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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

إشادة باختيار األمير أهم شخصية عربية

اعتبر ع��دد م��ن ال�ن��واب اختيار سمو أمير ال�ب�لاد القائد االك�ث��ر تأثيرا
في العالم العربي لعام  2014مدعاة عزة وفخر للشعب الكويتي مشيرين
إلى أن حصول سموه على هذا اللقب جاء نتيجة جهده ودوره االنساني
والخيري .وأضافوا في تصريحات خاصة لـ «الدستور» أن حصول رئيس
مجلس االمة مرزوق الغانم على املركز الثاني كأهم رئيس برملاني عربي
يعتبر شهادة البد أن يتفاخر بها الكل ونعتز بها ومدعاة فخر للمؤسسة
التشريعية.

تفاصيل (ص)03

الكويت تقف مع المجتمع الدولي لمحاربة اإلرهاب

األمير :تفجيرات باريس عمل إجرامي
ينافي الشرائع السماوية

الغانم :اإلرهاب أصبح ظاهرة عالمية مقلقة تتطلب جهدا جماعيا دوليا لمكافحته
أك� � ��د س� �م ��و ام � �ي� ��ر ال � �ب �ل��اد ال �ش �ي��خ
صباح االحمد استنكار دولة الكويت
وادان �ت �ه��ا ال�ش��دي��دة ال�ع�م��ل االج��رام��ي
الذي وقع بعدة مناطق في العاصمة
ال �ف��رن �س �ي��ة ب� ��اري� ��س م �ش �ي��را ال� ��ى ان
االن �ف �ج��ارات وإط�ل��اق ال �ن��ار وال�ل��ذي��ن
اس � �ف� ��را ع� ��ن س � �ق ��وط ع � ��دد ك �ب �ي��ر م��ن
الضحايا واملصابني ينافي مع كافة
الشرائع السماوية والقيم االنسانية.
وش � � ��دد س� �م ��و أم � �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ع�ل��ى
وق��وف دول��ة الكويت م��ع الجمهورية
ال � �ف� ��رن � �س � �ي� ��ة وش � �ع � �ب � �ه� ��ا ال � �ص� ��دي� ��ق
وتأييدها ودعمها لكافة االج ��راءات
ال �ت��ي ت�ت�خ��ذه��ا ل�ل�ح�ف��اظ ع �ل��ى ام�ن�ه��ا
واستقرارها وللتصدي لهذه االعمال
االره ��اب� �ي ��ة ال �ت��ي ت �ه��دف ال� ��ى زع��زع��ة
امنها واستقرارها.
كما أكد سموه وقوف دولة الكويت
مع املجتمع الدولي ملحاربة االره��اب
بكافة اشكاله وصوره.
وب� �ع ��ث ب ��رق �ي ��ة ت �ع ��زي ��ة وم� ��واس� ��اة

الى الرئيس فرانسوا هوالند رئيس
ال �ج �م �ه ��وري ��ة ال �ف��رن �س �ي��ة ال �ص��دي �ق��ة
أع� � � � ��رب ف� �ي� �ه ��ا س� � �م � ��وه ع� � ��ن خ ��ال ��ص
ت�ع��ازي��ه وص ��ادق م��واس��ات��ه بضحايا
االن �ف �ج��ارات راج�ي��ا س�م��وه للضحايا
ال��رح �م��ة ول�ل�م�ص��اب�ين س��رع��ة ال�ش�ف��اء
وال �ع��اف �ي��ة ول � ��ذوي ال �ض �ح��اي��ا جميل
الصبر.
م ��ن ج�ه�ت��ه أع � ��رب رئ �ي��س االت �ح��اد
البرملاني العربي رئيس مجلس االمة
م� ��رزوق ال �غ��ان��م ع��ن ادان �ت ��ه ال�ش��دي��دة
للهجمات االره��اب�ي��ة ال�ت��ي وق�ع��ت في
ب��اري��س وأس�ف��رت ع��ن سقوط عشرات
الضحايا.
وقال الغانم في برقية بعث بها الى
رئ�ي��س الجمعية الوطنية الفرنسية
ك� �ل ��ود ب ��ارت � �ل ��ون ان االره � � � ��اب ال� ��ذي
ات �خ��ذ م��ن ك��ل م��وق��ع وم �ك��ان ه��دف��ا له
اص�ب��ح ظ��اه��رة ع��امل�ي��ة مقلقة تتطلب
ج� �ه ��دا ج �م��اع �ي��ا دول � �ي� ��ا مل�ك��اف�ح�ت�ه��ا
واستئصالها من جذورها.

وأعرب الغانم عن التضامن الكامل
مع فرنسا وشعبها الصديق ازاء كل
ما يستهدف استقرارها وأمنها.
وم � � ��ن ج � �ه� ��ة أخ � � � ��رى أك � � ��د م� �ص ��در
م�س��ؤول ف��ي وزارة الخارجية وق��وف
دول ��ة ال �ك��وي��ت ال ��ى ج��ان��ب ج�م�ه��وري��ة
فرنسا الصديقة وتأييدها ف��ي كافة
ال � �ج � �ه� ��ود ال � �ت� ��ي ت� �ت� �خ ��ذه ��ا ل �ض �م��ان
أم �ن �ه��ا واس �ت �ق ��راره ��ا م �ش �ي��را ال ��ى أن
مثل ه��ذه االع�م��ال االره��اب�ي��ة املشينة
ل ��ن ت�ث�ن��ي االص ��دق ��اء ف ��ي ف��رن �س��ا عن
مواصلة دورهم في مواجهة االرهاب
وستزيدهم اصرارا على تلك املواجهة.
يذكر أن  127شخصا قتلوا وأصيب
نحو  200آخرين بجروح في سلسلة
هجمات نفذها انتحاريون في فرنسا
ال�ل�ي�ل��ة ق�ب��ل امل��اض�ي��ة اس�ت�ه��دف��ت ستة
مواقع في العاصمة باريس.

تفاصيل (ص)05
سمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

 1000دينار للوكالء
و 750للوكالء المساعدين
أق��رت لجنة ال �ش��ؤون التشريعية
االق�ت��راح بقانون بشأن املستحقات
املالية والتأمينية لشاغلي الوظائف
القيادية حال انتهاء الخدمة ويهدف
ال��ى م�ن��ح م�ك��اف��أة ن�ه��اي��ة خ��دم��ة لكل
م��وظ��ف ق�ي��ادي ب�ع��د ان�ت�ه��اء خدمته
الي سبب عدا الفصل بواقع املرتب
ال �ش �ه��ري ال �ش��ام��ل ع��ن ك��ل س �ن��ة من

أع � � ��رب ع � ��دد م� ��ن ال� � �ن � ��واب ع��ن
اس�ت�ن�ك��اره��م وادان �ت �ه��م ال�ش��دي��دة
ل �ل �ح��ادث�ي�ن االره ��اب� �ي�ي�ن ال �ل��ذي��ن
ش� �ه ��دت� �ه� �م ��ا ل � �ب � �ن� ��ان وف ��رن � �س ��ا
م � �ط� ��ال � �ب �ي�ن امل � �ج � �ت � �م� ��ع ال � ��دول � ��ي
ب��ات�خ��اذ م��واق��ف ع��اج�ل��ة ورادع ��ة
ل�ت�ج�ف�ي��ف م�ن��اب��ع االره � ��اب ال��ذي
ب ��ات ي �ه��دد االآم �ن�ي�ن ف��ي ال�ع��دي��د
من دول العالم ،مشيرين إل��ى أن
هذا العمل اإلرهابي ينافي القيم
والشرائع واألعراف.

تفاصيل (ص)03-02

يومان زيارة للمسجون حسن السير والسلوك

اجمالي عدد سنوات الخدمة اضافة
ال��ى زي ��ادة م��ال�ي��ة م�ق�ط��وع��ة تصرف
شهريا مع مستحقاته التأمينية.
وي �ص��رف  1000دي �ن��ار ل�ش��اغ�ل��ي
وظ��ائ��ف درج��ة وك�ي��ل وزارة ال��درج��ة
امل � �م � �ت ��ازة و 750دي� � �ن � ��ارا ل �ش��اغ �ل��ي
وظيفة درجة وكيل وزارة مساعد.
وم��ن ج�ه��ة أخ ��رى أن �ج��زت لجنة

إدانة نيابية
لحادثي لبنان
وفرنسا

الشؤون التشريعية تقريرها بشأن
االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة م ��ادة
برقم ( 90م�ك��ررا) ال��ى ال�ق��ان��ون رقم
 26لسنة  1962بتنظيم السجون
وال ��ذي يقضي ب��ال�س�م��اح للسجني
بزيارة ذويه وفقا لضوابط محددة
يصدرها وزير الداخلية.

ملف جدول األعمال (ص)11-08

تحديد المحكمة الكلية
للفصل في المنازعات
الرياضية
دع� � � � ��ت ال � �ه � �ي � �ئ � ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
للرياضة الهيئات الرياضية
في الكويت إلى اللجوء لهيئة
التحكيم أو ال��دائ��رة الخاصة
ب��امل �ن��ازع��ات ال��ري��اض �ي��ة ال�ت��ي
ت � ��م إن � �ش� ��اؤه� ��ا ف � ��ي امل� �ح ��اك ��م
ال �ك ��وي �ت �ي ��ة ف� ��ي ح � ��ال وج� ��ود
نزاع أو خالف يتطلب اللجوء
للقضاء.
وق� ��ال� ��ت ال �ه �ي �ئ��ة إن ن �ظ��ام
ال��دول��ة ال ي�م�ن��ع ال �ل �ج��وء إل��ى
ه �ي �ئ��ات ت �ح �ك �ي��م ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة
األومل � � �ب � � �ي� � ��ة أو االت � � � �ح � � ��ادات

الرياضية أو محكمة الكاس
وإن إن � � �ش� � ��اء ت � �ل� ��ك ال� � ��دائ� � ��رة
ج ��اء ت�س�ه�ي�لا ع �ل��ى ال�ه�ي�ئ��ات
ال��ري��اض �ي��ة ف��ي ال �ك��وي��ت لحل
خالفاتها ومنازعاتها بعيدا
ع��ن لغة التصعيد والتهديد
ال �ت��ى ينتهجها ال �ب �ع��ض في
ح��ل ت�ل��ك ال �ن��زاع��ات م��ن خ�لال
اللجوء ملنظمات خارج البالد.

تفاصيل (ص)15

قناة المجلس
 العدواني :السلطتاننجحتا في حل
القضية األولى
للشارع الكويتي
 المناهج التعليميةال تحض على
الكراهية
 الرومي :سنعيد ثقةالمواطنين بالناقل
الوطني
تفاصيل (ص)13-12
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أرسل برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفرنسي بضحايا هجمات باريس

األمير :الكويت تقف مع المجتمع الدولي
لمحاربة اإلرهاب
ب �ع��ث ام �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
االح �م��د ب�ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة وم��واس��اة ال��ى
ال ��رئ � �ي ��س ف� ��ران � �س� ��وا ه � ��والن � ��د رئ �ي��س
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة ال �ص��دي �ق��ة
أع��رب فيها سموه عن خالص تعازيه
وصادق مواساته بضحايا االنفجارات
وإط� �ل� ��اق ال � �ن� ��ار ال� �ل ��ذي ��ن وق� �ع ��ا ب �ع��دة
مناطق في العاصمة الفرنسية باريس
وال�ل��ذي��ن اس�ف��را ع��ن س�ق��وط ع��دد كبير
من الضحايا واملصابني راجيا سموه
للضحايا الرحمة وللمصابني سرعة
ال �ش �ف��اء وال �ع��اف �ي��ة ول � ��ذوي ال�ض�ح��اي��ا
جميل الصبر.
واك��د سموه استنكار دول��ة الكويت
وادان � � �ت � � �ه � ��ا ال� � �ش � ��دي � ��دة ل � �ه � ��ذا ال �ع �م ��ل
االج��رام��ي ال ��ذي ي�ن��اف��ي ك��اف��ة ال�ش��رائ��ع
ال�س�م��اوي��ة وال�ق�ي��م االن�س��ان�ي��ة ووق��وف
ال �ك ��وي��ت م ��ع ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ف��رن�س�ي��ة
وشعبها الصديق وتأييدها ودعمها
لكافة االجراءات التي تتخذها للحفاظ

ع �ل��ى ام �ن �ه��ا واس �ت �ق��راره��ا ول�ل�ت�ص��دي
لهذه االعمال االرهابية التي تهدف الى
زعزعة امنها واستقرارها.
ك�م��ا أك��د س�م��وه وق ��وف ال�ك��وي��ت مع
املجتمع الدولي ملحاربة االرهاب بكافة
اشكاله وصوره.
وب �ع ��ث ول ��ي ال�ع�ه��د ال�ش�ي��خ ن��واف
االح �م��د ب�ب��رق�ي��ة ت�ع��زي��ة ال ��ى ال��رئ�ي��س
ف��ران �س��وا ه��والن��د رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة
ال �ف��رن �س �ي��ة ال �ص��دي �ق��ة ض�م�ن�ه��ا س�م��وه
خ ��ال ��ص ت� �ع ��ازي ��ه وص � � ��ادق م��واس��ات��ه
ب�ض�ح��اي��ا االن �ف �ج ��ارات واط �ل��اق ال �ن��ار
اللذين وقعا بعدة مناطق في العاصمة
ال �ف��رن �س �ي��ة ب ��اري ��س وال� �ل ��ذي ��ن اس �ف��را
ع ��ن س �ق��وط ع ��دد ك�ب�ي��ر م ��ن ال�ض�ح��اي��ا
وامل �ص��اب�ي�ن راج �ي ��ا س �م��وه ل�ل�ض�ح��اي��ا
ال��رح �م��ة ول �ل �م �ص��اب�ين س��رع��ة ال �ش �ف��اء
وال �ع��اف �ي��ة ول � � ��ذوي ال �ض �ح��اي��ا ج�م�ي��ل
الصبر.
ك �م ��ا ب �ع ��ث ال �ش �ي ��خ ج ��اب ��ر امل� �ب ��ارك

رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء ببرقية تعزية
مماثلة.
ك� �م ��ا ب� �ع ��ث ص ��اح ��ب ال� �س� �م ��و ام �ي��ر
ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ ص�ب��اح االح �م��د ببرقية
ت�ع��زي��ة ال��ى دول ��ة ال��رئ�ي��س ت �م��ام س�لام
رئيس مجلس ال��وزراء في الجمهورية
اللبنانية الشقيقة أع��رب فيها سموه
ع��ن خالص تعازيه وص��ادق مواساته
بضحايا االنفجارين اللذين وقعا في
الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت
وأس�ف��را ع��ن س�ق��وط ع�ش��رات الضحايا
وامل� �ص ��اب�ي�ن م ��ؤك ��دا س �م ��وه اس �ت �ن �ك��ار
دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت وادان � �ت � �ه� ��ا ال� �ش ��دي ��دة
ل�ه��ذا ال�ع�م��ل االره��اب��ي ال ��ذي استهدف
ارواح االب��ري��اء االم�ن�ين وزع��زع��ة االم��ن
واالس �ت �ق��رار ف��ي ال�ب�ل��د الشقيق وال��ذي
ينافى كافة الشرائع والقيم واالع��راف
االنسانية م�ج��ددا س�م��وه م��وق��ف دول��ة
الكويت الرافض لالرهاب بكافة اشكاله
وص��وره وسعيها مع املجتمع الدولي

للقضاء عليه وتجفيف منابعه سائال
س� �م ��وه امل ��ول ��ى ج ��ل وع �ل��ا أن ي�ت�غ�م��د
ال �ض �ح��اي��ا ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وم�غ�ف��رت��ه
ويسكنهم فسيح جناته وأن يمن على
املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو ول��ي العهد الشيخ
ن��واف االحمد ببرقية تعزية ال��ى دولة
ال��رئ �ي��س ت �م ��ام س�ل��ام رئ �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � � ��وزراء ف ��ي ال �ج �م �ه��وري��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة
ال �ش �ق �ي �ق ��ة ض �م �ن �ه ��ا س � �م� ��وه خ ��ال ��ص
ت �ع��ازي��ه وص � ��ادق م��واس��ات��ه بضحايا
االنفجارين اللذين وقعا في الضاحية
ال�ج�ن��وب�ي��ة ل�ل�ع��اص�م��ة ب �ي��روت مبتهال
سموه الى الباري جل وعال ان يتغمد
ال �ض �ح��اي��ا ب ��واس ��ع رح �م �ت��ه وم�غ�ف��رت��ه
ويسكنهم فسيح جناته وان يمن على
املصابني بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث سمو الشيخ جابر املبارك
رئ�ي��س مجلس ال ��وزراء ببرقية تعزية
مماثلة.

صاحب السمو أمير البالد الشيخ صباح األحمد

رئيس مجلس األمة استقبل وفدا من البنك الدولي

الغانم :اإلرهاب األسود يتطلب جهدا
دوليا لمواجهته
أعرب رئيس االتحاد البرملاني
ال� �ع ��رب ��ي رئ� �ي ��س م �ج �ل��س االم� ��ة
مرزوق الغانم عن ادانته الشديدة
للهجمات االرهابية التي وقعت
في باريس وأس�ف��رت عن سقوط
عشرات الضحايا.
وق ��ال ال �غ��ان��م ف��ي ب��رق�ي��ة بعث
بها الى رئيس الجمعية الوطنية
ال �ف��رن �س �ي��ة ك� �ل ��ود ب� ��ارت � �ل ��ون ان
االره � � � � ��اب ال� � � ��ذي ات � �خ� ��ذ م � ��ن ك��ل
م ��وق ��ع وم� �ك ��ان ه ��دف ��ا ل ��ه اص �ب��ح
ظ� ��اه� ��رة ع��امل �ي��ة م �ق �ل �ق��ة ت�ت�ط�ل��ب
جهدا جماعيا دوليا ملكافحتها
واس� �ت� �ئ� �ص ��ال� �ه ��ا م� ��ن ج� ��ذوره� ��ا.
وأع � � ��رب ال� �غ ��ان ��م ع� ��ن ال �ت �ض��ام��ن
ال� �ك ��ام ��ل م� ��ع ف ��رن� �س ��ا وش �ع �ب �ه��ا
ال �ص��دي��ق ازاء ك��ل م��ا يستهدف
استقرارها وأمنها.
ك�م��ا اع ��رب ال�غ��ان��م ف��ي برقيته
ع � ��ن خ� ��ال� ��ص ال � � �ع� � ��زاء وص � � ��ادق

املواساة ألسر الضحايا متمنيا
الشفاء العاجل للمصابني.
وم��ن جهة أخ��رى اع��رب رئيس
االتحاد البرملاني العربي رئيس
م�ج�ل��س االم� ��ة ال �ك��وي �ت��ي م ��رزوق
علي الغانم ع��ن استنكاره التام
وادان � �ت� ��ه ال �ش��دي��دة ل�ل�ت�ف�ج�ي��ري��ن
االره� � � ��اب � � � �ي � �ي ��ن ال � � �ل� � ��ذي� � ��ن وق � �ع� ��ا
بالضاحية الجنوبية من بيروت
واسفرا عن سقوط العشرات من
الضحايا  .وقال الغانم في برقية
ب �ع ��ث ب �ه ��ا ال � ��ى رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال�ن��واب اللبناني نبيه ب��ري اننا
ن�ع��رب ع��ن تضامننا ال�ك��ام��ل مع
ل� �ب� �ن ��ان وش �ع �ب �ه��ا ال �ش �ق �ي��ق ف��ي
م��واج�ه��ة االره� ��اب االس ��ود ال��ذي
يستهدف اوطاننا دون استثناء
ونحن على ثقة بقدرة لبنان على
تجاوز كل املحاوالت اآلثمة التي
تستهدف امنه واستقراره.

وج� � � ��دد ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ب��رق �ي �ت��ه
الحاجة الى عمل اقليمي ودولي
حثيث وم�ن�ظ��م مل��واج�ه��ة ظ��اه��رة
االرهاب واجتثاثها من جذورها.
واع� ��رب ال �غ��ان��م ل�ل��رئ�ي��س ب��ري
ع ��ن خ ��ال ��ص ال� �ت� �ع ��ازي وص� ��ادق
امل ��واس ��اة ب�ض�ح��اي��ا التفجيرين
اآلث � � � �م� �ي� ��ن داع � � � �ي� � � ��ا امل� � � ��ول� � � ��ى ان
ي ��رح� �م� �ه ��م وان ي� �ل� �ه ��م ذوي � �ه ��م
ومحبيهم الصبر والسلوان.
من جهة أخرى استقبل رئيس
مجلس األم��ة م��رزوق الغانم في
مكتبه امس األول عميد مجلس
امل ��دي ��ري ��ن ال �ت �ن �ف �ي��ذي�ين وامل ��دي ��ر
ال �ت �ن �ف �ي��ذي ف ��ي م �ج �م��وع��ة ال�ب�ن��ك
ال ��دول ��ي ال ��دك� �ت ��ور م� �ي ��رزا ح�س��ن
ي��راف �ق��ه ك��ل م��ن امل��دي��ر اإلق�ل�ي�م��ي
لدول مجلس التعاون الخليجي
ومنطقة الشرق األوسط وشمال
اف ��ري� �ق� �ي ��ا ال� ��دك � �ت� ��ور ن� � � ��ادر ع �ب��د

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

ال �ل �ط �ي��ف م �ح �م��د وم ��دي ��ر م�ك�ت��ب
دول��ة الكويت لدى البنك الدولي
الدكتور فراس رعد ونائب املدير
الدكتور ماهر فتحي أبو طالب.
ك �م��ا اس �ت �ق �ب��ل ال� �غ ��ان ��م ال�ق�ن�ص��ل

ال � �ع� ��ام ل � ��دى دول � � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
ف��ران �ك �ف��ورت ض � ��رار ال �ت��وي �ج��ري
ب �م �ن��اس �ب��ة اس� �ت�ل�ام م� �ه ��ام ع�م�ل��ه
الجديد.

 ..وترأس
اجتماعا للشعبة
البرلمانية
ت ��رأس رئ�ي��س مجلس األم��ة
م��رزوق الغانم أم��س اجتماعا
ل �ل �ج �ن��ة ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة ل�ل�ش�ع�ب��ة
البرملانية حيث ت��م بحث عدد
م��ن امل��وض��وع��ات امل��درج��ة على
جدول األعمال.
وحضر االج� �ت� �م ��اع وك �ي��ل
الشعبة النائب فيصل الشايع
وأم� �ي ��ن س� ��ر ال �ش �ع �ب��ة ال �ن��ائ��ب
ال � ��دك� � �ت � ��ور ع� � � � ��ودة ال� ��روي � �ع� ��ي
وأع � � �ض� � ��اء ال� �ش� �ع� �ب ��ة ال� � �ن � ��واب
ال ��دك� �ت ��ور خ �ل �ي��ل ع �ب��دال �ل��ه اب��ل
وس �ي��ف ال �ع��ازم��ي اض��اف��ة ال��ى
األمني العام ملجلس األمة عالم
الكندري.
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سموه تصدر قائمة القادة األكثر تأثيرا

نواب لـ «الدستور» :اختيار األمير كأهم
شخصية عربية مفخرة للكويت

 الغانم ثاني أهم رؤساء البرلمانات العربية  -المبارك رابع أفضل رؤساء الوزراء في العالم العربياع �ت �ب��ر ع ��دد م��ن ال� �ن ��واب اخ�ت�ي��ار
س �م��و أم� �ي ��ر ال� �ب�ل�اد ال �ق ��ائ ��د االك �ث��ر
تأثيرا في العالم العربي لعام 2014
مدعاة عزة وفخر للشعب الكويتي
مشيرين الى ان حصول سموه على
ه��ذا ال�ل�ق��ب ل��م ي��أت م��ن ف ��راغ وان�م��ا
ن �ت �ي �ج��ة ج� �ه ��ده ودوره االن �س��ان��ي
والخيري.
ج ��اء ذل ��ك ب�ع��د اخ �ت �ي��ار مؤسسة
دار العروبة للنشر والتوزيع سمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح األحمد
ل �ي �ك��ون ال �ق ��ائ ��د االك� �ث ��ر ت ��أث �ي ��را ف��ي
ال �ع��ال��م ال �ع��رب��ي ل �ع��ام  2014خ�لال
الحفل الذي أقامته املؤسسة الطالق
تقريرها األول (أهم  10عربيا )2014
عن تقييم أداء اهم عشر مؤسسات
وشخصيات سياسية واقتصادية
عربية لعام  2014والذي اعدته لجنة
استشارية تضم نخبة من الباحثني
ال �ع ��رب م ��ن ذوي االخ �ت �ص��اص من
بينهم وزراء سابقون وسياسيون
واكاديميون واعالميون.
صدارة النجاح
وق � ��د وض � ��ع س �م ��و أم� �ي ��ر ال �ب�ل�اد
الشيخ ص�ب��اح االح�م��د ال�ك��وي��ت في
ص � ��دارة ق ��وائ ��م ال �ن �ج��اح االق�ل�ي�م�ي��ة
وال� ��دول � �ي� ��ة م � �ج � ��ددا ,ح �ي ��ث ت �ص��در
س�م��وه ق��ائ�م��ة ال �ق��ادة االك �ث��ر تأثيرا
في الوطن العربي من خالل بصمات
ان �س��ان �ي��ة ت � � ��داوي ج � ��روح ض�ح��اي��ا
ال�ح��روب وم �ب��ادرات سياسية ل��رأب
الصدع في العالقات العربية اكدت
ج � ��دارة س �م��و ام �ي��ر ال �ك��وي��ت للقبي
ق ��ائ ��د االن� �س ��ان� �ي ��ة وال �ش �خ �ص �ي��ات
االكثر تأثيرا.
كما ج��اء اخ�ت�ي��ار رئ�ي��س مجلس
االم� � ��ة م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م ث ��ان ��ي اك �ث��ر
رؤس ��اء ال�ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة تأثيرا
وف � ��ق ت �ق��ري��ر اع� ��دت� ��ه دار ال �ع��روب��ة
للنشر ليؤكد ن�ج��اح الدبلوماسية
البرملانية التي رسمها الغانم منذ
ت��ول�ي��ه رئ��اس��ة امل�ج�ل��س ف�م��ن تركيا
ال��ى ل�ب�ن��ان وم��ن االردن ال��ى جنيف
م� � ��رورا ب �ت��ون��س وواش �ن �ط ��ن ودول
اخ ��رى ق ��اد رئ �ي��س امل�ج�ل��س ج�ه��ودا
حمل خاللها قضايا الكويت واالمة
ال �ع��رب �ي��ة ب�ص�ف�ت��ه رئ �ي �س��ا ل�لات�ح��اد
البرملاني العربي.
ق��ائ�م��ة ال�ن�ج��اح ال�ج��دي��دة الفضل
ع�ش��رة عربيا وض�ع��ت سمو رئيس
ال� � � � � � ��وزراء ال � �ش � �ي ��خ ج� ��اب� ��ر امل � �ب � ��ارك
ف ��ي امل��رت �ب��ة ال ��راب �ع ��ة وه� ��ي نتيجة

اللجنة االستشارية خالل الحفل

م� �ن� �س� �ج� �م ��ة م � � ��ع وض � � � ��ع ال � �ك� ��وي� ��ت
ف � ��ي امل ��رت � �ب ��ة ال� ��راب � �ع� ��ة ب �ي��ن اف �ض��ل
االقتصادات العربية.
وجاءت الكويت الثانية بمؤشر
ال��رخ��اء االق�ت�ص��ادي م��ا يعكس اداء
حكوميا مميزا ساهمت فيه حالة
ال � �ت � �ع� ��اون ال� �ب� �ن ��اء ب�ي��ن ال �س �ل �ط �ت�ين
ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ت �ن �ف �ي ��ذي ��ة ون �ه��ج
الحريات التي كفلها الدستور وهو
م��ا عكسته نتيجة التقرير العربي
ال �ت��ي وض �ع��ت ال �ك��وي��ت ف��ي امل��رت�ب��ة
الثانية في قائمة الحريات.
وت�ض�م��ن ال�ت�ق��ري��ر ال ��ذي اص��درت��ه
م��ؤس�س��ة دار ال�ع��روب��ة ث�لاث��ة اج��زاء
ي� ��رص� ��د االول م �ن �ه��ا اب � � ��رز واك� �ث ��ر
الشخصيات ت��أث�ي��را على املستوى
ال �س �ي��اس��ي وي �ه �ت��م ال� �ج ��زء ال �ث��ان��ي
ب��امل��ؤس�س��ات وال�ش�خ�ص�ي��ات االك�ث��ر
ت��أث �ي��را ع�ل��ى امل �س �ت��وى االق �ت �ص��ادي
وي� �ص� �ن ��ف ال� � �ج � ��زء االخ� � �ي � ��ر ال� � ��دول
العربية من حيث الحرية االعالمية
ووسائل االعالم وتأثيرها.
انجازات كبيرة
وأوضح التقرير أن اختيار سمو
الشيخ صباح االحمد جاء نتيجة
االن� �ج ��ازات ال��داخ�ل�ي��ة وال�خ��ارج�ي��ة
ال�ت��ي حققتها دول��ة الكويت خالل
ع ��ام  2014وأب ��رزه ��ا ج �ه��وده��ا في
امل�ص��ال�ح��ة ال�ع��رب�ي��ة وال ��دع ��م ال��ذي
ق ��دم� �ت ��ه ل� �ل� �ش� �ع ��وب امل� �ن� �ك ��وب ��ة م��ن
خالل املساعدات االنسانية وكذلك
ال�ع��دي��د م��ن امل �ش��روع��ات ال��داخ�ل�ي��ة
ال�ت��ي ت��م تدشينها لتحقيق تقدم
ونهضة البالد.
وجاء في املرتبة الثانية الرئيس
امل� � �ص � ��ري ع� �ب ��دال� �ف� �ت ��اح ال �س �ي �س��ي

ي �ل �ي��ه خ� � ��ادم ال� �ح ��رم�ي�ن ال �ش��ري �ف�ين
ال ��راح ��ل ع �ب��دال �ل��ه ب ��ن ع �ب��دال �ع��زي��ز
م �ل��ك امل�م�ل�ك��ة ال �ع��رب �ي��ة ال�س�ع��ودي��ة
ث��م ال�ع��اه��ل األردن� ��ي امل�ل��ك عبدالله
ب��ن ال�ح�س�ين وم �ل��ك امل �غ��رب محمد
ال �س��ادس وأم�ي��ر دول��ة قطر االمير
ت �م �ي��م ب ��ن ح �م��د ب ��ن خ�ل�ي�ف��ة وم�ل��ك
البحرين حمد بن عيسى وسلطان
عمان قابوس بن سعيد والرئيس
ال �ج��زائ��ري ع �ب��دال �ع��زي��ز بوتفليقة
والرئيس السوري بشار األسد.
وع�ل��ى م�س�ت��وى رؤس ��اء ال ��وزراء
ج� ��اء س �م��و ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
رئيس مجلس ال ��وزراء ف��ي املرتبة
ال��راب �ع��ة بينما ت �ص��در التصنيف
نائب رئيس دولة االمارات ورئيس
ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي الشيخ محمد
بن راشد آل مكتوم يليه ولي العهد
ال �س �ع��ودي ون��ائ��ب رئ �ي��س ال ��وزراء
(ق�ب��ل رح�ي��ل امل�ل��ك ع�ب��دال�ل��ه) االمير
س�ل�م��ان ب��ن ع�ب��دال�ع��زي��ز آل سعود

سعود الحريجي

يليه رئيس وزراء البحرين األمير
خليفة بن سلمان.
وج � � ��اء ف � ��ي امل ��رت � �ب ��ة ال �خ��ام �س��ة
رئ �ي��س ال � � ��وزراء امل� �ص ��ري ال�س��اب��ق
ابراهيم محلب يليه رئيس الوزراء
املغربي عبد الله بنكيران ورئيس
ال� ��وزراء األردن� ��ي ع�ب��دال�ل��ه النسور
ون��ائ��ب رئيس ال ��وزراء ف��ي سلطنة
ع �م��ان ف�ه��د ب��ن م�ح�م��ود آل سعيد
ورئيس الوزراء الجزائري عبدالله
س�ل�ال ورئ �ي��س وزراء ل�ب�ن��ان تمام
سالم.
وعلى مستوى رؤساء البرملانات
العربية ج��اء رئ�ي��س مجلس االم��ة
ال�ك��وي�ت��ي م� ��رزوق ع�ل��ي ال�غ��ان��م في
املرتبة الثانية من التصنيف بينما
ت �ص��در ال�ت�ص�ن�ي��ف رئ �ي��س مجلس
ال � �ن� ��واب األردن� � � ��ي ع ��اط ��ف ي��وس��ف
الطراونة.
وج��اء في املرتبة الثالثة رئيس
م�ج�ل��س ال �ش��ورى ال�ب�ح��ري�ن��ي علي

فيصل الكندري

ب ��ن ص ��ال ��ح ي �ل �ي��ه رئ� �ي ��س امل�ج�ل��س
الوطني االتحادي لدولة االم��ارات
محمد أحمد امل��ر ورئ�ي��س البرملان
ال�ع��راق��ي سليم ال�ج�ب��وري ورئيس
مجلس االمة الجزائري عبدالقادر
ص ��ال ��ح ورئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� �ن ��واب
اللبناني نبيه بري ورئيس مجلس
ال � �ن� ��واب امل� �غ ��رب ��ي رش� �ي ��د ال�ع�ل�م��ي
ورئيس مجلس الشورى العماني
خ��ال��د ب ��ن ه�ل�ال امل �ع��ول��ي ورئ �ي��س
املجلس الوطني الفلسطيني سليم
الزعنون.
وع� �ل ��ى امل� �س� �ت ��وى االق� �ت� �ص ��ادي
ج� ��اءت دول� ��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي امل��رت�ب��ة
ال��راب�ع��ة ف��ي أف�ض��ل  10اق�ت�ص��ادات
ع ��رب� �ي ��ة ف � ��ي م� ��ؤش� ��ر ال �ت �ن��اف �س �ي��ة
ال �ع��امل �ي��ة وال� �خ ��ام� �س ��ة ف ��ي م��ؤش��ر
ال �ت �ن �م �ي��ة ال �ب �ش��ري��ة وال �ث��ان �ي��ة ف��ي
مؤشر الرخاء االقتصادي والثامنة
ف� ��ي م � ��ؤش � ��رات م� �م ��ارس ��ة أن �ش �ط��ة
األع� � �م � ��ال وت� ��دف � �ق� ��ات االس� �ت� �ث� �م ��ار
االجنبي املباشر وتمكني التجارة
وال �س��اب �ع��ة وف �ق��ا مل��ؤش��ر م��درك��ات
الفساد.
وعلى املستوى االعالمي جاءت
دول ��ة ال�ك��وي��ت ف��ي امل��رت�ب��ة الثانية
وذل � ��ك مل ��ا ت �ت �م �ت��ع ب ��ه م ��ن ح��ري��ات
اع�ل�ام� �ي ��ة ن� ��ص ع �ل �ي �ه��ا ال ��دس �ت ��ور
وض �م �ن �ت �ه��ا امل� �م ��ارس ��ات ال�ع�م�ل�ي��ة
ودور الدولة في التأكيد عليها.
وب �ح �س��ب ال �ت �ق��ري��ر ف � ��ان ن�س�ب��ة
م �س �ت �خ��دم��ي االن� �ت ��رن ��ت ب��ال�ن�س�ب��ة
ل �ل �ك �ث��اف��ة ال �س �ك��ان �ي��ة ي �ب �ل��غ  79ف��ي
املئة ويعتقد املواطنون أن وسائل
االع�ل�ام املحلية ت �م��ارس ن��وع��ا من
الرقابة الذاتية.
نعتز بها
م ��ن ج �ه �ت��ه أك � ��د ال� �ن ��ائ ��ب ف�ي�ص��ل
ال�ك�ن��دري ل�ـ «ال��دس �ت��ور» ان حصول
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص�ب��اح األح�م��د على اه��م شخصية
ع��رب �ي��ة م ��ن ق �ب��ل دار ال� �ع ��روب ��ة ف��ي
ال�ق��اه��رة م��ا ه��و اال مفخرة للكويت
واضافة جديدة لسمعتها خارجيا
ويدل على عظمة هذا القائد ودوره
في جميع املجاالت بالوطن العربي.
واض � � � ��اف ان ه� � ��ذا االم � � ��ر س �ب �ق��ه
اختيار عاملي ومن قبل اعلى منظمة
دول �ي��ة وه��ي منظمة االم ��م املتحدة
بمنح سموه القائد اإلنساني على
مستوى العالم الفتا الي ان مسألة
اختيار سموه كأهم شخصية في

ال��وط��ن العربي ل��م ي��أت م��ن ف��راغ بل
ملا يحمله سموه من حنكة وحكمة
س� �ي ��اس� �ي ��ة ال س� �ي� �م ��ا وه � � ��و ع �م �ي��د
الدبلوماسية العربية ال�ت��ي يشهد
التاريخ ملواقفه وقرارته بهذا الشأن.
وتمنى الكندري ان يمن الله على
س �م��وه ب �م��وف��ور ال�ص�ح��ة وال�ع��اف�ي��ة
وان يجعله ذخ ��را ل�ل�ك��وي��ت ورب��ان��ا
لسفينتها.
وع� � ��ن ح � �ص� ��ول رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
االم��ة م��رزوق الغانم على ثاني اهم
رئ�ي��س ب��رمل��ان ع��رب��ي .ق��ال ال�ك�ن��دري
ان ال ��رئ� �ي ��س ال� �غ ��ان ��م م� ��دع� ��اة ف�خ��ر
ل�ل�م��ؤس�س��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وه ��و رج��ل
يستحق ان ي�ك��ون ب��امل��رات��ب االول��ى
مشيرا إل��ى ان ه��ذا االم��ر ي��دل على
سمعة مجلس االم ��ة الطيبة قائال
س �ن �ك ��ون س� �ن ��دا ل��رئ �ي �س��ه ب ��إرس ��اء
امل� �م ��ارس ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة ال�ص�ح�ي�ح��ة
ووفق االطر الدستورية.
مدعاة فخر
وم ��ن ج�ه�ت��ه ق ��ال ال �ن��ائ��ب س�ع��ود
ال �ح��ري �ج��ي ل� �ـ «ال ��دس� �ت ��ور» ان ه��ذا
االخ� �ت� �ي ��ار ل �س �م��و االم� �ي ��ر ي�ن�ع�ك��س
على سمعة الكويت ايجابا ويكون
مدعاة عزة وفخر للشعب الكويتي
م �ش �ي��را ال � ��ى ان � ��ه ام � ��ر ي� �ض ��اف ال ��ى
م��ات��م م��ن مكاسب اقليمية ودول�ي��ة
تحققها الكويت.
واض � � � ��اف ان س � �م� ��وه ي �ش �ه ��د ل��ه
القاصي والداني بحكمته وحنكته
ال��دب�ل��وم��اس�ي��ة وال �ت��ي ل�ه��ا االث ��ر في
بروز سمعة الكويت عامليا وحصول
سموه على ه��ذا اللقب وقبلها لقب
القائد االنساني لم يأت من فراغ بل
نتيجة ج�ه��ده ودوره ال ��دوؤب في
العمل السياسي والخيري.
ام��ا حصول رئيس مجلس االمة
مرزوق الغانم على ثاني اهم رئيس
ب��رمل��ان ع��رب��ي ف �ه��و ي�ع�ت�ب��ر ش �ه��ادة
البد ان يتفاخر بها الكل ونعتز به.
واض � � � ��اف ان اع� � �ض � ��اء ال� �ب ��رمل ��ان
يعتبرون ذل��ك تكريما لهم ويعود
ال �ف �ض��ل االك� �ب ��ر ب ��وص ��ول امل �ج �ل��س
ل� �ل� �م� �ح ��اف ��ل ال � ��دول� � �ي � ��ة ال � � ��ى رئ� �ي ��س
املجلس مرزوق الغانم.
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أكدوا أنها جاءت في توقيت مهم وساهمت في تقريب وجهات النظر

نواب :زيارة األمير إلى روسيا ناجحة
ومردودها إيجابي على المنطقة
أشاد عدد من النواب
بزيارة أمير البالد الى روسيا
وأكدوا انها جاءت في
توقيت مهم وسيكون
لها نتائج ايجابية على
البلدين ومنطقة الخليج
بشكل عام.
وقال النواب في تصريحات
لـ الدستور :ان هذه الزيارة
تؤكد بعد النظر والحكمة
السياسية ألمير البالد
واتخاذه القرار السليم
دائما من حيث الضرورة
واالهمية والتوقيت.
وقالوا ان المتغيرات
الكثيرة من حولنا تتطلب
ان نواكبها ونسعى الى
التوازن في العالقات خاصة
بعد ان اصبحت روسيا
دولة فاعلة في االحداث
بالمنطقة الى جانب كونها
دولة كبرى ولها تأثيرها
في العالم.
واوضحوا ان الزيارة حققت
نجاحا كبيرا لمصلحة البلدين
سواء من حيث تنسيق
المواقف او توقيع العديد
من االتفاقات االقتصادية
وفي مجال التسليح
مشيرين الى ان الكويت
كانت اول دولة خليجية
تقيم عالقات مع روسيا.
وأكدوا ان نتائج هذه
الزيارة ستظهر في القريب
العاجل فضال عن تقريب
وجهات النظر بين االطراف
المختلفة فيما يتعلق
بالمشكالت التي تعاني
منها بعض دول المنطقة.

عدنان عبدالصمد

د.يوسف الزلزلة

جمال العمر

عسكر العنزي

ق � ��ال ال� �ن ��ائ ��ب ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د
إن ال� ��زي� ��ارة ت� ��دل ع �ل��ى ب �ع��ض ال�ن�ظ��ر
والحكمة السياسية التي تعتمد على
التعامل امل�ت��وازن بني جميع االط��راف
وت ��دل ع�ل��ى ال �ق ��رار ال�س�ل�ي��م س ��واء من
ح� �ي ��ث ال � � �ض� � ��رورة وااله � �م � �ي� ��ة او م��ن
ح �ي��ث ال �ت��وق �ي��ت الن ه �ن��اك م�ت�غ�ي��رات
ك �ث �ي��رة س� ��واء ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال��دول��ي
او االقليمي تتطلب مواكبتها بحيث
ال ي �ك ��ون ع �ن��دن��ا ج �م ��ود ف ��ي ال �ح��رك��ة
واملواكبة.

لدور االتفاقات التجارية بني البلدين
ل �ص��ال��ح ال �ش �ع �ب�ي�ن وك ��ذل ��ك ال�ن�ف�ط�ي��ة
والعسكرية وامل��ال�ي��ة وغ�ي��ره��ا الكثير
التي كان من املفترض ان تتم املوافقة
عليها بني البلدين وه��ذا ما تم خالل
ه��ذه ال��زي��ارة امل�ي�م��ون��ة .واع�ت�ق��د ان ما
تجنيه ال�ك��وي��ت م��ن ه��ذه ال��زي��ارة هو
الكثير وكون الوفد الذي قام بزيارتها
كان على رأسه صاحب السمو بما له
م��ن حكمة وحنكة ودراي ��ة بالعالقات
ال � ��دب� � �ل � ��وم � ��اس� � �ي � ��ة وس � � �ب � � ��ل دع� �م� �ه ��ا
وت��وط �ي��ده��ا ف ��ان ذل ��ك ي �ع �ط��ي اه�م�ي��ة
كبيرة لنتائج ال��زي��ارة ال�ت��ي ستظهر
ف ��ي ال �ق��ري��ب ال �ع��اج��ل ف �ض�لا ع ��ن دور
سموه في تقريب وجهات النظر بني
االط ��راف املختلفة فيما يتعلق بحل
امل �ش �ك�لات ال �ت��ي ت �ع��ان��ي م�ن�ه��ا بعض
دول املنطقة.

ال � �ت � �ع � ��اون ب �ي��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ن ف � ��ي ش �ت��ى
املجاالت وبالتالي فان ذلك يصب في
مصلحة البلدين والشعبني الصديقني
خ� �ص ��وص ��ا م � ��ا ي� �ت� �ص ��ل ب ��ال� �ع�ل�اق ��ات
ال �س �ي ��اس �ي ��ة ب�ي��ن ال� �ك ��وي ��ت وروس� �ي ��ا
وخ��اص��ة تغيير ال�خ��ارط��ة السياسية
م��ن خ�ل�ال ه ��ذه ال�ت�ح��ال�ف��ات ب�ح�ي��ث ال
يكون اعتمادنا في عالقاتنا على دولة
بعينها دون غ�ي��ره��ا ف��ي زم��ن اصبح
ال �ت��واص��ل وال �ت �ع��اون م��ع ك��ل ش�ع��وب
ال �ع��ال��م ام � ��را ب��ال��غ االه �م �ي��ة لتحقيق
التوازن الدولي املطلوب وسوف تثمر
ه��ذه ال �ع�لاق��ات ف��ي امل�س�ت�ق�ب��ل ال�ق��ري��ب
وي �س �ت �ف��اد م �ن �ه��ا ل �ي��س ف ��ي ال �ك��وي��ت
فحسب بل في دول الخليج مجتمعة.

حرماتها وتزعزع امنها واستقرارها
ه ��ذا ف�ض�لا ع��ن ال �ت �ع��اون االق�ت�ص��ادي
الذي يمكن أن تحققه هذه االتفاقيات
التي وقعت بني روسيا والكويت سواء
في مجال االتفاقيات النفطية والغاز
وما الى ذلك او في اتفاقيات التسليح
لتنويع مصادر التسلح حتى ال نظل
اسرى لدولة واحدة.

توجه مناسب
وقال ان التوجه جاء مناسبا وهذا
يجعلنا تقتدي ب��ال�ق�ي��ادة السياسية
في التعامل مع كل القضايا وقد لقيت
ال��زي��ارة نجاحا كبيرا ونتائج مثمرة
فبقدر ما كان هناك ترحيب بالزيارة
بقدر ما حققت من نجاحات وتطورات
اي�ج��اب�ي��ة ملصلحة ال�ب�ل��دي��ن س ��واء من
ح�ي��ث تنسيق امل��واق��ف او م��ن ناحية
توقيع العديد من االتفاقيات في شتى
املجاالت خاصة االقتصادية وغيرها.
أبو الدبلوماسية
وقال النائب يوسف الزلزلة ان امير
ال�ب�لاد ه��و اب��و الدبلوماسية وعندما
ن �ت �ك �ل��م ع ��ن ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ال �ع��امل �ي��ة
نعرف أن أستاذها هو صاحب السمو
األمير وب��وج��ود روسيا كقوة عظمى
في العالم بعد ان استعادت مكانتها
نعرف انه ال بد ان يكون لنا معها نوع
من التواصل املستمر ونعرف ان دور
روس �ي��ا اآلن خ�ص��وص��ا ف��ي االح� ��داث
على مستوى العالم كبير ج��دا وبما
ان �ن ��ا ج� ��زء م ��ن ه� ��ذا االق �ل �ي��م ال ب ��د ان
ي �ك��ون ل �ن��ا دور اي �ض��ا ف ��ي اس �ت �ق��راره
واع� ��رف ب��ل اج ��زم ب ��ان زي� ��ارة صاحب
السمو لروسيا هي تأكيد على اهمية
الدبلماسية الروسية الكويتية وربط
وت��وط�ي��د اواص ��ر ال�ص��داق��ة وال�ت�ع��اون
مع روسيا خصوصا ان الكويت كانت
اول دول ��ة خليجية تقيم ع�لاق��ات مع
روسيا .ونعرف ايضا ان هناك اهمية

الظروف السياسية
ام��ا ال�ن��ائ��ب ج�م��ال ال�ع�م��ر ف�ق��ال ان��ه
ف� ��ي ظ� ��ل ه � ��ذه ال� � �ظ � ��روف ال �س �ي��اس �ي��ة
وال� �ت� �ح ��ال� �ف ��ات االق� �ت� �ص ��ادي ��ة وك ��ذل ��ك
ان�ع�ك��اس��ات�ه��ا ع �ل��ى امل�ن�ط�ق��ة واالق �ل �ي��م
ب �ش �ك��ل ك ��ام ��ل ن �ش �ك��ر ل �س �م��و االم� �ي ��ر
واالخ ��وة امل��راف�ق�ين ج�ه��وده��م ف��ي هذه
ال � ��زي � ��ارة ال �ن ��اج �ح ��ة وال � �ت� ��ي ك � ��ان م��ن
ث�م��اره��ا ت��وق�ي��ع ال�ع��دي��د م��ن اتفاقيات

نتائج الزيارة
م ��ن ج��ان �ب��ه اش � ��اد ال �ن ��ائ ��ب ع�س�ك��ر
العنزي بنتائج هذه الزيارة وقال انها
تأتي في ظروف اقليمية ودولية بالغة
االه�م�ي��ة وب��رئ��اس��ة اب��و الدبلوماسية
الكويتية صاحب السمو امير البالد.
وق � � � ��ال :ن� � ��رى ال� �ت ��وت ��ر م� ��ن ح��ول �ن��ا
ي��زداد يوما بعد يوم ويحتاج تعاون
اص �ح��اب ال�ح�ك�م��ة ق� ��ادة ال �ع��ال��م حتى
يستطيعوا انقاذ الشعوب من نتائج
ه ��ذه ال �ح��روب وال �ت��ي تلتهم م �ق��درات
ه � ��ذه ال� �ش� �ع ��وب وث ��روات � �ه ��ا وت �ن �ت �ه��ك

سعود الحريجي

عبدالله املعيوف

تنسيق المواقف
كذلك اثنى النائب كامل العوضي
على الزيارة في هذا التوقيت بالذات
ن �ظ��را ل �ل �م �س �ت �ج��دات ال �ت��ي ت �ش �ه��د ها
امل�ن�ط�ق��ة وال �ت �ط��ورات امل�ت�لاح�ق��ة ال�ت��ي
ت�ت�ط�ل��ب ت�ن��اغ��م ال ��رؤي ��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة مع
الرؤى العاملية ومن ثم تنسيق املواقف
مع دولة مثل روسيا باعتبارها دولة
ك� �ب ��رى وع� �ض ��وا ف ��اع�ل�ا ف ��ي امل�ج�ت�م��ع
ال��دول��ي .وأع��رب النائب العوضي عن
ك��ام��ل رض��اه ع��ن السياسة الخارجية
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة ال� � �ت � ��ي وض� � � ��ع اس ��اس� �ه ��ا
وم�ن�ط�ل�ق��ات�ه��ا ص��اح��ب ال�س�م��و االم�ي��ر
منذ ك��ان وزي��را للخارجية على مدى
نصف ق��رن تقريبا فما بالنا اذا كان
س�م��وه ه��و ال�ق�ي��ادة السياسية العليا
التي قامت بالزيارة على رأس الوفد
الكويتي رفيع املستوى.

سيف العازمي

كامل العوضي

وقت مناسب
م � ��ن ج ��ان� �ب ��ه أك� � ��د ال � �ن ��ائ ��ب س �ع��ود
ال�ح��ري�ج��ي اه�م�ي��ة ال��زي��ارة ونتائجها
وق��ال انها ج��اءت في وقتها ومكانها
ف ��روس� �ي ��ا دول � � ��ة ع �ظ �م��ى ل �ه ��ا وزن �ه ��ا
الدولي وتأثيرها الحضاري في كافة
القضايا االقليمية والدولية.
واض��اف ان ص��اح��ب السمو االمير
بما ل��ه م��ن دراي��ة وخ�ب��رة دبلوماسية
ول� ��ذل� ��ك ك � ��ان اخ � �ت � �ي ��اره ل� �ه ��ذا ال ��وق ��ت
بالذات ليقوم بزيارة روسيا لتنسيق
املواقف وتحديد االتجاه وايضا لدفع
عجلة التعاون االقتصادي والتعاون
ف��ي م�ج��ال التسليح ت��م خ�لال ال��زي��ارة
ت��وق�ي��ع ال �ع��دي��د م��ن االت �ف��اق �ي��ات ال�ت��ي
ستؤتي ثمارها في االيام املقبلة.
مرتب لها
واض ��اف ال�ن��ائ��ب ع�ب��دال�ل��ه معيوف
ان زي ��ارة ص��اح��ب السمو ال��ى روسيا
ال � ��دول � ��ة ال� �ك� �ب� �ي ��رة وال � �ق� ��وي� ��ة م�خ�ط��ط
ل�ه��ا م�ن��ذ ف�ت��رة ط��وي�ل��ة وال �ت �ع��اون بني
البلدين جيد والعالقات بني الحكومة
الروسية والحكومة الكويتية متميزة
س � ��واء ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال �س �ي��اس��ي او
االقتصادي وال شك ان صاحب السمو
كما هو معروف أبو الدبلوماسية وال
يزال على نهجه السابق من االهتمام
ب ��ال ��دي� �ب� �ل ��وم ��اس� �ي ��ة وت� ��وط � �ي� ��د ه� ��ذه
العالقات وذلك يفتح آفاقا اوسع لهذا
التعاون س��واء ما يخص التسليح او
النفط كما ان سموه يسعى جاهدا الى
ح��ل االزم� ��ات امل�ح�ل�ي��ة واالق�ل�ي�م�ي��ة من
خالل تواصله مع قادة الدول العظمى.
اما النائب سيف العازمي فقد اشاد
بالزيارة ونتائجها وما تضمنته من
تبادل لوجهات النظر ح��ول القضايا
االقليمية والدولية وما تمخضت عنه
من اتفاقات اقتصادية وغيرها.
وال ش��ك ان��ه سيكون ه�ن��اك م��ردود
ايجابي وانفراج في معالجة االزمتني
ال � �س� ��وري� ��ة وال �ي �م �ن �ي ��ة ب� �م ��ا ي�ن�ع�ك��س
اي �ج��اب��ا ع�ل��ى االوض � ��اع ف��ي منطقتنا
وعلى بلدنا.
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العوضي :تفجيرات باريس فرصة كي يتكاتف
العالم لمواجهة اإلرهاب
أدان رئ �ي ��س ال �ل �ج �ن��ة ال �خ��ارج �ي��ة
بمجلس االمة النائب كامل العوضي
التفجيرات االرهابية التي وقعت في
فرنسا وادت الى سقوط ما يقارب ١٥٠
قتيال وح��وال��ي  ٢٠٠م�ص��اب بحسب
االحصاءات االولى العداد الضحايا
وذلك بعد حدوث انفجارات في اماكن
متفرقة بباريس .

وق � � � ��ال ال � �ع� ��وض� ��ي ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح �ف ��ي ان � �ن� ��ا ن �ن �ع ��ى ب� �ك ��ل األس � ��ى
وال � �ح� ��زن وق� � ��وع ض �ح��اي��ا أب� ��ري� ��اء ال
ذنب لهم مؤكدا أن االره��اب االعمى
ي �ض��رب في ان� �ح ��اء ال �ع��ال��م دون ان
ي�ف��رق ب�ين دي��ن او مذهب او دول ��ة
فاالرهاب ال دين له    وبالتالي وصم
االره��اب بدين معني او دول بعينها

العمليات يعد امرا خاطئا.
واك��د ال�ع��وض��ي ان ال ��دول العربية
اكثر ال��دول معاناة من االره��اب وان
دولة الكويت قد مرت بنفس التجربة
خ� �ل ��ال االش � � �ه � ��ر ال� �ق� �ل� �ي� �ل ��ة االخ � �ي � ��رة
وبالتالي نحن اكثر ال��دول احساسا
بأثر هذه الهجمات االرهابية ومقدار
ال �ح��زن واالل ��م ع�ل��ى ارواح الضحايا

و ع�ل��ى امل �ص��اب�ين ودي �ن �ن��ا الحنيف
وص ��ى ع�ل��ى ح��رم��ة ال ��دم ان ��ه م��ن قتل
نفسا بغير نفس أو فساد في االرض
ف�ك��أن�م��ا ق�ت��ل ال �ن��اس ج�م�ي�ع��ا .وش��دد
ال �ع ��وض ��ي ع �ل��ى ان ه � ��ذه ال �ه �ج �م��ات
االره ��اب� �ي ��ة رب �م��ا ت �ك��ون ف��رص��ة لكي
يتكاتف العالم كله ملواجهة االرهاب
االس��ود وال��وق��وف على اسبابه ومن

يغذيه ويقف وراءه م��ؤك��دا ض��رورة
ان ت �ق��ف ك��ل ال � ��دول ص �ف��ا واح � ��دا في
ملحاربته ج��دي��ا وال�ق�ض��اء عليه من
جذوره.
وك��رر العوضي مطالبته املجتمع
الدولي بالنظر الى االحداث الساخنة
التي تقع في العالم كله وخصوصا
ف��ي ال �ش��رق االوس � ��ط وال �ت��ي ي�ج��ده��ا

كامل العوضي

اعتبروه موجها ألمن واستقرار لبنان وخلطا لألوراق في بيروت

نواب يدينون حادث برج البراجنة اإلرهابي
الخرينج :اإلرهاب
يهدف إلى خلق
الفوضى والدمار

مبارك الخرينج

أع� � � � � ��رب ع� � � � ��دد م � � ��ن ال � � � �ن � � � ��واب ع��ن
اس� �ت� �ن� �ك ��اره ��م وادان � �ت � �ه� ��م ال� �ش ��دي ��دة
ل �ل �ح��ادث االره ��اب ��ي ال � ��ذي اس�ت�ه��دف
ع� � ��ددا م ��ن االب � ��ري � ��اء ف ��ي ف ��ي م�ن�ط�ق��ة
ب��رج البراجنة بالضاحية الجنوبية
للعاصمة ب�ي��روت مطالبني املجتمع
ال � ��دول � ��ي ب� ��ات � �خ� ��اذ م � ��واق � ��ف ع��اج �ل��ة
ورادعة لتجفيف منابع االرهاب الذي
بات يهدد االمنني في العديد من دول
العالم.
عمل جبان
ال� � ��ى ذل� � ��ك وص� � ��ف ن� ��ائ� ��ب رئ �ي��س
مجلس االمة وعضو البرملان العربي
مبارك الخرينج هذا الحادث االرهابي
ب��ال �ج �ب��ان وق � ��ال أن ��ه ي �ه��دف إل ��ى بث
روح الفتنة ب�ين شعبها مشيرا إلى
ان االره � � ��اب االس� � ��ود الي� �ع ��رف دي �ن��ا
والم��ذه�ب��ا ب��ل ان االره ��اب يهدف الى
الدمار وخلق الفوضى والفتنة.
واك � ��د ان ع �ل��ى ال �ج �م �ي��ع ال ��وق ��وف
ب� ��وج� ��ه االره � � � � ��اب ال � �ج � �ب ��ان وال �ع �م ��ل
على تجفيف امل�ن��اب��ع وض��رب البيئة
الحاضنة له في املنطقة الن االرهاب
اليفرق بني الشعوب.

يوسف الزلزلة

فكر منحرف
م ��ن ج��ان �ب��ه ع �ل��ق ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف
ال ��زل ��زل ��ة ع �ل��ى ال � �ح� ��ادث ق� ��ائ �ل�ا :ه��ذا
العمل االرهابي ينافي كافة الشرائع
والقيم واالع��راف االلهية واالسالمية
واالن� �س ��ان� �ي ��ة وي ��دل ��ل ع �ل��ى وح �ش �ي��ة
ح��ام�ل��ي ه ��ذا ال�ف�ك��ر امل �ن �ح��رف وال ��ذي
يسعى املجتمع الدولي للقضاء عليه
وتجفيف منابعه الدموية االجرامية
خوارج العصر
من جهته ادان مراقب مجلس األمة
النائب عبدالله التميمي التفجيرات
اإلره ��اب� �ي ��ة ف ��ي ب� �ي ��روت واص� �ف ��ا تلك
األع� � �م � ��ال االج� ��رام � �ي� ��ة ب ��إن� �ه ��ا ت �خ��دم
م �خ �ط �ط��ات اس� �ت� �خ� �ب ��ارات� �ي ��ة ج �ن��دت
املرتزقة من كل حدب وصوب لتمزيق
امل �س �ل �م�ين وب � ��ذر ال �ك��راه �ي��ة واش �ع��ال
الفنت.
وقال إن ه��ؤالء ه��م خ��وارج الذين
ي��رت �ك �ب��ون األف � �ع� ��ال اإلج ��رام� �ي ��ة ض��د
املسلمني اآلمنني في بيوت الله.
وأش� � ��ار ال �ت �م �ي �م��ي ال� ��ى أن ال �ف��رح
ال��ذي سيطر على بعض التكفيريني
ال�ح�م�ق��ى وأص �ح ��اب ال�ف�ك��ر ال�ظ�لام��ي

عبدالله التميمي

عبدالحميد دشتي

فيصل الدويسان

ملا ج��رى من مجزرة في بيروت إنما
ه��ي ردة وض�ل�ال ع��ن م�ب��ادئ االس�لام
الحنيف ب��ات��ت تسيطر ع�ل��ى ه��ؤالء
وه � ��م ش� ��رك� ��اء ب �ت �ل��ك ال� �ج ��رائ ��م ال �ت��ي
ت��رك �ت �ب �ه��ا ال� �ش ��رذم ��ة اإلره ��اب � �ي ��ة ف��ي
ج� �م ��وع امل �س �ل �م�ين ب � ��دءا م ��ن ت�ف�ج�ي��ر
مساجد السعودية وم��رورا بالكويت
والعراق وإنتهاء في بيروت .
وأع � � � ��رب ع� ��ن ت� �ع ��ازي ��ه ال� � ��ى ذوي
شهداء املساجد في البلدان العربية
كلها مستدركا على التيار التكفيري
األرهابي أن يسمعها مدوية تصدح
على لسان كل مسلم وعربي وإنسان
ي�ع��ي م�ع�ن��ى االن �س��ان �ي��ة ب�ئ��س الفئة
أن � �ت� ��م ي � � ��اخ � � ��وارج العصر وم �ط �ي��ة
ال� �ص� �ه ��اي� �ن ��ة ف� �ل ��و ك �ن �ت��م ع� �ل ��ى دي ��ن
اإلسالم لوجهتم سالحكم للصهاينة
وخ�ل�ص�ت��م األق �ص��ى االس� �ي ��ر ول�ي��س
استباحة دم��اء االب��ري��اء وأس�ت�ه��داف
مساجد املسلمني وال حول والقوة اال
بالله العلي العظيم.

االره� ��اب� ��ي ال �ج �ب ��ان ال � ��ذي اس �ت �ه��دف
العباد االم�ن�ين ب�ين ي��دي الله ف��ي دار
م ��ن دور ال �ل��ه وف ��ي ل �ي �ل��ة ال �ج �م �ع��ه ال
يكفي.
واس �ت �ط��رد ق��ائ�لا :وستستمر آالم
األمة والبكاء على الشهداء طاملا بقي
الفكر التكفيري وصناعه وحواضنه
ف�لاب��د لالنسانيه م��ن نهضة و وقفة
ج��ادة يكون املسلمون رأس حربتها
الن� �ق ��اذ اس�ل�ام �ه��م ال �س �م��ح امل�س�ت�ن�ي��ر
وه� ��و امل �س �ت �ه��دف اص�لاف �ب �ع��د ع�ق��ود
م��ن امل �ع��ان��اة واالن� �ح ��دار ال �ع��ام ل�ح��ال
االس�ل�ام واملسلمني ف��ي ك��اف��ة مناحي
الحياة في ه��ذا العالم املتحضر فقد
اص �ب��ح ال�ت�ش�خ�ي��ص س�ه�لا وأس�ب��اب��ه
واض� �ح ��ة ج �ل �ي��ة الت �ح �ت��اج ال� ��ى جهد
وع� �ن ��اء ل�ك�ش�ف�ه��ا ف��ال �ف �ك��ر ال�ت�ك�ف�ي��ري
ص�ن�ي�ع��ة ال�ص�ه�ي��ون�ي��ة ال�ع��امل�ي��ة ال�ت��ي
واجهت به امتنا به واختفت خلفه.
واض� ��اف دش �ت��ي  :ك�ف��ى اس�ت�ه��داف��ا
للمسلمني ت�ق�ت�ي�لا وت�ش��ري��دات��دم�ي��را
واف �ق��ارا وم��اص��اح��ب ذل��ك م��ن وي�لات
وم � � ��آس ال � �ي� ��وم ال �ش �ي �ع��ه ق� ��دره� ��م ان
يكونوا في مقدمة املستهدفني وغدا
س��ائ��ر ال�س�ن��ه م��ن ك��اف��ة امل ��ذاه ��ب ول��م

يأمن من شر التكفيريني االالصهاينه
الن� �ه ��م ه� ��م ص �ن��اع �ه��ا الف� �ت ��ا ال � ��ى ان
ال�ب�ك��اء ع�ل��ى ال �ش �ه��داء ال��ذي��ن سقطوا
ويسقطون في كل ساحات املواجهة
الي �ك �ف��ي ان ل ��م ي �ك��ن ذل� ��ك م�ص�ح��وب��ا
بعمل مخلص جاد واص��رار وعزيمه
ع�ل��ى م��واج �ه��ة ه ��ذا ال�ف�ك��ر التكفيري
ف�م�لاح�ق�ت��ه ف��ي ع�ق��ر داره اي�ن�م��ا ك��ان
وضربه هو من اوجب الواجبات على
االمة االسالمية واالنسانية جمعاء.

الشجب ال يكفي
وق��ال النائب عبد الحميد دشتي
ان كلمات الشجب واالستنكار للفعل

صهاينة العرب
ب� � � � ��دوره اع� �ت� �ب ��ر ال � �ن� ��ائ� ��ب ف �ي �ص��ل
ال��دوي �س��ان ان ه ��ذا ال�ع�م��ل االج��رام��ي
ت��زام��ن م��ع ي ��وم ال�ش�ه�ي��د ف� � ��أرادوا ان
يشوهوا هذه املناسبة العظيمة على
كل شريف .
واكد الدويسان ان مسيرة الشهداء
مستمرة منذ خلق الله الخليقة ولن
تتوقف مهما فعل االرهابيون والفئة
ال�ض��ال��ة ال �ت��ي ت��ؤي��ده��م م��ن صهاينة
العرب املنحرفني.

الزلزلة :فكر
منحرف يسعى
العالم كله للقضاء
عليه
التميمي :أعمال
إجرامية تخدم
مخططات لتمزيق
المسلمين
دشتي :كفى
استهدافا
للمسلمين قتال
وتدميرا
الدويسان :فئة
ضالة يؤيدها
صهاينة العرب
المنحرفين
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الخرينج يقترح إطالق اسم صالح
المحمد على أحد الشوارع
ت� �ق ��دم ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم � � ��ة م � �ب � ��ارك ب �ن �ي ��ه ال �خ��ري �ن��ج
ب��اق �ت��راح ب��رغ�ب��ة ت�خ�ل�ي��دا ل��ذك��رى
ف �ق �ي��د ال� �ك ��وي ��ت ال �ش �ي��خ ال �ف��ري��ق
املتقاعد صالح املحمد الصباح
نصه كالتالي:
ن�ظ��را ل�ل��دور الكبير واملتميز
للشيخ ال�ف��ري��ق امل�ت�ق��اع��د صالح
امل �ح �م��د ال �ص �ب ��اح ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
االرك ��ان العامة للجيش االسبق
رحمه الله واسكنه فسيح جناته
في اعداد وبناء الجيش الكويتي
م�ن��ذ تأسيسه واش��راف��ه املباشر
على تطوير الوحدات العسكرية
وامل ��دن� �ي ��ة ف ��ي ال � �ق� ��وات امل�س�ل�ح��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة  ،وك� � ��ذل� � ��ك الي �م �ك ��ن
ان ي� �ن� �س ��ى ال � �ش � �ع ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي
مساهمات الشيخ صالح املحمد
في الدفاع عن الكويت ومشاركته

مبارك الخرينج

ل �ل �ق��وات امل�س�ل�ح��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة في
ح �م��اي��ة ال� �ب�ل�اد م ��ن االع � �ت� ��داءات
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة وم� � �ش � ��ارك� � �ت � ��ه ف��ي
ال �ح��روب ال�ق��وم�ي��ة ت �ج��اه ال�ك�ي��ان

ال� �ص� �ه� �ي ��ون ��ي ع � �ل� ��ى ال� �ج� �ب� �ه ��ات
ال�ع��رب�ي��ة بمصر وس��وري��ا دف��اع��ا
عن الوطن العربي.
وان� �ط�ل�اق ��ا م� ��ن ه � ��ذه االع� �م ��ال
الجليلة التي قام بها املغفور له
ب��اذن الله تعالي الشيخ الفريق
متقاعد صالح املحمد الصباح
ل� ��ذل� ��ك اق � �ت� ��رح  :إط� �ل ��اق اس ��م
املغفور له باذن الله تعالى الشيخ
صالح املحمد الصباح على احد
الشوارع الرئيسية او احد مرافق
الدولة سواء العسكرية او املدنية
وذل � ��ك ت �خ �ل �ي��دا ل ��ذك ��راه ال �ع �ط��رة
وح� �ت ��ى ي� �ك ��ون ن� �ب ��راس ��ا وق � ��دوة
لالجيال القادمة في حب الوطن.

الكندري :ال لتعيين مدير
عام للصناعة من خارج الهيئة
ق ��ال ال �ن��ائ��ب ف�ي�ص��ل ال �ك �ن��دري
م��ن غ�ي��ر املقبول أن ي�ق��وم وزي��ر
ال�ت�ج��ارة ال��دك�ت��ور يوسف العلي
بتعيني مدير عام للهيئة العامة
ال� �ص� �ن ��اع ��ة م � ��ن خ� � � ��ارج ال �ه �ي �ئ��ة
مطالبا ال��وزي��ر ب �ض��رورة إثبات
حسن نواياه في العمل ال��وزاري
ال � �ج� ��اد ألع � �ض� ��اء م �ج �ل��س األم� ��ة
سيما تعيني ال��وزي��ر لم يتجاوز
األشهر.
وق � ��ال ال� �ك� �ن ��دري ف ��ي ت�ص��ري��ح
ل � ��ه أن� � ��ه ن� �م ��ى إل� � ��ى ع �ل �م �ن��ا ع ��زم
وزي��ر ال�ت�ج��ارة تعيني م��دي��ر عام
ل �ل �ه �ي �ئ��ة ال� �ع ��ام ��ة ل �ل �ص �ن��اع��ة م��ن
خ ��ارج الهيئة وه��و ال �ق��رار ال��ذي
سنتصدى له إن صح مضيفا ان
الهيئة العامة للصناعة فيها من
امل��وظ�ف�ين م��ا يكفي م��ن املؤهلني

فيصل الكندري

للمنصب مطالبا الوزير بالعودة
ع��ن ق ��راره وال�ن�ظ��ر ال��ى املصلحة
العامة ومصلحة الهيئة.

وتابع الكندري ان التعيينات
ال �ت��ي ت��أت��ي ب ��اإلش ��ارة م��رف��وض��ة
ف��ي أي م��وق��ع ك ��ان م �ش��ددا على
ض� � � � � ��رورة ال � �ع � �م� ��ل س� ��ري � �ع� ��ا ف��ي
مجلس األم ��ة ع�ل��ى إق ��رار ق��ان��ون
املناصب القيادية وه��و القانون
الذي من شأنه أن يمنح الشخص
امل� �ن ��اس ��ب ال� �ف ��رص ��ة ل� �ي� �ك ��ون ف��ي
املكان املناسب.
وخ � �ت� ��م ال � �ك � �ن� ��دري ت �ص��ري �ح��ه
ب �ت �ح��ذي��ر ال ��وزي ��ر ال �ع �ل��ي م ��ن ان
ي �خ �ط��و خ� �ط ��وة ب ��ات �ج ��اه ت�ع�ي�ين
م � ��دي � ��ر ع � � � ��ام ل� �ل� �ه� �ي� �ئ ��ة ال � �ع� ��ام� ��ة
ل �ل �ص �ن��اع��ة م � ��ن خ� � � ��ارج ال �ه �ي �ئ��ة
م �ع �ت �ب��را ان اق � � ��دام ال� ��وزي� ��ر ع�ل��ى
خطوة كهذه سيكون لها تبعات
سلبية سترتد على الوزير.

الهاجري :معايير
الكفاءة الفيصل
في تعيين القياديين

الجبري يشارك في اجتماع نواب
رئيس البرلمان العربي
غ� ��ادر ال �ب�ل�اد أم ��س األول ال�ج�م�ع��ة
نائب رئيس البرملان العربي العضو
م� �ح� �م ��د ن� ��اص� ��ر ال � �ج � �ب� ��ري م �ت��وج �ه��ا
ال��ى ع��اص�م��ة دول ��ة االم� ��ارات العربية
امل� �ت� �ح ��دة ال �ش �ق �ي �ق��ة أب � ��و ظ �ب��ي وذل ��ك
ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي االج �ت �م��اع التنسيقي
ل�ن��واب رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي خالل
الفترة من  14الى  18نوفمبر.

ماضي الهاجري

ح��ذر ال�ن��ائ��ب م��اض��ي ال�ع��اي��د
ال � � �ه� � ��اج� � ��ري وزي� � � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة
وال �ص �ن ��اع ��ة د .ي ��وس ��ف ال �ع �ل��ي
م��ن املضي قدما ف��ي ترشيح أو
تعيني مدير عام لهيئة الصناعة
من خ��ارج الهيئة مشيرا إلى أن
هذا األمر فيما لو تم فإنه سوف
ي� ��ؤدي إل ��ى إق �ص��اء ال �ع��دي��د من
الكفاءات الوطنية املوجودة في
الهيئة وه��ذا ما نرفضه كنواب
جملة وتفصيال .
وق ��ال ال�ه��اج��ري ف��ي تصريح
ص�ح��اف��ي إن ظ�ل��م وإق �ص��اء مثل
ت� �ل ��ك ال � �ك � �ف � ��اءات م � ��ن ش� ��أن� ��ه أن
ي ��ؤدي إل ��ى ه�ج��رت�ه��ا وع��زوف�ه��ا
عن العمل في القطاع الحكومي
مبديا رفضه لترشيح أو تعيني
أسماء محسوبة على تيار معني
أو لترضيات معينة م��ؤك��دا في
الوقت نفسه أن معايير الكفاءة
وال �خ �ب��رة وال �ع �ط��اء ف��ي ال� ��وزارة
ه��ي ال�ف�ي�ص��ل وال �ح �ك��م ف��ي مثل
ه ��ذه ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات ف��ي امل�ن��اص��ب
املهمة والحساسة.
ون��اش��د سمو رئيس مجلس
ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ ج��اب��ر امل �ب��ارك
أن ي ��رف ��ض ه � ��ذه ال �ت��رش �ي �ح��ات
وأن يعيد األم ��ور إل��ى نصابها
ال�ص�ح�ي��ح م��ن خ�ل�ال إع �ط��اء كل
ذي حق حقه وعدم ظلم وإقصاء
ك � �ف ��اءات � �ن ��ا ال ��وط� �ن� �ي ��ة م �ط��ال �ب��ا
زم� �ل ��اءه أع� �ض ��اء ل �ج �ن��ة ت�ن�م�ي��ة
امل � ��وارد ال�ب�ش��ري��ة س��رع��ة ان�ج��از
ت �ق ��ري ��ره ��ا ب� �ش ��أن ال �ت �ع �ي�ي�ن ف��ي
املناصب القيادية حتى ال تكون
التعيينات حسب األه ��واء على
حساب مصلحة الوطن.

محمد الجبري

دشتي يواصل توجيه أسئلة للصالح
عن المشروعات السياحية
واص � ��ل ال �ن��ائ��ب ع �ب��د ال�ح�م�ي��د
دشتي توجيه اسئلة ال��ى نائب
رئيس ال��وزراء وزي��ر املالية انس
ال�ص��ال��ح وق ��ال ف��ي س ��ؤال جديد
وجهه اليه                                   :
ه ��ل ت ��م ت��أس �ي��س اي ��ه ش��رك��ات
ج��دي��دة ت��اب�ع��ة او زم�ي�ل��ة لشركة
امل� � �ش � ��روع � ��ات ال� �س� �ي ��اح� �ي ��ة م �ن��ذ
تاريخ تعيني الرئيس التنفيذي
ال �ج��دي��د ف ��ي ع� ��ام  2015وح �ت��ى
تاريخه؟وما االسباب التي دعت
لتأسيس اي��ه شركات جديدة ان
وجدت وأهداف ذلك وغاياته؟
وي��رج��ى ت��زوي��دي بنسخة من
ع �ق��ود ت��أس�ي�س�ه��ا وت��راخ�ي�ص�ه��ا
م��ع ب�ي��ان مؤسسيها املساهمني
فيها رؤوس أم��وال�ه��ا اغ��راض�ه��ا
املديرين املخولني لها
وه��ل ه�ن��اك اي��ه ن�ي��ة لتأسيس
ش ��رك ��ات اخ� � ��رى ج ��دي ��دة ت��اب �ع��ة
او زم �ي �ل��ة ل �ش��رك��ة امل� �ش ��روع ��ات
السياحية؟
كما نمى الى علمنا عن توجه
ش ��رك ��ة امل� �ش ��روع ��ات ال �س �ي��اح �ي��ة
لبيع اص��ول�ه��ا او ال�ت�ن��ازل عنها
وف � ��ق خ �ط��ة م �م �ن �ه �ج��ة ودراس� � ��ة
اع � ��دت م ��ن اج� ��ل ذل� ��ك ل� ��ذا ي��رج��ى
ت� ��زوي� ��دي وإف � ��ادت � ��ي ب �ت �ف��اص �ي��ل
ال �خ �ط��ه م� ��ع ب� �ي ��ان م��دت �ه��ا وم��ن

عبد الحميد دشتي

سيقوم على تنفيذها؟
وم ��ا االل �ي��ة امل�ق�ت��رح��ة لضمان
تطوير العمل واالرتقاء بالشركة
مع منع االستيالء على اصولها
ال�ث�م�ي�ن��ه وامل ��درج ��ة ل �ص��ال��ح من
يخطط لالستحواذ عليها ضمن
استغالله للخطه املقترحة ؟
وي��رج��ى ت��زوي��دي بنسخة من
الخطة والتصور العام لها ؟
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الخارجية :االتصاالت مستمرة بعدة دول
لمعرفة مصير حسين الفضالة
أك � � ��دت وزارة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ان �ه��ا
م �س �ت �م��رة ف� ��ي ات� �ص ��االت� �ه ��اب ��اي ��ران
وال�ع��راق والهند واميركا واللجنة
الدولية للصليب األحمر للتوصل
ال � � ��ى اي م� �ع� �ل ��وم ��ة ح� � ��ول اخ� �ت� �ف ��اء
امل��واط��ن حسني الفضالة وق��ال��ت ان
االتصاالت تشمل اعلى املستويات
م � ��ن خ� �ل ��ال ل � � �ق� � ��اءات ام � �ي� ��ر ال� �ب�ل�اد
ورئ� �ي ��س ال � � � ��وزراء وال� �ن ��ائ ��ب االول
ل��رئ �ي��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
وك �ب��ار م�س��ؤول��ي وزارة الخارجية
والقائمني عليها.
واوضحت ان الوزارة في رد على
س��ؤال ب��رمل��ان��ي للنائب محمد طنا
العنزي بشأن املواطن املفقود منذ
 2008/7/6ف��ي ع��رض البحر اثناء
توجهه إلى رحلة صيد برفقة اثنني
م��ن ال �ع �م��ال ال �ه �ن��ود ان ��ه ف ��ور اب�لاغ
ذوي املواطن عن فقدانه فقد حظي
املوضوع باالهتمام الكامل من قبل
ال��وزارة حيث قامت باجراء العديد
م��ن االت �ص��االت بمختلف ال�ج�ه��ات
االقليمية والدولية والتي ك��ان لها
ت ��واج ��د ف ��ي امل �ن �ط �ق��ة ال �ت ��ي ي�ت��وق��ع
اختفاء املواطن منها.
اتصاالت موسعة
ك �م��ا اج� ��رت ال� � ��وزارة ات�ص��االت�ه��ا
ب� � � � � � ��وزارة ال � �خ � ��ارج � �ي � ��ة االي � ��ران� � �ي � ��ة
واالج � �ه ��زة امل �خ �ت �ص��ة ل�ل�ب�ح��ث عنه
واس �ت �م��رت ت�ل��ك االت� �ص ��االت بشكل
ح�ث�ي��ث م �ن��ذ ذل ��ك ال �ح�ي�ن م ��ن خ�لال
اجراء اللقاءات مع االجهزة املعنية
في اي��ران للتوصل ال��ى اي معلومة
ح ��ول م�ص�ي��ر امل ��واط ��ن ك �م��ا شكلت
ق �ض �ي��ة اخ �ت �ف��ائ��ه م� �ح ��ورا رئ�ي�س�ي��ا
ل �ل �ع��دي��د م ��ن ال� �ل� �ق ��اءات ال�س�ي��اس�ي��ة
والبرملانية والقنصلية مع الجانب
االيراني وعلى كافة املستويات.
وذكرت ان وزارة الخارجية تقوم
ب��واج�ب�ه��ا ب��ات�خ��اذ ك��اف��ة االج ��راءات
ال�ت��ي تكفل حماية مصالح ال��دول��ة
ومواطنيها في الخارج مع مراعاة
ال �ق ��وان�ي�ن امل �ح �ل �ي��ة ل� �ل ��دول االخ� ��رى
م � ��ؤك � ��دا أن وزارة ال � �خ ��ارج � �ي ��ة ال
تتوانى في الدفاع عن حقوق الدولة
ومواطنيها في الخارج.
تطورات الموضوع
وبناء على ما تقدم ن��ود االف��ادة
ب��االج��راءات التي تم اتخاذها بهذا
الشأن:
  :2008/7/6ف � �ق� ��د امل � ��واط � ��نالكويتي حسني عبدالله الفضالة
في عرض البحر خالل توجهه الى
رحلة صيد برفقة عدد  2من العمال
حاملي الجنسية الهندية.
 :2008/7/8 -ت� � �ق � ��دم ش �ق �ي��ق

امل �ف �ق��ود ف�ض��ال��ة ع�ب��دال�ل��ه ال�ف�ض��ال��ة
بطلب م��ن ال� ��وزارة ممثلة ب ��االدارة
ال�ق�ن�ص�ل�ي��ة ل�ل�م�س��اع��دة ف��ي ال�ع�ث��ور
على شقيقه حسني ال��ذي انقطعت
اخ �ب��اره خ�ل�ال رح�ل��ة ب�ح��ري��ة وعلى
ض ��وء ذل ��ك ق��ام��ت ال � � ��وزارة ب��اج��راء
اتصاالتها مع كل من بعثتيها في
ك��ل م��ن ط �ه��ران وال ��ري ��اض ملتابعة
املوضوع مع الجهات املختصة في
ال�ب�ل��دي��ن وك��ذل��ك ت��م اب�ل�اغ ال�س�ف��ارة
العراقية ل��دى دول��ة الكويت اضافة
ال� ��ى ال� �س� �ف ��ارة االم �ي��رك �ي��ة ع �م��ا اذا
ك ��ان ه �ن��اك م�ع�ل��وم��ات ل ��دى ال �ق��وات
االميركية املتواجدة في الخليج.
  :2008/7/30التقى نائب رئيسم�ج�ل��س ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال �خ��ارج �ي��ة
ال�س��اب��ق الشيخ د .محمد الصباح
مع منوجهر متكي وزير الخارجية
االي � � ��ران � � ��ي ع� �ل ��ى ه� ��ام� ��ش امل ��ؤت� �م ��ر
الوزاري لحركة عدم االنحياز حيث
ت��م اث� ��ارة م��وض��وع امل �ف �ق��ود حسني
الفضالة.
مخاطبة إيران
ك� �م ��ا ت � ��م م� �خ ��اط� �ب ��ة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
االيرانية بمذكرة عاجلة لالفادة عن
نتائج البحث عن املواطن الكويتي.
  :2008/8/2ت� � ��م م �خ ��اط �ب ��ةالخارجية االيرانية بمذكرة عاجلة
ل �ل��اف � ��ادة ع� ��ن ن� �ت ��ائ ��ج ال� �ب� �ح ��ث ع��ن
امل��واط��ن الكويتي عبر السفارة في
طهران.
  :2008/8/20ال �ت �ق ��ى ال �ق��ائ��مب ��االع� �م ��ال ب ��ال� �س� �ف ��ارة ف ��ي ط �ه��ران
ب ��ال� �س� �ي ��د ح� �س�ي�ن ج� �ه� �ن ��ده رئ �ي��س
االدارة االج � �ت � �م� ��اع � �ي� ��ة ب � � � � ��وزارة
ال� �خ ��ارج� �ي ��ة االي� ��ران � �ي� ��ة ل �ل �ت �ب��اح��ث
م � �ع� ��ه ب� � �ش � ��أن امل � � ��واط � � ��ن ال� �ك ��وي� �ت ��ي
املفقود حسني الفضالة ف��ي عرض
البحر حيث اك��د ب��ان��ه ال ت��وج��د اي
م�ع�ل��وم��ات م��ؤك��دة ع��ن وج� ��وده في
اي ��ران مشيرا ال��ى ان االدارة بعثت
ل�ل�ج�ه��ات امل�خ�ت�ص��ة االي��ران �ي��ة التي
ابلغتهم بعدم وجود املفقود حسني
الفضالة وقد اصر القائم باالعمال
ان ي�ك��ون ه�ن��اك رد رس�م��ي مكتوب
من قبل وزارة الخارجية االيرانية
بشأن املفقود حسني الفضالة.
  :2008/8/26اف ��ادت السلطاتاالي��ران�ي��ة رسميا ع��ن طريق رسالة
من قبل وزارة الخارجية االيرانية
الى السفارة لدى طهران بانه ليس
ل��دي �ه��م اي م �ع �ت �ق��ل ك��وي �ت��ي ب��اس��م
حسني عبدالله الفضالة.
  :2008/9/6قام السفير االيرانيالسابق لدى البالد علي جنتي بعد
ن �ف��ي ب �ل��اده ب �ش��أن وج � ��ود امل �ف �ق��ود
حسني الفضالة ف��ي اي ��ران ب��االدالء

الشيخ صباح الخالد

محمد طنا

بالتصريح اآلت ��ي :فقدنا األم��ل في
وجوده وبحثنا عنه طوال  50يوما
ولم نجد له اثرا.

امل�ف�ق��ود ح�س�ين ال�ف�ض��ال��ة متواجد
ف��ي س �ج��ن ال �ب �ص��رة امل ��رك ��زي ب�ن��اء
ع� �ل ��ى م � ��ا ت � ��م ن � �ش� ��ره ف � ��ي وس ��ائ ��ل
االعالم.
  :2008/10/11ق��ام��ت السفارةف � ��ي ط� � �ه � ��ران ب � �ت� ��زوي� ��د ال �ش �خ��ص
ال� �ث ��ان ��ي ف� ��ي س � �ف� ��ارة ال� �ه� �ن ��د ل ��دى
طهران بنسخ من جوازات املرافقني
ح��ام�ل��ي ال�ج�ن�س��ي ال�ه�ن��دي��ة ال��ذي��ن
ك��ان��وا م��ع املفقود حسني الفضالة
في عرض البحر.
  :2008/10/14اف��ادت السفارةف ��ي ط � �ه ��ران ب��ان �ه��ا ق ��د ت �ل �ق��ت م��ن
السفارة الهندية نسخة من مذكرة
وزارة ال �خ��ارج �ي��ة االي ��ران� �ي ��ة ال��ى
س� �ف ��ارة ال �ه �ن��د ل� ��دى ط� �ه ��ران تفيد
بعدم وج��ود املرافقني الهنود لدى
السلطات االيرانية املختصة.
  :2008/10/27ج��ددت ال��وزارةم �خ��اط �ب �ت �ه��ا ل� �س� �ف ��ارة ج �م �ه��وري��ة
ال �ع��راق ل��دى ال�ك��وي��ت لالستفسار
ع� �م ��ا ي � �ت � ��ردد ان امل � �ف � �ق ��ود ح �س�ين
ال � �ف � �ض� ��ال� ��ة م � �ت � ��واج � ��د ف� � ��ي س �ج��ن
ال�ب�ص��رة امل��رك��زي ب�ن��اء ع�ل��ى م��ا تم
نشره في وسائل االعالم.
  :2008/10/28ت�ل�ق��ت ال� ��وزارةردا رس �م �ي ��ا م� ��ن س � �ف� ��ارة ال� �ع ��راق
ل � ��دى ال� �ك ��وي ��ت ي �ف �ي��د ب� �ع ��دم ت��وف��ر
اي م�ع�ل��وم��ات ع��ن وج ��ود امل��واط��ن
الكويتي امل�ف�ق��ود حسني الفضالة
في العراق.
  :2008/11/10اف��ادت السفارةفي نيودلهي بانها قد تلقت مذكرة
من وزارة الخارجية الهندية تفيد
ف �ي �ه��ا ب��ان �ه��ا ق ��د ق ��ام ��ت ب�ت�ح��وي��ل
م��وض��وع امل�ف�ق��ود حسني الفضالة
وم ��راف� �ق� �ي ��ه ال� �ه� �ن ��د ال� � ��ى ال �ج �ه��ات
امل �خ �ت �ص��ة ف� ��ي ج �م �ه ��وري ��ة ال �ه �ن��د
وع� �ل ��ى ان ي �ت ��م م� ��واف� ��اة ال �س �ف ��ارة
باملعلومات املطلوبة حال توافرها.
  :2009/1/8تم تجديد االتصالم ��ع ال �س �ل �ط��ات ال �ه �ن��دي��ة ل�ل�اس��راع
ب ��ال ��رد ب� �ش ��أن م ��وض ��وع امل��راف �ق�ي�ن
الهنود للمفقود حسني الفضالة.

متابعة الموضوع
  :2008/9/9طلبت ال ��وزارة منالسفارة في طهران القيام بمتابعة
م��وض��وع امل�ف�ق��ود ح�س�ين الفضالة
م ��ع ال �ج �ه��ات االي ��ران� �ي ��ة ح� ��ول اخ��ر
امل� �س� �ت� �ج ��دات ال� �خ ��اص ��ة ب��امل �ف �ق��ود
ومرافقيه الهنود.
وعملت السفارة في طهران على
ال�ب�ح��ث ع��ن مصير م��راف�ق��ي السيد
الفضالة اث�ن��اء رحلته وبالتنسيق
م ��ع ال �س �ف��ارة ال �ه �ن��دي��ة ف ��ي ط �ه��ران
ع �ل �ه��ا ت �ت��وص��ل ال� ��ى خ �ي��ط ي�ف�ض��ي
ل� �ل ��وص ��ول ال � ��ى اي م �ع �ل��وم��ات ع��ن
م �ك��ان او م�ص �ي��ر امل ��واط ��ن امل��ذك��ور
ول ��م ي�ت�س��ن ت�ح��دي��د م�ص�ي��ر اي من
املذكورين اعاله.
  :2008/9/10افادت السفارة فيط �ه��ران ب��أن��ه ل��م يستجد اي جديد
بشأن املفقود حسني الفضالة بعد
ان نفت السلطات االيرانية وجوده
على اراض�ي�ه��ا برسالة رسمية من
قبل وزارة الخارجية االيرانية.
المرافقين الهنود
  :2008/9/29ع � �ل� ��ى ض� ��وءامل� �ع� �ل ��وم ��ات غ �ي��ر امل� ��ؤك� ��دة وال �ت��ي
وردت ب� � �ش � ��أن ق� � �ي � ��ام ال� �س� �ل� �ط ��ات
االي��ران�ي��ة ب��اط�لاق س��راح املرافقني
ال� � �ه� � �ن � ��ود ف� � �ق � ��د ق� � ��ام� � ��ت ال� � � � � � ��وزارة
بمخاطبة سفارتها ف��ي نيودلهي
وكذلك السفارة الهندية لدى البالد
للتحقق م��ع ال�ج�ه��ات الهندية عن
ص �ح��ة ت �ل��ك امل� �ع� �ل ��وم ��ات ح � ��ول م��ا
اذا ق��د ت��م اط�ل�اق س ��راح امل��واط�ن�ين
الهنود الذين كانوا برفقة املفقود
ح�س�ين ال�ف�ض��ال��ة م��ن ق�ب��ل الجهات
االيرانية.
  :2008/10/9خاطبت ال��وزارةس � �ف� ��ارة ج �م �ه ��وري ��ة ال � �ع� ��راق ل ��دى
الكويت لالستفسار عما يتردد ان

الصليب األحمر
  :2009/3/10ت �م��ت م�خ��اط�ب��ةال�ل�ج�ن��ة ال��دول �ي��ة للصليب االح�م��ر
ال�ب�ع�ث��ة االق�ل�ي�م�ي��ة ل�ش�ب��ه ال �ج��زي��رة
العربية بعد اجتماع السفير خالد
محمد املغامس م��ع رئيس اللجنة
لقيام اللجنة بجهودها في متابعة
م��وض��وع امل�ف�ق��ود ح�س�ين الفضالة
م ��ع ال �ج �ه��ات االي ��ران� �ي ��ة وال �ه �ن��دي��ة
وال �ع��راق �ي��ة ح ��ول اخ ��ر امل�س�ت�ج��دات
الخاصة باملفقود حسني الفضالة
ومرافقيه الهنود.
  :2009/3/15اف� ��ادت ال�س�ف��ارةال�ه�ن��دي��ة ل ��دى ال�ك��وي��ت ب��ان��ه وب�ن��اء
ع �ل��ي ات� �ص ��ال م ��ع ذوي امل��واط �ن�ي�ن
الهنود املفقودين بانه ليس لديهم
علم عن مكان تواجدهما.
  :2009/3/16اث� �ي ��ر م��وض��وعاملفقود حسني الفضالة خالل زيارة
وزي��ر الخارجية االي��ران��ي منوجهر
متكي ال��ى ال�ك��وي��ت ول�ق��ائ��ه الشيخ
ن � ��اص � ��ر امل � �ح � �م� ��د رئ� � �ي � ��س م �ج �ل��س
الوزراء السابق وبحضور الشيخ د
محمد الصباح نائب رئيس مجلس
الوزراء وزير الخارجية السابق.
تجديد االتصاالت
  :2009/7/8تم تجديد االتصالباللجنة ال��دول�ي��ة للصليب االحمر
ال�ب�ع�ث��ة االق�ل�ي�م�ي��ة ل�ش�ب��ه ال �ج��زي��رة
العربية ل�لاف��ادة ب�ش��أن املخاطبات
السابقة املتعلقة بنتائج جهودها
ح � ��ول اخ � ��ر امل� �س� �ت� �ج ��دات ال �خ��اص��ة
باملفقود حسني الفضالة ومرافقيه
الهنود.
وك � � � � ��ررت ال � � � � � � ��وزارة ال � �ط � �ل� ��ب م��ن
ال � �س � �ف� ��ارة ف � ��ي ن� �ي ��ودل� �ه ��ي ال� �ق� �ي ��ام
ب � �م � �خ ��اط � �ب ��ة وزارة ال � �خ� ��ارج � �ي� ��ة
ال�ه�ن��دي��ة ب �ش��أن م��وض��وع امل��راف�ق�ين
ال �ه �ن��ود ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا م ��ع امل �ف �ق��ود
حسني الفضالة بعد ان تم تحويل
املوضوع الى الجهات املختصة في
جمهورية الهند.
  :2009/7/15اص � ��درت ع��ائ�ل��ةاملفقود حسني الفضالة بيانا نشر
ف��ي ج��ري��دة ال��راي الكويتية شكرت
ف �ي��ه اب �ن ��اء ال �ش �ع��ب ال �ك��وي �ت��ي ك��اف��ة
وال �ح �ك��وم��ة ال��رش �ي��دة ع �ل��ى رأس �ه��ا
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد وول ��ي ع �ه��ده وم�ع��ال��ي
نائب رئيس مجلس ال ��وزراء وزي��ر
ال�خ��ارج�ي��ة ع�ل��ى ج�ه��وده��م ملتابعة
ق � �ض � �ي ��ة اخ� � �ت� � �ف � ��اء اب � �ن � �ه� ��م ح �س�ي�ن
الفضالة كما ابدت العائلة رغبتها
ان ت�س�ت�م��ر ال �ج �ه��ود ب�ع�ي��دا ع��ن اي
ت�س�ي�ي��س ل �ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة وان تظل
هذه القضية في اطارها االنساني
البحت.
 :2009/7/17 -ق��ام ذوو املفقود

ح�س�ين ال�ف�ض��ال��ة ب��اص��دار تصريح
ل �ج��ري��دة ال�ق�ب��س م��وض�ح�ين بعض
امل� �غ ��ال� �ط ��ات ال �ح��اص �ل��ة ف ��ي ب�ع��ض
امل � �ق� ��االت امل� �ن� �ش ��ورة ف� ��ي ال �ص �ح��ف
ب��ال�ن�س�ب��ة الب �ن �ه��م ح �ي��ث اوض �ح��وا
باآلتي نحن قابلنا وزير الخارجية
الك � �ث� ��ر م � ��ن م � � ��رة وش � �ك � ��رن � ��اه ع �ل��ى
جهوده وسعيه ملعرفة وضع ابننا
حسني ويشهد الوزير على ذلك.
  :2009/7/19ال� �ت� �ق ��ى ن��ائ��برئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء وزي� � ��ر
الخارجية السابق الشيخ د .محمد
ال� �ص� �ب ��اح م� ��ع ع� �ب ��دال� �ل ��ه ال �ف �ض��ال��ة
وال � � � ��د امل � �ف � �ق� ��ود ح� �س�ي�ن ال �ف �ض ��ال ��ة
وي ��راف � �ق ��ه اش � �ق� ��اء امل� �ف� �ق ��ود ك� ��ل م��ن
خليفة وع��ادل وفضالة وذل��ك على
ض��وء ال�ت�ص�ع�ي��دات االخ �ي��رة بشأن
امل� �ف� �ق ��ود ح �س�ي�ن ح �ي��ث اف� � ��اد وزي ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ب��ال�ج�ه��ود واالج � ��راءات
التي اتخذتها ال��وزارة فيما يخص
املفقود مؤكدا بان الوزارة مستمرة
ب ��اج ��راء ات �ص��االت �ه��ا وب �ح �ث �ه��ا عن
املفقود.
  :2009/7/20تلقت ال��وزارة ردام��ن ق�ب��ل ال�ل�ج�ن��ة ال��دول �ي��ة للصليب
االحمر لدول مجلس التعاون يفيد
بانه ال يتوفر لديهم اي معلومات
ع��ن امل��واط��ن حسني الفضالة او اي
من املفقودين معه وانهم مستمرون
بالبحث ع��ن اي معلومات جديدة
ب �ه��ذا ال �ش��أن وس�ي�ت��م م��واف��اة دول��ة
الكويت فيها على الفور.
الجهود مستمرة
كما ان وزارة الخارجية مستمرة
ف� ��ي ات� �ص ��االت� �ه ��ا م� ��ع ال �ج �م �ه��وري��ة
االس�ل�ام �ي��ة االي ��ران �ي ��ة وج �م �ه��وري��ة
العراق وجمهورية الهند والواليات
املتحدة االميركية واللجنة الدولية
للصليب االحمر من خالل اللقاءات
ال��رس�م�ي��ة ل�ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
ام�ي��ر دول ��ة ال�ك��وي��ت ال�ش�ي��خ صباح
االح � �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح�ف�ظ��ه
ال�ل��ه ورع ��اه وس�م��و رئ�ي��س مجلس
ال��وزراء الشيخ جابر املبارك الحمد
الصباح حفظه الله ومعالي النائب
االول ل ��رئ� �ي ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � ��وزراء
وزي� � ��ر ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح
خ��ال��د ال�ح�م��د ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه الله
وك �ب��ار م�س��ؤول��ي وزارة الخارجية
وال�ق��ائ�م�ين عليها واع �م��ال اللجان
ال�ث�ن��ائ�ي��ة امل�ش�ت��رك��ة م��ع ت�ل��ك ال ��دول
وغيرها من الجهات املعنية.
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تتضمن اقتراحات بقوانين وطلبات مناقشة وردود الوزراء على طلبات األعضاء

 36تقريرا للجان البرلمانية على جدول أعمال
المجلس في جلسة الثالثاء
يعقد مجلس االمة جلسته
الثالثة في دور االنعقاد
الرابع من الفصل التشريعي
الرابع بعد غد الثالثاء،
ووزع جدول اعمال الجلسة
متضمنا  12بندا تشمل
اقتراحات بقوانين وتقارير
اللجان وطلبات مناقشة
مقدمة من األعضاء.
وتشمل بنود جدول
األعمال  36تقريرا حول
المشروعات بقوانين
واالقتراحات بقوانين من
بينها اقتراح بتعديل قانون
حماية االموال العامة
واضافة مادة جديدة
لالئحة الداخلية لمجلس
االمة وانشاء مطار دولي
جديد خارج حدود المناطق
السكنية.
واقتراح بمنع التعامل
التجاري وقت صالة الجمعة
كما يناقش المجلس اقتراحا
بانشاء هيئة مستقلة
لروية هالل رمضان وشوال.
واقتراح بعدم قطع المياه
والكهرباء عن المشتركين
اال بحكم قضائي وتسوية
المبالغ المستحقة على
المواطنين في هذا الشأن.
ويناقش المجلس تقرير
لجنة الشؤون المالية
واالقتصادية والمدرج
بصفة االستعجال عن
تعديل قانون المناقصات
العامة كما يناقش
المجلس تقريرا من لجنة
حماية االموال العامة
بصفتها لجنة تحقيق عن
صفقة داو كيمكال.

ال� � �ب� � �ن � ��د االول :ك � �ش � ��ف األوراق
والرسائل الواردة.
البند الثاني :األسئلة
وت�ن�ظ��ر ح�س��ب ترتيبها ف��ي كشف
األس �ئ �ل ��ة امل �ت ��وق ��ع أن ي��أت �ي �ه��ا ال � ��دور
املوزع مع جدول أعمال الجلسة
البند الثالث:
ال � �ت � �ص � ��وي � ��ت ع � �ل � ��ى ال � �ت� ��وص � �ي� ��ات
امل � �ق� ��دم� ��ة م � ��ن ب � �ع ��ض األع � � �ض � � ��اء ف��ى
ج �ل �س��ة 2015/11/4م ب �ع��د االن �ت �ه��اء
م��ن م�ن��اق�ش��ة ط �ل��ب امل �ن��اق �ش��ة املتعلق
ب��ال��وض��ع ال��ري��اض��ي وإي �ق��اف النشاط
الكروي في الكويت .
ف ��ي ج �ل �س��ة 2015/11/4م ان�ت�ه��ى
املجلس من مناقشة املوضوع وأجل
ال�ت�ص��وي��ت ع�ل��ى ال �ت��وص �ي��ات لجلسة
2015/11/17م.
البند الرابع :اإلحاالت حسب ما هو
وارد في الكشوف املرفقة.
ال �ب �ن��د ال �خ ��ام ��س :ت �ق��اري��ر ال �ل �ج��ان
ع ��ن امل��راس �ي��م ب �ق��وان�ين وامل �ش��روع��ات
بقوانني واالقتراحات بقوانني:
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث�ل�اث��ون ل�ل�ج�ن��ة ش ��ؤون
ذوي االحتياجات الخاصة عن :
 - 1االق�ت��راح بقانون بشأن تعديل
ب �ع��ض أح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  8لسنة
2010م ف ��ي ش ��أن ح �ق��وق األش �خ��اص
ذوي االعاقة .
 - 2االقتراح بقانون في شأن تعديل
امل� � ��ادة  42م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  8لسنة
2010م ف ��ي ش ��أن ح �ق��وق األش �خ��اص
ذوي االعاقة.
 - 3االق�ت��راح بقانون بشأن إضافة
م � � ��ادة ج� ��دي� ��دة رق � ��م  40م� � �ك � ��ررا إل ��ى
القانون رقم
 8لسنة 2010م في شأن حقوق ذوي
االعاقة.
 - 4االق�ت��راح بقانون بشأن إضافة
م � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م  40م � �ك� ��ررا إل��ى

جامعة جابر
ومنع التعامل
التجاري وقت
صالة الجمعة
ضمن أعمال
الجلسة
جانب من احدى جلسات مجلس األمة

القانون رق��م  8لسنة 2010م ف��ي شأن
حقوق األشخاص ذوي االعاقة.
 - 5االق�ت��راح بقانون بشأن تعديل
ب �ع��ض أح �ك ��ام ال �ق��ان��ون رق ��م  8لسنة
2010م ف��ي ش��أن ح�ق��وق األش�خ��اص
ذوي االعاقة.
التقرير الثامن والثالثون بعد املئة
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
وامل � � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ع��ن
م �ش ��اري ��ع ال� �ق ��وان�ي�ن ب� ��إص� ��دار ق��ان��ون
بشأن األحداث وعددها  3مشاريع.
التقرير األول للجنة شؤون التعليم
وال �ث �ق��اف��ة واإلرش � � ��اد وامل� � ��درج بصفة
االس� �ت� �ع� �ج ��ال ف� ��ي ش � ��أن االق� �ت ��راح�ي�ن
ب� �ق ��ان ��ون�ي�ن ب �ت �ع ��دي ��ل ب� �ع ��ض أح� �ك ��ام
ال�ق��ان��ون رق ��م 4لسنة 2012م ف��ي ش��أن
جامعة جابر األحمد.
في جلسة  2015/6/17قرر املجلس
إعادة التقرير إلى اللجنة مع احتفاظه
ب ��دوره ف��ي ج ��دول األع �م��ال ح�ت��ى دور
االنعقاد املقبل.
ال �ت �ق��ري��ر ال� �س ��اب ��ع ل �ل �ج �ن��ة ح �م��اي��ة
األم � � � � � ��وال ال � �ع� ��ام� ��ة وامل � � � � � ��درج ب �ص �ف��ة

االس� �ت� �ع� �ج ��ال ع ��ن االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
ب�ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام ال �ق��ان��ون رق��م
 1لسنة 1993م بشأن حماية األم��وال
العامة.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون
اإلس �ك��ان وامل ��درج بصفة االستعجال
ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن إنشاء
مدينة صباح األحمد املتطورة.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون
اإلس �ك��ان وامل ��درج بصفة االستعجال
ع��ن االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ف��ي ش��أن توفير
وح � ��دات وش �ق��ق س�ك�ن�ي��ة ف��ي امل�ن��اط��ق
الحضرية.
التقرير الثاني والثالثون بعد املئة
للجنة الشؤون التشريعية والقانونية
وامل � � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ع��ن
االقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام
ال �ق��ان��ون رق��م  53ل�س�ن��ة 2001م بشأن
اإلدارة العامة للتحقيقات.
التقرير الخامس واألربعون للجنة
ال � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
ع��ن االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ب��إض��اف��ة ف�ق��رة
ج��دي��دة إل ��ى امل � ��ادة  180م��ن ال �ق��ان��ون

 4رسائل واردة
ت � � �ض � � �م� � ��ن ك� � � �ش � � ��ف االوراق
وال��رس��ائ��ل ال� ��واردة ملجلس االم��ة
ب�ج�ل�س�ت��ه امل �ع �ق ��ودة ص �ب��اح ي��وم
الثالثاء املوافق 2015/11/ 17م 4
رسائل واردة وهي:
 رس��ال��ة م��ن ح �ض��رة ص��اح��بال �س �م��و أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ي�ع�ب��ر فيها
عن شكره وتقديره لهدية رئيس
مجلس االم ��ة وال �ت��ي ك��ان��ت محل
قبوله واعتباره.
 -رس � ��ال � ��ة م � ��ن رئ � �ي� ��س ل �ج �ن��ة

ال � �ش� ��ؤون امل ��ال �ي ��ة واالق �ت �ص��ادي��ة
ي� �ط� �ل ��ب ف� �ي� �ه ��ا س � �ح� ��ب ت� �ق ��ري ��ري
ال �ل �ج �ن��ة ال� � �س � ��ادس ع� �ش ��ر ب �ش��أن
ت� �ن� �ظ� �ي ��م ال� � � ��وك� � � ��االت ال� �ت� �ج ��اري ��ة
وال� � �ت � ��اس � ��ع وال � �ع � �ش� ��ري� ��ن ب� �ش ��أن
املناقصات العامة املدرجني على
جدول االعمال ملزيد من الدراسة.
 رسالة من رئيس لجنة حمايةاالموال العامة يؤكد فيها ضرورة
م��راع��اة مجموعة م��ن التوصيات
عند قيام الحكومة ببيع الشركات

التابعة لها او التي تساهم فيها
بصورة مباشرة او غير مباشرة.
 رس ��ال ��ة م ��ن رئ� �ي ��س ال�ل�ج�ن��ةاالس �ك ��ان �ي ��ة ي �ط �ل��ب ف �ي �ه��ا اح��ال��ة
ب � �ع� ��ض االق � � �ت� � ��راح� � ��ات ب� �ق ��وان�ي�ن
امل � ��راف� � �ق � ��ة ال � � ��ى ل� �ج� �ن ��ة ال � �ش � ��ؤون
ال �ت�ش��ري�ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة الب ��داء
ال � ��رأي ف ��ي ال �ص �ي��اغ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة
واعادتها الى اللجنة طبقا لنص
املادة  101من الالئحة الداخلية.

رقم  12لسنة 1963م في شأن الالئحة
الداخلية ملجلس االمة.
التقرير الرابع عشر للجنة املرافق
العامة ع��ن االق�ت��راح بقانون ف��ي شأن
إن � �ش� ��اء م � �ط ��ار دول � � ��ى خ � � ��ارج ح� ��دود
املناطق السكنية.
ال�ت�ق��ري��ر ال��راب��ع وال�ث�م��ان��ون للجنة
امل��راف��ق ال�ع��ام��ة ع��ن االق �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب �ش��أن م �ن��ع ال �ت �ع��ام��ل ال �ت �ج��اري وق��ت
صالة الجمعة.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �س � ��ادس ع� �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
ال � �ش� ��ؤون امل ��ال �ي ��ة واالق� �ت� �ص ��ادي ��ة ع��ن
م �ش��روع ال �ق��ان��ون ب�ت�ن�ظ�ي��م ال��وك��االت
التجارية.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ت� ��اس� ��ع ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ال � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة وال �ق��ان��ون �ي��ة
وامل � � � � � ��درج ب� �ص� �ف ��ة االس � �ت � �ع � �ج� ��ال ع��ن
املرسوم بالقانون رق��م 12لسنة 2008
م بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء
الصادر بالقانون رقم 16لسنة 1960م.
ال �ت �ق��ري��ر ال �ث��ام��ن ع �ش��ر ال�ت�ك�م�ي�ل��ي
ل �ل �ت �ق��ري��ر ال� �ع ��اش ��ر ل �ل �ج �ن��ة ال� �ش ��ؤون
الخارجية واملدرج بصفة االستعجال

شكوى
واحدة
ت � �ض � �م ��ن ك � �ش� ��ف ال � �ع� ��رائ� ��ض
والشكاوى الواردة ملجلس األمة
ب�ج�ل�س�ت��ه امل�ن�ع�ق��دة ص �ب��اح ي��وم
ال �ث�لاث��اء امل��واف��ق 2015/11/17
شكوى واحدة وهي:
 شكوى رقم ( )239مقدمة منمواطنة تتضرر من عدم قبولها
ف��ي جامعة الكويت علما بأنها
من ذوي االحتياجات الخاصة.

ع� ��ن االق� � �ت � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب� �ش ��أن ح�ظ��ر
التعامل مع الكيان الصهيوني.
التقرير السابع والستون التكميلي
للتقرير الخامس عشر للجنة املرافق
ال �ع��ام��ة وامل� � ��درج ب�ص�ف��ة االس�ت�ع�ج��ال
عن امل��رس��وم بالقانون رق��م  119لسنة
2013م ف � ��ي ش � � ��أن ت ��أج� �ي ��ل ت �ش �ك �ي��ل
املجلس البلدي.
ال�ت�ق��ري��ر ال �ث��ال��ث وال �س �ت��ون للجنة
ال � � �ش� � ��ؤون ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة وال � � ��دف � � ��اع ع��ن
االق�ت��راح��ات بقوانني وع��دده��ا خمسة
ف��ي ش ��أن ت�ح��دي��د ال �ع��دد ال ��ذي ي�ج��وز
منحه الجنسية الكويتية سنة 2014
م.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �س � ��ادس ع� �ش ��ر ل�ل�ج�ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن االق � �ت� ��راح
ب �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن ال �ت ��زام األش �خ��اص
االع � �ت � �ب � ��اري � ��ة ال ��وط � �ن � �ي ��ة وال� �ع ��رب� �ي ��ة
واألجنبية ف��ي دول��ة الكويت بأحكام
القانون الدولي لحقوق اإلنسان.
التقرير الحادي والثمانون للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة عن
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن إن �ش��اء هيئة
ع ��ام ��ة م �س �ت �ق �ل��ة ل� ��رؤي� ��ة ه� �ل��ال ش�ه��ر
رمضان وهالل شهر شوال.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� �ث ��ال ��ث ل �ل �ج �ن��ة ش� ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن :
 - 1االق�ت��راح بقانون بشأن إضافة
بند ج��دي��د ب��رق��م  11ال��ى امل��ادة  21من
ال �ق��ان��ون رق��م  3لسنة  2006ف��ي ش��أن
املطبوعات والنشر.
 - 2االق� �ت ��راح�ي�ن ب �ق��ان��ون�ي�ن ب�ش��أن
ت�ع��دي��ل ب�ع��ض أح �ك��ام امل� ��واد ب��إض��اف��ة
فقرة جديدة إلى املادة  2وإضافة بند
جديد برقم  11إلى امل��ادة  21ومادتني
ج��دي��دت�ين ب��رق��م  27م�ك��ررا و 28مكررا
إل��ى ال�ق��ان��ون رق��م  3لسنة 2006م في
ش��أن امل�ط�ب��وع��ات وال�ن�ش��ر وامل��درج�ين
بالتقريرين رق�م��ي  127 126للجنة
الشؤون التشريعية والقانونية.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � ��راب � ��ع ل �ل �ج �ن��ة ش � ��ؤون
التعليم والثقافة واإلرشاد عن:
 - 1ال�ت�ق��ري��ر ال �ح��ادي ع�ش��ر للجنة
ال �ش��ؤون التشريعية وال�ق��ان��ون�ي��ة عن
االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون ب�ش��أن التشجيع
على حفظ القرآن الكريم.
 - 2االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش ��أن
التشجيع على حفظ القرآن الكريم.
 - 3االقتراح بقانون في شأن حفظة
القرآن الكريم .
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �س� ��اب� ��ع ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة
ال� � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن االق � �ت� ��راح
ب� �ق ��ان ��ون ف� ��ي ش � ��أن ال� �ت� �ص ��دي ��ق ع�ل��ى
املعاهدات واالتفاقيات األمنية.
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المجلس يناقش تعديل قانون المناقصات
وتقرير المال العام عن صفقة الداو
تتمة المنشور ص 08
التقرير التاسع واألرب�ع��ون للجنة
املرافق العامة عن االقتراح بقانون في
شأن إنشاء وإدارة وتشغيل املنشآت
النووية لألغراض السلمية.
ال�ت�ق��ري��ر ال �س��اب��ع وال �ع �ش��رون بعد
امل� �ئ ��ة ل �ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والقانونية ع��ن االق �ت��راح بقانون في
ش��أن تجريم م�م��ارس��ة أع�م��ال السحر
والشعوذة.
ال�ت�ق��ري��ر ال�ث��ام��ن وال �س �ت��ون للجنة
املرافق العامة عن :
 - 1االق� � �ت � ��راح �ي��ن ب� �ق ��ان ��ون�ي�ن ف��ي
ش��أن ع��دم ج ��واز ق�ط��ع امل �ي��اه وال�ت�ي��ار
الكهربائي عن
امل �ش �ت��رك�ي�ن إال ب �ع��د ص � ��دور ح�ك��م
قضائي.
 - 2االقتراح بقانون بإضافة مادة
جديدة برقم  3مكررا إلى القانون رقم
 48ل �س �ن��ة 2005م ب� �ش ��أن ت �س��وي��ة
امل� �ب ��ال ��غ امل �س �ت �ح �ق��ة ع �ل��ى امل ��واط �ن�ي�ن
املترتبة
على استهالكهم للكهرباء واملاء.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � � �س � ��ادس وال� �س� �ب� �ع ��ون
ال�ت�ك�م�ي�ل��ي ل �ل �ت �ق��ري��ر ال � �س ��ادس ع�ش��ر
للجنة املرافق العامة عن:
 - 1م � �ش ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب��امل��واف �ق��ة
ع�ل��ى ق��ان��ون ن �ظ��ام ال��رف��ق ب��ال�ح�ي��وان
ل��دول مجلس التعاون ل��دول الخليج
العربية.
 - 2االقتراح بقانون في شأن الرفق
بالحيوان وحقوقه.
 - 3االقتراح بقانون بتجريم اقتناء
أو بيع أو شراء الحيوانات املفترسة.
التقرير التاسع والعشرون للجنة
الشؤون املالية واالقتصادية واملدرج
بصفة االستعجال عن:
 - 1مشروع قانون بشأن املناقصات
العامة.
 - 2االقتراح بقانون بتعديل املادة
ال �ث��ال �ث��ة م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  37لسنة
1964م
في شأن املناقصات العامة.
 - 3االق � � �ت� � ��راح ب� �ق ��ان ��ون ب��إض��اف��ة
م��ادت�ين جديدتني رق��م  56م�ك��ررا و65
مكررا أ
للقانون رق��م  37لسنة 1964م في
شأن املناقصات العامة.
 - 4االقتراح بقانون بإضافة مادة
جديدة برقم  64مكررا للقانون رقم
 37ل � �س � �ن� ��ة 1964م ف � � ��ي ش � ��أن
املناقصات العامة.
 - 5االق�ت��راح بقانون بشأن حماية
املنتجات الوطنية.
 - 6االق � � � �ت� � � ��راح ب� � �ق � ��ان � ��ون ب� �ش ��أن
املناقصات العامة.
 - 7االقتراح بقانون بتعديل بعض
أح�ك��ام ال�ق��ان��ون رق��م  37لسنة 1964م
في
شأن املناقصات العامة.
ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال � �ت� ��اس� ��ع ع� �ش ��ر ل �ل �ج �ن��ة

ال � �ش � ��ؤون ال� �خ ��ارج� �ي ��ة ع� ��ن االق � �ت� ��راح
ب�ق��ان��ون ف��ي ش ��أن إن �ش��اء ق�ل�ادة قائد
اإلنسانية.
التقرير العشرون للجنة الشؤون
الخارجية عن مشروع قانون باملوافقة
ع� �ل ��ى ب� ��روت� ��وك� ��ول ت� �ع ��دي ��ل ات �ف��اق �ي��ة
الجرائم وبعض األفعال األخرى التي
ترتكب على منت الطائرات.
التقرير الحادي والعشرون للجنة
الشؤون الخارجية عن مشروع قانون
ب��امل��واف �ق��ة ع�ل��ى م��ذك��رة ت�ف��اه��م ب�ش��أن
الترتيبات بني حكومة دول��ة الكويت
وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي.
التقرير الثاني وال�ع�ش��رون للجنة
الشؤون الخارجية عن مشروع قانون
باملوافقة على اتفاقية النقل البحري
ال �ت �ج��اري ب�ين ح�ك��وم��ة دول ��ة ال�ك��وي��ت
وحكومة جمهورية تركيا.
التقرير الثالث وال�ع�ش��رون للجنة
الشؤون الخارجية عن مشروع قانون
باملوافقة على الترتيبات بشأن انشاء
قاعدة دعم وعمليات لوجستية بني
حكومة دول��ة ال�ك��وي��ت ممثلة ب��وزارة
ال��دف��اع وح�ك��وم��ة كنداممثلة ب ��وزارة
الدفاع الوطني والقوة الكندية.
التقرير ال��راب��ع وال�ع�ش��رون للجنة
الشؤون الخارجية عن مشروع قانون
باملوافقة على انضمام دول��ة الكويت
إل ��ى ات�ف��اق�ي��ة إن �ش��اء ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��رب�ي��ة
للطيران املدني.
ال �ب �ن��د ال� � �س � ��ادس :ال �ت �ق��ري��ر األول
ل�ل�ج�ن��ة األول ��وي ��ات ب �ش��أن متابعتها
ل �ب��رن��ام��ج ع �م��ل ال �ح �ك��وم��ة خ�ل�ال دور
االن�ع �ق��اد ال �ع��ادي ال�ث��ال��ث م��ن الفصل
التشريعي الرابع عشر:
ال �ب �ن��د ال �س��اب��ع :ط �ل �ب��ات امل�ن��اق�ش��ة:
ط � �ل� ��ب م � �ن ��اق � �ش ��ة م� � �ق � ��دم م� � ��ن ب �ع��ض
األعضاء بشأن التعيينات والترقيات
ال �ت��ي اع �ت �م��ده��ا ال �س �ي��د ن��ائ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل��س ال� � � � � ��وزراء ووزي � � � ��ر ال� �ت� �ج ��ارة
وال�ص�ن��اع��ة ف��ي ال�ف�ت��رة ال�ت��ي عاصرت
االستجواب املقدم من النائب الدكتور
عبدالله محمد الطريجي الستيضاح
س�ي��اس��ة ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ش��أن��ه وت�ب��ادل
الرأي بصدده.
ال�ب�ن��د ال�ث��ام��ن :ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان عن
طلبات التحقيق:
ال �ت �ق��ري��ر ال �ع��اش��ر ل�ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة
األموال العامة بصفتها لجنة تحقيق
عن صفقة الداو كيمكال نظرا لتعلق
امل ��وض ��وع ب �ق �ض��اي��ا ت �خ��ص األم � ��وال
العامة.
التقرير الحادي عشر للجنة حماية
األموال العامة بصفتها لجنة تحقيق
بشأن فحص ومراجعة عالقة الشركة
الكويتية لالستثمار بشركة أدفانتج
لالستثمارات اإلدارية واالقتصادية.
ال � �ب � �ن� ��د ال � � �ت� � ��اس� � ��ع :ك � �ت� ��ب دي � � � ��وان
املحاسبة:
ت �ق ��ري ��ر دي� � � ��وان امل �ح ��اس �ب ��ة ب �ش��أن
تكليف مجلس األم��ة للديوان بإحالة
ت�ق��اري��ر ال�ل�ج��ان ع��ن طلبات التحقيق

ال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن اإلح ��ال ��ة ل�ل�ن�ي��اب��ة إل��ى
ديوان املحاسبة .
البند العاشر :التقرير األول للجنة
ح �ق ��وق اإلن � �س ��ان ع ��ن زي� � ��ارة ال�ل�ج�ن��ة
للمؤسسات اإلصالحية.
ال�ب�ن��د ال �ح��ادي ع �ش��ر :ك �ت��اب وزي��ر
املالية م��رف��ق ب��ه م��ذك��رة ب��رأي الفريق
االق � �ت � �ص� ��ادي ل� � � � ��وزارة امل ��ال� �ي ��ة ح ��ول
مالحظات أعضاء مجلس األمة بشأن
موضوع تنويع مصادر الدخل.
ك �ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس األمة مرفق به تقرير
وزارة الكهرباء واملاء ومعهد الكويت
ل�ل�أب� �ح ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة ب� �ش ��أن ان �ق �ط��اع
التيار الكهربائي في مناطق متفرقة
ب��دول��ة ال�ك��وي��ت ي��وم االرب �ع��اء امل��واف��ق
2015/2/11م.
كتاب نائب رئيس مجلس ال��وزراء
ووزي � ��ر ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ة م��رف��ق
ب � ��ه ت� �ق ��ري ��ر ال� � � ��رد ع� �ل ��ى ال� �ت ��وص� �ي ��ات
الخاصة بجلسة االستجواب املوجه
م��ن ال�ع�ض��و ال��دك�ت��ور ع�ب��دال�ل��ه محمد
الطريجي.
كتاب وزي��ر التربية وزي��ر التعليم
ال �ع ��ال ��ي ب� �ش ��أن ط �ل��ب ت �ش �ك �ي��ل ل�ج�ن��ة
ت�ح�ق�ي��ق ح ��ول ت �ك ��رار ح� ��االت وف �ي��ات
ال �ع �م��ال ف ��ي م� �ش ��روع م��دي �ن��ة ص�ب��اح
السالم الجامعية الشدادية.
ك�ت��اب وزي ��ر ال �ش��ؤون االجتماعية
وال � �ع � �م� ��ل م� ��رف� ��ق ب � ��ه م � ��ذك � ��رة ب �ش ��أن
امل� �خ ��ال� �ف ��ات وال� � �ت� � �ج � ��اوزات م� ��ن ق�ب��ل
رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية
الشفافية الكويتية.
ك �ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس األمة مرفق به تقرير
عقد محطة ال ��زور الشمالية املرحلة
األولى.
ك �ت��اب وزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
ب� �ش ��أن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات وال� �ت ��رق� �ي ��ات او
ال� �ت� �ن� �ق�ل�ات خ �ل ��ال ال � �ف � �ت ��رة ال �س��اب �ق��ة
م�ب��اش��رة ع�ل��ى إس�ت�ق��ال��ة ال�س�ي��د نائب
رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ال� � � � � � � ��وزراء ووزي� � � ��ر
التجارة والصناعة السابق الدكتور
عبداملحسن مدعج املدعج.
ك �ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي� ��ر ال��دول��ة
ل � � � �ش � � ��ؤون م � �ج � �ل� ��س األم � � � � � � ��ة ب � �ش� ��أن
ال�ت�ع�ي�ي�ن��ات وال �ت��رق �ي��ات او التنقالت
خ�ل�ال ال�ف�ت��رة ال�س��اب�ق��ة م�ب��اش��رة على
استقالة السيد نائب رئيس مجلس
ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال �ت �ج��ارة وال�ص�ن��اع��ة
السابق.
ك �ت��اب وزي ��ر ال�ن�ف��ط ووزي� ��ر ال��دول��ة
ل� � �ش � ��ؤون م� �ج� �ل ��س األم � � � ��ة م � ��رف � ��ق ب��ه
رد ال �ح �ك��وم��ة ب �ش��أن ت �ق��ري��ري لجنة
التحقيق ف��ي ت�ج��اوزات هيئة أس��واق
املال رقمي .12
البند الثاني عشر :ما يستجد من
األعمال.

ألف دينار لوكالء الوزارات بعد
انتهاء الخدمة و 750للمساعدين
أح� � � ��ال� � � ��ت ل � �ج � �ن� ��ة ال� � � �ش � � ��ؤون
ال �ت �ش ��ري �ع �ي ��ة ت� �ق ��ري ��ره ��ا األول
ع��ن االق� �ت ��راح ب �ق��ان��ون ف��ي ش��أن
املستحقات امل��ال�ي��ة والتأمينية
ل �ش��اغ �ل��ي ال ��وظ ��ائ ��ف ال �ق �ي��ادي��ة
حال انتهاء الخدمة .وقد عقدت
اللجنة اج�ت�م��اع��ا ل�ه��ذا ال�غ��رض
بتاريخ  2015/11/1حيث تبني
لها أن االق �ت��راح بقانون املشار
ال�ي��ه  -وح�س�ب�م��ا ورد بمذكرته
االيضاحية -يهدف الى معالجة
االشكاالت املالية واالجتماعية
ال�ت��ي ت��واج��ه ش��اغ�ل��ي ال��وظ��ائ��ف
ال�ق�ي��ادي��ة ح��ال ان�ت�ه��اء خدمتهم
ن�ت�ي�ج��ة ال �ف �ج��وة ال �ه��ائ �ل��ة ال�ت��ي
ت�ح��دث ألوض��اع�ه��م امل��ال�ي��ة بعد
ان�ت�ه��اء ال�خ��دم��ة فقد ال تتجاوز
مستحقاتهم التأمينية نصف
ال ��رات ��ب االج �م��ال��ي ال� ��ذي ك��ان��وا
يتقاضونه اث �ن��اء ال�خ��دم��ة بعد
استبعاد كافة ال�ب��دالت واملزايا
ل ��ذل ��ك ن� ��ص االق� � �ت � ��راح ب �ق��ان��ون
على منح مكافأة نهاية خدمة
لكل موظف ق�ي��ادي بعد انتهاء
خ��دم�ت��ه ألي س�ب��ب ع ��دا الفصل
ب��واق��ع امل��رت��ب ال�ش�ه��ري الشامل
ع � � ��ن ك � � ��ل س� � �ن � ��ة م � � ��ن اج � �م� ��ال� ��ي
ع� ��دد س� �ن ��وات ال �خ��دم��ة اض��اف��ة
ال � � ��ى زي� � � � ��ادة م ��ال� �ي ��ة م �ق �ط��وع��ة
تصرف شهريا م��ع مستحقاته
التأمينية وفقا للفئات التالية:
 ألف دينار كويتي لشاغليوظ��ائ��ف (درج� ��ة وك �ي��ل وزارة -
الدرجة املمتازة).
 سبعمائة وخمسون ديناراكويتيا لشاغلي وظائف (درجة
وك� �ي ��ل وزارة م� �س ��اع ��د) .وذل ��ك
ت� �ق ��دي ��را مل ��ا ق ��دم ��وه ف ��ي س�ب�ي��ل
خ� ��دم� ��ة ال � ��وط � ��ن ورف � �ع � ��ة ش��أن��ه
وعمال على رفع الروح املعنوية
ودعهم نحو اإلبداع والتطوير.
عرض عمل اللجنة
ب �ع��د ال �ب �ح��ث وال� ��دراس� ��ة رأت
اللجنة ان فكرة االقتراح بقانون
ت � � � ��دور ح � � ��ول ت � �ك ��ري ��م ش��اغ �ل��ي
ال��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة بترقيتهم
ال��ى ال��درج��ة ال�ت��ال�ي��ة ق�ب��ل إن�ه��اء
خدمتهم وتقرير ميزة مالية لها
وأنها تخلو من شبهة مخالفة
اح � �ك � ��ام ال� ��دس � �ت� ��ور وق� � ��د س �ب��ق
للجنة في دور االنعقاد الثاني
م��ن الفصل التشريعي الحالي

جانب من اجتماع اللجنة التشريعية

ان أع��دت تقريرها رق��م ( )66عن
ثالثة اقتراحات بقوانني بشأن
التعيني في الوظائف القيادية
وش � � � � � � ��روط ش� � �غ � ��ل ال � ��وظ � ��ائ � ��ف
ال�ق�ي��ادي��ة وإن �ش��اء م��رك��ز إلع��داد
وت��أه�ي��ل القياديني وأح�ي��ل هذا
التقرير الى لجنة تنمية املوارد
البشرية الوطنية.
توصيات اللجنة
ل� ��ذل� ��ك رأت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ان م��ن
امل� � �ف� � �ت � ��رض اح � � ��ال � � ��ة االق� � � �ت � � ��راح
ب �ق ��ان ��ون امل � �ع� ��روض ال� ��ى ل�ج�ن��ة
تنمية املوارد البشرية الوطنية
ل � ُ�ي ��درس م ��ع ب�ق�ي��ة االق �ت��راح��ات
التي سبق ان أحيلت اليها وذلك
الرتباط هذه االقتراح جميعها
بموضوع واحد.
رأي اللجنة (التصويت)
وب� � �ع � ��د امل � �ن� ��اق � �ش� ��ة وت� � �ب � ��ادل
اآلراء ان�ت�ه��ت ال�ل�ج�ن��ة بأغلبية
ال �ح��اض��ري��ن م��ن اع �ض��ائ �ه��ا (-4
 )2ال ��ى امل��واف �ق��ة ع �ل��ى االق �ت��راح
بقانون.
رأي األقلية
وانبنى رأي األقلية الرافضة
لالقتراح بقانون على ما شابه
من قصور كونه لم يربط مكافأة
نهاية الخدمة وامل��زاي��ا ال��واردة
ف�ي��ه ب�ت�ق�ي�ي��م األداء وم ��ا ان�ج��زه
ال� �ق� �ي ��ادي خ �ل��ال ف� �ت ��رة خ��دم �ت��ه
ع�لاوة على ان االقتراح بقانون
ل��م ي �ح��دد م �ص��در ه ��ذه االم� ��وال
م � ��ن م� �ي ��زان� �ي ��ة ال � ��دول � ��ة وت �ح��ت
اي ب �ن��د س �ت ��درج ك �م��ا ُي�ف�ت��رض
ع� �ل ��ى م �ج �ل��س األم � � ��ة ع � ��دم س��ن
ت �ش��ري �ع��ات م ��ن ش��أن �ه��ا إره� ��اق
خزينة الدولة خصوصا في ظل
الظروف االقتصادية الراهنة.

وقد نصت مواد القانون على
ما يلي:
م��ادة أول��ى :امل��وظ��ف القيادي
ال � � � ��ذي اس � �ت� ��وف� ��ى م � � ��دة خ ��دم ��ة
مقدارها واليتان على األقل في
ش �غ��ل ال��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة يتم
تعيينه بموجب مرسوم اميري
ف��ي ال��درج��ة التالية م��ن درج��ات
م �ج �م��وع��ة ال��وظ��ائ��ف ال �ق �ي��ادي��ة
للدرجة التي يشغلها في الشهر
ال� �س ��اب ��ق ع� �ل ��ى ت� ��اري� ��خ ان �ت �ه��اء
خ��دم�ت��ه ألي س�ب��ب ع ��دا الفصل
من الخدمة.
مادة ثانية :عند نهاية خدمة
املوظف القيادي  -ألي سبب عدا
الفصل من الخدمة  -يتم منحه
م �ك��اف��أة م��ال�ي��ة م�ق�ط��وع��ة ب��واق��ع
املرتب الشهري الشامل عن كل
س�ن��ة م��ن اج�م��ال��ي ع��دد س�ن��وات
ال�خ��دم��ة ع�ل��ى أال يعتد بكسور
السنة حال تقدير االستحقاق.
م��ادة ثالثة :يستحق املوظف
ال� �ق� �ي ��ادي ع �ن��د ن �ه��اي��ة ال �خ��دم��ة
 ألي س� �ب ��ب ع � ��دا ال� �ف� �ص ��ل م��نال � � �خ� � ��دم� � ��ة  -زي� � � � � � � ��ادة خ� ��اص� ��ة
مقطوعة تصرف شهريا ضمن
م �س �ت �ح �ق��ات��ه ال �ت��أم �ي �ن �ي��ة وف �ق��ا
للفئات التالية:
( 100 - )1د،ك ل �ش��اغ �ل��ي
وظ��ائ��ف (درج� ��ة وك �ي��ل وزارة -
الدرجة املمتازة).
( 750 - )2د.ك ل �ش��اغ �ل��ي
وظ ��ائ ��ف (درج � � ��ة وك� �ي ��ل وزارة
مساعد).
م� � � ��ادة راب � � �ع � ��ة :ع� �ل ��ى رئ �ي��س
مجلس ال � ��وزراء وال � ��وزراء  -كل
ف� �ي� �م ��ا ي� �خ� �ص ��ه  -ت� �ن� �ف� �ي ��ذ ه ��ذا
القانون.
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 50دينارا تودع في خزانة وزارة العدل على سبيل الكفالة شرط لقبول الطعن

الحكومة تحيل على مجلس األمة مرسوما
بتعديل قانون الطعن بالتمييز وإجراءته
أح ��ال م�ج�ل��س ال � ��وزراء ع�ل��ى مجلس
األم � ��ة امل ��رس ��وم رق� ��م  297ل �س �ن��ة 2015
بشأن مشروع قانون بتعديل امل��ادة 11
م��ن ال�ق��ان��ون رق��م  40لسنة  1972بشأن
ح � ��االت ال �ط �ع��ن ب��ال�ت�م�ي�ي��ز وإج� ��راءات� ��ه
وامل ��درج على ج��دول أع�م��ال جلسة بعد
غدالثالثاء تمهيدا إلحالته الى اللجان
املختصة وقد نصت مواده على ما يلي:
م��ادة أول��ى :يستبدل بنص امل��ادة 11
م��ن القانون رق��م  40لسنة  1972املشار
اليه النص التالي:
املادة « :11إذا لم يكن الطعن مرفوعا
من النيابة أو من املحكوم عليه بعقوبة
م�ق�ي��دة ل�ل�ح��ري��ة ي�ج��ب ل�ق�ب��ول��ه ان ي��ودع
رافعة خزانة وزارة العدل مبلغ خمسني
دينارا على سبيل الكفالة وال يقبل قلم
الكتاب تقرير الطعن اذا لم يصحب بما
يثبت اإليداع ويعفى من أداء الكفالة من
يعفى من أداء الرسوم.
وع �ل��ى ادارة ال �ك �ت��اب خ�ل�ال اس �ب��وع
من التقرير بالطعن ضم ملف الدعوى
املطعون في حكمها وإخطار الخصوم
وإرس � � ��ال ال �ط �ع��ن ال� ��ى ن �ي��اب��ة ال�ت�م�ي�ي��ز
مباشرة لتبدي رأيها فيه خ�لال م��دة ال
يتجاوز ستني يوما من تاريخ ارساله
اليها كما يكون لكل م��ن املحكوم عليه
وامل��دع��ي بالحق امل��دن��ي وامل �س��ؤول عنه
ت �ق��دي��م م��ذك��رة ف��ي ال �ط �ع��ن امل ��رف ��وع من
النيابة العامة خالل خمسة عشر يوما
م ��ن ت ��اري ��خ إخ� �ط ��اره وي� �ع ��رض ال�ط�ع��ن
على املحكمة منعقدة في غرفة املشورة
مشفوعا برأي نيابة التمييز فإذا طلبت

ال�ن�ي��اب��ة تمييز ال�ح�ك��م امل�ط�ع��ون ف�ي��ه او
ك��ان��ت ال �ع �ق��وب��ة امل �ح �ك��وم ب �ه��ا ال�ح�ب��س
م��دة ال ت�ق��ل ع��ن س�ن��ة واج �ب��ة ال�ن�ف��اذ او
ك ��ان ال�ح�ك��م االس�ت�ئ�ن��اف��ي امل�ط�ع��ون فيه
ق��د ص��در على خ�لاف حكم محكمة اول
درج� � ��ة ح� � ��ددت امل �ح �ك �م��ة ج �ل �س��ة ل�ن�ظ��ر
الطعن.
وف��ي غ�ي��ر األح� ��وال امل �ش��ار ال�ي�ه��ا في
ال �ف �ق��رة ال �س��اب �ق��ة اذا رأت امل �ح �ك �م��ة ان
الطعن غير مقبول لعيب في الشكل او
ل�ب�ط�لان ف��ي اج ��راءات ��ه او إلق��ام�ت��ه على
غير االس�ب��اب املبينة في امل��ادة الثامنة
من هذا القانون ققرت عدم قبوله بأساب
موجزة تثبت في محضر الجلسة.
وللمحكوم عليه التظلم امام الدائرة
ذات �ه ��ا ال �ت��ي اص � ��درت ق � ��رار ع ��دم ق�ب��ول
ال �ط �ع��ن -ب �ع��ري �ض��ة ت � ��ودع ادارة ك�ت��اب
املحكمة  -خالل ثالثني يوما من تاريخ
ص � ��دوره ول �ل ��دائ ��رة م �ن �ع �ق��دة ف ��ي غ��رف��ة
املشورة إما رفض التظلم وتأييد القرار
امل �ت �ظ �ل��م م �ن��ه ب �ق ��رار غ �ي��ر ق��اب��ل ال�ط�ع��ن
ب ��أس �ب ��اب م ��وج ��زة ت �ث �ب��ت ف ��ي م�ح�ض��ر
الجلسة أو قبول التظلم وتحديد جلسة
لنظر الطعن.
واذا رأت امل�ح�ك�م��ة ان ال�ط�ع��ن جدير
ب��ال �ن �ظ��ر ح� � ��ددت ج �ل �س��ة ل �ن �ظ��ره ول �ه��ا
ف��ي ك��ل ال �ح��االت ان ت��أم��ر ب��وق��ف تنفيذ
العقوبة املقيدة للحرية الى حني الفصل
ف��ي ال�ط�ع��ن وت�ح�ك��م ف�ي��ه ب�غ�ي��ر م��راف�ع��ة
وي � �ج ��وز ل �ه��ا س� �م ��اع اق � � ��وال ال �خ �ص��وم
ونيابة التمييز اذا رأت لزوما لذلك».
م��ادة ثانية :على ال ��وزراء  -ك��ل فيما

نيابة التمييز تبدي
رأيها في الطعن
خالل مدة ال تجاوز
 60يوما من تاريخ
تقديمه
لقطة من احدى جلسات مجلس األمة

يخصه  -تنفيذ هذا القانون ويعمل به
من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ون �ص ��ت امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة ع�ل��ى
م� ��ا ي � �ل ��ي :م� �ن ��ذ ص � � ��دور ال � �ق� ��ان� ��ون رق ��م
 40ل� �س� �ن ��ة 1972ب �ش ��أن ح � ��االت ال�ط�ع��ن
بالتمييز واج��راءات��ه وال ��ذي استحدث
ن �ظ ��ام ال �ط �ع��ن ب �ط��ري��ق ال �ت �م �ي �ي��ز ج��رى
ت �ع��دي��ل ن ��ص امل � ��ادة  11م��رت�ي�ن االول ��ى
ب�م��وج��ب ال �ق��ان��ون رق ��م  46ل�س�ن��ة 1994
ال��ذي اس�ت�ح��دث نظاما ج��دي��دا ملراجعة
ال �ط �ع��ون ب��ال�ت�م�ي�ي��ز ق �ب��ل ن �ظ��ره��ا أم ��ام
املحكمة بجلسة علنية وذل ��ك تخفيفا
ل �ل �ع��بء ع ��ن دوائ � � ��ر م �ح �ك �م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز
وت��وف�ي��را لجهدها ف�ن��اط ال�ق��ان��ون بهذه
ال��دوائ��ر ف�ح��ص ال�ط�ع��ون امل�ح��ال��ة اليها
وذل � � ��ك ب �ن �ظ��ره��ا ام � � ��ام غ ��رف ��ة امل� �ش ��ورة
لتستبعد منها ما كان واض��ح البطالن
لعيب في الشكل او لبطالن في اجراءاته

أو إلق��ام �ت��ه ع �ل��ى أس� �ب ��اب م��وض��وع �ي��ة
ب �ح �ي��ث ال ي �ن �ظ��ر أم � ��ام امل �ح �ك �م��ة س��وى
ال�ط�ع��ون ال�ج��دي��رة بالنظر او امل��رف��وع��ة
ع��ن االح �ك ��ام ف��ي ال �ج��رائ��م ال �ت��ي ال يقل
الحد االقصى للعقوبة فيها عن الحبس
ملدة عشر سنوات وجعلت ق��رار الدائرة
غ�ي��ر ق��اب��ل ل�ل�ط�ع��ن وي�ث�ب��ت ف��ي محضر
ال�ج�ل�س��ة ب��أس�ب��اب م��وج��زة دون حاجة
ل �ح �ض��ور ال �خ �ص��وم او اع�ل�ان �ه��م وذل ��ك
وف� �ق ��ا مل ��ا ج � ��اء ب ��امل ��ذك ��رة االي �ض��اح �ي��ة
ل�ل�ق��ان��ون وال ��ذي ن��ص ف��ي امل ��ادة االول��ى
منه على استبدال نص الفقرة االخيرة
من امل��ادة  11من القانون رق��م  40لسنة
 1972امل �ش��ار ال�ي��ه ب�ف�ق��رات ث�ل�اث وج��اء
التعديل الثاني بموجب القانون رقم 4
لسنة  2003والذي نص في املادة االولى
م�ن��ه ع�ل��ى ان ي�س�ت�ب��دل ب�ن��ص ال�ف�ق��رت�ين
الثالثة والرابعة من امل��ادة  11من املادة

 11م ��ن ال �ق ��ان ��ون رق� ��م  40ل �س �ن��ة 1972
ف�ق��رت��ان ج��دي��دت��ان أوج�ب�ت��ا ع��رض كافة
الطعون على الدائرة الجزائية منعقدة
ف��ي غ��رف��ة امل �ش��ورة لتفصل فيها ب�ق��رار
وف �ق��ا مل��ا س �ل��ف م��ع اس �ت �ب �ع��اد ال�ط�ع��ون
امل�ق��ام��ة ع�ل��ى غ�ي��ر األس �ب��اب امل�ب�ي�ن��ة في
امل � � ��ادة ال �ث��ام �ن��ة م ��ن ال� �ق ��ان ��ون رق � ��م 40
لسنة  1972سالف الذكر فتعرض على
امل�ح�ك�م��ة ح��رص��ا ع �ل��ى ات��اح��ة ال�ف��رص��ة
ل �ل �ط ��اع ��ن ل � �ش ��رح وج � �ه ��ة ن � �ظ ��ره ف�ي�م��ا
تضمنه طعنه من اسباب امام املحكمة
على حد ما ورد في املذكرة االيضاحية
للقانون رق��م  4لسنة  2003امل�ش��ار اليه
ك�م��ا اج ��از ال�ت�ع��دي��ل للغرفة ع�ن��د اح��ال��ة
الطعن الى الجلسة ان تأمر بوقف تنفيذ
العقوبة املقيدة للحرية الى حني الفصل
في الطعن وذلك بموجب الفقرة االخيرة
املعدلة من املادة  11املذكورة.

ويهدف مشروع القانون املرفق الى
ت�لاف��ي م��ا كشف عنه التطبيق العملي
من ص��دور ق��رارات من املحكمة منعقدة
ف ��ي غ ��رف ��ة امل � �ش ��ورة ب �ع ��دم ال �ق �ب ��ول ف��ي
ح� ��االت رؤي ان ��ه م��ن األص �ل��ح ل�ل�ع��دال��ة
ت �ح��دي��د ج �ل �س��ة ل �ن �ظ��ر ط �ع��ون �ه��ا ام ��ام
املحكمة وذل��ك اذا طلبت نيابة التمييز
تمييز الحكم او كانت العقوبة املحكوم
بها الحبس مدة ال تقل عن سنة واجبة
ال� �ن� �ف ��اذ او ك � ��ان ال �ح �ك ��م االس �ت �ئ �ن��اف��ي
املطعون فيه قد صدر على خالف حكم
محكمة اول درجة كما رؤي ايضا اعطاء
املحكوم عليه الحق في التظلم  -في غير
ال�ح��االت املتقدمة  -م��ن ق��رار ع��دم قبول
الطعن امام الدائرة ذاتها التي اصدرته
في غرفة املشورة وذلك خالل مدة ثالثني
ي��وم��ا م��ن ت��اري��خ ص ��دوره وي�ك��ون لهذه
االخ �ي��رة رف�ض��ه وت��أي�ي��د ال �ق��رار املتظلم
م�ن��ه ب �ق��رار غ�ي��ر ق��اب��ل ل�ل�ط�ع��ن او ق�ب��ول
ال�ت�ظ�ل��م وت �ح��دي��د ج�ل�س��ة ل�ن�ظ��ر ال�ط�ع��ن
ب �ه��دف ات ��اح ��ة ف��رص��ة اخ �ي ��رة ل�ل�ص��ادر
ض��ده ال�ق��رار لعرض وجهة نظره او ما
قد يكون لديه من مستندات مؤيدة لها
على املحكمة.
هذا وقد رؤي  -نظرا لسابقة تعديل
بعض فقرات امل��ادة  11من القانون رقم
 40لسنة  1972املشار اليه اكثر من مرة
 ان يتم استبدال النص امل��ذك��ور كامالوذل��ك ضبطا ألح�ك��ام��ه وت�ح��دي��دا لعدد
فقراته وسهولة تطبيقه.

مشروع قانون بحظر التجمهر في أماكن محاكمة المتهمين

 3سنوات الحبس وغرامة  3000دينار
للمتجمهرين داخل أو حول دور العدالة
أحال مجلس الوزراء على مجلس
األم� � ��ة م � �ش� ��روع ال� �ق ��ان ��ون ب �ت �ع��دي��ل
بعض أحكام قانون الجزاء الصادر
بالقانون رقم  16لسنة  1960ونصت
مواده على ما يلي:
م��ادة أول��ى :تضاف م��ادة جديدة
ب��رق��م  146م �ك��ررا ك�م��ا ي �ض��اف بند
ب��رق��م س ��ادس ��ا ل �ل �م��ادة  223وف �ق��رة
اخ �ي��رة ل�ل�م��ادة  251ل�ق��ان��ون ال�ج��زاء
املشار اليه نصوصها كالتالي:
م� � � � ��ادة  146م� � � �ك � � ��ررا« :ي� �ع ��اق ��ب
ب ��ال� �ح� �ب ��س م � � ��دة ال ت� � �ج � ��اوز ث�ل�اث

س �ن��وات وب �غ��رام��ة ال ت �ج��اوز ث�لاث��ة
آالف دي� � �ن � ��ار أو ب � ��إح � ��دى ه ��ات�ي�ن
العقوبني كل من اشترك في تجمهر
من خمسة أشخاص فأكثر داخل أو
ح��ول دور ال�ع��دال��ة أو األم��اك��ن التي
تجري فيها محاكمة أح��د املتهمني
أو توقيفهم أو التحقيق معهم أو
حبسهم وك��ان م��ن ش��أن ذل��ك عرقلة
سير العدالة أو التأثير على القضاة
أو أعضاء النيابة العامة أو اإلدارة
العامة للتحقيقات التخاذ إجراءات
م�خ��ال�ف��ة ل�ل�ق��ان��ون أو االم �ت �ن��اع عن

اتخاذ اجراءات يقضي بها القانون
أو لالحتجاج على حكم قضائي أو
قرار صادر منهم.
وت �ك��ون ال�ع�ق��وب��ة ال�ح�ب��س م��دة ال
ت �ج��اوز خ �م��س س �ن��وات وغ ��رام ��ة ال
تجاوز خمسة آالف دينار أو بإحدى
ه��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ين اذا ت��رت��ب على
ال�ت�ج�م�ه��ر اق �ت �ح��ام أي م��ن األم��اك��ن
املشار إليها في الفقرة السابقة.
ف��إذا ت��رت��ب على االق�ت�ح��ام إت�لاف
أي من ه��ذه األماكن أو محتوياتها
أو ال �ت �ع��دي ب��ال �ق��ول أو ال�ف�ع��ل على

أي م��ن أع �ض��اء ال�س�ل�ط��ة القضائية
أو اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�ت�ح�ق�ي�ق��ات أو
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب � �ه� ��ذه ال � �ج � �ه ��ات ت �ك��ون
ال �ع �ق��وب��ة ال �ح �ب��س م � ��دة ال ت �ج��اوز
س �ب��ع س� �ن ��وات وغ� ��رام� ��ة ال ت �ج��اوز
عشرة آالف دينار أو بإحدى هاتني
العقوبتني.
وت �ض��اع��ف ال �ع �ق��وب��ة امل�ن�ص��وص
عليها في الفقرات السابقة اذا كان
الجاني يحمل سالحا».
م ��ادة  223ب�ن��د س��ادس��ا :س��ادس��ا
«إذا وق �ع��ت ن�ت�ي�ج��ة ادع� ��اء ال�ج��ان��ي

أنه من رج��ال الشرطة أو أنه يشغل
وظيفة لها سلطة ضبط املخالفات
وتحرير املحاضر وإبالغ السلطات
املختصة».
م��ادة  251فقرة أخيرة« :ويعاقب
بالحبس مدة ال تجاوز ثالث سنوات
وبغرامة ال تجاوز خمسمائة دينار
أو ب ��إح ��دى ه��ات�ي�ن ال �ع �ق��وب �ت�ين كل
من تسبب بغير عمد في إغ��راق أي
وسيلة من وسائل النقل البحري أو
إتالفها وكان ذلك ناشئا عن رعونة
أو تفريط أو إهمال أو عدم انتباه أو

عدم مراعاة للوائح فإذا ترتب على
ذلك موت شخص أو اصابته بأذى
بليغ كانت العقوبة الحبس مدة ال
ت �ج��اوز خ �م��س س �ن��وات وغ ��رام ��ة ال
تجاوز ثالثة آالف دينار أو بإحدى
هاتني العقوبتني».
م� ��ادة ث��ان �ي��ة :ع �ل��ى ال� � ��وزراء  -كل
فيما يخصه  -تنفيذ ه��ذا القانون
وي �ع �م��ل ب ��ه م ��ن ت ��اري ��خ ن� �ش ��ره ف��ي
الجريدة الرسمية.
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التشريعية :السماح للمسجون بزيارة
ذويه لمدة  48ساعة
أنجزت لجنة الشؤون التشريعية
ت �ق��ري��ره��ا ب �ش��أن االق� �ت ��راح ب�ق��ان��ون
ب ��إض ��اف ��ة م � ��ادة ب ��رق ��م ( 90م� �ك ��ررا)
ال ��ى ال �ق��ان��ون رق ��م  26ل �س �ن��ة 1962
بتنظيم السجون قد عقدت اللجنة
ل� �ه ��ذا ال � �غ� ��رض اج �ت �م ��اع ��ا ب �ت��اري��خ
 2015/11/1حيث تبني لها ان الهدف
من االقتراح بقانون  -وحسبما جاء
في مذكرته االيضاحية -هو السماح
للسجني ال��ذي يقضي م��دة الحبس
بزيارة ذويه وفقا لضوابط محددة
ي �ص��دره��ا وزي ��ر ال��داخ�ل�ي��ة وال�غ��اي��ة
م ��ن ذل� ��ك ان ال �س �ج�ي�ن  -رج�ل��ا ك��ان
او ام��رأة  -ق��د ي�ك��ون ل��ه زوج واوالد
ويحتاج ال��ى االلتقاء بهم من وقت
آلخر ملتابعة شؤونه والتعرف على
اح �ت �ي��اج��ات �ه��م او ع �ض��و ف ��ي اس ��رة
ي��رغ��ب ب��االل �ت �ق��اء ب ��أف ��راده ��ا ال��ذي��ن
ه ��م اب � ��واه واخ� ��وت� ��ه .وب �ع��د ال�ب�ح��ث
وال��دراس��ة تبني للجنة ان االق�ت��راح
بقانون املشار اليه فكرته نبيلة ألنه
ي�ح��اف��ظ ع�ل��ى ك�ي��ان االس ��رة وي�ق��وي
اواصرها وهو ما أكده الدستور في
املادة ( )9منه التي تنص على أن:
األس ��رة أس ��اس املجتمع قوامها
الدين واألخالق وحب الوطن يحفظ
ال�ق��ان��ون كيانها وي �ق��وي اواص��ره��ا
ويحمي في ظلها األمومة والطفولة.
وق � ��د ج � � ��اءت ص �ي ��اغ ��ة االق � �ت� ��راح
ب� � �ق � ��ان � ��ون امل � � � �ع� � � ��روض م �ن �ض �ب �ط��ة

وم� � �ح � ��ددة وت� �س� �ت� �ن ��د ال� � ��ى اس� �ب ��اب
م �ق �ب��ول��ة وف� �ق ��ا ل �ن ��ص امل � � ��ادة ()97
م � ��ن ال�ل��ائ � �ح� ��ة ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة مل �ج �ل��س
األم� � � ��ة خ� ��اص� ��ة ان ه� � ��ذه ال ��رخ �ص ��ة
االس� �ت� �ث� �ن ��ائ� �ي ��ة ل �ل �س �ج�ي�ن ت �خ �ض��ع
مل � ��ا ي� �ض� �ع ��ه وزي � � � ��ر ال� ��داخ � �ل � �ي� ��ة م��ن
ش��روط وض��واب��ط واج� ��راءات الزم��ة
للتصريح بها ينظمها قرار يصدر
منه في هذا الشأن.
توصيات اللجنة
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
أوردت اللجنة مالحظات عدة حول
االق �ت��راح ب�ق��ان��ون امل �ش��ار ال�ي��ه حتى
ت� �ك ��ون ت �ح��ت ن �ظ��ر وب� �ص ��ر ال�ل�ج�ن��ة
املختصة وتتلخص فيما يلي:
 تطبيق االقتراح بقانون ينطويعلى محاذير لذلك يجب عدم قصر
االس �ت �ث �ن ��اء ع �ل��ى م��رت �ك �ب��ي ج��رائ��م
أم��ن الدولة فقط بل يجب ان يشمل
فئات اخرى ملرتكبي جرائم االرهاب
والقتل واملخدرات وأي جرائم اخرى
تشكل خ�ط��ورة على األم��ن واألم��ان
وت�ت�م��اث��ل ف��ي ج�س��ام�ت�ه��ا وخ �ط��ورة
مرتكبيها مع الجرائم املاسة بأمن
الدولة.
 ضرورة إعداد احصائية ملعرفةع��دد ال�س�ج�ن��اء ل�ل��وق��وف ع�ل��ى ق��درة
وزارة ال��داخ �ل �ي��ة وام �ك��ان��ات �ه��ا ف��ي
تنفيذ هذا القانون.

جانب من اجتماع سابق اللجنة التشريعية

 ك�م��ا أوض �ح��ت ال�ل�ج�ن��ة ان ه��ذهال ��رخ� �ص ��ة االس �ت �ث �ن ��ائ �ي ��ة ال� � � ��واردة
ب ��االق� �ت ��راح امل� �ش ��ار ال� �ي ��ه ال ت�ت�ع�ل��ق
بالخلوة الشرعية للسجناء وإنما
ت�ن�ظ��م زي� ��ارة ال�س�ج�ين ل��ذوي��ه وف�ق��ا
ل �ل �ش��روط وال �ض��واب��ط واالج� � ��راءات
ال� �ت ��ي ي� �ص ��در ب �ه��ا ق� � ��رار م� ��ن وزي� ��ر
الداخلية.
رأي اللجنة (التصويت)
بعد ت�ب��ادل اآلراء انتهت اللجنة
ب ��أغ� �ل� �ي� �ب ��ة آراء ال � �ح� ��اض� ��ري� ��ن م��ن
اعضائها الى املوافقة على االقتراح
بقانون املشار اليه ( )1-5من حيث
الفكرة واحالته الى اللجنة املختصة
ل��دراس �ت��ه دراس � ��ة م�س�ت�ف�ي�ض��ة على
ضوء املالحظات السابق ذكرها.

رأى االقلية
وق ��د ان�ب�ن��ى رأي االغ�ل�ب�ي��ة غير
املوافقة على االقتراح بقانون على
ان ي �ت��م م �ن��ح ال��رخ �ص��ة ب��ال��زي��ارة
ل�ج�م�ي��ع ال �س �ج �ن��اء دون اس�ت�ث�ن��اء
على اعتبار انه حق انساني يجب
ان يؤخذ بعني االعتبار.
ون�ص��ت م ��واد ال�ق��ان��ون ع�ل��ى ما
يلي:
مادة أولى :تضاف الى القانون
رق��م ( )26لسنة  1962امل�ش��ار اليه
م � ��ادة ج ��دي ��دة ب ��رق ��م ( 90م �ك ��ررا)
نصها اآلتي:
مادة ( 90مكررا):
في غير الجرائم املتعلقة بأمن
ال � ��دول � ��ة امل � �ن � �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
ال� �ق ��ان ��ون رق� ��م ( )31ل �س �ن��ة 1970

املشار اليه يجوز لوزير الداخلية
ان ي�س�م��ح ل�ل�م�ح�ك��وم ع�ل�ي��ه ال ��ذي
يقضي عقوبة الحبس بناء على
ط �ل��ب خ �ط��ي م �ن��ه ب ��إج ��ازة دوري ��ة
لزيارة ذويه ال تجاوز مدتها ()48
س��اع��ة بحيث ال تقل امل��دة ب�ين كل
اج��ازة واخ��رى عن ثالثة اشهر اذا
ك��ان ق��د ق�ض��ى رب��ع امل ��دة املحكوم
ب�ه��ا ع�ل�ي��ه وك� ��ان خ�ل�ال ه ��ذه امل��دة
ح �س��ن ال �س �ي��ر وال� �س� �ل ��وك وي �ض��ع
وزي��ر الداخلية ش��روط وض��واب��ط
هذا الترخيص واج��راءات تنفيذه
وجزاء استخدامه في غير الغرض
املخصص له.
ون� �ص ��ت امل� ��ذك� ��رة االي �ض��اح �ي��ة
على ما يلي :حرص الدستور على
ان ي�ح�ف��ظ ال �ق��ان��ون ك �ي��ان االس ��رة
ويقوي اواص��ره��ا وذل��ك في امل��ادة
ال� �ت ��اس� �ع ��ة ال � �ت ��ي ن� �ص ��ت ع� �ل ��ى ان
االس � ��رة اس� ��اس امل�ج�ت�م��ع ق��وام�ه��ا
ال� ��دي� ��ن واالخ � �ل� ��اق وح � ��ب ال ��وط ��ن
ي�ح�ف��ظ ال �ق��ان��ون ك �ي��ان �ه��ا وي �ق��وي
اواص � � ��ره � � ��ا وي � �ح � �م ��ي ف � ��ي ظ �ل �ه��ا
االمومة والطفولة.
ومل ��ا ك ��ان ال �س �ج�ين ،ف��ي الكثير
م��ن ال� �ح ��االت رب أس� ��رة ل��ه زوج��ة
واوالد ويحتاج ال��ى االلتقاء بهم
م��ن وق ��ت الخ ��ر مل�ت��اب�ع��ة ش��ؤون�ه��م
وال�ت�ع��رف على احتياجاتهم واذا
ل��م ي�ك��ن رب اس ��رة ف�ه��و ع�ض��و في

اس ��رة ي��رغ��ب ب��االل �ت �ق��اء ب��اف��راده��ا
الذين هم اب��واه واخواته واخوانه
ل��ذل��ك ج� ��اءت ف �ك��رة ه ��ذا االق �ت��راح
ب �ق��ان��ون ال �س �م��اح ل�ل�س�ج�ين ال ��ذي
يقضي م��دة الحبس بزيارة ذويه
وفقا لضوابط محددة ووفقا لهذا
االقتراح تضاف مادة جديدة برقم
 90مكررا الى القانون رقم  26لسنة
 1962ب �ت �ن �ظ �ي��م ال� �س� �ج ��ون ت�ن��ص
على انه في غير الجرائم املتعلقة
ب��ام��ن ال ��دول ��ة امل �ن �ص��وص عليها
ف��ي ال �ق��ان��ون رق ��م  31ل�س�ن��ة 1970
املشار اليه ،يجوز لوزير الداخلية
ان ي�س�م��ح ل�ل�م�ح�ك��وم ع�ل�ي��ه ال ��ذي
يقضي عقوبة الحبس بناء على
ط �ل��ب خ �ط��ي م �ن��ه ب ��اج ��ازة دوري ��ة
لزيارة ذوي��ة ال تجاوز مدتها 48
س��اع��ة بحيث ال تقل امل��دة ب�ين كل
اج��ازة واخ��رى عن ثالثة اشهر اذا
ك��ان ق��د ق�ض��ى رب��ع امل ��دة املحكوم
ب�ه��ا ع�ل�ي��ه وك� ��ان خ�ل�ال ه ��ذه امل��دة
ح �س��ن ال �س �ي��ر وال� �س� �ل ��وك وي �ض��ع
وزي��ر الداخلية ش��روط وض��واب��ط
هذا الترخيص واج��راءات تنفيذه
وجزاء استخدامه في غير الغرض
املخصص له.

تحديد موعد لتقديم دعاوى مخالفة للمرئي والمسموع
أنجزت لجنة الشؤون التشريعية
تقريرها الثاني عن االقتراح بقانون
ب�ش��أن اض��اف��ة م��ادة ب��رق��م  17مكررا
للقانون رق��م  61لسنة  2007بشأن
اإلعالم املرئي واملسموع.
وقد عقدت اللجنة اجتماعا لهذا
ال�غ��رض بتاريخ  2015/11/1حيث
تبني لها أن االقتراح بقانون املشار
اليه يهدف  -وحسبما ورد بمذكرته
االي �ض��اح �ي��ة  -ال ��ى ت �ح��دي��د م�ي�ع��اد
لتقديم الدعاوى الجزائية الناتجة
ع� ��ن م �خ��ال �ف��ة ال � �ق� ��ان� ��ون رق � ��م ()61
ل�س�ن��ة  2007ب �ش��أن اإلع �ل��ام امل��رئ��ي
وامل �س �م��وع وك ��ذل ��ك ت �ح��دي��د م�ي�ع��اد
ل�ت�ق��دي��م ال ��دع ��اوى امل��دن �ي��ة الناشئة
عنه سواء بالطريق املباشر أو بعد
ان �ق �ض��اء ال ��دع ��وى ال �ج��زائ �ي��ة أس��وة
بقانون املطبوعات والنشر.
موضوع االقتراح
ه � ��ذا وق � ��د اس �ت �ع ��رض ��ت ال �ل �ج �ن��ة

االق �ت��راح ب�ق��ان��ون امل�ش��ار ال�ي��ه حيث
رأت انه مستوفيا لألوضاع املقررة
باملادة ( )97من الالئحة وانه مكون
من ( )3م��واد أهمها تضمن اضافة
م � ��ادة ب ��رق ��م ( 17م � �ك� ��ررا) ل �ل �ق��ان��ون
رق��م ( )61ل�س�ن��ة 2007بشأن االع�لام
املرئي واملسموع تنص على تحديد
م�ي�ع��اد ل�س�ق��وط ال��دع��وى ال�ج��زائ�ي��ة
ع��ن ال�ج��رائ��م امل�ن�ص��وص عليها في
ه� ��ذا ال �ق ��ان ��ون ودع� � ��وى ال�ت�ع��وي��ض
وع ��ال ��ج م �س��أل��ة اذا ك��ان��ت ال��دع��وى
الجزائية قائمة فإن امليعاد يبدأ من
ت��اري��خ ان�ق�ض��ائ�ه��ا أو ص ��دور حكم
نهائي فيها.
عرض عمل اللجنة
وب� �ع ��د ال �ب �ح��ث وال � ��دراس � ��ة ت�ب�ين
ل�ل�ج�ن��ة ان االق � �ت� ��راح ب �ق��ان��ون جيد
ال� �ف� �ك ��رة ن � �ظ� ��را ل �ط �ب �ي �ع��ة ال� �ج ��رائ ��م
املنصوص عليها في قانون اإلعالم
امل ��رئ ��ي وامل� �س� �م ��وع وامل �ت �م��اث �ل��ة م��ع

ال � �ج� ��رائ� ��م امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
قانون النشر واملطبوعات.
ل � � � � ��ذا وج � � � � ��ب ت � � �ح � ��دي � ��د م � �ي � �ع� ��اد
لسقوط ال��دع��وى الجزائية ودع��وى
ال� �ت� �ع ��وي ��ض ب ��امل� �ي� �ع ��اد ال � � � ��وارد ف��ي
قانون النشر واملطبوعات.
ك�م��ا رأت اللجنة اس�ت�ب��دال كلمة
ال �ن �ش��ر ب�ك�ل�م��ة ال �ب��ث وح� ��ذف ح��رف
ال�ب��اء ال ��وارد بكلمة بميعاد لضبط
ال �ص �ي��اغ��ة ال �ق��ان��ون �ي��ة وذل� � ��ك ع�ل��ى
النحو التالي:
ت �س �ق��ط ال� ��دع� ��وى ال �ج ��زائ �ي ��ة ع��ن
ال � �ج� ��رائ� ��م امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون إذا ل � ��م ي� �ت ��م اب �ل��اغ
ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ع�ن�ه��ا خ�ل�ال ث�لاث��ة
أش �ه��ر م ��ن ت ��اري ��خ ال �ن �ش��ر وت�س�ق��ط
دع��وى التعويض اذا لم يتم رفعها
خ �ل��ال س �ن��ة م ��ن ت ��اري ��خ ال �ن �ش��ر م��ا
ل ��م ت �ك��ن ال ��دع ��وى ال �ج��زائ �ي��ة ق��ائ�م��ة
ف�ي�ب��دأ بميعاد ال�س�ق��وط م��ن ت��اري��خ
انقضائها أو صدور حكم نهائي.

ليكون النص كالتالي:
ت �س �ق��ط ال� ��دع� ��وى ال �ج ��زائ �ي ��ة ع��ن
الجرائم املنصوص عليها ف��ي هذا
ال �ق��ان��ون اذا ل��م ي �ت��م اب �ل�اغ ال�ن�ي��اب��ة
ال� �ع ��ام ��ة ع �ن �ه��ا خ �ل��ال ث�ل�اث ��ة اش �ه��ر
م ��ن ت ��اري ��خ ال� �ب ��ث وت �س �ق��ط دع ��وى
التعويض اذا ل��م يتم رفعها خالل
س �ن��ة م ��ن ت ��اري ��خ ال �ب ��ث م ��ا ل ��م ت�ك��ن
ال� ��دع� ��وى ال �ج ��زائ �ي ��ة ق��ائ �م��ة ف �ي �ب��دأ
ميعاد السقوط من تاريخ انقضائها
أو صدور حكم نهائي.
رأي اللجنة (التصويت)
وب� �ع ��د امل �ن��اق �ش��ة وت � �ب� ��ادل اآلراء
ان � �ت � �ه� ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ب ��أغ� �ل� �ب� �ي ��ة آراء
ال � �ح� ��اض� ��ري� ��ن م � ��ن اع� �ض ��ائ� �ه ��ا ال ��ى
املوافقة على االقتراح بقانون ()1-5
بعد التعديل املشار اليه سلفا.
رأي األقلية
وان �ب �ن ��ى رأي االق �ل �ي ��ة ال��راف �ض��ة

ل�لاق�ت��راح ب�ق��ان��ون على ع��دم وج��ود
جدوى من التعديل املقترح.
وقد نص االقتراح على ما يلي:
م� � ��ادة اول � � ��ى :اض ��اف ��ة م� � ��ادة (17
مكررا):
ت �س �ق��ط ال� ��دع� ��وى ال �ج ��زائ �ي ��ة ع��ن
ال � �ج� ��رائ� ��م امل� �ن� �ص ��وص ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون اذا ل � ��م ي� �ت ��م اب �ل��اغ
ال�ن�ي��اب��ة ال �ع��ام��ة ع�ن�ه��ا خ�ل�ال ث�لاث��ة
اش �ه��ر م ��ن ت ��اري ��خ ال �ن �ش��ر وت�س�ق��ط
دع��وى التعويض اذا لم يتم رفعها
خ �ل��ال س �ن��ة م ��ن ت ��اري ��خ ال �ن �ش��ر م��ا
ل ��م ت �ك��ن ال ��دع ��وى ال �ج��زائ �ي��ة ق��ائ�م��ة
ف�ي�ب��دأ بميعاد ال�س�ق��وط م��ن ت��اري��خ
انقضائها أو صدور حكم نهائي.
م � � ��ادة ث� ��ان � �ي� ��ة :ي �ل �غ��ى ك� ��ل ح�ك��م
يتعارض مع أحكام هذا القانون.
م��ادة ث��ال�ث��ة :على رئ�ي��س مجلس
الوزراء والوزراء  -كل فيما يخصه-
تنفيذ ه��ذا ال�ق��ان��ون وي�ع�م��ل ب��ه من
تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ون � �ص� ��ت امل� � ��ذك� � ��رة االي� �ض ��اح� �ي ��ة
ع �ل��ى م ��ا ي� �ل ��ي :مل ��ا ك � ��ان ال� �ن ��ص ف��ي
ق��ان��ون امل��رئ��ي وامل �س �م��وع ل��م يحدد
ميعادا لسقوط ال��دع��اوى الجزائية
ع��ن ج��رائ��م امل��رئ��ي وامل �س �م��وع وك��ذا
دع� � ��اوى ال �ت �ع��وي��ض ال �ن��اش �ئ��ة عنه
ف� �س� �ك ��وت امل� � �ش � ��رع ج� �ع ��ل ال �ب �ع��ض
ي� ��أخ� ��ذون م �ن��ه س �ه �م��ا ع �ل��ى رق� ��اب
االف��راد خاصة ف��ي ظ��ل ع��دم تحديد
مدة لتقديم الدعوى الجزائية االمر
الذي يقتضي تحديد موعد لتقديم
ال� ��دع� ��اوى ال �ج��زائ �ي��ة ال �ن��ات �ج��ة ع��ن
إس� ��اءة اس �ت �خ��دام ال �ح��ق ف��ي امل��رئ��ي
وامل �س �م ��وع ب �م �خ��ال �ف��ة أي ن ��ص من
املواد املبينة به وكذا تحديد ميعاد
ل�ت�ق��دي��م ال ��دع ��اوى امل��دن�ي��ة الناشئة
عنه سواء بالطريق املباشر أو بعد
ان �ق �ض��اء ال ��دع ��وى ال �ج��زائ �ي��ة أس��وة
بقانون املطبوعات والنشر.
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اعتبر أن توزيع أكثر من  20ألف وحدة انفراجة كبيرة للقضية

العدواني :السلطتان نجحتا في حل
األزمة اإلسكانية
السلطتان نجحتا ف��ي ح��ل اكبر
قضية تشغل الشارع الكويتي هذا
م��ا أك��ده ال�ن��ائ��ب عبدالله ال�ع��دوان��ي
ل�ب��رن��ام��ج ب�لا ح�ص��ان��ة وال ��ذي ي��ذاع
على قناة املجلس مؤكدا ان توزيع
اك� �ث ��ر م� ��ن  20أل � ��ف وح� � ��دة س�ك�ن�ي��ة
ف ��ي غ �ض��ون ع��ام�ي�ن ح �ق��ق ان �ف��راج��ة
ك�ب�ي��رة ف��ي املشكلة االس�ك��ان�ي��ة ورد
ع�ل��ى م��ن ي�ه��اج��م ه ��ذا االن �ج ��از ب��أن
التوزيعات ورقية بقوله :إن التوزيع
على املخطط ال�ت��زام��ا م��ن الحكومة
ب� �ج ��دول زم �ن��ي ل�ت�س�ل�ي��م ال ��وح ��دات
وهو ما لم يكن متاحا في السابق.
وط � ��ال � ��ب ال� � �ع � ��دوان � ��ي م � ��ن ي �ق ��وم
ب�ت�ق�ي�ي��م امل �ج �ل��س ال �ح��ال��ي ب��ال �ت��زام
الواقعية من خالل االخذ باالعتبار
ان� � � �ج � � ��ازات امل� �ج� �ل ��س ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
والرقابية والتي لم تتحقق في اي
من املجالس السابقة.
ك � �م ��ا أك � � ��د ال� � �ع � ��دوان � ��ي ض � � ��رورة
ان ي � �ق ��وم وزي � � ��ر ال � �ت � �ج� ��ارة ب� � ��دوره
مل��واج �ه��ة ج �ش��ع ال �ت �ج��ار وم�ك��اف�ح��ة
غ�ل�اء االس �ع��ار م�ع��رب��ا ع��ن اع�ت�ق��اده
ع ��ن وج� ��ود م �س��اء ل��ة ق ��ادم ��ة ل��وزي��ر
ال�ت�ج��ارة اذا ل��م ينجح ف��ي التعامل
مع هذا امللف.
وف��ي تفاصيل ح��دي��ث ال�ع��دوان��ي
في برنامج بال حصانة قال النائب
ع�ب��دال�ل��ه ال �ع��دوان��ي ان ت��وزي��ع اكثر
م � ��ن  20أل � � ��ف وح� � � ��دة س �ك �ن �ي ��ة ف��ي
غضون عامني يعكس نجاحا كبيرا
مل �ج �ل��س االم � ��ة وال �ح �ك��وم��ة ف ��ي حل
اكبر قضية تشغل الشارع الكويتي
وفقا لالستطالع الذي اجراه مكتب
املجلس وال��ذي ج��اءت فيه القضية
االس � �ك� ��ان � �ي� ��ة ع� �ل ��ي رأس امل� �ط ��ال ��ب
الشعبية من السلطتني.
وت � � � � ��اب � � � � ��ع ان� � � � � � ��ه ت � � �ل � � �م� � ��س ه � � ��ذه
االحتياجات الشعبية منذ ترشحه
ب�ض�م��ه ق�ض��اي��ا االس �ك��ان والتعليم
والصحة ال��ى برنامجه االنتخابي
معتبرا ان نجاح املجلس بالتعاون
م��ع ال�ح�ك��وم��ة ف��ي ح�ل�ح�ل��ة القضية
االس �ك��ان �ي��ة ان �ج��از ي�ح�س��ب لجميع
االعضاء وليس لنائب بعينه.
وت ��اب ��ع ان ال �ق �ض �ي��ة االس �ك��ان �ي��ة
مشكلة م��ر عليها ع�ق��ود م��ن ال��زم��ن
دون ح��ل وان ال�ت��وزي�ع��ات ال�ت��ي تتم
على املخطط هي التزام امام املواطن
ب��ال �ف �ت��رة ال��زم �ن �ي��ة ال �ت��ي سيحصل
فيها قسيمة.
وفيما يتعلق بمشاركة القطاع
ال �خ��اص ف��ي ان �ش��اء امل ��دن ال�ج��دي��دة
اوض� � ��ح ال � �ع ��دوان ��ي ان ح ��ل ق�ض�ي��ة
االسكان تستوجب مشاركة القطاع
ال �خ��اص وال� ��ذي س�ي�س��اه��م ف��ي حل

القضية ويسرع من عملية تجهيز
البنى التحتية للمناطق الجديدة
وي � ��وف � ��ر ال � ��وق � ��ت وال � �ج � �ه ��د وي �ل �ب��ي
ت �ط �ل �ع��ات امل ��واط� �ن�ي�ن وع � ��ن رؤي �ت��ه
ل�ق�ض�ي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م اع� ��رب ال �ع��دوان��ي
عن اعتقاده بأن االهتمام بالعنصر
ال� � �ب� � �ش � ��ري ه� � ��و اس � � � � ��اس ال �ت �ن �م �ي ��ة
ال�ح�ق�ي�ق�ي��ة م �ش �ي��را ال� ��ى ان ال �ق �ط��اع
ال �ت �ع �ل �ي �م��ي ي �ح �ت ��اج ال � ��ى ال �ت��رك �ي��ز
ع �ل��ى رف� ��ع ك� �ف ��اءة امل �ع �ل��م ال �ك��وي �ت��ي
واالهتمام بتطوير البنية التحتية
ل �ب �ع��ض امل� � � ��دارس ك �م��ا ان اخ �ت �ي��ار
الوكالء من ابناء ال��وزارة سيساهم
في تطوير العمل االداري مشيرا الى
ان املناهج ال تحض على الكراهية
وانما هو الفكر الذي يجب ان يواجه
ف��ي ال�ب�ي��ت وامل��درس��ة وال ت��وج��د اي
مشكلة في املناهج.
البديل االستراتيجي
وعن البديل االستراتيجي اعرب
ال � �ع� ��دوان� ��ي ع� ��ن ت ��أي� �ي ��ده ل�ت�ط�ب�ي�ق��ه
م �ع �ت �ب��را ان � ��ه ي �ح �ق��ق ال � �ع ��دال ��ة ب�ين
م��وظ �ف��ي ال ��دول ��ة ف��ي س �ل��م ال��روات��ب
ويقضي على التمييز بني العاملني
قي قطاعات ال��دول��ة من التخصص
ذات��ه وت�ف��اوت ال�ك��وادر بني قطاعات
ال � � � ��وزاراة ال� ��واح� ��دة م �ش �ي��را ال� ��ى ان
ان� �ج ��از ال� �ب ��دي ��ل االس �ت ��رات �ي �ج ��ي او
غ� �ي ��ره م � ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن ي �ح �ت��اج ال��ى
تفاهم السلطتني وتعاونهما نافيا
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد م ��ا ي� �ت ��ردد م ��ن ان
امل�ج�ل��س ي �م��رر م��ا ت��ري��ده الحكومة
من قوانني مطالبا بتقييم املجلس
بواقعية تستند ال��ى ما حققه على
الجانبني التشريعي والرقابي واكد
ان امل �ج �ل��س ق � ��دم ف ��ي دور ان �ع �ق��اد
واحد ما يقارب  11استجوابا وهو
ما يعتبر معدال مرتفعا اذا ما قيس
ب�ع��دد االس�ت�ج��واب��ات امل�ق��دم��ة ط��وال
املسيرة البرملانية في الكويت والذي
يصل إلى  89استجوابا كما ان تقدم
ب �ع��ض ال � � ��وزراء ب��اس�ت�ق��ال�ت�ه��م ج��اء
لتجنب االستجوابات املستحقة.
كما اوضح العدواني ان املجلس
الحالي تفوق على املجالس السابقة
ك��اف��ة م��ن ال�ن��اح�ي��ة التشريعية بكم
ال �ق��وان�ين ال �ت��ي ان �ج��زه��ا وم�ن�ه��ا 50
ق��ان��ون��ا ف��ي دور االن �ع �ق��اد امل��اض��ي
الفتا الى انه ووفقا لتلك املعطيات
فان املجلس الحالي يراقب ويشرع
ويقدم مشاريع وانجازاته واضحة
ل �ل �ج �م �ي��ع خ �ص��وص��ا ب �ع��د ت�ط�ب�ي��ق
ال �ع ��دي ��د م ��ن ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي اق ��رت
م�ث��ل ال��دع��م االس �ك��ان��ي امل �ق��در ب �ـ 30
الفا والتأمني الصحي للمتقاعدين

عبدالله العدواني

وال� ��ذي س�ي�ب��دأ تفعيله خ�ل�ال فترة
قصيرة.
وفي رده على سؤال حول حديث
ال� � �ش � ��ارع ع� ��ن ع� � ��دم ت� �ق ��دي ��م اي م��ن
ن��واب ال��دائ��رة ال��راب�ع��ة استجوابات
ل �ل �ح �ك��وم��ة ف� ��ي ح�ي��ن ك � ��ان ن��واب �ه��ا
ف��ي ال�س��اب��ق االك�ث��ر نشاطا ف��ي هذا
ال �ج��ان��ب ق� ��ال ال� �ع ��دوان ��ي ان ه �ن��اك
اس �ت �ج��واب��ا س �ي�ق��دم م��ن اح ��د ن��واب
الدائرة الرابعة وتابع متسائال :هل
امل �ش��اغ �ب��ة ال �س �ي��اس �ي��ة اح ��د ش ��روط
الوصول الى كرسي البرملان؟ مشيرا
ال��ى ان لكل نائب خطته السياسية
وان رؤي� �ت ��ه ت �ق��وم ع �ل��ى ان ت �ع��اون
ال �س �ل �ط �ت�ين ه ��و اق� � ��رب ال� �ط ��رق ال��ى
تحقيق انجازات يشهد لها الشارع
معربا عن استغرابه من تخصيص
ال�ح��دي��ث ع��ن ن��واب ال��دائ��رة الرابعة
ت � �ح ��دي ��دا ف � ��ي ظ � ��ل وج � � ��ود ت� �ع ��اون
م�ل�م��وس ب�ين السلطتني م��ن جميع
نواب املجلس.
اللوائح التنفيذية
وط � ��ال � ��ب ال� � �ع � ��دوان � ��ي ال �ح �ك��وم��ة
ب��ال�ع�م��ل ال �ج��اد ل�لان �ت �ه��اء م��ن اك�ب��ر
ع��دد ممكن م��ن ال�ل��وائ��ح التنفيذية
للقوانني التي اقرها املجلس معربا
ع��ن رض��اه عما حققه املجلس على
الجانبني التشريعي والرقابي.
واش � � � � � � ��ار ال � � � �ع� � � ��دوان� � � ��ي ال� � � � ��ى ان
اس�ت�ض��اف�ت��ه ل �ع��دد م��ن ال� � ��وزراء في
ل�ق��اء مفتوح م��ع امل��واط�ن�ين ملناقشة
ه �م ��وم �ه ��م وم� �ش ��اك� �ل� �ه ��م ي� ��أت� ��ي م��ن
م �ن �ط �ل��ق ان ال � ��وزي � ��ر ال ي �س �ت �ط �ي��ع
ال � �ت� ��واص� ��ل م � ��ع ج �م �ي ��ع امل ��واط� �ن�ي�ن
واالستماع ملطالبهم كما انه كنائب
ال يستطيع اي �ص��ال م�ط��ال��ب جميع
اب�ن��اء دائ��رت��ه ال��ى ال ��وزراء وم��ن هنا

ارت� � � ��أى ان ات� ��اح� ��ة ال� �ف ��رص ��ة ألك �ب��ر
ع��دد ممكن من املواطنني للتواصل
امل �ب��اش��ر م ��ع ال � � ��وزراء اق� ��رب ال �ط��رق
لعرض همومه ومشاكلهم بطريقة
فعالة م��ن خ�لال ال�ط��رح واالستماع
ال��ى ردود ال��وزراء الفتا ال��ى ان هذه
ال � �ل � �ق� ��اءات امل� �ف� �ت ��وح ��ة ن �ج �ح��ت ف��ي
طمأنة ابناء الدائرة حول العديد من
القضايا التي كانت تشغلهم.
وف�ي�م��ا ي�ت�ع�ل��ق ب�ت�ص��ري�ح��ه ح��ول
االخ� �ط ��اء ال �ط �ب �ي��ة ال �ت��ي ح��دث��ت في
مستشفى ال �ج �ه��راء وال ��ذي اعتبره
ال�ب�ع��ض دف��اع��ا ع��ن ال��وزي��ر أوض��ح
ال� �ع ��دوان ��ي أن� ��ه ل ��م ي �م �ت��دح ال ��وزي ��ر
وإن �م��ا أث �ن��ى ع �ل��ى ف �ك��رت��ه بتشكيل
ل � �ج � �ن ��ة ت� �ح� �ق� �ي ��ق مل � �ع� ��رف� ��ة ال� �خ� �ط ��أ
وم �ح ��اس �ب ��ة امل �ت �س �ب��ب م �ع �ت �ب��را ان
اس� �ت� �ق ��ال ��ة ال � ��وزي � ��ر ل� ��ن ت � � ��ؤدي ال ��ى
م �ح��اس �ب��ة امل �خ �ط��ئ خ��اص��ة ب�ع��دم��ا
ثبت ان الخطأ طبي بالدرجة االولى
م ��ؤك ��دا ان� ��ه ف ��ي ص ��ف امل� ��واط� ��ن ف��ي
جميع الحاالت وانه بانتظار نتائج
التحقيق ومحاسبة املخطئ محذرا
من عدم قيام الوزير ب��دوره في هذا
الصدد مشيرا الى وجود توجه لدى
ب�ع��ض ال �ن��واب الس �ت �ج��واب ال��وزي��ر
في هذا الجانب وانه سيستمع الى
ردود الوزير والتي ستحدد موقفه
من االستجواب.
ون � � �ف � ��ى ال� � � �ع � � ��دوان � � ��ي ان ي� �ك ��ون
ه �ن��اك ع� ��دد ك �ب �ي��ر م ��ن ال�س�ي��اس�ي�ين
ورج��ال الدين يعملون على تمزيق
ال��وح��دة الوطنية لتحقيق مكاسب
سياسية أو للضرب ب��أح��د أط��راف
املجتمع الفتا ال��ى ان وج��ود بعض
ال � �س � �ي ��اس � �ي �ي�ن ال� � ��ذي� � ��ن ي � �ح� ��اول� ��ون
ال�ت�ك�س��ب ال �س �ي��اس��ي ال ي�ع�ن��ي ان�ه��ا
ظاهرة وان الجميع يسعى لتحقيق

مصالحه الشخصية ع�ل��ى حساب
املصلحة ال�ع��ام��ة وق��ال إن املجتمع
يمتلك درجة كبيرة من الوعي التي
تمكنه من التفرقة بني الغث والثمني
وأن امل��واط��ن ال يستمع مل��ن يسعى
لضرب الوحدة الوطنية.
وب � �س� ��ؤال� ��ه ع � ��ن رف� � ��ع ال � ��دع � ��م ق ��ال
العدواني :إنه ال يناصر هذا التوجه
واذا كان ال بد من رفع الدعم ان يكون
عن الشركات واملؤسسات والوافدين
م � ��ؤك � ��دا رف� � �ض � ��ه ان ت � �م� ��س ج� �ي ��وب
املواطنني بأي شكل من األشكال كما
اكد العدواني ض��رورة ان يقوم وزير
التجارة بدوره لكبح جماح االسعار
ال �ت��ي ت��رت�ف��ع دون م �ب��رر م�ش�ي��را ال��ى
ان ذل � ��ك ل �ي��س دور امل� ��واط� ��ن وان �م��ا
دور الجهات املعنية غير ان حمالت
املقاطعة الشعبية للسلع التي ترتفع
اس �ع ��اره ��ا رس ��ال ��ة م �ه �م��ة ل�ل�ح�ك��وم��ة
ل�ل�ت�ع��رف ع�ل��ى ال �ت��وج��ه ال�ش�ع�ب��ي من
ارتفاع اسعار سلعة بعينها ومن ثم
تحرك وتفعل ادواتها للسيطرة على
ذلك االرتفاع معربا عن اعتقاده بأن
تتم مساءلة وزير التجارة اذا لم يقم
ب��دوره ملكافحة جشع التجار وكبح
جماح االسعار.
الرياضة
ومن جانب اخر اعرب العدواني عن
استيائه من تركيز االهتمام الرسمي
وال�ش�ع�ب��ي ع�ل��ى ري��اض��ة بعينها في
ح�ين يغيب االه�ت�م��ام ع��ن ال��ري��اض��ات
الفردية برغم من االن�ج��ازات الكبيرة
ال�ت��ي حققتها للكويت وال �ت��ي تفوق
ان � � �ج� � ��ازات ال � ��ري � ��اض � ��ات ال �ج �م��اع �ي��ة
معتبرا ان خلل الرياضة في الكويت
يتعلق بالقوانني.
وت ��اب ��ع ان � ��ه م ��ن ال �ن��اح �ي��ة ال�ف�ن�ي��ة
خاصة نجد تدني مستوى الرياضة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب�ش�ك��ل ع ��ام خ�ص��وص��ا في
ال ��ري ��اض ��ات ال �ج �م��اع �ي��ة وان �خ �ف��اض
نتائجها ف��ي بعض ال��ري��اض��ات التي
ك��ان لنا ال��ري��ادة فيها على املستوى
ال �خ �ل �ي �ج ��ي وال � �ع� ��رب� ��ي م� �ع� �ت� �ب ��را ان
االش�ك��ال�ي��ة ت�ك�م��ن ف��ي ك ��ون ال��ري��اض��ة
الكويتية تعتمد ع�ل��ى ال�ه��واي��ة اكثر
من االحتراف.
واض � � � ��اف ان ه � �ن� ��اك ال � �ع ��دي ��د م��ن
ال �ق ��وان�ي�ن ال �ت��ي ت �ع �م��ل ع�ل�ي�ه��ا لجنة
ال� �ش� �ب ��اب وال� ��ري ��اض� ��ة م �ث��ل ال �ص��وت
ال ��واح ��د وال � ��ذي اؤي � ��ده ف�ل�ا ي�م�ك��ن ان
ي�ص��ل ال �ن��واب ال ��ى م�ج�ل��س االم ��ة عن
ط��ري��ق ال �ص��وت ال��واح��د ث��م ي�ع��ارض
تطبيقه في انتخابات االندية.

المناهج التعليمية
ال تحض على
الكراهية
والمشكلة في
الفكر والنشأة
البديل االستراتيجي
يحقق العدالة بين
موظفي الدولة
أطالب بتقييم
المجلس الحالي
بواقعية بناء
على ما أنجزه في
الجانبين التشريعي
والرقابي
لست في صف
المدافعين عن
وزير الصحة
ومطالبته
باالستقالة عن
األخطاء الطبية لن
يوقفها
ال أويد رفع الدعم
عن المواطن
ومحاسبة وزير
التجارة قادمة إذا
لم يقم بدوره
لوقف ارتفاع
األسعار

aldostoor

األحد  03صفر  15 . 1437نوفمبر 2015

قناة المجلس

13

برنامج نيو كويت أجرى تحقيقا مصورا عن تحديث أسطول الناقل الوطني

الرومي :سنعيد ثقة المواطنين بالخطوط الكويتية
أجرى برنامج نيو كويت
الذي يبث على قناة
المجلس تحقيقا مصورا
عن طائرات ايرباص
الجديدة في شركة
الخطوط الجوية الكويتية
والتقى مسؤولي
الشركة لمعرفة الخطط
المستقبلية كما التقى
بعض المهندسين
المسؤولين عن الصيانة
لجميع مجاالتها لتعرف
اعمال الكشف على
طائرات االسطول والتأكد
من خلوها من اي اعطال
فنية قبل االقالع.
فمن جهتها اكدت رئيس
مجلس االدارة والعضو
المنتدب للخطوط الجوية
الكويتية رشا الرومي ان
مجلس االدارة يأخذ على
عاتقه العمل الجاد إلعادة
الثقة بالناقل الوطني
وتحقيق رغبة المواطنين
في الوصول الى مستويات
المنافسة العالمية.

واش� � � � ��ار ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
ل �ل �ش��رك��ة ع �ب��دال �ل��ه ال� �ش ��ره ��ان ال��ى
ان اس �ت �ب��دال ال� �ط ��ائ ��رات ال�ق��دي�م��ة
س� �ي� �ح� �ق ��ق ان� � �ض� � �ب � ��اط ال � � �ج� � ��دول
ال� �ت� �ش� �غ� �ي� �ل ��ي وس � �ي� ��دع� ��م ال �خ �ط��ة
امل �س �ت �ق �ب �ل �ي��ة ل �ل �ت��وس��ع ف ��ي ش��رق
آس �ي��ا وال� ��والي� ��ات امل �ت �ح��دة حيث
ي��وج��د ط�م��وح لتشغيل وتوسعة
ش �ب �ك��ة امل� �ح� �ط ��ات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ب�ين
ال ��والي ��ات االم �ي��رك �ي��ة ف �ض�لا على
زيادة عدد الرحالت الى نيويورك
ب �م��وج��ب رح� �ل ��ة ي��وم �ي��ا ب � ��دال م��ن
رحلة كل  3أيام.
واش��ار ال�ش��ره��ان ال��ى ان صفقة
ال� � �ط � ��ائ � ��رات ال � �ج� ��دي� ��دة س �ت �خ��رج
ال �خ �ط��وط ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ن موقعها
ال� �س ��اب ��ق ال � ��ى م ��وق ��ع ج ��دي ��د ع�ل��ى
الخريطة العاملية للطيران بفضل
ال � �ت � �ح� ��دي � �ث� ��ات وال� � �ت � ��وس� � �ع � ��ة م��ن
االع �ت �م��اد ع�ل��ى  17ط��ائ��رة ال��ى 35
معتبرا ان ذلك نقلة نوعية لشركة
من الحجم املتوسط مثل الخطوط
الجوية الكويتية.
وت ��اب ��ع ان � ��ه ب � �ق ��دوم ال� �ط ��ائ ��رات
الجديدة تغيرت التكنولوجيا الى
االف �ض��ل وزادت منتجات ج��دي��دة
داخ� ��ل ال �ط��ائ��رة س�ت�ج�ع��ل ال��رك��اب
ي� �ش� �ع ��رون ب ��ال � �ف� ��ارق ال �ك �ب �ي��ر ف��ي
مستوى الخدمة التي تقدمها لهم
الكويتية.
تسويق الشبكة
وق� ��ال� ��ت ش� � ��روق ال� �ع ��وض ��ي م��ن
دائ � � ��رة ال �ت �س��وي��ق وامل �ب �ي �ع ��ات ان
مهام ادارتها تتمثل باملقام االول
ف� ��ي ت� �س ��وي ��ق ال �ش �ب �ك��ة ال� �ج ��دي ��دة
ل �ل �ك��وي �ت �ي��ة وت �ن �م �ي ��ة م �ب �ي �ع��ات �ه��ا
واي��رادات �ه��ا التشغيلية الف�ت��ة الى
ع �م��ل ال� �ط ��ائ ��رات ال� �ج ��دي ��دة خ�ل�ال
ف �ت ��رة ال �ص �ي��ف ادى ال� ��ى ت�ش�غ�ي��ل
ع��دة وج �ه��ات ج��دي��دة ث�ل�اث منها
ال� � ��ى اوروب� � � � ��ا وت� �ش� �م ��ل م �ي��ون �ي��خ
واسطنبول وفيينا ووجهتني الى
الهند ووجهات الى منطقة الشرق
األوس � � ��ط وت �ش �م��ل م �ش �ه��د وش ��رم
الشيخ واملدينة املنورة.
وك�ش�ف��ت ال�ع��وض��ي ان��ه بحلول
ع� � � ��ام  2017س� �ت� �س� �ت� �ك� �م ��ل خ �ط��ة
ت �ح ��دي ��ث ال � �ط� ��ائ� ��رات ف �ض�ل�ا ع�ل��ى
التوسعني االفقي والرأسي.
وأش� � � � ��ار ب� � � � ��دوره م� ��دي� ��ر دائ � � ��رة
التطوير الفني محمد السبيعي
ال��ى وج ��ود اج�ت�م��اع دوري لقسم
ال�ه�ن��دس��ة مل�ت��اب�ع��ة التقييم الفني
ل� � �ل� � �ط � ��ائ � ��رات ووض� � � � � ��ع ال � �ح � �ل� ��ول
ال �س ��ري �ع ��ة ل �ل �ح �ص��ول ع �ل ��ى ق�ط��ع
ال� �غ� �ي ��ار امل� �ط ��اب� �ق ��ة ل �ل �م��واص �ف��ات
املطلوبة.
وم ��ن ن��اح�ي�ت��ه ق ��ال رئ �ي��س قسم
صيانة االس�ط��ول االم�ي��ري محمد
البراك ان غالبية العاملني في قسم
هندسة الطائرات التابعة لشركة
الكويتية هم شباب كويتي وطني

مل�ح�ت��وي��ات�ه��ا م��ن ال��داخ �ل��ي وال�ت��ي
تشمل الكراسي والحوائط وراحة
ال�ق��دم وتستغرق عملية الفحص
ف��ي امل�ت��وس��ط  8س��اع��ات وتحتاج
الى  5فنيني.

رشا الرومي

عبدالله الشرهان

ط �م��وح ي�ع�م��ل ب��دق��ة متناهية وال
يسمح ب�خ��روج ال�ط��ائ��رات اال عند
االط� �م� �ئ� �ن ��ان ال �ف �ن��ي ل �ج��اه��زي �ت �ه��ا
بنسبة .٪ 100

ت �ت��م ك ��ل  3أش �ه��ر وت �ش �م��ل اش �ي��اء
بسيطة.
وقال عبدالله اشكناني مهندس
صيانة بدن الطائرة ان عمله داخل
ورش� � ��ة ت �ص �ل �ي��ح ه �ي �ك��ل ال �ط��ائ��رة
ي �ت �ع �ل��ق ب �ت �ص �ل �ي��ح ب� ��دن ال �ط��ائ��رة
من ال��داخ��ل وال�خ��ارج الفتا ال��ى ان
ال�ه�ي�ك��ل يشتمل امل �ع��دن وال�ف��اي�ب��ر
وان اعمال الصيانة تشمل اصالح
م� ��ا ي �م �ك��ن اص�ل��اح� ��ة واس� �ت� �ب ��دال
القطع التي تحتاج الى تغيير.

تقييم الخطوط
وم� � ��ن ج ��ان� �ب� �ه ��ا ق� ��ال� ��ت ب��اح �ث��ة
تقييم الخطوط والبحوث وأم�ين
س� ��ر ل �ج �ن��ة ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��دي ��دة
ح� �ي ��اة ال� �ب� �ك ��اي ان ع �م �ل �ه��ا داخ ��ل
ال�ش��رك��ة يتعلق بتقييم الخطوط
امل��وج��ودة واص ��دار تقييم شهري
بشأنها حيث ان لكل محطة هدفا
مرصودا فمحطة لندن على سبيل
امل� �ث ��ال ي �ف �ت��رض م �ن �ه��ا ان ت�ح�ق��ق
 8م�لاي�ين دي �ن��ار س�ن��وي��ا وم ��ن ثم
تقوم بتقييم شهري ملعرفة مدى
امكانية تحقيق املحطة هذا الرقم
في نهاية العام من عدمه.
وت��اب�ع��ت ال�ب�ك��اي :اق ��وم بتقييم
 16م� �ح� �ط ��ة ف� � ��ي  4أق � ��ال � �ي � ��م ه��ي
أميركا واوروب��ا والشرق االوس��ط
والخليج.
ام ��ا ج� ��راح ي��اس�ين ال� ��ذي يعمل
فنيا ميكانيكيا فأوضح ان اعمال
الفحص ثالثة مستويات يحددها
نوع الطائرة او حداثتها فالنسبة
للطائرات الجديدة فانها تستغرق
ساعات محددة في حياتها التي

الكنترول المركزي
وم� � ��ن داخ� � � ��ل ع� �م� �ل ��ه ف � ��ي غ��رف��ة
ال �ك �ن �ت��رول امل��رك��زي��ة ق ��ال ع�ب��دال�ل��ه
ال� ��دوغ � �ج� ��ي م� �ه� �ن ��دس ط � �ي� ��ران ان
هناك تواصال مباشرا بني شركة
اي��رب��اص ح�ي��ث يتلقى ال�ك�ن�ت��رول
أي مالحظات على الطائرة وتقوم
بتسجيلها والتواصل بايرباص
ل� � �ت � ��وف� � �ي � ��ر ال� � �ق� � �ط� � �ع � ��ة امل � �ط � �ل� ��وب� ��ة
واستبدالها مشيرا ال��ى ان هناك
بعض القطع في الطائرة ال يمكن
اصالحها وانما تستبدل مباشرة
حال ظهور خلل بها.
ام��ا رئ�ي��س ميكانيكا الصيانة
الداخلية جاسم علي فقال ان عمل
الوحدة يبدأ عند وصول الطائرة
من رحلتها بإجراء فحص سريع

درجة األمان
واك� � � � ��د ب� � � � � ��دوره ن � ��اص � ��ر ال � �ب� ��در
م � �ه � �ن� ��دس اول ق � �س� ��م ال� �ص� �ي ��ان ��ة
ال �ف ��وري ��ة ان ال� �ط ��ائ ��رات ال �ج��دي��دة
اي � � ��رب � � ��اص  A320ذات امل� ��دي �ي�ن
املتوسط والقصير تحتل املرتبة
االول��ى في العالم من حيث درجة
االم� ��ان واالق �ت �ص��اد ف��ي اس�ت�ه�لاك
ال� ��وق� ��ود ح �ي ��ث ان ه� �ن ��اك ان �ظ �م��ة
بديلة لالمان تعمل في حالة عطل
ال �ن �ظ��ام ال��رئ�ي�س��ي وي �ت��م االن�ت�ق��ال
ال �ي �ه ��ا ت �ل �ق��ائ �ي��ا ب �م �ج ��رد ح� ��دوث
ال� �ع� �ط ��ل ف� ��ي ال� �ن� �ظ ��ام ال ��رئ �ي� �س ��ي،
مشيرا الى ان تلك الطائرة صاحبة
تاريخ مشرف وسجلها خاليا من
الحوادث كما تحتوي على جانب
ترفيهي متكامل.
وام� � � ��ا ن � �ظ� ��ام ال� �ت� �س� �ل� �ي ��ة داخ � ��ل
ال �ط��ائ��رة ال �ج��دي��دة ف�ت�ح��دث لقناة
املجلس محمد املنصور مهندس
ال �ك �ت��رون �ي��ات م �ع �ت �ب��را ان ط��ائ��رة
اي��رب��اص ال �ج��دي��دة ت�ح�ت��وي على
ن�ظ��ام تسلية ع��ال امل�س�ت��وى يمثل
ق� �ف ��زة ك �ب �ي��رة ح �ي��ث ت ��وج ��د ك�م�ي��ة
ه� ��ائ � �ل� ��ة م� � ��ن االف � � �ل � ��ام واالل � � �ع� � ��اب
االل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ة ك ��اش� �ف ��ا ع� ��ن ت�م�ي��ز
ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة عن
ج �م �ي��ع ش� ��رك� ��ات ال� �ع ��ال ��م ب�ح�ج��م
ال� � �س� � �ع � ��ة ب� �ي ��ن م� � �ق � ��اع � ��د ال� � ��درج� � ��ة
ال�س�ي��اح�ي��ة وال �ت��ي ت�ع�ت�ب��ر االك �ب��ر
على مستوى الطيران العاملي.
وت��اب��ع ان ال �ط��ائ��رة ي�ت��وف��ر بها
اتصال باالنترنت عن طريق الواي
فاي بما يسمح للركاب بمباشرة
اعمالهم او االطمئنان على ذويهم
اثناء الرحلة.

الشرهان :انضباط
الجدول التشغيلي
وخطة للتوسع
في شرق آسيا
والواليات المتحدة
العوضي :سبع
وجهات جديدة
أضيفت إلى شبكة
الكويتية
البكاي :تقييم
شهري لكل محطة
جوية تهبط فيها
الكويتية لضمان
تحقيق األهداف
السنوية
السبيعي :متابعة
التقييم الفني
ووضع أسرع
الحلول للحصول
على قطع الغيار
المطابقة
للمواصفات
البراك :غالبية
العاملين في قسم
هندسة الطائرات
شباب وطني
طموح
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النمش :حريصون على التواصل
مع هيئات مكافحة الفساد الخليجية
أك� � ��د رئ � �ي� ��س ال� �ه� �ي� �ئ ��ة ال �ع ��ام ��ة
مل � �ك ��اف � �ح ��ة ال� � �ف� � �س � ��اد امل� �س� �ت� �ش ��ار
عبدالرحمن نمش النمش حرص
ال �ه �ي �ئ��ة ال �ك��ام��ل ع �ل��ى ال �ت��واص��ل
م ��ع ج �م �ي��ع ال �ه �ي �ئ��ات واألج� �ه ��زة
املسؤولة عن مكافحة الفساد في
دول مجلس ال�ت�ع��اون الخليجي
ب�غ�ي��ة ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات ف��ي شتى
امل � � �ج� � ��االت امل �ت �ع �ل �ق ��ة ب �م �ك��اف �ح��ة
الفساد.
وق� ��ال ال �ن �م��ش ل��وك��ال��ة األن �ب��اء
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي� ��ة ك � ��ون � ��ا ام� � � ��س ع �ق��ب
استقباله وفدا من الهيئة الوطنية
ملكافحة الفساد السعودية نزاهة
ب� ��رئ� ��اس� ��ة امل � ��دي � ��ر ال� � �ع � ��ام إلدارة
امل�ع�ل��وم��ات وال ��دراس ��ات ال��دك�ت��ور
س��ال��م ال �ف��رح��ان إن ه ��ذه ال��زي��ارة
ت ��أت ��ي ف� ��ي أع � �ق� ��اب ردود ال �ف �ع��ل

عبد الرحمن النمش مستقبال الوفد السعودي

اإليجابية محليا وعربيا ودوليا
على تقديم رئ�ي��س مجلس األم��ة
ورئيس مجلس ال��وزراء ورئيس
امل� �ج� �ل ��س األع� � �ل � ��ى ل� �ل� �ق� �ض ��اء ف��ي
ال �ك��وي��ت ب�ت�ق��دي��م إق� � ��رارات ال��ذم��ة
املالية للهيئة.

وأض � � ��اف أن ذل � ��ك ي �ع��د ح��دث��ا
م� �ه� �م ��ا وف� � ��ري� � ��دا م � ��ن ن� ��وع� ��ه ف��ي
امل �ن �ط �ق��ة ودع � �م� ��ا ل �ع �م��ل ال �ه �ي �ئ��ة
العامة ملكافحة الفساد في تنفيذ
اختصاصاتها وتعاونا ملحوظا
من السلطات الثالث بشأن تقديم

إقرارات الذمة املالية والتي أشاد
ب �ه��ا ال �ع��دي��د م ��ن امل �س��ؤول�ي�ن في
ح �ي �ن �ه��ا وت� �ع ��د س ��اب� �ق ��ة ت�ح�س��ب
ل��رئ�ي��س م�ج�ل��س ال� � ��وزراء الشيخ
جابر امل�ب��ارك ك��أول رئيس وزراء
ق� � ��دم إق � � � ��رار ذم � �ت� ��ه امل ��ال� �ي ��ة ع�ل��ى
املستوى الخليجي.
وح� �ض ��ر ال �ل �ق ��اء م ��ن ال �ج��ان��ب
ال �س �ع��ودي م��دي��ر إدارة إق � ��رارات
الذمة املالية والقسم الوظيفي في
الهيئة الوطنية ملكافحة الفساد
موسى بن صالح الجطيلي ومن
إدارة تقنية املعلومات نايف بن
مسفر القحطاني.

وفد من رجال األعمال البريطانيين يزور
الكويت أواخر فبراير المقبل
ي � ��زور وف� ��د م ��ن رج � ��ال االع� �م ��ال
البريطانيني الكويت خ�لال الفترة
من  21الى  25فبراير املقبل بهدف
بحث فرص االستثمار في مشاريع
خطة الدولة للتنمية.
وق��ال الرئيس التنفيذي لهيئة
ب��اث فايندر للتجارة واالستثمار
مايكل توماس في تصريح خاص
لوكالة األن�ب��اء الكويتية ك��ون��ا انه
يتطلع ل�ت��رؤس ال��وف��د البريطاني
ال��ذي ي��أم��ل ف��ي ان يضم اك�ب��ر عدد
م�م�ك��ن م ��ن م�م�ث�ل��ي ك ��ل ال �ق �ط��اع��ات
ال�ح�ي��وي��ة وامل �ه �م��ة ل�خ�ط��ة التنمية
ف ��ي ال� �ك ��وي ��ت ك��ال �ط��اق��ة امل �ت �ج��ددة
والصحة والتعليم والتكنولوجيا

وال �س �ي��اح��ة اض ��اف ��ة ال� ��ى م�خ�ت�ل��ف
مشاريع البنى التحية.
وأك��د ان ال�ش��رك��ات البريطانية
م �س �ت �ع��دة مل� �س ��اع ��دة ال� �ك ��وي ��ت ف��ي
ت�ح�ق�ي��ق خ�ط�ت�ه��ا ال�ط�م��وح��ة لبناء
اق�ت�ص��اد ق��وي وم�ت�ن��وع ق ��ادر على
خ �ل��ق ال��وظ��ائ��ف وال� �ث ��روة ألج �ي��ال
املستقبل.
ووص��ف ت��وم��اس خطة التنمية
في الكويت بأنها ضوء مشع وأتت
ف ��ي وق� ��ت ت �ع �ي��ش م �ن �ط �ق��ة ال �ش��رق
األوسط تطورات وتغييرات كبيرة
على رأس�ه��ا ت��راج��ع أس�ع��ار النفط
والتوترات األمنية كالتي تعيشها
سوريا واليمن.

وق � � ��ال ان م� �ش ��اري ��ع ال �ح �ك��وم��ة
الكويتية جاءت في وقت مثير جدا
حيث ان معظم دول املنطقة قامت
بخفض تمويالت املشاريع الكبرى
بسبب انهيار أسعار النفط.
ورأى ت � ��وم � ��اس ان ال �ح �ك��وم��ة
الكويتية ادرك��ت ان��ه عليها القيام
بما يجب لتنويع م�ص��ادر الدخل
ال� �ق ��وم ��ي ح �ت ��ى ال ت� ��واج� ��ه ال �ب�ل�اد
م � �ص ��اع ��ب وت� � �ح � ��دي � ��ات اك � �ب� ��ر ف��ي
امل �س �ت �ق �ب��ل وخ� ��اص� ��ة اذا اس �ت �م��ر
تراجع أسعار النفط لفترات أطول.
واك��د ان تميز خطة التنمية في
الكويت يكمن في حجم مشاريعها
ال�ك�ب�ي��رة وال�ط�م��وح��ة واستهدافها

ل�ك��ل ال �ق �ط��اع��ات ال�ح�ي��وي��ة ال �ق��ادرة
ع � � �ل� � ��ى دف� � � � � ��ع ع� � �ج� � �ل � ��ة ال � �ت � �ن � �م � �ي� ��ة
االقتصادية الى االمام.
واش ��اد ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق بخطة
الدولة لضمان توفير اليد العاملة
والكفاءات الوطنية املؤهلة لقيادة
م�ش��اري��ع التنمية املحلية معتبرا
ان � ��ه م� ��ن ال �خ �ط ��أ إط �ل ��اق م �ش��اري��ع
ب �م �ل �ي��ارات ال� � � ��دوالرات ث ��م ال�ل�ج��وء
ال��ى اس�ت�ي��راد امل ��وارد ال�ب�ش��ري��ة من
الخارج.

الهالل األحمر :إطالق مشاريع شتوية
لمساعدة السوريين النازحين في لبنان
واص� � � �ل � � ��ت ج � �م � �ع � �ي� ��ة ال� � �ه �ل��ال
االح�م��ر أم��س ت��وزي��ع امل�س��اع��دات
ع �ل��ى االس � ��ر ال �س ��وري ��ة ال �ن��ازح��ة
شمال لبنان.
وق � ��ال م ��وف ��د ج �م �ع �ي��ة ال �ه�ل�ال
االح� � �م � ��ر ال� � ��ى ل� �ب� �ن ��ان ال ��دك� �ت ��ور
م �س��اع��د ال �ع �ن��زي ف��ي ت �ص��ري��ح لـ
(كونا) انه تم توزيع  2200حصة
غ��ذائ �ي��ة وم �ن �ظ �ف��ات ع �ل��ى االس ��ر
ال� �س ��وري ��ة ال� �ن ��ازح ��ة ف ��ي ب �ل��دات
(ب � �ق ��اع � �ص � �ف ��ري ��ن) و(ب� � �ط � ��رم � ��از)

و(الفاعور) شمالي لبنان.
واض� ��اف ان ال�ج�م�ع�ي��ة تسعى
ال� � � ��ى ال � � ��وص � � ��ول ال� � � ��ى امل� �ن ��اط ��ق
االكثر حاجة والبعيدة والتي ال
تصلها امل�س��اع��دات بشكل كبير
م �ش �ي ��را ال � ��ى ان � ��ه س �ي �ت��م اط �ل�اق
ح��زم��ة م �ش��اري��ع ل �ف �ص��ل ال �ش �ت��اء
ال��ذي دائما مايكون قاسيا على
ال �ن��ازح�ي�ن وخ��اص��ة ك �ب��ار ال�س��ن
واالطفال.
واك� ��د ال �ع �ن��زي ان امل �س��اع��دات

امل �ق��دم��ة ل�لاش �ق��اء ال �س��وري�ين في
ل� �ب� �ن ��ان ت ��أت ��ي ف� ��ي اط � � ��ار ال� �ت ��زام
الجمعية بالوقوف الى جانبهم
وس� � � � ��ط امل � � � ��أس � � � ��اه االن � �س � ��ان � �ي � ��ة
وال � � � � �ظ� � � � ��روف ال� � �ص� � �ع� � �ب � ��ة ال � �ت� ��ي
يعيشون فيها.
وتقدم جمعية الهالل االحمر
ال �ك��وي �ت��ي ال �ع��دي��د م��ن امل �ش��اري��ع
االغ��اث �ي��ة ف ��ي ل �ب �ن��ان ب��اس �ت �م��رار
ك � �م � �ش ��روع ال ��رغ � �ي ��ف وم � �ش� ��روع
غسيل الكلى ملساعدة النازحني

السوريني.
وت �ش �ي��ر اح � ��دث االح � �ص� ��اء ات
ال��ى ان ع��دد النازحني السوريني
ف� � ��ي ل � �ب � �ن� ��ان وص� � � ��ل ال� � � ��ى اك� �ث ��ر
م � � ��ن م� � �ل� � �ي � ��ون ن� � � � � ��ازح ي� �ت� �م ��رك ��ز
غالبيتهم ف��ي م�ن��اط��ق (ال�ب�ق��اع)
و(ع �ك��ار) و(ط��راب �ل��س) و(امل�ن�ي��ة)
و(الضنية) شمال لبنان.

« 7243بدون» عدلوا
أوضاعهم حتى نهاية أكتوبر
أع�ل��ن ال�ج�ه��از امل��رك��زي ملعالجة
أوض � � ��اع امل �ق �ي �م�ي�ن ب � �ص� ��ورة غ�ي��ر
ق��ان��ون �ي��ة أن  7243ش �خ �ص��ا م��ن
امل �ق �ي �م�ين ب� �ص ��ورة غ �ي��ر ق��ان��ون�ي��ة
ع��دل��وا أوض��اع�ه��م م�ن��ذ ع��ام 2011
حتى نهاية شهر أكتوبر املاضي.
وق� � � � ��ال م � ��دي � ��ر إدارة ت� �ع ��دي ��ل
األوض� � � � ��اع ف� ��ي ال� �ج� �ه ��از ال �ع �ق �ي��د
م �ح �م��د ال��وه �ي��ب ل��وك��ال��ة األن �ب ��اء
ال �ك��وي �ت �ي��ة ك ��ون ��ا ام� ��س إن 5126
ش �خ �ص��ا ت� ��م ت �ع ��دي ��ل أوض ��اع �ه ��م
إلى الجنسية السعودية في حني
ع��دل  795شخصا أوضاعهم إلى
الجنسية العراقية مضيفا أن 740
ش �خ �ص��ا ع ��دل ��وا أوض ��اع� �ه ��م إل��ى
الجنسية السورية.
وأضاف الوهيب أن  79شخصا
ع��دل��وا أوض��اع �ه��م إل ��ى الجنسية
اإلي� ��ران � �ي� ��ة و  47إل � ��ى ال �ج �ن �س �ي��ة
األردن�ي��ة إل��ى جانب  456شخصا
ع��دل��وا أوض��اع �ه��م إل ��ى جنسيات
أخرى.
وذك� � � � � � ��ر أن ال� � � ��ذي� � � ��ن ع � ��دل� � ��وا
أوض � � � ��اع� � � � �ه � � � ��م وك � � � �ش � � � �ف� � � ��وا ع ��ن
جنسياتهم األص�ل�ي��ة يحصلون
ع�ل��ى االم �ت �ي��ازات ال �ت��ي تمنحها
لهم الدولة ومنها الحصول على
إق ��ام ��ة ف ��وري ��ة م �ج��ان �ي��ة ل�ج�م�ي��ع
أف��راد األس��رة ملدة خمس سنوات
وف� �ق ��ا ل� �ل� �م ��ادة  24ك �ف �ي��ل ن�ف�س��ه
قابلة للتجديد إضافة لخدمات
ال� �ت� �ع� �ل� �ي ��م وال � �ص � �ح� ��ة امل �ج ��ان �ي ��ة

محمد الوهيب

وال �ح �ص��ول ع�ل��ى ب�ط��اق��ة تموين
لألسرة.
وأوض � � � � � ��ح أن م � �ج � �م� ��وع� ��ة م��ن
امليزات والتسهيالت تمنح لهؤالء
األش� � � �خ � � ��اص ف� � ��ي ح� � � ��ال ت� �ع ��دي ��ل
أوض��اع�ه��م ك�م��ا أن ل��دي�ه��م أول��وي��ة
التوظيف لدى الجهات الحكومية
ب �ع��د ال �ك��وي �ت �ي�ين ب ��اإلض ��اف ��ة إل��ى
إع �ف��ائ �ه��م م ��ن ش ��رط ال ��رات ��ب ل��دى
استخراج رخصة القيادة.
وب � �ي� ��ن أن ع� �م� �ل� �ي� �ت ��ي ت� �ع ��دي ��ل
األوض � � � � ��اع وت � �ح� ��دي� ��د ال �ج �ن �س �ي��ة
ت� �ت� �م ��ان ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ج� � � ��واز س �ف��ر
صحيح وب�ع��د أن يتثبت الجهاز
املركزي ملعالجة أوض��اع املقيمني
ب �ص��ورة غ�ي��ر ق��ان��ون�ي��ة م��ن صحة
الوثائق املقدمة له.

الكويت تفوز بالمركز الثالث
في المؤتمر األوروبي
لجراحة الكلى
أع� �ل ��ن م ��دي ��ر ب ��رن ��ام ��ج ج��راح��ة
ال�ك�ل��ى وامل �س��ال��ك ال�ب��ول�ي��ة بمعهد
ال �ك��وي��ت ل�لاخ�ت�ص��اص��ات الطبية
ال �ت��اب��ع ل � ��وزارة ال �ص �ح��ة ال��دك �ت��ور
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال �ت��رك��ي ف� ��وز ورق ��ة
ع �ل �م �ي��ة أع� ��ده� ��ا وأش� � � ��رف ع�ل�ي�ه��ا
ال� �ب ��رن ��ام ��ج ب ��امل ��رك ��ز ال� �ث ��ال ��ث ف��ي
امل��ؤت�م��ر األوروب� ��ي ال �ـ  11لجراحة
الكلى واملسالك البولية الذي أقيم
في تركيا أخيرا.
وق ��ال ال�ت��رك��ي وه��و اس�ت�ش��اري
ج��راح��ة ال�ك�ل��ى وامل �س��ال��ك البولية
ف ��ي امل �س �ت �ش �ف��ى األم� �ي ��ري ل��وك��ال��ة
األن�ب��اء الكويتية ك��ون��ا إن ال��ورق��ة
ال�ع�ل�م�ي��ة ال �ف��ائ��زة ه ��ي م ��ن إع ��داد
وت � �ق ��دي ��م ال �ط �ب �ي ��ب امل� � �ت � ��درب ف��ي
ب��رن��ام��ج ج��راح��ة ال�ك�ل��ى وامل�س��ال��ك
ال � �ب� ��ول � �ي� ��ة ف� � ��ي م� �ع � �ه ��د ال� �ك ��وي ��ت
ل�لاخ �ت �ص��اص��ات ال �ط �ب �ي��ة ال �ب��ورد
ال ��دك �ت ��ور ع �ب��دال��رح �م��ن ال �ك �ن��دري
وتناولت طرق وأساليب التعامل
مع حصوات الكلى.
وأضاف أن البرنامج شارك في

ه��ذا املؤتمر ال��ذي عقد ف��ي مدينة
أن �ط��ال �ي��ا ال �ت��رك �ي��ة خ �ل��ال ال �ف �ت��رة
ب�ي�ن ال �س ��ادس وال �ث��ام��ن م��ن شهر
ن��وف �م �ب��ر ال � �ج� ��اري ب �س �ب��ع أوراق
ع �ل �م �ي��ة أع� ��ده� ��ا وق ��دم� �ه ��ا أط� �ب ��اء
م� �ت ��درب ��ون ف� ��ي ال� �ب ��رن ��ام ��ج ت�ح��ت
إش� � ��راف أع� �ض ��اء ال �ب��رن��ام��ج وه��م
الدكتور ع��ادل الحنيان والدكتور
ع �ب��دال �ل �ط �ي��ف ال �ت��رك��ي وال��دك �ت��ور
ط��ارق الشايجي وال��دك�ت��ور سعد
ال � � ��دوس � � ��ري وال � ��دك � � �ت � ��ور ف �ي �ص��ل
ال � � �ه � ��اج � ��ري وال� � ��دك � � �ت� � ��ور م �ح �م��د
ال � � �ش � ��اذل � ��ي وال� � ��دك � � �ت� � ��ور ح� �م ��دي
عبدالحليم.
ول � �ف � ��ت م � ��ن ج � ��ان � ��ب آخ � � ��ر إل� ��ى
م �ش��ارك��ة ال �ب��رن��ام��ج ف ��ي امل��ؤت �م��ر
ال�ع��رب��ي ل�ج��راح��ة الكلى واملسالك
ال�ب��ول�ي��ة ال ��ذي أق�ي��م ف��ي العاصمة
األردن � �ي� ��ة ع� �م ��ان ف ��ي ال �ف �ت ��رة ب�ين
ال � �ث � ��ال � ��ث وال � � � �س� � � ��ادس م� � ��ن ش �ه��ر
نوفمبر الجاري.
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توقيع مذكرة بين مركز صباح األحمد والجمعية

الرياضة :المحاكم الوطنية البناي :تبني أفكار
المهندسين لترى النور
ملجأ لحل الخالفات
دع��ت الهيئة العامة للرياضة
ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة ف��ي الكويت
إل ��ى ال �ل �ج��وء لهيئة ال�ت�ح�ك�ي��م أو
ال � ��دائ � ��رة ال� �خ ��اص ��ة ب��امل �ن��ازع��ات
الرياضية التي تم إنشاؤها في
املحاكم الكويتية في حال وجود
ن� ��زاع أو خ�ل�اف ي�ت�ط�ل��ب ال�ل�ج��وء
للقضاء.
واوض� � � � � ��ح ب� � �ي � ��ان ص� � � � ��ادر ع��ن
الهيئة أمس ان الدعوة تأتي عقب
تلقي املدير العام للهيئة العامة
للرياضة الشيخ احمد املنصور
ق� ��رار امل�س�ت�ش��ار رئ �ي��س املحكمة
الكلية بتحديد ال��دائ��رة الثامنة
ف ��ي امل �ح �ك �م��ة ال �ك �ل �ي��ة (امل �ح �ك �م��ة
ال ��ري ��اض �ي ��ة) ب��االخ �ت �ص��اص ف��ي
ال�ف�ص��ل ف��ي امل �ن��ازع��ات ال�خ��اص��ة
في النشاط الرياضي والقوانني
الرياضية.
وق��ال��ت ال�ه�ي�ئ��ة ف��ي ال �ب �ي��ان إن
ن� �ظ ��ام ال� ��دول� ��ة ال ي �م �ن��ع ال �ل �ج��وء
إل ��ى ه�ي�ئ��ات ت�ح�ك�ي��م ف��ي اللجنة
األوملبية أو االتحادات الرياضية
أو م �ح �ك �م��ة ال� �ك ��اس وإن إن �ش��اء
ت �ل��ك ال ��دائ ��رة ج ��اء ت�س�ه�ي�لا على

الشيخ احمد املنصور

ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة ف��ي الكويت
ل� �ح ��ل خ�ل�اف ��ات� �ه ��ا وم �ن ��ازع ��ات �ه ��ا
ب� � �ع� � �ي � ��دا ع � � ��ن ل� � �غ � ��ة ال� �ت� �ص� �ع� �ي ��د
والتهديد التى ينتهجها البعض
ف��ي ح��ل تلك ال �ن��زاع��ات م��ن خالل
اللجوء ملنظمات خارج البالد.
وأع� ��رب� ��ت ال �ه �ي �ئ��ة ع ��ن ال �ش �ك��ر
والتقدير لوزير العدل واملجلس
األع� � �ل � ��ى ل� �ل� �ق� �ض ��اء ع� �ل ��ى إن� �ش ��اء
امل�ح�ك�م��ة ال��ري��اض�ي��ة ف��ي ال�ك��وي��ت
ك � �م � ��ا ت � ��وج � �ه � ��ت ب� ��ال � �ش � �ك� ��ر ال � ��ى
القيادة السياسية الحكيمة على

اه�ت�م��ام�ه��ا ال �ب��ال��غ ودع �م �ه��ا غير
املحدود للحفاظ على استقاللية
ال � �ح� ��رك� ��ة ال� ��ري� ��اض � �ي� ��ة وس � �ي� ��ادة
القوانني واملواثيق الكويتية من
أي محاوالت للنيل منها.
وبينت أن الدائرة الخاصة في
امل�ن��ازع��ات الرياضية التي باتت
تعمل وفق استراتيجية قانونية
ه� ��دف � �ه� ��ا ت� �س� �ه� �ي ��ل ال � �ف � �ص� ��ل ب�ين
املتنازعني في القضايا الرياضية
دون اللجوء إلى مؤسسات أخرى
خارجية متمنية أن يكون هناك
ت�ج��اوب م��ع تلك ال��دع��وة الهادفة
إل ��ى ت�ح�ق�ي��ق م�ص�ل�ح��ة ال��ري��اض��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �ع �ي��دا ع��ن اع �ت �ب��ارات
أخرى.

أك � ��د امل ��دي ��ر ال� �ع ��ام مل ��رك ��ز ص �ب��اح
األح�م��د للموهبة واإلب ��داع الدكتور
عمر البناي أهمية ت�ع��اون الجهات
الحكومية وجمعيات النفع العام في
ال��دف��ع قدما بالتخصصات العلمية
ب �م��ا ي �س��اه��م ف ��ي ت �ح �ق �ي��ق ال�ت�ن�م�ي��ة
ووض ��ع ال �ك��وي��ت ف��ي م �ص��اف ال ��دول
املتقدمة.
ج ��اء ذل ��ك ف��ي ت �ص��ري��ح ص�ح��اف��ي
ل �ل �ب �ن��اي أم ��س ع �ل��ى ه��ام��ش ت��وق�ي��ع
امل ��رك ��ز م ��ذك ��رة ت �ف��اه��م م ��ع ج�م�ع�ي��ة
امل�ه�ن��دس�ين ال�ك��وي�ت�ي��ة ب �ه��دف وض��ع
آل�ي��ة ل�ل�ت�ع��اون والس �ت �ف��ادة م��ن ذوي
الخبرة من املهندسني وورش العمل
وامل �خ �ت �ب��رات وال � � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة
املشتركة.
وأض � � � ��اف ال � �ب � �ن ��اي أن ل �ج �م �ع �ي��ة
امل� �ه� �ن ��دس�ي�ن دورات م� �ت� �ق ��دم ��ة ف��ي
م �ج��االت ه�ن��دس�ي��ة م�ت�ن��وع��ة ك�م��ا ان
للمركز دورات تدريبية تكنولوجية
من الورش والبرمجة وغيرها تخدم
الطرفني في االستفادة من بعضهما
البعض.
وأوض� � � � ��ح أن امل� � ��ذك� � ��رة ت �ت �ض �م��ن
أيضا تقديم خدمات املركز ألعضاء

مبادرة النوير أطلقت مسيرتها للمرة الثانية

انتصار العلي :اللطف أهم الوسائل
لمعالجة المشاكل المرورية
أع�ل�ن��ت م �ب��ادرة (ال �ن��وي��ر) اإلي�ج��اب�ي��ة
ن �ج ��اح امل �س �ي��رة اإلي �ج��اب �ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة
(ق��د بلطف) ال��رام�ي��ة إل��ى خ��دم��ة أه��داف
وزارة الداخلية املتمثلة في التأني أثناء
القيادة وتوخي الحيطة والحذر ووقف
الرعونة واالستهتار.
وق ��ال ��ت رئ �ي �س��ة م � �ب� ��ادرة (ال� �ن ��وي ��ر)
الشيخة انتصار سالم العلي لـ (كونا)
أم��س إن امل�ب��ادرة أطلقت مسيرتها (قد
بلطف) للمرة الثانية على التوالي في
ش � ��ارع ال �خ �ل �ي��ج ال �ع��رب��ي ب �ع��د ال �ن �ج��اح
ال �ك �ب �ي��ر ال� � ��ذي ح �ق �ق �ت��ه ال � �ع ��ام امل��اض��ي
ب �م �ش��ارك��ة أك �ث��ر م��ن  40س �ي��ارة وث�ل�اث
حافالت مدرسية وعشرات األشخاص.
وأضافت الشيخة انتصار أن املسيرة
ه ��ي األط � ��ول ح �ي��ث ان �ط �ل �ق��ت م ��ن ب��داي��ة
ش��ارع الخليج حتى منطقة بنيد القار
ت�ص��درت�ه��ا س �ي��ارات (ال�ن��وي��ر) ال�ص�ف��راء
ب�ه��دف ن�ش��ر ح��ال��ة ال�ل�ط��ف ف��ي ال�ش��وارع

الشيخة انتصار سالم العلي تشارك في املسيرة

وتشجيع ال�ن��اس على ال�ق�ي��ادة وحثهم
على املشاركة في فعاليات اليوم العاملي
لـ(اللطف) الذي يصادف  13نوفمبر كل
عام.
وأوض� � � �ح � � ��ت أن امل � �س � �ي � ��رة ش� �ه ��دت
مشاركة القطاعني الحكومي والخاص

ح �ي��ث ش��ارك��ت ف�ي�ه��ا وزارت � ��ا ال��داخ�ل�ي��ة
وال �ت��رب �ي��ة وش ��رك ��ات (ف��ول �ك��س واغ� ��ن)
و (ال �غ��ان��م) ل �ل �س �ي��ارات وج �ه��ات أخ��رى
م�ت�ط��وع��ة ب �ه��دف ن�ش��ر أه� ��داف امل�س�ي��رة
الصفراء.
وذكرت الشيخة انتصار أن األبحاث

ال �ع �ل �م �ي��ة أك � ��دت أن األش� �خ ��اص األك �ث��ر
س �ع��ادة وت �ق��دي��را ل �ل��ذات واألق � ��ل ت��وت��را
واك �ت �ئ��اب��ا ه��م ال��ذي��ن ي �ت �خ��ذون ال�ل�ط��ف
كنوع من املمارسة اليومية في حياتهم
وأن ال�ن�ج��اح وال�ث�ق��ة هما ث�م��ار األع�م��ال
اإليجابية.
ودع��ت أف��راد املجتمع إلى أن يكونوا
أكثر لطفا أثناء القيادة من خالل افساح
ال �ط��ري��ق ل�ل�غ�ي��ر واالب �ت �س��ام ف��ي وج��وه
اآلخرين واتباع قوانني املرور والسالمة
عن طريق استخدام املؤشرات الضوئية
وت � � ��رك م �س ��اف ��ة ب�ي��ن ال � �س � �ي� ��ارات وذل� ��ك
حرصا على سالمة الجميع.
وبينت أن حوادث املرور واملخالفات
واالزدح � � � � ��ام ف ��ي ال� �ط ��رق ��ات ه ��ي ب�ع��ض
امل� �ش ��اك ��ل ال� �ت ��ي ي��واج �ه �ه��ا ال � �ن ��اس ف��ي
ال � �ك ��وي ��ت ي ��وم� �ي ��ا م �ب �ي �ن��ة أن م � ��ن أه ��م
ال��وس��ائ��ل مل�ع��ال�ج�ت�ه��ا ت �ب��دي��ل ال�س�ل��وك
الجاف والعدائي بالطيبة واللطف.

د .عمر البناي

جمعية املهندسني لتبني أفكارهم
من االبتكارات واالختراعات واالخذ
بها لترى النور بعد تسجيل ب��راءة
االختراع وتطويرها وتسويقها.
وأش � � ��ار ال� �ب� �ن ��اي إل � ��ى أن م��ذك ��رة
ال �ت �ف��اه��م ت �ن��ص ع �ل��ى ع �ق��د وت�ن�ظ�ي��م
م ��ؤت� �م ��رات م �ش �ت��رك��ة وورش ع�م��ل
وم � � � �ح � � ��اض � � ��رات دوري � � � � � � ��ة ل � �ت � �ب� ��ادل
ال� � �خ� � �ب � ��رات خ � �ل ��اف امل � � �ح� � ��ور األول
ال ��ذي ي�ت�ض�م��ن ال � ��دورات ال�ت��دري�ب�ي��ة
القائمة واملستمرة ام��ا املحاضرات
وامل ��ؤت � �م ��رات امل �ح �ل �ي��ة وال �خ��ارج �ي��ة

ف �س �ت �ت��م ب �ت �ع��اون ال �ط��رف�ي�ن ل�خ��دم��ة
املهندسني واملهندسات.
وم ��ن ج��ان�ب��ه ق ��ال رئ �ي��س جمعية
املهندسني الكويتية املهندس سعد
املحيلبي في تصريح مماثل إن هذا
ال �ت �ع��اون ي��أت��ي ب �ن��اء ع�ل��ى األه� ��داف
املشتركة ب�ين الجمعية وامل��رك��ز في
دع��م ق��درات وم�ه��ارات أب�ن��اء الكويت
خصوصا املبدعني واملبتكرين.
وأضاف املحيلبي أن هذا التعاون
ي� �ه ��دف أي� �ض ��ا إل � ��ى ت �ط��وي��ر ق � ��درات
امل �ه �ن��دس�ي�ن ف ��ي م �خ �ت �ل��ف امل �ج ��االت
وال� �ت� �خ� �ص� �ص ��ات ال� �ه� �ن ��دس� �ي ��ة ب �م��ا
يساهم في تحقيق التنمية البشرية
والنهضة باملجتمع الكويتي.
وأك ��د أن م��ذك��رة ال�ت�ف��اه��م ستعزز
م ��ن ت� �ع ��اون ال �ط��رف�ي�ن ف ��ي ال�ق�ض��اي��ا
ذات االه �ت �م��ام امل �ش �ت��رك وامل �ش��ارك��ة
ب��ال�ف�ع��ال�ي��ات ال�ت��ي ينظمها كالهما
ف�ض�لا ع��ن ت �ب��ادل ال �خ �ب��رات املهنية
والفنية في مختلف التخصصات.

الكويت تختار شعار
عاصمة الثقافة اإلسالمية
ق ��ال األم�ي�ن ال �ع��ام امل�س��اع��د
ل� �ق� �ط ��اع ال� �ث� �ق ��اف ��ة ب��امل �ج �ل��س
ال ��وط� �ن ��ي ل �ل �ث �ق��اف��ة وال �ف �ن��ون
واآلداب ورئيس اللجنة الفنية
لالحتفال بالكويت (عاصمة
ل� �ل� �ث� �ق ��اف ��ة اإلس �ل��ام � �ي � ��ة ل �ع ��ام
 )2016م �ح �م��د ال�ع�س�ع��وس��ي
ان ال �ل �ج �ن��ة اع� �ت� �م ��دت ش �ع��ار
االحتفالية الجديد والذي فاز
به أحد املشاركني في مسابقة
تصميم الشعار.
وب� �ي� ��ن ال � �ع � �س � �ع� ��وس� ��ي ف��ي
ت �ص��ري��ح ل� �ـ (ك ��ون ��ا) أم� ��س ان
اللجنة ألغت الشعار السابق
ال� � ��ذي ت �ب�ي�ن أن � ��ه أخ � ��ل ب��أح��د
ش� � � � ��روط امل � �س� ��اب � �ق� ��ة وع� �ل� �ي ��ه
ف � �ق� ��د ت� � ��م اخ � �ت � �ي� ��ار ت �ص �م �ي��م
امل� �ش ��ارك ج��اس��م ال �ن �ص��رال �ل��ه
ال � ��ذي اس �ت �ط��اع أن ي �م��زج به
ب�ي�ن ال �خ��ط ال��دي��وان��ي الجلي
وال� � �خ � ��ط ال� �س� �م� �ب� �ل ��ي ل �ك �ل �م��ة
الكويت مضافا إليها عبارة
ع��اص �م��ة ال �ث �ق��اف��ة اإلس�لام �ي��ة
.2016
وذك � � ��ر أن� � ��ه س� �ي� �ش ��ارك ف��ي
ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات ع � � ��دد م � ��ن دول

ال � �ع� ��ال� ��م امل �خ �ت �ل �ف ��ة ك �خ �ط��وة
ل �ت �ع��زي��ز وت� �ق ��وي ��ة ع�لاق��ات �ن��ا
ب � � � ��دول ال � �ع� ��ال� ��م ف� � ��ي امل � �ج� ��ال
ال�ث�ق��اف��ي وال�ف�ن��ي م�ش�ي��را ال��ى
ان��ه سيساهم ف��ي الفعاليات
عدد من الجهات الرسمية في
ال �ب�ل�اد وم��ؤس �س��ات املجتمع
امل � ��دن � ��ي وال � �ق � �ط� ��اع ال� �خ ��اص
م� ��ن خ� �ل��ال ت� �ق ��دي ��م ب ��اق ��ة م��ن
األنشطة والفعاليات الثقافية
املختلفة.
وأض� � � � � � ��اف أن ف � �ع� ��ال � �ي� ��ات
اح �ت �ف��ال �ي��ة ال �ك��وي��ت ع��اص�م��ة
للثقافة االسالمية ستنطلق
تزامنا مع انطالقة ال��دورة الـ
 22مل�ه��رج��ان ال�ق��ري��ن الثقافي
في  18يناير املقبل.
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الحمود :فوز الزعابي في مسابقة
كوكب األرض العالمية إنجاز كبير
ق � ��ال وزي� � ��ر اإلع � �ل ��ام ووزي � � ��ر ال ��دول ��ة
لشؤون الشباب رئيس املجلس الوطني
الثقافة والفنون واآلداب الشيخ سلمان
ص � �ب ��اح س ��ال ��م ال � �ح� �م ��ود ال � �ص � �ب ��اح ان
املصور الكويتي ماجد سلطان الزعابي
حقق انجازا كبيرا بفوزه باملركز الثاني
ف��ي م�ح��ور الحياة البرية وال�س�ل��وك في
مسابقة ك��وك��ب األرض العاملية املقامة
في املكسيك بمشاركة  3000مصور من
حول العالم.
وه �ن��أ ال �ش �ي��خ س �ل �م��ان ال �ح �م��ود في
تصريح لوكالة األنباء الكويتية املصور
الزعابي بهذا االن�ج��از الكويتي الكبير

في مسابقة دولية بهذا الحجم مشيرا
ال��ى ان ه��ذا الفوز يؤكد ق��درة وإبداعات
ش�ب��اب الكويت ف��ي ف��روع العلم واألدب
وال �ف �ن ��ون وال ��ري ��اض ��ة ع �ل��ى امل�س�ت��وي�ين
اإلقليمي والدولي.
وب � �ي ��ن أن دع � � ��م ورع � � ��اي � � ��ة ال � �ق � �ي ��ادة
ال � �س � �ي ��اس � �ي ��ة ال � �ع � �ل � �ي ��ا ب � ��ال� � �ب �ل��اد وف� ��ي
م �ق��دم �ت �ه��ا س �م��و أم� �ي ��ر ال � �ب �ل�اد ال �ش �ي��خ
صباح األح�م��د الجابر الصباح وسمو
ول � � ��ي ال� �ع� �ه ��د ال� �ش� �ي ��خ ن� � � ��واف األح� �م ��د
ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح وس �م��و ال�ش�ي��خ ج��اب��ر
امل�ب��ارك الحمد ال�ص�ب��اح رئ�ي��س مجلس
ال��وزراء حفظهم الله ورعاهم لقطاعات

الناشئة وال�ش�ب��اب ينطلق م��ن اإلي�م��ان
ب �ق��درات �ه��م وإم �ك��ان��ات �ه��م وإب��داع��ات �ه��م
وره��ان�ه��ا على دوره��م الوطني امل��أم��ول
ف��ي رف�ع��ة وب�ن��اء الكويت وتنميتها في
م�خ�ت�ل��ف امل� �ج ��االت ورف� �ع ��ة راي �ت �ه��ا في
ك��اف��ة امل�ح��اف��ل وال �ب �ط��والت وامل�س��اب�ق��ات
ال��دول�ي��ة .ون��وه الشيخ سلمان الحمود
بإبداعات الزعابي وحصوله على نحو
 100ج��ائ��زة دول�ي��ة ف��ي مجال التصوير
ال �ف��وت��وغ��راف��ي إل� ��ى ج ��ان ��ب أق ��ران ��ه م��ن
ش�ب��اب ال�ك��وي��ت ال�ح��ائ��زي��ن ع�ل��ى ج��وائ��ز
دولية متنوعة والتي تمثل مصدر فخر
واعتزاز للكويتيني جميعا.

السفارة الفرنسية:
ال تغيير على إجراءات
إصدار الشنغن للكويتيين
ق��ال��ت ال �س �ف��ارة ال�ف��رن�س�ي��ة
ل � � ��دى ال � � �ب �ل��اد ام � � ��س ان � � ��ه ل��ن
ي � � � �ط� � � ��رأ اي ت� � �غ� � �ي� � �ي � ��ر ع� �ل ��ى
اج� � � ��راءات اص� � ��دار ت��أش �ي��رات
ال��دخ��ول الشنغن للمواطنني
ال�ك��وي�ت�ي�ين ال��راغ �ب�ين ب��زي��ارة
ف � ��رن� � �س � ��ا م � � ��ؤك � � ��دة أن ه � ��ذه
ال �ت��أش �ي��رات م��ا زال� ��ت ت�ص��در
خالل  48ساعة.
وذك ��رت ال �س �ف��ارة ف��ي بيان
ص� �ح ��اف ��ي ان ف ��رن� �س ��ا ق��ام��ت
ب�ت�ش��دي��د االج� � ��راءات االم�ن�ي��ة
على حدودها الداخلية وذلك
بسبب اح��داث التفجير التي
وق �ع ��ت ف ��ي ف��رن �س��ا ل �ك��ن ه��ذا
االم��ر ال يغير بتاتا اي شيء
ي�ت�ع�ل��ق ب��اص ��دار ال�ت��أش�ي��رات
ال � � � �ت� � � ��ي م � � � ��ا زال� � � � � � � ��ت ت� � �ص � ��در

الشيخ سلمان الحمود

تسلم في البحرين خالل الفترة من  25إلى  26من الشهر الجاري

ساهم في التشريع يحصل على جائزة
الحكومة اإللكترونية الخليجية
ح �ص ��ل م � �ش� ��روع االم � ��ان � ��ة ال �ع��ام��ة
مل �ج �ل��س االم � ��ة س ��اه ��م ف ��ي ال �ت �ش��ري��ع
ع �ل ��ى ال� �ج ��ائ ��زة ال �ت �ق ��دي ��ري ��ة ل� �ل ��دورة
ال��راب�ع��ة للحكومة االلكترونية ل��دول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي وذل ��ك
عن فئة افضل ممارسة في املشاركة
املجتمعيه ك��أح��د أف�ض��ل امل�م��ارس��ات
في مجال الحكومية اإللكترونية على
مستوى الدولة.
وس�ي�ت��م تسليم ال�ج��ائ��زة ف��ي حفل
ال � � ��دورة ال ��راب� �ع ��ة ل �ج ��ائ ��زة وم �ع��رض
ومؤتمر الحكومة االلكترونية لدول
م �ج �ل��س ال� �ت� �ع ��اون ال �خ �ل �ي �ج��ي ال �ت��ي
ستعقد في مملكة البحرين الشقيقة
خالل الفترة من  25إلى  26من الشهر
ال�ج��اري حيث سيتم توزيع الجوائز
ت �ح��ت رع ��اي ��ة رئ� �ي ��س وزراء م�م�ل�ك��ة
ال �ب �ح��ري��ن ال�ش�ق�ي�ق��ة ص��اح��ب ال�س�م��و
امل�ل�ك��ي األم �ي��ر خ�ل�ي�ف��ة ب��ن س�ل�م��ان آل
خليفة.
يذكر ان خدمة ساهم في التشريع

مشروع ساهم في التشريع

هي خدمة إلكترونية تتيح للمواطن
امل�ش��ارك��ة ف��ي التعليق على مشاريع
القوانني املدرجة في اللجان البرملانية
وت �ق��دي��م اق �ت��راح��ات��ه ل�ه��ا ع�ب��ر امل��وق��ع
اإللكتروني  www.kna.kwوتمكن
ه � ��ذه ال� �خ ��دم ��ة امل� ��واط� ��ن م ��ن إي �ص��ال
اق �ت��راح��ات��ه وامل �س��اه �م��ة ف ��ي ت�ش��ري��ع

ال�ق��وان�ين ال�ت��ي ت��ؤث��ر على حياته من
خالل الدخول عليها من أي متصفح
إل �ك �ت��رون��ي ع �ل��ى أج �ه ��زة ال�ك�م�ب�ي��وت��ر
أو ال�ه��ات��ف ال�ن�ق��ال م��ن خ�لال ال��دخ��ول
للموقع االلكتروني واختيار اللجنة
ال� �ت ��ي ي � ��ود امل � ��واط � ��ن ال �ت �ع �ل �ي��ق ع�ل��ى
قوانينها ثم اختيار مشروع أو اقتراح
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عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الوفيات

القانون وتقديم بياناته الشخصية
املطلوبة ثم كتابة تعليقه .وتم اطالق
هذه الخدمة قبل نحو عامني انطالقا
م��ن إي�م��ان املجلس بأهمية املشاركة
املجتمعية ب�ين امل��واط��ن وال�ن��ائ��ب في
التشريع وحرصا على توفير الفرصة
ل �ل �م ��واط ��ن ال �ك ��وي �ت ��ي وت �م �ك �ي �ن��ه م��ن
التعبير ع��ن رأي��ه وتقديم اقتراحاته
حول مشاريع القوانني التي تبحثها
اللجان البرملانية.
و ب ��إط�ل�اق ه� ��ذه ال �خ ��دم ��ة ي�ص�ب��ح
مجلس األم��ة الكويتي من البرملانات
ال�ق�ل�ي�ل��ة ف��ي ال �ع��ال��م ال �ت��ي ت�ت�ي��ح ه��ذه
ال �ف��رص��ة مل��واط�ن�ي�ه��ا ل�ل�م�س��اه�م��ة في
ت �ش��ري��ع ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي ت ��ؤث ��ر ع�ل��ى
ح �ي��ات �ه��م وذل � ��ك ف ��ي إط � ��ار امل �ش��ارك��ة
امل�ج�ت�م�ع�ي��ة ال �ت��ي ت�ع��د أح ��د امل�ع��اي�ي��ر
ال�ع��امل�ي��ة املتبعة م��ن ق�ب��ل هيئة األم��م
املتحدة ف��ي تصنيف دول العالم في
مجال الحكومة اإللكترونية.

رئيس التحرير

للمواطنني الكويتيني خالل
 48ساعة.
واش� ��ارت ال��ى ان ت��أش�ي��رات
ال� �ش� �ن� �غ ��ن ال� � �ت � ��ي اص� ��درت � �ه� ��ا
السفارة تبقى صالحة للسفر
ال��ى فرنسا وم��ن خاللها الى
كافة بلدان الشنغن موضحة
ان تشديد االج��راءات االمنية
ي� �ع� �ن ��ي ام � �ك� ��ان � �ي� ��ة ان ي� �ك ��ون
ه �ن��ال��ك ت�ف�ت�ي��ش ام �ن��ي خ�لال
ال� �ت� �ن� �ق�ل�ات ال ��داخ� �ل� �ي ��ة ض�م��ن
البلدان االعضاء في مجموعة
الشنغن حيث ان ذلك لم يكن
يجري عادة.

• ع �ل��ي رض� ��ا م �ح �م��د ج ��رم ��ن 45 ،ع ��ام ��ا( ،ش �ي��ع)،
رجال :حسينية القائم الرميثية ،ق  ،2مقابل مدرسة ابوتمام
املتوسطة ،تلفون ،55500048 :نساء :الرميثية ،ق ،10ش ،103
م14
• ب��در ن��اص��ر ث�ن�ي��ان ال �ع��رادة ال �خ��ال��دي 75 ،ع��ام��ا،
(ش � �ي� ��ع) ،ب� �ي ��ان ،ق ،12ال � �ش� ��ارع االول ،ج ،4م ،34ت �ل �ف��ون:
99733202 - 99077893ش
• مرزوقة مطلق العازمي 52 ،عاما( ،شيعت) ،رجال:
ج��اب��ر ال�ع�ل��ي ،ق ،6ش ،24م ،25ت�ل�ف��ون ،50911187 :ن�س��اء:
مبارك الكبير ،ق ،4ش ،36م14
• ف��اط�م��ة ع�ب��دال�ك��ري��م ع�ب��اس ح�س�ين ،زوج ��ة :علي
ع�ب��اس حسن أب��ل 34 ،ع��ام��ا( ،ش�ي�ع��ت) ،الرميثية ،ق،10
شارع ابو حنيفة ،ج ،101م 16حسينية العترة الطاهرة ،تلفون:
50777955 - 66002000

مواقيت الصالة
الفجر
الشروق
الظهر
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6.11
11.33

العصر
املغرب
العشاء

العنوان  :مجلس األمة  -الكويت شارع الخليج العربي
ص.ب  . 716الصفاة  13008البدالة 22455422
التحرير  22455790 - 22454630داخلي 2409 . 2170 . 2444
فاكس 22455790
التوزيع  :الناشر للطباعة والنشر والتوزيع

2.32
4.53
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