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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الكويت تودع رئيس األركان األسبق
الشيخ صالح المحمد
ودع ��ت ال�ك��وي��ت ال�ف��ري��ق م�ت�ق��اع��د ال�ش�ي��خ ص��ال��ح امل�ح�م��د الخالد
املحمد الصباح ال��ذي واف��اه األج��ل أم��س ع��ن عمر يناهز  84عاما
ك ��رس ن�ف�س��ه ف��ي معظمها م��ن أج ��ل ب �ن��اء وزي � ��ادة ق� ��درات الجيش
الكويتي منذ وقت مبكر.

تفاصيل (ص)02

ال إقرار ألي ميزانية قبل موافقة الجهاز

عبدالصمد :معارضو جهاز المراقبين
الماليين يتولون مناصب قيادية فيه
ق� � ��ال رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
والحساب الختامي النائب عدنان
ع �ب ��دال �ص� �م ��د ان ج � �ه� ��از امل ��راق� �ب�ي�ن
امل��ال�ي�ين يحتاج آل�ي��ة عمل واضحة
ف� � ��ي ال � �ف � �ت � ��رة امل� �ق� �ب� �ل ��ة وان ل �ج �ن��ة
امل � �ي ��زان � �ي ��ات س � ��وف ت ��أخ ��ذ ن �ت��ائ��ج
تقارير الجهاز ك��إح��دى املؤسسات
للموافقة على اي ميزانية حكومية
من عدمه مستقبال.
وقال عبدالصمد في تصريحات
ع �ق��ب اج� �ت� �م ��اع ال �ل �ج �ن��ة م ��ع ج �ه��از
امل ��راق� �ب�ي�ن امل ��ال� �ي�ي�ن مل �ت��اب �ع��ة دوره
واس �ت �ع��راض ال �خ �ط��وات التنفيذية
ل�ت�ط�ب�ي��ق ال� �ق ��ان ��ون ال� �خ ��اص ب ��ه أن

ه��ذا الجهاز الرقابي املهم قد خرج
ال� � ��ى ال� � �ن � ��ور ب� �ع ��د م � �خ� ��اض ط��وي��ل
وج� �ه ��ود ك �ب �ي��رة ل �ك��ن م ��ن امل��ؤس��ف
ان ب �ع��ض ال��ذي��ن ك��ان��وا م�ع��ارض�ين
القرار الجهاز قد تولوا مناصب فيه
وقدمنا لرئيس الجهاز مذكرة سبق
أن ق��دم �ه��ا ال �ب �ع��ض اع �ت��راض��ا على
ق��ان��ون ان �ش��اء ال �ج �ه��از ون��أم��ل منه
التحقيق فيها.
واضاف انه ال بد ان يكون للجهاز
دور ورأى في مراجعة قانون اعداد
امل �ي��زان �ي��ات ال �ع��ام��ة وال��رق��اب ��ة على
تنفيذها حيث ان بعض م��واد هذا
القانون جامدة وبحاجة الى مرونة

اليونسكو تحتفي باختيار
عبداهلل الجابر شخصية عالمية
ت�ش�ه��د ال �ع��اص �م��ة ال�ف��رن�س�ي��ة ال �ي��وم
احتفاال كبيرا بمناسبة اختيار منظمة
االم��م املتحدة للتربية والعلم والثقافة
(اليونسكو) للمغفور له الشيخ عبدالله
ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح شخصية ع��امل�ي��ة في
مجال الثقافة والتعليم .2015-2014
وق � ��ال س �ف �ي��ر ال �ك��وي��ت ل� ��دى ف��رن�س��ا
س ��ام ��ي ال �س �ل �ي �م��ان ان ال �ح �ف��ل س�ي�ق��ام
تحت رعاية امير البالد الشيخ صباح
األح � �م� ��د .واش � � ��ار ال � ��ى ان االح �ت �ف��ال �ي��ة
تأتي تكريسا لقرار املجلس التنفيذي

مل �ن �ظ �م��ة ال �ي��ون �س �ك��و ع �ل��ى إدراج اس��م
املغفور له الشيخ عبدالله الجابر ضمن
الشخصيات العاملية ال�ت��ي ت��رك��ت اث��را
ع �ل��ى اإلن �س��ان �ي��ة األم � ��ر ال � ��ذي س�ي�ت�ي��ح
امل �ج ��ال الل �ق ��اء م��زي��د م ��ن ال �ض ��وء أم ��ام
األوس ��اط الثقافية الفرنسية املرموقة
على القيم العلمية والثقافية والتربوية
امل�م�ث�ل��ة ف��ي ش�خ�ص�ي��ة ال ��راح ��ل ال�ش�ي��خ
عبدالله الجابر.
تفاصيل (ص)13

السكنية :توزيع % 39.9
من القسائم في المطالع
أع�ل�ن��ت امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
السكنية أن ال�ق�س��ائ��م ال�ح�ك��وم�ي��ة في
م� �ش ��روع ج �ن��وب امل� �ط�ل�اع اإلس �ك��ان��ي
التي تم توزيعها بلغت نسبتها 39.9
ف��ي امل�ئ��ة م��ن ال �ع��دد االج�م��ال��ي البالغ
 12177ل�ل�خ�ط��ة اإلس �ك��ان �ي��ة ق�ص�ي��رة
األجل للسنة املالية .2016-2015
وق � ��ال � ��ت امل� ��ؤس � �س� ��ة إن إج� �م ��ال ��ي

ال �ق �س��ائ��م ال �ح �ك��وم �ي��ة امل� ��وزع� ��ة ع�ل��ى
امل � � ��واط� � � �ن� �ي ��ن أص � � � �ح� � � ��اب ال � �ط � �ل � �ب� ��ات
االس �ك ��ان �ي ��ة ال� �ت ��ي وردت أول��وي �ت �ه��م
ح �س��ب ال �ت��اري��خ ف��ي م �ش��روع ج�ن��وب
امل�ط�لاع اإلس�ك��ان��ي حتى ال�ي��وم بلغت
 4864قسيمة حكومية.
تفاصيل (ص)15

كيال تكون عقبة في عرقلة املشاريع
الحكومية دون االخالل باملال العام
وترشيده.
وأك � ��د ع �ب��دال �ص �م��د أن ال�ل�ج�ن��ة
ت�ل�اح ��ظ ت� �ف ��اوت ك� �ف ��اءة االن �ظ �م��ة
املحاسبية بني االجهزة الحكومية
والب� � � � � ��د م � � ��ن ت � �ك � �ث � �ي� ��ف ال � �ج� ��ان� ��ب
االس� �ت� �ش ��اري واالرش� � � ��ادي امل�ل�ق��ي
على عاتق الجهاز كما نص عليه
قانون انشاءه.

تفاصيل (ص)03
جانب من اجتماع لجنة امليزانيات أمس

قناة المجلس

الوزيرة الصبيح:
 قرارات مهمة لتعديلالتركيبة السكانية قريبا
 عقوبات صارمة لتجاراإلقامات قريبا
تفاصيل (ص)11

ملف «الدستور»
  127اجتماعا للجانالمؤقتة في دور
االنعقاد الثالث بمعدل
 163ساعة
  12لجنة مؤقتة أصدرت 50تقريرا منها
اإليداعات والحيازات
تفاصيل (ص)10-07

النقد الدولي :النطق السامي يساهم
في معالجة األوضاع االقتصادية
أش� � ��ادت م ��دي ��رة ص� �ن ��دوق ال�ن�ق��د
ال��دول��ي ك��ري�س�ت�ين الغ� ��ارد بالنطق
السامي ال��ذي ألقاه صاحب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد بافتتاح دور االنعقاد
ال �ع��ادي ال��راب��ع للفصل التشريعي
الرابع عشر ملجلس األمة.

ك� � �م � ��ا ع � � �ب� � ��رت ع � � ��ن إع � �ج� ��اب � �ه� ��ا
ب� �ت ��وج� �ي� �ه ��ات س � �م� ��وه ل �ل �س �ل �ط �ت�ين
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة وال �ت ��ي
ت� �س ��اه ��م ف � ��ي م� �ع ��ال� �ج ��ة األوض � � � ��اع
االق �ت �ص��ادي��ة وم��واج �ه��ة ت�ط��ورات�ه��ا
ع �ل��ى ض� ��وء ت ��راج ��ع أس� �ع ��ار ال�ن�ف��ط

وان�خ�ف��اض اإلي� ��رادات وذل��ك بالبدء
ف� � ��ي ت� �ط� �ب� �ي ��ق ب� ��رن � ��ام � ��ج اإلص � �ل ��اح
االقتصادي.

الزلزلة :مجلس األمة ال يقر
قوانين مقيدة للحريات
أك � � ��د رئ � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة االول � � ��وي � � ��ات
النائب د .يوسف الزلزلة أن مجلس
األم��ة ح��ري��ص على فلترة ك��ل مثالب
قانون اإلعالم اإللكتروني مضيفا أن
املجلس يستحيل أن يكبت الحريات.
وق � � ��ال :ن �ح��ن ف ��ي امل �ج �ل��س ال ن�ق��ر
ق ��وان�ي�ن م �ق �ي��دة ل �ل �ح��ري��ات م�ب�ي�ن��ا أن
املجلس يستعني دائما بآراء املجتمع
املدني وجماعات الضغط ذات الصلة

بالقضايا التي يناقشها.
وأض � ��اف ن �ح��ن ف��ي أم ��س ال�ح��اج��ة
لتنظيم هذا املجال بدال من االمتناع
ع � � ��ن ف � �ع � ��ل ش � � � ��يء وه � � � ��و م ��اي� �س� �م ��ح
ب��اس�ت�م��رار ال�ف��وض��ى ال�ح��اص�ل��ة أكثر
م� � ��ع ال � � �ح� � ��رص ب � � ��أال ي � �ت � �ع� ��ارض م��ع
ال ��دس� �ت ��ور وال � �ح� ��ري� ��ات .م �ش �ي��را إل��ى
أن ه �ن��اك وس ��ائ ��ل إع�ل��ام إل�ك�ت��رون�ي��ة
اس � ��اءت وض��رب��ت ال ��وح ��دة ال��وط�ن�ي��ة

وف��ي امل�ق��اب��ل ه �ن��اك وس��ائ��ل إع�لام�ي��ة
ال �ك �ت��رون �ي��ة خ��دم��ت ال��وط��ن م �ت��دارك��ا
بقوله :لسنا متيقنني أن هناك وسائل
إعالم مدسوسة هدفها تمزيق الوطن
وإث� ��ارة ال�ف�ت�ن��ة إض��اف��ة إل��ى أن هناك
وس� ��ائ� ��ل ت �ن �ش��ر إع �ل��ان � ��ات م �م �ن��وع��ة
تسبب أضرارا على الصحة العامة.
تفاصيل (ص)06
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هنأ انغوال بالعيد الوطني وعزى ألمانيا بوفاة المستشار هلموت شميت

األمير استقبل ولي العهد والغانم ومديرة
صندوق النقد الدولي
استقبل صاحب السمو امير البالد
ال �ش �ي��خ ص �ب��اح االح �م ��د ب�ق�ص��ر ب�ي��ان
صباح ام��س سمو ول��ي العهد الشيخ
نواف االحمد.
ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ب�ق�ص��ر ب�ي��ان
ص� �ب ��اح أم � ��س رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
مرزوق الغانم.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح
امس سمو الشيخ ناصر املحمد.
ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل س �م��وه ب�ق�ص��ر ب�ي��ان
ص �ب��اح ام ��س رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� ��وزراء
ب ��االن ��اب ��ة ووزي� � ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
صباح الخالد.
واس �ت �ق �ب��ل ص ��اح ��ب ال �س �م��و ام �ي��ر
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د بقصر
بيان ظهر أمس مديرة صندوق النقد
ال � ��دول � ��ي ك��ري �س �ت�ي�ن الغ� � � ��ارد وال ��وف ��د
املرافق وذلك بمناسبة زيارتها للبالد.

وق ��د ح �ض��ر امل �ق��اب �ل��ة ن��ائ��ب رئ�ي��س
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء ووزي � ��ر امل��ال �ي��ة ان��س
الصالح واملستشار بالديوان االميري
م �ح �م��د ض �ي��ف ال �ل ��ه ش � ��رار وم �ح��اف��ظ
بنك الكويت امل��رك��زي ال��دك�ت��ور محمد
الهاشل.
من جهة أخرى بعث صاحب السمو
أم �ي��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح األح �م��د
ببرقية تهنئة ال��ى ال��رئ�ي��س خوسيه
ادواردو دوس س ��ان � �ت ��وس رئ �ي��س
جمهورية انغوال الصديقة عبر فيها
س�م��وه ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة
ال �ع �ي��د ال ��وط� �ن ��ي ل � �ب �ل�اده م �ت �م �ن �ي��ا ل��ه
م� ��وف� ��ور ال �ص �ح ��ة وال� �ع ��اف� �ي ��ة ول �ل �ب �ل��د
الصديق دوام التقدم واالزدهار.
وب �ع ��ث س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن� ��واف األح �م ��د وس �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل� � � �ب � � ��ارك رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � ��وزراء

ببرقيتي تهنئة مماثلتني.
وعلى صعيد متصل بعث صاحب
ال �س �م��و أم �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
األح�م��د ببرقيتي تعزية إل��ى الرئيس
يواخيم غاوك رئيس جمهورية املانيا
االتحادية الصديقة وال��ى املستشارة
ال��دك �ت��ورة أن�غ�ي�لا م�ي��رك��ل امل�س�ت�ش��ارة
االت � �ح � ��ادي � ��ة ف � ��ي ج� �م� �ه ��وري ��ة امل ��ان �ي ��ا
االتحادية الصديقة عبر فيها سموه
عن خالص تعازيه وص��ادق مواساته
ب� ��وف� ��اة امل �س �ت �ش ��ار االمل� ��ان� ��ي االس �ب ��ق
ه �ل �م ��وت ش �م �ي��ت راج � �ي� ��ا ل� ��ه امل �غ �ف��رة
والرحمة.
وب �ع ��ث س �م��و ول� ��ي ال �ع �ه��د ال�ش�ي��خ
ن� ��واف األح �م ��د وس �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر
امل� � � �ب � � ��ارك رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � ��وزراء
ببرقيتي تعزية مماثلتني.

سمو األمير مستقبال سمو ولي العهد

استقبل الغانم و الخالد و الجراح والصالح والغارد

ولي العهد يشيد باألهمية االقتصادية للتمويل اإلسالمي
استقبل سمو ولي العهد الشيخ
ن��واف األح�م��د بقصر ب�ي��ان صباح
أم��س رئ�ي��س مجلس األم��ة م��رزوق
ال �غ��ان��م ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
ب��اإلن��اب��ة وزي ��ر ال �خ��ارج �ي��ة الشيخ

ص � �ب� ��اح ال � �خ� ��ال� ��د ون � ��ائ � ��ب رئ �ي��س
م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء وزي � ��ر ال��داخ �ل �ي��ة
الشيخ محمد الخالد ونائب رئيس
مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ
خالد الجراح .

وكما استقبل سمو ول��ي العهد
الشيخ ن��واف األحمد نائب رئيس
مجلس ال��وزراء ووزير املالية أنس
الصالح واملديرة العامة لصندوق
ال �ن �ق��د ال� ��دول� ��ي ك��ري �س �ت�ين الغ� ��ارد

والوفد املرافق لها وذلك بمناسبة
زيارتها للبالد ولحضور املؤتمر
ال�ع��امل��ي للتمويل اإلس�ل�ام��ي ال��ذي
ي � �ش ��ارك ال� �ص� �ن ��دوق ف ��ي ت�ن�ظ�ي�م��ه
بالتعاون مع بنك الكويت املركزي.

وقد أشاد سموه بدور صندوق
النقد ال��دول��ي واسهاماته البناءة
وع� � �ل � ��ى األه� � �م� � �ي � ��ة االق � �ت � �ص� ��ادي� ��ة
للتمويل االسالمي متمنيا سموه
ان ي �ح �ق��ق ه� ��ذا امل��ؤت �م��ر ال�ت��وف�ي��ق

وال� � �ن� � �ج � ��اح وان ي � �خ � ��رج ب �ح �ل��ول
وأف� � �ك � ��ار م �ب �ت �ك��رة م� ��ن ش ��أن� �ه ��ا ان
ت��دع��م االس �ت �ق��رار امل��ال��ي وأن تعزز
النمو االقتصادي العاملي وتحقق
التنمية االجتماعية.

كرس نفسه لبناء قدرات الجيش الكويتي منذ وقت مبكر

الديوان األميري نعى رئيس األركان األسبق
الشيخ صالح المحمد
ن �ع��ى ال� ��دي� ��وان االم � �ي� ��ري امل �غ �ف ��ور ل��ه
ال �ش �ي��خ ص��ال��ح امل �ح �م��د ال �خ��ال��د امل�ح�م��د
ال�ص�ب��اح ع��ن ع�م��ر ن��اه��ز  84ع��ام��ا حيث
ووري جثمانه ال�ث��رى بعد ص�لاة عصر
أمس.
وق��د ودع ��ت ال�ك��وي��ت ال�ف��ري��ق متقاعد
ال �ش �ي��خ ص��ال��ح امل �ح �م��د ال �خ��ال��د امل�ح�م��د
الصباح الذي وافاه األجل أمس عن عمر
يناهز  84عاما كرس نفسه في معظمها
م ��ن أج ��ل ب �ن��اء وزي� � ��ادة ق � ��درات ال�ج�ي��ش
الكويتي منذ وقت مبكر.
فمنذ بداية خمسينيات القرن املاضي
التحق الفقيد بكلية (م��ون��ز) العسكرية

في بريطانيا ليتخرج فيها مالزما أول
أج� ��اد م��ن خ�لال �ه��ا امل� �ع ��ارف األك��ادي �م �ي��ة
امل��رت �ب �ط��ة ب �ف �ن��ون ال �ق �ت��ال ف ��ي ال�ج�ي��وش
النظامية الحديثة.
ب�ع��د ذل ��ك ان �خ��رط ال�ف�ق�ي��د ف��ي ال�س�ل��ك
ال� �ع� �س� �ك ��ري ف � ��ي ال � �ك ��وي ��ت ح� �ي ��ث ك��ان��ت
ت �ض��م ف �ق��ط ث�ل�اث س ��راي ��ا وع �م��ل ال�ف�ق�ي��د
ع�ل��ى تطبيق م��ا تعلمه م��ن خ�ب��رة القيم
ال�ع�س�ك��ري��ة وأص� ��ول االن �ض �ب��اط ف��ي ه��ذا
املجال.
وش ��ارك الفقيد م��ع معظم ال �ق��ادة من
م��ؤس �س��ي ال �ج �ي��ش ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي ه��ذه
املهمة وتمكينه للقيام بمهامه على أكمل

وج ��ه ل�ح�م��اي��ة ال��وط��ن ي �ش��ارك��ه ف��ي ذل��ك
الشيخ مبارك العبدالله الصباح وعرف
ع��ن الفقيد الشيخ صالح عشقه للحياة
ال�ع�س�ك��ري��ة ال�ت��ي تحمل ف��ي مضامينها
االهتمام باإلنسان قبل السالح.
وم � ��ع ب� ��داي� ��ات ال� �ت ��زام ��ات ��ه ب�ت��أس�ي��س
الجيش الكويتي على نحو متقدم عمد
الفقيد إلى إرس��ال البعثات إلى الكليات
وامل� � � � ��دارس وامل� �ع ��اه ��د ال �ع �س �ك��ري��ة ع�ل��ى
اختالف مستوياتها في الدول التي تملك
ب��اع��ا ك�ب�ي��را ف��ي ه ��ذا امل �ج��ال بالتنسيق
مع القيادة السياسية آن��ذاك ورفيقه في
ال �س�لاح ال�ش�ي��خ م �ب��ارك ع�ب��دال�ل��ه الجابر

الصباح واالستعانة بزمالئه العسكريني
من ذوي الخبرة وأهل االختصاص.
وت��ول��ى الفقيد م�س��ؤول�ي��ات اإلش��راف
على مراكز التعليم والتدريب والبعثات
في الجيش ومديرية التدريب و مديرية
ال�ت�ن�ظ�ي��م ك�م��ا ك ��ان م �س��ؤوال ع��ن األل��وي��ة
ال �ع �س �ك��ري��ة وق � �ي ��ادات األس �ل �ح��ة إض��اف��ة
إل ��ى ت��ول �ي��ه م �س��ؤول �ي��ة إدارة ال�ع�م�ل�ي��ات
الحربية.
وق� ��اد ال�ف�ق�ي��د ال �ف��ري��ق ال �ش�ي��خ ص��ال��ح
الصباح لواء اليرموك الكويتي في حرب
1967ال� ��ذي ت��م ن�ش��ره ف��ي مصر وس��وري��ا
خ�لال ال�ح��رب ض��د إس��رائ�ي��ل ال�ت��ي تحتل

األراضي العربية في فلسطني.
كما كان للفقيد صولة في الحرب ضد
إسرائيل عام  1973حيث تشرف الجيش
الكويتي بااللتحاق بهذه ال�ح��رب وك��ان
الفقيد في موقع رئاسة األركان.
ونظرا لظروفه الصحية تقاعد املقاتل
الفقيد الشيخ صالح الصباح عام 1980
م�خ�ت�ت�م��ا م �س �ي��رة ع�س�ك��ري��ة ح��اف �ل��ة ق��دم
فيها خالصة تجربته العسكرية للجيش
الكويتي بعد أن وضع اللبنات واألركان
األس ��اس� �ي ��ة ل �ج �ع �ل��ه ج �ي �ش��ا م �ق��ات�ل�ا م��ن
الطراز األول.

الشيخ صالح املحمد الخالد املحمد الصباح
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التقى العلي وماتقي وأعضاء كتلة التعليم التطبيقي

الغانم استقبل الغارد والصالح والهاشل

الغانم مستقبال الغارد والصالح والهاشل

اس �ت �ق �ب��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة
م � ��رزوق ال �غ��ان��م ف ��ي م�ك�ت�ب��ه أم��س
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
املالية انس الصالح يرافقه مديرة
ص�ن��دوق النقد ال��دول��ي كريستني
الغ � � ��ارد وم� �ح ��اف ��ظ ب �ن ��ك ال �ك��وي��ت
املركزي الدكتور محمد الهاشل.

 ..ومستقبال أعضاء كتلة التعليم التطبيقي والتدريب

ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل رئ �ي��س مجلس
األم � � � � � ��ة م� � � � � � � ��رزوق ال � � �غ� � ��ان� � ��م ف ��ي
مكتبه أمس نائب رئيس نقابة
الفنانني واإلعالميني الكويتيني
ط� � � ��ارق ال� �ع� �ل ��ي وامل � ��دي � ��ر ال �ف �ن��ي
وال �ث �ق��اف��ي ب��ال�ن�ق��اب��ة خ��ال��د أم�ين
ماتقي.

ك �م��ا اس�ت�ق�ب��ل ال �غ��ان��م أع �ض��اء
ك � �ت � �ل� ��ة ال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م ال� �ت� �ط� �ب� �ي� �ق ��ي
والتدريب .
م��ن ج �ه��ة أخ� ��رى ب �ع��ث رئ�ي��س
مجلس األمة مرزوق علي الغانم
برقية تهنئة الى رئيس املجلس
ال��وط �ن��ي ف��ي ج �م �ه��وري��ة أن �غ��وال

فرناندو دا بييداد دي��اس دوس
سانتوس وذلك بمناسبة العيد
الوطني لبلده.

 ..ويعزي نظيره األلماني
ب� �ع ��ث رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم� ��ة
م� � � ��رزوق ع� �ل ��ي ال� �غ ��ان ��م ب �ب��رق �ي��ة
ت� �ع ��زي ��ة إل � � ��ى رئ � �ي� ��س ال� �ب ��رمل ��ان
األملاني «البوندستاغ» نوربرت

الم �ي��رت ع �ب��ر ف�ي�ه��ا ع��ن خ��ال��ص
التعازي وصادق املواساة بوفاة
املستشار األملاني األسبق هلمت
شميت.

الخرينج يشيد بإنجازات العبي منتخب
الكويت للدراجات المائية
استقبل نائب رئيس مجلس األمة
م � �ب ��ارك ب �ن �ي��ه ال �خ��ري �ن��ج ف ��ي م�ك�ت�ب��ه
أم��س األرب�ع��اء بطل العالم للدراجات
املائية النقيب محمد ب��و ربيع وذل��ك
ب �م �ن��اس �ب��ة ف � � ��وزه ب ��أع� �ل ��ى ف� �ئ ��ة ع�ل��ى
مستوى ال��دراج��ات املائية في بطولة
العالم التي أقيمت بالواليات املتحدة

األمريكية في أكتوبر املاضي.
وأش��اد الخرينج بما حققه العبو
م�ن�ت�خ��ب ال �ك��وي��ت ل �ل��دراج��ات امل��ائ�ي��ة
ف��ي ب�ط��ول��ة ال �ع��ال��م األخ �ي��رة ورف�ع�ه��م
السم الكويت في املحافل الدولية رغم
الظروف التي تمر بها الرياضة بدولة
ال �ك��وي��ت م�ض�ي�ف��ا أن ه ��ذه االن �ج��ازات

ت��دل على ام�ك��ان��ات ال�ش�ب��اب الكويتي
وعزيمته وقدرته على العطاء.
ك� �م ��ا اس �ت �ق �ب ��ل ال� �خ ��ري� �ن ��ج رئ �ي��س
امل �ج �ل��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي ل�ل�ات �ح��اد ال �ع��ام
لعمال الكويت سالم شبيب العجمي
ي ��راف� �ق ��ه ع � ��دد م� ��ن أع � �ض� ��اء االت � �ح ��اد
وج��رى خ�لال اللقاء مناقشة ع��دد من

املوضوعات املتعلقة باالتحاد العام
ل�ع�م��ال ال �ك��وي��ت وب �ح��ث ال�س�ب��ل ال�ت��ي
من شأنها الدفع واالرت�ق��اء بمستوى
العاملني في القطاعات الحكومية.
واستقبل الخرينج االع�لام��ي فهد
سالمة.

الخرنيج مستقبال أعضاء االتحاد العام لعمال الكويت

لجنة الميزانيات ناقشت الخطوات التنفيذية لجهاز المراقبين الماليين
ق� � ��ال رئ � �ي� ��س ل �ج �ن ��ة امل� �ي ��زان� �ي ��ات
وال�ح�س��اب الختامي ال�ن��ائ��ب عدنان
س� �ي ��د ع �ب��دال �ص �م ��د ان ال �ل �ج �ن��ة ق��د
اج�ت�م�ع��ت ام ��س مل�ت��اب�ع��ة دور ج�ه��از
املراقبني املاليني تنفيذا لخطة عمل
اللجنة املتفق عليها ل��دور االنعقاد
الحالي.
وت��م اس�ت�ع��راض خ�ط��وات الجهاز
التنفيذية الخاصة بتطبيق قانونية
املقر في دور االنعقاد السابق مبينا
انه قد تم االنتهاء من اعداد الالئحة
التنفيذية للقانون وج��ار اعتمادها

ت� �م� �ه� �ي ��دا ل� �ع ��رض� �ه ��ا ع� �ل ��ى م �ج �ل��س
الوزراء وقال ان هذا الجهاز الرقابي
امل � �ه� ��م خ� � ��رج ب� �ع ��د م � �خ� ��اض ط��وي��ل
وجهود كبيرة ..واملؤسف ان بعض
الذين كانوا معارضني القرار الجهاز
قد تولوا مناصب قيادية فيه ..وقد
قدمنا لرئيس الجهاز م��ذك��رة سبق
ان قدمها البعض اعتراضا على هذا
ال �ق��ان��ون ون��أم��ل م �ن��ه ال�ت�ح�ق�ي��ق في
ه��ذا االم��ر .واض��اف ان اللجنة اكدت
ض��رورة وج��ود آل�ي��ات عمل واضحة
للجهاز للمرحلة املقبلة خ��اص��ة ان

ه��ذا ال �ق��ان��ون ل��م ي��أت ب�ن�ظ��ام رق��اب��ي
ج ��دي ��د ان �م ��ا ت ��م ت �ف�ع �ي�ل��ه واع� �ط ��اؤه
االس� �ت� �ق�ل�ال� �ي ��ة ال� �ل��ازم� � ��ة ل �ل �ح ��د م��ن
املخالفات املالية بشكل مسبق قبل
الصرف املالي.
وذك��رت اللجنة في بيان صحفي
انها ستأخذ نتائج تقارير الجهاز
ح��ول الجهات الحكومية الخاضعة
مستقبال وأن �ه��ا ط�ب�ق��ت ذل��ك عمليا
ف ��ي دور االن �ع �ق ��اد ال �س��اب��ق ع�ن��دم��ا
استندت على نتائج تقارير دي��وان
املحاسبة حول الحسابات الختامية

ما اسفر عن املوافقة بتعهد حكومي
على  15ميزانية كانت قد رفضتها
اللجنة.
واوض� � �ح � ��ت ان� � ��ه الب� � ��د ان ي �ك��ون
ل�ل�ج�ه��از دور ورأي ح �ي��ال امل��راج�ع��ة
ال �ت��ي ت �ق��وم ب �ه��ا وزارة امل��ال �ي��ة على
ق� ��ان� ��ون ق� ��واع� ��د اع� � � ��داد امل �ي ��زان �ي ��ات
ال� �ع ��ام ��ة وال� ��رق� ��اب� ��ة ع �ل ��ى ت �ن �ف �ي��ذه��ا
الصادر سنة  1978اذ ان بعض مواد
ه ��ذا ال �ق��ان��ون ج��ام��دة وب �ح��اج��ة ال��ى
م��رون��ة ك��ي ال تكون عقبة ف��ي عرقلة
امل �ش��اري��ع ال�ح�ك��وم�ي��ة دون االخ�ل�ال

ب ��امل ��ال ال� �ع ��ام وت ��رش� �ي ��ده .واض��اف��ت
ال�ل�ج�ن��ة ان �ه��ا ت�لاح��ظ ت �ف��اوت ك�ف��اءة
االن �ظ �م��ة امل �ح��اس �ب �ي��ة ب�ي�ن االج �ه��زة
الحكومية والبد من تكثيف الجانب
االستشاري واالرش��ادي امللقي على
عاتق الجهاز كما نص عليه قانون
انشاءه.
ام� � ��ا ت ��أه� �ي ��ل ال � � �ك� � ��وادر ال �ب �ش��ري��ة
وال � � �ق � � ��وى ال � �ع ��ام � �ل ��ة ف � �ق ��د ح ��رص ��ت
ال�ل�ج�ن��ة ع�ل��ى ض ��رورة وج ��ود خطط
توظيف وت��دري��ب شاملة وواض�ح��ة
وع� �ل ��ى اس � ��س م ��وض ��وع �ي ��ة ش �ف��اف��ة

وعادلة خاصة أن الجهاز الحكومي
ال� �خ ��اض ��ع ل ��رق ��اب ��ة ال� �ج� �ه ��از ح��ال �ي��ا
ب �ل��غ  63ج �ه��ة ح �ك��وم �ي��ة ب��االض��اف��ة
ال��ى  18لجنة وج�ه��از تتبع مجلس
ال��وزراء ما يكشف عن حجم االعمال
ال��رق��اب�ي��ة الكبيرة ال�ت��ي سيواجهها
ال �ج �ه��از وض� � ��رورة ت �ط��وي��ر ك �ف��اءات
العاملني فيه باستمرار ملواكبة هذه
ال�ت�ح��دي��ات بالتنسيق م��ع ال�ج�ه��ات
التعليمية لتكون مخرجات التعليم
موافقة الحتياجات سوق العمل.
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الداخلية والدفاع وضعت أولوياتها
ق� � ��ال رئ � �ي ��س ل �ج �ن��ة ال ��داخ �ل �ي ��ة
والدفاع النائب سلطان اللغيصم
ان ال �ل �ج �ن��ة وض� �ع ��ت أول��وي��ات �ه��ا
ب ��االق� �ت ��راح ��ات ب �ق��وان�ي�ن امل�ت�ع�ل�ق��ة
ب � �ق� ��ان� ��ون ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
وقانون ضباط الصف الجامعيني
ف��ي وزارة ال��دف��اع وق��ان��ون تنظيم
السجون وإش ��راف النيابة عليها
وق � ��ان � ��ون ت �ن �ظ �ي��م االج� �ت� �م ��اع ��ات
وقانون شؤون املختارين وإضافة
مناطق جديدة للدوائر االنتخابية
وإنشاء هيئة عامة وطنية للوقاية

من املخدرات ومكافحتها.
واض ��اف اللغيصم :بخصوص
م�ل��ف ال�ت�ج�ن�ي��س ال�ل�ج�ن��ة ستضع
آلية ملناقشة امللف وستقوم بدعوة
نائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
ال��داخ �ل �ي��ة ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال�خ��ال��د
ورئ�ي��س الجهاز امل��رك��زي ملعالجة
اوض� � � ��اع امل �ق �ي �م�ي�ن ب � �ص� ��ورة غ�ي��ر
ق��ان��ون�ي��ة إلي �ج��اد ح��ل ل �ه��ذا امل�ل��ف
ومناقشة رئيس الجهاز بالتقرير
الذي أعده وذكر انه وضع خارطة
الطريق لحل القضية.

دشتي للصالح :هل تعاقدت
المشروعات السياحية
مع شركة جرين أيس؟

اللغيصم مترئسا لجنة الداخلية والدفاع

الفضل لمنع اإلساءة لطالب الكالم من النواب
ت�ق��دم ال�ن��ائ��ب نبيل الفضل باقتراح
ب �ق��ان��ون ب��اس �ت �ب��دال ك �ل �م��ة ج ��دي ��دة من
البند ب الى املادة  83من القانون رقم 12
لسنة  1963في ش��أن الالئحة الداخلية
مل �ج �ل��س االم� � ��ة ب �ح �ي��ث ي �ص �ب��ح ال �ن��ص
ال�ج��دي��د ال ��رد ع�ل��ى ق��ول ي�س��يء شخص
طالب الكالم.
وذكر الفضل في املذكرة االيضاحية
ملشروع التعديل ان املشرع ق��ام بوضع
ال ��دس � �ت ��ور ب� � �م � ��واده ال � � �ـ  173وب ��وض ��ع
ال �ل��ائ � �ح � ��ة ال � ��داخ � �ل � �ي � ��ة مل� �ج� �ل ��س االم� � ��ة

المعيوف
يقترح إنشاء
مستوصف
طبي في حطين

عبدالله املعيوف

ق� � � � ��دم ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب ع � �ب ��دال � �ل ��ه
املعيوف اقتراحا برغبة طالب
فيه بانشاء مستوصف طبي
في منطقة حطني.
وم � � ��ن ج � �ه ��ة أخ � � � ��رى ت� �ق ��دم
امل�ع�ي��وف ب��اق�ت��راح برغبة دعا
فيه الى انشاء موقف سيارات
م � �ت � �ع� ��دد االدوار ل �ل �ك �ل �ي��ات
والجامعات في منطقة كيفان
للقضاء على الزحمة اليومية
واس �ت �خ��دام��ه اي �ض��ا ك�م��وق��ف
لنادي الكويت الرياضي.

ب �م��واده��ا ال �ـ  183ح�ت��ى ت �ك��ون العملية
البرملانية منظمة ومرتبة لحفظ حقوق
امل��واط �ن�ي�ن وامل �ق �ي �م�ين وق ��اع ��ة ع�ب��دال�ل��ه
ال �س��ال��م ت �ح��دي��دا مل ��ا ل �ه ��ذه ال �ق��اع��ة م��ن
وجاهة وتقدير ،فكانت امل��ادة ( )83من
الالئحة الداخلية في البند ب تمنع اي
م�س��اس ل�ط��ال��ب ال �ك�لام اال ان��ه ت�ب�ين من
املمارسة النيابية في الفترات السابقة
ان اصبحت الكلمة ال��واردة في البند ب
(ي �م��س) ذات م�ف�ه��وم واس ��ع ومتشعب
دون تحديد نوع املساس فتكون فرصة

الي نائب للمقاطعة بدعوى ان املتحدث
قد مسه بالكالم ،وعليه تقدمنا بتغيير
ك�ل�م��ة ي �م��س ال � � ��واردة ف��ي ال �ب �ن��د ب ال��ى
ك�ل�م��ة ي �س��يء ف�ك�ل�م��ة ي �س��يء امل�س�ت�ب��دل��ة
ف��ي ه ��ذا امل �ق �ت��رح ت �ك��ون دالل �ت �ه��ا خ��ارج
االع ��راف املتعامل بها او ت�ن��درج تحت
ع�ن��وان الشتم او ال�ق��ذف او التقليل من
شأن أي نائب في قاعة عبدالله السالم
اثناء ادارة الجلسات وهكذا يصبح ملن
ي �ع �ت��رض ع �ل��ى ن �ق �ط��ة ن �ظ��ام مشخصة
تحديدا اليقاف هذه االساءة.

نبيل الفضل

العازمي يسأل وزير الخارجية
عن استقدام العمالة الهندية
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ح �م��دان ال�ع��ازم��ي
اسئلة جديدة الى وزير الصحة د.
علي العبيدي بخصوص توسعة
مستشفى ال � ��رازي ال �ت��ي افتتحها
س�م��و رئ �ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء في
ش �ه��ر اك �ت��وب��ر امل ��اض ��ي ج ��اء فيها
يرجى افادتي باآلتي:
ان� � � �ت� � � �ش � � ��رت م � � � ��ؤخ � � � ��را ص � � � ��ورا
وفيديوهات لتسرب مياه االمطار
ال��ى مستشفى ال��رازي الجديد هل
هذا التسرب له عالقة بأخطاء في حمدان العازمي
تنفيذ امل �ش��روع؟ وه��ل ت��م تشكيل
ل�ج�ن��ة ت�ح�ق�ي��ق ف��ي امل ��وض ��وع؟ اذا امل�خ��اط�ب��ات ال �ص��ادرة م��ن ال ��وزارة
كانت االجابة بنعم ارجو تزويدي ال��ى امل �ق��اول ال��رئ�ي�س��ي ب�ع��د ت��اري��خ
ب�ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ال�ت�ح�ق�ي��ق وم ��ن هم  ٢٠١٥ /٥/٥ت��اري��خ التسلم حسب
اعضاء اللجنة؟
العقد والتي تنذر املقاول بتطبيق
وك� ��م م� ��دة ال �ت��أخ �ي��ر ف ��ي ت�ن�ف�ي��ذ عقوبة الخصم نتيجة التأخير.
مشروع توسعة مستشفى الرازي؟
ك�م��ا وج��ه ال �ع��ازم��ي س ��ؤاال آخ��ر
وك� ��م غ ��رام ��ة ال� �ي ��وم ال� ��واح� ��د؟ وك��م ال��ى ال�ن��ائ��ب االول لرئيس مجلس
قيمة الغرامة الكلية؟
ال� � ��وزراء وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة ال�ش�ي��خ
وم��ن هم اعضاء لجنة التسليم ص� �ب ��اح ال �خ ��ال ��د ج� ��اء ف� �ي ��ه :ق��ام��ت
االب � � � �ت� � � ��دائ� � � ��ي؟ ارج� � � � � ��و ت� � ��زوي� � ��دي وزارة الصحة بالتعاقد مع شركة
ب�ت�ق��ري��ره��ا وم��ن ه��م اع �ض��اء لجنة ال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ل�ل�اش ��راف على
التسليم النهائي؟ ارج��و تزويدي العمالة الوافدة من مصر واالردن
بتقريرها النهائي.
والهند مقابل رسوم مالية باالمر
ك �م��ا ارج � ��و ب� �ت ��زوي ��دي ب�ج�م�ي��ع امل�ب��اش��ر لجميع ه��ذه ال� ��دول التي

ت �م �ث��ل ن �س �ب��ة ع �م��ال �ت �ه��ا اك� �ث ��ر م��ن
 ٪٥٠ل��ذا يرجى اف��ادت��ي وتزويدي
باالتي:
ه � ��ل واف� � �ق � ��ت س� � �ف � ��ارة ال� �ك ��وي ��ت
ف��ي ال �ه �ن��د ع �ل��ى ان ت �ت��ول��ى ش��رك��ة
الخدمات العامة املرشحة من قبل
وزارة الصحة االشراف على فحص
ال �ع �م��ال��ة ال �ه �ن��دي��ة م �ق��اب��ل رس ��وم
م��ادي��ة ل�ص��ال��ح ش��رك��ة ال �خ��دم��ات؟
ارجو تزويدي بجميع املخاطبات
بني السفارة ووزارة الخارجية في
هذا الشأن.
وهل ما قامت به وزارة الصحة
م�ن�ف��ردة ه��و خ ��روج ع��ن املنظومة
ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة امل �ت �ف��ق ع �ل �ي �ه��ا ب �ش��أن
فحص العمالة في الهند؟
وه��ل قدمت س�ف��ارة الكويت في
ال �ه �ن��د اي ت �ق��ري��ر ال� ��ى ال �خ��ارج �ي��ة
ح��ول اداء ش��رك��ة ال�خ��دم��ات وقيمة
ال ��رس ��وم امل �ف��روض��ة ع �ل��ى ال�ع�م��ال��ة
وما توصياتها؟
اال تعتقد وزارة الخارجية مدى
خ � �ط� ��ورة ه� � ��ذا ال� ��وض� ��ع وخ ��اص ��ة
ب �ع��د ارس ��ائ ��ه ع �ل��ى ش��رك��ة واح ��دة
باالمر املباشر على االمن الداخلي
والصحي في الكويت؟

وج ��ه ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��د ال�ح�م�ي��د
دش �ت��ي س � ��ؤاال إل ��ى ن��ائ��ب رئ�ي��س
ال��وزراء وزير املالية أنس الصالح
طالب فيه تزويده باآلتي:
• ه��ل قامت شركة املشروعات
ال �س �ي��اح �ي��ة ب��ال �ت �ع��اق��د م ��ع ش��رك��ة
جرين ايس Green Ice؟
• ان ك� � ��ان ه � �ن� ��اك ت� �ع ��اق ��د م��ع
الشركة املشار اليها فما االسباب
واألهداف املرجوة من هذا التعاقد
وتاريخه ومدته وقيمته السنوية
واإلجمالية؟
• بيان اسماء الشركاء ونسخة
م � ��ن ال� �ع� �ق ��د امل � ��وق � ��ع وأول� ��وي� ��ات� ��ه
وتراخيص الشركة املتعاقد معها.
• م��ا امل �ه��ام امل��وك �ل��ة م��ن شركة
املشروعات السياحية الى الشركة
املتعاقد معها شركة جرين ايس
 Green Iceوم ��ا االع �م��ال التي
انجزتها حتى تاريخه وموافاتي
بكشف بها؟

د.عبدالحميد دشتي

• ه��ل ت��م اخ�ت�ي��ار ه��ذه الشركة
من بني عدد من الشركات املتقدمة
ب �م��وج��ب م �ن��اق �ص��ة او م �م��ارس��ة؟
وموافاتي بأوليات هذه املناقصة
او امل� � �م � ��ارس � ��ة وك � ��اف � ��ة االع � �م � ��ال
التحضيرية لحني التعاقد؟

الظفيري للعيسى :ما سبب
إغالق  5مدارس في الجهراء؟
وج��ه ال�ن��ائ��ب م�ن�ص��ور الظفيري
س� ��ؤاال ال ��ى وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة ووزي ��ر
التعليم ال�ع��ال��ي ب��در العيسى ج��اء
فيه:
ال �ع �ل��م امل �ف �ت��اح ال��وح �ي��د ل�ت�ط��ور
ون �ه �ض��ة امل �ج �ت �م �ع��ات ول �ق��د وض��ع
امل�ج�ت�م��ع ث�ق�ت��ه ف��ي وزارة ال�ت��رب�ي��ة
ل� �ل ��إش � � ��راف ع � �ل� ��ى ب� � �ن � ��اء االن� � �س � ��ان
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ل �ت �ح �ق �ي��ق ه� � ��ذا ال� �ه ��دف
السامي ال � ��ذي ي �ح �ت��اج دون ش��ك
ال��ى تكامل جميع عناصر العملية
التعليمية ف��ذل��ك ه��و س��ر ال�ن�ج��اح،
وي � ��أت � ��ي م � ��ن ب �ي��ن اب� � � ��رز امل� �ق ��وم ��ات
ل�ل��ارت � �ق� ��اء ب��ال �ع �م �ل �ي��ة وامل� �س� �ت ��وى
ال�ت�ع�ل�ي�م��ي توفير معلمني على
ق� ��در ع� ��ال م ��ن ال �ت��أه �ي��ل ومناهج
دارس� �ي ��ة مناسبة وت��وف �ي��ر م�ب��ان
تعليمية م�لائ�م��ة م�ج�ه��زة ب��أح��دث
ال� ��وس� ��ائ� ��ل التعليمية ل�ت�ت�ح�ق��ق
اه� ��داف ال�ع�م�ل�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ال�ت��ي
ي�ن�ش��ده��ا امل�ج�ت�م��ع ح �ي��ث ال ت�ط��ور
دون تعليم وال تعليم دون توفير
ب�ي�ئ��ة تعليمية م�ن��اس�ب��ة بمختلف
ع�ن��اص��ره��ا وعليه ي��رج��ى اف��ادت��ي
باآلتي:
أغلقت وزارة التربية مطلع العام
ال � ��دراس � ��ي  5م� � � ��دارس ف� ��ي م�ن�ط�ق��ة
ال � �ج � �ه� ��راء رغ� � ��م اح� �ت� �ي ��اج امل �ن �ط �ق��ة
لهذا العدد فما هو سبب االغالق؟
وم � ��اه � ��ي ال� �خ� �ط ��ة ال ��زم� �ن� �ي ��ة ال �ت��ي
وضعتها ال��وزارة الع��ادة بناء هذه
املدارس؟ وكيف تعاملت مع الطلبة

منصور الظفيري

وال �ه �ي �ئ��ات ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة واالداري � � ��ة
العاملة في هذه املدارس؟
وم��اه��ي االج � � ��راءات ال �ت��ي ق��ام��ت
ب �ه��ا ال � � ��وزارة مل�ع��ال�ج��ة ال �ن �ق��ص في
ال� �ط ��اق ��ة االس �ت �ي �ع ��اب �ي ��ة ل �ل �م �ب��ان��ي
امل � ��درس� � �ي � ��ة؟و ك � ��م ت �ب �ل ��غ م �ي��زان �ي��ة
ال � ��وزارة ل�ص�ي��ان��ة امل � ��دارس سنويا
في كل منطقة تعليمية؟ وك��م تبلغ
امل �ب��ال��غ ال �ت��ي ص��رف��ت ع�ل��ى صيانة
امل��دارس التي اغلقت للهدم واع��ادة
ال� �ب� �ن ��اء خ�ل�ال ال � �س � �ن ��وات ال �خ �م��س
املاضية؟
كما ي��رج��ى ت��زوي��دي ب��االج��اب��ات
م��دع �م��ة ب ��االح �ص ��ائ �ي ��ات وال �ك �ت��ب
والقرارات التي تبني الى اين وصلت
ال� � � � � � ��وزارة ع� �ل ��ى ص� �ع� �ي ��د م �ع��ال �ج��ة
ن�ق��ص األب�ن�ي��ة التعليمية وامل�ب��ال��غ
املرصودة مليزانية صيانة املدارس.
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أعربوا بمناسبة ذكرى صدوره الـ  53عن فخرهم واعتزازهم به

نواب :نجدد التزامنا بأحكام الدستور
باعتباره الوثيقة الكبرى في حياة الكويتيين
أعرب عدد من النواب عن فخرهم
واعتزازهم بالدستور الكويتي الذي
وص�ف��وه بأنه االف�ض��ل واالرق ��ى بني
ال��دس��ات�ي��ر ال�ع��امل�ي��ة داع�ي�ن الجميع
ف� ��ي ب� �ي ��ان ��ات ص �ح �ف �ي��ة ب �م �ن��اس �ب��ة
ال��ذك��رى ال �ـ 53لصدور الدستور الى
املحافظة على ما غرسه املؤسسون
من تقاليد.
اعتزاز بالذكرى
ب��داي��ة ق��ال ن��ائ��ب رئ�ي��س املجلس
ال � �ن ��ائ ��ب م � �ب � ��ارك ال� �خ ��ري� �ن ��ج ن �ع �ت��ز
بالذكرى الثالثة والخمسني لصدور
ال��دس�ت��ور ال�ك��وي�ت��ي ال ��ذي ص��در في
 11نوفمبر عام  1962بعد ان انجزه
امير الكويت الراحل الشيخ عبدالله
السالم الحاكم الحادي عشر لدولة
الكويت طيب الله ثراه بعد ان كانت
الكويت قد حصلت على استقاللها
ف��ي  1961 /6 /19وأل �غ��ت ات�ف��اق�ي��ة
الحماية البريطانية.
وأش � � ��ار إل� ��ى أن ال �ك��وي �ت �ي��ون ق��د
ان �ت �خ �ب��وا م �ج �ل �س��ا ت��أس �ي �س �ي��ا ع��ام
 1962ليتولى وض��ع دس �ت��ور دول��ة
الكويت لينظم السلطات والحريات.
وشكل هذا املجلس لجنة من خمسة
اعضاء مهمتها اعداد دستور دولة
الكويت.
احترام المبادئ
والب��د ان ن��ذك��ر لحضرة صاحب
ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ت��أك �ي��ده
امل� �س� �ت� �م ��ر ع � �ل� ��ى اح� � � �ت � � ��رام م � �ب� ��ادئ
ال� ��دس � �ت� ��ور وت� ��أك � �ي� ��ده ان � �ه� ��ا ك��ان��ت
االس� � � � ��اس ال� � � ��ذي ق � � ��ام ع� �ل� �ي ��ه ك �ي��ان
املجتمع وبنيان االمة.
ل �ق��د ت��اب �ع �ن��ا ال �خ �ط ��اب ال �س��ام��ي
ل �س �م��وه ف��ي اف �ت �ت��اح دور االن �ع �ق��اد
الرابع من الفصل التشريعي الرابع
ع �ش ��ر ووج � ��دن � ��اه ي ��وص ��ي اع �ض ��اء
ال �س �ل �ط �ت�ين ب��ال �ت �م �س��ك ب��ال��دس �ت��ور
وال�ح�ف��اظ ع�ل��ى م�ب��ادئ��ه باعتبارها
ت �م �ث��ل ث� ��واب� ��ت امل �ج �ت �م��ع وارك� ��ان� ��ه
االساسية.
ان � �ن� ��ا ن �ع �ت ��ز ون� �ف� �ت� �خ ��ر ب� � ��أن ل �ن��ا
دس �ت��ورا ب �ه��ذا امل �س �ت��وى م��ن ال��رق��ي
وق��د تجلى ذل��ك خ�لال محنة الغزو
واالح� �ت�ل�ال ال �ص��دام��ي وك� ��ان ج��زءا
م ��ن ه��وي �ت �ن��ا ال� �ت ��ي ج �ع �ل��ت ال �ع��ال��م
ينظر الينا باحترام بالغ ويرى اننا
جديرون بالوقوف الى جانبنا.
ان �ه��ا ف�ع�لا ذك ��رى ط�ي�ب��ة وع��زي��زة
وع� �ل� �ي� �ن ��ا ون � �ح� ��ن ن� �س� �ت ��ذك ��ره ��ا ف��ي
ك��ل ع ��ام إذ ن�س�ت�م��د م�ن�ه��ا ال�ع��زي�م��ة
واالص� � ��رار ع�ل��ى امل �ض��ي ق��دم��ا نحو
ط �م��وح��ات �ن��ا واه ��داف �ن ��ا ي ��دا واح ��دة

مبارك الخرينج

ماضي الهاجري

فيصل الشايع

فيصل الكندري

عبدالله الطريجي

وص� � �ف � ��ا واح � � � � � ��دا ض � � ��ارب �ي ��ن اروع
االم �ث �ل��ة ف��ي ال �ح �ف��اظ ع�ل��ى وح��دت�ن��ا
الوطنية التي كانت وستظل درعنا
وسيفنا في مواجهة كل التحديات
واالخ �ط��ار ال�ت��ي تحيط بنا ف��ي ظل
القيادة الحكيمة والرشيدة لحضرة
ص��اح��ب السمو ام�ي��ر ال�ب�لاد حفظه
الله ورعاه وسمو ولي عهده االمني
وحفظ الله الكويت وشعبها من كل
مكروه.

ف ��ي ظ ��ل م ��ا ت�ض�م�ن��ه ال��دس �ت��ور من
مواد تتيح التعديل والتنقيح عليه
وفقا الرادة االمة وسمو األمير.

الستكمال ما أسسه الرجال االوائل
الذين لن ننسى ما قاموا به.
وذك � � � � ��ر ال � �ط� ��ري � �ج� ��ي ان اح � �ك� ��ام
ال��دس �ت��ور ج ��اءت ل�ت��رس�ي��خ االس��س
وال� � �ث � ��واب � ��ت ال � �ت� ��ي س � � � ��ارت ع �ل �ي �ه��ا
ال� �ك ��وي ��ت م �ن ��ذ ن �ش��أت �ه��ا م� ��ن ح�ي��ث
االعتماد ف��ي حياتهم وتصرفاتهم
على اس��س ال�ش��ورى والديمقراطية
النيابية .واذا كان الدستور تضمن
اآلل� � �ي � ��ة ال �ل ��ازم� � ��ة ل� �ت� �ع ��دي ��ل ب �ع��ض
احكامه اال انه اكد ان مبادئ الحرية
واملساواة ال يجوز اقتراح تنقيحها
م��ا ل��م يكن ذل��ك مل��زي��د م��ن ضمانات
الحرية وامل �س��اواة وه��و م��ا ك��ان من
املبادئ التي لم يختلف عليها احد
ف��ي ال�ك��وي��ت اذ ال يمكن االن�ت�ق��اص
من الحقوق املكتسبة التي ضمنها
ال� ��دس � �ت� ��ور وت � �ح� ��ت اي ظ � � ��رف م��ن
الظروف.
ون � � � � � � ��وه ال � � �ط� � ��ري � � �ج� � ��ي ب � �ح � ��رص
ال� ��دس � �ت� ��ور ع� �ل ��ى إض� � �ف � ��اء ال� �ه ��وي ��ة
ال �ع��رب �ي��ة واإلس�ل�ام� �ي ��ة ف ��ي ال �ع��دي��د
م��ن م��واده االم��ر ال��ذي ي��ؤك��د حرص
اآلب � ��اء وامل��ؤس �س�ي�ن ع �ل��ى ان ت�ك��ون
الكويت فاعلة في محيطها العربي
واإلسالمي والدولي وهو ما كان له
اكبر األث��ر ف��ي تبوؤ الكويت مكانة
مرموقة على املستويات كافة.

ال �ت �ق �ل �ب��ات ال �س �ي��اس �ي��ة ال �ت ��ي دارت
ح� � ��ول ال � �ب �ل��اد ووج � � � ��ود ج �غ��راف �ي��ة
ال��دول��ة في محيط ملتهب سياسيا
ف��ان ذل��ك ل��م يغير م��ن ض ��رورة نهج
ال �ب�ل�اد ال �ط��ري��ق ال��دي�م�ق��راط��ي ال��ذي
ارت �ض��ى ب��ه ال�ح��اك��م وامل �ح �ك��وم منذ
ال�ق��دم ورس��خ م�ب��ادئ��ه ح�ك��ام ال��دول��ة
م��وض �ح��ا ان ال �ع �م��ل ال��دي �م �ق��راط��ي
س�ي�ك��ون ن �ب��راس��ا ل�ل�ت�ق��دم وال�ت�ط��ور
الذي تنشده البالد.
واك��د الكندري ان الدستور منح
ال � ��دول � ��ة م� ��زي� ��دا م� ��ن ال� �ت� �ق ��دم وع� ��زز
الحريات ون��ادى باملساواة والعدل
حيث انطلق منذ العام  1962واليزال
م �ح �ل �ق��ا ف ��ي س �م ��اء امل �ج ��د وال �ت �ق��دم
حيث خطت البالد الخطوة الكبيرة
ف � ��ي اس� �ت� �ك� �م ��ال ق � �ي� ��ام امل ��ؤس� �س ��ات
الدستورية والحكومية والنهوض
ب��ال�ب�لاد ف��ي شتى امل �ج��االت وبذلت
ج� �ه ��ودا ح �ث �ي �ث��ة ل �ت �ت �ط��ور ال �ك��وي��ت
وتواكب رك��ب التطور ال��ذي تشهده
الدول االخرى.
ول�ف��ت ال�ك�ن��دري ال��ى ان الدستور
س��اه��م ب�ص��ورة م�ب��اش��رة ف��ي تقوية
ال � �ع �ل�اق� ��ات ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ال �خ �ل �ي �ج �ي��ة
والعربية والدولية حيث ساهم في
انشاء املؤسسات وقيامها بدخول
ال��دول��ة ف��ي امل�ن�ظ��وم��ة ال��دول �ي��ة بعد
ح �ص��ول �ه��ا ع �ل��ى االس� �ت� �ق�ل�ال وك ��ان
ال��دس �ت��ور اس ��اس ��ا ل �ت �ب��وؤ ال�ك��وي��ت
م �ك��ان��ة ع��امل �ي��ة ف��ي ح �ق��وق االن �س��ان
والحريات.
وب� �ي ��ن ال � �ك � �ن� ��دري ان ال ��دس� �ت ��ور
ه� � ��و ف� � �ك � ��رة س� �ي ��اس� �ي ��ة راق � � �ي� � ��ة ف��ي
االن �ظ �م��ة ال�س�ي��اس�ي��ة وي �م �ت��از ب��أن��ه
تعاقدي وراق حتى في الصراعات
السياسية في العالم مثل االنقالبات
ول �ك��ن ال �ك��وي��ت م ��ن ال� � ��دول ال��راق �ي��ة
ال �ت ��ي ت ��راض ��ى اه �ل �ه��ا م ��ع ال�س�ل�ط��ة
السياسية على ايجاد الدستور.
واخ� � � �ت � � ��م ال � � �ك � � �ن� � ��دري ق� � ��ائ� �ل��ا ان
االس�ل��وب التعاقدي ال��ذي اس��س به
ال��دس �ت��ور اص �ب��ح س �م��ة ال�ك��وي�ت�ي�ين

ال � ��ى ي ��وم �ن ��ا ه � ��ذا رغ � ��م ال �ت ��أث �ي ��رات
السياسية وال �ص��راع��ات وه��ذه هي
روح التراضي.

عقد اجتماعي
إل� ��ى ذل� ��ك أك� ��د ال �ن ��ائ ��ب ال��دك �ت��ور
م � �ن � �ص� ��ور ال � �ظ � �ف � �ي� ��ري ان اص� � � ��دار
ال ��دس� �ت ��ور ال �ك ��وي �ت ��ي ث� �م ��رة ال �ع �ق��د
االج�ت�م��اع��ي ال ��ذي ارت �ض��اه الشعب
الكويتي وتعبير حقيقي عن ارادة
ال�ح��اك��م وامل�ح�ك��وم ف��ي ال�ع�ي��ش معا
تحت مظلة ال �ش��ورى الديمقراطية
وبناء دولة املؤسسات.
واش��اد النائب ال��دك�ت��ور منصور
ال �ظ �ف �ي ��ري ف� ��ي ت �ص ��ري ��ح ص �ح��اف��ي
ب�م�ن��اس�ب��ة ذك ��رى ص ��دور ال��دس�ت��ور
ال �ك��وي �ت��ي ب��ال �ج �ه��ود ال� �ت ��ي ب��ذل �ه��ا
االب � � ��اء امل ��ؤس� �س ��ون ل� �ل ��وص ��ول ال��ى
ه� � ��ذا ال� ��دس � �ت� ��ور ال � � ��ذي ي �ع �ت �ب��ر م��ن
ب�ين ارق ��ى ال��دس��ات�ي��ر ع�ل��ى الصعيد
العاملي مشيدا بحنكة م��ن شاركوا
ف��ي اص� ��داره ون�ظ��رت�ه��م املستقبلية
ل�ل�ك��وي��ت وأب �ن��ائ �ه��ا م��ن خ�ل�ال م��واد
الدستور التي تعزز من دور الدولة
االي �ج��اب��ي ت �ج��اه امل ��واط ��ن واض �ف��اء
ال �ه��وي��ة ال�ع��رب�ي��ة واالس�ل�ام �ي��ة على
الدولة واملجتمع.
واختتم النائب الظفيري حديثه
م��ؤك��دا ان ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي بكل
م� � � ��واده ي� �ع� �ك ��س ال� �ن� �ظ ��رة ال �ث��اق �ب��ة
ل��واض �ع �ي��ه م ��ن امل��ؤس �س�ي�ن االوائ � ��ل
وه � � ��و اط � � � ��ار م ��رج � �ع� ��ي ل� �ل� �ع�ل�اق ��ات
ال�س�ي��اس�ي��ة ب�ي�ن ال �ح��اك��م وامل �ح �ك��وم
ب �ش �ك��ل ع� ��ام وي �ع �ك��س دي �م �ق��راط �ي��ة
االس��رة الحاكمة وطبيعتها القابلة
للتعاطي السياسي املرن مع الشعب

دولة المؤسسات
من جانبه اكد النائب د .عبدالله
الطريجي ان دس�ت��ور دول��ة الكويت
كان ومازال احد االسباب الرئيسية
لنجاح البالد في تجاوز الكثير من
االزمات التي مرت بها طوال العقود
املاضية ال سيما ف��ي العقد االخير
فضال عما شكله تمسك الكويتيني
ال �ف �ط��ري ب��دس �ت��ور ب�ل�اده ��م س ��وءا
حافظ على دولة املؤسسات.
واض ��اف ال�ط��ري�ج��ي ف��ي تصريح
ص �ح��اف��ي ان �ن��ا ن�ح�ت�ف��ل ه ��ذه االي ��ام
بالذكرى الثانية والخمسني لصدور
ال��دس�ت��ور ال ��ذي وض�ع��ه امل��ؤس�س��ون
ف��ي ال �ح��ادي ع�ش��ر م��ن ن��وف�م�ب��ر من
العام  1963في عهد املغفور له باذن
ال�ل��ه تعالى الشيخ عبدالله السالم
ل �ن �ج��دد ن �ح��ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن ال �ب �ي �ع��ة
الس��رة آل الصباح ونجدد التزامنا
باحكام الدستور باعتباره الوثيقة
الكبرى في حياة الكويتيني والتي
تنظم العالقة بني السلطات الثالث.
وق� � ��ال ال �ط ��ري �ج ��ي :ن �س �ت��ذك��ر ف��ي
ه ��ذا امل �ق��ام ب�ك��ل ال �ع��رف��ان وال�ت�ق��دي��ر
كل الرجال الذين ك��ان لهم بعد الله
ال �ف �ض��ل ف ��ي وج � ��ود ه� ��ذا ال��دس �ت��ور
وال �ح �ف��اظ عليه رغ��م ك��ل م��ا م��ر بنا
م��ن م�ط�ب��ات وم �ش��اك��ل وازم � ��ات ظل
ب �ه��ا ال��دس �ت ��ور م��رج �ع��ا ل �ن��ا وج ��دد
الكويتيون تمسكهم به ليتجاوزوا
املحن التي مرت عليهم.
ترسيخ الثوابت
وأش ��اد الطريجي بجهود اآلب��اء
امل��ؤس �س�ين ال �ج �ب��ارة ل �ل��وص��ول ال��ى
ه��ذا ال��دس�ت��ور بالحكمة وال�ت�ش��اور
وإب��داء ال��رأي وال��رأي اآلخ��ر م��ا مهد
ال�ط��ري��ق ل��دس�ت��ور ارت �ض��اه الجميع
م�ش��ددا على ض��رورة الحفاظ عليه

تقلبات سياسية
م ��ن ج �ه �ت��ه اك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
ال �ك �ن��دري ان االح �ت �ف��ال ب��ال��ذك��رى ال�ـ
 53لتأسيس الدستور الكويتي هو
الفخر في استمرار العمل والتمسك
بمبادئ وق�ي��م وم��واد ال��دس�ت��ور من
جميع اب �ن��اء ال�ك��وي��ت وم��ن ال�ق�ي��ادة
الحكيمة على م��دار نصف ق��رن ما
ي��دل على ان الكويت كانت والت��زال
م��ؤم �ن��ة ب��ال �ش��راك��ة امل�ج�ت�م�ع�ي��ة في
اتخاذ القرار.
وق � � � ��ال ال� � �ك� � �ن � ��دري ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف��ي ب �م �ن��اس �ب��ة ال ��ذك ��رى ال � �ـ 53
إلص � ��دار دس �ت��ور دول� ��ة ال �ك��وي��ت ان

صمام أمان
ب � ��دوره اك ��د ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل فهد
ال�ش��اي��ع ان ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي هو
م�لاذن��ا االم��ن والضمانة الحقيقية
ل �ح �م��اي��ة ش �ع �ب �ن��ا م �ع �ت �ب��را ان ك��ل
االحداث التي مرت في تاريخ البالد
وامل �ن �ط �ق��ة اك� ��دت ان دس �ت��ورن��ا ك��ان
بمنزلة صمام االمان لنا ككويتيني
ك��ون��ه ال��وث �ي �ق��ة ال �ت��ي اج �م��ع عليها
الجميع وساهمت في نقل الكويت
ال � ��ى دول � � ��ة دي� �م� �ق ��راط� �ي ��ة ي�ح�ك�م�ه��ا
الدستور ومؤسساته.
وثمن الشايع بمناسبة مرور 53
ع��ام��ا على ص��دور ال��دس�ت��ور جهود
رج��االت الكويت االوائ��ل ال��ذي��ن كان
ل �ه��م ال �ف �ض��ل ال �ك �ب �ي��ر ف� ��ي ص �ي��اغ��ة
ال ��دس� �ت ��ور ب ��رؤي �ت �ه ��م امل�س�ت�ق�ب�ل�ي��ة
ون �ظ��رت �ه��م ال �ب �ع �ي��دة ال �ت��ي ادت ال��ى
ان �ت �ق��ال ال �ك��وي��ت ال ��ى دول� ��ة ح��دي�ث��ة
شهدت محطات ديمقراطية واسعة
ووض �ع��ت ال �ك��وي��ت ف��ي م �ك��ان يليق
بها في مقدمة الدول.
واختتم الشايع تصريحه بدعوة
ال �ج �م �ي��ع ب��ال�ت�م�س��ك ب��ذل��ك االن �ج��از
الحضاري ال��ذي يميزنا عن الكثير
م��ن ال� ��دول وان ن�س�ع��ى جميعا ال��ى
ت�ص�ح�ي��ح امل� �س ��ار ب ��إص ��دار ق��وان�ين
دس �ت��وري��ة تصحح االخ �ت�ل�االت في
ب �ع��ض ال �ج ��وان ��ب ق��ائ�ل�ا ان ال��دف��اع
عن الدستور واحترامه واجب على
الجميع ان ي��درك ان��ه مظلتنا التي
تحمينا بعد الحق سبحانه وتعالى
كونه ثمرة العقد االجتماعي الذي
ارت �ض �ي �ن��اه ف ��ي ال �ع �ي��ش م �ع��ا تحت
م �ظ �ل��ة ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وب� �ن ��اء دول ��ة
القانون.
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الزلزلة:مجلس األمة ال يقر قوانين مقيدة
للحريات ونستعين بآراء المجتمع المدني دائما
نحن في أمس
الحاجة لتنظيم
اإلعالم اإللكتروني
حتى ال تستمر
الفوضى الحاصلة
فيه

املشاركون في الندوة

اك � ��د رئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة االول � ��وي � ��ات
النائب د.يوسف الزلزلة ان مجلس
االم � � � ��ة ح� ��ري� ��ص ع � �ل ��ى ت �ن �ق �ي ��ة ك��ل
مثالب قانون «االعالم االلكتروني»
م�ض�ي�ف��ا ان امل �ج �ل��س ي�س�ت�ح�ي��ل ان
يكبت الحريات
وق ��ال  :ن�ح��ن ف��ي امل�ج�ل��س ال نقر
ق ��وان�ي�ن م �ق �ي��دة ل �ل �ح��ري��ات م�ب�ي�ن��ا
ان امل �ج �ل��س ي�س�ت�ع�ين دائ �م��ا ب ��آراء
املجتمع املدني وجماعات الضغط
ذات ال � �ص � �ل� ��ة ب� ��ال � �ق � �ض� ��اي� ��ا ال� �ت ��ي
يناقشها.
وش � � � � ��دد ال � � ��زل � � ��زل � � ��ة ف � � ��ي ن � � ��دوة
جمعية امل�ح��ام�ين (ق��ان��ون االع�لام
االل�ك�ت��رون��ي ب�ين م��ؤي��د وم�ع��ارض)
ام� � � � � ��س ب� � �ش � ��أن ق� � ��ان� � ��ون االع� �ل� ��ام
االلكتروني املزمزع اق��راره في دور
االنعقاد الحالي على ض��رورةع��دم
ال �س �م��اح ب ��االخ �ل�ال ب ��االم ��ن وزرع
الفنت بذريعة الحريات العامة.
وب �ي��ن ال ��زل ��زل ��ة ان ال � �ن� ��واب م��ن
امل� �ف� �ت ��رض ب �ه��م االس �ت �ع ��ان ��ة ب � ��اراء
امل � �خ � �ت � �ص �ي��ن ل� �ل��اس � � �ت � � �ف� � ��ادة م �م ��ا
ي�ط��رح��ون��ه وص ��وال ال��ى تشريعات
م� �ح� �ك� �م ��ة وذات ع � ��ائ � ��د اي� �ج ��اب ��ي
ل� �ل� �م� �ج� �ت� �م ��ع م � �ش � �ي� ��را ال� � � ��ى ان اي
تشريع يقدمه النائب يمر بقنوات
تشريعية منها اللجنة التشريعية
ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ن �ظ��ر ف ��ي م��دى
دس �ت��وري �ت��ه ث ��م ي �ت��م ارج� ��اع� ��ه ال��ى
ال� �ل� �ج� �ن ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة ام� � ��ا م� �ش ��روع
القانون الذي تقدمه الحكومة فيمر
بدورة تشريعية اطول حيث يحال
ل �ع��دة ج �ه��ات ك��ال�ف�ت��وى وال�ت�ش��ري��ع
وال �ل �ج �ن��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة ف ��ي م�ج�ل��س
ال� � ��وزراء ق �ب��ل االح ��ال ��ة ال ��ى مجلس
االمة.
واوض� � � ��ح ان م � �ش� ��روع االع �ل��ام
االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي م � ��ر ب � �ه� ��ذه ال � � � ��دورة

يوسف الزلزلة

ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وه ��و االن ف��ي اللجنة
البرملانية لشؤون التعليم والثقافة
واالرش� ��اد مشيرا ال��ى ان املشاريع
ب�ق��وان�ين ف��ي ال�غ��ال��ب ي�ت��م تعديلها
م � ��ن ق� �ب ��ل اع� � �ض � ��اء م� �ج� �ل ��س االم � ��ة
والقانون هذا ليس كل ما ورد فيه
قابال للمرور وه��و االن في بدايته
ويمثل االرضية التي ينطلق منها
هذ التشريع الحديث
اال ان ه��ذا االم��ر ض ��روري ونحن
في امس الحاجة لتنظيم هذا املجال
ب� ��دال م ��ن االم� �ت� �ن ��اع ع ��ن ف �ع��ل ش��يء
وه��و مايسمح باستمرار الفوضى
ال�ح��اص�ل��ة اك�ث��ر م��ع ال �ح��رص ب��أن ال
يعارض الدستور والحريات
مشيرا الى ان هناك وسائل اعالم
الكترونية اساءت وضربت الوحدة
الوطنية وفي املقابل هناك وسائل
اع �ل��ام ال �ك �ت��رون �ي��ة خ��دم��ت ال��وط��ن
م� �ت ��دارك ��ا ب �ق ��ول ��ه :ل �س �ن��ا م�ت�ي�ق�ن�ين
ان ه�ن��اك وس��ائ��ل اع�ل�ام مدسوسة
هدفها تمزيق الوطن واثارة الفتنة
اضافة ال��ى ان هناك وسائل تنشر
اعالنات ممنوعة ما تسبب اضرار
على الصحة العامة.
ولفت الزلزلة الى ان املجلس اذا
رأى أن هناك نصوصا في القانون
تقيد الحريات وتعارض الدستور
ف �ل��ن ي �ق��ره��ا وال �ل �ج �ن��ة ال�ت�ع�ل�ي�م�ي��ة
حريصة على اق��رار القانون بشكل
دستوري مئة في املئة منوها الى ان
املجلس يحتاج ال��ى دور جمعيات
املجتمع املدني وتصوراتها حتى
ت�س��اه��م ف��ي اث ��راء ال�ق��ان��ون ليخرج
بشكل صحيح
وق � ��ال ال ��زل ��زل ��ة :ال ��وزي ��ر ب�ي�ن لنا
ان م� �ش ��روع ال �ح �ك��وم��ة ع� �ب ��ارة ع��ن
مسودة وعليكم كمجلس امة ابداء
وجهات نظركم ووضع تعديالتكم

وه��و االم ��ر ال ��ذي سنتخذه الع��ادة
النظر بالقانون
مؤكدا بقوله :ال يوجد مشروع
قانون تأتي به الحكومة ويقر دون
م�ن��اق�ش��ة وت �ع��دي�لات وب �ح��ث ول�ك��ن
ال ��وق ��ت ي �ح �ت��م االن اق � ��رار ال �ق��ان��ون
حيث ه�ن��اك ام��ور شخصية تطرح
ف ��ي وس ��ائ ��ل االع �ل ��ام االل �ك �ت��رون �ي��ة
وت � �م� ��س اع � � � ��راض ال� � �ن � ��اس وت �ك �ي��ل
االتهامات وان��ا شخصيا تعرضت
ل � �ه ��ذا االم � � ��ر وال � �ح� ��ري� ��ات م �ك �ف��ول��ة
للجميع ولكن لن نسمح بان نتيح
فرصة الستخدامها بشكل مغلوط
وخ��اط��ئ وال ن�س�م��ح ب ��االخ�ل�ال في
االمن واثارة الفنت بذريعة الحريات
فالحريات لها حدود.
واكد ان كل املثالب ستعالج وكل
ال �خ �ب��راء ال��دس �ت��وري�ين سيضعون
مل� �س ��ات� �ه ��م ع� �ل ��ى ال � �ق� ��ان� ��ون واالم� � ��ر
امل �س �ت �ح �ي��ل ان ي �خ ��رج م ��ن م�ج�ل��س
االمة قانون يكبت الحريات متعهدا
ب��أخ��ذ ج�م�ي��ع م�ل�اح �ظ��ات امل�ع�ن�ي�ين
بشأن هذا التشريع.
م��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال امل �ح��ام��ي حسني
ال � �ع � �ب� ��د ال� � �ل � ��ه ان ق� �ض� �ي ��ة االع � �ل ��ام
االل � �ك � �ت� ��رون� ��ي م � ��ن اه � � ��م ال �ق �ض��اي��ا
املطروحة في الساحة االن وتلقينا
ن �ح��ن اص � �ح� ��اب ال � �ش� ��أن دع� � ��وة م��ن
ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ال �ب ��رمل ��ان �ي ��ة
واس� �ت ��دع ��ت ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن اص �ح ��اب
ال �ص �ح��ف االل �ك �ت��رون �ي��ة وامل �ح��ام�ين
وق ��دم � �ن ��ا م � ��ذك � ��رة ب ��امل� �ث ��ال ��ب ال �ت��ي
ت� �ض� �م� �ن� �ه ��ا امل� � � �ش � � ��روع ال� �ح� �ك ��وم ��ي
علما ب � ��أن امل � �ش� ��روع ال� � ��ذي وص��ل
امل� �ج� �ل ��س م� ��ؤخ� ��را ه� ��و ذات � � ��ه ال� ��ذي
ق��دم�ت��ه ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ال �س��اب��ق ول��م
تأخذ بمالحظاتنا التي ابديناها
ف ��ي ال �ح �ل �ق��ات ال �ن �ق��اش �ي��ة وامل ��ذك ��رة
وفوجئنا بعد مضي اربعة شهور

ب��اح��ال��ة ال� �ق ��ان ��ون ب �م��رس��وم وك ��أن
ال� �ح� �ك ��وم ��ة م� �ص ��رة ع� �ل ��ى ال� �ق ��ان ��ون
ال �س��اب��ق واخ � ��ذت ت �س��وق ل ��ه خ�لال
ال � � �ن� � ��دوات ال � �ت� ��ي اق ��ام� �ت� �ه ��ا وال� �ت ��ي
اس � �ت � �ب � �ع� ��دت دع � � � � ��وة امل � �ع� ��ارض�ي��ن
للقانون فيها وت�س��وق م��ن منطلق
وج��ود ف��راغ تشريعي دون االش��ارة
ال ��ى م �س��ائ��ل ذك ��ره ��ا م�ج�ل��س االم ��ة
وافتقد مشروعها االخ��ذ بوجهات
النظر املغايرة.
وقال العبد الله :اننا مع التنظيم
لكن املسألة ال تقف عند ه��ذا االم��ر
ب � ��ل ي� �ج ��ب ض � �م� ��ان ع � � ��دم م �خ��ال �ف��ة
ال� �ن� �ص ��وص ال ��دس� �ت ��وري ��ة امل �ع �ن �ي��ة
ب ��ال� �ح ��ري ��ات وم � � �ص � ��ادرة ال �ح �ق��وق
ال � �ع� ��ام� ��ة ال � �ت� ��ي ك �ف �ل �ه ��ا ال ��دس� �ت ��ور
الكويتي وامل�لاح��ظ ف��ي ال�ق��ان��ون ان
ال�ح��ري��ات ال�ع��ام��ة ب��ه شبه معدومة
الف � �ت � ��ا ال � � ��ى ان امل �ل��اح� � �ظ � ��ات ع �ل��ى
املشروع تتعلق بتعريفات القانون
وه� ��ي ال �ت ��ي ت �ق��ودن��ا ال� ��ى ام �ك��ان �ي��ة
ت �ط �ب �ي �ق��ه ع� �ل ��ى م� ��واق� ��ع ش�خ�ص�ي��ة
وم � ��دون � ��ات وه � �ن� ��اك اح � � ��دى امل � ��واد
تعرف املحتوى االلكتروني بشكل
فضفاض يشمل ع��دة ام��ور ومثال
ع�ل��ى ذل��ك ان اي ح�س��اب ف��ي م��واق��ع
ال �ت��واص��ل االل�ك�ت��رون�ي��ة ي��ري��د ط��رح
وج�ه��ة ن�ظ��ره بقصد ال �ت��داول العام
يشمله القانون وبالتالي يدخل في
اطار تطبيقه.
واث� ��ار ال�ع�ب��د ال �ل��ه :امل �خ ��اوف من
امل� ��زاج � �ي� ��ة ف� ��ي ان ت �ح �ج��ب ال �ج �ه��ة
املنفذة للقانون املواقع الشخصية
ال�ت��ي ت �ت��داول اخ�ب��ار ع��ام��ة وه��و ما
ذكر في القانون وقال :هذا مرفوض
لكونه تقييدا للحريات باالضافة
ال��ى م��ا تضمنه القانون م��ن االل��زام
بالترخيص للحصول على موقع
الكتروني وفق ما يصنفه القانون

وح � �ج� ��ب امل � ��واق � ��ع امل� �خ ��ال� �ف ��ة ل �ه��ذا
ال� �ش ��رط ع �ل �م��ا ب� ��ان ه �ن��اك ق��ان��ون��ي
ه �ي �ئ��ة االت � �ص ��االت وج ��رائ ��م تقنية
امل �ع �ل��وم��ات ي �ن �ظ��ران ف��ي ذات االم��ر
ام��ا ال�ش��يء ال�ج��دي��د ب��ال�ق��ان��ون فهو
الصحف االلكترونية التي بحاجة
ال ��ى ت�ن�ظ�ي��م وال �ش��رك��ات االع�لان �ي��ة
وهذا االمر متفق عليه.
وب � �ي� ��ن ال � �ع � �ب� ��د ال� � �ل � ��ه ان ه� �ن ��اك
تناقضات في ثنايا القانون حيث
ان اح � ��دى م � ��واد ال� �ق ��ان ��ون ت �ط��ال��ب
ب � ��أم � ��ور ه � ��ي م � ��وج � ��ودة اص �ل ��ا ف��ي
ق��وان�ين اخ��رى فبالتالي ال ض��رورة
من النص عليها في قانون االعالم
االل�ك�ت��رون��ي وب��ال�ت��ال��ي س��وف يثير
ازمة تداخل وتشابك االختصاصات
وتتعارض مع قوانني اخرى وهناك
ت �ن��اق��ض خ �ط �ي��ر ب �ش��أن ال �ع �ق��وب��ات
ح �ي��ث ي �ج��ب ان ي ��وح ��د م ��ع م ��ا ه��و
م�ع�م��ول ب��ه ف��ي ق��ان��ون امل�ط�ب��وع��ات
وال �ن �ش��ر وب��ال �ت��ال��ي ب��االم �ك��ان ضم
الصحف االلكترونية لهذا القانون
وب��ال�ت��ال��ي ال داع ��ي ل�ت�ش��ري��ع جديد
م �س �ت �غ��رب��ا م� ��ن اع � �ط� ��اء ت��رخ �ي��ص
م ��ؤق ��ت مل� ��دة خ �م��س س� �ن ��وات ب��أم��ر
مغاير للصحف الورقية التي تمنح
ترخيص دائم واالدهى ان هذا االمر
يتم بموافقة الوزير وليس بموافقة
م� ��دي� ��ر ادارة ك � �ق� ��ان� ��ون ال �ط �ب ��اع ��ة
والنشر اضافة الى قيود مستحيلة
للحصول على الترخيص ونرجو
اع��ادة النظر م��ن قبل مجلس االم��ة
ف��ي امل � ��واد املوجودة ف��ي ال �ق��ان��ون
والذي خال من املزايا ويجب تقنني
سلطة الوزير في القانون وعقوبة
الحجب خطيرة ويجب ان تكون عن
طريق القضاء وبحكم محكمة.

قد تكون هناك
وسائل إعالم
مدسوسة هدفها
تمزيق المجتع
واثارة الفتنة
عدم السماح
باالخالل باالمن
وزرع الفتن بذريعة
الحريات العامة
وسائل إعالم
الكترونيةضربت
الوحدة الوطنية
وفي المقابل
هناك وسائل
خدمت الوطن
العبد اهلل :مشروع
القانون الحكومي
به نصوص غير
دستورية وتعارض
قوانين أخرى
موجودة
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أنجزت  9لجان مؤقتة  ٪ 48من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في دور االنعقاد الثالث
وأصدرت  50تقريرا

خالل تقرير أصدرته إدارة التنسيق في قطاع اللجان التابع لألمانة العامة للمجلس

 127اجتماعا للجان المؤقتة
في دور االنعقاد الثالث بمعدل  163ساعة
كتب :سامح محمد
عبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
تستكمل الدستور
ملفها الخاص عن عمل
اللجان البرلمانية خالل
دور االنعقاد الثالث وما
تم انجازه من جدول
اعمالها وفي هذا الجزء
نستعرض اجتماعات
وانجازات اللجان
المؤقتة وعددها 9
لجان مؤقتة و 3لجان
تحقيق.
وعقدت هذه اللجان
الـ  12المؤقتة 127
اجتماعا في الدور الثالث
استغرقت  163ساعة
وانجز خاللها  50تقريرا
وفيما يلي التفاصيل:

تقارير اللجان المؤقتة خالل دور االنعقاد الثالث

لجنة مشروع الجواب
على الخطاب األميري
ع���ق���دت ال��ل��ج��ن��ة اج��ت��م��اع�ين في
ال��������دور ال����ث����ال����ث اس���ت���غ���رق���ا ن��ص��ف
س���اع���ة وان�����ج�����زت ت���ق���ري���را واح������دا،
وان�����ج�����زت ال���ل���ج���ن���ة ت���ق���ري���ره���ا ع��ن
ال��خ��ط��اب االم��ي��ري ال���ذي اف��ت��ت��ح به
دور االن��ع��ق��اد وال��ث��ال��ث م��ن الفصل
ال��راب��ع عشر ورف��ع��ت��ه ال��ى املجلس
الذي قام بدوره برفعه الى صاحب
السمو األمير.
لجنة شؤون االسكان
ع��ق��دت اللجنة  13اجتماعا في
دور االنعقاد الثالث استغرقت 11
ساعة واصدرت  4تقارير وانجزت
 6م��وض��وع��ات وتبقى على ج��دول
أعمالها  59موضوعا منها:
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ب��ت��ع��دي��لبعض احكام املادة  15من القانون
رق�������م  47ل���س���ن���ة  1993ف������ي ش����أن
الرعاية السكنية.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ف����ي ش���أناضافة مادة جديدة برقم  28مكرر
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تقارير اللجان املؤقتة

املنجز

املتبقي

اإلجمالي

العدد

69

143

212

املعدل

٪ 32٫6

٪ 67٫4

٪ 100

شأن الرعاية السكنية.
 اقتراح بقانون بتعديل بعضاح��ك��ام امل����ادة  19م��ن ال��ق��ان��ون رق��م
 47ل��س��ن��ة  1993ف��ي ش���أن ال��رع��اي��ة

الى القانون رقم  47لسنة  1003في
شأن الرعاية السكنية.
 اقتراح بقانون بتعديل بعضاح��ك��ام ال��ق��ان��ون رق���م  1993 47في

السكنية  .ضم التقرير.
 اق��ت��راح ب��ق��ان��ون ب��اض��اف��ة فقرةج��دي��دة ال��ى امل���ادة  19م��ن القانون
رق�������م  47ل���س���ن���ة  1993ف������ي ش����أن
الرعاية السكنية.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ف����ي ش���أنتأسيس شركات عقارية لالسكان.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ف����ي ش���أنم��س��اواة امل���رأة الكويتية املتزوجة
م��ن غير كويتي ب��امل��رأة الكويتية
امل���ط���ل���ق���ة او االرم�����ل�����ة ف����ي ال���ق���رض
السكني.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ف����ي ش���أنم��ن��ح االول���وي���ة ب��ال��رع��اي��ة السكنية
ل���ل���م���واط���ن�ي�ن ال����ذي����ن ت����م اس��ت��م�لاك
شققهم في مجمع الصوابر.
 االقتراح بقانون في شأن املدنالسكنية.
 االقتراح بقانون في شأن بنكالتسليف واالدخار.
 االقتراح بقانون باضافة مادةجديدة برقم  4مكررا ال��ى القانون
رق���م  30ل��س��ن��ة  1965ب��ان��ش��اء بنك
التسليف واالدخار.

مقارنة بين اجتماعات وتقارير اللجان المؤقتة
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الشباب التحقيق في تجاوزات
والرياضة أوضاع مكتب هيئة الزراعة
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املشتركة املرأة واألسرة ذوو
اإليداعات املشتركة
االحتياجات
«الخارجية «التشريعية»
الخاصة
و«التشريعية» و«املالية»

عدد التقارير

عدد الساعات

40

املوارد
البشرية

عدد االجتماعات

13
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 االق�������ت�������راح ب����ق����ان����ون ب���ان���ش���اءصندوق املرأة االسكاني.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ف����ي ش���أنت��وف��ي��ر ال���وح���دات السكنية بصفة
مؤقتة ملستحقي الرعاية السكنية.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ف����ي ش���أنتعديل املادة  4البند  4من القانون
رق�������م  47ل���س���ن���ة  1993ف������ي ش����أن
الرعاية السكنية.
 اقتراح برغبة بتحويل القطعرق������م  12-4-3ب��م��ن��ط��ق��ة ال���س���امل���ي���ة
ال����ى ق��ط��ع اس���ت���ث���م���اري���ة ،وت��ح��وي��ل
قسائمها ال���ى ق��س��ائ��م استثمارية
م��ن اج��ل رف��ع ال��ع��بء ع��ن املواطنني
قاطني تلك املنطقة ،ولكي تتمكن
امل��ن��ط��ق��ة م���ن اس��ت��ك��م��ال م��ن��ش��آت��ه��ا
االس���ت���ث���م���اري���ة م����ع اع��������ادة دراس�����ة
هندسة الشوارع والطرق املرورية
ل��ه��ذه ال��ق��ط��ع ال��ث�لاث س���واء لحركة
امل��رك��ب��ات او امل��ش��اة وك���ل م��ا يتبع
ذل������ك م�����ن ت���ن���ظ���ي���م واج�������������راءات ف��ي
البنية التحتية.
 اق��ت��راح برغبة تشكيل مجلسل��ل�اع����م����ار ي����ك����ون ت���اب���ع���ا م���ب���اش���رة
ملجلس الوزراء يتولى وضع خطة
ش��ام��ل��ة ل��ح��ل ال��ق��ض��ي��ة االس��ك��ان��ي��ة
وتوفير االراضي الصالحة للسكن
بدفع شركة نفط الكويت الى كسر
اح���ت���ك���اره���ا الك����ث����ر م����ن  ٪ 80م��ن
اراض������ي ال���دول���ة وت���ق���وم ال��ح��ك��وم��ة
ب����ت����وزي����ع اراض ع���ل���ى ال���ن���ق���اب���ات
وجمعيات النفع العام مثل االطباء
واملهندسني وامل��ح��ام�ين واملعلمني
وغيرهم لبناء مساكن العضائها
ب��ن��اء م����دن س��ك��ن��ي��ة ج���دي���دة ق��ري��ب��ة
م������ن ال����س����اح����ل واش������������راك ال���ق���ط���اع
ال��خ��اص ف��ي مشاريع االس��ك��ان من
خ�ل�ال اس��ل��وب امل��ش��اري��ع الضخمة
وتشجيع امل��واط��ن على بناء بيته
بنفسه بالتصميم وال��ح��ج��م ال��ذي
يريده كل مواطن.
 اق��������ت��������راح ب�����رغ�����ب�����ة ان ت����ول����ياملؤسسة العامة للرعاية السكنية
عند تخصيص املساكن للمواطنني
اه��ت��م��ام��ا خ��اص��ا ب��امل��رأة الكويتية
املطلقة او املتزوجة من غير كويتي
او العزباء التي ال معيل لها وذلك
ب��ت��وف��ي��ر س��ك��ن ل��ه��ا اس����وة بغيرها
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أنجزت  9لجان مؤقتة  ٪ 48من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في دور االنعقاد الثالث
وأصدرت  50تقريرا

 12لجنة مؤقتة أصدرت  50تقريرا منها
اإليداعات المليونية والحيازات الزراعية
تتمة المنشور ص07
وذل�����ك ت���ق���دي���را ل���ل���ظ���روف ال��خ��اص��ة
لهؤالء املواطنات.
 اق��ت��راح برغبة بتكليف شركةن���ف���ط ال����ك����وي����ت ب���ال���ق���ي���ام ب���اع���م���ال
البنية التحتية للمناطق السكنية
ق��ب��ل تسليمها ج��اه��زة للمؤسسة
ال��ع��ام��ة للرعاية السكنية واس��ن��اد
عملية الترسية والتعاقد الخاصة
ب��امل��ن��اط��ق ال��س��ك��ن��ي��ة ل��ش��رك��ة نفط
ال����ك����وي����ت ب���ال���ت���ن���س���ي���ق م�����ع وزارة
االش��������غ��������ال ال�����ع�����ام�����ة ل��ل�اس����ت����ف����ادة
م���ن االس���ت���ث���ن���اء امل���م���ن���وح ل��ل��ش��رك��ة
ب��م��وج��ب م���رس���وم االي��ل��ول��ة امل��ش��ار
اليها.
 اق��������ت��������راح ب�����رغ�����ب�����ة ب���ت���ح���وي���لع���ق���ود االي���ج���ار ال����ى ع���ق���ود تمليك
ل����ل����ك����وي����ت����ي����ات ال�����ح�����اص��ل��ات ع��ل��ى
ب���ي���وت ح��ك��وم��ي��ة ف���ي م��ن��اط��ق مثل
ال���ن���س���ي���م وال����ع����ي����ون وال���ع���ارض���ي���ة
وال���ظ���ه���ر وغ���ي���ره���ا مل����ا ق����د ي��س��اه��م
بشكل كبير بحل ج��زء م��ن مشكلة
امل�����رأة ال��ك��وي��ت��ي��ة ف���ي ال��س��ك��ن ال��ت��ي
ت��ري��د االس��ت��ق��رار الس��رت��ه��ا ،خاصة

تقارير اللجان المؤقتة بشأن االقتراحات بقوانين
ان لديهن بيوتا ومستقرات فيها
الكثر من عشرين عاما.
 اق���ت���راح ب��رغ��ب��ة ب���اع���ادة اح��ي��اءمشروع غرب هدية السكني باسرع
وق��ت للمساهمة ف��ي معالجة جزء
م���ن امل��ش��ك��ل��ة االس���ك���ان���ي���ة ف���ي ه��ذه
املنطقة.
 اق��ت��راح برغبة بصرف قروضترميم الصحاب البيوت الحكومية
بمدينة سعد العبدالله بمحافظة
ال��ج��ه��راء وال��ت��ي لحقت بها اض��رار
او خطورة واستثناؤها من شرط
مدة الثماني سنوات.
اقتراح برغبة ببناء مستشفيات
ج��دي��دة ف��ي امل��ن��اط��ق غ��ي��ر امل��أه��ول��ة
بالسكان وال��خ��ارج��ة ع��ن التنظيم
السكني ،ب��ن��اء وان��ش��اء الجامعات
بالقرب من هذه املستشفيات بحيث
ت���ك���ون ال��ج��ام��ع��ات وامل��س��ت��ش��ف��ي��ات
م��ك��م��ل��ة ل��ب��ع��ض��ه��ا ،ي��ج��ب ان ت��ك��ون
ه�����ذه امل��س��ت��ش��ف��ي��ات وال���ج���ام���ع���ات
مطابقة اع��ل��ى مستويات املعايير
والنظم املعمول بها دوليا.
 اق���ت���راح ب��رغ��ب��ة ب����ان ي��ت��م منحذوي االع�����اق�����ة ال����ش����دي����دة اول����وي����ة

ﺍﻟﻤﻨﺠﺰ )(16

13.8

ﺍﻟﻤﺘﺒﻘﻲ )(100

%

86.2

%

االقتراحات بقوانني

املنجز

املتبقي

اإلجمالي

العدد

16

100

116

املعدل

٪ 13٫8

٪ 86٫2

٪ 100

ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال���وح���دة السكنية
اثناء وصول دوره من دون الدخول
في نظام القرعة وان يعطى حرية
اخ����ت����ي����ار ال�����وح�����دة ال���س���ك���ن���ي���ة ق��ب��ل
االخ���ري���ن ف���ي ال��دف��ع��ة ب��ع��د ان يتم

اطالعه على خريطة املنطقة حتى
يختار منزله بالقرب م��ن خدمات
املنطقة.
 اقتراح برغبة بتخصيص ارضم��ن��ط��ق��ة ام���غ���رة وم���دي���ن���ة ال��ح��ج��اج

للمؤسسة العامة للرعاية السكنية
لتهيئتها للسكن وتوزيعها على
املستحقني للرعاية السكنية ،على
املؤسسة العامة للرعاية السكنية
االس����ت����ع����ج����ال ب�����ان�����ش�����اء امل���س���اك���ن
م��ن��خ��ف��ض��ة ال��ت��ك��ال��ي��ف واع��ط��ائ��ه��ا
االولوية القصوى وتنفيذها خالل
سنتني.
 اق�����ت�����راح ب���رغ���ب���ة ب��ت��خ��ص��ي��صقطعة االرض الواقعة غرب وجنوب
منطقة العيون املوضحة باملخطط
امل��رف��ق للمؤسسة ال��ع��ام��ة للرعاية
السكنية لتوزيعها على مستحقي
الرعاية السكنية.
 اق������ت������راح ب����رغ����ب����ة اس����ت����ح����داثمنطقة استثمارية جديدة لكثافة
س��ك��ان��ي��ة ق��ل��ي��ل��ة ن��س��ب��ت��ه��ا ٪ 170
وذلك بتخصيص الجزء الواقع بني
ال��ب��ح��ر وش����ارع ال��دوح��ة الساحلي
م����ق����اب����ل م���ن���ط���ق���ة غ����رن����اط����ة ح��س��ب
امل��خ��ط��ط ال���ج���وي امل���رف���ق وامل���ؤش���ر
عليه باللون االخضر.
 اق��ت��راح ب��رغ��ب��ة بتقليص امل��دةال����واردة ف��ي ال��ق��رار امل��ش��ار اليه الى
 10اعوام بدال من  15عاما.

 اقتراح برغبة بان يقوم مجلسإدارة ب��ن��ك االئ��ت��م��ان وف���ق ق��وان�ين
ال��رع��اي��ة السكنية ب���اص���دار الئحة
الق����راض االس����ر ال��ك��وي��ت��ي��ة لتوفير
الرعاية السكنية املالئمة.
لجنة حقوق اإلنسان
عقدت اللجنة  8اجتماعات في
دور االنعقاد الثالث استغرقت 13
س��اع��ة وان���ج���زت  3ت��ق��اري��ر وتبقى
ع��ل��ى ج����دول اع��م��ال��ه��ا  8م��واض��ي��ع
هي:
 االقتراح بقانون بإنشاء ديواناملظالم.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ف����ي ش���أنال���ح���ق���وق امل���دن���ي���ة ل���غ���ي���ر م���ح���ددي
الجنسية.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ف����ي ش���أنالحقوق املدنية واالجتماعية لغير
محددي الجنسية.
 االق���������ت���������راح ب������ق������ان������ون ب����ش����أنمعالجة اوض���اع اب��ن��اء الكويتيات

التتمة ص09

تقرير حول عمل لجان المجلس المؤقتة
بيان بما تم بشأن املوضوعات املحالة إلى اللجان حسب نوع املوضوع

حركة املوضوعات االجمالية

املحال خالل
الدور الثالث

متبق

عدد
االجتماعات

أخرى

عدد ساعات
االجتماعات

اجمالي مرسوم بقانون
املدرج

مشروع قانون

اقتراح بقانون

اقتراح بقرار/
برغبة

شكوى وعريضة
والتماسات

املجموع

عدد التقارير

املتبقي خالل
ًّ
العطلة البرملانية
من  2014/7/4من2014/10/27
إلى  2014/10/27إلى 2015/7/1

االجتماعات
والتقارير
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1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

1

13

18٫50

-

الشباب والرياضة

-

26

26

-

-

2

-

1

12

-

8

-

-

-

2

3

23

7

6

3

املجموع

85

127

212

1

-

3

4

16

100

34

26

-

-

14

13

69

143

127

163٫05

50

اسم اللجنة

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

متبق

منجز

-

aldostoor

ملف

الخميس  30محرم  12 . 1437نوفمبر 2015

اللجان المؤقتة
في دور االنعقاد الثالث

09

أنجزت  9لجان مؤقتة  ٪ 48من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في دور االنعقاد الثالث
وأصدرت  50تقريرا

تنمية الموارد البشرية أكثر اللجان
بـ  20اجتماعا استغرقت  32ساعة
لجنة مشروع الجواب على الخطاب األميري
1

1

اللجنة اإلسكانية

1

70

65

1.0

60

59

0.8

50

0.6

املدرج
املنجز
املتبقي

املدرج

39

املنجز

30

املتبقي

0.4

17

0.2
6
0

املجموع

0

0

0

0

0

موضوعات أخرى شكوى وعريضة

تتمة المنشور ص08
املتزوجات من غير كويتي.
 اق���������ت���������راح ب������رغ������ب������ة ب����ت����ق����دي����مال����ت����س����ه����ي��ل�ات اآلت�������ي�������ة ل��ل�أش����ق����اء
ال�����س�����وري��ي��ن ف������ي ال����ك����وي����ت وم���ن���ح
اذن اق��ام��ة م��ؤق��ت��ة مل���دة س��ن��ة قابلة
للتجديد ملن ال يملك اقامة صالحة
وال�����س�����م�����اح ل����ل����س����وري��ي�ن امل��ق��ي��م�ين
بالكويت بتقديم طلبات التحاق
ب����ع����ائ����ل واالي�������ع�������از ل���ب���ي���ت ال����زك����اة
وص���ن���دوق اع��ان��ة امل��رض��ى لتقديم
م��س��اع��دات م��ال��ي��ة وع��ي��ن��ي��ة واع��ف��اء
ال�����س�����وري��ي��ن امل����خ����ال����ف��ي�ن ل���ق���وان�ي�ن
ال�����ك�����وي�����ت م������ن ع����ق����وب����ة ال���ت���رح���ي���ل
ال���ت���س���ف���ي���ر ال�������ى ب����ل����ده����م ل����ظ����روف
الحرب.
 رس������ال������ة واردة م�������ن رئ���ي���سمجلس االمة باملوافقة على رسالة
رئيس لجنة حقوق االنسان يطلب
ف���ي���ه���ا ت���ك���ل���ي���ف ال���ل���ج���ن���ة ب����دراس����ة
م���ا ت���وص���ل ال���ي���ه ال���ج���ه���از امل���رك���زي
ملعالجة اوض���اع املقيمني بصورة
غ��ي��ر ق��ان��ون��ي��ة م���ن ح��ل��ول ملعالجة
اوضع هذه الفئة.
لجنة تنمية الموارد البشرية
ع����ق����دت ال���ل���ج���ن���ة  20اج���ت���م���اع���ا
اس����ت����غ����رق����ت  32س�����اع�����ة ون���ص���ف
الساعة اصدرت تقريرين وانجزت
 6م���واض���ي���ع وت���ب���ق���ى ع���ل���ى ج����دول
اعمالها  33موضوعا منها:
 مشروع قانون بتعديل بعضاح���ك���ام امل����رس����وم ب���ق���ان���ون رق����م 15
ل���س���ن���ة  1979ف�����ي ش�������أن ال���خ���دم���ة

0

0

اقتراح برغبة

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

اقتراح بقانون مشروع بقانون مرسوم بقانون

املدنية.
 االق��ت��راح بقانون بشأن انشاءمركز اعداد القياديني.
 االقتراح بقانون بشأن التعينيفي الوظائف القيادية.
 االقتراح بقانون بشأن شروطتولي املنصب القيادية.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ب��ت��ع��دي��لب���ع���ض اح�����ك�����ام ال����ق����ان����ون رق������م 28
ل��س��ن��ة  2011ف��ي ش���أن م��ن��ح ب��دالت
ومكافأة ألعضاء الهيئة التعليمية
الكويتيني ب��وزارة التربية ووزارة
االوقاف والشؤون االسالمية.
 -االق��ت��راح بقانون اض��اف��ة فقرة

ج��دي��دة ل��ل��م��ادة  6م��ن ال��ق��ان��ون رقم
 28ل���س���ن���ة  2011ف�����ي ش������أن م��ن��ح
ب����دالت وم��ك��اف��آت الع���ض���اء الهيئة
ال���ت���ع���ل���ي���م���ي���ة ال���ك���وي���ت���ي�ي�ن ب��������وزارة
التربية ووزارة االوقاف.
 االقتراح بقانون املقدم في شأنبعض االح��ك��ام الخاصة بمرتبات
املوظفني الكويتيني.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ف����ي ش���أنتعديل ج��دول ال��درج��ات واملرتبات
ال��ش��ه��ري��ة ل��ل��م��وظ��ف�ين ف���ي ال��ج��ه��ات
الحكومية.
 االقتراح بقانون في شأن زيادةامل���رت���ب���ات وامل���ع���اش���ات ال��ت��ق��اع��دي��ة

املجموع

5

وم���راج���ع���ت���ه���ا ب���ن���اء ع���ل���ى ال����زي����ادة
السنوية في معدل التضخم حسب
ال����رق����م ال���ق���ي���اس���ي ال����ع����ام ب��������االدارة
املركزية لالحصاء.
 االقتراح بقانون في شأن زيادةب��واق��ع  ٪ 25م��ن ال��رات��ب االساسي
ل���ل���م���وظ���ف�ي�ن امل����دن����ي��ي�ن ال���ع���ام���ل�ي�ن
ف����ي ال���ق���ط���اع ال���ح���ك���وم���ي ال����ذي����ن ال
يتمتعون بكادر خاص.
لجنة شؤون
ذوي االحتياجات الخاصة
عقدت اللجنة  9اجتماعات في
ال���دور الثالث استغرقت  13ساعة
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15
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املدرج
املتبقي
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7
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1

1
0

املجموع

موضوعات أخرى

0

0

اقتراح برغبة

1
0

0

اقتراح بقانون

مشروع بقانون

0

0

مرسوم بقانون

0

20

17

2 3
0
0 0 0
موضوعات أخرى شكوى وعريضة اقتراح برغبة

لجنة حقوق اإلنسان

املنجز

42

40

10
3

0 0 0
اقتراح بقانون مشروع بقانون

ون��ص��ف ال��س��اع��ة وأن��ج��زت خاللها
 35م��وض��وع��ا وت��ب��ق��ى ع��ل��ى ج��دول
اعمالها  13موضوعا منها:
 االقتراح بقانون بتعديل املادة( )43م���ن ال���ق���ان���ون رق����م ( )8لسنة
 2010ب����ش����أن ح����ق����وق األش����خ����اص
ذوي اإلعاقة.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ف����ي ش���أنحقوق ورعاية املعاقني.
 االقتراح بقانون بإنشاء مجمعاألمل ذوي االحتياجات الخاصة.
 االق�����ت�����راح ب���ق���ان���ون م���ق���دم م��نال����ع����ض����و ع���س���ك���ر ع����وي����د ال���ع���ن���زي
ف���ي ش����أن م��ج��م��ع ق��ائ��د االن��س��ان��ي��ة
صباح األحمد ل��ذوي االحتياجات
الخاصة.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاألموال العامة بإحالة تقرير ديوان
املحاسبة حول املالحظات املتعلقة
ب����أوج����ه ال���ع���م���ل ب��امل��ج��ل��س األع���ل���ى
ل���ش���ؤون امل��ع��اق�ين ال����ى ل��ج��ن��ة ذوي
االحتياجات الخاصة.
لجنة شؤون المرأة واألسرة
ع����ق����دت ال���ل���ج���ن���ة  9اج���ت���م���اع���ات
اس���ت���غ���رق���ت  12س����اع����ة وأص�������درت
 5ت����ق����اري����ر وأن������ج������زت ال���ل���ج���ن���ة 7
م���وض���وع���ات وت��ب��ق��ى ع��ل��ى ج���دول
اعمالها موضوعان:
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ف����ي ش���أنإنشاء املجلس األعلى لألسرة.
 اق��ت��راح ب��ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م��ادةجديدة برقم  2مكررا ال��ى القانون
رق��������م ( )31ل����س����ن����ة  2008ب���ش���أن
ال����ف����ح����ص ال����ط����ب����ي ل����ل����راغ����ب��ي�ن ف��ي

1 1 0
مرسوم بقانون

0

ال����زواج قبل ات��م��ام ال����زواج( .محال
برسالة من لجنة الشؤون الصحية
واالجتماعية والعمل).
 اق���ت���راح ب��رغ��ب��ة ب���ص���رف رات���بال���درج���ة ال��ت��ي ت��ت��م ت��رق��ي��ة امل��وظ��ف
دون انتظار لتوفير اعتماد مالي
للوظيفة األعلى وذلك للقضاء على
مشكلة الرسوب الوظيفي.
 وض�������������ع أس�������������س إج�������رائ�������ي�������ةوم����وض����وع����ي����ة الخ����ت����ي����ار ش��اغ��ل��ي
ال�����وظ�����ائ�����ف ال�����ق�����ي�����ادي�����ة وال����ع����ام����ة
ب���ال���دول���ة دون اس���ت���ث���ن���اءات وك����ذا
ال���ن���ظ���م ال��ك��ف��ي��ل��ة ب��ت��ط��وي��ر أدائ���ه���م
وذل���ك ف��ي ض��وء ال��وض��ع القانوني
ال����ح����ال����ي ب����ه����دف ال������وص������ول ع��ل��ى
إص��������دار ت���ش���ري���ع���ات م��ب��ن��ي��ة وف��ق��ا
ل���ل���ع���دال���ة االج���ت���م���اع���ي���ة ال���ت���ي ن��ص
عليها الدستور.
 م��ت��اب��ع��ة ال���ج���ه���ات ال��ح��ك��وم��ي��ةف��ي إص���داره���ا ال��ل��وائ��ح التنفيذية
الخاصة ب��امل��وارد البشرية املكملة
للقوانني التي يتعني إصدارها في
حينه وتطويرها.
 ال���ت���أك���د م����ن ال����ت����زام ال��ح��ك��وم��ةبأعمال ق��واع��د اإلح�ل�ال والتجديد
ل������ل������م������وارد ال�����ب�����ش�����ري�����ة واخ�����ت�����ي�����ار
الكفاءات لتولي الوظائف القيادية
واإلشرافية داخل كل جهة حكومية
أو أهلية.
 االس�������ت�������ف�������ادة م�������ن ال�����ط�����اق�����اتالبشرية الوطنية ذات الكفاءة في
القطاعني الخاص والحكومي.

التتمة ص10
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ملف
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اللجان المؤقتة
في دور االنعقاد الثالث

أنجزت  9لجان مؤقتة  ٪ 48من الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها في دور االنعقاد الثالث
وأصدرت  50تقريرا

المعاقين أكثر اللجان إصدارا للتقارير
في الدور الثالث بـ  30تقريرا
لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية

لجنة الشباب والرياضة

40

39

26

35

33

25

20

25

املدرج

املدرج

20

املنجز
املتبقي

25

23

30

28

30

املنجز

15
6

5
1

املجموع

0

0

0

1

2

3

موضوعات أخرى شكوى وعريضة اقتراح برغبة

تتمة المنشور ص09
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاألموال العامة بإحالة تقرير ديوان
امل��ح��اس��ب��ة ع���ن ال�����ق�����رارات اإلداري������ة
امل��ت��ع��ل��ق��ة ب���ال���وظ���ائ���ف اإلش���راف���ي���ة
ل��ب��ع��ض ال��ج��ه��ات ذات امل��ي��زان��ي��ات
امل��ل��ح��ق��ة ال���ى ل��ج��ن��ة ت��ن��م��ي��ة امل����وارد
البشرية.
اللجنة المشتركة من اللجنة
التشريعية واللجنة المالية
ل��م تعقد اللجنة اجتماعات في
ال����دور ال��ث��ال��ث وت��ب��ق��ى ع��ل��ى ج��دول
أعمالها  3مواضيع هي:
 اق��ت��راح ب��ق��ان��ون ف��ي ش���أن منعتضارب املصالح.
 اق��ت��راح ب��ق��ان��ون ف��ي ش���أن منعتضارب املصالح.
 اقتراح بقانون بشأن تعارضاملصالح وقواعد السلوك العام.
اللجنة المشتركة
من لجنة الشؤون الخارجية
واللجنة التشريعية:
ل��م تعقد اللجنة اجتماعات في
ال����دور ال��ث��ال��ث وت��ب��ق��ى ع��ل��ى ج��دول
أعمالها موضوع واحد وهو:
 م��ش��روع ق��ان��ون ب��ش��أن إص���دارالقانون (املوحد) ملكافحة اإلغ��راق
والتدابير التعويضية والوقائية
ل����������دول م����ج����ل����س ال�����ت�����ع�����اون ل������دول
ال��خ��ل��ي��ج ال��ع��رب��ي��ة (امل����ع����دل) وذل���ك
إلب�������داء ال�������رأي ف��ي��م��ا إذا ك�����ان ه���ذا
ال���ن���ظ���ام ي��ع��ت��ب��ر ات���ف���اق���ي���ة ي��خ��ت��ص
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اقتراح بقانون مشروع بقانون

بنظرها لجنة الشؤون الخارجية
من عدمه.
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مرسوم بقانون

املجموع

ال����درج����ت��ي�ن األول�������ى وال���ث���ان���ي���ة م��ن
ال���ع���ق���ار وك���ذل���ك م��س��ت��ح��ق��ات��ه��م في
ال���ب���ن���وك وال����ش����رك����ات ف����ي ال����داخ����ل
وال���خ���ارج وم���ن تثبت ل���دى الهيئة
ارتكابه إح��دى الجرائم ُي��ح��ال الى
النيابة العامة.

لجنة التحقيق
في اإليداعات والتحويالت
ع����ق����دت ال���ل���ج���ن���ة  26اج���ت���م���اع���ا
اس����ت����غ����رق����ت  25س�����اع�����ة أص�������درت
خ�لال��ه��ا ت��ق��ري��را واح�����دا وق����د تمت
اح��ال��ة التقرير النهائي ال��ى هيئة
م��ك��اف��ح��ة ال���ف���س���اد ل����ل����دراس����ة ع��ل��ى
أن ت��ش��م��ل ال���دراس���ة ال��ت��ي تجريها
الهيئة جميع ما يتعلق بممتلكات
أع����ض����اء م��ج��ل��س األم������ة م����ن 2006
وح�����ت�����ى  2015وأق�����رب�����ائ�����ه�����م م��ن

2

مكتب لندن
ل���ج���ن���ة ال���ت���ح���ق���ي���ق ف�����ي أوض������اع
مكتب االستثمار الكويتي بلندن
وامل���ك���ات���ب األخ�������رى ح�����ول ال���ع���ال���م:
ع��ق��دت  13اجتماعا استغرقت 19
س��اع��ة ول���م ت��ص��در ت��ق��اري��ر وتبقى

لجنة شؤون المرأة واألسرة
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موضوعات أخرى شكوى وعريضة اقتراح برغبة اقتراح بقانون

ب��ال��ه��ي��ئ��ة ال��ع��ام��ة ل���ش���ؤون ال���زراع���ة
وال����ث����روة ال��س��م��ك��ي��ة وك���ذل���ك ت��ق��ري��ر
دي����وان امل��ح��اس��ب��ة ع��ن م���دى ال��ت��زام
هيئة ال��زراع��ة بتخصيص حظائر
األغ������ن������ام وامل����اش����ي����ة وق������د ت��ض��م��ن
التقرير  11توصية وت��م رفعه الى
املجلس.

لجنة التحقيق
في تجاوزات هيئة الزراعة
ع����ق����دت ال���ل���ج���ن���ة  20اج���ت���م���اع���ا
اس���ت���غ���رق���ت  30س����اع����ة وأن����ج����زت
ت����ق����ري����ره����ا ب�����ش�����أن ال���ت���ح���ق���ي���ق ف��ي
ت�����ج�����اوزات ش���اب���ت ع��م��ل��ي��ة ت���وزي���ع
ح���ي���ازات زراع���ي���ة ب��م��ن��ط��ق��ة ال��وف��رة
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املتبقي
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على جدول اعمالها موضوع واحد
وهو موضوع التحقيق.
وف���ي جلسة  3نوفمبر ال��ع��ادي��ة
ت����وج����ه����ت ال���ل���ج���ن���ة ب����رس����ال����ة ال����ى
م��ج��ل��س األم����ة ت��ط��ل��ب ف��ي��ه��ا تمديد
ع����م����ل����ه����ا مل����������دة  6أش�������ه�������ر أخ��������رى
ن���ظ���را ل�������ورود م���س���ت���ن���دات ب��ال��ل��غ��ة
االن���ج���ل���ي���زي���ة وت���ح���ت���اج ال�����ى وق���ت
ل��ل��ت��رج��م��ة وف��ي��م��ا اع���ت���رض بعض
ال���ن���واب ع��ل��ى ت��م��دي��د ع��م��ل اللجنة
اق��ت��رح آخ���رون بالتمديد لكن ملدة
 3اشهر فقط لالنتهاء من التقرير
النهائي.
لجنة الشباب والرياضة
عقدت  7اجتماعات استغرقت 6
س��اع��ات ان��ج��زت خاللها  3تقارير
وت��ب��ق��ى ع��ل��ى ج�����دول اع��م��ال��ه��ا 23
موضوعا فيها:
 م��������ش��������روع ب������ق������ان������ون ب����ش����أنت��واف��ق ق��وان�ين ال��ري��اض��ة الكويتية
م�����ع امل����ي����ث����اق وال����ن����ظ����م األس���اس���ي���ة
لالتحادات الدولية.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ب���إض���اف���ةم�������ادت���ي���ن ج������دي������دت���ي��ن ب������رق������م ()1
م��ك��رر و ( 1م��ك��رر أ) ال����ى امل��رس��وم
ب��ال��ق��ان��ون رق����م ( )42ل��س��ن��ة 1978
ف�����ي ش�������أن ال����ه����ي����ئ����ات ال����ري����اض����ي����ة.
(رس�����ال�����ة م�����ن ال���ل���ج���ن���ة ال���ص���ح���ي���ة)
(التقرير العشرون للجنة الشؤون
التشريعية والقانونية).
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ف����ي ش���أناالستثمار في القطاع الرياضي.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ب��ت��ع��دي��لب��ع��ض اح���ك���ام امل���رس���وم ب��ال��ق��ان��ون

1

2

5

3

مشروع بقانون
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رق�����م ( )42ل��س��ن��ة  1978ف����ي ش���أن
الهيئات الرياضية.
 االقتراح بقانون بتعديل بعضاحكام املرسوم بالقانون رقم ()43
لسنة  1992بإنشاء الهيئة العامة
للشباب والرياضة.
 االق�������ت�������راح ب����ق����ان����ون ب���إن���ش���اءصندوق تأمني صحي للرياضيني.
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ب��ت��ع��دي��لبعض احكام القانون رقم ( )5لسنة
 2007ب��ش��أن ت��ن��ظ��ي��م ب��ع��ض أوج���ه
العمل في كل من اللجنة األوملبية
ال��ك��وي��ت��ي��ة واالت�����ح�����ادات واألن���دي���ة
الرياضية.
 اق�������ت�������راح ب�����ق�����ان�����ون ف������ي ش����أناالستثمار في القطاع الرياضي.
 اق��ت��راح بقانون بتعديل امل��ادة( )3م�����ن ال�����ق�����ان�����ون رق�������م  5ل��س��ن��ة
 2007ب��ش��أن ت��ن��ظ��ي��م ب��ع��ض أوج���ه
العمل في كل من اللجنة األوملبية
ال��ك��وي��ت��ي��ة واالت�����ح�����ادات واألن���دي���ة
ال����ري����اض����ي����ة( .رس������ال������ة م�����ن ل��ج��ن��ة
الشؤون التشريعية والقانونية).
 االق������ت������راح ب����ق����ان����ون ب��ت��ع��دي��لبعض احكام القانون رقم ( )7لسنة
 2007بشأن دعم األندية الرياضية.
 اق��������ت��������راح ب�����ق�����ان�����ون ب����إن����ش����اءصندوق تأمني صحي للرياضيني.
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قناة المجلس

11

قالت لقناة المجلس إن الحكومة تعمل على رفع نسبة المواطنين  % 40خالل  15عاما

الصبيح على منصة الجماهير :قرارات
مهمة لتعديل التركيبة السكانية قريبا
كشفت وزيرة الشؤون
االجتماعية والعمل وزيرة
الدولة للتخطيط والتنمية
هند الصبيح خالل برنامج
منصة الجماهير على
قناة المجلس عن وجود
قرارات مهمة لتعديل
التركيبة السكانية ستتخذ
قريبا وعن تنفيذ سيناريو
لتثبيت نسبة الوافدين
في مقابل زيادة نسبة
المواطنين إلى % 40
بحلول عام .2030
كما أشارت إلى وجود
تعديالت على قانون
العمل ستعرض على
مجلس األمة في دور
االنعقاد الحالي تتضمن
عقوبات صارمة لتجار
اإلقامات وأخرى على
قانون ذوي اإلعاقة تمنح
أبناء الكويتية حقوقهم
كافة.
وذكرت الصبيح أن اعتراف
الخارجية األميركية بعدم
وجود أموال كويتية
لدعم اإلرهاب هو إنجاز
لدولة الكويت نتيجة
تطبيق القانون ووضع
الئحة للعمل التطوعي
لمن يرغب في جمع
التبرعات كي تكون تحت
غطاء القانون .
وفي تفاصيل لقاء الوزيرة
الصبيح لمنصة الجماهير:

اع� �ت� �ب ��رت ال � ��وزي � ��ر ال �ص �ب �ي��ح أن
إس �ن ��اد وزارة ال� �ش ��ؤون إل ��ى امل ��رأة
أص� �ل ��ح ألن� �ه ��ا ذات ب �ع ��د إن �س��ان��ي
وع ��اط� �ف ��ي م �ش �ي ��رة إل � ��ى أن وزارة
ال� � �ش � ��ؤون ت �ع �ن��ى ب �س �ب �ع��ة ق ��وان�ي�ن
ت �ح �ت ��اج م �م ��ن ي �ت �ق �ل��د زم ��ام� �ه ��ا أن
يتصف بالحزم في تطبيق القانون
وأال يسمح ب��أن يحيد القانون عن
م�س��اره لضمان ع��دم ان�ف��راط العقد
الفتة في هذا الصدد إلى أن أكثر من
تعاملعهم وتعود إليهم في الكثير
من ش��ؤون ال��وزارة هم القانونيون
ل�لاط�م�ئ�ن��ان إل ��ى س�ي��ر ال�ع�م��ل وف��ق
أطره الصحيحة.
وب� �س ��ؤال� �ه ��ا ع� ��ن رؤي� �ت� �ه ��ا مل ��دى
ح� � �ص � ��ول امل � � � � � ��رأة ع � �ل� ��ى ح� �ق ��وق� �ه ��ا
السياسية ق��ال��ت ال��وزي��رة إن امل��رأة
حصلت على حقها السياسي حيث
ت �ق �ل��دت أرف� ��ع امل �ن��اص��ب ف��ي ال��دول��ة
ومثلت الشعب داخ��ل ال�ب��رمل��ان وأن
ع �ل �ي �ه��ا االج� �ت� �ه ��اد إلث � �ب� ��ات ذات �ه ��ا
وج ��دارت� �ه ��ا ب��ال �ح �ص��ول ع �ل��ى ت�ل��ك
الحقوق .
وع � � ��ن ك� ��وال � �ي� ��س ع �م �ل �ه��ا داخ � ��ل
وزارة الشؤون أفادت الصبيح أنها
تباشر عملها من بعد صالة الفجر
ع��ن ط��ري��ق ال�ت��واص��ل ب��ال��وك�لاء عبر
ال ��وات ��س اب مل �ش��اورت �ه��م ف ��ي أب ��رز
متابعات اليوم وأن العمل قد يمتد
إلى الثامنة مساء.
وفي ردها على سؤال عن وجود
ط �م��وح��ات ل��دي �ه��ا ل ��دخ ��ول مجلس
األم� � ��ة ك �ن��ائ �ب��ة ق ��ال ��ت ال �ص �ب �ي��ح ل��م
أشارك في حياتي في أي من األعمال
النقابية وأع�ش��ق العمل السياسي
أم��ا عن الترشيح لعضوية مجلس
األم ��ة ف�ه��و غ�ي��ر م��وج��ود وال أطمح
إل� �ي ��ه وال �ع �م ��ل ال �ح �ك��وم��ي ي�ن��اس��ب
شخصيتي أكثر حيث تدرجت فيه
ول��ي معرفة واس�ع��ة وخ�ب��رة كبيرة
أشعر معها بأنني أقوى في عملي
الحكومي.
وع � ��ن ج� �ه ��ود ال� � � � ��وزارة ل �ت �ع��دي��ل
التركيبة السكانية أجابت الصبيح
أن ت ��زاي ��د ع � ��دد ال ��واف ��دي ��ن وال � ��ذي
يقابله تناقص عدد املواطنني أدى
إل ��ى خ �ل��ل ف��ي ال�ت��رك�ي�ب��ة ال�س�ك��ان�ي��ة
وع �ل �ي��ه ف �ق��د ت ��م ت�ش�ك�ي��ل ل �ج �ن��ة من
ع� � ��دة ج � �ه� ��ات ح �ك ��وم �ي ��ة ت� ��دارس� ��ت
ك ��ل امل �س �ب �ب��ات واألم � � ��ور ال �ت��ي أدت
إل ��ى ت �ل��ك ال �ظ��اه��رة وت��وص �ل��ت إل��ى
ستة س�ي�ن��اري��وه��ات ت��م رفعها إلى
مجلس ال� ��وزراء ال��ذي واف��ق ب��دوره
ع�ل��ى ال�س�ي�ن��اري��و ال �س ��ادس وال ��ذي
يقضي بثبيت نسبة الوافدين عند
ح��د معني وزي ��ادة نسبة املواطنني
لتصل في ع��ام  2030إل��ى  40باملئة

الوزيرة هند الصبيح

م ��ن إج �م��ال��ي ال �س �ك��ان م �ش �ي��رة في
ه� � ��ذا ال � �ص� ��دد إل� � ��ى ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
عليا برئاستها ترفع تقريرا كل ٣
أشهر ملجلس ال��وزراء عن أعمالها
لتعديل التركيبة السكانية وكشفت
ع��ن وج ��ود ق � ��رارات م�ه�م��ة ستتخذ
لتعديل التركيبة السكانية.
وع� ��ن إح��ال �ت �ه��ا م �س��ؤول�ي�ن على
ال �ت �ق��اع��د ق��ال��ت ال �ص �ب �ي��ح إن خطة
التنمية ال�ت��ي وضعها امل�س��ؤول��ون
ت �ت �ط �ل��ب أن ي �ض �ع��وا خ �ط��ة زم�ن�ي��ة
لها وإذا لم يلتزم املسؤول ف��إن من
ح��ق ال��وزي��ر إح��ال �ت��ه ع�ل��ى ال�ت�ق��اع��د
وامل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة ت�ح�ت��م ذل ��ك في
ظ��ل ت��زاي��د امل �ط��ال �ب��ات م��ن املجتمع
ومجلس األم��ة للحكومة باإلنجاز
وع�ل�ي��ه ف ��إن امل �س��ؤول ال ��ذي يتعمد
عدم االنجاز يمثل عائقا أمام خطة
التنمية.
ك � �م� ��ا أوض � � �ح � � ��ت ال � �ص � �ب � �ي� ��ح أن
ت�ع��دي�لات ق��ان��ون ال�ع�م��ل وال�خ��اص��ة
ب �ت �غ �ل �ي ��ظ ال � �ع � �ق� ��وب� ��ة ع � �ل� ��ى ت� �ج ��ار
اإلق��ام��ات موجودة حاليا بالفتوى

وال �ت �ش��ري��ع ك��اش �ف��ة ع��ن متابعتها
امل �س �ت �م ��رة ل �ل �ق ��ان ��ون واس �ت �ع �ج��ال
ع��رض��ه ع�ل��ى م�ج�ل��س األم ��ة إلق ��راره
ف��ي ظ��ل وج��ود رغبة نيابية كبيرة
لتعديل تلك املادة والتي ال تقتصر
العقوبات فيها على تجار اإلقامات
وإنما تمتد إلى العامل الذي يدفع
أم� � ��واال ك �م��ا أن ال �ع �ق��وب��ة س�ت�ت�ك��رر
بتعدد العمال معربة عن اعتقادها
ب��أن تطبيق ال�ق��ان��ون سيحد كثيرا
من تجارة اإلقامات.
وف� ��ي م� �ج ��ال ت �ن �ظ �ي��م ال �ت �ب��رع��ات
أش � ��ارت ال �ص �ب �ي��ح إل ��ى أن اع �ت��راف
الخارجية األميركية م��ؤخ��را بعدم
وج ��ود أم ��وال كويتية ت��وج��ه لدعم
اإلره � � � ��اب إن � �ج� ��از ل� ��دول� ��ة ال �ك��وي��ت
يعود الفضل فيه لجهود العاملني
في ال ��وزارة للقيام بعملية تنظيم
ال �ت �ب��رع وم��واج �ه��ة ال �ت �ب��رع��ات غير
ال �ق��ان��ون �ي��ة ال �ت��ي ت�ج�م��ع م ��ن خ�لال
الدواوين ووسائل التواصل ومن ال
يمتلك ترخيصا حيث أحيلت أكثر
من واقعة إل��ى الجهة املختصة في

استطالع «منصة الجماهير»
عن الوزيرة الصبيح
أظ �ه��ر اس�ت�ط�لاع ل �ل��رأي بها
ب ��رن ��ام ��ج م �ن �ص��ة ال �ج �م��اه �ي��ر
ع � �ل� ��ى ع � �ي � �ن ��ة ع � �ش� ��وائ � �ي� ��ة م��ن
امل ��واط� �ن�ي�ن ان  72ب ��امل �ئ ��ة م��ن
ال �ش��ارع ال�ك��وي�ت��ي راض ��ون عن
أداء ال��وزي��رة وع�ل�ق��ت ال��وزي��رة
بأن تلك النتيجة دون الطموح

وأن�ه��ا ستجتهد خ�لال الفترة
املقبلة للوصول بنسبة الرضا
الجماهيري إلى  90باملئة.

وزارة الدا خلية وكذلك وضع الئحة
ل �ل �ع �م��ل ال �ت �ط��وع��ي مل� ��ن ي ��رغ ��ب ف��ي
ج�م��ع ال�ت�ب��رع��ات ل�ت�ك��ون ف��ي االط��ار
ال �ق��ان��ون��ي امل�ن�ظ��م م �ش��ددة ع�ل��ى أن
وزارة الشؤون ال تتوجه إلى إيقاف
األع � �م� ��ال ال �خ �ي��ري��ة وإن� �م ��ا ت�ن�ظ�ي��م
عملها.
وأم � � � � � � ��ا إي� � � � �ق � � � ��اف امل� � � �س � � ��اع � � ��دات
االجتماعية للمرأة الكويتية فوق
األربعني فقالت الصبيح أن ذلك تم
وفقا لقانون املساعدات االجتماعية
وال � ��ذي ال ي �ش �م��ل األرب �ع �ي �ن �ي��ة كما
أن ه � �ن� ��اك م�ل�اح� �ظ ��ات م� ��ن دي� � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة ب��وج��ود ه��در ل�ل�م��ال وأن
للمشرع الحق في ضمها للقانون
من خالل مواده.
وعن مالحقة الشركات الوهمية
أوضحت أنه ال إعالن عن الشركات
التي يتم إغالقها وأنه قد تم إيقاف
 ٨م ��وظ� �ف�ي�ن م � ��ن ال � �ق � ��وى ال �ع �م��ال��ة
لتقديمهم تسهيالت لتلك الشركات
وأح� � �ي � ��ل أص� � �ح � ��اب ش � ��رك � ��ات ع �ل��ى
النيابة.
وأما املعاقون من أبناء الكويتية
ف� �ق ��ال ��ت إن ال � �ق� ��ان� ��ون ال � �ح ��ال ��ي ل��م
ينصفهم ك��اش�ف��ة ع��ن ج�ه��ود تقوم
ب �ه��ا ل�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون ذوي اإلع��اق��ة
م �ش �ي��رة إل� ��ى أن �ه��ا ت �ل �ت��زم ال �ق��ان��ون
إذ إن القضاء الكويتي ل��م يلغ أي
قرار لها وأن  85باملئة من القضايا
امل� ��رف� ��وع� ��ة ع� �ل ��ى ال� � �ش � ��ؤون ج � ��اءت
أح�ك��ام�ه��ا ف��ي ص��ال��ح ال� ��وزارة فيما
ي �خ��ص ال �ج �م �ع �ي��ات وامل��دي��ون �ي��ات
والقضايا اإلدارية .
وأك ��دت الصبيح أن ح��ل مجلس
إدارة جمعية الشفافية ك��ان ق��رارا
ف�ن�ي��ا ب�ح�ت��ا ول �ي��س س�ي��اس�ي��ا وأن��ه
قد تم التحقيق مع رئيس الجمعية
واتخاذ جميع اإلجراءات القانونية
م� �ش ��ددة ع �ل��ى أن ج �م �ع �ي��ات ال�ن�ف��ع
ال � �ع� ��ام ل �ي �س��ت م �ل �ك �ي��ة خ ��اص ��ة مل��ن
أس� �س� �ه ��ا وأن ج �م �ع �ي��ة ال �ش �ف��اف �ي��ة
ت � �م� ��ارس ع �م �ل �ه��ا ض �م ��ن ف ��ري ��ق ت��م
ت�ش�ك�ي�ل��ه وأن� ��ه ف ��ي غ �ض��ون ال�ف�ت��رة
املقبلة سينتخب أعضاؤها الجدد.
وأش� � � ��ارت ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد إل��ى
اس �ت �ع ��ان ��ة ال� � � � ��وزارة ب ��أس ��ات ��ذة م��ن
ج��ام�ع��ة ال �ك��وي��ت لتقييم جمعيات
ال �ن �ف��ع ال� �ع ��ام ألن� ��ه م �ط �ل��ب م�ج�ل��س
الوزراء للتأكد من اإلشهار الشكلي
والفعلي.

تعديالت على
قانون العمل
تتضمن عقوبات
صارمة لتجار
اإلقامات
اعتراف الخارجية
األميركية بعدم
وجود أموال
كويتية لدعم
اإلرهاب إنجاز
لدولة الكويت
وضعنا الئحة
للعمل التطوعي
لمن يرغب في جمع
التبرعات كي تكون
تحت غطاء القانون
إيقاف المساعدات
االجتماعية
لألربعينية تنفيذا
للقانون
إغالق عدة
شركات وهمية
وإحالة أصحابها
على النيابة العامة

12

متابعات

aldostoor

الخميس  30محرم  12 . 1437نوفمبر 2015

في محاضرة نظمتها األمانة العامة للمجلس بمناسبة صدور الدستور

مشاعل الهاجري :التحدي ليس في إصدار
القوانين بل في التطبيق الناجح لها
لدينا تخمة في
القوانين تسبب
بيروقراطية إدارية
واقتصادية مكلفة
ماليا

األمني العام املساعد لقطاع اإلعالم عبدالحكيم السبتي متوسطا املشاركني في الندوة

أكدت أستاذة القانون الخاص
في كلية الحقوق بجامعة الكويت
ال � ��دك� � �ت � ��ورة م� �ش ��اع ��ل ال� �ه ��اج ��ري
أن ال� �ك ��وي ��ت ت� �ح� �ت ��اج س �ي��اس��ات
تشريعية أعمق من حيث الكيف
واق��ل من حيث الكم وأن التحدي
ف��ي ال�ك��وي��ت ال ي�ك�م��ن ف��ي إص ��دار
القوانني بل في التطبيق الناجح
ل� �ل� �س ��اري م �ن �ه��ا م �ش �ي��رة إل � ��ى أن
جميع دول العالم لديها قوانني
يفعل هذه
والناجح منها هو من ّ
القوانني.
وق��ال��ت الهاجري خ�لال الندوة
ال� �ت ��ي أق��ام �ت �ه��ا األم� ��ان� ��ة ال �ع��ام��ة
مل�ج�ل��س األم ��ة ب�م�ن��اس�ب��ة ال��ذك��رى
ال �س �ن��وي��ة ل �ص��دور ال��دس �ت��ور في
امل��رك��ز األم��ري�ك��ان��ي ال�ث�ق��اف��ي ب��دار
اآلثار اإلسالمية امس االول تحت
عنوان معمار القانون مقاربة في
س �ك��ون ال �ه �ي��اك��ل ودي�ن��ام�ي�ك�ي��ات
التغيير أن التشريعات والقوانني
ليست األداة الوحيدة في تنظيم
ال��دي�ن��ام�ي�ك�ي��ة ب��ل ه �ن��اك خ �ي��ارات
أخرى يمكننا اكتشافها.
واوض � �ح� ��ت ان� ��ه ت ��وج ��د ت�خ�م��ة
ف��ي ال �ق��وان�ين وال �ت �ش��ري �ع��ات مما
ينتج عنها ب�ي��روق��راط�ي��ة اداري ��ة
واق �ت �ص��ادي��ة م�ك�ل�ف��ة م��ال�ي��ا الف�ت��ة
ال � ��ى ان امل �ج �ل��س ال� �ح ��ال ��ي ان �ج��ز
 49ق � ��ان � ��ون � ��ا غ � �ي� ��ر امل � �ي� ��زان � �ي� ��ات
وامل � �ع� ��اه� ��دات ال� �ت ��ي اذا ج�م�ع��ت
ي� �ص ��ل ال � �ع � ��دد ال� � ��ى ١٧١ق� ��ان� ��ون� ��ا
ح �ي��ث ه �ن��اك ع�لاق��ة عكسية بني
ج��ودة اداء املؤسسات وب�ين عدد
التشريعات.
واك � ��دت ان امل �ج �ت �م��ع ال�ك��وي�ت��ي
ع� �م� �ل ��ي واق� � �ت� � �ص � ��ادي ت ��اري �خ �ي ��ا
والخ � � � � ��وف ع� �ل� �ي ��ه م� � ��ن االخ� � �ف � ��اق
بالتشريع وال��دك�ت��ور السنهوري
ذكر في قانون تنظيم القضاء ان
الحياة في هذا البلد التقف جامدة

م �ب �ي �ن��ة ان ج � � ��ودة ال �ت �ش��ري �ع��ات
ب��االم �ك��ان ان ت��زي��د والب ��د التعلم
من االخطاء التي لدينا ويتحقق
ه ��ذا االم ��ر ب��االط�ل�اع ع�ل��ى النظم
وال�ق��وان�ين االجنبية والح��رج من
ذلك.
وط� ��ال � �ب� ��ت ب� �ت� �ج ��دي ��د ح �ي��وي��ة
ال � �ك� ��وي� ��ت وش� �ب ��اب� �ه ��ا م � ��ن خ�ل�ال
امل��ؤس �س��ات ال �ق��ائ �م��ة دون ال �ب��دء
م � ��ن ج� ��دي� ��د أو إع� � � � ��ادة اخ � �ت� ��راع
ال � �ع � �ج � �ل� ��ة .م� �ب� �ي� �ن ��ة أن ه� �ن ��دس ��ة
ال �ت �غ �ي �ي��ر االجتماعي ت�ع�ت�م��د
ب� ��ال� ��درج� ��ة األول � � � ��ى ع� �ل ��ى أدوات
ال�ض�ب��ط االج �ت �م��اع��ي ح�ي��ث كلما
ك � �ث ��رت ال � �ق� ��وان �ي�ن ك �ل �م��ا ت ��راخ ��ت
م��ؤس �س��ات ال �ض �ب��ط االج�ت�م��اع��ي
ف��ي مسؤولياتها ف��ال�ق��وان�ين هي
بنى فوقية مصممة وف��ق منطق
ي �ف �ت��رض وج� ��ود أدوات ال�ض�ب��ط
االجتماعي األخرى كبنى تحتية
أساسية يستحيل أن تكون فاعلة
في غياب الوعي بما تقدم
وق� � ��ال� � ��ت ان ال� � �ق � ��ان � ��ون أش� �ب ��ه
ب��امل �ع �م��ار ال � ��ذي ي �س �ك �ن��ه ه �ي��اك��ل
ت�ت�م�ث��ل ب��امل��ؤس �س��ات ال �ت��ي يجب
أن يكون فيها ديناميكية معينة
حتى ت��ؤدي ال��دور املطلوب منها
ب �ح �ي��ث ت ��رت� �ب ��ط دي �ن��ام �ي �ك �ي �ت �ه��ا
ب��ال�ت�ش��ري��ع وم�ج�م��وع��ة ال�ق��وان�ين
التي تصدرها البرملانات.
وذكرت أن القانون في السياق
ال �ت �ش��ري �ع��ي ي� �ع ��رف ب �م �ج �م��وع��ة
ال � �ق� ��واع� ��د ال� �ت� �ش ��ري� �ع� �ي ��ة امل� �ل ��زم ��ة
ال� � �ص � ��ادرة ع� ��ن س �ل �ط��ة م�خ�ت�ص��ة
لتنظيم سلوك األفراد في املجتمع
ت �ن �ظ �ي �م��ا ع ��ام ��ا م � �ج� ��ردا وت ��وق ��ع
ال��دول��ة ال�ج��زاء على م��ن يخالفها
مشيرة إلى ان القانون من العلوم
امل�ع�ي��اري��ة ال �ت��ي ي�ت��م ف�ي�ه��ا تقرير
امل �ف��روض ول�ي��س ال�ك��ائ��ن ووض��ع
م�ع��اي�ي��ر ون �م��اذج ي�ج��ب تحريها

المجتمع الكويتي
عملي وحيوي وال
خوف عليه من
اإلخفاق بالتشريع

د .مشاعل الهاجري أثناء املحاضرة

مثل علم األخالق وعلم الجمال.
وش� � �ب� � �ه � ��ت ال� � � �ه � � ��اج � � ��ري دور
امل � �ش� ��رع �ي�ن ف � ��ي ت �ص �م �ي��م ال �ب �ن��ى
االجتماعية ب��دور املهندسني في
ت�ص�م�ي��م ال �ب �ن��ى امل ��ادي ��ة م�ع�ت�ب��رة
أن أدوات ال �ق ��ان ��ون ك��ال��دس��ات �ي��ر
و ال � �ت � �ش� ��ري � �ع� ��ات و ال� � �ع� � �ق � ��ود و
امل� � � �س � � ��ؤول� � � �ي � � ��ات و ال � � �ش� � ��رك� � ��ات
وص� �ن ��ادي ��ق االس� �ت� �ث� �م ��ار م ��ا ه��ي
إال م�ب��ان وج �س��ور وط ��رق وسكك
حديد للحياة االجتماعية شيدت
على أيدي املشرعني.
وقالت إن القوانني في حقيقتها
ه��ي ق �ن��وات للتنظيم ال�س�ي��اس��ي
وال� � � � ��ردع واإلج � � �ب� � ��ار وال �ت ��وج �ي ��ه
وال�ت�ن�ظ�ي��م امل��دن��ي ك�م��ا أن النظم
امل � ��وج � ��ودة ف ��ي ال � �ش ��رق األوس � ��ط
تعتبر الفضاء التاريخي ملعمار
القانون الكويتي.
وأض � � � � ��اف � � � � ��ت ال � � � �ه� � � ��اج� � � ��ري أن
امل ��ؤس� �س ��ات ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ف �ع��ال��ة
واس� � �ت � ��دل � ��ت ب � ��ذل � ��ك ف� �ي� �م ��ا ك �ت �ب��ه
امل�ه�ن��دس س��اب��ا ج��ورج شبر عام
 1963من إشادة باستمرار تطور
م��دي�ن��ة ال �ك��وي��ت آن� ��ذاك م�ب�ي�ن��ة أن
ق � �ي ��اس أداء امل� ��ؤس � �س� ��ات ي �ك��ون
م ��ن خ�ل��ال ال �ت �ك �ي��ف وال� �ج� �م ��ود و
البساطة والتعقيد و االستقاللية
وال�ت�ب�ع�ي��ة و ال �ت �م��اس��ك وال�ت�ف�ك��ك
وان ت � �خ � �ل� ��ف امل� � ��ؤس � � �س� � ��ات ع��ن
أداء دوره� � ��ا ي � ��ؤدي إل� ��ى ظ��اه��رة
االعوجاج املؤسسي والذي ينتج
ع� �ن ��ه ض� �ع ��ف ال� �ن� �ظ ��ر إل� � ��ى ق �ي �م��ة
القانون وان��ه بسبب ضعف دور
امل��ؤس�س��ات ف��ي مجتمعنا أصبح
لدينا هيكل ديمقراطي م��ن دون
ديناميكيات آليات الحركة تسمح
ب ��اس� �ت� �غ�ل�ال ه� � ��ذا ال� �ه� �ي� �ك ��ل ع �ل��ى
ال��وج��ه ال�س�ل�ي��م ن�ت��ج ع�ن��ه الخلط
ب�ي�ن م �ج��ال ال� ��دوائ� ��ر ال �خ��اص��ة و
مجال الدوائر العامة.

وأردف ��ت قائلة ب��أن املؤسسات
هياكل مجتمعية يجب صيانتها
وال�ت�ع��اط��ي معها بمنطق الحكم
ال��رش �ي��د ال� ��ذي ي�ع�ت�م��د ع �ل��ى ع��دة
م� �ع ��اي� �ي ��ر أه � �م � �ه� ��ا امل� � �ش � ��ارك � ��ة و
امل �س��اء ل��ة واالس �ت �ق��رار السياسي
وغياب العنف وفعالية الحكومة
و جودة التشريع و سلطة القانون
ومراقبة الفساد و محاربته.
وأوض � � � � �ح� � � � ��ت أن ال � �ت � �ش� ��ري� ��ع
ع��ام��ل م�ه��م ف��ي ه�ن��دس��ة التغيير
االجتماعي فهو ميزة لالنضباط
و ال��وض��وح ك�م��ا أن ه�ن��اك عالقة
عكسية بني جودة أداء املؤسسات
و ب�ي�ن ع� ��دد ال �ت �ش��ري �ع��ات فكلما
ان�خ�ف�ض��ت ج� ��ودة أداء امل��ؤس�س��ة
ك �ل �م��ا ارت � �ف� ��ع ع � ��دد ال �ت �ش��ري �ع��ات
املنظمة لنشاطها.
وأش � ��ارت إل ��ى ع��وام��ل ال�ق��ان��ون
امل � �ق ��ارن و امل ��وض ��ات ال �ق��ان��ون �ي��ة
ودوره � � � ��ا ف� ��ي ه �ن��دس��ة ال�ت�غ�ي�ي��ر
االج �ت �م ��اع ��ي إض ��اف ��ة إل � ��ى ع��ام��ل
ق� �ي ��اس األث � � ��ر ال �ت �ش��ري �ع��ي ال� ��ذي
ي �ع �ت �ب��ر أداة أس ��اس �ي ��ة مل �س��اع��دة
ال �ج �ه��ات ال��رس �م �ي��ة ع �ل��ى ت�ق�ي�ي��م
التشريعات لصنع السياسات من
خ�ل�ال ت��وف�ي��ر ال�ب�ي��ان��ات امليدانية
الالزمة.
وت�ط��رق��ت ال�ه��اج��ري إل��ى عامل
ال�ض�م��ان��ات ال�ق��ان��ون�ي��ة الجنائية
ال��ذي يدعو إل��ى وج��وب أن يكون
التجريم املالذ األخير ألية سياسة
ت �ش��ري �ع �ي��ة وع� ��ام� ��ل ال �س �ي��اس��ات
التشريعية املحكمة ال��ذي يعالج
موضوعات محددة بدقة و قصر
م� ��ن خ �ل��ال وض � ��ع األط� � ��ر ال �ع��ام��ة
ل �ل �م �ج��ال م� ��وض� ��وع امل �ع ��ال �ج ��ة و
تحديد ماهية ال�ق��وان�ين ال��واج��ب
إصدارها لتنظيم هذا األمر.
ك �م��ا ت �ن��اول��ت ع��ام �ل��ي األدوات
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال� �ح ��دي� �ث ��ة ل �ت �غ �ي �ي��ر

السلوك املجتمعي وقيم القانون
امل �ع �ت �م��دة ب �ش �ك��ل أس ��اس ��ي ع�ل��ى
ال�ق�ي��م املجتمعية ال�ت��ي ل��ن يكون
آلل �ي��ات ال�ت�غ�ي�ي��ر أي ��ة ف�ع��ال�ي��ة من
دونها.
ق��ال��ت ال �ه��اج��ري إن ال�ت�ن�ظ�ي��م
الحضري لدولة الكويت الحديثة
يقوم على مخطط هيكلي أساسي
ن�ع��ي جميعا ب��وج��وده فنتعامل
م �ع��ه ك�م��رج�ع�ي��ة م��وض��وع �ي��ة في
حياتنا اليومية كما أن للكويت
م� �خ� �ط� �ط ��ا ه� �ي� �ك� �ل� �ي ��ا آخ � � � ��ر غ �ي��ر
ملموس  -قائم أيضا على املنطق
الهندسي  -هو املخطط القانوني
م �ش �ي��رة إل ��ى أن ال �ك��وي��ت ت�ح�ت��اج
س �ي��اس��ات ت �ش��ري �ع �ي��ة أع �م ��ق م��ن
حيث الكيف واقل من حيث الكم.
وعقب الندوة قام األم�ين العام
املساعد لقطاع اإلعالم باالمانة
العامة ملجلس االمة عبد الحكيم
السبتي بتكريم الدكتورة مشاعل
ال �ه��اج��ري وم��دي��ر إدارة ال�ب��رام��ج
اإلع�ل�ام �ي��ة وال�ت�ق�ن�ي��ة وال �ع�لاق��ات
ال�ع��ام��ة ف��ي دار اآلث ��ار اإلس�لام�ي��ة
أس��ام��ة ال�ب�ل�ه��ان وت�ق��دي��م ال ��دروع
ال�ت��ذك��اري��ة لهما ك�م��ا ت�م��ت دع��وة
ال�ح�ض��ور ل�لاط�لاع ع�ل��ى معرض
الصور الذي نظمته إدارة االعالم
باألمانة العامة ملجلس األم��ة في
دار االثار.

التشريع عامل
مهم في هندسة
التغيير االجتماعي
وميزة لالنضباط
والوضوح
هناك عالقة
عكسية بين جودة
أداء المؤسسات
وبين عدد
التشريعات
القوانين في
حقيقتها هي
قنوات للتنظيم
السياسي والردع
والتوجيه
والتنظيم المدني
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اليونسكو تحتفي باختيار الشيخ عبداهلل الجابر
شخصية عالمية ثقافية
قال سفير الكويت لدى فرنسا
س ��ام ��ي ال �س �ل �ي �م��ان ان ب ��اري ��س
س �ت �ح �ت �ض��ن اح �ت �ف��ال �ي��ة ك �ب �ي��رة
بمناسبة اخ�ت�ي��ار منظمة االم��م
املتحدة للتربية والعلم والثقافة
(ال� � �ي � ��ون� � �س� � �ك � ��و) ل � �ل � �م � �غ � �ف ��ور ل��ه
الشيخ عبدالله الجابر الصباح
ش� �خ� �ص� �ي ��ة ع� ��امل � �ي� ��ة ف � ��ي م� �ج ��ال
الثقافة والتعليم .2015-2014
وقال السفير السليمان لوكالة
االن� � �ب � ��اء ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ان ال �ح �ف��ل
س�ي�ق��ام ت�ح��ت رع��اي��ة س��ام�ي��ة من
ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م ��و ام �ي��ر
ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص� �ب ��اح األح �م��د
ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه
الذي أناب عن سموه نائب وزير
ش��ؤون ال��دي��وان األم�ي��ري الشيخ
ع�ل��ي ال �ج��راح ال�ص�ب��اح لحضور
االحتفال.

واض � ��اف ان ال �ح �ف��ل ت�ح�ض��ره
أيضا املديرة العامة لليونسكو
اي � ��ري� � �ن � ��ا ب � ��وك � ��وف � ��ا ب� ��اإلض� ��اف� ��ة
ال� � ��ى رئ� �ي� �س ��ة ال �ل �ج �ن ��ة امل �ن �ظ �م��ة
ل�ل�اح� �ت� �ف ��ال� �ي ��ة ورئ � �ي � �س� ��ة م ��رك ��ز
الوثائق التاريخية في الديوان
األم � �ي� ��ري ال �ش �ي �خ��ة م �ن��ى ج��اب��ر
ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال � �ج� ��اب� ��ر ال� �ص� �ب ��اح
ال� ��ى ج ��ان ��ب ح� �ض ��ور م �س��ؤول�ين
ف ��رن� �س� �ي�ي�ن وف� �ع ��ال� �ي ��ات ع �ل �م �ي��ة
وث�ق��اف�ي��ة ب� ��ارزة وس �ف ��راء ال ��دول
املعتمدة في باريس واملندوبني
ال��دائ �م�ين ف��ي ال�ي��ون�س�ك��و وك�ب��ار
موظفي املنظمة الدولية.
وأوض� � � � ��ح ان االح � �ت � �ف � ��ال ف��ي
مدينة ب��اري��س سيكون ام �ت��دادا
ل�ل��اح � �ت � �ف� ��ال األس � � ��اس � � ��ي ب� �ه ��ذه
امل �ن��اس �ب��ة ال��رف �ي �ع��ة ال� � ��ذي أق �ي��م
ف � ��ي ش� �ه ��ر ن ��وف� �م� �ب ��ر م � ��ن ال� �ع ��ام

املاضي في الكويت تحت رعاية
وحضور حضرة صاحب السمو
أم �ي��ر ال �ب�لاد وس �م��و ول��ي العهد
ح�ف�ظ�ه�م��ا ال �ل ��ه وك� �ب ��ار رج� ��االت
الدولة.
واش� � � ��ار ال � ��ى ان االح �ت �ف��ال �ي��ة
ت ��أت ��ي ت �ك��ري �س��ا ل� �ق ��رار امل �ج �ل��س
ال �ت �ن �ف �ي��ذي مل �ن �ظ �م��ة ال �ي��ون �س �ك��و
على إدراج اسم املغفور له الشيخ
عبدالله ال�ج��اب��ر ال�ص�ب��اح ضمن
الشخصيات العاملية التي تركت
اث��را على اإلن�س��ان�ي��ة األم��ر ال��ذي
سيتيح امل�ج��ال الل �ق��اء م��زي��د من
ال �ض��وء أم ��ام األوس ��اط الثقافية
ال�ف��رن�س�ي��ة امل��رم��وق��ة ع�ل��ى القيم
ال�ع�ل�م�ي��ة وال�ث�ق��اف�ي��ة وال�ت��رب��وي��ة
امل �م �ث �ل��ة ف ��ي ش �خ �ص �ي��ة ال ��راح ��ل
الشيخ عبدالله الجابر الصباح.
وأوض� � ��ح ال �س �ف �ي��ر ال�س�ل�ي�م��ان

ان "ال �ك��وي��ت ت��زخ��ر ب�ف�ض��ل ال�ل��ه
ب ��أس� �م ��اء الم� �ع ��ة أض � � ��اءت آف� ��اق
ال � �ع � �ل� ��وم وال � �ث � �ق� ��اف� ��ة ل � �ي� ��س ف��ي
املنطقة فحسب ب��ل تعدتها الى
ال �ف �ض��اء ال �ع��امل��ي وان االح �ت �ف��ال
بالشخصية التربوية والعلمية
ال �ف ��ذة ل�ل�ش�ي��خ ع �ب��دال �ل��ه ال�ج��اب��ر
ال � �ص � �ب� ��اح س� �ي� �ك ��ون ب��ال �ت��أك �ي��د
تكريما ل�ه��ذه األس �م��اء املضيئة
ول �ل �ح��رك��ة ال �ث �ق��اف �ي��ة وال�ع�ل�م�ي��ة
الكويتية الرائدة في املنطقة".

الشيخ عبدالله الجابر الصباح

ثامر العلي :نتائج الربيع العربي
أدت إلى تدهور كيان بعض الدول
قال رئيس جهاز االمن الوطني
ال�ش�ي��خ ث��ام��ر ع�ل��ي ص�ب��اح السالم
ال�ص�ب��اح أم��س ان ال ��دول العربية
أمام تحديات تستهدف سيادتها
م��ا ي��دع��و ال��ى ال�ت�ك��ات��ف والتكامل
عبر رك��ائ��ز أس��اس�ي��ة ث�لاث أهمها
«اإلرادة ال � �س � �ي� ��اس � �ي� ��ة ال� �ق ��وي ��ة
والصلبة».
ج � � ��اء ذل � � ��ك ف � ��ي ك� �ل� �م ��ة أل� �ق ��اه ��ا
ال �ش �ي��خ ث��ام��ر ف ��ي اف �ت �ت��اح اع �م��ال
(م � �ن � �ت ��دى ع � �م� ��ان األم� � �ن � ��ي) ال � ��ذي
ت �س �ت �ض �ي �ف��ه ال �ج ��ام �ع ��ة األردن � �ي� ��ة
على م��دى يومني وينظمه املعهد
العربي ل��دراس��ات االم��ن بمشاركة
م� �خ� �ت� �ص�ي�ن ف � ��ي ال� � �ش � ��أن األم � �ن� ��ي
ال �ع ��امل ��ي وم �ن �ه��م م �س ��اع ��دة وزي ��ر
الخارجية االمريكي روز غوتمولر
واألم � �ي ��ن ال � �ع� ��ام امل� �س ��اع ��د ل�ح�ل��ف
ش �م��ال األط �ل �س��ي (ن ��ات ��و) زوري� ��ن
دوكارو.
وأض ��اف ال�ش�ي��خ ث��ام��ر ان ثاني
ركيزة أساسية يحتاجها التكامل
العربي هي «الشروط املوضوعية
املتمثلة ف��ي ال�ت�ج��ان��س العضوي
ف ��ي ال �ن �ظ��م ال �س �ي��اس �ي��ة وال �ث �ق��اف��ة
وال�ن�س�ي��ج االج�ت�م��اع��ي م��ن جانب
وال � �ت � �ب� ��اي� ��ن ال� ��وظ � �ي � �ف� ��ي امل �ت �م �ث��ل
ب��ال �ت �ن��وع ف ��ي ال � �ق� ��درات وه �ي��اك��ل

الشيخ ثامر علي صباح السالم

اإلن �ت��اج وأن �م��اط األداء م��ن جانب
آخر».
وذك ��ر ان ث��ال��ث رك �ي��زة للتكامل
العربي هي االجراءات والخطوات
التنفيذية ال�ت��ي يجب ان تتكامل
على أرض الواقع وتدعو الجميع
ال ��ى اإلي� �م ��ان ب �ض��رورت��ه وج� ��دواه
مشيرا الى ان الركائز الثالث آنفة
الذكر «ال يبدو أنها متوافرة إلى
اآلن».
واس �ت �ع ��رض ال �ش �ي��خ ث��ام��ر في
ك �ل �م �ت��ه ال � �ت � �ط� ��ورات وال �ت �ح��دي��ات
ال �ت��ي ت��واج��ه دول امل�ن�ط�ق��ة وال�ت��ي

ق �س �م �ه ��ا ال � � ��ى ث� �ل ��اث م �س �ت ��وي ��ات
أواله� � � ��ا (ال � �ت � �ط� ��ورات ال �ه �ي �ك �ل �ي��ة)
ال�ت��ي اع�ت�ب��ره��ا بمثابة «ت�ح��دي��ات
ج �س �ي �م��ة» ب �ه �ي �ك��ل ال� �ع�ل�اق ��ات ف��ي
املنطقة ال سيما من حيث توازنات
القوى وترتيبها.
واوض � � ��ح ان ح ��ال ��ة «ال �س �ي��ول��ة
ال �س �ي��اس �ي��ة» ال ��راه� �ن ��ة ف ��ي إدارة
العالقات الدولية والتي يعتبرها
ال �ب �ع��ض ن �ت �ي �ج��ة م �ب��اش��رة ل�ن�ه��ج
االن � �س � �ح ��اب األم ��ري � �ك ��ي ال �ن �س �ب��ي
«اتاحت مجاال أوس��ع لبروز قوى
إقليمية ع��دي��دة وجعلت الحاجة
إل�ي�ه��ا م��اس��ة وم�ل�ح��ة» االم ��ر ال��ذي
وس��ع آف��اق املنافسة والتدخل في
شؤون الغير.
ورأى ان ن � �ت� ��ائ� ��ج م � ��ا ي� �ع ��رف
ب(الربيع العربي) أدت الى تدهور
ك� �ي ��ان ال� ��دول� ��ة ف ��ي أق� �ط ��ار ع��رب �ي��ة
معينة اذ دخلت بعض ال��دول في
ح��روب أهلية وب��ات��ت على مقربة
م ��ن ال �ت �ف �ك��ك واالن� �ه� �ي ��ار ف ��ي ح�ين
ث �م��ة دول أخ� ��رى ع �ج��زت ع��ن أداء
وظائفها وص��ارت تصنف ضمن
«الدول الفاشلة».
واض� � � � � � � � � � ��اف «ظ� � � � � �ه � � � � ��رت ق � � ��وى
وتنظيمات وج�م��اع��ات فرعية ما
دون ال��دول��ة تطرح نفسها كبديل

ل � �ل� ��دول� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة وت �س �ت �ه ��دف
خ�ل�خ�ل��ة ال�ن�س�ي��ج االج �ت �م��اع��ي في
دول أخ � � ��رى» الف� �ت ��ا ال � ��ى ان ه��ذه
ال� �ظ ��اه ��رة ت �ع��اظ �م��ت م ��ع ت�ص��اع��د
االس �ت �ق �ط ��اب ال ��دي� �ن ��ي وامل��ذه �ب��ي
وال� �ع ��رق ��ي ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ف ��ي وق��ت
ي� �ت� �ع ��ذر إع � �م� ��ال ق� ��واع� ��د ال �ض �ب��ط
وال� �س� �ي� �ط ��رة وت �ش �ي �ي��د ت� ��وازن� ��ات
مستقرة معها».
واعتبر الشيخ ثامر ان (سلوك
ال � � � � ��دول) ه � ��ي امل � �س � �ت� ��وى ال� �ث ��ان ��ي
ل �ل �ت �ط��ورات وال �ت �ح��دي��ات وم�ث�ل�ه��ا
ض � �م� ��ن ت� � �ع � ��دد ص � � ��ور االن � �ق � �س� ��ام
اإلق �ل �ي �م��ي وال� � ��ذي أح� ��د أش �ك��ال �ه��ا
االنقسام السياسي بني معسكرين
«ت� �ق ��وده أح��ده �م��ا ق ��وى إس�لام�ي��ة
متهمة بالتطرف الفكري وسلوك
اإلره� � � � ��اب ال �ه �م �ج ��ي ف �ي �م��ا ي �ق��ود
امل �ع �س �ك��ر اآلخ � ��ر م �ف��اه �ي��م ال ��دول ��ة
املدنية».

الكهرباء :معدل
استهالك المياه  500لتر
للفرد الواحد يوميا
أك ��دت وزارة ال�ك�ه��رب��اء وامل��اء
ح��رص �ه��ا ع �ل��ى ت��وف �ي��ر ال �ط��اق��ة
الكهربائية واملائية باستخدام
أح ��دث ال�ت�ق�ن�ي��ات امل��وج��ودة في
تشغيل وتأمني هذه الخدمة.
وق � � � � � ��ال ال� � ��وك � � �ي� � ��ل امل � �س� ��اع� ��د
ل �ت �ش �غ �ي��ل وص� �ي ��ان ��ة امل � �ي� ��اه ف��ي
ال��وزارة خليفة الفريج في كلمة
ألقاها نيابة ع��ن وك�ي��ل ال��وزارة
م �ح �م��د ب ��وش� �ه ��ري ف ��ي اف �ت �ت��اح
م � ��ؤت � �م � ��ر وم� � � �ع � � ��رض ال � �ك� ��وي� ��ت
ال�خ��ام��س للكهرباء وامل ��اء أمس
إن م �ع��دالت اس�ت�ه�لاك الكهرباء
واملاء في الكويت تعتبر عالية.
وأضاف الفريج أن ذلك يتطلب
العمل املجتمعي املتكامل للحد
من هذا االستهالك الفتا إلى أن
«م�ع��دل اس�ت�ه�لاك امل�ي��اه بلغ في
 22ي��ون�ي��و امل��اض��ي  462مليون
غالون اي بمعدل  500لتر للفرد
الواحد يوميا».
وأوض� � � � ��ح أن ج � �ه� ��ود ل �ج��ان
(ت ��رش� �ي ��د اس� �ت� �ه�ل�اك ال �ك �ه��رب��اء
وامل � � �ي� � ��اه) ال � �ت� ��ي ت� �س ��اه ��م ف�ي�ه��ا
جميع مؤسسات الدولة وبعض
امل ��ؤس� �س ��ات األه� �ل� �ي ��ة ك � ��ان ل�ه��ا
األثر الواضح في نجاح برنامج
الترشيد حيث يتوقع أن تكون
نسبة زيادة الحمل الكهربائي 8
في املئة لكنها وصلت إلى  3في

املئة فقط وخالل فترة الذروة.
وي ��أت ��ي امل��ؤت �م��ر امل� �ق ��ام ع�ل��ى
م ��دار ي��وم�ين ب�م�ش��ارك��ة وزارات
األشغال العامة والكهرباء واملاء
واألوق ��اف وال�ش��ؤون اإلسالمية
واإلع� � � �ل� � � ��ام وم � �ع � �ه � ��داألب � �ح � ��اث
العلمية وشرطة البيئة والبنك
ال ��دول ��ي وال �ج �م �ع �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
لحماية البيئة وبعض الشركات
ال � � �خ� � ��اص� � ��ة وت � �ن � �ظ � �م� ��ه ش� ��رك� ��ة
(بروميدا).
وت�ت�ض�م��ن ف�ع��ال�ي��ات امل��ؤت�م��ر
م � �ج � �م� ��وع� ��ة م � � ��ن امل� � �ح � ��اض � ��رات
امل �ه �م ��ة ف� ��ي ال� �ط ��اق ��ة وب��دائ �ل �ه��ا
وال� �ب ��رام ��ج ال �ف �ع��ال��ة وال �ن��اج �ح��ة
ف� � ��ي ت� ��وف � �ي� ��ر ال � �ط� ��اق� ��ة ت �ل �ق �ي �ه��ا
امل��دي��رة ال�ع��ام��ة ل�ل��وق��اي��ة الفنية
وال �ت �خ �ط �ي��ط وق� �ط ��اع ال �ت��دري��ب
ب � � � ��ال � � � ��وزارة امل � �ه � �ن� ��دس� ��ة إق � �ب� ��ال
الطيار وبمشاركة مدير العلوم
والتكنولوجيا في مركز أبحاث
امل�ي��اه ب��ال��وزارة ال��دك�ت��ور عدنان
أكبر.
وت� �ش �م ��ل ال� �ف �ع ��ال �ي ��ات أي �ض��ا
م� � �ح � ��اض � ��رات ي �ل �ق �ي �ه ��ا خ � �ب� ��راء
وف �ن �ي��ون ب��ال �ش��رك��ات ال �خ��اص��ة
فضال عن إقامة معرض ألحدث
ال�ت�ق�ن�ي��ات ف��ي م �ج��ال ال�ك�ه��رب��اء
وامل � �ي� ��اه ع �ل ��ى ه ��ام ��ش امل��ؤت �م��ر
للمهتمني في هذا املجال.
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الصانع :التعاون بين األوقاف وأصحاب
الحمالت ساهم في نجاح موسم الحج
أك��د وزي ��ر ال �ع��دل وزي ��ر األوق ��اف
وال� � � �ش � � ��ؤون اإلس �ل��ام � �ي � ��ة ي �ع �ق��وب
ال�ص��ان��ع أن ال�ت�ع��اون امل�ش�ت��رك بني
ب �ع �ث��ة ال� �ح ��ج ال �ك��وي �ت �ي��ة ال �ت��اب �ع��ة
ل�لأوق��اف وأص�ح��اب حمالت الحج
ك��ان سببا ف��ي نجاح موسم الحج
هذا العام.
وق ��ال ال��وزي��ر ال�ص��ان��ع ف��ي كلمة
أل �ق��اه��ا ال�ل�ي�ل��ة ق�ب��ل امل��اض �ي��ة خ�لال
ت �ك ��ري ��م أع � �ض� ��اء ب �ع �ث��ة ال � �ح� ��ج إن
اس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة األوق � � � � ��اف ت �ت �م �ث��ل
دائ� � �م � ��ا ف � ��ي ال � �ش� ��راك� ��ة م � ��ع ج �م �ي��ع
الجهات الرسمية والقطاع الخاص
ل� �ل� �ن� �ه ��وض ب� ��ال � �خ� ��دم� ��ات امل� �ق ��دم ��ة
خ �ص��وص��ا ل ��دى ح �ج��اج ب �ي��ت ال�ل��ه
الحرام.
وأض� ��اف أن ب�ع�ث��ة ال �ح��ج ق��دم��ت
أف �ض��ل ال �خ��دم��ات ل �ل �ح �ج��اج وه��و
م ��ا ع �ك �س��ه ال ��رض ��ا ال� �ت ��ام م ��ن ق�ب��ل
أصحاب الحمالت الذين تواصلت

قال وزير التربية وزير التعليم
العالي الدكتور ب��در العيسى إنه
ت��م اكتشاف حالة واح��دة مصابة
ب��إن �ف �ل��ون��زا ال �خ �ن��ازي��ر ف ��ي إح ��دى
امل � ��دارس ال �خ��اص��ة ل�ط�ف��ل ي�ب�ل��غ 6
س� �ن ��وات م�ض�ي�ف��ا أن أه� ��ل ال�ط�ف��ل
هم الذين أبلغوا املدرسة بالحالة
والتي تخضع للعالج اآلن.
ج � ��اء ذل � ��ك ف� ��ي ت� �ص ��ري ��ح ادل� ��ى
ب��ه ال ��وزي ��ر ال�ع�ي�س��ى خ�ل�ال ج��ول��ة
ت �ف �ق��دي��ة ق � ��ام ب �ه��ا ع �ل��ى ع � ��دد م��ن
امل � � ��دارس ال �خ��اص��ة ص �ب ��اح ام��س
لتفقد أحوالها.

وزير العدل في لقطة جماعية مع أعضاء بعثة الحج

معهم وأيضا رضا الحجاج حيث
لم تقدم أي شكوى أو مالحظة على
الخدمات املقدمة لهم.
وأش � � � � � � ��ار إل� � � � ��ى االن� � �ع� � �ك � ��اس � ��ات

اإليجابية لالستعداد املبكر ملوسم
ال� �ح ��ج ل� �ه ��ذا ال � �ع ��ام ح �ي��ث اس �ت �م��ر
ال� �ع� �م ��ل ل� ��ه ط � � ��وال ال � �ع� ��ام امل ��اض ��ي
وتحت إشرافي شخصيا فضال عن

متابعتي سير خطة عمل املوسم
وأصحاب الحمالت.

البلدية :تحديث نظام تخصيص
مواقع التخييم
أعلنت بلدية الكويت االنتهاء
م��ن م��راج �ع��ة امل�خ�ط�ط��ات امل�ع��دل��ة
م��ن ق�ب��ل ل�ج�ن��ة دراس� ��ة وت�ح��دي��ث
امل��واق��ع املخصصة بصفة مؤقتة
ل�ل�ت�خ�ي�ي��م ال��رب �ي �ع��ي م �ش �ي��رة إل��ى
برمجتها وإدخالها على النظام
االلكتروني.
وق��ال��ت م��دي��ر ادارة التنيسق
ببلدية ال�ك��وي��ت ورئ�ي��س اللجنة
امل �ه �ن��دس��ة ع ��واط ��ف امل� �ط ��رود في
ب�ي��ان ص�ح��اف��ي ال �ي��وم ان اللجنة
اوق � �ف� ��ت ن� �ظ ��ام ال� �خ ��رائ ��ط ن �ه��اي��ة
أك �ت��وب��ر امل��اض��ي وأج� ��رت عملية
إعادة تعيني كاملة للنظام بهدف
وض��ع املخططات امل�ع��دل��ة وإزال��ة
ك ��اف ��ة ال � �ح � �ج� ��وزات ال �ت �ج��ري �ب �ي��ة
ال�س��اب�ق��ة وال �ت��ي ت�م��ت ف��ي  25من
الشهر املاضي.
وأض��اف ��ت امل �ط��رود أن اللجنة
ق��د ح ��ددت م��وع��د ال �ب��دء الرسمي
ل � �ن � �ظ� ��ام ال� � �خ � ��رائ � ��ط ال � �خ� ��ارج� ��ي
وإت��اح �ت��ه للجمهور اع �ت �ب��ارا من
ال �س ��اع ��ة  6.25م ��ن ص� �ب ��اح ال � �ـ26
م ��ن أك �ت��وب��ر امل ��اض ��ي الس �ت �ق �ب��ال
ال �ط �ل �ب��ات ع �ب��ر امل ��وق ��ع ال��رس �م��ي
املعلن عنه وهو ذات املوقع املعلن
عنه العام السابق.
وأوض� � � �ح � � ��ت أن ال� �ل� �ج� �ن ��ة ق��د
ح � � ��ددت م ��وع ��د ال � �ب� ��دء ال��رس �م��ي
لتشغيل ن �ظ��ام ال �خ��رائ��ط امل�ع��دل
للموقع الداخلي من قبل موظفي

وزير التربية :اكتشاف إصابة
واحدة بإنفلونزا الخنازير

ال �ب �ل��دي��ة امل�خ�ت�ص�ين ف��ي ال�س��اع��ة
 7.55صباحا في نفس اليوم فيما
تم ب��دء التشغيل الرسمي لنظام
ال�ح�ج��ز ال��داخ�ل��ي وامل��واف �ق��ات في
ت�م��ام ال�س��اع��ة ال� �ـ 8ص�ب��اح��ا وذل��ك
ل�ل�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ط �ل �ب��ات املسجلة
بالنظام.
وذك��رت امل�ط��رود أن إدارة نظم
امل� �ع� �ل ��وم ��ات أك � � ��دت ع � ��دم وج� ��ود
أي ط �ل��ب م �س �ج��ل ب��ال �ن �ظ��ام ق�ب��ل
ب��دء التشغيل ال�ف�ع�ل��ي للخرائط
امل � �ت ��اح� ��ة ل �ل �ج �م �ه ��ور وأن ك��اف��ة
ال �ط �ل �ب��ات امل �س �ج �ل��ة م ��ن ال �س��اع��ة
 6.30صباحا وحتى الساعة 7.55
ص �ب��اح��ا ج �م �ي �ع �ه��ا م �س �ج �ل��ة م��ن
خ�لال موقع الجمهور الخارجي
ف ��ي ح �ي�ن أن ال �ط �ل �ب��ات ال�لاح �ق��ة
للساعة  7.55صباحا ج��اءت من
كال املوقعني الخارجي والداخلي
(م��وظ�ف��ي ال�ب�ل��دي��ة ب��امل�ح��اف�ظ��ات)
على حد سواء.
وأك � � ��دت أن إدارة م ��رك ��ز ن�ظ��م
امل� � �ع� � �ل � ��وم � ��ات ق� � ��ام� � ��ت ب� �ت� �ح ��دي ��د
القواعد املنظمة لنظام تراخيص
املخيمات الربيعية ملوسم (-2015
 )2016واالل �ت��زام ال�ت��ام بها وفقا
مل� ��ا ج � ��اء ف� ��ي ت �ع �م �ي��م امل �خ �ي �م��ات
وال� � �ت � ��ي ت �ض �م �ن��ت أال ي� �ق ��ل س��ن
ط��ال��ب ال �ت��رخ �ي��ص ع ��ن  21ع��ام��ا
وأن يصدر إيصال سداد التأمني
ب ��اس ��م ص ��اح ��ب ال �ت��رخ �ي��ص وأن

ي � ��دون اس� ��م ص��اح��ب ال�ت��رخ�ي��ص
آل�ي��ا ع�ل��ى إي �ص��ال س ��داد التأمني
من قبل النظام.
وأض ��اف ��ت امل� �ط ��رود ان ��ه سيتم
ال �ح �ج��ز ع ��ن ط ��ري ��ق ال� �ن� �ظ ��ام م��ن
م��وق��ع ال�ب�ل��دي��ة أو ب��ال�ت�ق��دم لفرع
ال �ب �ل��دي��ة ب��امل �ح��اف �ظ��ة ال �ت��اب��ع لها
موقع املخيم املطلوب الترخيص
ل � � ��ه ل� � �ي� � �ق � ��وم م� � ��وظ� � ��ف ال � �ب � �ل ��دي ��ة
ب �ف��رع امل �ح��اف �ظ��ة ب��إت �م��ام ال�ح�ج��ز
وال�ت��رخ�ي��ص ل�ل�م��راج��ع م��ن خ�لال
ال �ن �ظ��ام ال��داخ �ل��ي وع � ��دم إص� ��دار
أكثر من ترخيص واحد لكل رقم
مدني أو كل مراجع.
وأش� � � ��ارت إل� ��ى أن� ��ه ب �ع��د ط�ل��ب
امل� ��راج� ��ع ال �ت��رخ �ي��ص مل �خ �ي��م م��ن
خ�ل�ال ال �ن �ظ��ام ع�ل��ى م��وق��ع بلدية
الكويت في شبكة االنترنت يحول
ت�ل�ق��ائ�ي��ا ل �ف��رع امل �ح��اف �ظ��ة ال�ت��اب��ع
لها املخيم املطلوب التخاذ قرار
بشأنها بالقبول أو الرفض خالل
يومي عمل على األكثر.
وأوضحت أنه في حالة رفض
الطلب يتم نقل الطلب للطلبات
امل��رف��وض��ة وي �ب �ق��ى ي��وم�ي�ن حتى
يحذف تلقائيا من خ�لال النظام
وي� �ع ��اد ط ��رح امل ��وق ��ع م ��رة آخ ��رى
للحجز وف��ي ح��ال��ة ق�ب��ول الطلب
ي �ح��ول إل��ى ال�ت��راخ�ي��ص املقبولة
وإب � �ل� ��اغ امل � ��راج � ��ع ب ��ال� �ق� �ب ��ول ع��ن
طريق الرسائل النصية للحضور

الس �ت �ك �م��ال خ� �ط ��وات اس �ت �خ��راج
التراخيص واستالمها.
وأف � � ��ادت ب ��أن ��ه ف ��ي ح ��ال ��ة ع��دم
ح �ض��ور امل��راج��ع مل ��دة ث�لاث��ة أي��ام
ع �م��ل ب �ع��د امل��واف �ق��ة ع �ل��ى ال�ط�ل��ب
ي �ت��م ح� ��ذف ال �ط �ل��ب ت �ل �ق��ائ �ي��ا م��ن
خالل النظام وإع��ادة طرح املوقع
م ��رة أخ ��رى للحجز وي �ت��م إث�ب��ات
س� � � ��داد ال � �ت� ��أم �ي�ن وال� � ��رس� � ��وم م��ن
ق �ب��ل امل �ح��اف �ظ��ة وم� ��ن ث ��م إص� ��دار
الترخيص بالتصديقات الالزمة
لتصبح ح��ال��ة ال�ط�ل��ب (ترخيص
صادر) ويتم تحويل التراخيص
ال �ص��ادرة إل��ى األرش �ي��ف تلقائيا
من قبل النظام.
وأك � � ��دت أن إدارة م ��رك ��ز ن�ظ��م
امل �ع �ل��وم��ات ت�س�ع��ى ب�ك��ل طاقتها
إلق ��رار م�ب��دأ امل�ص��داق�ي��ة ف��ي كافة
أن�ظ�م�ت�ه��ا ل�ت�ق��دي��م خ��دم��ة أف�ض��ل
ل� �ل� �ج� �م� �ه ��ور وت � �س � �ع� ��ى ج� ��اه� ��دة
لتحقيق النجاح املنشود لنظام
تراخيص املخيمات الربيعية.

د.بدر العيسى

الرزوقي بحث ومفوض
الهجرة األوروبي إعفاء
الكويتيين من تأشيرة شينغن

ضرار رزوقي مع مفوض االتحاد األوروبي

بحث سفير الكويت لدى بلجيكا
واالت �ح��اد االوروب ��ي ولوكسمبورغ
ال�س�ف�ي��ر ض� ��رار ع �ب ��دال ��رزاق رزوق ��ي
اع � �ف� ��اء امل ��واط� �ن�ي�ن ال �ك��وي �ت �ي�ي�ن م��ن
تأشيرة منطقة شينغن.
وأك � � � ��د ال� �س� �ف� �ي ��ر ال� � � ��رزوق� � � ��ي ف��ي
تصريحات لوكالة االنباءالكويتية
ك��ون��ا ع�ق��ب ل�ق��ائ��ه م �ف��وض االت �ح��اد
االوروب � � � � � � ��ي ل � �ل � �ش� ��ؤون ال ��داخ� �ل� �ي ��ة
وال�ه�ج��رة دي�م�ي�ت��رس اف��رام��وب��ول��س
ال�ل�ي�ل��ة ق�ب��ل امل��اض�ي��ة ان ال�ل�ق��اء ك��ان
جيدا جدا مشيرا الى تأكيد الجانب
االوروبي على الدور االيجابي الذي
تؤديه الكويت ومكانتها في العالم.
وخالل اللقاء استعرض الرزوقي
االج � ��راءات ال�ت��ي ات�خ��ذت�ه��ا الكويت
ف��ي ال�ع��ام�ين االخ�ي��ري��ن م��ع مختلف
االع � �ض� ��اء ف ��ي االت � �ح� ��اد االوروب � � ��ي
واملفوضية االوروبية ليتم ادراجها
ف� ��ي ق ��ائ� �م ��ة االع� � �ف � ��اء م� ��ن ت��أش �ي��رة
شينغن.
م��ن جانبه اك��د م�ف��وض ال�ش��ؤون
ال ��داخ �ل �ي ��ة وال� �ه� �ج ��رة ف ��ي االت� �ح ��اد
االوروب ��ي ديمتريس افراموبولس

ان االت � �ح� ��اد ف ��ي ال ��وق ��ت ال �ح��اض��ر
م� �ه� �م ��وم ك� �ث� �ي ��را ب� ��أزم� ��ة ال�ل�اج �ئ�ي�ن
مضيفا انه سيعود ملسألة شينغن
فور استقرار االوضاع.
وت �ط��رق ال�ل�ق��اء ك��ذل��ك ال��ى االزم��ة
السورية وقضية الالجئني .
ول �ف��ت ال ��رزوق ��ي ال ��ى اس�ت�ض��اف��ة
ال� �ك ��وي ��ت ث�ل�اث ��ة م ��ؤت� �م ��رات دول �ي ��ة
مل�س��اع��دة ال�ش�ع��ب ال �س��وري وتقديم
ت �ب��رع��ات ب�ل�غ��ت ق�ي�م�ت�ه��ا ح�ت��ى اآلن
 1.3مليار دوالر امريكي فضال عن
وج��ود ع��دد من املنظمات الكويتية
غ�ي��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة ف��ي ت��رك�ي��ا ول�ب�ن��ان
واالردن لتقديم امل�س��اع��دة لالجئني
السوريني هناك.
وت�س�ت�ض�ي��ف ال�ك��وي��ت ن�ح��و 160
ال ��ف س� ��وري ي �م �ث �ل��ون  12ف ��ي امل�ئ��ة
من تعداد السكان مشيرا في الوقت
ذاته الى ان الواليات املتحدة نفسها
اثنت على جهود الكويت و االمارات
في مساعدة الالجئني السوريني.
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توزيع بطاقات القرعة للدفعة  15في المشروع حتى يوم األحد

السكنية :توزيع  % 39.9من القسائم
الحكومية في المطالع 2016-2015
أج� � ��رت امل ��ؤس �س ��ة ال �ع ��ام ��ة ل �ل��رع��اي��ة
ال �س �ك �ن �ي��ة ام� ��س ق ��رع ��ة ال��دف �ع��ة  14م��ن
القسائم الحكومية في مشروع جنوب
امل � �ط�ل��اع إن  8وت� �ش� �م ��ل  380ق�س�ي�م��ة
بمساحة  400متر مربع على املواطنني
أص � �ح ��اب ال �ط �ل �ب��ات االس �ك ��ان �ي ��ة ح�ت��ى
تاريخ  10يوليو  2003وما قبل.
وق��ال��ت امل��ؤس�س��ة ف��ي ب�ي��ان صحافي
إنه سيتم توزيع بطاقات القرعة للدفعة
 15من القسائم الحكومية في املشروع
ذات��ه اعتبارا من اليوم حتى يوم األحد
املقبل وتشمل  383قسيمة بمساحة 400
متر مربع للمخصص لهم حتى تاريخ
 9أكتوبر .2003
ودعت السكنية املواطنني واملهتمني
بالقضية اإلسكانية إلى متابعة حساب
املؤسسة الرسمي على مواقع التواصل
االجتماعي إنستغرام وتويتر ملزيد من
األخبار والتفاصيل حول هذه القضية.
وت� � �ض � ��م م� ��دي � �ن� ��ة ج� � �ن � ��وب امل � �ط�ل��اع
السكنية  30400وحدة سكنية بمساحة
 400م�ت��ر م��رب��ع إض��اف��ة إل ��ى ال�خ��دم��ات
األس��اس �ي ��ة وامل �ب ��ان ��ي ال �ع��ام��ة امل � ��دارس
وامل � ��راك � ��ز ال �ص �ح �ي��ة وم � ��راك � ��ز اإلط� �ف ��اء
وم��راك��ز ال�ض��اح�ي��ة وف� ��روع الجمعيات

املؤسسة العامة للرعاية السكنية

التعاونية واملساجد.
وم��ن ناحية اخ��رى أعلنت املؤسسة
أن مجموع حاالت التخصيص لقسائم
م �ن �ط �ق��ة امل � �ط�ل��اع ب �ل ��غ  800ح ��ال ��ة ف��ي
الفترة بني الثاني والتاسع من نوفمبر
الجاري.
وق��ال��ت امل��ؤس�س��ة ف��ي ب�ي��ان صحافي
ام ��س إن إج �م��ال��ي امل �خ �ص��ص وامل� ��وزع
للقسائم في املطالع بلغ  12177قسيمة
م�ض�ي�ف��ة أن ��ه ح �ت��ى  13س�ب�ت�م�ب��ر 2003
بلغ عدد القسائم املوزعة  4484قسيمة
وتتبقى  7693قسيمة.

وذك��رت أن إجمالي العدد املخصص
ل �ل �ق �س��ائ��م ف ��ي ت �ل��ك امل �ن �ط �ق��ة ح �ت��ى 31
ديسمبر  2007بلغ  5721قسيمة وبلغ
ع ��دد امل �ت �ب �ق��ي ب �ع��د ال�ت�خ�ص�ي��ص فيها
 1972قسيمة.
وعن الوحدات السكنية املوزعة منذ
بداية اإلسكان الحكومي حتى تاريخه
بينت أنها بلغت  114908وحدات بواقع
 60608ب�ي��وت و 52832قسيمة و 1468
شقة.
كما أعلنت املؤسسة العامة للرعاية
ال�س�ك�ن�ي��ة أن ال �ق �س��ائ��م ال �ح �ك��وم �ي��ة في

مشروع جنوب املطالع اإلسكاني التي
ت��م ت��وزي�ع�ه��ا ب�ل�غ��ت نسبتها 9ر 39في
املئة من العدد االجمالي البالغ 12177
للخطة اإلسكانية قصيرة األجل للسنة
املالية .2016-2015
وق��ال��ت امل��ؤس�س��ة ف��ي ب�ي��ان صحافي
ال �ي��وم إن إج�م��ال��ي ال�ق�س��ائ��م الحكومية
املوزعة على املواطنني أصحاب الطلبات
االسكانية التي وردت أولويتهم حسب
ال �ت ��اري ��خ ف ��ي م� �ش ��روع ج �ن��وب امل �ط�لاع
اإلس� �ك ��ان ��ي ح �ت��ى ال � �ي ��وم ب �ل �غ��ت 4864
قسيمة حكومية.
وأضافت أن عدد القسائم الحكومية
التي ل��م يتم توزيعها باملشروع بلغت
نحو  7313قسيمة على أن يتم توزيعها
وفقا لجدول التوزيعات للسنة املالية.
وت� � �ض � ��م م� ��دي � �ن� ��ة ج� � �ن � ��وب امل � �ط�ل��اع
السكنية الخدمات األساسية واملباني
ال � �ع� ��ام� ��ة وت� �ت� �م� �ي ��ز ب ��اح� �ت ��وائ� �ه ��ا ع �ل��ى
مساحات ألنشطة استثمارية وتجارية
وأف ��رع ج �ه��ات ال��دول��ة ال�خ��دم�ي��ة بهدف
تلبية ح��اج��ة س�ك��ان امل��دي�ن��ة م��ن جميع
الخدمات.

األشغال :تسليم تطوير
شارع جمال عبدالناصر عام 2018
أعلن الوكيل املساعد لقطاع هندسة
ال � �ط� ��رق ف� ��ي وزارة األش� � �غ � ��ال ال �ع��ام��ة
املهندس أحمد الحصان إنجاز الوزارة
 65ف��ي امل�ئ��ة م��ن أع�م��ال م�ش��روع تطوير
ش� ��ارع ج �م��ال ع �ب��دال �ن��اص��ر ال� ��ذي ينفذ
بكلفة إجمالية  242.506مليون دينار.
وقال الحصان في تصريح صحافي
أم��س إن امل�ش��روع يعتبر أح��د املشاريع
ال�ك�ب��رى ال�ت��ي ستسهم ف��ي دف��ع مسيرة
التنمية في البالد مضيفا أن (األشغال)
م �م �ث �ل ��ة ف � ��ي ق � �ط � ��اع ه � �ن ��دس ��ة ال � �ط ��رق

م �س �ت �م��رة ف ��ي ت��وج��ه ال �ت �س �ل��م ال �ج��زئ��ي
للمشاريع خصوصا الكبرى بما فيها
مشروع تطوير وتحديث طريق جمال
عبدالناصر لالستفادة من هذه األجزاء
في تسيير حركة املرور خصوصا داخل
امل �ن��اط��ق ال �س �ك �ن �ي��ة امل �ك �ت �ظ��ة ب��ال�س�ك��ان
وال � �ت � ��ي ت� �ق ��ع ف �ي �ه ��ا ج � �ه� ��ات ح �ك��وم �ي��ة
وخدمية.
وذك ��ر أن امل �ش��روع يعتبر أح��د أكبر
م� �ش ��اري ��ع ال �ب �ن �ي��ة ال �ت �ح �ت �ي��ة وال � �ط ��رق
م �ت �ع��ددة األدوار ع�ل��ى ص�ع�ي��د املنطقة

م �ب �ي �ن��ا أن خ � �ط� ��وات ال �ت �ن �ف �ي��ذ ت �ت �ق��دم
بشكل سريع من خالل املتابعة الدقيقة
ل�ك��ل م �ش��اري��ع ال �ط��رق ب�م��ا ف�ي�ه��ا ط��ري��ق
ج�م��ال ع�ب��دال�ن��اص��ر ل�ل��وق��وف ع�ل��ى آخ��ر
املستجدات وتسريع وتيرة العمل بها.
ولفت إل��ى أن أع�م��ال امل�ش��روع تشمل
إن �ش��اء ط��ري��ق س��ري��ع ع �ل��وي ب �ط��ول 7.2
ك �ي �ل��و م � �ت ��رات ي �ض��م ث�ل�اث ��ة ت �ق��اط �ع��ات
ب �م �ن �ح��درات ال��دخ��ول وال� �خ ��روج ب�ط��ول
إجمالي يصل إلى ثمانية كيلو مترات
إضافة الى نفق بطول  716مترا يعلوه

ي�ع�ك��ف ف��ري��ق م��ن ش��رك��ة (س �ت��وري
روك) األم��ري �ك �ي��ة ع �ل��ى ت �ص��وي��ر ج��زء
م��ن الفيلم الوثائقي (ح��رب الخليج..
بعد  25عاما) في البالد مسجال بذلك
شهادة الجانب الكويتي على أحداث
ح��رب تحرير دول��ة الكويت م��ن الغزو
العراقي الغاشم عام .1990
وي� � �ق � ��وم ال � �ف� ��ري� ��ق ب� ��ال � �ت � �ع� ��اون م��ع
م��ؤس�س��ة (ري�م�ي�م�ب��ر م��اي سيرفيس)
وب ��ال� �ش ��راك ��ة م� ��ع ال � ��دي � ��وان األم� �ي ��ري

ووزارة ال �خ��ارج �ي��ة ووزارة ال ��دف ��اع
ووزارة االع� �ل ��ام ب �ت��وث �ي��ق ش� �ه ��ادات
مجموعة من قيادات مؤسسات الدولة
ممن كان لهم دور في تحرير البالد.
ومن بني هؤالء عدد من العسكريني
وال � ��دب� � �ل � ��وم � ��اس� � �ي �ي��ن واالع �ل��ام � � �ي� �ي��ن
والناشطني من داخل البالد وخارجها
فضال عن العاملني في القطاع النفطي
وأف��راد من املقاومة الكويتية الباسلة
وغيرهم كل في مجاله ومشاهداته.

وك � ��ان ال �ف��ري��ق ق ��د ان �ت �ه��ى ب��ال�ف�ع��ل
م��ن ت�ص��وي��ر وت��وث �ي��ق ال �ش �ه��ادات من
ال�ج��ان��ب األم��ري�ك��ي ح�ي��ث أج ��رى ع��ددا
م��ن امل �ق��اب�لات م��ع ش�خ�ص�ي��ات كبيرة
وم� �ه� �م ��ة وم� � ��ؤث� � ��رة ف � ��ي ت� �ل ��ك ال �ف �ت ��رة
م� �ث ��ل ال� ��رئ � �ي� ��س األم� ��ري � �ك� ��ي ال �س ��اب ��ق
ج � ��ورج ب� ��وش وع � ��دد م ��ن ال �ج �ن��راالت
وال �ع�س�ك��ري�ين ف��ي ال �ج�ي��ش األم��ري �ك��ي
وال��دب�ل��وم��اس�ي�ين ال��ذي��ن ك��ان لهم دور
فاعل إبان تلك املرحلة.

دوار لحركة املرور.
وأشار إلى أن إنشاء الطريق السريع
ي�ه��دف إل��ى الفصل ب�ين م�س��ارات امل��رور
املختلفة العابرة واملحلية مع رفع القدرة
االس �ت �ي �ع��اب �ي��ة ل �ل �ط��ري��ق واالس� �ت� �ع ��داد
ملتطلبات حركة املرور املستقبلية.
وت � ��وق � ��ع ال ��وك � �ي ��ل امل � �س ��اع ��د ل �ق �ط��اع
ه�ن��دس��ة ال �ط��رق ف��ي (األش� �غ ��ال) تسليم
مشروع تطوير جمال عبدالناصر خالل
الربع األخير من عام .2018

تصوير حرب الخليج بعد  25عاما في الكويت
وس�ي�ت��م اط�ل�اق ه��ذا امل �ش��روع ال��ذي
ي �ت �ض �م��ن اي � �ض� ��ا ك� �ت ��اب ��ا ي �ح �م ��ل ف��ي
ص �ف �ح��ات��ه ش � �ه� ��ادات وم� �ق ��اب�ل�ات م��ع
ج � �ن ��ود ك��وي �ت �ي�ي�ن وام ��ري� �ك� �ي�ي�ن م�م��ن
شاركوا في حرب التحرير وافرادا من
امل �ق��اوم��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي دول ��ة الكويت
وال � �ع� ��اص � �م� ��ة األم� ��ري � �ك � �ي� ��ة واش� �ن� �ط ��ن
بمناسبة مرور  25عاما على التحرير.
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الشؤون:وقف أي صرف
غير مبرر لترشيد اإلنفاق
أك � � � � � � ��دت وزارة ال � � � �ش� � � ��ؤون
االج�ت�م��اع�ي��ة وال �ع �م��ل ات�خ��اذه��ا
ال�ع��دي��د م��ن اإلج � ��راءات اإلداري ��ة
واملالية لترشيد االنفاق ومنها
تخفيض م��ا ي�ق��ارب  2.7مليون
دي � �ن ��ار م ��ن ال �ق �ي �م��ة اإلج �م��ال �ي��ة
ل �ل �م �ن��اق �ص��ات ب��امل��رك �ب��ات ب �ن��اء
على دراسة فنية.
وق� � ��ال� � ��ت ال � ��وك� � �ي � ��ل امل� �س ��اع ��د
ل �ل �ش��ؤون امل��ال �ي��ة واإلداري � � ��ة في
ال � � ��وزارة ش �ي �خ��ة ال� �ع ��دوان ��ي في
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي أم� � ��س إن ��ه
ت��م أي �ض��ا وق ��ف أي ص ��رف غير
م �ب��رر ب�م��ا ال ي�خ��ل ب�ح�س��ن سير
العمل وال بمستوى اإلن�ج��از أو
الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأض ��اف� ��ت ال� �ع ��دوان ��ي أن م��ن
ت�ل��ك اإلج � ��راءات إع� ��داد وإص ��دار
ل��وائ��ح منظمة ل�خ�ط��وات العمل
بكل إدارات ال��وزارة وت��وزي��ع كل
امل��وظ �ف�ين وف �ق��ا لتخصصاتهم
ال��وظ �ي �ف �ي��ة ال� �ت ��ي ت �ت �ن��اس��ب م��ع
احتياجات الوحدات التنظيمية
وم��راج �ع��ة ج�م�ي��ع امل��زاي��ا امل��ال�ي��ة
ال�ت��ي ي�ت�ق��اض��اه��ا امل��وظ �ف��ون من
ب��دالت وم�ك��اف��آت وك ��وادر مالية
لتصرف ملستحقيها فقط.
وأوض� � � �ح � � ��ت أن� � � ��ه ت� � ��م وض� ��ع
ضوابط لصرف املساعدات لئال
ت�ص��رف إال ملستحقيها وتقنني
ص��رف مكافآت العمل اإلضافي
وع��دم ص��رف أي أعمال إضافية
استثنائية للعديد من الوحدات
ال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة .ول�ف�ت��ت أي �ض��ا إل��ى
وض ��ع ض��واب��ط ل �ص��رف م�ك��اف��أة

شيخة العدواني

األع � � �م� � ��ال امل� � �م� � �ت � ��ازة وت �ط �ب �ي��ق
ش� � � � ��روط م� �ن� �ح� �ه ��ا وال� � � �ص � � ��ادرة
بموجب قرارات مجلس الخدمة
امل ��دن� �ي ��ة وت �ق �ن�ي�ن ت �ش �ك �ي��ل ف ��رق
العمل الى الحدود الدنيا وإلزام
االدارات ب��ال�ع�م��ل ال ��ذي ي�ق��ع من
اختصاصاتها وتقليص أع��داد
امل ��وظ �ف�ي�ن ال ��واف ��دي ��ن ال �ع��ام �ل�ين
ع� �ل ��ى ب � �ن� ��دي ال � ��رات � ��ب امل �ق �ط��وع
والثاني وع��دم التعيني عليهما
إال ل �ب �ع��ض ال �ت �خ �ص �ص��ات غير
املتوفرة من العمالة الوطنية.
وأش � ��ارت إل ��ى أن م�ج�م��ل ذل��ك
يأتي تنفيذا لتوجيهات وزي��رة
ال� �ش ��ؤون االج �ت �م��اع �ي��ة وال�ع�م��ل
وزيرة الدولة لشؤون التخطيط
والتنمية هند الصبيح ووكيل
الوزارة الدكتور مطر املطيري.

الطيران المدني:
% 3زيادة حركة الطائرات
أكتوبر الماضي
قالت اإلدارة العامة للطيران
املدني إن مطار الكويت الدولي
شهد زي��ادة في حركة الطائرات
املشغلة من مطار الكويت وإليه
ب�ن�س�ب��ة  3ف��ي امل �ئ��ة خ�ل�ال شهر
أكتوبر املاضي بإجمالي 8727
رح� �ل ��ة م �ق��اب��ل  8514رح� �ل ��ة ف��ي
الشهر نفسه من .2014
وأض� ��اف� ��ت اإلدارة ف ��ي ب �ي��ان
صحافي أمس أن عدد الرحالت
ال �ت �ج��اري��ة ال� �ق ��ادم ��ة وامل � �غ� ��ادرة
بلغت خالل شهر أكتوبر املاضي
ب �ن �ح��و  8044رح� �ل ��ة م �ق ��ارن ��ة ب�ـ
 7763رحلة في الشهر نفسه من
ال�ع��ام امل��اض��ي موضحة أن عدد
الركاب خالل الشهر املذكور بلغ
ن�ح��و  838.7أل ��ف راك ��ب م�ق��ارن��ة
ب �ـ  881.7أل��ف راك ��ب ف��ي أكتوبر
.2014
وذك � � � ��رت أن ح� ��رك� ��ة ال� ��رك� ��اب

ال�ق��ادم�ين ش�ه��دت ت��راج�ع��ا حيث
بلغ عدد الركاب نحو  452.7ألف
راكب خالل شهر أكتوبر املاضي
م �ق��ارن��ة ب � � �ـ 468.2أل ��ف راك� ��ب في
الشهر نفسه من العام املاضي.
وأف� � � ��ادت اإلدارة ب� ��أن ح��رك��ة
ال � � ��رك � � ��اب امل � � �غ� � ��ادري� � ��ن ش� �ه ��دت
ت ��راج� �ع ��ا خ� �ل��ال ش� �ه ��ر أك �ت��وب��ر
امل��اض��ي ح�ي��ث ب�ل��غ ع��دد ال��رك��اب
ن�ح��و  386أل ��ف راك ��ب م�ق��ارن��ة بـ
 413ألف راك��ب في الشهر نفسه
من العام املاضي.
وعن الشحن الجوي في مطار
ال� �ك ��وي ��ت أوض � �ح� ��ت اإلدارة أن
إجمالي الحركة في شهر أكتوبر
امل��اض��ي ب�ل�غ��ت ن�ح��و  14مليون
ك�ي�ل��وغ��رام م�ق��ارن��ة ب �ـ  15مليون
ك�ي�ل��وغ��رام ف��ي الشهر نفسه من
.2014
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ادارة االعالم أصدرت العدد الجديد من مجلة تواصل

الغانم للمتقاعدين :عملتم بإخالص
لخدمة مؤسستنا العريقة
ص��در ال �ع��دد ال�ج��دي��د م��ن مجلة
تواصل التي تعنى بشؤون االمانة
ال� �ع ��ام ��ة مل �ج �ل��س االم� � ��ة م�ت�ض�م�ن��ا
م �ل �ف��ا ك ��ام�ل�ا ع ��ن ت ��ودي ��ع االم ��ان ��ة
العامة املتقاعدين وع��دده��م نحو
 45م��وظ�ف��ا ال��ذي��ن ع��اص��روا اروق��ة
م�ج�ل��س االم� ��ة مل ��دة ال ت �ق��ل ع��ن 30
ع��ام��ا .وح��رص��ت امل�ج�ل��ة ان ي�ك��ون
م �ل��ف ال � �ع ��دد مل �س��ة وف� � ��اء ل �ج �ه��ود
املتقاعدين.
وق ��د اك ��د رئ �ي��س م �ج �ل��س االم ��ة
م��رزوق الغانم ان تعاقب االجيال
هو سنة من سنن الحياة وت��داول
االدارة ناموس من نواميس الكون.
وق � � ��ال ال � �غ ��ان ��م ف � ��ي اف �ت �ت��اح �ي��ة
ال �ع��دد ال�ج��دي��د م��ن مجلة ت��واص��ل
ان ��ه خ�ل�ال ال�ف�ت��رة امل��اض�ي��ة ودع�ن��ا
كوكبة م��ن موظفي االم��ان��ة الذين
اف �ن��وا اج �م��ل س �ن��وات ع �م��ره��م في
العمل باخالص وتفان في خدمة
مؤسستنا العريقة فلهم كل الشكر
والتقدير والعرفان.
واض��اف الغانم في كلمته التي
حملت ع�ن��وان (كفيتوا ووف�ي�ت��وا)
اننا سنظل نذكرهم واملحبة دوما
على كل ما قدموه خالل مسيرتهم
ال��وظ�ي�ف�ي��ة .وق ��ال ان��ه ب ��ذات ال��وق��ت
وبالتزامن وال�ت��وازي يصعد جيل
ج��دي��د م ��ن ال �ق �ي��ادي�ين وامل��وظ �ف�ين
ف��ي امل��واق��ع االش��راف �ي��ة وال �ق �ي��ادات
االداري� ��ة ال��وس�ط��ى وه��م دم جديد

مواقيت الصالة
الفجر

4.47

الشروق

6.08

الظهر

11.32

العصر

2.34

املغرب

4.55

العشاء

6.15

غالف مجلة تواصل

يضخ في االم��ان��ة العامة وطاقات
شبابية واعدة نعول عليها كثيرا
ف��ي اس�ت�ك�م��ال م��ا اس �س��ه ورس�خ��ه
ال � �س� ��اب � �ق� ��ون .ف� �ن� �ح ��ن وم� � ��ن خ�ل�ال
مسؤوليتنا وواج�ب�ن��ا نجد لزاما
ع�ل�ي�ن��ا ان ن �ع �ط��ي ال �ف��رص��ة لجيل
الشباب الصاعد في اخ��ذ فرصته

منتظرين منهم املثابرة والتفاني
واالب � � ��داع ول �ه��م ان ي �ن �ت �ظ��روا منا
ك��ل ال��دع��م وال�ت�ش�ج�ي��ع وامل� � ��ؤازرة.
وت � � �ن� � ��اول ال� � �ع � ��دد م� �ل� �ف ��ا ب� �ع� �ن ��وان
(ك �ل �م��ات ف ��ي ح �ق �ه��م) وه ��و ع �ب��ارة
عن كلمات من ال��زم�لاء في االمانة
العامة الذين عاصروا من احيلوا

ال� ��ى ال �ت �ق��اع��د اس �ت �ع ��رض ��وا ف�ي�ه��ا
ان �ج��ازات �ه��م وج �ه��وده��م واداء ه � ��م
امل �ت �م �ي��ز ع �ل��ى امل� �س� �ت ��وى ال �ع �م �ل��ي
واملهني واالدبي واالخالقي.
ك�م��ا تضمن ال �ع��دد ق ��رار رئيس
م� �ج� �ل ��س االم � � � ��ة م � � � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م
ب ��ان� �ش ��اء م �ج �ل��س ام� �ن ��اء ب��رئ��اس��ة
االم � �ي ��ن ال � �ع � ��ام ل �ل �م �ج �ل��س وح � ��دد
ف� �ي ��ه  7اخ� �ت� �ص ��اص ��ات س �ت �س��اه��م
ف��ي معاونة املؤسسة التشريعية
ع �ل��ى ت �ط �ب �ي��ق ت��وج �ي �ه��ات رئ �ي��س
م �ج �ل��س االم� � ��ة وم �ك �ت��ب امل �ج �ل��س.
وحدد القرار اختصاصات مجلس
االم �ن��اء وه��ي وض��ع رؤي ��ة االم��ان��ة
ورسالتها واهدافها كبيت للخبرة
م � �ع ��اون ل �ل �م��ؤس �س��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
ووض� � ��ع ال �خ �ط ��ة االس �ت��رات �ي �ج �ي��ة
وب��رام��ج ال�ع�م��ل ال�س�ن��وي��ة لالمانة
وتحليل املشكالت والعوائق التي
تؤثر على اداء االم��ان��ة والتنسيق
م� ��ع ال� �ق� �ط ��اع ��ات امل �ع �ن �ي ��ة ل��وض��ع
االط� � ��ار ال� �ع ��ام مل �ي��زان �ي��ة امل �ج �ل��س.
ومتابعة أداء القطاعات والوحدات
ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ب ��األم ��ان ��ة ف ��ي ض��وء
م� ��ؤش� ��رات األداء امل ��ؤس� �س ��ي ل�ك��ل
منها.
وت �ن��اول ال �ع��دد اي�ض��ا فعاليات
ن�ق��اب��ة ال�ع��ام�ل�ين ف��ي مجلس األم��ة
ون � �ش� ��ر ال� � �ع � ��دد اي � �ض� ��ا ع� � � ��ددا م��ن
ال� � �ق � ��رارات االداري� � � ��ة وال�ت�ن�ظ�ي�م�ي��ة
ال� �ت ��ي اص � ��دره � ��ا رئ� �ي ��س امل �ج �ل��س

عرض مرئي لتجهيزات مسرح
مبنى المجلس الجديد
أق� � ��ام ق� �ط ��اع ال� �خ ��دم ��ات ع��رض��ا
م��رئ �ي��ا ل �ل �خ��دم��ات ال� �ت ��ي ي�ق��دم�ه��ا
مسرح مبنى مجلس األمة الجديد
ب �ح �ض��ور أم�ي�ن س ��ر م�ج�ل��س األم ��ة
النائب املهندس عادل الخرافي
ويحتوي امل�س��رح ال��ذي يقع في

م �ب �ن��ى ال� �س ��ادة األع� �ض ��اء ال �ج��دي��د
على أحدث التجهيزات والتقنيات
ال� �ف� �ن� �ي ��ة ال � �خ ��اص ��ة ب��ال �ص��وت �ي��ات
وامل��رئ �ي��ات وق ��ادر ع�ل��ى استضافة
 420شخصا.
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جريـدة برلمانيـة يوميـة

• ال �ش �ي��خ /ص��ال��ح امل�ح�م��د ال �خ��ال��د امل�ح�م��د
ال�ص�ب��اح 84 ،ع��ام��ًا( ،ش �ي��ع) ،رج ��ال :دي��وان
أسرة آل الصباح الكرام ،قصر بيان ،تلفون:
 ،25398888نساء :الدعية ،ق ،5ش ،60م،1
تلفون22563244 :
• حبيب محمد علي ب��وص�ف��ر 64 ،عامًا،
(شيع) ،رج��ال :غرب مشرف ،ق ،5مسجد
جاسم محمد الوزان ،مقابل أرض املعارض،
ت �ل �ف ��ون ،97777022 :ن � �س ��اء :ح�س�ي�ن�ي��ة
الرسول األعظم ،الرميثية ،ق ،8شارع أسامة
بن زيد ،ج ،84م ،337تلفون97557705 :
• فتحية راض��ي محمد القطان 58 ،عامًا،
(ش� �ي� �ع ��ت) ،رج � � ��ال :م �ن �ط �ق��ة امل �ن �ص��وري��ة،
ح�س�ي�ن�ي��ة األوح� � ��د ،ت �ل �ف��ون،66117722 :
نساء :منطقة املنصورية ،حسينية األوحد،
تلفون99055025 :
• ميثه ح�م��دان الحرير الحسيني ،أرم�ل��ة:
ن � ��وم � ��ان ح � �م� ��ود ال �ح �س �ي �ن ��ي 81 ،ع ��ام ��ًا،
(شيعت) ،رجال :الجهراء ،ق ،3شارع سعيد
بن جبير ،م ،36تلفون ،90000450 :نساء:
الواحة ،ق ،3ش ،10م ،159أزرق 4
• فاطمة يعقوب يوسف سيفان 82 ،عامًا،
(شيعت) ،رجال :الدعية ،مسجد البحارنة،
ت� �ل� �ف ��ون ،99979044 :ن � �س� ��اء :ال �ش �ع��ب،
حسينية بوشهري
• حصة صقر عبيد العتيبي 80 ،عامًا،
(ش�ي�ع��ت) ،ه��دي��ة ،ق ،2ش ،3م ،125تلفون:
55070207 - 66772025
• عليه عبدالكريم عبدالرحمن الكندري،
زوج� ��ة :ع�ب��دال��رح�م��ن ع�ب��دال�ل��ه ال��دع �ي��ج56 ،
ع��ام��ًا( ،ش �ي �ع��ت) ،رج ��ال :دي ��وان ال �ك �ن��ادرة،
الشعب ،تلفون ،99141757 :نساء :هدية،
ق ،3ش ،1م16
• شاهني حسني محمد الشاهني 85 ،عامًا،
(ش�ي��ع) ،رج��ال :ال�خ��ال��دي��ة ،دي��وان الشاهني،
ق ،1شارع عبداللطيف البرجس ،م ،1تلفون:
 ،66661039نساء :العدان ،ق ،2ش ،33م،10
تلفون99031390 :
• عبدالله م��رش��د ن��اب��ي ال��دوي�ل��ة 63 ،عامًا،
(شيع) ،رج��ال :العمرية ،ق ،4ش ،104م،37
تلفون ،50883363 :ن�س��اء :أشبيلية ،ق،1
ش ،109م28
• ص�ب��ري��ة ج��اس��م ح�ج��ي م�ح�م��د ،أرم �ل��ة:
ع �ب��دال �ل��ه إب ��راه �ي ��م ال �ح �ل��واج��ي 85 ،ع��ام��ًا،
(ش�ي�ع��ت) ،رج ��ال :حسينية ع��اش��ور ،بنيد
ال �ق��ار ،96999915 ،ن�س��اء :م�ب��ارك الكبير،
ق ،3ش ،4م14
• عبدالرحمن سعد عبدالرحمن املداد62 ،
عامًا( ،يشيع التاسعة صباح اليوم) ،رجال:
س �ل ��وى ،ق ،9ال� �ش ��ارع األول ،م ،4ت�ل�ف��ون:
 ،97515006ن�س��اء :األن��دل��س ،ق ،8الشارع
الثاني ،م ،52تلفون24807677 :
• عبدالله علي ح�س�ين 75 ،ع��ام��ًا( ،يشيع
التاسعة صباح اليوم) ،السالم ،ق ،3ش،24
م ،34تلفون99881882 - 99030055 :
• مرتضى عبدالله بهزاد 77 ،عامًا( ،شيع)،
رجال :الدعية ،حسينية آل بوحمد ،بجانب
مركز اإلحقاقي ،تلفون ،99898547 :نساء:
بنيد ال�ق��ار ،حسينية سيد علي املوسوي،
99623532

مسرح مبنى مجلس األمة الجديد

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

واألم�ين العام للمجلس والقرارات
الخاصة.
وس � �ل� ��ط ال� � �ع � ��دد ال� � �ض � ��وء ع �ل��ى
وث�ي�ق��ة ب��رمل��ان�ي��ة م�ه�م��ة ف��ي ت��اري��خ
م �ج �ل��س األم � � ��ة ف� ��ي ب � ��اب (وث �ي �ق��ة
برملانية) ال��ذي أع��ده األم�ي�ن العام
امل�س��اع��د ل�ق�ط��اع امل�ع�ل��وم��ات خالد
س�ع��د امل�ط�ي��ري .ح�ي��ث ن�ش��ر وثيقة
اول استجواب برملاني في تاريخ
م �ج �ل��س األم� � ��ة وك� � ��ان اس �ت �ج��واب��ا
م��وج�ه��ا م��ن ال�ع�ض��و محمد أحمد
ال��رش �ي��د رح �م��ه ال �ل��ه ال ��ى امل��رح��وم
ع�ب��دال�ل��ه م �ش��اري ال��روض��ان وزي��ر
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م��ل
ب � � �ت � ��اري � ��خ  1963/4/27خ �ل��ال
دور االن� �ع� �ق ��اد االول م ��ن ال�ف�ص��ل
التشريعي االول وكان االستجواب
ب� ��األص� ��ل س � � ��ؤاال ب ��رمل ��ان� �ي ��ا ح ��ول
ت ��وزي ��ع  30ق �س �ي �م��ة م ��ن ف �ئ��ة ال��ف
متر في منطقة العديلية وقد جاء
رد ال� ��وزي� ��ر غ �ي��ر م �ق �ن��ع ب��ال�ن�س�ب��ة
ال ��ى م ��ا ه� ��دف ال �ي��ه ال� �س ��ؤال ل��ذل��ك
تم تحويل السؤال ال��ى استجواب
وتم عرض االستجواب في جلسة
 1963/6/11ولم تتم مناقشته وتم
س �ح �ب��ه ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ب �ع��د اك �ت �ف��اء
م �ق��دم االس �ت �ج��واب ب��ال�ب�ي��ان ال��ذي
ادلى به الوزير في الجلسة.
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