ��دف االس �ت��رات �ي �ج��ي
ف� ��ي ال� �ب� �ن ��اء ال ��وط� �ن ��ي وان ال �ت �ن �م �ي��ة
ال �ب �ش��ري��ة ت �س �ت �ه��دف أس ��اس ��ا ت�ن�م�ي��ة
املواطن االيجابي ومن هنا فإن رعاية
ال �ش �ب��اب وت�م�ك�ي�ن�ه��م م �ح��ور اس��اس��ي
ف� ��ي خ� �ط ��ة ال �ت �ن �م �ي��ة وأن ت��دري �ب �ه��م
وت��أه �ي �ل �ه��م وت� �ع ��زي ��ز ق ��درت� �ه ��م ع�ل��ى
االب� � ��داع واالب �ت �ك ��ار واإلن� �ت ��اج وخ�ل��ق
م��زي��د م��ن ف��رص العمل لهم والسيما
بعد انطالق أعمال الصندوق الوطني
ل�ل�م�ش��روع��ات ال�ص�غ�ي��رة وامل�ت��وس�ط��ة
هو من أول��وي��ات ه��ذه املرحلة نسعى

جميعا ال��ى ت�ك��ري��س أس�س��ه ملواجهة
تحديات التنمية الشاملة من خالله.
واض��اف  :ان التحديات واملعوقات
ف � ��ي ط� ��ري� ��ق م �س �ي ��رت �ن ��ا ك� �ث� �ي ��رة وان
م ��ن ي�ط�ل��ب ال �ن �ج��اح ع�ل�ي��ه أن ي��واج��ه
ال� �ص� �ع ��اب وال� �ت� �ح ��دي ��ات ب �ع��زي �م��ة ال
تلني وجهد ال ينضب ونحن جميعا
بعون الله وفضله نملك من املقومات
واإلم �ك��ان��ات م��ا ي��ؤه�ل�ن��ا ال��ى تحقيق
ت �ط �ل �ع��ات �ن��ا وط �م��وح��ات �ن��ا واذا ك��ان
ال�ت��اري��خ س�ج��ل امل��واع��ظ وال�ع�ب��ر فلنا
ف ��ي األس �ب �ق�ي�ن م ��ن اآلب � � ��اء واألج � � ��داد
أمثلة ناصعة في تعاونهم وتكافلهم
وتصديهم للشدائد واملحن بكل عزم
واقتدار.
ان �ن��ا ع �ل��ى اي �م ��ان راس � ��خ ب�ق��درت�ن��ا
على مواجهة كافة التحديات والسير
ب �س �ف �ي �ن �ت �ن��ا ال� � ��ى ب� ��ر األم � � � ��ان وك �ل �ن��ا
ح ��ري ��ص ع �ل ��ى أن ت �ل �ت��ف س ��واع ��دن ��ا
لحماية وطننا الغالي وصيانة أمنه
واس�ت�ق��راره ودف��ع مسيرة ال�ب�ن��اء فيه
واالرتقاء به الى املكانة املستحقة.
واختتم امل� �ب ��ارك ك�ل�م�ت��ه قائال :
نسأل الله جل وعال أن يحفظ بعنايته
كويتنا ال�غ��ال�ي��ة وي��دي��م عليها نعمة
األم ��ن واألم � ��ان وال ��رخ ��اء وي�ق�ي�ن��ا شر
ال�ف��رق��ة وال �ف�تن وي�ج�م��ع كلمتنا على
ال �ح��ق وي�ع�ي�ن�ن��ا ب�ت��وف�ي�ق��ه وت�ي�س�ي��ره
على حمل األمانة وأداء الرسالة لكل
ما فيه خير الوطن ومصلحته تحت
راي��ة وال��دن��ا وقائدنا حضرة صاحب
السمو أمير البالد وعضده سمو ولي
العهد حفظهما الله ورعاهما.
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عناصر األمن
ستواجه بكل حزم
العناصر التي تسيء
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الخرافي :نشكر الجميع على منحي الثقة بتزكيتي لمنصب أمين السر

المجلس يؤبن فالح الحجرف
الغانم :المغفور
له فالح الحجرف
ساهم في
ترسيخ دعائم
الديمقراطية في
الكويت

الخرينج يؤبن الفقيد العم فالح الحجرف

تتمة المنشور ص10
ع�ق��ب ان�ت�ه��اء م��راس��م االف�ت�ت��اح
افتتح رئيس مجلس االمة مرزوق
ال �غ��ان��م ال�ج�ل�س��ة االول� ��ى الف�ت�ت��اح
دور االن � �ع � �ق� ��اد ال� � �ع � ��ادي ال ��راب ��ع
م ��ن ال �ف �ص��ل ال �ت �ش��ري �ع��ي ال ��راب ��ع
ع �ش ��روت�ل�ا األم �ي��ن ال� �ع ��ام اس �م��اء
االعضاء الحاضرين واملعتذرين
وال�غ��ائ�ب�ين دون اذن او خ��ط كما
ت�لا مراسيم تكليف وزي��ر الدولة
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه لشغل
وزارة ال �ك �ه��رب��اء وامل � ��اء ب ��دال من
احمد الجسار ب��االن��اب��ة وتكليف
ي��اس��ر أب��ل لشغل وزارة االش�غ��ال
باالنابة.
بند انتخاب أمين السر
وت��رش��خ ل �ه��ذا امل�ن�ص��ب ال �ن��واب
ك��ام��ل ال �ع��وض �ي��ود .ع�ب��دال�ح�م�ي��د
دش� �ت� �ي ��ود.ع ��ودة ال��روي �ع �ي��ون �ب �ي��ل
الفضل وعادل الخرافي.
وان � � �س � � �ح� � ��ب ال � � � � �ن� � � � ��واب ك� ��ام� ��ل
العوضي ود .عبدالحميد دشتي
ود .عودة الرويعي ونبيل الفضل.
وت �م��ت ت��زك �ي��ة ع � ��ادل ال �خ��راف��ي
أمينا للسر.
 ال�غ��ان��م :نهنئ ع��ادل الخرافيبمنصب أمني السر وليأخذ مكانه
على املنصة.
 عادل الخرافي :أشكر الجميعع�ل��ى ه��ذه ال�ث�ق��ة وه ��ذه مسؤولية
الله يعنني عليها واش�ك��ر رئيس
االمة والوزراءواشكر االمني العام
على تحمله لي في الفترة السابقة
ون �ش �ك��ر امل��وظ �ف�ين ال��ذي��ن غ� ��ادروا
املجلس واملوظفني الجدد.
 ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري :ن�ش�ك��ر أب��ومساعد عادل الخرافي على جهده

الخرينج :فقدنا
برحيل الحجرف
رجال حكيما حليما
طيبا وكريما

حوار نيابي حكومي على هامش الجلسة

بند انتخاب المراقب
وترشح ملنصب املراقب النائبان
ع � �ب ��دال � �ل ��ه ال� �ت� �م� �ي� �م ��ي وس � �ع� ��دون
حماد وج��رت االنتخابات وكانت
ال �ن �ت �ي �ج��ة ف � ��وز ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
ال � �ت � �م � �ي � �م� ��ي ب � �م � �ن � �ص� ��ب امل� � ��راق� � ��ب
ب�ح�ص��ول��ه ع�ل��ى  34ص��وت��ا مقابل
ح �ص��ول ال �ن��ائ��ب س� �ع ��دون ح�م��اد
ع �ل��ى  26ص ��وت ��ا وف� � ��از ال�ت�م�ي�م��ي
بمنصب مراقب املجلس.
 عبدالله التميمي :اشكر جميعم��ن اع�ط��ان��ي ثقته وم��ن ل��م يعطني
ث�ق�ت��ه وات �م �ن��ى ان اك ��ون ف��ي خ��دم��ة
مكتب املجلس.
 مرزوق الغانم :بناء على املادة 33م��ن ال�لائ �ح��ة او ب��االص��ال��ة عن
نفسي وبالنيابة عن مجلس االمة
الع ��زي امل �غ �ف��ور ل��ه ب ��اذن ال �ل��ه ال�ع��م
ف�لاح ن��اي��ف ال�ح�ج��رف ال��ذي ساهم
ف��ي ت��رس�ي��خ دع��ائ��م الديموقراطية
ف��ي ال�ك��وي�ت��ورح�م��ه ال �ل��ه ش ��ارك في
ع� ��دة ف �ص��ول ت �ش��ري �ع �ي��ة م ��ن االول
ال � ��ى ال � �س� ��ادس ك � ��ان ع� �ض ��وا ب � ��ارزا
اث��رى بمداخالته نقاشات املجلس
ول � �ج� ��ان� ��ه ول � � ��م ي� ��دخ� ��ر ج � �ه� ��دا ف��ي
خدمة الكويت وأهلها وك��ان يتسم
بصفات التسامح والود نسأل الله
ان ي�س �ك�ن��ه ف �س �ي��ح ج �ن��ات��ه وي�ل�ه��م
ذويه الصبر والسلوان.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر :وال �ح �ك��وم��ةب��دوره��ا ت�ش��اط��ر مجلسكم امل��وق��ر
ت � � ��أب �ي ��ن ال � � �ع � � ��م ف � �ل � ��اح ال � �ح � �ج� ��رف
ون�س�ت��ذك��ر م��آث��ر ال�ف�ق�ي��د ب��ال�ص��رف
فلم يدخر عطاء وال جهدا معروفا
بطيب التعامل وحسن االخالق انا
لله وانا اليه راجعون.
 خ �ل��ف دم �ي �ث �ي��ر :ن �ت��رح��م ع�ل��ىامل �غ �ف��ور ل ��ه ب � ��اذن ال �ل ��ه ال �ع��م ف�ل�اح
ال�ح�ج��رف ك��ان رج�لا ون�ع��م ال��رج��ال

فكان رم��زا م��ن رم��وز الكويت ال��ذي
ي�ح�ت��ذى ب��ه وك ��ان ان �س��ان��ا بمعنى
ال �ك �ل �م��ة واق� � ��دم اع � �ت� ��ذاري ل�ع��ائ�ل�ت��ه
الكريمة الن�ن��ي ل��م اك��ن ف��ي الكويت
ع � �ن� ��دم� ��ا ت � ��وف � ��ى واق � � � � ��دم ت� �ع ��ازي ��ي
للعائلة.
 د .عودة الرويعي :نعزي اسرةالحجرف لفقيد اهل الجهراء وكان
ال�ف�ق�ي��د ب�م�ث��اب��ة االن� �س ��ان ال�خ�ل��وق
الشخص املنصف ونذكر مآثره في
ح�ي��ات��ه وك ��ان م��ن االش �خ��اص ال��ذي
يلمون وال يفرقون ويحل املشكالت
بني اهالي الجهراء.
 د .محمد الحويلة :فقدنا رجالق� ��دم اس �ه��ام��ات ك �ث �ي��رة ف ��ي ال�ع�م��ل
ال�ب��رمل��ان��ي وك��ان��ت ل��ه م��واق��ف طيبة
وبازره الهل الكيت ونعزي الكويت
ب��اس��ره��ا ع �ل��ى ف� �ق ��دان ه� ��ذا ال��رج��ل

ال�ع�ظ�ي��م ال ��ذي ك ��ان م �ث��اال ل�لاخ�لاق
وخ � �ل ��ف رج � � ��اال ي �ك �م �ل ��ون م �س �ي��رة
العطاء خدمة الكويت.
 فيصل ال��دوي �س��ان :ن�س��أل اللهال ��رح� �م ��ة ل �ل �ف �ق �ي��د ون � �س ��أل ال �ص �ب��ر
والسلوان الهلهواقترح بأن يتبنى
ت �ل �ف��زي��ون امل �ج �ل��س ت��وث �ي��ق س �ي��رة
هؤالء الذين فقدناهم هذا الفصل.
 س� �ل� �ط ��ان ال � �ش � �م � ��ري :ن �ع ��زيالكويت بفقيد الكويت العم فالح
الحجرف ونعزي اهله وندعو لهم
بالصبر والسلوان.
 سعود الحريجي :العم فالحالحجرف علم م��ن اع�لام الجهراء
وك � � � ��ان االب وامل� � �ل � ��اذ ب � �ع ��د ال� �ل ��ه
سبحانه وتعالى.
 مبارك الخرينج :كان حكيماوحليما وطيبا وكريما فله منا

الدعاء باملغفرة والرحمة وألهله
الصبر والسلوان.
 س� �ع ��د ال� �خ� �ن� �ف ��ور :ن �ط �ل��ب م��نالله ان يسكن العم ف�لاح الحجرف
ف� �س� �ي ��ح ج � �ن� ��ات� ��ه ووض � � � ��ع ب �ص �م��ة
للكويت جميعها.
 س �ي ��ف ال � �ع� ��ازم� ��ي :ال� �ع ��م ف�ل�احال � �ح � �ج� ��رف م � ��ن ال� � �ن � ��اس ال �ط �ي �ب�ي�ن
ولهم االث��ر الكبير الهالي الجهراء
واق �ت��رح ان ت�س�م��ى اح ��دى م ��دارس
الجهراء باسمه.
 ع � �س � �ك� ��ر ال � � �ع � � �ن� � ��زي :ن� �ت� �ق ��دمبخالص ال�ع��زاء الس��رة الحجرف
ال� �ك ��رام ون� �ع ��زي اه ��ال ��ي ال �ج �ه��راء
ون��دع��و ال�ل��ه ب��أن يجعله م��ن اه��ل
الجنة باذن الله.

التتمة ص12

العمير :الفقيد
الحجرف لم يدخر
جهدا لرفعة هذا
الوطن
الحريجي :الحجرف
كان علما من
أعالم الجهراء
الرويعي :أهالي
الجهراء اعتادوا
على الحجرف حالل
المشاكل
الدويسان :نقترح
أن يتبنى تلفزيون
المجلس توثيق
مسيرات من
فقدناهم من
البرلمانيين

محمد العبدالله يهنئ الخرافي بمنصب أمانة السر
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طنا :الوزيرة تجاوزت الدستور
وتعين حسب أهواء تيارها السياسي
طنا :أنشد االصالح
ما استطعت وال
يوجد خالف بيني
وبين الوزيرة

تتمة المنشور ص11
بند االستجوابات
وان�ت�ق��ل امل�ج�ل��س ال ��ى مناقشة
االس� �ت� �ج ��واب امل� �ق ��دم م ��ن ال �ن��ائ��ب
م�ح�م��د ط �ن��ا ال ��ى وزي� ��ر ال �ش��ؤون
االج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة وال � � �ع � � �م � ��ل ه �ن��د
الصبيح.
 م � ��رزوق ال �غ��ان��م :ه ��ل ي��واف��قامل� � �ج� � �ل � ��س ع� � �ل � ��ى ت � �ث � �ب � �ي� ��ت ن��ص
االستجواب في املضبطة؟
(موافقة)
 م� ��رزوق ال �غ��ان��م :االس �ب��وع��انت��م استكمالهما فاملهلة املحددة
تم استكمالها اذا الوزيرة وافقت
على املناقشة فسيناقش االن واذا
ط�ل�ب��ت ال �ت��أج �ي��ل س �ي �ك��ون ب �ق��رار
م��ن املجلس فهل ت��رغ��ب ال��وزي��رة
باملناقشة؟
 ال � ��وزي � ��رة :ج ��اه ��زة ل �ص �ع��وداملنصة.
 محمد طنا :وانا كذلك جاهزلصعود املنصة.
 س �ع��دون ح �م��اد امل� ��ادة (:)42يؤلف املجلس خ�لال اس�ب��وع من
افتتاحه اللجان الدائمة واملؤقتة.
فاقترح ان يؤجل االستجواب
الى ما بعد انتخاب اللجان.
 م� � � ��رزوق ال � �غ� ��ان� ��م :ه� � ��ذا رأيوي�م�ك��ن للمجلس ان ي�ق��دم طلبا
بذلك ويقرر.
فليصعد ال��وزي��ر والنائب الى
منصة االستجواب.
ون � � � � ��ري � � � � ��د ان ي� � � � �ك � � � ��ون ه � � ��ذا
االس �ت �ج��واب راق �ي��ا ي�ل�ي��ق بقاعة
ع�ب��دال�ل��ه ال�س��ال��م وي �ك��ون ال �ن��واب
ه� ��م ال� �ح� �ك ��م ف� ��ي ح� �ج ��ج ال �ن��ائ��ب
وال��وزي��ر وأرج��و مالحظة ان هذا
االس� �ت� �ج ��واب ي �ب��ث ع �ل��ى ال� �ه ��واء
م�ب��اش��رة وان ان�ت�خ��اب��ات اللجان
ستكون بعد مناقشة االستجواب
مباشرة.
 م �ح �م��د ط �ن��ا :اط ��ال ��ب رئ�ي��سم �ج �ل��س االم � ��ة ورئ� �ي ��س ال� � ��وزراء
واالع� � � � �ض � � � ��اء م� �م� �ث� �ل ��ي ال� �ش� �ع ��ب
واخ � ��اط � ��ب ض� �م ��ائ ��رك ��م ان ك�ن�ت��م
ت��ري��دون ال�ك��وي��ت م��ن اف�ض��ل دول
ال �ع��ال��م وت �ط �ب �ي��ق ال �ق ��ان ��ون على
الجميع بمسطرة واحدة كما قال
قائد االنسانية وأنشر االص�لاح
م ��ا اس �ت �ط �ع��ت وال ي��وج��د خ�لاف
بيني وبني الوزارة وال احد دفعني
لتقديم االستجواب واستجوابي
رف � � � ��ض الن ال � � � ��وزي � � � ��رة ت� �ك� �ب ��رت
وت �ج �ب��رت ول ��م ت�ح�ت��رم ال��دس�ت��ور
والقانوناستبعدت الكفاءات من
جميع االم��اك��ن امثال األخ جمال
الدوسري وجاسم التمار وهاشم
الرفاعي وجميعهم من الكفاءات

الوزيرة لم تخدم
الدستور واستبعدت
الكفاءات لتعيين
محسوبين عليها
من تيار سياسي
معروف
محمد طنا معتليا املنصة

الوطنية ولكنهم غير محسوبني
ع�ل��ى ال��وزي��رة ل��ذل��ك استبعدتهم
واستغلت وج��وده��ا ف��ي املجلس
االع � �ل� ��ى ل �ل �ت �خ �ط �ي��ط ف� ��ي اق �ص��اء
ال� �ك� �ف ��اءات ��وت� �ع� �ي�ي�ن م �ح �س��وب�ي�ن
عليها من تيار سياسي معروف.
ن�ق��ف ض��د ال�ف�س��اد وه ��در امل��ال
ال �ع��ام واق �ص ��اء ال �ك �ف��اءات وق�ف��ت
ال��وزي��رة م��ع م�س��ؤول�ين وحمتهم
الن �ه��م م��ن ن�ف��س ال �ت �ي��ار وال��دل�ي��ل

والوزيرة الصبيح مستعدة للمنصة

تعيني املدير العام لهيئة االعاقة
وع �ل �ي��ه ج��ري �م��ة ت �ح��رش جنسي
وشهادته ليس لها عالقة بمكانه
ال �ح��ال��ي ورغ� ��م ذل ��ك اص� ��رت على
تعيينه الن الجماعة املوا عليها
ذلك.
مدير هيئة االع��اق��ة اه��در امل��ال
ال� �ع ��ام واق� �ص ��ى ال� �ك� �ف ��اءات وف��ي
عهده نزلت نسبة االحالل من 90
الى  ٪ 80ولدي اثباتات رسمية.

االخ� � � � ��ت ال� � � ��وزي� � � ��رة ل� � ��م ت ��رح ��م
ال � �ع � �ج� ��ائ� ��ز وزوج� � � � � � ��ات ال� � �ب � ��دون
ول � � ��م ي� �س� �ل ��م م� �ن� �ه ��ا اب � � �ن � ��اء دور
ال� �ح� �ض ��ان ��ة ب ��ال �ظ �ل ��م وال �ت �ج �ب ��ر.
وزي � � � ��رة ال� � �ش � ��ؤون ض �ي �ق��ت ع�ل��ى
اب �ن��اء ال�ك��وي�ت��وت�ص��ري�ح�ه��ا ام��س
دليل على ع��دم تعاونهاورئيس
ال� � � � ��وزراء ط� �ل ��ب ال � �ت � �ع ��اون وع� ��دم
التجريح وذلك في ديوان الرئيس
الغانمولكن سمعت تصربحها

الن �ه��ا ث�ق��اف�ت�ه��ا االن �ك �ل �ي��زي��ةوألن
الحديث صفة املتحدث.
أؤكد للشعب انه ال فرق بيننا
وكلهم اهلي وتمسكي بالشريعة
االسالمية والثوابت الدستورية
ون �ص ��رة امل �ظ �ل��وم وال ان �ت �م��ي إال
لحزب الكويت.
وأؤك� ��د م��ا ذه ��ب ال �ي��ه ال��رئ�ي��س

التتمة ص13

تقف ضد الفساد
وهدر المال العام
وتعين مسؤولين
حسب أهواء
تيارها
العجائز وزوجات
البدون لم يسلمن
من وزيرة الشؤون
أتمسك بالشريعة
اإلسالمية والثوابت
الدستورية وال
انتمي إال لحزب
الكويت
مدير عام هيئة
المعاقين يضرب
باللوائح والقوانين
عرض الحائط

اعتراض نيابي على مناقشة االستجواب قبل انتخابات اللجان
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الصبيح :معلومات المستجوب غير دقيقة
ولن أقبل المساس بموظفي الوزارة
موظفون وافدون
بهيئة المعاقين
اقتحموا مكتب
ديوان المحاسبة
في الليل ومازالوا
يداومون حتى اآلن

تتمة المنشور ص12
الغانم بمحاربة الفسادوتصريح
ال ��وزي ��رة ال ي�م�ك��ن ان ي �م��ر م��رور
ال � �ك� ��رام� ��وال � �ش � �ع� ��ب ي� � �ع � ��ول ع �ل��ى
نوابهواخاطب ضمائركم.
ت� � �ج� � �ب � ��ر ال� � � � � ��وزي� � � � � ��رة واض � � � ��ح
وال� �ت� �ك� �ب ��ر واض � � ��ح وح� �م ��اي ��ة م��ن
يسيئون للكويت هي من صفات
الوزيرةتفاجئنا الوزيرة بضرب
الوحدة الوطنية.
المحور االول :الهيئة
العامة لشؤون ذوي االعاقة
وع��رض طنا مقطع تلفزيوني
ي��وض��ح تقصير وزارة ال �ش��ؤون
ف � � ��ي ال � �ت � �ع � ��ام � ��ل م � � ��ع ف � �ئ � ��ة ذوي
االحتياجات الخاصة.
وق � ��ال ط �ن��ا :ان ه �ن��اك م �ع��ان��اة
البنائنا املعاقينفمديرها العام
يضرب باللوائح ع��رض الحائط
ويوافق على صرف مليون و300
أل ��ف دي �ن��ار ك��وي�ت��ي م��ن ميزانية
س� ��اب � �ق� ��ة ب ��امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل� �ل� �ق ��وان�ي�ن
وص � � � ��رف ع � �ل ��ى  43م � ��درس � ��ةالن
الوزيرة تحميهوكتاب اقر موجه
م��ن نائب امل��دي��ر ال�ع��ام ال��ى املدير
العام بشأم تعليم وتقويم الطفل
وال � �ص� ��رف ع �ل �ي��ه وه � ��ذا م�خ��ال��ف
للقوانني وهو يصر على الصرف.
هناك من اقتحم مكتب دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ف ��ي ال �ه �ي �ئ��ة ال �س��اع��ة
ال � �ع� ��اش� ��رة م� �س ��اء وامل �ق �ت �ح �م��ون
منهم جنسية عربية والي��زال��ون
ي��داوم��ون ف��ي الهيئة وه��م كذلك
م��ن ال �ت �ي��ار ن�ف�س��ه وامل ��دي ��ر ال �ع��ام
مصر على انهم يداومون عنده.
وه�ن��اك م��وظ��ف ع��رب��ي باحدى
لجان الهيئة قام بتعيني زوجته
ال� �ت� �ح ��اق ب �ع��ائ��ل وه� � ��ذا م �خ��ال��ف
ل �ل �ق��ان��ون وه � ��و م� �ح ��ال ل�ل�ن�ي��اب��ة
ال �ع ��ام ��ة اح ��ال ��ة ش �ك �ل �ي��ة وي � ��داوم
عنده.
وهناك موظف آخر من جنسية
عربية ايضا عني زوحته (التحاق
بعائل) ومخالف لقانون دي��وان
ال� �خ ��دم ��ةوامل ��وظ ��ف ع ��رب ��ي ي��وق��ع
ع� �ل ��ى ج �م �ي ��ع م� �ح ��اض ��ر ال �ه �ي �ئ��ة
ب��دال من زوجته وت��م تقديم بالغ
للنائب العام هو وزميله واليزال
ي��داوم عند مدير الهيئة واالخ��ت
الوزيرة ال تدري عن ذلك او تدري
وال ت�ح��رك ساكنا وه�ن��اك م��ن تم
االستعانة بهم من خارج الهيئة
ليدخلوا لجان الهيئةهل ال يوجد
كويتيون يدخلون اللجانوبذلك
خفض النسبة م��ن  ٪ 90ال��ى 80
 ٪واستعان بوافدين للهيئة.
وه ��ذا امل��وظ��ف ش�ه��ادت��ه قطاع

موظف عربي
يوقع على جميع
محاضر هيئة
المعاقين بدال من
زوجته
جانب من الجلسة

تعاوني ويعمل بالهيئة منذ 40
س�ن��ةوم��ؤه�ل��ه ال ع�لاق��ة ل��ه بعمل
الهيئةوديوان الخدمة يمنع ذلك.
وه� � �ن � ��اك م� ��وظ� ��ف آخ � � ��ر ي ��دي ��ر
ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة واق� � ��ام � � �ت� � ��ه ب� �ن� �ش ��رج ��ي
وآخ� � � ��ر اق� ��ام � �ت� ��ه ص� �ب ��اغ� �ه ��ل ه ��ذا
معقولعيالنا ل��م ي �ج��دوا وظيفة
وص �ب��اغ وب �ن �ش��رج��ي يشتغلون
بالهيئة وي�س�ت�ل��م ال��واح��د منهم
 1400ديناروهناك غيرهم الكثير
وهناك موظف آخر مهنته»تدليك
املدير العام».
وه� � � ��ذه االس � � �م� � ��اء م� � �ك � ��ررة ف��ي
ت� �ق ��اري ��ر دي � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة م�ن��ذ
 2010وهناك موظف آخر يشتغل
في الهيئة وزوجته موجودة في
الهيئة وي�ع�م��ل ب��امل�ح��ام��اة وك��ان
سببا في ان نخسر قضايا كثيرة.
اح� � � � ��دى ال� � �ل� � �ج � ��ان اس� �ت� �ع ��ان ��ت
ب� �ش� �خ ��ص ي� � �ض � ��رب ب ��ال� �ق ��وان�ي�ن
ع��رض ال�ح��ائ��ط وه��و ف��ي حماية
االخ � ��ت ال ��وزي ��رةوي ��أخ ��ذ م �ك��اف��أة
 600دي� �ن ��ار ب �م �ج��ردان��ه ي�ح�ض��ر
اللجنة فقط.
وتم صرف مليون دينار لدعم
وتقويم الطفل وديوان املحاسبة
اع �ت �ب��ره ه ��درا ل�ل�م��ال ال �ع��ام وه��و
ل� �ب� �ن ��ت خ� ��ال� ��ة االخ � � � ��ت ال � ��وزي � ��رة
والوزيرة تصر على صرف املبلغ
باملخالفة بقرار ديوان املحاسبة.
ل�ج�ن��ة ف�ن�ي��ة م�ش�ك�ل��ة ب��ال�س��اب��ق
ق �ب��ل امل ��دي ��ر ال� �ح ��ال ��ي وال� � ��ى اآلن
ي�س�ت�ف�ي��د م ��ن ذل� ��ك ب �ع��د تعيينه
مديرا بالهيئة.
ال ن� �ن� �ش ��د إال اإلص � �ل � ��اح وم ��ا
يحصل بذمتها هي من فعلته

المحور الثاني
الجمعيات التعاونية
ك��ان االول��ى ان تمنع أي فائدة
وم �ن��اق �ص��ات ل�ه��ا وألق��ارب �ه��ا في
ال � � ��وزارة وم� ��ع ذل� ��ك ع �ي �ن��ت ن��اس��ا
ع�ل�ي�ه��م م�لاح �ظ��ات وم�س��اه�م��ون
في تدمير الجمعيات.
وب��ال��رغ��م م��ن خ �س��ارة جمعية
الدسمة ث��م التعاقد م��ع شقيقها
من أمها وأبيها لتركيب كاميرات
مراقبة.
وك �ي ��ل وزارة م �ن��ذ ع� ��ام 2000
ال � � ��ى  2012ل � ��م ي� � � � ��داوم ن �ه��ائ �ي��ا
وأت��ت ب��ه ال��وزي��رة ليصبح وكيل
وزارة م�س��اع��د ب�س�ب��ب ال�ع�لاق��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة م� �ع� �ق ��ول ��ة م � ��ا ف��ي
كويتيني وهناك موظفون بدون
ع��دده��م  400ت��م ف�ص�ل�ه��م بحجة
ان� �ه ��م م� �ح� �س ��وب ��ون ع� �ل ��ى امل ��دي ��ر
السابق.
وع �ن ��دم ��ا اش �ت �ك��ى  25م��وظ��ف
ح��ول س��وء االدارة قالت ال��وزي��رة
ان �ت��م ت�س�ت�ل�م��ون روات �ب �ك��م (ش�ن��و
ت� �ب ��ون) وه� �ن ��اك م �ن��اق �ص��ة وب �ه��ا
ش��رك��ة ت��رت�ي�ب�ه��ا ال� �س ��ادس وق ��ام
م�س�ت�ش��ار ال ي�م�ل��ك ح��ق ال�ت��وق�ي��ع
ب ��ال �ت ��وق �ي ��ع ع �ل �ي �ه��ا وه � ��و ي �غ��رد
ت�غ��ري��دة ينكر فيها على اعضاء
مجلس االم��ة تقديم االستجواب
ل� � �ل � ��وزي � ��رة وه� � � � ��ذا ه� � ��و ال ��وك� �ي ��ل
املساعد.
وه � � � � ��ذا ع� � �ن � ��ده م � �ح� ��ل ت� �ق ��دي ��ر
احتياج صغيروكتبوا له العمالة
املستخدمة  1واعطوه  50شخصا
ت�ج��اوزا للوائح وال�ق��وان�ين وذل��ك
بحماية الوزيرة.

المحور الثالث دور الرعاية
جمعية ال��دس�م��ة خ��اس��رة ومع
ذل� ��ك ي��رك �ب��ون ك��ام �ي��رات ب��اي �ع��از
م� �ن� �ه ��اوه� �ن ��اك ال � � � ��زام م � ��ن وك �ي��ل
الوزارة باعضاء جمعية االصالح
م �ب��ال��غ مل�ل�اع ��ب ك� ��رة ق��دم��وك��ذل��ك
م �ب��ال��غ ال � ��ى س ��وري ��ة ول �ك �ن �ه��ا ال
ت�ص��ل ال ��ى س��وري��ا ب��ل ت�ص��ل ال��ى
االره��اب �ي �ي �ن��و 6000دي �ن��ار ل��دع��م
انشطة جمعية االصالح من بيت
املعونة االجتماعية.
وه � �ن� ��اك م ��وظ ��ف م� ��ن ج�ن�س�ي��ة
ع ��رب� �ي ��ة ف� ��ي اح � � ��دى ال �ج �م �ع �ي��ات
ي� � ��وزع م �ب��ال��غ وق� �ل ��ت ل �ه��ا ب�ل�غ��ي
وزير الداخلية ولم تبلغ الوزير.
ال � � ��وزي � � ��رة رع � � ��ت ال � �ف � �س� ��اد ف��ي
جمعيتي الشامية والرابيةواحد
اق� � � ��ارب ال � ��وزي � ��رة ي� �ص ��رف ش�ي��ك
ح ��ق زوج �ت �ه��وش �ي��ك مل ��درس ��ة في
ال� � �س� � �ع � ��ودي � ��ةام � ��وال امل �س��اه �م�ي�ن
ت� �ص ��رف ع �ل��ى زوج � �ت� ��ه واق� ��رب� ��اء
الوزيرة ولم تحرك ساكنا.
اي انجازات تتكلم عنها االخت
الوزيرة؟
رئ �ي��س م�ج�ل��س ادارة جمعية
ال��رق��ة م��واط��ن ك��وي�ت��ي ي�ت��م ع��زل��ه
وعينت واحدا من نفس الجماعة
رئ�ي�س��ا ملجلس االدارة وت�ص��رف
ف� ��ي م �ب �ل��غ ال� �ع� �ج ��ز ب � �ـ  400ال ��ف
وت �ب �ق��ى  200ال �ف��وه �ن��اك ت �ج��اوز
ص� ��ارخ ل �ل �ق��ان��ون اي� �ت ��ام ال�ك��وي��ت
ل �ي��س ل �ه��م ب �ع��د ال �ل��ه اال اع �ض��اء
االم ��ةال� �ق ��رار ال� ��ذي اص ��درت ��ه رق��م
 2013/6امل� � �س � ��اع � ��دات ال ت��ري��د
الوزيره صرفها للكويتيات.
ف��ي ادارة ال�ت��وع�ي��ة واالرداش
ال يمكن ان يدخل موظف اال من

ت� �ي ��ار م �ع�ي�ن وم� �م� �ن ��وع ه� �ن ��اك ان
ي��دخ��ل ال سني او شيعي اال من
هذا التيار ملاذا ترعى هذا الفساد
والضرب بالوحدة الوطنية؟
ال ��وح� ��دة ال��وط �ن �ي��ة ف ��ي وزارة
ال � � � �ش� � � ��ؤون ل � �ي � �س� ��ت خ � � ��ط اح� �م ��ر
وي � �ض� ��رب ب� �ه ��ا ع� � ��رض ال �ح��ائ��ط
بتعمد.
ال��وزي��رة ال تصرف املساعدات
اال ب�ش�ه��ادة م��ن وزارة الداخلية
ب� � � ��ال � � � �خ� � � ��روج وال � � � � � ��دخ � � � � � ��ول م ��ن
امل� � �ن � ��اف � ��ذووزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة ردت
بالرفض النه من اسرار املواطنني.
وه �ن��اك م��واط�ن��ة رف�ع��ت قضية
على وزارة الشؤون النهم رصدوا
ح��رك��ة دخ��ول �ه��ا وخ ��روج �ه ��ا من
ال� � �ب �ل��اد وه � � � ��ذا س � ��ر م � ��ن اس � � ��رار
امل��واط �ن �ي �ن �ه �ن��اك ت �ض �ي �ي��ق ع�ل��ى
العجائز واألرامل واملطلقات.
بلد االنسانية تعاني كل هذه
امل �ع��ان��اة ب �ن��ات ال �ك��وي��ت! حكومة
سمو الرئيس الذي يحب كل اهل
الكويت ملاذا يحدث ذلك؟!
ن �ح��ن ال ن �ظ �ل��م اح � ��دا ان� �م ��ا م��ا
ي� ��دار ف ��ي وزارت� �ه ��ا ش ��يء ك��ارث��ي
ف� �ه ��ي ت �ح �م��ي ال� �ف� �س ��اد وت �ع �ي�ين
االش � �خ� ��اص ال �ف��اس��دي �ن��وت �ع �ط��ي
ان�س��ان��ا ن��ائ�م��ا ف��ي بيته  12سنة
راتبا شهريا!
اللهم قد بلغت اللهم فأشهد.
 مرزوق الغانم :ترفع الجلسةل�ل�ص�لاة مل��دة رب��ع س��اع��ة وك��ان��ت
الساعة تشير الى الساعة .3.15
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وزيرة الشؤون :نحترم الدستور والقانون
ونحيل أي مخالف لجهات التحقيق
تتمة المنشور ص13
رد الوزيرة
اس�ت��أن�ف��ت ال�ج�ل�س��ة ال �س��اع��ة 4
ع �ص ��را وب� � ��دأت وزي� � ��رة ال �ش ��ؤون
االجتماعية والعمل في الرد على
النائب املستجوب:
بسم الله والحمد لله
والصالة والسالم على رسول
الله قال الله سبحانه وتعالى في
كتابه الكريم (إنا عرضنا األمانة
على السموات واألرض والجبال
فأبني أن يحملنها و أشفقن منها
و حملها اإلنسان إنه كان ظلوما
جهوال).
األخ ال�ـ�ـ�ـ��رئ�ي��س  :إن ��ا ن� ��درك أن
السلطة مرتبطة ارتباطا ال يقبل
ال�ت�ج��زئ��ة ب��امل�س��ؤول�ي��ة ك�م��ا ن��درك
ح��ق اإلدراك أن امل �س��ؤول �ي��ة بكل
أب�ع��اده��ا القانونية والسياسية
تتعاظم كلما تنامت السلطة .
وعلى ذلك قبلنا تقلد الحقيبة
الوزارية في هذه الحكومة ليست
حقيبة وزارية واحدة بل حقيبتني
وزاري� �ت�ي�ن ت�ت�ع�ل�ق��ان بالتخطيط
وال�ت�ن�م�ي��ة ع�ل��ى م�س�ت��وى ال��دول��ة
والتنمية االجتماعية لكافة فئات
املجتمع التي تتطلب أوضاعهم
رعاية من الدولة .
عندما تشرفنا بتولي الحقيبة
ال � ��وزاري � ��ة أق �س �م �ن��ا ب� ��أن ن �ح�ت��رم
ال��دس �ت��ور وق ��وان�ي�ن ال ��دول ��ة وأن
نحافظ على الحريات ومصالح
ال � ��دول � ��ة وأم� ��وال � �ه� ��ا وأن ن� ��ؤدي
أع �م��ال �ن��ا بأمانة وص � ��دق ول�ق��د
أدي�ن��ا ه��ذا القسم م��رت�ين واحدة
أم��ام صاحب السمو أمير البالد
حفظه ال�ل��ه ورع ��اه و أخ��رى أم��ام
سعادتكم وتحت هذه القبة .
إن أداء ن� � � � ��ا ل ��ذل ��ك ال� �ق� �س ��م ل��م
ي� �ك ��ن اج� � � ��راء ف ��رض� �ت ��ه امل ��راس� �ي ��م
ال ��دس� �ت ��وري ��ة فحسب ول� ��م ي�ك��ن
م�ج��رد شعار ب��ل ه��و ق�س��م نابع
ع � ��ن إي� � �م � ��ان وص� � � ��دق وإخ �ل ��اص
ل�س�ي��دي أم �ي��ر ال �ب�لاد حفظه الله
ورعاه وهذا الوطن الحبيب .
ان وق� ��وف� ��ي ال � �ي� ��وم ع �ل ��ى ه ��ذه
املنصة تفنيدا ملا جاء في صحيفة
اس�ت�ج��واب ال�ن��ائ��ب ال�ف��اض��ل لهو
خير مناسبة للتدليل على بري
ب �ق �س �م��ي ف ��ي اح � �ت� ��رام ال��دس �ت��ور
وق� ��وان �ي�ن ال� ��دول� ��ة و م�ح��اف�ظ�ت��ي
ع �ل��ى م �ص��ال��ح ال ��دول ��ة وأم��وال �ه��ا
بل ان القانون هو مسطرتي في
العمل واني مستمرة في تطبيقه
وفرض هيبته مهما كلفني ذلك .
إن ط��رح �ن��ا ل� �ع ��دم دس �ت��وري��ة

تصويت على توصيات االستجواب

ب � �ع� ��ض امل � �س � ��ائ � ��ل ال � � � � � � ��واردة ف��ي
االس �ت �ج��واب املوجه إل�ي�ن��ا ليس
بغرض درء املسؤولية أو الهروب
منها وإنما حرصا وتأكيدا منا
على ض��رورة االل �ت��زام بنصوص
ال� ��دس � �ت� ��ور وص� �ح� �ي ��ح ت �ط �ب �ي �ق��ه
وال � � � ��ذي أق� �س �م� �ن ��ا ج �م �ي �ع��ا ع�ل��ى
احترامه وزراء ونواب.
أود بداية أن ألفت نظركم إلى
أن ال�ن��ائ��ب ال�ف��اض��ل ق��د أق�ح��م في
م � �ح� ��اور اس� �ت� �ج ��واب ��ه ن �ص��وص��ا
دس� �ت ��وري ��ة أدع � ��ى ف �ي �ه��ا أن� ��ي ق��د
ق�م��ت بمخالفتها م��ن ذل��ك امل��ادة
 11من الدستور حيث قرنها بما
أعتبره مخالفات مالية ومتصلة
بعمل الهيئة العامة لشؤون ذوي
اإلعاقة في حني أن املادة املذكورة
ليست
ذات ص� �ل ��ة ب ��ال� �ج ��ان ��ب امل ��ال ��ي
ل �ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ة ال م ��ن ق ��ري ��ب وال
م��ن بعيد ف��امل��ادة  11نصت على
تكفل ال��دول��ة املعونة للمواطنني
ف��ي ح��ال��ة الشيخوخة أو امل��رض
أو ال �ع �ج��ز ع��ن ال �ع �م��ل ك �م��ا ت��وف��ر
لهم خدمات التأمني اإلجتماعي
وامل�ع��ون��ة االج�ت�م��اع�ي��ة وال��رع��اي��ة
الصحية».
ف��أي��ن وج��ه االرت �ب��اط ب�ين نص
امل� ��ادة امل ��ذك ��ورة وال �ب �ن��د أوال من
امل�ح��ور ال�خ��اص بالهيئة العامة
لشؤون ذوي اإلعاقة .
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر أورد السيد
امل� �س� �ت� �ج ��وب امل � � � ��ادة (  ) 22م��ن
ال��دس �ت��ور ف��ي س �ي��اق م��ا يتعلق
ب�س��وق العمل وت �ج��ارة اإلق��ام��ات
وضرورة حماية الدولة واملجتمع
ل �ك��ي ت�ن�ع��م ب ��األم ��ان اإلج�ت�م��اع��ي

في حني أن املادة  22من الدستور
تقضي ب��أن ينظم ال�ق��ان��ون على
أس � ��س اق� �ت� �ص ��ادي ��ة م� ��ع م ��راع ��اة
ق � ��واع � ��د ال � �ع� ��دال� ��ة االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة
العالقة بني العمال  .....إلخ فاملادة
امل� ��ذك� ��ورة ت �س �ت��وج��ب أن ي �ص��در
قانون ينظم العالقة بني العامل
وص � ��اح � ��ب ال � �ع � �م ��ل وذل � � � ��ك ع �ل��ى
أسس اقتصادية وقواعد العدالة
االجتماعية  .
ونود التأكيد في هذا املقام أن
ال��دول��ة وج �ه��ازه��ا ال�ت�ن�ف�ي��ذي قد
أوف ��ت ب�ه��ذا االل �ت��زام م�ن��ذ ص��دور
ال��دس�ت��ور ف��ي ديسمبر م��ن 1962
حيث صدر القانون رقم  38لسنة
 1964لينظم العالقة بني العامل
وصاحب العمل بالقطاع األهلي
وج��اءت القرارات الوزارية لتوفر
بيئة عمل يراعى فيها متطلبات
الحماية والسالمة وك��ان تنظيم
ال �ع�ل�اق ��ة ب�ي�ن ال �ع ��ام ��ل وص��اح��ب
ال� �ع� �م ��ل م� �ح ��ل اه� �ت� �م ��ام م� ��ن ق�ب��ل
السلطتني التشريعية والتنفيذية
ط� � ��وال ال� �ف� �ت ��رة ال �س��اب �ق��ة وح �ت��ى
ت��اري �خ��ه و آخ ��ر ه ��ذه امل��راج �ع��ات
التشريعية هو القانون رقم ( ) 6
لسنة  2010بشأن العمل بالقطاع
األه� �ل ��ي وال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ( ) 109
لسنة  2013بشأن الهيئة العامة
للقوى العاملة .
وعالوة على ما سبق فيالحظ
أن االستجواب قد تضمن ضمن
محاوره بعض الوقائع تمت قبل
تولينا الحقيبة ال ��وزاري ��ة ف��ي ٦
يناير من عام  ٢٠١٤والتي انتهت
ومن ثم فإن إقحامها في سياق
إث� � ��ارة م �س��ؤول �ي �ت �ن��ا ال�س�ي��اس�ي��ة

ي �ك��ون م �خ��ال �ف��ا ل �ل �ض��واب��ط ال�ت��ي
أرس ��اه ��ا ال��دس �ت��ور ف ��ي امل��ادت�ي�ن
 ١٠٠و ١٠١م� �ن ��ه وك � ��ذل � ��ك ق � ��رار
امل �ح �ك �م��ة الدستورية ال� �ص ��ادر
في  ٩أكتوبر  ٢٠٠٦بشأن الطلب
رق��م  ٨لسنة  ٢٠٠٤ح��ول تفسير
املادتني املشار إليهما .
وم � ��ن أوج� � ��ه ع � ��دم دس �ت��وري��ة
ه� � ��ذا االس� � �ت� � �ج � ��واب وم �خ��ال �ف �ت��ه
للضوابط التي أرستها املحكمة
ال��دس �ت��وري��ة ف ��ي ق ��راره ��ا امل �ش��ار
إليه أعاله هو شموله على وقائع
شابها ال�غ�م��وض واإلب �ه��ام ومن
ذلك ما اعتبره السيد املستجوب
مخالفات إدارية .
إن وظيفتي ك��وزي��ر للشؤون
االج �ت�م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل وال �ج �ه��ات
ال �خ��اض �ع��ة إلش ��راف ��ي ل��م تتوقف
عند حد تطبيق القانون وفرض
هيبته وإن �م��ا إم�ت��د إل��ى ترسيخ
م � �ف � �ه� ��وم ال � �ع � �م� ��ل امل � ��ؤس� � �س � ��ي و
مجابهة الفساد املالي واإلداري.
وفيما يتعلق بترسيخ مفهوم
ال �ع �م��ل امل ��ؤس �س ��ي ف �ق��د ت ��م م�ن��ح
ش ��اغ� �ل ��ي ال ��وظ ��ائ ��ف اإلش ��راف� �ي ��ة
ال � �ص �ل�اح � �ي ��ات ال �ل��ازم � ��ة ل �ح �س��ن
س �ي��ر ال �ع �م��ل وذل� � ��ك م ��ع م ��راع ��اة
ح� ��دود امل �س �ت��وى ال��وظ �ي �ف��ي وم��ا
تقضي به قرارات مجلس وديوان
ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة ك �م��ا ت ��م وض��ع
ل� ��وائ� ��ح ل �ت �ن �ظ �ي��م ال �ع �م ��ل ودل �ي ��ل
اآلج� ��راءات ف��ي ك��ل وحدة إداري��ة
ن��اه�ي��ك ع��ن خ�ل��ق ق �ي��ادة وس�ط��ى
مؤهلة ومدربة للعمل على تنفيذ
مشاريع وفقا لجدول زمني وآلية
منضبطة باإلضافة ال��ى العديد
من اإلجراءات التي ال يسع املجال

لذكرها جميعا.
وأما بالنسبة ملجابهة الفساد
اإلداري وامل� ��ال� ��ي ف �ي �ت �ض��ح ذل��ك
م��ن خ�ل�ال ع ��دد امل �ل �ف��ات ال �ت��ي تم
إح��ال �ت �ه��ا ال� ��ى ج �ه��ات ال�ت�ح�ق�ي��ق
ال �ق �ض��ائ��ي س� ��واء ك��ان��ت ش��رك��ات
أو مؤسسات خاصة أو مجالس
إدارات لجمعيات ت�ع��اون�ي��ة إل��ى
ج ��ان ��ب ال �ع �ق��وب��ات اإلداري � � � ��ة ف��ي
ح��دود القانون وم�ث��ال ذل��ك وقف
م�ل�ف��ات أص �ح��اب ال�ع�م��ل وح��ل او
ع ��زل م��ن ي�ث�ب��ت اإلدان � ��ة بموجب
تحقيق إداري دقيق م��ن ارتكاب
م� �ج ��ال ��س اإلدارات او اي م��ن
أع� �ض ��ائ� �ه ��ا م� �خ ��ال� �ف ��ات ج�س�ي�م��ة
ومع هذا تم توجيه التهم بتبذير
املال العام والدفاع عن املخالفات
وحماية القائمني على ذلك .
ت �ع �ي�ين امل ��دي ��ر ال � �ع ��ام ل�ل�ه�ي�ئ��ة
العامة لشؤون ذوي اإلعاقة :
ل� �ق ��د ت �ج �ن ��ى ال� �س� �ي ��د ال �ع �ض��و
امل� � �ح� � �ت � ��رم وخ � � � ��ط ب� � �ي � ��ده ط �ع �ن��ا
مباشرا بشرف وسمعة مسئول
م��ن مسئولي ال��دول��ة وه��و مدير
ع��ام الهيئة العامة ل�ش��ؤون ذوي
اإلع��اق��ة وذل ��ك ب ��دون أي دل�ي��ل أو
س�ن��د ض��ارب��ا ع��رض ال�ح��ائ��ط كل
األع��راف الدينية والدنيوية عند
اتهام الناس دون بينة حيث قال :
عندما تقوم السيدة ال��وزي��رة
بتعيني مديرا عاما للهيئة العامة
لشؤون ذوي االعاقة تحوم حوله
ك �ث �ي��ر م ��ن ال �ش �ب �ه��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة
واإلداري � � � � � ��ة و اح � �ي� ��ل ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق
بفعل م�ش�ين متعلق ب��ال�ش��رف و
أوق��ف ع��ن العمل ب��وزارة التربية
ـ م� �ق ��ر ع �م �ل��ه ال� �س ��اب ��ق ـ وك ��ذل ��ك
أوق� �ف ��ت ك ��اف ��ة ت��رق �ي��ات��ه ألس �ب��اب
إداري � � ��ة ب �خ�ل�اف م ��ا ذك� ��ر س��اب�ق��ا
وأسباب قدراته فإننا هنا نكون
أم��ام وزي��رة ال تعي مسئولياتها
اإلداري ��ة و دوره��ا ال��راك��ز بكيفية
اختيار القيادات وكذلك تعمدها
بعدم االكتراث باللوائح املنظمة
ل� �ت� �ع� �ي�ي�ن ال � � �ق � � �ي� � ��ادات وط �ب �ي �ع ��ة
الوظيفة واملوقع املختار له.
 - 3نود تذكير االخوة األعضاء
املحترمني ب�ق��ول ال�ل��ه تعالى في
سورة الحجرات .
بسم الله الرحمن الرحيم :
«يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم
فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا
قوما بجهالة فتصبحوا على ما
فعلتم نادمني».
لقد خ ��ال ��ف ال� �س� �ي ��د ال �ع �ض��و
امل�ح�ت��رم الئ �ح��ة مجلسكم امل��وق��ر
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تشكيل لجان تحقيق في  27جمعية
تعاونية بينها  7مازالت مستمرة
االستجواب تضمن
بعض الوقائع تمت
قبل تولينا الحقيبة

تتمة المنشور ص14
امل � ��واد  88 79 134ح �ي��ث نصت
امل��ادة (  ) 134على ما يلي :يقدم
االس� � �ت� � �ج � ��واب ك� �ت ��اب ��ة ل �ل��رئ �ي��س
وتبني فيه بصفة عامة و بايجاز
امل � ��وض � ��وع � ��ات وال � ��وق � ��ائ � ��ع ال �ت��ي
ي�ت�ن��اول�ه��ا و ال ي �ج��وز أن يقدمه
أك� �ث ��ر م ��ن ث�ل�اث ��ة أع� �ض ��اء ك �م��ا ال
يجوز توجيهه إال لرئيس مجلس
ال� ��وزراء أو ل��وزي��ر واح ��د .ويجب
أال يتضمن االستجواب عبارات
غير الئقة أو فيها مساس بكرامة
األشخاص أو الهيئات أو اضرار
باملصلحة العليا للبالد.
    إن اختيار ال�ق�ي��ادات لتولي
مناصب عليا في البالد يخضع
الش �ت��راط��ات وإج� � ��راءات يتحقق
م� ��ن ت �ط��اب �ق �ه��ا دي � � � ��وان ال �خ��دم��ة
املدنية ومجلس الخدمة املدنية
ومجلس ال ��وزراء املوقر وغيرها
وذل� � ��ك ب ��االس �ت �ن ��اد ال � ��ى ال �س �ي��رة
الذاتية والخبرات والسمعة .
ه��ذا وفيما يلي بعض الكتب
م ��ن ال �ج �ه ��ات ال� �ت ��ي ع �م��ل ل��دي�ه��ا
السيد املدير العام لهيئة والتي
ت ��ؤك ��د ن �ظ��اف��ة س �ج �ل��ه ال��وظ �ي �ف��ي
واألخالقي من التهم التي ساقها
العضو املحترم
 ب � ��رن � ��ام � ��ج األم� � � � ��م امل� �ت� �ح ��دةاإلنمائي
 وزارة التربية جامعة الكويتون�س�ت��ذك��ر ف��ي ه��ذا امل �ق��ام ق��ول
الله تعالى في سورة النور :
{ إذ ت � �ل � �ق� ��ون� ��ه ب ��أل� �س� �ن� �ت� �ك ��م
وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم
ب��ه ع�ل��م وت�ح�س�ب��ون��ه ه�ي�ن��ا وه��و
عند الله عظيم }
بداية وحرصا منا على تنفيذ
توصيات املجلس املوقر واتخاذ
التدابير الالزمة لتفعيل القانون
فقد تعهدنا أم��ام املجلس املوقر
بتاريخ  2015/5/19عند مناقشة
م� � �ش � ��روع ال � �ح � �س� ��اب ال� �خ� �ت ��ام ��ي
 2014 / 2013ومشروع امليزانية
 2016/2015ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة
ل � � �ش� � ��ؤون ذوي اإلع � � ��اق � � ��ة ح �ي��ث
أرس �ل �ن��ا ت�ق��ري��رن��ا ل�ك��م ع��ن م��ا تم
إن �ج��ازه لتنفيذ تلك التوصيات
ب � �ت� ��اري� ��خ  2015/8/3ون� �ح ��ن
والهيئة لالنتهاء من تنفيذ كامل
التوصيات .
املخالفات املالية ذات العالقة
امل � � �ب� � ��اش� � ��رة ب� ��ال � �غ � �ي� ��ر م � � � ��دارس
وجمعيات:
ص ��رف م�ب��ال��غ ل�ج�م�ع�ي��ات نفع
ع��ام ل��م ينص ق��رار اش�ه��اره��ا من
قبل وزارة ال �ش��ؤون االجتماعية

وظيفتي لم
تتوقف عند حد
تطبيق القانون بل
ترسيخ مفهوم
العمل المؤسسي
ومجابهة الفساد
المالي واإلداري

نواب يتابعون وقائع االستجواب

وال� �ع� �م ��ل ع� �ل ��ى ت� �ق ��دي ��م خ ��دم ��ات
ت �ع �ل �ي �م �ي��ة أو ت��أه �ي �ل �ي��ة م ��ا ي�ع��د
مخالفا للبند  6م��ن امل ��ادة  7من
ال � �ق� ��رار رق � ��م  131ل �س �ن��ة 2014م
ب� �ش ��أن ض ��واب ��ط وص � ��رف ال��دع��م
للخدمات التعليمية والتأهيلية
لذوي االعاقة.
أ -مركز تقويم وتعليم الطفل
رسوم الطالب  5,635دنانير.
ب -الجمعية الكويتية لرعاية
امل �ع��اق�ي�ن رس � ��وم ال �ط��ال��ب 3,163
دنانير.
الرد:
 أن ه��ذه امل�لاح�ظ��ة ق��د وردتض �م��ن ت �ق��ري��ر دي� � ��وان امل�ح��اس�ب��ة
ع��ن أع �م��ال الهيئة للسنة املالية
 2015/2014وق ��د ت ��م ال� ��رد على
الديوان في حينه .
 أن م ��رك ��ز ت� �ق ��وي ��م وت �ع �ل �ي��مال �ط �ف��ل وف �ق��ا ل�ن�ظ��ام��ه األس��اس��ي
امل � � �س � � �ج � ��ل ب � � � � � � � � ��وزارة ال� � � �ش � � ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ع�م��ل ي�ه��دف إل��ى
اك � �ت � �ش� ��اف وت� �ش� �خ� �ي ��ص وع �ل��اج
ومتابعة ح��االت العجز الخاص
عن التعلم فهو يقوم على تقديم
الخدمات التعليمية والتربوية .
ـ وأن ه� � �ن � ��اك ات � �ف� ��اق � �ي� ��ة ب�ي�ن
امل��رك��ز ووزارة ال �ت��رب �ي��ة ب�ت��اري��خ
 2012/10/4ت�ن��ص ع�ل��ى أن ه��ذا
املركز يقوم بتوفير بنية تعليمية
متكاملة تمكن الطالب الكويتيني
املسجلني بمدارس التعليم العام
الذين يعانون صعوبات خاصة
بالتعلم من الوصول إلى أقصى
طاقتهم التعليمية واالجتماعية.

ـ ه� �ن ��اك م ��واف �ق ��ة م �س �ب �ق��ة م�ن��ذ
 1999/11/8م��ن املجلس األعلى
ل �ش��ؤون امل �ع��اق�ين ت�ف�ي��د ب ��أن ه��ذا
املركز يختص بتقديم الخدمات
ال� �ت ��رب ��وي ��ة وال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ل �ع�لاج
حاالت صعوبات التعلم .
ـ أما الجمعية الكويتية لرعاية
امل � �ع� ��اق �ي�ن ف� � ��إن ق� � � ��رار إش� �ه ��اره ��ا
يتضمن بأحد أهدافه على تقديم
ال� ��رع� ��اي� ��ة واالي� � � � � ��واء وال �ت ��وج �ي ��ه
السليم واالعداد املهني والتربوي
ل �ل �ط �ف��ول��ة امل �ت �خ �ل �ف��ة ع �ق �ل �ي��ا أو
ص �ح �ي��ا أي ان � ��ه ي� �ق ��دم خ ��دم ��ات
ت��أه �ي �ل �ي��ة وت� ��رب� ��وي� ��ة م� �م ��ا ي�ب�ين
معه أن ه��ات�ين الجهتني تقدمان
خدمات تعليمية وتأهيلية ومن
ث� ��م ال ت ��وج ��د م� �ع ��ه أي م �خ��ال �ف��ة
ب �ش��أن ال��دع��م امل �ق��دم ل�ك��ل منهما
طبقا للقرار  131لسنة . 2014
ك � �م� ��ا أن دي � � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة
وف��ق كتابه رق��م 186/1/1-5874
ب� �ت ��اري ��خ  2013/10/3ق� ��د ب�ين
أن��ه يتفهم ال� ��دور ال��ري��ادي ال��ذي
ي�ق��وم ب��ه مركز   تقويم وتعليم
ال � �ط � �ف ��ل ف � ��ي ت � �ق ��دي ��م ال � �خ ��دم ��ات
التعليمية املتميزة سواء بالفترة
الصباحية أو املسائية وان ديوان
املحاسبة ي��رى ض��رورة دع��م هذا
املركز وما يماثله باعتباره أحد
املراكز االحترافية املهنية العاملية
بالشرق األوسط .
لم ت �ص��در ال �ه �ي �ئ��ة امل��واف �ق��ات
امل �س �ب �ق��ة ل� �ك ��ل م� ��ن ال �ح �ض ��ان ��ات
وامل��دارس وجمعيات النفع العام
مخالفة بذلك «املادة  »7من القرار

رق ��م  131ل�س�ن��ة 2014م �م ��ا يعني
ع�م��ل ت�ل��ك امل� ��دارس وال�ح�ض��ان��ات
م��ع الهيئة العامة ل��ذوي االعاقة
بصفة غير قانونية.
الــــــرد :
 أن الجهات امل�ش��ار إليها تماع �ت �م��اده��ا س��اب �ق��ا ل ��دى ال�ل�ج��ان
ال �ف �ن �ي��ة امل �خ �ت �ص��ة ف� ��ي امل �ج �ل��س
األع � �ل� ��ى ل � �ش� ��ؤون امل� �ع ��اق�ي�ن ق�ب��ل
إن � �ش� ��اء ال �ه �ي �ئ��ة وح �ص �ل ��ت ع�ل��ى
املوافقات من الجهات الحكومية
م� �ث ��ل وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ووزارة
ال � �ش� ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل
واللجان الفنية املعنية .
ـ وأن ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ت � �ق� ��وم ح��ال �ي��ا
ب ��إع ��ادة ت�ق�ي�ي��م ت�ل��ك ال �ج �ه��ات كل
ع�ل��ى ح��ده وع�م��ل زي� ��ارات دوري��ة
لالطالع على الخدمات وتحديد
امل�ل�اح �ظ��ات ال �ت��ي ت�خ�ص�ه��م مما
يعني إع ��ادة إص ��دار التراخيص
ال� �خ ��اص ��ة ب �ه��م وف� �ق ��ا ل �ل �خ��دم��ات
امل �ق��دم��ة وك��ذل��ك ت�ح��دي��د ال��رس��وم
استنادا للخدمات.
ـ ت ��م خ�ل��ال ع� ��ام 2015م ال �غ��اء
ال �ق��رار  131لسنة  2014وإص��دار
قرار رقم  114لسنة . 2015
 قامت الهيئة بصرف رس��ومدراس � �ي� ��ة ل �ب �ع��ض امل� � � ��دارس غ�ي��ر
امل��رخ�ص��ة م��ن وزارة التربيةمما
يعد مخالفا للمادة  7م��ن القرار
 31لسنة 2014م.
• دس�م��ان النموذجية ثنائية
اللغة الخاصة.
• م ��درس ��ة ال �ن �ب��راس ال��دول �ي��ة
ثنائية اللغة.

• مدرسة أم القرى النموذجية
األهلية.
الـرد :
ـ وردت ه ��ذه امل�لاح �ظ��ة ضمن
ت� �ق ��ري ��ر دي� � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ع��ن
أع � � �م� � ��ال ال � �ه � �ي � �ئ� ��ة خ� �ل� ��ال ال � �ع� ��ام
امل��ال��ي  2015/2014وت��م ال��رد في
حينه ب��أن امل ��دارس امل�ش��ار إليها
مرخصة من وزارة التربية.
ـ وه ��ذا ي��ؤك��د ع�ك��س م��ا أدع ��اه
ال� �ع� �ض ��و امل � �ح � �ت� ��رم ب ��أن� �ن ��ا أم � ��ام
تنفيع مؤسسي مبرمج لعدد من
امل ��دارس وجمعيات النفع العام
امل�خ��ال�ف��ة ل �ق��ان��ون ال�ه�ي�ئ��ة وال�ت��ي
ليس لها أي إعتماد ل��دى وزارة
التربية .
صرف رس��وم دراسية ملدارس
وح�ض��ان��ات غير مشمولة بقرار
الهيئة رقم  171لسنة  2014بشأن
ق��واع��د وأح�ك��ام وض��واب��ط رس��وم
م��دارس وحضانات ذوي االعاقة
والذي حدد املدارس والحضانات
التابعة لها م��ع تحديد ال��رس��وم
الخاصة بها ومنها اآلتي-:
ـ �ـ ح �ض��ان��ات ك��وي��ت بلوسكاي
 137,177دينارا
ـ� � �ـ ح � �ض ��ان ��ة ان� � �س � ��ان 95,509
دنانير
ــ حضانة بيت األطفال 29,864
دينارا
ـ�ـ مؤسسة االع ��داد النموذجي
 320,624ـ ث�ل�اث م��ائ��ة وع �ش��رون
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تم منح شاغلي
الوظائف
اإلشرافية
الصالحيات الالزمة
لحسن سير العمل
طنا معقبا على رد
الوزيرة :أي قانون
تتحدثين عنه
وأنت لم تحترمي
الدستور
أتحدى الوزيرة
أن تكشف اسما
واحدا من تجار
اإلقامات وأنا
أنسحب اآلن من
االستجواب
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طنا :هدفي اإلصالح وأعلم أن الوزيرة
الوزيرة نظيفة اليد
هناك من يضلل
الوزيرة في الكثير
من الملفات

تتمة المنشور ص15
الفا وستمائة وأرب�ع��ة وعشرون
دينارا
الـــــــــــرد :
وردت ايضا بمالحظات دي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ع��ن أع �م��ال ال�ه�ي�ئ��ة عن
العام املالي  2015/2014وت��م الرد
في حينه بأن القرار  171لسنة 2014
ب �ش��أن ق ��واع ��د وأح� �ك ��ام وض��واب��ط
رس� ��وم م � ��دارس وح �ض��ان��ات ذوي
االع � ��اق � ��ة وال� � � ��ذي ق� ��د ح � ��دد رس� ��وم
دراسية جديدة لتلك الجهات التي
ي�ت��م دراس ��ة م�ي��زان�ي��ات�ه��ا وتحصل
على تقييم  Bوأع�ل��ى أم��ا امل��دارس
وال�ح�ض��ان��ات وامل��ؤس �س��ات وال�ت��ي
تحصل على أق��ل من  Bأو التي لم
ت��درس ميزانياتها من قبل الهيئة
ف��إن �ه��ا ت �ك��ون م �ع �ت �م��دة ول �ك��ن يتم
الصرف لها وفق الرسوم القديمة
دون أي ت�ع��دي��ل ح�ي��ث ت��م ال�ص��رف
للجهات التعليمية امل��ذك��ورة وفق
الرسوم القديمة بدون زيادة .
اص� � ��دار ق � ��رار م ��ن ال �ه �ي �ئ��ة رق��م
 295لسنة  2014م باعتماد مركز
تعليم وتقويم الطفل لالستفادة
م� ��ن دع � ��م ال� �ح� �ص ��ص ال �ع�ل�اج �ي��ة
ال � �ف� ��ردي� ��ة امل � �ق� ��دم� ��ة ل�ل�أش� �خ ��اص
ذوي ص �ع��وب��ات ال�ت�ع�ل��م م��ع دف��ع
كافة الرسوم لهذا املركز من قبل
ال�ه�ي�ئ��ةع�ل�م��ا ب �ض��رورة أن ي�ك��ون
هذا املركز معتمدا من قبل وزارة
ال� �ت ��رب� �ي ��ة اال أن � ��ه ل�ل�أس ��ف ل�ي��س
معتمدا وليس مسجال أساسا.
 م �ح �م��د ط �ن ��ا :س �م �ع��ت ردودال � � ��وزي � � ��رة وه � � ��ي ل� �ي� �س ��ت ردود
ع �ل��ى م� �ح ��اور اس �ت �ج ��واب تنشد
االص �ل�اح ب��ل ه��ي ردود مكتوبة
لها من كتب.
اي ق ��ان ��ون ت �ت �ح��دث ع �ن��ه هند
ال � �ص � �ب � �ي� ��ح! ان� � � ��ت ل� � ��م ت �ح �ت��رم��ي
الدستور.
ال��وزي��رة ت��دع��ى ان�ه��ا استلمت
ال � ��وزارة وال �ف �س��اد م��وج��ود ف�ه��ذا
دل� �ي ��ل ان � ��ك ل� ��م ت �ق ��وم ��ي ب �ت �ع��دي��ل
االع� ��وج� ��اج ف ��ي وزارة ال� �ش ��ؤون
ف �ك �ي��ف ت� �ق ��وم�ي�ن ب��ال �ت �ن �م �ي��ة ف��ي
الكويت.
ان��ا ل��م اق��م ب��امل�س��اس ب��أح��د انا
ق�ل��ت ان��ك استغليت وج ��ودك في
دي � ��وان ال �خ��دم��ة امل��دن �ي��ة لتعيني
م��ن تريدين تعيينهواتحداك ان
تثبتي ان واح� ��دا م�ن�ه��م تعيينه
صحيحا.
وت�ق��ول ان�ه��ا فصلت «ال��زي��ات»
وأق �س��م ب��ال�ل��ه ان��ه ق�ب��ل س��اع��ة من
اآلن (ام��س) انه م��داوم في مكانه.
ن��أس��ف االخ ��ت ال��وزي��رة ان يكون
هذا ردك.

قدمت استجوابي
انتصارا للرقابة
والمحاسبة وأضع
نواب األمة أمام
مسؤولياتهم

الوزيرة الصبيح في حديث مع وزراء ونواب عقب انتهاء االستجواب

اتحدى ان تكشف اسما واحدا
من تجار االق��ام��ات وان��ا انسحب
اآلن من االستجواب.
الوزيرة تقول انها ما سحبت
ص� ��االت ول �ك �ن �ه��ا س�ح�ب��ت ص��ال��ة
ن �ه��ار ال�ب�غ�ي�ل��ي واع �ط��ت ال��وزي��رة
امرا ملوظف الشؤون بكسر صالة
ن� �ه ��ار ال �ب �غ �ي �ل��ي وه � �ن� ��اك ق�ض�ي��ة
منظورة في القضاء.
وك ��ذل ��ك س �ح �ب��ت ص��ال��ة ال��زي��ن
واثثت الدور الثاني على حساب
الوزارة لقريبة الوزيرة.
وعن دعم الجمعيات والوزيرة

عبدالله املعيوف

ت� �ن ��اق ��ض ال� �ق ��ان ��ون وم� ��دي� ��ر ع ��ام
ال�ه�ي�ئ��ة ل��دي��ه دع ��م وم ��ا زال ه��ذا
ال � ��دع � ��م وامل� � ��دي� � ��ر ال� � �ع � ��ام ل �ه �ي �ئ��ة
امل�ع��اق�ين دم��ر الهيئة وه �ن��اك من
ي �ض �ل��ل ال� ��وزي� ��رة ف ��ي ال �ك �ث �ي��ر من
امل�ل�ف��ات وال��وزي��رة ت�ق��رأ م��ن ورق��ة
ع� �ل ��ى ن� ��ائ� ��ب ي� �س� �ت� �ج ��وب وزي� � ��را
وينشد االصالح.
وان��ا اق��ول ك��ن نسيب وال تكن
ول � ��دع � ��م ون� �س� �ي ��ب زوج� � � ��ة م��دي��ر
االع � ��اق � ��ة ت� ��م ع� �م ��ل ل� ��ه اس� �ت� �م ��ارة
سحب من مراكز وهو اخذ اموال
دون وجه حق.

اق � �س� ��م ب ��ال � �ل ��ه م � ��ا اه � � � ��دف م��ن
استجوابي اال االص�لاح الوزيرة
ال �ت��ي ت �ص��رف م ��ن ج�ي�ب�ه��ا وه��ي
نظيفة ل�ك��ن م��ن وراء ه ��ا حرامية
واق � �س� ��م ب��ال �ل��ه ان� �ك ��م ي� ��ا أع �ض��اء
االم� ��ة ان �ك��م م��ع ال �ك��وي �ت��ول��م اق��دم
استجوابي اال بعد ان اصطدمنا
بمآسي وظلم لشريحة كبيرة من
ابناء الكويت وتملك من املعاناة
الجسدية والنفسية م��ا ل��م يكف
حملة رافع اثقاالملسؤول موجود
ل �خ��دم��ة ال �ك��وي��ت واه � ��ل ال �ك��وي��ت
وتحقيق مطالبهمواقفا حازما
ثابتا لتقديم االستجواب نصرة
للمظلومني.
فوجدت نفسي امام املسؤولية
ال�س�ي��اس�ي��ة واالن �س��ان �ي��ة ف��ي بلد
س� �م ��و االم � �ي� ��ر االن � �س� ��ان� ��ي وب �ل��د
االن� �س ��ان� �ي ��ة ب �ت �ط �ب �ي��ق ال� �ق ��ان ��ون
وال � � � � ��ذي ي� �ش� �ه ��د ع � �ل � � ّ�ي ف � �ي� ��ه رب
ال � �ع� ��امل � �ي � �ن � �ت � �ن � �ش� ��دق ب � ��ال � ��وح � ��دة
ال��وط�ن�ي��ة ون �ح��ن ب�ع�ي��د عنهااين
ان �ت��م م�م��ن ي�ج�ع��ل والءه للحزب
ع�ل��ى ح �س��اب اب �ن��اء ال �ك��وي��ت كما
دأبت الوزيرة.
ك� ��ل االم � � ��ة وي � ��ا اع � �ض� ��اء االم� ��ة
ان رب ال �ع��امل�ي�ن ب ��امل ��رص ��اد ك�م��ا
تفاجأت باالستهتار بالرد على
االسئلة البرملانية وكان ال صوت
اال صوتها وال قانون اال قانونها.
وق��دم��ت اس�ت�ج��واب��ي ان�ت�ص��ارا
ل �ل��رق��اب��ة وامل� �ح ��اس� �ب ��ةوي ��ا ن ��واب
االم � � � ��ة ت� � ��ري� � ��دون ال � ��رق � ��اب � ��ة ام ال
تريدوناضعكم حكومة ومجلس
ام � ��ام م �س��ؤول �ي��ات �ك��م ال�ت��اري�خ�ي��ة
وال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة واالن � �س� ��ان � �ي� ��ة ان
ت � �ق� ��ول� ��وا ك� �ل� �م ��ة ال� � �ح � ��ق ل �ل��وط��ن

ول �ل �ك��وي��ت ال �ل �ه��م ان� ��ي ق ��د بلغت
اللهم فاشهد.
هند الصبيح :النائب اتهمني
ب��ال �ق��راءة م��ن االوراق فهل هناك
الئ� � �ح � ��ة ت� �م� �ن ��ع وه� � � ��و ي� � �ق � ��رأ م��ن
االوراق� � ��واك� � ��د ان ه �ن ��اك ش�ب�ه��ات
تخص الشرفواقول اذا كان لديك
مستند اكشفه.
وك � � � � � � ��ل م� � � � � ��ا ت � � �ف � � �ض� � ��ل ب� � � � � ��ه ال
ت � �ج� ��وز ل�ل�ائ� �ح ��ة ع ��رض� �ه ��ا ب �ه��ذا
ال� �ش� �ك ��ل ول � � ��م أع� � � ��رف ت ��اري �خ �ه ��ا
وماهيتهافاعطني الفساد الذي
تم في عهدي فلماذا ال تضمنها
هذه املستندات ضمن الصحيفة؟
فأنا أملك الشجاعة للرد عليها
واذا اخطأت أقول انا اخطأت.
ال � � � �ت � � � �ب � � ��رع � � ��ات ت� � � �خ � � ��ص ع � � ��ام
2013واص � � � � � � � � � ��درت ق � � � ��رار ب �ح �ظ��ر
الصرف على الجمعيات الخيرية.
م��ا ت��م ع��رض��ه ه��و م�س�ت�ش��اري
ال� ��دك � �ت� ��ور ف� �ه ��و ت ��وق� �ي ��ع الق � � ��رار
التقييم واملمارسة التي وضعها
ال � �ن ��ائ ��ب ت� �خ ��ص االع � ��اق � ��ة وه ��ي
موجودة في القوى العاملة.
ب ��ال �ن �س �ب ��ة ل� �ص ��ال ��ة ال� �ج� �ه ��راء
ف �ه �ن ��اك م �ح �ض��ر ف� ��ي م �خ �ف��ر ف��ي
ال �ج �ه��راء وه �ن��اك ح�ك��م ع�ل��ى ه��ذه
الجنحة الن هناك ضربا بالعامل
الوزارة.
والحكم صدر بصحة اجراءات
الوزارة.
وت �ط��رق ال��ى اق��ارب��ي وم��ن هي
ق��ري �ب �ت��ي ال �ت ��ي اع �ط �ي �ت �ه��ا ص��ال��ة
الزين؟ ولكن انا موجودة اسألني
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كل وزير يستطيع
أن يستخدم
صالحياته ويعين
من يريد
المعيوف مؤيدا
لالستجواب:
نستغرب إصرار
الصبيح على إخراج
األيتام من دور
الرعاية!
لماذا تريد الوزيرة
تطبيق القانون
على الفقراء
والمساكين رغم
وجود استثناءات
في وزارات أخرى؟
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تجديد الثقة بالصبيح واالكتفاء بإقرار
توصيات لمعالجة ما ورد باالستجواب
تتمة المنشور ص16
اج ��اوب ��ك ه �ن ��اك ق ��وان�ي�ن الب� ��د ان
اح�ت��رم�ه��ا واع �م��ل ض�م��ن نطاقها
وال اس�م��ح بالتعرض ملوظفيني
اال اذا ك��ان هناك اثباتانما كالم
مرسل فأرفض ذلك.
كل املخالفات في هيئة االعاقة
ف�ك�ل�ه��ا اح �ل �ت �ه��ا ل�ه�ي�ئ��ة م�ك��اف�ح��ة
الفساد.
احلت  3من الوكالء الى التقاعد
ملمارساتهم الخاطئة.
ال �ع��ام �ل��ون ش �ه��ادات �ه��م ع�ن��دي
م��وث �ق��ة ول � ��م ات � �ط� ��رق ب��اق��ام �ت �ه��م
وه �م��ا دب �ل��وم وج��ام�ع�ي��ون�ع��م هم
ليسوا على اقامة الهيئة انا لست
ف��ي دي ��وان ال�خ��دم��ة املدنيةوانما
عضو في مجلس الخدمة املدنية.
 6وزراء ي��رأس�ه��م وزي��ر املالية
بوجود اعضاء من ديوان الخدمة
املدنية فهل انا اسيطر عليهم؟!
وك ��ل وزي ��ر يستطيع ان يعني
م� ��ن ي� ��ري� ��د ت �ع �ي �ي �ن��ه وك� � ��ل وزي� ��ر
يستخدم صالحياته.
بالنسبة للقوى العاملة احلت
م �ل �ف��ات ل�ل�ن�ي��اب��ة ل �ك��ن الن� ��ه ليس
ه �ن��اك ح �ك��م ن �ه��ائ��ي ف �ل��ن ات�م�ك��ن
م� � ��ن ع � � � ��رض االس � � � �م � � ��اء وه � �ن� ��اك
ملفات احلتها الى هيئة مكافحة
ال �ف �س��ادح �ت��ى ال �ش��رك��ات ال �ت��ي لم
تدفع الكفاالت احلناها.
اشكرك على استجوابك حتى
استطيع ان ابرئ ساحة الشرفاء
واني ماضية في اقتالع الفساد.
 م ��رزوق ال�غ��ان��م :عندما تكلمامل�س�ت�ج��وب ف��ي االم ��ر الشخصي
ول� �ي ��س ك� ��ل م� ��ا ورد ي �ن �ب �غ��ي ان
ي� �ش� �م ��ل ع� �ل� �ي ��ه االس� �ت� �ج ��واب ��ام ��ا
ال�ل��ائ � �ح� ��ة ف � �ل� ��م ت � �ك� ��ن ه� � �ن � ��اك اي
م �خ ��ال �ف ��ات ف� ��ي ال�ل�ائ� �ح ��ة وك �ن��ت
محايدا ق��در االم�ك��ان بني النائب
والوزيرة.
ت��رف��ع ال�ج�ل�س��ة ل �ص�لاة امل�غ��رب
وكانت عقارب الساعة تشير الى
 5.25دقيقة.
مل��اذا ت��ري��دون تطبيق القانون
ع�ل��ى ه ��ؤالء ال �ف �ق��ارى وامل�س��اك�ين
بالرغم م��ن ان هناك استثناءات
م � � ��ن وزارات اخ� � � � � ��رى وه� � �ن � ��اك
روح ال� �ق ��ان ��ون وه� �ن ��اك ن� ��وع م��ن
ال �ت �س��ام��ح واالن �س��ان �ي��ة ف ��ي مثل
ه� ��ذه ال �ق �ض��اي��ا ال� ��وزي� ��رة ت �ح��دث
ع��ن ان هناك حكما ف��ي مثل هذه
ال�ق�ض��اي��اال��وزي��رة تتحدث ع��ن ان
ه�ن��اك حكما ص��ادر باخالئهمال
لم يصدر حكم فالقضية منظورة
في حولي ومحجوزة للحكم في
 20ديسمبر املقبل.
ال�ت�ع��ام��ل م��ع ه ��ذه ال�ف�ئ��ة يجب

ان ي � �ك ��ون ب �م �ه �ن �ي��ة ع��ال �ي��ةوف��ي
 2014/10/22ه � �ن� ��اك م �ح �ض��ر
الجتماع دار الرعاية وفيه تنقل
ال �ف �ت �ي��ات ال � ��ى دار اخ� � ��رى ح�ت��ى
يخرجن من الحالة النفسية كما
ان هذا يكون من الدوافع للبحث
عن بديل كالزواج.
وت � ��م ال� �ن� �ظ ��ر ب � �ض � ��رورة اب �ل�اغ
ال �ف �ت �ي��ات ب � ��أن ه� �ن ��اك ام� �ت� �ي ��ازات
يعطونها للفتيات لقاء الخروج
م�ث��ل االي �ج��ار ال�ش�ه��ري وت�س��دي��د
امل� ��دي� ��ون � �ي� ��ة ف � �ل � �م � ��اذا ت �ع �ط �ي �ه��م
ال� ��وزي� ��رة ام� �ت� �ي ��ازات ط��امل��ا ان�ه��ن
مخالفات للقانون؟!
اس �ت��ؤن �ف��ت ال �ج �ل �س��ة ال �س��اع��ة
 5.45دقيقة.
م� ��رزوق ال �غ��ان��م :ه �ن��اك اق �ت��راح
باالكتفاء بمتحدث واحد كمؤيد
وم �ع��ارض ن�ظ��را الزدح ��ام ج��دول
االعمال هل يوافق املجلس؟
 35من 58
موافقة على االقتراح
ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي� ��وف (م� ��ؤي� ��دا
لالستجواب)
س� ��أت � �ح� ��دث ع � ��ن م � �ح � ��ور دور
الحضانة«فأما اليتيم ف�لا تقهر
وأم ��ا ال �س��ائ��ل ف�ل�ا ت�ن�ه��ر» وأؤك ��د
انه ال خالف بيني وبني الوزيرة
اال كل خيرولم ازرها في مكتبها
إال م ��رة واح � ��دة ف �ق��ط وال خ�لاف
سياسيا بيني وبينها.
ت�ب�ي�ن��ت ه� ��ذه ال �ق �ض �ي��ة ك��ون�ه��ا
ق�ض�ي��ة ان�س��ان�ي��ة ال اك �ث��ر وال اق��ل
بخصوص طرد اصحاب الرعاية
من بيوتهماليوم الرئيس الغانم
ذك � � ��رت م ��آث ��ر ج� ��دي� ��دة ل �ص��اح��ب
ال �س �م��و ع �ن��دم��ا وق ��ف م��ع اوالده
في تفجير مسجد الصادقلماذا
تصر الوزيرة على اخ��راج هؤالء
االب �ن��اء م��ن دور ال��رع��اي��ة؟! وانها
اع �ت �م��دت ع �ل��ى م� ��ادة ت �ن��ص على
« 21سنة» الخراجهم من الدارولم
تنظر الى باقي املادة فبقية املادة
تقول «بعدما يتم تأهيلهم».
هناك عمارة ألح��د االشخاص
ب �ه��ا  48ش �ق��ة وب �ه��ا  8اش �خ��اص
واع �م��اره��م م��ن  12ال ��ى  18سنة
ي �ع �ن��ي اخ� �ط ��ر م ��رح� �ل ��ةوان ��ا ع�ل��ى
ثقة بأن كل االسئلة واملالحظات
ت �ص��ب ف ��ي م�ص�ل�ح��ة اب �ن ��اء نحن
والدولة مسؤولون عنهم.
الصندوق الخيري به «قضية
ي��د» بحجة ان��ه ال توجد ميزانية
وه�ن��اك تمايز ب�ين بعض االبناء
فهناك امل�ح��روم��ون منهم وهناك
الراضون عنهم.
اتمنى بعدما سمعنا املرافعات
ان ن �خ��رج ب�ت��وص�ي��ات ن�ص��ل بها
الى حل للكثير من هذه االمور.

راكان النصف
معارضا
لالستجواب :الصبيح
الوزيرة الوحيدة
التي حاربت
تجار اإلقامات
وأحالتهم للنيابة

راكان النصف

 راك� � � ��ان ال �ن �ص ��ف (م �ع ��ارض ��ال �ل ��اس � � �ت � � �ج� � ��واب) :اج � � � ��د ن �ف �س��ي
م � ��ؤي � ��دا ل � �ك�ل��ام ال� ��زم � �ي� ��ل م �ح �م��د
ط� �ن ��ا م �ت �ف �ق��ا م� �ع ��ه ان� �ه ��ا ن�ظ�ي�ف��ة
ال� �ي ��د وم� �ج� �ت� �ه ��دةول� �ك ��ن ش� �ه ��ادة
ال�ن��ائ��ب ف��ي ام اح�م��د ل��م يدعمها
ف� � ��ي اس � �ت � �ج� ��واب� ��ه ف � �ه� ��و ت� �ح ��دث
ع ��ن ت �ن �ف �ي��ع الق ��ارب� �ه ��ا وام� �ه ��ا م��ا
عندها اخ��وات��وح��اص�ل��ة قرابتها
م� � ��ن ال� � � ��وزي� � � ��رة ول� � � ��م ي� � �ب � ��رز ل �ن��ا
ال��دل �ي �ل��ون �ح��ن ال ن ��زك ��ي االح �ي ��اء
لكن النية على من ادعى واليمني
ع�ل��ى م��ن ان �ك��ر وال��دل �ي��ل ال��وح�ي��د
ه��و عقد اخيها ص��ال��ح الصبيح
ف��ي جمعية ال��دس�م��ةوك�ن��ا نعرف
اننا متشابكون اجتماعياوحتى
صالح الصبيح انشأ شركته وهل
ت �ع��اق��دت م �ب��اش��رة م��ع ال� � ��وزارة؟!
ولنفترض ج��دال ان ه��ذه الشركة
ح��دي �ث��ا ف �ت �ع ��اق ��دات ال �ج �م �ع �ي��ات
قراراتها مع من؟!
وامل�س�ت�ج��وب ذك��ر ان��ه ان كنتم
ت ��ري ��دون االص �ل��اح ورف � ��ع ال�ظ�ل��م
ون �ح��ن ن �ق��ول ل ��ه ن �ع��م ن��ري��د رف��ع
الظلم.
وعندما طلبت ش�ه��ادة دخ��ول
وخ � � � ��روج م� ��ن وزارة ال ��داخ �ل �ي ��ة
ف�ه��ذا ش��يء طبيعي الن الكويت
م ��ا ه ��ي ع�ي�ن ع ��ذاري ��ال ��وزي ��رة في
االي� � � � ��ام ال � �ق� ��ادم� ��ة ب� �ي ��زي ��د ع �ل �ي��ك
الضرب وال�ك�لام الن��ك ملست عش
الدبابير ف��ي ال��وزارةالن��ك حولت
 650شركة للتحقيقانت الوزيرة
ال ��وح� �ي ��دة ال� �ت ��ي ح� ��ارب� ��ت ت �ج��ار
االقاماتواحلتيهم للنيابة
وان � � �ه � � �ي� � ��ت ب� � �ع � ��ض خ � ��دم � ��ات
القياديينونحن كنا ن��ؤك��د على

اق � � ��دام اح� �ك ��ام ال� �ق� �ض ��اء واح� �ك ��ام
املحكمة الدستورية فالقياديون
الذين انهيت خدماتهم قبل املدة
مل��ا ال يذهبون للقضاء االداري؟!
هل هناك ما يخشونه؟!
ك �ث �ي��ر م� ��ن االط � � � ��راف ي �س �ع��ون
ان ت � ��رح � ��ل ه � �ن ��د ال� �ص� �ب� �ي ��ح م��ن
الشؤونحولت  114عضو جمعية
تعاونية ال��ى النيابةوكسبت 90
 ٪من القضايا سواء املرفوعة من
الوزارة او على الوزارة.
نتمنى ان تستمر الوزيرة على
هذا النهج والخط ال��ذي نتشرف
ب��ال��دف��اع ع��ن وزي� ��رة تنتهج ه��ذا
النهج.
 هند الصبيح :اتقدم بخالصال �ش �ك��ر ل�ش�خ�ص�ك��م ال �ك��ري��م على
حسن ادارتكم للجلسة والعضاء
امل �ج �ل��س وك ��ذل ��ك ال �ن��ائ��ب محمد
ط�ن��ا وك��ل م��ا ت �ق��دم ب��ه م��ن اوراق
ومستندات سأفصحها وأبحثها
بنفسيوسأضع ك��ل مالحظاتكم
ع �ي��ن االع� �ت� �ب ��ارح� �ت ��ى ن �س �ت �ط �ي��ع
تحقيق التنمية في الكويت تحت
ظ��ل ق �ي��ادة ص��اح��ب ال�س�م��و امير
البالد.
واق� ��ف م��وق��ف ال ��داع ��م لجميع
العاملني معي وخاصة مع من تم
االشارة لهم اشارة او تلميحا او
تصريحاواؤكد انني سائرة على
ه ��ذا ال�ن�ه��ج واض �ع��ة م�خ��اف��ة الله
ام� ��ام ع�ي��ون��ي وم�ك��اف�ح��ة ال�ف�س��اد
ب �ك��ل ان ��واع� �ه ��وف ��ق ال �ق �س��م ال ��ذي
اقسمت به.
 محمد طنا :جميع املستنداتامل ��وج ��ودة ت �ح��ت ي ��دي وال ان�ش��د
اال االص�ل��اح وارج� ��و م��ن ال��وزي��ر

ان ت �ن �ظ��ر ال� ��ى م�ل�اح �ظ ��ات ب�ع�ين
االعتبار.
التوصيات:
 - 1معالجة جميع املخالفات
امل��ال �ي��ة ال� � � ��واردة ب��امل �ح��ور االول
واملخالفة للمادة  11من الدستور
وف� ��ق م ��ا ورد ف ��ي ت �ق��ري��ر دي� ��وان
امل�ح��اس�ب��ة وت �ق��دي��م ت�ق��ري��ر خ�لال
مدة  3أشهر.
 - 2معالجة جميع املخالفات
امل��ال�ي��ة ال ��واردة بالصفحة رق��م 7
في مدة  3اشهر.
 - 3معالجة جميع املخالفات
امل��ال �ي ��ة ذات ال �ع�ل�اق��ة م ��ع ال�غ�ي��ر
مدارس وجمعيات وغيرها.
 - 4م�ع��ال�ج��ة ج�م�ي��ع امل�خ��اف��ات
الهيكيلية في مدة التزيد على 3
اشهر.
 - 5معالجة جميع التجاوزات
ف��ي ال�ص�ف�ح��ة رق ��م  16وال�خ��اص��ة
بالقوى العاملة.
 - 6معالجة جميع التجاوزات
ف��ي ال�ج�م�ع�ي��ات ال�ت�ع��اون�ي��ة فيما
يتعلق بتطبيق القرارات الوزارية
الخاطئة.
 - 7ال �ت �ح �ق �ي��ق ق � ��ي ال �ت�ل�اع ��ب
ف � ��ي ال � �ب � �ي ��ان ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة الرب� � ��اح
الجمعيات.
 - 8ال �ت �ح �ق �ي ��ق ف � ��ي م �ع��ال �ج��ة
ال� �ن� �ظ ��ام االس� ��اس� ��ي ل�ل�ج�م�ع�ي��ات
التعاونية.
 - 9معالجة االه �م��ال ال�خ��اص
بالقضايا املنظورة امام القضاء.
 - 10ال�ت�ح�ق�ي��ق ف��ي امل�خ��ال�ف��ات
املتعلقة بصاالت املناسبات.
 - 11معالجة جميع املخالفات

االدارية فيما يتعلق بالجمع بني
الوظيفة االشرافية.
 - 12م � �ع ��ال � �ج ��ة امل � �خ ��ال � �ف ��ات
الخاصة بالتعيني غير القانوني.
 - 13ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي م�ع��ال�ج��ة
سياسات التنفيع في الجمعيات
التعاونية.
 - 14ال �ت �ح �ق �ي��ق ف ��ي م�ع��ال�ج��ة
ت� � � � � � �ج � � � � � ��اوزات دور ال � � ��رع � � ��اي � � ��ة
االجتماعية.
 - 15ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة ب��رمل��ان�ي��ة
ملتابعة هذه التوصيات.
 ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :املقدمة اآلناثبات ان ما قدم للوزيرة صحيح
ورد ال� ��وزي� ��رة خ �ط��أ ف��أت �م �ن��ى ان
يعاد النظر في هذه التوصيات.
 25من 62
(عدم موافقة)
توصيات:
 - 1العمل على تطوير العمل
في هيئة االعاقة.
 - 2زيادة الكوادر الوطنية في
هيئة االعاقة.
 - 3م��راج �ع��ة ج�م�ي��ع ال� �ق ��رارات
الواردة في االستجواب.
 - 4ال� � � �ت � � ��أك � � ��د م � � � ��ن ط� ��ري � �ق� ��ة
التشخيص لالعاقة.
 - 5التأكد من ان املدارس لديها
تراخيص صحية.
 - 6التأكد من ان القياديني قد
ت��م اخ�ت�ي��اره��م ب�ن��اء ع�ل��ى موافقة
الخدمة املدنية.
 - 7ت �ط��وي��ر ال �ع �م��ل ف ��ي هيئة
القوى العاملة.
 - 8وضع معايير واضحة في
املؤسسات الخاصة.
 - 9م � �ت� ��اب � �ع� ��ة ال � �ج � �م � �ع � �ي ��ات
التعاونية.
 - 11التأكد من أداء الجمعيات
التعاونية ودورها املجتمعي.
 - 12التأكد من تطبيق قانون
ال �ح �ض��ان��ة ال �ع��ام �ل��ة ب�خ�ص��وص
مجهولي الوالدين.
 - 13التأكد من تطبيق القانون
على من يتقدم بطلب املساعدات
املالية.
(موافقة على التوصيات)
 م� � � � � ��رزوق ال� � �غ � ��ان � ��م :ان� �ت� �ه ��تامل �ن��اق �ش��ةوات �ق��دم ب �ج��زي��ل ال�ش�ك��ر
ال � ��ى ال� �ن ��ائ ��ب م �ح �م��د ط� �ن ��ا ع�ل��ى
استجوابه ال��ذي ينشد اإلص�لاح
ونشكر الوزيرة ونبارك لها على
تجديد الثقة.
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المجلس يختار لجانه 11 :تزكية و 6انتخابا
ان � �ت � �خ� ��ب م� �ج� �ل ��س االم� � � � ��ة ام� ��س
ال �ث�لاث��اء أع �ض��اء ل�ج��ان��ه ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ال ��دائ� �م ��ة وامل ��ؤق� �ت ��ة ل � ��دور االن �ع �ق��اد
العادي الرابع من الفصل التشريعي
ال ��راب ��ع ع �ش��ر وف �ق��ا ل �ل �م��ادة  93من

ال��دس �ت��ور ح�ي��ث ش�ك��ل امل�ج�ل��س 16
ل �ج �ن��ة دائ� �م ��ة وم��ؤق �ت��ة اض ��اف ��ة ال��ى
لجنة الجواب علي الخطاب االميري
ح� �ي ��ث ش� �ك ��ل  11ل �ج �ن��ة ب��ال �ت��زك �ي��ة
و 6ل� �ج ��ان ب ��االن� �ت� �خ ��اب وي ��ذك ��ر ان

جميع اللجان املؤقتة تم تشكيلها
بالتزكية.
ال � �ل � �ج� ��ان ال � �ت� ��ي ت� �م ��ت ت��زك �ي �ت �ه��ا
ال � �ع� ��رائ� ��ض وال � �ش � �ك� ��اوى وال �ل �ج �ن��ة
التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة وال�خ�ط��اب

االم� �ي ��ري وامل ��راف ��ق ال �ع��ام��ة ول�ج�ن��ة
امل� �ي ��زان� �ي ��ات وال� �ح� �س ��اب ال �خ �ت��ام��ي
ول �ج �ن ��ة األول� � ��وي� � ��ات ول �ج �ن ��ة ذوي
االح � �ت � �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة وت �ن �م �ي��ة
امل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة وح �ق��وق االن �س��ان

وال� �ل� �ج� �ن ��ة االس � �ك ��ان � �ي ��ة وال� �ش� �ب ��اب
والرياضة.
أم� ��ا ال �ل �ج��ان ال �ت��ي ت ��م تشكيلها
ع��ن ط��ري��ق االن�ت�خ��اب ف�ه��ي :اللجنة
املالية واالقتصادية ولجنة شؤون

الداخلية والدفاع واللجنة الصحية
واللجنة التعليمية ولجنة الشؤون
الخارجية ولجنة حماية املال العام.

نتائج وأرقام تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة
املالية واالقتصادية

الصحية

الداخلية والدفاع

التعليمية

حماية املال العام

الخارجية

خلف دميثير

عبدالله املعيوف

سعد الخنفور

محمد الحويلة

كامل العوضي

ماضي الهاجري

فيصل الشايع

سلطان اللغيصم

طالل الجالل

د .عودة الرويعي

حمد الهرشاني

طالل الجالل

حمود الحمدان

عبدالله العدواني

أحمد القضيبي

انتخابا

فيصل الكندري

عسكر العنزي
املرشحون
أحمد الري

16

خلف دميثير

30

حمود الحمدان

22

أحمد القضيبي

21

فيصل الكندري

18

فيصل الشايع

23

محمد البراك

11

محمد الجبري

17

عسكر العنزي

16

خليل الصالح

سعدون حماد

حمود الحمدان

محمد طنا

املرشحون

عبدالله املعيوف

19

سعود الحريجي

ماجد موسى

16

سعدون حماد

15

عبدالله العدواني

17

سعد الخنفور

29

سلطان اللغيصم

17

طالل الجالل

24

حمدان العازمي

10

صالح عاشور

د .محمد الحويلة

8

15
(تنازل)

د .أحمد مطيع

خليل الصالح

15

حمدان العازمي

16

حمود الحمدان

عسكر العنزي

13

د .منصور الظفيري

16

العرائض والشكاوى
روضان الروضان
تزكية

التشريعية والقانونية
فيصل الدويسان

فارس العتيبي

تزكية

املرافق

محمد الهدية

عبدالرحمن الجيران

نبيل الفضل

عادل الخرافي

أحمد القضيبي

خلف دميثير

سعود الحريجي

محمد البراك

حمدان العازمي

محمد الحويلة

25

جمال العمر

11

د .خليل عبدالله

20

كامل العوضي

23

د .عودة الرويعي

22

حمدان العازمي

9

10

فيصل الكندري

17

17

عبدالله التميمي

انسحب

حمد الهرشاني

15

فارس العتيبي

12

محمد طنا

20

االسكانية
راكان النصف

منصور الظفيري
تزكية

سلطان اللغيصم

مبارك الحريص

تزكية

عبدالله املعيوف

تزكية

تزكية

سيف العازمي
عبدالله التميمي
عسكر العنزي

انسحب
11

محمد طنا
طالل الجالل

15

ماضي الهاجري

23

احمد الري

تزكية

عودة الرويعي

فصل الشايع

حقوق االنسان

محمد البراك

عدنان عبدالصمد

ماضي الهاجري

عسكر العنزي

صالح عاشور

13

خليل عبدالله

ذوو االحتياجات الخاصة

فارس العتيبي

20

جمال العمر

كامل العوضي

فيصل الكندري

عبدالله الطريجي

18

عدنان عبدالصمد

أحمد الري

يوسف الزلزلة

جمال العمر

8

تنمية املوارد البشرية

األولويات

نبيل الفضل

راكان النصف
تزكية

فيصل الدويسان

21

الشباب والرياضة

عادل الخرافي

مبارك الحريص
يوسف الزلزلة

عبدالله الطريجي

املرشحون

ماضي الهاجري

سعود الحريجي

سعود الحريجي

نبيل الفضل

عبدالله الطريجي

عبدالله املعيوف

تزكية

عبدالله التميمي

11

ماجد موسى

خليل عبدالله

أحمد مطيع

عدنان عبدالصمد

حمود الحمدان
عودة الرويعي

د .عودة الرويعي
عبدالله العدواني

الخطاب األميري

عبدالله الطريجي

املرشحون

املرشحون
انسحب

خليل عبدالله

امليزانيات

عبدالرحمن الجيران

ماجد موسى

منصور الظفيري

خليل عبدالله

فارس العتيبي

املرشحون

محمد الجبري

محمد الحويلة

انتخابا

حمدان العازمي

انتخابا

فيصل الدويسان

انتخابا

فيصل الكندري

انتخابا

سيف العاومي

انتخابا

تزكية

فيصل الشايع

عسكر العنزي

خليل الصالح

جمال العمر

عبدالله الطريجي

عبدالله العدواني

حمود الحمدان

تزكية
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تشكيل  11لجنة دائمة و 5مؤقتة
باإلضافة إلى الخطاب األميري

مضبطة
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تشكيل اللجان في دور االنعقاد الرابع من الفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس األمة
اللجنة

تشكيل اللجنة الجديد

تشكيل اللجنة السابق

معدل
التغيير %

العرائض
والشكاوي
(( تزكية))

روضان الروضان
د .أحمد مطيع
د .خليل عبدالله
د.عودة الرويعي
عبد الله العدواني

روضان الروضان
د .أحمد مطيع
د .خليل عبدالله
محمد طنا
عبد الله العدواني

20%

الداخلية
والدفاع
(( انتخاب))

عبد الله املعيوف
سلطان اللغيصم
عبد الله العدواني
ماجد موسي
خليل الصالح

عسكر العنزي
سلطان اللغيصم
عبد الله العدواني
عبد الله املعيوف
ماجد موسي

20%

املالية
(( انتخاب))

فيصل الشايع
محمد الجبري
فيصل الكندري
احمد القضيبي
خلف دميثير
عسكر العنزي
حمود الحمدان

فيصل الشايع
محمد الجبري
أحمد الري
احمد القضيبي
خلف دميثير
طالل الجالل
فيصل الكندري

28.5%

التشريعية
والقانونية
(( تزكية))

مبارك الحريص
محمد البراك
نبيل الفضل
د.عبدالرحمن الجيران
فيصل الدوسان
احمد القضيبي
د.يوسف الزلزلة

مبارك الحريص
د .عبدالحميد دشتي
نبيل الفضل
محمد البراك
راكان النصف
صالح عاشور
د.عبدالرحمن الجيران

42.8%

التعليمية
(( انتخاب))

حمود الحمدان
د.عودة الرويعي
د.محمد الحويلة
د.خليل عبدالله
فيصل الدويسان

حمود الحمدان
د.خليل عبدالله
د.أحمد مطيع
د.عودة الرويعي
د.محمد الحويلة

20%

الصحية
(( انتخاب))

سعد الخنفور
د.منصور الظفيري
سعدون حماد
طالل الجالل
حمدان العازمي

د.منصور الظفيري
حمد الهرشاني
سعدون حماد
خليل الصالح
سعد الخنفور

40%

الخارجية
(( انتخاب))

كامل العوضي
حمد الهرشاني
فارس العتيبي
فيصل الكندري
محمد طنا

كامل العوضي
راكان النصف
حمد الهرشاني
فارس العتيبي
ماضي الهاجري

40%

املرافق العامة
(( تزكية))

سعود الحريجي
عادل الخرافي
محمد الهدية
نبيل الفضل
راكان النصف
خلف دميثير
حمدان العازمي

عادل الخرافي
محمد الهدية
ماجد موسي
ماضي الهاجري
طالل الجالل
سعود الحريجي
نبيل الفضل

42.8%

األعضاء الجدد

د.عودة الرويعي

خليل الصالح

عسكر العنزي
حمود الحمدان

فيصل الدوسان
احمد القضيبي
د.يوسف الزلزلة

فيصل الدويسان

تشكيل اللجنة الجديد

تشكيل اللجنة السابق

معدل
التغيير %

امليزانيات
(( تزكية))

عدنان عبدالصمد
د.محمد الحويلة
فارس العتيبي
د .عبدالله الطريجي
عادل الخرافي
د.عبدالرحمن الجيران
سعود الحريجي

عدنان عبدالصمد
د.محمد الحويلة
فارس العتيبي
عادل الخرافي
د .عبدالله الطريجي
محمد الجبري
د.يوسف الزلزلة

% 28.5

حماية االموال
العامة
(( انتخاب))

سيف العازمي
د .عبدالله الطريجي
عبدالله التميمي
ماضي الهاجري
طالل الجالل

جمال العمر
سيف العازمي
د .عبدالله الطريجي
عبدالله التميمي
محمد طنا

% 40

االولويات
(( تزكية))

كامل العوضي
د.يوسف الزلزلة
مبارك الحريص
فيصل الشايع
احمد الري

د.يوسف الزلزلة
فيصل الشايع
مبارك الحريص
عبد الله التميمي
كامل العوضي

% 20

الجواب علي
الخطاب
االميري
(( تزكية))

د.عبد الله الطريجي
حمود الحمدان
د.خليل عبدالله
عبدالله املعيوف
د.عودة الرويعي

د .عبدالحميد دشتي
د.عبد الله الطريجي
حمود الحمدان

% 60

راكان النصف
د .منصور الظفيري
سعود الحريجي
فيصل الكندري
سلطان اللغيصم

سعود الحريجي
محمد الجبري
د .منصور الظفيري
فيصل الكندري
راكان النصف

% 20

عدنان عبدالصمد
فيصل الشايع
حمود الحمدان
عسكر العنزي
جمال العمر

فيصل الدويسان
د .عودة الرويعي
عدنان عبدالصمد
فيصل الشايع
حمود الحمدان
صالح عاشور
د .عبدالحميد دشتي

% 40

أحمد الري
د .خليل عبدالله
د .عودة الرويعي
عدنان عبدالصمد
جمال العمر

محمد البراك
احمد القضيبي
أحمد الري
خليل الصالح
د .خليل عبدالله
د .عودة الرويعي
د .عبدالحميد دشتي

ذوي
االحتياجات
الخاصة
(( تزكية))

ماضي الهاجري
محمد البراك
صالح عاشور
خليل الصالح
عبدالله العدواني

ماضي الهاجري
سعود الحريجي
د .محمد الحويلة
د.احمد مطيع
جمال العمر

% 80

الشباب
والرياضة
(( تزكية))

عبد الله املعيوف
عبدالله الطريجي
نبيل الفضل
عسكر العنزي
فارس العتيبي

عبدالله الطريجي
عبد الله املعيوف
د.عودة الرويعي
حمدان العازمي
راكان النصف

% 60

اللجنة

االسكانية
(( تزكية))

حقوق االنسان
(( تزكية))

طالل الجالل
حمدان العازمي
تنمية املوارد
البشرية
(( تزكية))
فيصل الكندري
محمد طنا

راكان النصف
خلف دميثير
حمدان العازمي

% 40

األعضاء الجدد

د.عبدالرحمن
الجيران
سعود الحريجي

ماضي الهاجري
طالل الجالل

احمد الري

د.خليل عبدالله
عبدالله املعيوف
د.عودة الرويعي

سلطان اللغيصم

عسكر العنزي
جمال العمر

عدنان
عبدالصمد
جمال العمر

محمد البراك
صالح عاشور
خليل الصالح
عبدالله العدواني
نبيل الفضل
عسكر العنزي
فارس العتيبي

20

متابعات

aldostoor

األربعاء  15محرم  28 . 1437أكتوبر 2015

خالل حفل عشاء أقامه السبتي على شرفهم بمناسبة افتتاح دور االنعقاد

إعالميون عرب :التجربة الديمقراطية

السبتي متوسطا الوفد اإلعالمي الزائر خالل العشاء

أكد عدد من
اإلعالميين العرب
أمس األول أن
دولة الكويت رائدة
ومميزة في تجربتها
الديمقراطية مشيدين
بمبادرة رئيس مجلس
األمة مرزوق الغانم
بدعوتهم لحفل
افتتاح دور االنعقاد
الجديد لمجلس األمة.
جاء ذلك في تصريحات
متفرقة لـ«الدستور»
خالل حفل عشاء
أقامه األمين العام
المساعد لقطاع
اإلعالم عبد الحكيم
السبتي بمناسبة افتتاح
دور االنعقاد الرابع
عشر لمجلس األمة.

وقالت أسماء الحسيني نائب رئيس
تحرير جريدة األه��رام إن دع��وة رئيس
م �ج �ل��س األم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م دع ��وة
كريمة.
وأض� ��اف� ��ت أن ال� �ك ��وي ��ت ب �ل ��د ال �خ �ي��ر
وال � �ك� ��رم وه � ��ي ب �ل��د م� �ع ��روف ب��ال �ع �ط��اء
وال�خ�ي��ر واإلن �س��ان �ي��ة س ��واء للمسلمني
وال �ع��رب أو غ�ي��ره��م م��ؤك��دة ان الجميع
هنا يشعرون بأنهم مثل املواطنني فال
فرق بينهم.
وأوض� � � �ح � � ��ت أن ت � �ج� ��رب� ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ملهمة وف��ري��دة  ،مشيرة
إلى أن املجلس يعبر عن ضمير املواطن
الكويتي وه��و م�ص��در إش�ع��اع للجميع
 ،ك�م��ا أن الجميع ك��ان ينظر بإعجاب
للمجلس والدور الريادي للكويت.
وأش� � ��ارت إل ��ى أن م�ج�ل��س األم� ��ة في
ظل الظروف املحيطة باملنطقة العربية
عليه دور اكبر والكويت دائما متمسكة
بالديمقراطية مشيرة إلى ض��رورة نقل
التجربة الديمقراطية الكويتية الرائدة.
وأع��رب��ت ع��ن اع�ت��زازه��ا بتكريم األم��م
امل �ت �ح ��دة ل �س �م��و أم �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال�ش�ي��خ
ص�ب��اح األح �م��د ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ق��ائ��دا
للعمل اإلن�س��ان��ي م��وض�ح��ة ان الكويت
بلد اإلعجاب.
ولفتت إلى أن خالل زيارتها لبعض
ال ��دول األف��ري�ق�ي��ة دائ �م��ا م��ا يستذكرون
األيادي البيضاء للكويت أميرا وشعبا
وحكومة.
وذك � ��رت أن ال �ت �ج��رب��ة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
الكويتية م��ن ستينيات ال�ق��رن املاضي
رب�ط��ت ب�ين الحاكم وامل�ح�ك��وم متوجهة
إل � ��ى ال �ش �ع ��ب ال �ك ��وي �ت ��ي ب� � �ض � ��رورة أن
يتمسك باملؤسسات الديمقراطية.
م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال م �ش �ه��ور أب � ��و ع�ي��د
مراسل وكالة األنباء األردنية انه سعيد
ب ��وج ��وده ف ��ي ال �ك��وي��ت ل �ح �ض��ور ح�ف��ل
اف�ت�ت��اح دور االن �ع �ق��اد ال�ج��دي��د ملجلس
األمة الكويتي.
وأض � � � � ��اف أب � � ��و ع � �ي ��د أن ال �ت �ج ��رب ��ة

اإلعالميون املشاركون في حفل العشاء

الديمقراطية الكويتية تجربة تاريخية
ورائ� � � � ��دة ف� ��ي ال� ��وط� ��ن ال� �ع ��رب ��ي م ��ؤك ��دا
أن ال �ت �ج��رب��ة اآلن ت �ت �ط��ور وت �ت �ق��دم بل
أصبحت مدرسة.
وأكد انه من خالل لقائهم مع رئيس
امل�ج�ل��س م ��رزوق ال�غ��ان��م ت�ب�ين أن هناك
م �ل �ف��ات ك �ث �ي��رة اق �ت �ص��ادي��ة وس�ي��اس�ي��ة
وغيرها من ملفات ستنقل الكويت إلى
مصاف الدول املتقدمة.
وأع � ��رب ع ��ن اع �ت �ق��اده أن ت�ج��رب��ة
الكويت الديمقراطية تجربة «منيرة
وم� �ت� �ق ��دم ��ة» م��وض �ح��ا أن ال �ك��وي��ت
ف��ي امل �ج��ال ال��دي �م �ق��راط��ي أص�ب�ح��ت
مدرسة.
وذك � ��ر أن ل �ق��ب س �م��و األم� �ي ��ر ب�ق��ائ��د
إن�س��ان��ي اس�ت�ح�ق��ه ب �ج��دارة الن العطاء
الكويتي ليس ف��ي ال ��دول املحيطة بها
فقط  ،بل في جميع دول العالم مشيرا
إل��ى أن الكويت عطاؤها يتجدد يوميا
ف��ي م�خ�ت�ل��ف امل �ج��االت س ��واء مخيمات
ال�لاج�ئ�ين ف��ي األردن ول�ب�ن��ان وإفريقيا

إعالميون خليجيون خالل الحفل

أو غيره كل شخص محتاج في العالم
اجمع.
وأش� ��ار إل ��ى أن دي�م�ق��راط�ي��ة ال�ك��وي��ت
حمت الكويت م��ن اي مخاطر والشعب
ال �ك��وي �ت��ي دائ� �م ��ا ي �ل �ت��ف ح� ��ول ق �ي��ادت��ه
مشيرا الى ان القيادة الكويتية حكيمة
وإنسانية.
وت �ح��دث ع��ن ح �م��ل س �م��و األم �ي��ر
ه � �م� ��وم األم� � � ��ة ال� �ع ��رب� �ي ��ة ق� ��ائ�ل��ا إن
الكويت ه��ذا ديدنها ومساهماتها
دائ� �م ��ا م� ��وج� ��ودة وم� ��ؤث� ��رة وم �ن �ه��ا
م��ؤت �م��ر امل��ان �ح�ي�ن وال �ق �م��ة ال�ع��رب�ي��ة
والقمة العربية اإلفريقية وهذا يدل
على دور الكويت ال��ري��ادي والكبير
على مختلف املجاالت.
من جهته قال بيير عقل ممثل موقع
ش �ف ��اف ال� �ش ��رق األوس � � ��ط إن ال �ت �ج��رب��ة
الكويتية تجربة رائدة خاصة بالتعاون
ب�ين السلطتني التشريعية والتنفيذية
بقيادة الرئيس الغانم.
وأض � ��اف ان ه ��ذا ال �ت �ع��اون سيجعل

الكويت متقدمة ،مشيرا الى ان التجربة
الديمقراطية رائدة وقديمة.
وأكد أن ثقة املواطن الكويتي ببلده
وحكومته تنعكس على ثقته بالبرملان
م �م��ا ي �ج �ع �ل��ه ب ��رمل ��ان ��ا م �م �ي��زا وي �ج �ع��ل
ال �ك��وي �ت��ي م �م �ي��زا ع ��ن غ� �ي ��ره ،م��وض�ح��ا
أن ال �ك ��وي ��ت م �ع ��روف ��ة ب��ال��دي �م �ق��راط �ي��ة
التاريخية والعريقة.
وأش� � � ��اد ب� �م� �ب ��ادرة ال� �غ ��ان ��م ب ��وج ��ود
اإلع�ل�ام� �ي�ي�ن ال � �ع ��رب ف ��ي ال �ك ��وي ��ت م�م��ا
يعطي صورة ايجابية عن الكويت.
من جهته أشاد راجح الخولي معلق
س �ي��اس��ي ل �ج��ري��دت��ي ال �ن �ه ��ار وال �ش ��رق
األوسط بدعوة الغانم لهم مشيرا الى أن
الدعوة هي إضافة «مضيئة» للتجربة
الديمقراطية الفريدة في املنطقة.
وق � ��ال ان ال �ك��وي��ت ول �ب �ن��ان ل��دي�ه�م��ا
تجربة رائ ��دة ف��ي ال�ب��رمل��ان وم��ا تضيفه

التتمة ص21

الحسيني :مجلس
األمة يعبر عن
ضمير المواطن
الكويتي ومصدر
إشعاع للجميع
أبوعيد:
ديمقراطية
الكويت حمتها
من المخاطر
عقل :وجود
اإلعالميين العرب
يعطي صورة
إيجابية عن الكويت
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الكويتية رائدة في الوطن العربي

جانب من ضيوف حفل العشاء

تتمة المنشور ص 20
في اإلطار السياسي من عالقة تفاعلية
ب�ي�ن ال �س �ل �ط �ت�ين ج �ع��ل ال �ك��وي��ت م �ن��ارة
للممارسة الديمقراطية.
وع ��ن م�س�ي��رة ال��دي�م�ق��راط�ي��ة ب��ال�ب�لاد
ق��ال ان التجربة الديمقراطية الكويتية
ق��دي�م��ة ورائ ��دة م�ن��ذ ن�ص��ف ق��رن مشيرا
إل ��ى ح ��رص س �م��و األم �ي ��ر ع �ل��ى تنمية
الديمقراطية ف��ي الكويت وأع�ط��ى بعدا
أبويا لهذه التجربة.
وأض � � ��اف ان ه � ��ذه ال �ت �ج��رب��ة أع �ط��ت
ل�لإع�لام الكويتي ح��ري��ة وح��ق التعبير
ع ��ن ال� � ��رأي وق� ��د س �ج��ل اإلع �ل ��ام ت�ق��دم��ا
بفضل التجربة الديمقراطية الفتا إلى
أن اإلع�ل�ام الكويتي يشكل كذلك منارة
ل�لإع�لام�ي�ين وم �ج��ال ال �ح��ري��ة ك�ب�ي��ر في
الكويت.
وب �ي�ن أه �م �ي��ة االس �ت �ج ��واب ��ات ودور
املجلس في مراقبة الحكومة األمر الذي
يدل على حيوية العالقة بني السلطتني
وم��دى مسؤولية األط��راف وتبرز للرأي
ال �ع��ام ك�ي��ف ي�ع�م��ل ال �ن �ظ��ام وه ��ذا األم��ر
يتالءم مع النظام الديمقراطي.
م� ��ن ج ��ان �ب ��ه ق � ��ال دروي� � � ��ش ال �ط��وي��ل
اإلع �ل�ام ��ي اإلم � ��ارات � ��ي :ح �ي �ن �م��ا ت�ل�ق�ي�ن��ا
ه � ��ذه ال � ��دع � ��وة و امل� � �ب � ��ادرة م� ��ن رئ �ي��س
م�ج�ل��س االم ��ة م ��رزوق ال�غ��ان��م لحضور
افتتاح دور االنعقاد الرابع من الفصل
ال�ت�ش��ري�ع��ي ال��راب��ع ع�ش��ر ك��ان��ت بمنزلة
التتويج لإلعالم الذي اثبت انه السالح
االول ل �ج �م �ي ��ع امل � � �ج� � ��االت م � ��ن خ �ل�ال
ان�ع�ك��اس ال�ص��ورة الحقيقية إلن�ج��ازات
البرملان الكويتي وأبرزها لهذه الناس
«املغشوشة» من بعض الرموز السابقة
وال�ت��ي ك��ان بعضها م�ن��ذ السبعينيات
وهو في مجلس االمة  ،ولم تحقق هذه
ال ��رم ��وز م ��ا ي�ح�ق�ق��ه ال �ب��رمل��ان ال�ك��وي�ت��ي
الحالي  ،بل هم من خلقوا هذه املشاكل
وع �ط �ل��وا ال�ت�ن�م�ي��ة  ،ام ��ا ال �ي��وم ال��وض��ع
ت�غ�ي��ر  ،وان� ��ا ف��ي ال �ط��ائ��رة ق� ��رأت مجلة

أمل املطوع في حديث مع اإلعالميات

ت��اب �ع��ة ل�ل�خ�ط��وط ال�ك��وي�ت�ي��ة ت�ف�ي��د ب��ان
هناك طائرات جديدة ستشترى وأخرى
س�ي�ت��م ت��أج �ي��ره��ا ل�ل�أس �ط��ول  ،بمعنى
ان عجلة التنمية أصبحت ت��دور وال��ى
االمام  ،انتهى زمان أعطيك دون مقابل
او عمل تخدم فيه وطنك ومثل م��ا قال
الشيخ زايد الله يرحمه «ال شيء مخلد
منك سوى عملك».
وأض � ��اف ال �ط��وي��ل ان ال��دي�م�ق��راط�ي��ة
الكويتية ف��ري��دة م��ن نوعها حقيقة في
ك ��ل امل� �ج ��االت  ،ام � ��ام ع�ي�ن��ي رأي � ��ت اح��د
امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي��ون ي �ت �ح��دث ب�ك��ل
راح��ة م��ع وزي��ر ال��دول��ة ل�ش��ؤون مجلس
ال ��وزراء محمد العبدالله ف��ي مكان عام
ب�ن�ق��اش ح��ول اآلل �ي��ات ال �ت��ي ت�ع�م��ل بها
حكومة ال�ك��وي��ت صاحبه نقد الذع من
قبل املواطن تقبله الوزير بصدر رحب
وأج ��اب ��ه ع ��ن ت �س ��اؤالت ��ه وف� ��ي ال�ن�ه��اي��ة
ارتسمت االبتسامة على وجه الطرفني
وتصافيا وتصافحا وهذا يدل على ان
هذه قمة الديمقراطية.
وب�ين الطويل ان م��ا تمر ب��ه الكويت
م ��ن ن �ق �ل��ة ن��وع �ي��ة دي �م �ق��راط �ي��ة ب�ف�ض��ل
إي� �م ��ان رب � ��ان س �ف �ي �ن��ة ال �ك ��وي ��ت االم �ي��ر
حفظه الله ورعاه بالديمقراطية من بعد
الله سبحانه  ،وحبا الله أه��ل الكويت
والخليج واألمتني العربية واإلسالمية
بسمو االمير الشيخ صباح االحمد.
وأوض� � � � ��ح ال � �ط� ��وي� ��ل ان � �ن� ��ا ف � ��ي دول
الخليج نسمع عن مجلس االمة  ،وخالل
لقائنا م��ع رئيس مجلس االم��ة م��رزوق
ال�غ��ان��م ملسنا م�ن��ه ان األم ��ور تسير في
م �س ��اره ��ا ال �ص �ح �ي��ح  ،ف �ه �ن��اك ق�ض��اي��ا
حلت مثل القضية اإلسكانية واألمنية
وغيرها وه�ن��اك قضايا ال�ض��وء مسلط
عليها إلي�ج��اد حلول لها مثل قضية «
البدون»  ،ذلك يدل على ان هناك مجلسا
ي �ع �م��ل ل �ح��ل ال �ق �ض��اي��ا واإلن � �ج� ��از ه��ذه
الديمقراطية الحقة وهذا كله يصب في
الصالح العام للوطن .
م��ن جانبه ق��ال طوني فرنسيس من

ص�ح�ي�ف��ة ال �ح �ي��اة ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ان دع ��وة
مجلس االم ��ة ل�ع��دد م��ن االع�لام�ي�ين من
خ� ��ارج ال �ك��وي��ت ل �ح �ض��ور اف �ت �ت��اح دور
االنعقاد بادرة جيدة وهي سنة جديدة
حرصت ادارة املجلس على فعلها ،حيث
بالسابق لم يكن هناك حضور اعالمي
عربي لحفل االفتتاح.
واض� � � � � ��اف ان ل � �ق � ��اء ن � ��ا م� � ��ع رئ� �ي ��س
مجلس االم��ة م��رزوق الغانم ك��ان مليئا
ب��ال�ت��رح�ي��ب وك��ان��ت ال ��زي ��ارة م�ه�م��ة لنا
ل �ل �ت �ع��رف ع �ل��ى امل� �ج ��ال ال �ت �ش��ري �ع��ي في
الكويت وكيف ت��دار الحياة السياسية
ما بني السلطة التشريعية والتنفيذية
وان �ع �ك��اس �ه��ا ع �ل��ى ج �م �ي��ع ال �ق �ط��اع��ات،
مشيرا الى ان هناك امرا ايجابيا ملسنا
خالل الزيارة وهو التعاون ال��ذي يدور
في مناخ من الديمقراطية.
وبني ان الحياة السياسية الكويتية
ب �ش �ك �ل �ه ��ا ال � �ب� ��رمل� ��ان� ��ي ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي
ال �ج��دي��د ي �ع��زز دوره� ��ا ع�ل��ى امل�س�ت��وي�ين
الخليجي وال�ع��رب��ي وي��ؤج��ل تجربتها
الديمقراطية.
واش � ��اد امل��دي��ر ال�ت�ن�ف�ي��ذي للمجلس
الخليجي ل�لاع�لام عبدالله خوجة بكة
ب ��ادارة ال��رئ�ي��س م ��رزوق ال�غ��ان��م ملجلس
االمة وبكفاءة عالية وهذا دليل على انه
رج��ل يصيغ ك��ل االم ��ور داخ ��ل املجلس
بحكمة واتزان.
واضاف بكة خالل اللقاء الذي اجرته
معه ال��دس�ت��ور ان االج�ت�م��اع ال��ذي جمع
الوفد االعالمي الزائر بالرئيس الغانم
خ ��رج� �ن ��ا م� �ن ��ه ك ��اع�ل�ام� �ي�ي�ن خ�ل�ي�ج�ي�ين
بنتائج ايجابية.
وت��اب��ع :ك��إع�لام��ي س �ع��ودي حضرت
ب�ع��ض ج�ل�س��ات مجلس االم ��ة وتابعت
ال� �ن� �ق ��اش ��ات ال � �ح � ��ادة واآلراد ال �ج �ي��دة
وال �ت �ط��رق ال ��ى ج��وان��ب ال �ق �ض��اي��ا ك��اف��ة
داخل الكويت ،مضيفا انه من املعجبني
ب�ق�ض��اي��ا م�ج�ل��س االم ��ة ال �ت��ي يطرحها
وال � �خ � ��روج ب �ن �ت��ائ��ج ج� �ي ��دة ي �ص��ب ف��ي
صالح املواطن الكويتي وان الكثير من

الدول العربية بدأت تحذو حذو مجلس
االم� ��ة ال �ك��وي �ت��ي ال� ��ذي ي�خ�ط��و خ �ط��وات
رائدة في العمل التشريعي.
واع �ت �ب ��ر ب �ك��ة ان م �ج �ل��س االم � ��ة م��ن
املجالس التشريعية العربية الناجحة
وان ادارة ال ��رئ� �ي ��س م� � � ��رزوق ال �غ��ان��م
ل�ل�م�ج�ل��س ه ��و اك �ب��ر دل �ي��ل ع �ل��ى ن�ج��اح
مجلس االمة الكويتي.
واشاد بالديمقراطية الكويتية التي
نضجت في غياب بعض الديمقراطيات
التي لم تصل الى مستوى النضج الذي
وص�ل��ت ال�ي��ه الديمقراطية ف��ي الكويت،
م �ض �ي �ف��ا ان ال��دي �م �ق��راط �ي��ة ق ��د ت �خ��رج
او ت�ح�ي��د اح�ي��ان��ا ع��ن ال�خ��ط ول�ك��ن ه��ذا
ال�خ��روج ال يسيء الح��د ،فمجلس االمة
وصل الى نسبة جيدة من الديمقراطية
ال� �ت ��ي اوص � �ل ��ت ال� �ك ��وي ��ت ال � ��ى امل �ح��اف��ل
ال �ع��امل �ي��ة ل �س �م �ع �ت �ه��ا ال �ط �ي �ب��ة ف ��ي ه��ذا
املجال.
وق� ��ال ب �ك��ة ان ��ه ال �ت �ق��ى ك �ث �ي��را بسمو
االمير الشيخ صباح االحمد حينما كان
وزيرا للخارجية والذي يتمتع بالحكمة
والدبلوماسية.
واضاف ان الجميع عمل كيد واحدة
م��ع ال �ك��وي��ت اث �ن��اء ال �غ��زو ال �غ��اش��م وان
اك �ب��ر دل �ي��ل ع�ل��ى ن�ج��اح��ات ال�ك��وي��ت في
ال �س �ي��اس��ة وال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ه��و ان�ت�ه��اء
ازمة الغزو الغاشم على خير ،فالكويت
اب ��دت ن�ج��اح��ا ك�ب�ي��را ف��ي ك��ل خطواتها
السياسية والدبلوماسية.
واك��د بكة ان االع�لام الكويتي يتمتع
بحرية تامة وان تلك الحرية االعالمية
تشفي غليلي كاعالمي خليجي ،مشيدا
ب��وزي��ر االع�ل�ام الشيخ سلمان الحمود
الذي اوصل االعالم الكويتي الى القمة.
وعن العالقة بني السعودية والكويت
اعتبر بكة انها من اق��وى العالقات وان
ال�ك��ل ي�غ��ار م��ن ت�ل��ك ال�ع�لاق��ات املتميزة،
ف �ع �ن��دم��ا ت �غ �ي��ب ال� �س� �ع ��ودي ��ة ن �ج ��د ان
ال�ك��وي��ت ح��اض��رة وع�ن��د غ�ي��اب الكويت
نجد ان السعودية حاضرة ،فالسعودية

وال �ك��وي��ت ع �ل��ى ق �ل��ب رج ��ل واح� ��د وف��ي
خندق واح ��د،وان اململكة قدمت الغالي
وال �ن �ف �ي��س خ�ل�ال ال �غ��زو ال �غ��اش��م وه��ذا
واجب عليها.
ف��ال �ع�لاق��ات ال �س �ع��ودي��ة م��ع ال�ك��وي��ت
قوية وناجحة ولكن املشكلة تكمن في
كثرة الحساد وم��ن ال يريد الخير لتلك
العالقة االخوية فهم «يصيدون في املاء
العكر
وق � ��ال ان �ن��ا ف ��ي ال �س �ع��ودي��ة راض ��ون
ك��ل ال��رض��ا مل�ش��ارك��ة ال�ك��وي��ت ف��ي عملية
عاصفة ال�ح��زم باليمن وان ال�ك��وي��ت لم
تقصر في ذل��ك ،فالكويت دائما سباقة
الى فعل الخير وتجدها حاضرة دائما
في ما يتعلق باالمور االنسانية.
واك��د بكة ان تسمية ال�ك��وي��ت مركزا
للعمل االن �س��ان��ي وس �م��و األم �ي��ر ق��ائ��دا
ل �ل �ع �م��ل االن� �س ��ان ��ي ل �ي��س غ��ري �ب��ا ع�ل��ى
ال �ك��وي��ت وأم � �ي ��ره ��ا ...ف��ال �ك��وي��ت دائ �م��ا
سباقة للعمل االنساني وان اطالق هذا
اللقب على سمو األمير ليس غريبا على
سموه لبذله الغالي والنفيس في العمل
االنساني.
وعن دعوة خادم الحرمني الشريفني
ال � ��ى اق� ��ام� ��ة ه � ��ذا االت � �ح� ��اد م �ض �ي �ف��ا ان
ال �ك��وي��ت اب ��دت ت��أي�ي��ده��ا ل �ه��ذا االت �ح��اد
ال � ��ذي س�ي�ع�ط��ي ق ��وة مل �ج�ل��س ال �ت �ع��اون
ال �خ �ل �ي �ج��ي ،ف �ن �ح��ن ب �ح ��اج ��ة ال � ��ى ه ��ذا
االت� �ح ��اد ال�خ�ل�ي�ج��ي ف ��ي ظ ��ل االوض � ��اع
االقليمية الحالية وسوف يحل االتحاد
الكثير من املشكالت.
وش ��دد ع�ل��ى ض� ��رورة ان �ت �ه��اء االزم ��ة
ال �س��وري��ة ع �ل��ى خ �ي��ر ب�ت�ن�ح��ي ال��رئ�ي��س
ال �س��وري وت��رك ال�ع�م��ل ال�س�ي��اس��ي حتى
تعيش سوريا كما كانت في رغ��د آمنة
مطمئنة وان دول الخليج تسعى النهاء
تلك االزمة االنسانية.
واض��اف ان القيادة السورية ليست
حكيمة وأن روس �ي��ا ل��دي�ه��ا اط �م��اع في
سورية وال يهمها سوى مصلحتها.
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انطالق أعمال ملتقى التخطيط االستراتيجي للمنظمات الرقابية

الصرعاوي :الرقابة الوقائية المسبقة
ضرورة لمواكبة المتغيرات
أك� � ��د رئ � �ي� ��س دي � � � ��وان امل �ح��اس �ب��ة
باإلنابة ع��ادل الصرعاوي ض��رورة
مواكبة األج�ه��زة الرقابية الظروف
وامل � �س � �ت � �ج� ��دات ك � ��ي ت� �ح ��اف ��ظ ع �ل��ى
مكانتها وت�ق��دم�ه��ا وم��واص �ل��ة أداء
مهامها بكفاءة.
وق � � ��ال ال � �ص� ��رع� ��اوي ف� ��ي ك�ل�م�ت��ه
االف�ت�ت��اح�ي��ة ف��ي م�ل�ت�ق��ى التخطيط
االستراتيجي للمنظمات الرقابية
أم � ��س ال� �ث�ل�اث ��اء إن ه� �ن ��اك ال �ع��دي��د
م � ��ن امل � �ت � �غ � �ي� ��رات واألزم � � � � � � ��ات ع �ل��ى
امل�س�ت��وي��ات ك��اف��ة ت�س�ت��دع��ي ت�ع��اون
جميع األجهزة الرقابية ملواجهتها
وت �ع ��زي ��ز دوره � � ��ا ال ��رق ��اب ��ي ال �ف��اع��ل
وت��رس �ي��خ امل � �ب ��ادئ ال �س��ام �ي��ة ال �ت��ي
أنشئت من أجلها.
وأض� � � � � ��اف ان ت � �ل� ��ك امل � �ت � �غ � �ي ��رات
ت � �ت � �ط � �ل� ��ب وض� � � � ��ع آل � � � �ي� � � ��ات رق � ��اب � ��ة
وق��ائ �ي��ة م�س�ب�ق��ة ت�س�ه��م ف��ي التنبؤ
باألحداث املقبلة ووض��ع األساليب
وال� ��وس� ��ائ� ��ل االس �ت �ب ��اق �ي ��ة ال�ل�ازم ��ة
ملواجهتها وتدعيم كل ذلك بخطط
استراتيجية م��دروس��ة وفعالة يتم
وض �ع �ه��ا وم �ت��اب �ع �ت �ه��ا وت �ط��وي��ره��ا
ب��اس�ت�م��رار وتستند إل��ى األس��ال�ي��ب
الحديثة واملستجدة.
ول �ف��ت إل� ��ى وج � ��وب ت�ف�ع�ي��ل دور
تقنية املعلومات واالستفادة منها
في مختلف مجاالت العمل وتنمية
ق ��درات العاملني م��ن خ�لال التعليم
اإلل� �ك� �ت ��رون ��ي ون� �ظ ��م ال �ت��دق �ي��ق ب�م��ا
ي �ض �م��ن ال �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال �ت �م �ي��ز ف��ي
األداء املهني وتنمية وبناء القدرات
املؤسسية وتطوير ال�ق��وى العاملة
وت� �ب ��ادل ال �خ �ب ��رات ب �م��ا ي �س �ه��م ف��ي
تحقيق األهداف املنشودة.
وأوض � � � ��ح أن امل �ج �ت �م ��ع ب��أك �م �ل��ه
ص��اح��ب منفعة ف��ي ض �م��ان حماية
امل ��ال ال �ع��ام وت�ت�ب��ع اآلث� ��ار ال�ن��ات�ج��ة
عن استخدامه والتأكد من تحقيق
األهداف املخططة لذلك.
وأك��د حرص الديوان منذ نشأته
ع �ل��ى اإلس� �ه ��ام م �ب��اش��رة ف ��ي وض��ع
وم �ت��اب �ع��ة ال �خ �ط��ط االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة
امل�ن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة ل�لأج �ه��زة العليا
للرقابة املالية واملحاسبة والحرص
على ت��واف��ق تلك الخطط م��ع خطط
وأهداف املنظمة الدولية اإلنتوساي
واالس�ت�ف��ادة م��ن ال�خ�ب��رات املتوافرة
لديها ول��دى وامل�ن�ظ�م��ات اإلقليمية
املتعلقة بهذا الشأن.
ودع � � � ��ا ال � � �ص � ��رع � ��اوي إل � � ��ى دع� ��م
ال� �ت ��وج ��ه ال� �ع ��امل ��ي ال � � ��ذي ت�ن�ت�ه�ج��ه
امل� �ن� �ظ� �م ��ات ال� ��دول � �ي� ��ة واإلق �ل �ي �م �ي��ة
امل �ت �م �ي ��زة ب �م �خ �ت �ل��ف م �س �ت��وي��ات �ه��ا
واخ� �ت� �ص ��اص ��ات� �ه ��ا ل �ل �ت��رك �ي��ز ع�ل��ى
فئة الشباب ال��واع��د ال��ذي��ن ه��م ق��ادة
املستقبل والحرص على تضمينهم

الخراط :التخطيط
االستراتيجي
لألجهزة
العليا للرقابة
لدعم النزاهة
والشفافية

رئيس ديوان املحاسبة باإلنابة عادل الصرعاوي

ك � �م � �ك � ��ون أس � � ��اس � � ��ي ف � � ��ي ال� �خ� �ط ��ط
والتوجهات االستراتيجية القادمة
للمنظمة العربية.
كما دعا إلى غرس القيم السامية
ف� �ي� �ه ��م م � �ث ��ل ح � �م ��اي ��ة امل � � � ��ال ال � �ع ��ام
وال �ن��زاه��ة وال�ش�ف��اف�ي��ة وغ �ي��ره��ا من
القيم األس��اس�ي��ة ال�ت��ي ي�ق��وم عليها
عملنا الرقابي وهي القيم األصيلة
ال�ت��ي غرسها فينا اآلب ��اء واألج ��داد
ف��ي امل��اض��ي وك��ان��وا لها خير مثال
وق ��دوة ح�ت��ى ي�ك��ون ه ��ؤالء الشباب
خط الدفاع األساسي للذود عن املال
العام وحمايته في املستقبل.
وأش � � ��ار إل � ��ى م� �ش ��ارك ��ة ن �خ �ب��ة م��ن
طلبة جامعة الكويت في تخصصات
املحاسبة والحقوق في امللتقى لتتاح
ل� �ه ��م ف� ��رص� ��ة ال � ��وق � ��وف ع� �ل ��ى أح� ��دث
امل�س�ت�ج��دات ف��ي العمل ال��رق��اب��ي على
أرض ال � ��واق � ��ع م� �ب ��اش ��رة واك �ت �س ��اب

جانب من املشاركني في املؤتمر

عبداللطيف الخراط

الخبرة العملية التي تدعم الجوانب
النظرية في دراستهم.
وذكر أن األجهزة الرقابية مطالبة
ب �ت �ن �م �ي ��ة وت � �ط� ��وي� ��ر آل� � �ي � ��ات ال �ع �م��ل
وتوسيع آفاق التعاون على األصعدة
وامل �س �ت ��وي ��ات ك ��اف ��ة ل�ل�اس �ت �ف��ادة م��ن
ال� �ت� �ج ��ارب وال� �خ� �ب ��رات ال �ث ��ري ��ة ح��ول
ال �ع��ال��م مل��واج �ه��ة ال�ت�ح��دي��ات ال��راه�ن��ة
واملستقبلية داعيا إلى زيادة الجهود
ن�ح��و تنمية وت�ط��وي��ر آف ��اق ال�ت�ع��اون
ال � �ث � �ن ��ائ ��ي م � ��ع األج � � �ه� � ��زة ال �ش �ق �ي �ق��ة
والصديقة.
ودع� ��ا إل ��ى دع ��م امل�ن�ظ�م��ة ال�ع��رب�ي��ة
ل�ل�أج� �ه ��زة ال �ع �ل �ي��ا ل� �ل ��رق ��اب ��ة امل��ال �ي��ة
وامل�ح��اس�ب��ة وم�ع��اون�ت�ه��ا ف��ي تحقيق
أن�ش�ط�ت�ه��ا وب��رام �ج �ه��ا ف ��ي امل �ج��االت
كافة والعمل على فتح أبواب جديدة
ل � �ل � �ت � �ع ��اون ال � �ف� ��اع� ��ل م � ��ع امل �ن �ظ �م ��ات
الرقابية اإلقليمية واملنظمة الرئيسة

اإلن � �ت� ��وس� ��اي ف� �ض�ل�ا ع� ��ن امل �ن �ظ �م��ات
املتخصصة التي تسهم مباشرة في
دعم العمل املهني الرقابي مثل البنك
الدولي واالتحاد الدولي للمحاسبني
مما يسهم في تفعيل وتنمية قدرات
األج �ه��زة ال��رق��اب �ي��ة وأدائ� �ه ��ا ملهامها
ال ��رق ��اب �ي ��ة ب��أع �ل��ى ق � ��در م ��ن ال �ك �ف��اءة
واملهنية واملصداقية.
وأش � � � ��ار إل� � ��ى ع� �ق ��د ن � � ��دوة ع�ل�م�ي��ة
مشتركة ح��ول ال�ت�ح��ول م��ن األس��اس
ال�ن�ق��دي إل��ى ن�ظ��ام االس�ت�ح�ق��اق على
هامش امللتقى بالتعاون بني الديوان
ووزارة املالية والبنك الدولي لعرض
تجارب كل جهة للوصول إلى نتائج
مشتركة بهذا الشأن.
وأض � ��اف أن ه �ن��اك ت �ح��دي��ا ك�ب�ي��را
يواجه اإلدارة املالية في ال��دول وهو
ال �ت �ح ��ول م ��ن األس � � ��اس ال �ن �ق ��دي إل��ى
نظام االستحقاق والكويت جادة في

تطبيق ه��ذا النظام مطالبا الجهات
الرقابية بتهيئة أنفسها للتعامل مع
هذا النظام.
التخطيط االستراتيجي
من جانبه قال األمني العام للمنظمة
العربية لألجهزة العليا للرقابة املالية
وامل�ح��اس�ب��ة اإلن �ت��وس��اي عبداللطيف
ال� � �خ � ��راط ف� ��ي ك �ل �م �ت��ه خ �ل ��ال امل �ل �ت �ق��ى
إن ال �ت �خ �ط �ي��ط االس� �ت ��رات� �ي� �ج ��ي ع�ل��ى
مستوى األجهزة العليا للرقابة يمثل
آل�ي��ة مثلى ل�ق�ي��ادة وت��وج�ي��ه ومتابعة
ت�ج�س�ي��م ال �خ �ي��ارات ال �ك �ب��رى امل�ت�ص�ل��ة
بتفعيل دور الجهاز في مجال املساءلة
ودعم النزاهة والشفافية وحماية املال
ال� �ع ��ام ف �ض�ل�ا ع ��ن ت �ن �س �ي��ق امل �ش��اري��ع
واألن� �ش� �ط ��ة امل �ت �ص �ل��ة ب ��دع ��م ال� �ق ��درات
املهنية واملؤسسية.
أما على مستوى منظمة اإلنتوساي

واملنظمات اإلقليمية التابعة لها فأفاد
ال�خ��راط ب��أن التخطيط االستراتيجي
ي �ت �ي ��ح ال� �ت ��وج� �ي ��ه األن � �س � ��ب ل� �ل� �م ��وارد
واملشاريع وامل�ب��ادرات لفائدة األجهزة
ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��رق��اب��ة ب �م��ا ي �م �ك��ن م ��ن رف��ع
ق��درات �ه��ا وت�ف�ع�ي��ل دوره � ��ا ك �م��ا تمكن
املتابعة والتقييم املستمر إلن�ج��ازات
املخطط من تعديل البرامج ومالءمتها
لخصوصية وتطور حاجيات األجهزة
وه � ��و األم� � ��ر ال� � ��ذي ي �ض �م��ن اس �ت��دام��ة
وزي� � � � ��ادة األث � � ��ر امل� ��رج� ��و م� ��ن ورائ � �ه� ��ا.
وأض ��اف أن التخطيط االستراتيجي
ترسخ كآلية عمل في املنظمة العربية
من خالل تركيز فريق عمل دائم يعنى
ب��ال�ت�خ�ط�ي��ط االس �ت��رات �ي �ج��ي ب��رئ��اس��ة
دي � � � ��وان امل� �ح ��اس� �ب ��ة ب � ��دول � ��ة ال �ك ��وي ��ت
واع �ت �م��اد م �ب��دأ اإلب �ل��اغ ال �س �ن��وي عن
ن�ت��ائ��ج ال�خ�ط��ط ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة للمجلس
التنفيذي للمنظمة.
وأش ��ار ف��ي ه��ذا ال�ص��دد إل��ى حرص
امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة ع �ل��ى ات �ب ��اع أف�ض��ل
امل� �م ��ارس ��ات ال ��دول� �ي ��ة ط �ق ��در اإلم �ك ��ان
السيما تلك املعتمدة من قبل مبادرة
تنمية اإلنتوساي.
وأش� ��اد ب�م��واك�ب��ة دي� ��وان املحاسبة
ب��دول��ة ال �ك��وي��ت ال �ت �ط��ورات ال�ع�ص��ري��ة
التي تشهدها مختلف مجاالت العمل
ال ��رق ��اب ��ي واالس� �ت� �ف ��ادة م ��ن ال�ت�ق�ن�ي��ات
واألس��ال �ي��ب ال�ح��دي�ث��ة إلن �ج��از م�ه��ام��ه
الرقابية بمزيد من الفعالية والجودة.
ي � � ��ذك � � ��ر أن م � �ل � �ت � �ق� ��ى ال� �ت� �خ� �ط� �ي ��ط
االس �ت��رات �ي �ج��ي ل�ل�م�ن�ظ�م��ات ال��رق��اب�ي��ة
يستضيفه دي��وان املحاسبة الكويتي
وي� � �س� � �ت� � �ع � ��رض ع� � �ل � ��ى م� � � � ��دى ي ��وم �ي�ن
ت �ج��رب��ة امل �ن �ظ �م��ة ال �ع��رب �ي��ة ل�لأج �ه��زة
ال �ع �ل �ي��ا ل �ل��رق��اب��ة امل ��ال �ي ��ة وامل �ح��اس �ب��ة
األرابوساي في إعداد وتنفيذ خطتها
االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة وت �ب��ادل ال �خ �ب��رات مع
املنظمات الرقابية األخرى.
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كيري يثمن دور الكويت االنساني
ومساعيها لتخفيف معاناة الالجئين
ث �م��ن وزي � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة األم��ري �ك��ي
ج � ��ون ك� �ي ��ري ال � �ت � ��زام دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
وع�ط��اءات�ه��ا االن�س��ان�ي��ة املستمرة في
س�ب�ي��ل ت�خ�ف�ي��ف امل �ع��ان��اة االن �س��ان �ي��ة
ب ��ال� �ع ��ال ��م الس� �ي� �م ��ا ت � �ج ��اه ال�ل�اج �ئ�ي�ن
السوريني.
ج � ��اء ذل � ��ك خ �ل��ال ك �ل �م��ة ادل� � ��ى ب�ه��ا
كيري الليلة قبل املاضية ف��ي الحفل
الخيري السنوي ال 11الذي استضافه
السفير الكويتي في واشنطن الشيخ
س� ��ال� ��م ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �ج� ��اب� ��ر ال �ص �ب ��اح
وح��رم��ه ال�ش�ي�خ��ة ري �م��ا ال �ص �ب��اح في
مقر اقامتهما بالتعاون مع مؤسسة
ال� �ك ��وي ��ت  -أم ��ري� �ك ��ا وذل� � ��ك ب �ح �ض��ور
ع ��دد م��ن ك �ب��ار ال�ش�خ�ص�ي��ات املحلية
األم ��ري� �ك� �ي ��ة وامل � �س� ��ؤول�ي��ن ال ��دول� �ي�ي�ن
رفيعي املستوى املشاركني في الحفل
ال��ذي حصد مليون دوالر أمريكي تم
تقديمها الى املفوضية السامية لألمم
املتحدة لشؤون الالجئني.
وأشاد كيري بتاريخ دولة الكويت
قائال انه يمكن ترجمة قصة الكويت
من خالل التالحم الذي اظهره الشعب
ال �ك��وي �ت��ي وأم � �ي� ��ره ح� �ض ��رة ص��اح��ب
السمو الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح بعد التفجير االرهابي الذي
استهدف مسجد االم��ام ال�ص��ادق في
ي��ون �ي��و امل��اض��ي م��ؤك��دا ان «ال �ك��وي��ت
أظهرت مثاال مميزا للتالحم ومقاومة
ال �ش��ر ال� ��ذي ي �ه��دف ال ��ى خ �ل��ق ال�ف��رق��ة
ونشر فلسفة الكراهية».
وق� ��ال ف��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق «ه� ��ذه هي
ال�ك��وي��ت ال �ت��ي ق��دم��ت ح�ت��ى اآلن أكثر
من 3ر 1مليار دوالر ملساعدة الشعب
السوري املنكوب» من خالل مؤتمرات
امل��ان �ح�ين ال �ث�لاث��ة ال �ت��ي استضافتها

السفير الشيخ سالم عبدالله الجابر وحرمه مع وزير الخارجية األمريكي

دول��ة الكويت منذ ان��دالع الكارثة في
سوريا عام .2011
واعرب كيري عن تقديره وامتنانه
ل� � �ل � ��دور ال� �ك ��وي� �ت ��ي ب� ��ال � �ق� ��ول «ب ��اس ��م
رئ � �ي� ��س ال � � ��والي � � ��ات امل � �ت � �ح� ��دة ب � � ��اراك
أوباما والحكومة والشعب األمريكي
أت �ق��دم ل��دول��ة ال�ك��وي��ت ب�ج��زي��ل الشكر
واالم � �ت � �ن� ��ان ل �ت��وف �ي��ره��ا ال �ك �ث �ي��ر م��ن
الفرص االستثمارية لكبرى الشركات
األمريكية».
من جهته اش��اد نائب األم�ين العام
ل�لأم��م امل �ت �ح��دة ال �ي��ان ال �ي��ان �س��ون في
ك �ل �م��ة م �م��اث �ل��ة ب � ��دور دول � ��ة ال �ك��وي��ت
اإلن �س��ان��ي ع �ل��ى ال �س��اح �ت�ين ال�ع��امل�ي��ة
وال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وج �ه��ود سفير دول��ة
الكويت لدى الواليات املتحدة الشيخ
سالم عبدالله الجابر الصباح وحرمه
الشيخة ريما مؤكدا ان دولة الكويت
أصبحت «بطلة االنسانية وان أميرها
قوتها الدافعة».
واعتبر اليانسون اختيار الشيخة

ريما الصباح سفيرة للنوايا الحسنة
للمفوضية السامية ب��األم��م املتحدة
ل �ش��ؤون ال�لاج �ئ�ين م�ط�ل��ع ه ��ذا ال �ع��ام
«س �ي �ث��ري ال�ع�م��ل ال�ت�ط��وع��ي ف��ي ه��ذه
األوقات العصيبة التي يمر بها العالم
لتمتعها بصفتي الشغف والعاطفة
تجاه عمل الخير».
وق��ال امل�س��ؤول ال��دول��ي ال��ذي تسلم
م �ب �ل ��غ امل � �ل � �ي ��ون دوالر ري� � ��ع ال �ح �ف��ل
الخيري ان الحرب في سوريا لها آثار
سلبية مدمرة على املنطقة «السيما
ال��دول املجاورة التي تستقبل ماليني
الالجئني السوريني».
من جانبه ثمن سفير دولة الكويت
ل��دى ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال�ش�ي��خ سالم
عبدالله الجابر الصباح دور الجهات
املشاركة في الحفل الخيري السنوي
الذي تنظمه مؤسسة الكويت  -أمريكا
ل�ل�ع��ام ال 11ع�ل��ى ال �ت��وال��ي وال �ه��ادف
ال��ى جمع التبرعات لصالح القضايا
االن �س��ان �ي��ة ف��ي ال �ع��ال��م م��ؤك��دا ال �ت��زام

دول ��ة ال �ك��وي��ت ب��ال�ق�ض��اي��ا االن�س��ان�ي��ة
العاملية السيما الشعب السوري الذي
تبرعت ل��ه الكويت بمبلغ 3ر 1مليار
دوالر خالل مؤتمرات املانحني الثالثة
التي استضافتها.
وق� � ��ال ان «ال� � �ت � ��زام دول� � ��ة ال �ك��وي��ت
بمساعدة املحتاجني حول العالم توج
بتكريم األمم املتحدة لحضرة صاحب
ال �س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد امل� �ف ��دى ح�ف�ظ��ه
ال� �ل ��ه ورع � � ��اه م ��ن خ �ل��ال م �ن��ح س �م��وه
لقب (ق��ائ��د للعمل االن�س��ان��ي) ودول��ة
ال �ك ��وي ��ت (م ��رك ��ز ل �ل �ع �م��ل االن �س ��ان ��ي)
خالل االحتفالية املقامة في مقر األمم
املتحدة في سبتمبر من عام .»2014
واضاف الشيخ سالم ان الوضع في
منطقة الشرق األوس��ط «ي��زداد سوءا
ي��وم��ا بعد ي��وم» مشيرا ال��ى ال�ك��وارث
االن �س ��ان �ي ��ة ال� �ت ��ي ع �ص �ف��ت ب��ال�ش�ع��ب
ال � � �س � ��وري وه� � ��و ي � �ن� ��زح ال� � ��ى ال � �ق� ��ارة
األوروب�ي��ة وامل��آس��ي التي رأيناها في
البحر والسواحل وسكك الحديد».
وأك� ��د «ل �ه��ذا ن�ظ�م�ن��ا ه ��ذا ال�ت�ج�م��ع
ال �خ �ي��ري ال ��ذي ن �ح��اول م��ن خ�لال��ه ان
نساهم في التخفيف من مآسيهم».
وب� ��دوره� ��ا أك � ��دت س �ف �ي��رة ال �ن��واي��ا
الحسنة للمفوضية ال�س��ام�ي��ة لألمم
امل �ت �ح��دة ل �ش��ؤون ال�لاج �ئ�ين الشيخة
ريما الصباح والتي استطاعت جمع
أكثر من  16مليون دوالر خالل العقد
املنصرم لصالح القضايا اإلنسانية
ح��ول ال�ع��ال��م ان ه��ذا ال�ح�ف��ل ال�خ�ي��ري
«ي��أت��ي تكريما لجهود األم��م املتحدة
وب � � ��األخ � � ��ص امل � �ف� ��وض � �ي� ��ة ال� �س ��ام� �ي ��ة
ل �ل �م �س��اع��دات ال �ت��ي ت �ق��دم �ه��ا ل�ص��ال��ح
ال�ش�ع��ب ال �س��وري وال�لاج�ئ�ين داخلها
وخارجها».

هيئة الرياضة :قرار االيقاف خطط له
محليا ونفذ خارجيا
رفض مجلس إدارة الهيئة العامة
للرياضة ام��س ق��رار اللجنة األوملبية
ال ��دول �ي ��ة ب��إي �ق��اف ال �ن �ش��اط األومل �ب��ي
ال��ري��اض��ي ل��دول��ة ال �ك��وي��ت ب�س�ب��ب ما
اس �م �ت��ه "ت� �ع ��ارض ال �ق ��وان�ي�ن امل�ح�ل�ي��ة
للكويت مع امليثاق األوملبي".
واعتبر املجلس في بيان له القرار
بأنه ظالم ومجحف «خطط له داخليا
ونفذ خارجيا والذي ظهر جليا خالل
االجتماع الذي عقد في لوزان بني وفد
ال �ك��وي��ت وال�ل�ج�ن��ة األومل �ب �ي��ة ال��دول�ي��ة
حيث كان هذا االجتماع ما هو إال ذر
الرماد في العيون".
واض� � ��اف امل �ج �ل��س إن ه� ��ذا ال �ق ��رار
ال�ظ��ال��م "يسعى إل��ى امل�س��اس بحقوق
ال �ش �ب��اب ال ��ري ��اض ��ي ال �ك��وي �ت��ي وإل ��ى
تقويض حق دولة الكويت في الحفاظ

ع �ل��ى س� �ي ��ادة واس� �ت� �ق�ل�ال ق��وان �ي �ن �ه��ا
وف � � ��رض وص� ��اي� ��ا خ ��ارج� �ي ��ة ع �ل �ي �ه��ا"
م �ح �م�لا أط ��راف ��ا ع� ��دة "ف� ��ي م�ق��دم�ت�ه��ا
امل�ج�ل��س األومل �ب��ي اآلس �ي��وي واللجنة
األومل � �ب � �ي� ��ة ال �ك ��وي �ت �ي ��ة واالت � � �ح� � ��ادات
ال��ري��اض �ي��ة ال ��داع� �م ��ة ل �ه �م��ا وك� ��ل م��ن
وض � ��ع م �ص��ال �ح��ه ال �ش �خ �ص �ي��ة ف ��وق
امل�ص�ل�ح��ة ال�ع�ل�ي��ا ل�ل�ك��وي��ت مسؤولية
م � ��ا آل � � ��ت إل � �ي � ��ه األم � � � � ��ور م � ��ن إي � �ق� ��اف
النشاط الرياضي م��ن خ�لال شكاوى
للمنظمات الرياضية الخارجية في
مكاتبات متوالية".
وت ��اب ��ع ال �ب �ي��ان ان ذل� ��ك "أدى إل��ى
إدخ ��ال ال�ك��وي��ت ف��ي دائ ��رة ال�خ�لاف��ات
وال �ن��زاع��ات م��ع امل�ن�ظ�م��ات ال��ري��اض�ي��ة
الدولية".
وأوض� ��ح م�ج�ل��س إدارة ال�ه�ي�ئ��ة أن

الكويت لم تبخل يوما في تقديم كافة
أن ��واع ال��دع��م ل�ل��ري��اض��ة وال��ري��اض�ي�ين
ح � �ي� ��ث وف � � � ��رت ل �ل �م �ج �ل ��س األومل � �ب � ��ي
اآلس� �ي ��وي امل �ق��ر ال�ل�ائ ��ق ف �ي �م��ا ق��دم��ت
الدعم ال�لازم ألبنائها الرياضيني من
أج��ل تقلدهم املناصب ال��دول�ي��ة حتى
وص� �ل ��وا إل� ��ى رئ ��اس ��ة ت �ل��ك امل�ن�ظ�م��ات
"الذين بدال من أن يقفوا في الدفاع عن
ال��ري��اض��ة الكويتية ك��ان��وا مساهمني
وم� �ش ��ارك�ي�ن م ��ع امل �ن �ظ �م��ات ال��دول �ي��ة
ف��ي اص ��دار ق ��رار اإلي �ق��اف ال ��ذي يمس
اس�ت�ق�لال ال�ك��وي��ت وس �ي��ادة قوانينها
ح �ي��ث غ� ��اب ع ��ن ه� ��ذا ال � �ق� ��رار م�ف�ه��وم
ال� �ع ��دال ��ة واإلن � �ص � ��اف ف ��ي ح ��ق دول ��ة
الكويت".
وأكد مجلس إدارة الهيئة مواصلة
م �س �ي��رت��ه ن �ح ��و ال � ��دف � ��اع ع� ��ن ح �ق��وق

الحركة الرياضية في الكويت وسيادة
ق��وان�ي�ن ال��دول��ة واس�ت�ق�لال�ه��ا واض�ع��ا
نصب عينيه جميع االعتبارات وهي
ف��رص��ة ملعالجة ك��اف��ة االخ �ت�ل�االت في
م �ع �ظ��م األل � �ع� ��اب ال��ري��اض �ي��ة ووض ��ع
اآلليات والخطوات التي تضع الحركة
ال ��ري ��اض �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة ف ��ي م �س��اره��ا
الصحيح.
واعرب املجلس عن أمله في أن يقف
أبناء الكويت املخلصني صفا واح��دا
ف��ي م��واج�ه��ة ك��ل م��ن ت�س��ول ل��ه نفسه
العبث باستقاللية واحترام القوانني
الرياضية الكويتية وسيادتها.
وك � ��ان امل �ج �ل��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي للجنة
األوملبية الدولية قد اعلن في جنيف
ال� � �ي � ��وم "ت� �ع� �ل� �ي ��ق ع � �ض ��وي ��ة ال �ل �ج �ن��ة
االوملبية الكويتية اعتبارا من االمس.
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الخالد :نساند السعودية
ضد من يحاول المساس
بأمنها
أك � � ��د ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال � ��وزراء وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة الشيخ
م� �ح� �م ��د ال � �خ� ��ال� ��د وق� � � ��وف دول � ��ة
الكويت التام مع اململكة العربية
ال �س �ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة ت �ج��اه كل
م� ��ن ي � �ح� ��اول امل � �س� ��اس ب��أم �ن �ه��ا
واستقرارها.
واس � �ت � �ن � �ك� ��ر ال � �ش � �ي� ��خ م �ح �م��د
الخالد في برقية عزاء ومواساة
ب�ع�ث�ه��ا إل� ��ى ول ��ي ال �ع �ه��د ن��ائ��ب
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � ��وزراء وزي ��ر
ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب��امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
ال � �س � �ع ��ودي ��ة ال �ش �ق �ي �ق ��ة األم� �ي ��ر
محمد ب��ن نايف ب��ن عبدالعزيز
آل س � �ع� ��ود ال� �ج ��ري� �م ��ة ال� �ن� �ك ��راء
للتفجير اإلره��اب��ي البشع الذي
وقع في مسجد املشهد بنجران
وأدى إل��ى اس�ت�ش�ه��اد اث�ن�ين من
املصلني وإصابة آخرين.
ودع � ��ا امل ��ول ��ى ال �ع �ل��ي ال �ق��دي��ر

الشيخ محمد الخالد

أن ي�ت�غ�م��د ال �ش �ه �ي��دي��ن ب��واس��ع
رحمته وأن يمن على املصابني
بالشفاء العاجل ويحفظ اململكة
ال �ع��رب �ي��ة ال �س �ع��ودي��ة ال�ش�ق�ي�ق��ة
م�ل�ك��ا وح �ك��وم��ة وش�ع�ب��ا م��ن كل
سوء ومكروه.

جلسة في المنامة عن الجهود
اإلنسانية لسمو األمير
قال عميد السلك الدبلوماسي
سفير دول��ة الكويت لدى مملكة
البحرين الشيخ ع��زام الصباح
ان ال��ري��ادة االنسانية واالممية
لسمو امير البالد الشيخ صباح
االح� �م ��د س �ت �ك��ون ح ��اض ��رة في
منتدى حوار املنامة.
وأض � � � ��اف ال� �س� �ف� �ي ��ر ع� � � ��زام ان
ج �ل �س��ة خ��اص��ة ض �م��ن ج�ل�س��ات

ح ��وار امل�ن��ام��ة ال�ت��ي س�ت�ب��دأ ي��وم
ال �ج �م �ع��ة امل �ق �ب ��ل س �ت �س �ت �ع��رض
امل � � �س� � ��اع� � ��دات ودور ال � �ك ��وي ��ت
االن �س��ان��ي ت �ج��اه م�خ�ت�ل��ف دول
العالم.
وذكر ان هذه الجلسة ستعقد
بالتنسيق ب�ين اللجنة املنظمة
مل �ن �ت��دى ح � ��وار امل �ن��ام��ة وم�ك�ت��ب
االمم املتحدة االنمائي.

الجاراهلل :الكويت تحشد دوليا
للفوز بعضوية مجلس األمن
قال نائب وزير الخارجية خالد
الجارالله إن جهود دول��ة الكويت
متواصلة لحشد التأييد الدولي
لها في االنتخابات املقبلة ملجلس
األمن الدولي لحصد عضوية غير
دائمة في املجلس عام .2018
وأض � � � � � � � � ��اف ال � � � �ج� � � ��ارال � � � �ل� � � ��ه أن
اس �ت �ع��دادات ال�ك��وي��ت الن�ت�خ��اب��ات
م �ج �ل��س االم� � ��ن ل� ��م ت �ت��وق ��ف ع�ل��ى
االط �ل��اق وه ��ي ع �ل��ى ك��ل م�س�ت��وى
وف � ��ي ك� ��ل ق� � � ��ارات ال� �ع ��ال ��م ل�ح�ش��د
ال� �ت ��أي� �ي ��د وال � ��دع � ��م ل� �ه ��ا ف� ��ي ه ��ذه
االنتخابات.
وأوض � � ��ح أن ال� �ك ��وي ��ت ت�ت�ط�ل��ع
ل�ي�ك��ون ل�ه��ا دور م��ؤث��ر وب ��ارز في
ع ��ام ��ي  2019 - 2018س� � ��واء ف��ي
مسار النقاش او مسار ال�ق��رارات
ف��ي م�ج�ل��س االم� ��ن ال ��دول ��ي .وع��ن
دع� ��وات ال �ك��وي��ت ل�ت�ط��وي��ر ميثاق
االم � � ��م امل� �ت� �ح ��دة وم �ج �ل ��س االم� ��ن
ال ��دول ��ي ذك ��ر أن ال �ج �ه��ود حثيثة

ل�ت�ط��وي��ر االم ��م امل �ت �ح��دة ومجلس
االم ��ن م��ؤك��دا ان للكويت نصيبا
م ��ن ه ��ذه ال �ج �ه��ود وت��دع �م �ه��ا من
منطلق ان يتمكن م�ج�ل��س االم��ن
م��ن ال �خ ��روج م��ن ال ��دائ ��رة املغلقة
الصعبة ال�ت��ي ال ت��ؤث��ر ك�ث�ي��را في
االح ��داث ال��دول�ي��ة وذل��ك م��ن خالل
تطبيق إصالحات دولية.
وردا ع �ل��ى س � ��ؤال ع ��ن ال ��دول ��ة
التي ستستضيف املؤتمر الرابع
للمانحني لدعم الشعب السوري
أف � � � ��اد ال � �ج� ��ارال � �ل� ��ه ب � � ��أن امل ��ؤت� �م ��ر
ال ��راب ��ع س�ت�س�ت�ض�ي�ف��ه ال �ع��اص �م��ة
البريطانية لندن.
يذكر أن مجلس االم��ن الدولي
يتألف م��ن  15دول��ة ع�ض��وا منها
خ� �م ��س دائ � �م� ��ة ال� �ع� �ض ��وي ��ة وه ��ي
روس � �ي � ��ا وام� ��ري � �ك� ��ا وب ��ري �ط��ان �ي ��ا
وف ��رن� �س ��ا وال � �ص�ي��ن وع � �ش ��ر غ�ي��ر
دائمة تنتخبها الجمعية العامة
ملدة سنتني.

24

األخيرة

aldostoor

األربعاء  15محرم  28 . 1437أكتوبر  -2015العدد 705

مساعدات إغاثية كويتية
لالجئين اليمنيين
أع� �ل� �ن ��ت ج �م �ع �ي��ة ال � �ه�ل��ال االح� �م ��ر
الكويتية توزيعها مواد غذائية على
الالجئني اليمنيني املوجودين بوالية
بونت الند شمال شرق الصومال.
وق � � � � ��ال رئ� � �ي � ��س ال� � ��وف� � ��د اإلغ � ��اث � ��ي
ل � � �ل � � �ص � ��وم � ��ال ال � � �ت� � ��اب� � ��ع ل� �ل� �ج� �م� �ع� �ي ��ة
ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن ال � �ع � ��ون ف � ��ي ت �ص��ري��ح
صحافي إن فريق الجمعية املوجود
ه�ن��اك وزع امل�س��اع��دات اإلغ��اث�ي��ة على
 2300اسرة يمنية في مخيم الالجئني
في مدينة بوصاصو.
وأض��اف ال�ع��ون أن املخيمات التي
وزع ��ت امل� ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة ف�ي�ه��ا شملت
م �خ �ي �م��ات ب ��وص ��اص ��و وع �ي��ن ط��اه��ر
وكلبير ول�ي��اه��و والل��ه ك��رن موضحا
أن اح �ت �ي��اج��ات ال�ل�اج �ئ�ي�ن ال�ي�م�ن�ي�ين
تتطلب تضافر ك��ل ج�ه��ود املنظمات
االنسانية.

حماية البيئة
تبحث التجارة
غير المشروعة
للفهد الصياد

مسابقة لتوثيق الكائنات
البحرية بسواحل الكويت
أع� �ل� �ن ��ت ال �ج �م �ع �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
ل �ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة إط �ل��اق ب��رن��ام��ج
حقلي لتوثيق وتصوير الكائنات
ال � �ب � �ح� ��ري� ��ة ب� � �س � ��واح � ��ل ال � �ك ��وي ��ت
ل �ل �م �ص��وري��ن امل �ح �ت��رف�ين وال �ه ��واة
للمشاركة ف��ي مسابقة التصوير
ال � �ف� ��وت� ��وغ� ��راف� ��ي ا`ل� � � � � �ـ 11ل �ل �ح �ي��اة
الفطرية .2015
وق � � � ��ال رئ � �ي� ��س ل� �ج� �ن ��ة ح �م��اي��ة
ال� �ح� �ي ��اة ال �ف �ط��ري��ة ف ��ي ال�ج�م�ع�ي��ة
ال� ��دك � �ت� ��ور م � �ن� ��اف ب �ه �ب �ه��ان��ي ف��ي
تصريح لكونا إن اللجنة تعتزم
ت�ن�ظ�ي��م ي ��وم م �ف �ت��وح ل�ل�م�ص��وري��ن
ال��راغ�ب�ين ب��امل�ش��ارك��ة ف��ي فعاليات
م �س��اب �ق��ة ال� �ت� �ن ��وع األح� �ي ��ائ ��ي ف��ي
ال� �س ��واح ��ل ال �ك��وي �ت �ي��ة ال� � � �ـ 11ي��وم
ال �س �ب��ت امل �ق �ب��ل وي �ت �ض �م��ن رح �ل��ة
حقلية إلى سواحل ابراج الكويت.
واض � ��اف ب�ه�ب�ه��ان��ي أن ال��رح�ل��ة
س �ت �ك��ون م �ش �م��ول��ة ب �ش��رح علمي

جانب من مراسم توزيع املساعدات

فريق الغوص يكرم لجنة
إزالة التعديات

أكدت الجمعية الكويتية
ل �ح �م��اي��ة ال �ب �ي �ئ��ة ح��رص �ه��ا
على الحفاظ على مكونات
ال � � �ت � � �ن � ��وع االح � � �ي� � ��ائ� � ��ي ف��ي
ال�ب�لاد والتوعية ف��ي كيفية
ال �ت �ع��ام��ل م ��ع االت� �ج ��ار غير
امل�ش��روع ف��ي الفهد الصياد
الشيتا.
وق ��ال ��ت رئ �ي �س��ة مجلس
ادارة ال �ج �م �ع �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
ل� �ح� �م ��اي ��ة ال� �ب� �ي� �ئ ��ة وج � � ��دان
ال �ع �ق ��اب ل �ك��ون��ا ان ال �ه��دف
م��ن م �ش��ارك��ة ال�ج�م�ع�ي��ة في
ورش� � ��ة ع �م��ل االت � �ج� ��ار غ�ي��ر
املشروع في الفهد الصياد-
ش� �ي� �ت ��ا ال � �ت� ��ي س �ت �ع �ق ��د ف��ي
ال�ك��وي��ت ه��و تنفيذ اتفاقية
س ��اي� �ت ��س وامل� �س ��اه� �م ��ة ف��ي
ت�ط�ب�ي��ق ت��وص �ي��ات م��ؤت�م��ر
اط� � ��راف س��اي �ت��س ال �خ��اص��ة
باملحافظة على الشيتا.

جانب من أعمال إزالة ميناء عشيرج

اع �ل��ن ف��ري��ق ال �غ ��وص ال�ك��وي�ت��ي
ب��امل�ب��رة ال�ت�ط��وع�ي��ة ال�ب�ي�ئ�ي��ة عزمه
اقامة حفل في موقع ميناء عشيرج
تكريما للمشاركني من لجنة إزالة
التعديات التابعة ملجلس ال��وزراء
وجهدهم في إزال��ة ميناء عشيرج
ال � ��ذي ك� ��ان س �ب �ب��ا ل �ت �ل��وث ال�ب�ي�ئ��ة

ال�ب�ح��ري��ة وال �س��اح�ل �ي��ة ف��ي ج�ن��وب
جون الكويت.
وق � � � ��ال رئ � �ي � ��س ال � �ف� ��ري� ��ق ول� �ي ��د
ال� �ف ��اض ��ل ف ��ي ت �ص��ري��ح ل �ك��ون��ا ان
لجنة إزالة التعديات اكملت عامها
الثالث النجاز هذا املشروع وازالة
م�ي�ن��اء ع�ش�ي��رج ال ��ذي ك ��ان جاثما
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ع� �ل ��ى ق� �ي� �ع ��ان وس � ��واح � ��ل ج �ن��وب
ال �ك��وي��ت م� ��دة  30ع��ام��ا ب�م�س��اح��ة
ق��دره��ا 172ال ��ف متر م��رب��ع مسببا
ت �ل��وث��ا ب�ي�ئ�ي��ا ك �ب �ي��را م ��ا ادى ال��ى
تدمير الكائنات البحرية.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

د.مناف بهبهاني

وت �ش��ري �ح��ي ل �ل �ك��ائ �ن��ات ال �ب �ح��ري��ة
ف��ي ال �ب�لاد منها امل �ح��ار وال�ق��واق��ع
وال ��دي ��دان وال �ط �ح��ال��ب وال�ق�ب��اق��ب
وال ��روب� �ي ��ان واالس� �م ��اك وال �ط �ي��ور
واالس�ف�ن��ج وغ�ي��ره��ا م��ن الكائنات
الساحلية في دولة الكويت.

الوفيات
• عايد سمير عشيران العنزي 82 ،عامًا( ،شيع) ،رج��ال :الفردوس ،ق،9
ش��ارع عائشة أم املؤمنني ،م ،29تلفون ،99890966 :ن�س��اء :صباح الناصر ،ق،3
ش ،16م ،18تلفون99455885 :
• شما محمد املرجي الرشيدي ،زوج��ة :غايب جعيالن بن صبح70 ،
عامًا( ،شيعت) ،رجال :الفردوس ،ق ،4مقابل صباح الناصر ،ديوان غايب بن صبح،
تلفون ،55877766 :نساء :عبدالله مبارك ،ق ،2ش ،216م ،36تلفون55734344 :
• أحمد شهاب عبدالرزاق الوهيب 73 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :الفيحاء ،ق،8
ش ،82م ،2تلفون ،22561322 :نساء :مشرف ،ق ،3ش ،5م ،13تلفون25381353 :
• هيا مطلق سالم املطيرات ،أرملة :ناصر محارب الحمود الهيد72 ،
عامًا( ،شيعت) ،رج��ال :األن��دل��س ،ق ،12ش ،30م ،27تلفون ،99669224 :نساء:
الفيحاء ،ق ،6ش التلمساني ،م ،5تلفون66099781 :
• فيصل عبدالله جاسم الفضالة 59 ،عامًا( ،شيع) ،رجال :الفيحاء ،ديوان
الفضالة ،ق ،8تلفون ،55444465 :نساء :الخالدية ،ق ،1ش طرابلس ،م8
• صديقة غضبان سلمان ،أرملة :حسني محمد علي دشتي 73 ،عامًا،
(تشيع التاسعة صباح اليوم) ،رج��ال :حسينية البلوشي ،الجابرية ،تلفون:
 ،90099978 - 66759806نساء :الرميثية ،ق ،4ش ،44م ،5حسينية العلوية أم
صادق ،تلفون99962300 - 50911222 :
• عبدالله محمد عبدالواحد األي��وب 65 ،عامًا( ،شيع) ،رج��ال :دي��وان
القناعات ،الشويخ ،تلفون ،66020205 :نساء :الدسمة ،ق ،3ش ،31م ،2تلفون:
99980088
• غلفيص محمد دهام العجمي 51 ،عامًا( ،يشيع بعد صالة عصر
اليوم بمقبرة الجهراء) ،رجال :الجهراء ،قسائم العيون ،ق ،3ش ،6م ،60تلفون:
 ،55322022نساء :سعد العبدالله ،ق ،4ش ،28م ،65تلفون55107070 :
• أح �م��د ع �ب��دال �س�لام ،ت��وف�ي��ق ال �ه �ن��دال 4 ،أع� ��وام( ،ش �ي��ع) ،الحسينية
الحيدرية ،الساملية ،ق ،10ش عمان خلف مستشفى الراشد ،تلفون99517895 :

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
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التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
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التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

