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تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

الكويت تودع المخلد وصرخوه
ف�ق��دت ال�ك��وي��ت أم��س اث�ن�ين م��ن رج��االت �ه��ا األوف �ي��اء ال�ل��ذي��ن أث��ري��ا العمل
البرملاني في الكويت وسطرا تاريخا حافال بالعطاء والتفاني في خدمة
الوطن والشعب هما النائبان السابقان يوسف املخلد ود .ناصر صرخوه.
وتقدم رئيس وأع�ض��اء مجلس االم��ة بخالص ال�ع��زاء ل��ذوي الفقيدين
مؤكدين انهما وضعا اللمسات االولى للديمقراطية والحياة البرملانية.
تفاصيل (ص)14-10

إما االستقالة أو صعود المنصة أو التأجيل

الغانم :استجواب الجسار دستوري
و  3خيارات أمام الحكومة للتعامل معه
المدينة الطبية
و 5مستشفيات
أولويات الصحية

إلصاق اإلرهاب باإلسالم أمر ظالم
ومرفوض وال يقبل به عاقل
أك ��د رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة م ��رزوق
الغانم أن اس�ت�ج��واب وزي��ر األش�غ��ال
وزير الكهرباء واملاء م .أحمد الجسار
امل� �ق ��دم م ��ن ال �ن ��ائ ��ب س� �ع ��دون ح �م��اد
دس � �ت� ��وري ب �م �ض �م��ون��ه م �ش �ي��را إل��ى
إدراج � � ��ه ع �ل��ى ج � ��دول أع� �م ��ال جلسة
االول م � ��ن ش� �ه ��ر دي� �س� �م� �ب ��ر امل �ق �ب��ل
ل � ��وروده إل ��ي ق�ب��ل أق ��ل م��ن  48س��اع��ة
على موعد أول جلسة تالية (اليوم)
ما حال دون إدراجه في هذه الجلسة
طبقا لالئحة الداخلية.
وأض � � � � ��اف ال � �غ� ��ان� ��م ف � ��ي ت �ص��ري��ح
ص �ح��اف��ي أم � ��س أن أم� � ��ام ال �ح �ك��وم��ة
وال � ��وزي � ��ر ال� �ج� �س ��ار ث�ل�اث ��ة خ� �ي ��ارات
ف��إم��ا أن ي�ت��م ق �ب��ول اس�ت�ق��ال��ة ال��وزي��ر
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ي ��رف ��ع اإلس � �ت � �ج� ��واب م��ن
جدول األعمال وإما أن يقطع الوزير
إج ��ازت��ه وي �م ��ارس ع�م�ل��ه ق�ب��ل م��وع��د
جلسة  1ديسمبر ليتمكن من اعتالء
م �ن �ص��ة اإلس � �ت � �ج ��واب أو أن ي�ط�ل��ب
ال� ��وزي� ��ر ال� �ج� �س ��ار ت ��أج �ي ��ل م �ن��اق �ش��ة
اس �ت �ج��واب��ه مل ��دة م �ح��ددة وال ي�ج��اب
ل�ط�ل�ب��ه إال ب �م��واف �ق��ة امل �ج �ل��س طبقا
للمادة  135من الالئحة الداخلية.
وف� �ي� �م ��ا إن ك� � ��ان ط� �ل ��ب ال �ت��أج �ي��ل
ي �س �ت��وج��ب ح �ض��ور ال �ج �س��ار نفسه
لتقديم الطلب ق��ال ال�غ��ان��م إن��ه وفقا
للمادة  135من الالئحة ينبغي تقديم

ال �ط �ل��ب م ��ن ال� ��وزي� ��ر امل �خ �ت ��ص ل�ك��ن
يجوز لوزير آخر عرض الطلب نيابة
عنه في حال تقديم كتاب من الوزير
امل� �س� �ت� �ج ��وب ي� �ع� �ت ��ذر ف� �ي ��ه ع� ��ن ع ��دم
القدرة على الحضور ويطلب تأجيل
امل �ن��اق �ش��ة ل �ي �ق��وم وزي� ��ر آخ ��ر ك��وزي��ر
ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س ال� � ��وزراء أو
غيره بالتنويه عن وج��ود كتاب من
الوزير املعني بالتأجيل مشيرا إلى
أن ع��دم ح�ض��ور ال�ج�س��ار للجلسات
يتم بعذر حتى الجلسة املاضية.
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ ��ر أك ��د ال �غ��ان��م أن
إلصاق اإلرهاب باإلسالم واملسلمني
أمر ظالم ومرفوض وال يقبل به عاقل
إذ أن اإلره��اب عابر للقارات وال دين
له بل إن املسلمني خصوصا من هم
في فرنسا أكثر املتضررين من هذه
األعمال اإلرهابية.
وأض � � � � � ��اف أن وس � � ��ائ � � ��ل اإلع � �ل� ��ام
الصهيوني واملتعاطفة معها دأب��ت
ع� �ل ��ى ال � �ت� ��روي� ��ج ألب ��اط� �ي ��ل وم ��زاع ��م
ب � �ت � �ح � �م � �ي ��ل اإلس� � � �ل � � ��ام وامل � �س � �ل � �م �ي�ن
م� �س ��ؤول� �ي ��ة ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات اإلره ��اب � �ي ��ة
موضحا أن الدين اإلسالمي الحنيف
ي��رف��ض م �ث��ل ه ��ذه األع� �م ��ال ودي�ن�ن��ا
السمح براء منها.
تفاصيل (ص)02

مجلس الوزراء :استاد جابر
صرح رياضي بمواصفات عالمية
ع �ب��ر م �ج �ل��س ال� � � ��وزراء ع ��ن ش�ك��ره
ل�ل�ج�ه��ود امل�خ�ل�ص��ة امل �ب��ذول��ة م��ن قبل
ال� ��دي� ��وان األم � �ي ��ري وال �ه �ي �ئ��ة ال �ع��ام��ة
ل � �ل ��ري ��اض ��ة وال� � �ج� � �ه � ��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة
امل� �خ� �ت� �ص ��ة ل �ت �ج �ه �ي��ز اس� � �ت � ��اد ج��اب��ر
الدولي الستضافة األحداث الرياضية
وال �ف �ع��ال �ي��ات واألن �ش �ط ��ة ال��ري��اض �ي��ة
امل�خ�ت�ل�ف��ة م��ؤك��دا أن ��ه ص ��رح ري��اض��ي
باملواصفات العاملية املتطورة.

وأح ��اط وزي ��ر ال�خ��ارج�ي��ة الشيخ
ص� � �ب � ��اح ال � �خ � ��ال � ��د امل � �ج � �ل� ��س ع �ل �م��ا
بالزيارة التفقدية التي قام بها على
رأس لجنة وزاري��ة إلى استاد جابر
األحمد الدولي وذلك بهدف متابعة
جهوزية االستاد تمهيدا الفتتاحه
رسميا.
تفاصيل (ص)03

ح��ددت لجنة الشؤون الصحية
البرملانية أولوياتها في 4مشاريع
واقتراحات بقانون تقضي بتنظيم
التأمني الصحي لجميع املواطنني
وال �ت��أم�ي�ن ال �ط �ب��ي ع �ل��ى ال��واف��دي��ن
ال��زائ��ري��ن وان �ش��اء امل��دي�ن��ة الطبية
وخمسة مستشفيات حكومية في
مواقع متعددة بالبالد.
تفاصيل (ص)04
محمد بن راشد مستقبال رئيس مجلس األمة في دبي أمس

رئيس مجلس األمة يجتمع
مع محمد بن راشد ومحمد بن زايد
اج � � �ت � � �م� � ��ع رئ� � � �ي � � ��س االت� � � �ح � � ��اد
البرملاني العربي رئيس مجلس
االمة مرزوق الغانم في دبي أمس
إل ��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س ال��دول��ة رئ�ي��س
مجلس ال � ��وزراء ب��دول��ة االم ��ارات
العربية املتحدة الشقيقة وحاكم
دب� � ��ي س� �م ��و ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م ��د ب��ن

راشد ال مكتوم وتناول االجتماع
ال �ع��دي��د م ��ن امل �ل �ف��ات وال �ق �ض��اي��ا
االق �ل �ي �م �ي ��ة امل� �ل� �ح ��ة اض� ��اف� ��ة ال ��ى
ال �ع�لاق��ات ال�ث�ن��ائ�ي��ة ب�ين البلدين
الشقيقني.
وس �ب��ق ل�ل�غ��ان��م أن اج�ت�م��ع في
اب ��وظ� �ب ��ي خ �ل��ال زي � � ��ارة ق �ص �ي��رة

ل �ل��إم � ��ارات ي � ��وم أم � ��س ال � ��ى ول ��ي
عهد ابوظبي نائب القائد االعلى
للقوات املسلحة ب��دول��ة االم��ارات
ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة س �م��و ال�ش�ي��خ
محمد ب��ن زاي��د ال نهيان وبحث
معه العديد من امللفات والقضايا
االقليمية.

المجلس يقر اليوم توصيات
الرياضة ومزايا مالية للمعاقين
ينظر مجلس االمة في جلسته
العادية اليوم في التصويت على
ال �ت��وص �ي��ات امل �ق ��دم ��ة م ��ن ب�ع��ض
االعضاء بعد االنتهاء من مناقشة
طلب املناقشة املتعلق بالوضع
الرياضي وايقاف النشاط الكروي
ف��ي ال �ك��وي��ت ،ك�م��ا ي�ن�ظ��ر املجلس
ف��ي  31ت�ق��ري��را ل�ل�ج��ان البرملانية

م�ن�ه��ا ت�ق��ري��ر ل�ج�ن��ة ش� ��ؤون ذوي
االح � �ت � �ي ��اج ��ات ال� �خ ��اص ��ة ب �ش��أن
تعديل قانون حقوق االشخاص
ذوي االعاقة إلضافة مزايا مالية
م �ن �ه��ا ص� ��رف م �خ �ص��ص ش �ه��ري
للشخص ذي االع��اق��ة املتوسطة
او ال�ش��دي��دة حتى س��ن السادسة
وال �ع �ش��ري��ن وي�س�ت�م��ر ص��رف��ه اذا

استمر بالدراسة الجامعية حتى
سن الثالثني او بالدراسات العليا
ح�ت��ى س��ن ال�خ��ام�س��ة واالرب �ع�ي�ن.
ف� �ض�ل�ا ع� ��ن ان امل � �ع� ��اق ي�س�ت�ح��ق
معاشا تقاعديا يعادل  ٪ 100من
املرتب الكامل بما ال يجاوز 2750
دينارا.

عسكر :أين ذهبت
الفوائض المليارية
السنوية؟
ت �س��اءل ال�ن��ائ��ب عسكر العنزي
أي � ��ن ذه� �ب ��ت ال � �ف ��وائ ��ض وال� ��وف� ��رة
امل��ال �ي��ة ال�س�ن��وي��ة وه ��ي ب�م�ل�ي��ارات
ال��دن��ان �ي��ر س �ن��وي��ا ح �ت��ى تنكشف
امليزانية ويصبح لدينا عجز مع
اول ان �خ �ف ��اض ف ��ي س �ع��ر ب��رم �ي��ل
ال�ن�ف��ط؟ وق ��ال م��ا م��دى االس�ت�ف��ادة
من الوفرة املالية التي تمتعت بها
البالد بسبب ارتفاع اسعار النفط؟
تفاصيل (ص)05

حمدان العازمي:
ال تراجع أو تأجيل
الستجواب العبيدي
اكد النائب حمدان العازمي ان
اس �ت �ج��واب��ه امل��زم��ع ت�ق��دي�م��ه ال��ى
وزي ��ر ال�ص�ح��ة د .ع�ل��ي العبيدي
الي��زال قائما نافيا التراجع عنه
او تأجيله.
وق��ال ال�ع��ازم��ي :انتظر الوقت
املناسب لتقديم استجوابي.
تفاصيل (ص)04
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إدراجه على جدول أعمال جلسة األول من شهر ديسمبر المقبل

الغانم :استجواب حماد للجسار دستوري
بمضمونه وأمام الحكومة  3خيارات
أك� � � ��د رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم� � ��ة
م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م أن اس �ت �ج��واب
وزي� ��ر األش� �غ ��ال وزي� ��ر ال�ك�ه��رب��اء
وامل ��اء أح�م��د ال�ج�س��ار امل �ق��دم من
النائب سعدون حماد دستوري
ب�م�ض�م��ون��ه م �ش �ي��را إل ��ى أن ��ه تم
إدراج االس �ت �ج��واب ع�ل��ى ج��دول
أع� �م ��ال ج �ل �س��ة االول م ��ن ش�ه��ر
ديسمبر املقبل لوروده إلي قبل
أق� ��ل م ��ن  48س ��اع ��ة ع �ل��ى م��وع��د
ال �ج �ل �س��ة امل �ق �ب �ل��ة ال �ت ��ي س�ت�ع�ق��د
ال �ث�ل�اث��اء م��ا ح ��ال دون إدراج� ��ه
ف��ي ه��ذه ال�ج�ل�س��ة ط�ب�ق��ا لالئحة
الداخلية .
وأض� ��اف ال �غ��ان��م ف��ي تصريح
إل� � � � ��ى ال � �ص � �ح� ��اف � �ي�ي��ن أن أم � � ��ام
ال� �ح� �ك ��وم ��ة وال� � ��وزي� � ��ر ال� �ج� �س ��ار
ث�لاث��ة خ �ي ��ارات ف��إم��ا ي�ت��م قبول
استقالة ال��وزي��ر وبالتالي يرفع
االس�ت�ج��واب م��ن ج��دول األع�م��ال
وإم� ��ا أن ي�ق�ط��ع ال ��وزي ��ر إج��ازت��ه
وي� � � �م � � ��ارس ع� �م� �ل ��ه ق � �ب� ��ل م ��وع ��د
ج�ل�س��ة  1دي�س�م�ب��ر ل�ي�ت�م�ك��ن من
اع �ت�ل�اء م�ن�ص��ة االس �ت �ج��واب أو
أن يطلب الوزير الجسار تأجيل
مناقشة استجوابه مل��دة محددة
وال ي �ج��اب ل�ط�ل�ب��ه إال ب�م��واف�ق��ة
امل �ج �ل��س ط�ب�ق��ا ل �ل �م��ادة  135من
الالئحة الداخلية .
وفيما إن ك��ان طلب التأجيل

سمو األمير
كان من أوائل
القادة الذي أدانوا
هذه الهجمات
األرهابية
لصق االرهاب
باالسالم أمر ظالم
ومرفوض
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم متحدثا في مؤتمر صحافي أمس

ي� �س� �ت ��وج ��ب ح � �ض � ��ور ال� �ج� �س ��ار
نفسه لتقديم الطلب قال الغانم
إنه وفقا للمادة  135من الالئحة
ينبغي تقديم الطلب من الوزير
املختص لكن يجوز لوزير آخر
ع � ��رض ال �ط �ل ��ب ن �ي ��اب ��ة ع �ن ��ه ف��ي
ح� ��ال ت �ق��دي��م ك� �ت ��اب م ��ن ال ��وزي ��ر
املستجوب يعتذر فيه ع��ن عدم
ال� �ق ��درة ع �ل��ى ال �ح �ض��ور وي�ط�ل��ب

تأجيل املناقشة ليقوم وزير آخر
ك��وزي��ر ال ��دول ��ة ل �ش��ؤون مجلس
ال � ��وزراء أو غ �ي��ره ب��ال�ت�ن��وي��ه عن
وج��ود ك�ت��اب م��ن ال��وزي��ر املعني
ب��ال�ت��أج�ي��ل م�ش�ي��را إل ��ى أن ع��دم
ح�ض��ور الجسار للجلسات يتم
بعذر حتى الجلسة املاضية.
م ��ن ج ��ان ��ب آخ � ��ر ،ق� ��ال رئ �ي��س
مجلس االمة مرزوق علي الغانم

 ..وينعى المخلد :ترجل أحد فرسان
الكويت عن صهوة جواده
أع � ��رب رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م��رزوق الغانم ع��ن ب��ال��غ الحزن
واالس� ��ى ل��وف��اة ع�ض��و املجلس
ال �ت��أس �ي �س��ي ال� �ن ��ائ ��ب ال �س��اب��ق
ي ��وس ��ف خ ��ال ��د امل� �خ� �ل ��د م�ث�م�ن��ا
ع��ال �ي��ا دور ال� ��راح� ��ل امل� �ه ��م ف��ي
ال �ح �ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة وال�ن�ي��اب�ي��ة
الكويتية.
وق � � ��ال ال� �غ ��ان ��م ف� ��ي ت �ص��ري��ح
صحفي :لقد ترجل احد فرسان
ال�ك��وي��ت ف��ي م�ي��ادي��ن السياسة
عن صهوة جواده مخلفا سيرة
ع � �ط ��رة م� ��ن ال� �ع� �ط ��اء ال ��وط� �ن ��ي،
وتاريخا حافال من التفاني في

خدمة وطنه وشعبه.
واض ��اف ال �غ��ان��م :م�ن��ذ دخ��ول
ال� �ع ��م ال �ف��اض��ل ي ��وس ��ف امل�خ�ل��د
امل �ج �ل��س ال �ت��أس �ي �س��ي بصحبة
ن �خ �ب��ة م ��ن خ� �ي ��رة ال �س �ي��اس �ي�ين
الكويتيني ولفصول تشريعية
م�ت�ع��اق�ب��ة س �ط��ر اس �م��ه ك��واح��د
م��ن ه� ��ؤالء ال�س�ي��اس�ي�ين ال�ك�ب��ار
امل �ت �ح �ل�ين ب��ال �ن �ض��ج وال �ح �ك �م��ة
والبصيرة السياسية.
وق� ��ال :ال �ي��وم ن�ش�ع��ر ب��االس��ى
ل��رح �ي��ل ق ��ام ��ة ب��رمل��ان �ي��ة ك�ب�ي��رة
ك� ��ال � �ع� ��م ي � ��وس � ��ف امل � �خ � �ل� ��د ل �ك��ن
ع� � ��زاؤن� � ��ا ال� ��وح � �ي� ��د ي� �ك� �م ��ن ف��ي

اي� �م ��ان� �ن ��ا ال� �ك ��ام ��ل ب � ��أن اج� �ي ��ال
الكويت الجديدة ستظل تحمل
الراية واملثل والقيم التي رفعها
العم يوسف املخلد ودافع عنها
بمعية اقرانه من جيل التأسيس
الدستوري العظيم.
واخ� �ت� �ت ��م ال� �غ ��ان ��م ت �ص��ري �ح��ه
ق��ائ�لا :ال نملك ازاء ق �ض��اء الله
وقدره اال التسليم بهما راضني
وم��ذع �ن�ي�ن داع �ي��ن امل ��ول ��ى جلت
ق��درت��ه ان ي��رح��م الفقيد الكبير
برحمته وان يلهم ذويه ومحبيه
الكثر الصبر والسلوان.

ان لصق االره ��اب ب��االس�لام أمر
ظ��ال��م وم��رف��وض م �ج��ددا إدان �ت��ه
واستنكاره الشديدين للعمليات
اإلره ��اب� �ي ��ة ال� �ت ��ي ت �ع��رض��ت ل�ه��ا
فرنسا أخيرا.
واض��اف الغانم أن سمو امير
البالد كان من أوائل القادة الذين
أدانوا هذه الهجمات اإلرهابية.
واش ��ار ال��ى ان��ه ك��ان م��ن أوائ��ل

رؤس � ��اء ال �ب��رمل��ان��ات إدان � ��ة ل�ه��ذا
العمل املستنكر م��ن ك��ل األدي��ان
س � � ��واء ك ��رئ� �ي ��س مل �ج �ل ��س األم � ��ة
ال �ك��وي �ت��ي أو رئ �ي �س��ا ل�ل�ات �ح��اد
البرملاني العربي.
وب�ين ان ال��ذي يجب أن يعرفه
ال �ج �م �ي��ع ان اإلره ��اب� �ي�ي�ن ال��ذي��ن
ارت �ك �ب��وا األع �م��ال ال��وح�ش�ي��ة في
ب��اري��س ق �ت �ل��وا ق �ب��ل ذل ��ك اآلالف

م� ��ن امل �س �ل �م�ي�ن وه� � ��و م� ��ا ي �ف��وق
بأضعاف مضاعفة ما قاموا به
في الدول غير املسلمة.
واوضح ان معظم القادة الذين
ص ��رح ��وا ي �ع �ل �م��ون ع �ل��م ال�ي�ق�ين
ان ه ��ذا ال�ع�م��ل ال ي�م��ت ل�لاس�لام
ب �ص �ل��ة وان اك � �ب ��ر امل �ت �ض��رري��ن
م��ن ه ��ذه االع �م��ال ه��م املسلمون
خ ��اص ��ة امل �س �ل �م��ون ف� ��ي ف��رن �س��ا
مشيرا ال��ى دأب وس��ائ��ل اإلع�لام
ال�ص�ه�ي��ون��ي وامل �ت �ع��اط �ف��ة معها
ال� � �ت � ��روي � ��ج ألب � ��اط � �ي � ��ل وم � ��زاع � ��م
ب �ت �ح �م �ي��ل اإلس� �ل� ��ام وامل �س �ل �م�ي�ن
مسؤولية العمليات اإلرهابية.
واشار الى ان الدين اإلسالمي
ال � �ح � �ن � �ي� ��ف ي � ��رف � ��ض م � �ث� ��ل ه� ��ذه
األع�م��ال وه��و منهم ب��راء مشددا
على ض��رورة تعاون دول العالم
م� � ��ن أج� � � ��ل م � �ك ��اف � �ح ��ة االره� � � � ��اب
وان ع ��دم م�ك��اف�ح��ة االره � ��اب في
منطقتنا سيؤدي الى انفجارات
سيسمع دوي�ه��ا ف��ي ك��ل عواصم
العالم حيث ان االره��اب صناعة
ع��اب��رة ل �ل �ق��ارات والي��وج��د مكان
في العالم بمأمن منه.

 ..ويؤبن صرخوه :فقدنا سياسيا
وبرلمانيا حكيما وخلوقا
أع � ��رب رئ �ي ��س م �ج �ل��س االم ��ة
م ��رزوق علي ال�غ��ان��م ع��ن الحزن
واالس � � � � ��ى ل� �ن� �ب ��أ رح � �ي� ��ل ع �ض��و
مجلس االم��ة ال�س��اب��ق الدكتور
ن ��اص ��ر ص ��رخ ��وه واص� �ف ��ا اي ��اه
بالسياسي والبرملاني الحكيم
والخلوق.
وق � ��ال ال �غ��ان��م ف ��ي ت�ص��ري��ح
ص� �ح� �ف ��ي ل� � ��م ن � �ك� ��د ن �س �ت ��وع ��ب
ص ��دم ��ة رح� �ي ��ل ع �ض��و امل�ج�ل��س
ال � �ت� ��اس � �ي � �س� ��ي ال� � �ع � ��م ال� �ف ��اض ��ل
ي ��وس ��ف امل� �خ� �ل ��د ح� �ت ��ى واف ��ان ��ا
ن � �ب ��أ رح � �ي� ��ل ال � ��دك� � �ت � ��ور ن ��اص ��ر
صرخوه ليضاعف من مشاعر

الحزن واالس��ى بفقدان فارسني
ك�ب�ي��ري��ن م��ن ف��رس��ان ال�س�ي��اس��ة
في الكويت.
وق��ال ال�غ��ان��م ان ك��ل م��ن زام��ل
وع� �م ��ل م� ��ع امل � ��رح � ��وم ال ��دك �ت ��ور
ص ��رخ ��وه ش �ه��د ل ��ه ب��امل�ن��اق�ب�ي��ة
ال �ع��ال �ي��ة وال� �خ� �ص ��ال ال �ح �م �ي��دة
ال� �ت ��ي ت �ل �ي��ق ب �ن �م ��اذج ال �س��اس��ة
ال � �ك� ��وي � �ت � �ي�ي��ن ال � � ��ذي � � ��ن ع � ��رف � ��وا
بالتفاني والعطاء وااليثار في
ميادين العمل الوطني.
واخ� �ت� �ت ��م ال� �غ ��ان ��م ت �ص��ري �ح��ه
ق� ��ائ�ل��ا ب� ��االص� ��ال� ��ة ع � ��ن ن �ف �س��ي
ون� �ي ��اب ��ة ع� ��ن اخ� ��وان� ��ي أع �ض��اء

م �ج �ل��س االم� � ��ة أت� �ق ��دم ب �ص��ادق
العزاء وخالص املواساة ألسرة
الراحل الدكتور ناصر صرخوه
ول�ل�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي س��ائ�لا الله
جلت قدرته أن يتغمده بواسع
رحمته وأن يلهم ذويه ومحبيه
الصبر والسلوان .
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مجلس الوزراء:استاد جابر صرح رياضي
بمواصفات عالمية متطورة
عقد مجلس الوزراء
اجتماعه األسبوعي بعد
ظهر أمس في قاعة
مجلس الوزراء في قصر
السيف برئاسة سمو الشيخ
جابر المبارك رئيس مجلس
الوزراء وبعد االجتماع صرح
وزير الدولة لشؤون مجلس
الوزراء الشيخ محمد
العبداهلل بما يلي:
سمو الشيخ جابر املبارك مترئسا االجتماع األسبوعي ملجلس الوزراء

رحب مجلس الوزراء في مستهل
اج �ت �م��اع��ه ب �ع��ودة ح �ض��رة ص��اح��ب
ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ألرض ال��وط��ن ق��ادم��ا م��ن جمهورية
روس �ي��ا االت �ح��ادي��ة ال�ص��دي�ق��ة وذل��ك
ب�ع��د زي��ارت��ه ال��رس�م�ي��ة ح�ي��ث أج��رى
سموه حفظه الله ورع��اه مباحثات
رسمية وال��رئ�ي��س فالديمير بوتني
رئيس روسيا االتحادية الصديقة
وفي هذا الصدد شرح النائب األول
ل ��رئ �ي ��س م �ج �ل��س ال � � � � ��وزراء ووزي � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ال �ش �ي��خ ص �ب��اح ال�خ��ال��د
ل�ل�م�ج�ل��س ن �ت��ائ��ج امل �ب��اح �ث��ات ال�ت��ي
ت �ن ��اول ��ت ال �س �ب��ل ال �ك �ف �ي �ل��ة ب�ت�ع��زي��ز
ال �ت �ع ��اون ال �ق��ائ��م ب�ي�ن ال �ب �ل��دي��ن في
املجاالت االقتصادية واالستثمارية
وال �ن �ف �ط �ي��ة وال � �ت � �ع� ��اون ال �ع �س �ك��ري
وه� � ��و م� ��ا ي �ع �ك��س ع� �م ��ق ال� �ص ��داق ��ة
وح � �ج� ��م امل � �ص� ��ال� ��ح امل� �ش� �ت ��رك ��ة ب�ين
ال �ب �ل��دي��ن ال �ص��دي �ق�ين ك �م��ا ت��م بحث
آخ� ��ر امل �س �ت �ج��دات ع �ل��ى امل�س�ت��وي�ين
اإلق� �ل� �ي� �م ��ي وال � ��دول � ��ي وخ� ��اص� ��ة م��ا
يتعلق م�ن�ه��ا ب��ال �ت �ط��ورات األخ �ي��رة
بالشرق األوس��ط والجهود الدولية
ال� ��رام � �ي� ��ة إل� � ��ى م� �ك ��اف� �ح ��ة اإلره� � � ��اب
والقضاء عليه.
وق ��د ن ��وه م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب��روح
ال �ت �ف��اه��م وال� �ص ��داق ��ة ال� �ت ��ي ت�ت�م�ي��ز
ب�ه��ا ال�ع�لاق��ات الطيبة ال�ق��ائ�م��ة بني
البلدين الصديقني مؤكدا الحرص
املشترك لالرتقاء بها إلى ما يحقق
طموح الشعبني الصديقني.
ث ��م اط� �ل ��ع س �م��و رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء املجلس على نتائج أعمال
القمة الرابعة للدول العربية ودول
أم��ري�ك��ا ال�ج�ن��وب�ي��ة ال �ت��ي ع �ق��دت في
م ��دي� �ن ��ة ال � ��ري � ��اض م � ��ؤخ � ��را وال� �ت ��ي
شارك فيها ممثال لحضرة صاحب
ال �س �م��و األم� �ي ��ر ح �ف �ظ��ه ال �ل��ه ورع ��اه
ب� �ه ��دف ت �ع��زي��ز ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن دول

ال �ع��ال��م وت�ح�ق�ي��ق ال �خ�ي��ر وال�ت�ن�م�ي��ة
لشعوبها كما أوض��ح سمو رئيس
م�ج�ل��س ال � ��وزراء للمجلس ال�ت�ط��ور
الكبير ال��ذي وصلت إليه العالقات
ال �ع ��رب �ي ��ة واألم ��ري� �ك� �ي ��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة
خ�لال السنوات العشر املاضية في
امل �ي��ادي��ن ك��اف��ة إض��اف��ة إل ��ى ت �ق��ارب
امل� ��واق� ��ف وال � � � ��رؤى ح� �ي ��ال م�خ�ت�ل��ف
ال �ق �ض ��اي ��ا وامل� ��وض� ��وع� ��ات ك �م ��ا ت��م
خ� �ل��ال ال� �ق� �م ��ة ب� �ح ��ث ال � �ت � �ع� ��اون ف��ي
امل� �ج ��االت االق �ت �ص��ادي��ة وال �ث �ق��اف �ي��ة
والتعليمية والتكنولوجية وغيرها
من املجاالت التي تحقق مصالحها
امل� �ش� �ت ��رك ��ة وال � �ع � �م� ��ل ع� �ل ��ى ت �ع��زي��ز
ال�ت�ع��اون فيما بينهما فيما يحقق
املصالح املشتركة.
وأش� � � � ��اد س� �م ��و رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
ال� � � � ��وزراء ب� �ق� �ي ��ادة خ� � ��ادم ال �ح��رم�ي�ن
ال �ش��ري �ف�ي�ن امل� �ل ��ك س �ل �م��ان ب ��ن ع�ب��د
ال�ع��زي��ز آل س�ع��ود الحكيمة ألعمال
املؤتمر وحسن التنسيق والضيافة
وح��رص اململكة على توفير جميع

املقومات لتحقيق أهداف املؤتمر.
واح � � ��اط ال� �ن ��ائ ��ب األول ل��رئ �ي��س
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ووزي� ��ر ال�خ��ارج�ي��ة
ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب� ��اح ال � �خ� ��ال� ��د م �ج �ل��س
ال � � ��وزراء ع�ل�م��ا ب ��ال ��زي ��ارة ال�ت�ف�ق��دي��ة
التي قام بها على رأس لجنة وزارية
إل ��ى اس �ت��اد ج��اب��ر األح �م��د ال��دول��ي
وذل� � � ��ك ب � �ه� ��دف م� �ت ��اب� �ع ��ة ج ��اه ��زي ��ة
االس �ت��اد تمهيدا الف�ت�ت��اح��ه رسميا
مشيدا بمستوى االستاد وخدماته
املتميزة مما يعتبر صرحا رياضيا
باملواصفات العاملية املتطورة كما
ع�ب��ر ع��ن ش �ك��ره ل�ل�ج�ه��ود املخلصة
امل�ب��ذول��ة م��ن ق�ب��ل ال��دي��وان األم�ي��ري
والهيئة العامة للرياضة والجهات
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة امل� �خ� �ت� �ص ��ة ل �ت �ج �ه �ي��ز
ه ��ذا ال �ص��رح الس �ت �ض��اف��ة األح� ��داث
ال��ري��اض�ي��ة وال�ف�ع��ال�ي��ات واألن�ش�ط��ة
الرياضية املختلفة.
ك � �م� ��ا ب � �ح� ��ث م � �ج � �ل ��س ال � � � � � ��وزراء
ال � � �ش� � ��ؤون ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ف � ��ي ض ��وء
التقارير املتعلقة بمجمل التطورات

الراهنة في الساحة السياسية على
الصعيدين العربي والدولي وبهذا
ال� �ص ��دد دان امل �ج �ل��س ال�ت�ف�ج�ي��ري��ن
اإلره� � ��اب � � �ي �ي ��ن ال� � �ل � ��ذي � ��ن اس� �ت� �ه ��دف ��ا
ال �ض��اح �ي��ة ال �ج �ن��وب �ي��ة ف ��ي ب �ي��روت
مؤخرا والذي أدى إلى مقتل وجرح
العشرات من األبرياء مؤكدا موقف
دولة الكويت الداعم لكافة الخطوات
التي تتخذها الجمهورية اللبنانية
ل�ض�م��ان أم�ن�ه��ا واس�ت�ق��راره��ا داع�ي��ا
األش � � �ق� � ��اء ف � ��ي ج � �م � �ه ��وري ��ة ل �ب �ن��ان
الشقيقة إلى وحدة الصف والتالحم
لتفويت الفرصة على من يريد بهم
وب��وط �ن �ه��م ال� �س ��وء م� �ج ��ددا م��وق��ف
دول� ��ة ال �ك��وي��ت امل �ن��اه��ض ل�ل�إره��اب
ب �ك��اف��ة أش �ك��ال��ه وص � ��وره وأي� ��ا ك��ان
م �ص��دره س��ائ�لا امل��ول��ى ع��ز وج��ل أن
ي �ت �غ �م��د ال� �ش� �ه ��داء ب ��واس ��ع رح�م�ت��ه
وغ �ف��ران��ه وأن ي �م��ن ع �ل��ى امل�ص��اب�ين
بالشفاء العاجل وأن يحفظ لبنان
وشعبها الشقيق من كل مكروه.
وم ��ن ج��ان��ب آخ ��ر أع� ��رب مجلس

العبداهلل :فعالية رياضية
في استاد جابر الدولي قريبا
أع �ل ��ن وزي � ��ر ال� ��دول� ��ة ل �ش��ؤون
م�ج�ل��س ال � � ��وزراء ال �ش �ي��خ محمد
العبدالله التوجه القامة فعالية
رياضية كبرى ف��ي اس�ت��اد جابر
ال� ��دول� ��ي ب� �ن ��اء ع �ل��ى ت��وج �ي �ه��ات
س ��ام � �ي ��ة م � ��ن ح � �ض � ��رة ص ��اح ��ب
السمو ام�ي��ر ال�ب�لاد وس�م��و ولي
العهد حفظهما الله ورعاهما.
وق ��ال ال�ع�ب��دال�ل��ه ف��ي تصريح

م �ق �ت �ض��ب ل� �ـ ك ��ون ��ا ع �ل��ى ه��ام��ش
اج �ت �م��اع م�ج�ل��س ال � ��وزراء ام��س:
نعكف حاليا على اقامة فعالية
ري��اض �ي��ة ف��ي اس �ت��اد ج��اب��ر قبل
نهاية العام الحالي.
وكانت لجنة وزاري��ة برئاسة
ال �ن��ائ��ب االول ل��رئ �ي��س م�ج�ل��س
ال ��وزراء وزي��ر الخارجية الشيخ
ص � �ب� ��اح ال � �خ� ��ال� ��د ت � �ف � �ق ��دت ي ��وم

ام��س االول استاد جابر الدولي
وم� ��ا ي�ت�م�ت��ع ب ��ه م ��ن م��واص �ف��ات
وتقنيات عالية واجهزة متطورة
ومنشآت وانظمة امن وسالمة.
وك� �ش� �ف ��ت ال �ل �ج �ن��ة ال � ��وزاري � ��ة
ع��ن التطلعات الق��ام��ة افتتاحية
م� �م� �ي ��زة ل � �ه ��ذا ال � �ص� ��رح ال �ك �ب �ي��ر
بتنظيم حدث عاملي على ارضه.

الوزراء عن خالص تعازيه وصادق
مواساته لفخامة الرئيس فرانسوا
ه ��والن ��د رئ �ي��س ج �م �ه��وري��ة ف��رن�س��ا
ال � �ص� ��دي � �ق� ��ة ول� �ل� �ش� �ع ��ب ال� �ف ��رن� �س ��ي
ال�ص��دي��ق ب�ض�ح��اي��ا سلسلة أع�م��ال
اإلره� ��اب اإلج��رام �ي��ة ال�ت��ي شهدتها
ع � ��دة م �ن��اط��ق ف ��ي ب ��اري ��س م��ؤخ��را
وراح ضحيتها امل �ئ��ات م��ن القتلى
وامل �ص��اب�ي�ن وأك � ��د م �ج �ل��س ال � ��وزراء
اس �ت �ن �ك��ار دول� ��ة ال �ك��وي��ت وإدان �ت �ه��ا
ال� �ش ��دي ��دة ل� �ه ��ذا ال �ع �م��ل اإلج ��رام ��ي
ال� ��ذي ي�ت�ن��اف��ى م��ع ج�م�ي��ع ال �ش��رائ��ع
السماوية والقيم اإلنسانية ووقوف
دول� � � ��ة ال � �ك� ��وي� ��ت م � ��ع ال �ج �م �ه ��وري ��ة
ال� �ف ��رن� �س� �ي ��ة وش� �ع� �ب� �ه ��ا ال� �ص ��دي ��ق
وتأييدها ودعمها لكل اإلج ��راءات
ال�ت��ي تتخذها للحفاظ على أمنها
واستقرارها مؤكدة موقفها املبدئي
ال �ث��اب��ت ف��ي رف ��ض وإدان � ��ة اإلره ��اب
ب�ك��اف��ة ص ��وره وأش�ك��ال��ه وأي ��ا كانت
أسبابه ودوافعه داعية إلى ضرورة
تعزيز التعاون والتنسيق الدوليني
للقضاء على اإلرهاب.
وب � �م � �ن ��اس � �ب ��ة ال � �ع � �ي� ��د ال ��وط� �ن ��ي
ل �س �ل �ط �ن��ة ع� �م ��ان ال �ش �ق �ي �ق��ة ي �ت �ق��دم
م�ج�ل��س ال � ��وزراء ب�خ��ال��ص التهنئة
لصاحب الجاللة السلطان قابوس
ب��ن س�ع�ي��د ـ س �ل �ط��ان ع �م��ان م�ن��وه��ا
بمسيرة السلطنة املباركة ومشيدا
ب��اإلن�ج��ازات املتميزة ال�ت��ي تحققت
ف��ي ع �ه��د ج�لال��ة ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس
ف� � ��ي ك � ��اف � ��ة امل� � � �ج � � ��االت وامل� � �ي � ��ادي � ��ن
ومؤكدا على عمق الروابط األخوية
التاريخية الوثيقة التي تربط بني
قيادتي وشعبي البلدين الشقيقني.

اإلشادة بقيادة
خادم الحرمين
الحكيمة ألعمال
قمة الدول
العربية وأمريكا
الجنوبية
صباح الخالد شرح
نتائج المباحثات
مع الجانب الروسي
وسبل تعزيز
التعاون القائم
بين البلدين
بحث التطورات
الدولية الرامية
إلى مكافحة
اإلرهاب
المجلس أدان
التفجيرين
اإلرهابيين في
بيروت وباريس
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المرافق العامة استكملت
مناقشة قانون البلدية

الهاجري :نأمل في إقرار
قانون المعاقين اليوم

جانب من اجتماع لجنة املرافق

أع� � � �ل � � ��ن رئ� � � �ي � � ��س ل � �ج � �ن � ��ة ذوي
االح �ت �ي��اج��ات ال�خ��اص��ة البرملانية
النائب ماضي العايد الهاجري أن
تقرير اللجنة بشأن تعديل قانون
ذوي االحتياجات الخاصة مدرج
ع �ل��ى ج� ��دول أع �م ��ال ج�ل�س��ة ال �ي��وم
مؤكدا حرصه على إق��رار القانون
في الجلسة بتعاون ودع��م زمالئه
النواب والحكومة.
وق� � ��ال ال� �ه ��اج ��ري ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح��اف��ي :ت�ق��دي��را ل�ه��ذه الشريحة
ال�ع��زي��زة على قلوبنا جميعا فإن
ال �ل �ج �ن��ة أق� ��رت ال �ع��دي��د م ��ن امل��زاي��ا
التي اشتمل عليها القانون سواء
ل �ل �م �ع��اق أو ال � � ��ذي ي ��رع ��ى م �ع��اق��ا
وك��ذل��ك ل�لأش �خ��اص ذوي اإلع��اق��ة
الشديدة أو املتوسطة.
وأض � ��اف ال �ه��اج��ري أن ال�ل�ج�ن��ة
واف � � � �ق� � � ��ت ع� � �ل � ��ى م� � �ق� � �ت � ��رح ص � ��رف
م �خ �ص ��ص ش � �ه� ��ري ل� �ل� �م� �ع ��اق ذي
اإلع � � ��اق � � ��ة ال � � �ش� � ��دي� � ��دة ح � �ت� ��ى س��ن

أع � �ل � ��ن رئ � �ي � ��س ل� �ج� �ن ��ة امل � ��راف � ��ق
ال �ع��ام��ة ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ال �ه��دي��ة ان
اللجنة واص �ل��ت خ�ل�ال اجتماعها
ال�ي��وم (أم ��س) مناقشة املقترحات
ال�ن�ي��اب�ي��ة ب�ت�ع��دي��ل ق��ان��ون البلدية
رق � ��م  5ل �س �ن��ة  2005م �ش �ي ��را ال ��ى
ان ال �ل �ج �ن��ة اس �ت �ك �م �ل��ت ح �ت��ى اآلن
مناقشة  23مادة من اصل .65
واض� � � � � � ��اف ف � � ��ي ت � �ص � ��ري � ��ح ال � ��ى

الصحافيني ان الحكومة تأخرت
 ل�ل�اس��ف ف ��ي اح ��ال ��ة رأي� �ه ��ا ح��ولامل� �ق� �ت ��رح ��ات ال �ن �ي��اب �ي��ة وم � ��ا ت� ��راه
م �ن��اس �ب��ا ل �ت �ع��دي��ل ال �ق ��ان ��ون االم ��ر
ال� � ��ذي م ��ن ش ��أن ��ه ت��أخ �ي��ر ال �ل �ج �ن��ة
ف��ي ان �ج��از ال �ق��ان��ون ال� ��ذي يحظى
بأهمية واولوية للسلطتني.
واع� � � ��رب ال� �ه ��دي ��ة ع� ��ن ام� �ل ��ه ف��ي
س��رع��ة اح��ال��ة ال�ح�ك��وم��ة ملرتباتها

ح��ول تعديل ق��ان��ون البلدية حتى
ت� �ت� �س� �ن ��ى ل� �ل� �ج� �ن ��ة اس � �ت � �ك � �م� ��ال م��ا
ب ��دأت ��ه ف ��ي دور االن �ع �ق ��اد ال �ف��ائ��ت
م � ��ن ع� �ق ��د ورش � � ��ة ع� �م ��ل وح �ل �ق ��ات
ت�ق�ي�ي�م��ه ل �ت �ق��دي��م ق ��ان ��ون م �ت��واف��ق
عليه ويعالج املثالب ف��ي القانون
الحالي.

منها التأمين الصحي على المواطنين والزائرين وانشاء المدينة الطبية و 5مستشفيات

الصحية  4:مشاريع على قائمة
األولويات والحكومة طلبت مهلة للرد
ح� � ��ددت ل �ج �ن��ة ال � �ش� ��ؤون ال�ص�ح�ي��ة
البرملانية أولوياتها في اربعة مشاريع
واق �ت��راح��ات ب �ق��ان��ون ت�ق�ض��ي بتنظيم
ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ل�ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ين
وال � �ت � ��أم �ي��ن ال� �ط� �ب ��ي ع� �ل ��ى ال� ��واف� ��دي� ��ن
ال� ��زائ� ��ري� ��ن وان� � �ش � ��اء امل ��دي� �ن ��ة ال �ط �ب �ي��ة
وخ �م �س��ة م �س �ت �ش �ف �ي��ات ح �ك��وم �ي��ة ف��ي
مواقع متعددة بالبالد.
وق��ال مقرر اللجنة النائب سعدون
ح�م��اد ف��ي تصريح صحفي ي��وم امس
اجتمعت اللجنة بحضور وكيل وزارة
ال �ص �ح ��ة وال � ��وك �ل��اء امل� �س ��اع ��دي ��ن وت ��م
مناقشة املقترحات واملشاريع بقوانني
املدرجة على جدول االعمال.
واوض� � ��ح ح �م��اد ان ع �ض��و ال�ل�ج�ن��ة
ح �م��دان ال �ع��ازم��ي ص ��رح ع��ن اج�ت�م��اع
ال �ل �ج �ن��ة ل �ك �ن��ه ي� �غ ��رد خ � � ��ارج ال �س ��رب
وخارج جدول االعمال مبينا ان النائب
العازمي تطرق ملواضيع غير مدرجة
ع �ل��ى ج � ��دول اع� �م ��ال اج �ت �م��اع ال�ل�ج�ن��ة
وك��ذل��ك ل��م ي�ح�ض��ر االج �ت �م��اع امل��اض��ي
للجنة الصحية.
وتابع حماد :املفترض بالزميل ان
ال يعلم بجدول االعمال االستفسار من
اعضاء اللجنة مشيرا الى ان موضوع
ال�ت��أم�ين ال�ص�ح��ي للمتقاعدين وال��ذي
ت� �ط ��رق ل ��ه ال �ن ��ائ ��ب ح� �م ��دان ال �ع��ازم��ي

جانب من اجتماع سابق للجنة الصحية

غير م��درج على ج��دول اعمال اجتماع
اللجنة وسبق للجنة ان اقرته وكذلك
املجلس.
وب ��ال� �ع ��ودة الج �ت �م��اع ال �ل �ج �ن��ة ن��وه
حماد الى ان اللجنة ناقشة مقترحات
ال �ت��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ل�ج�م�ي��ع امل��واط �ن�ين
بحضور ممثلي الصحة وك��ذل��ك بقية
اول ��وي ��ات ال �ل �ج �ن��ة ال �ص �ح �ي��ة امل�ت�م�ث�ل��ة
ف ��ي ان � �ش ��اء امل ��دي �ن ��ة ال �ط �ب �ي��ة وخ �م��س
م�س�ت�ش�ف�ي��ات وال �ت��أم�ين ال�ص�ح��ي على
الوافدين الزائرين.
وذك ��ر ح �م��اد ان ال �ف��ري��ق ال�ح�ك��وم��ي
م �ت �ف �ه��م ل �ج �م �ي��ع امل �ق �ت ��رح ��ات وط��ال��ب
بمهلة للرد عليها واب��داء رأي��ه حولها
الف �ت ��ا ال� ��ى ان وزارة ال �ص �ح��ة اب�ل�غ��ت

ال �ل �ج �ن��ة ف �ي �م��ا ي �خ��ص انشاء خمسة
مستشفيات جديدة احيطت علما بأن
وزارة ال �ص �ح��ة ح�ص�ل��ت ع �ل��ى م��واف�ق��ة
ال �ط �ي��ران امل ��دن ��ي ب��ال �ت �ن��ازل ع ��ن ارض
تابعة ل��ه ف��ي منطقة صبحان النشاء
مستشفى مبارك الكبير فيها شريطة
ت �ع��وي��ض وزارة ال �ب �ل��دي��ة ل �ه��م ب ��أرض
مماثلة في موقع اخر.
من جانبه أك��د وكيل وزارة الصحة
ال��دك �ت��ور خ��ال��د ال �س �ه�ل�اوي اس �ت �م��رار
اب �ت �ع��اث امل��رض��ى ل�ل�ع�لاج في ف��رن�س��ا
رغم األحداث التي تعرضت لها باريس
م��ؤخ��را مشيرا ال��ى ع��دم تلقي ال ��وزارة
تعليمات بخالف ذلك.
وأض � � ��اف ال ��وك� �ي ��ل ال� �س� �ه�ل�اوي ف��ي

ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي ع� �ق ��ب ح� �ض ��وره
اج � �ت � �م � ��اع ل� �ج� �ن ��ة ش� � � � ��ؤون ال �ص �ح �ي��ة
واالج �ت �م��اع �ي��ة وال �ع �م��ل ال �ب��رمل��ان �ي��ة أن
وزارة ال�ص�ح��ة ل��م ت�ت�ل��ق اي تعليمات
بشأن وقف ابتعاث املرضى إلى فرنسا
واملرضى مازالوا هناك يتلقون العالج
م�ت�م�ن�ي��ا أن ي�ج�ت��از ال�ش�ع��ب ال�ف��رن�س��ي
هذه االزمة.
وع � ��ن اإلص� ��اب� ��ة ب� �م ��رض ان �ف �ل��ون��زا
ال� �خ� �ن ��ازي ��ر ف� ��ي ب �ع ��ض امل � � � ��دارس ق ��ال
ان �ف �ل ��ون ��زا ال �خ �ن ��ازي ��ر ح �س��ب م�ن�ظ�م��ة
ال �ص �ح ��ة ال �ع ��امل �ي ��ة ت �س �م��ى ان �ف �ل��ون��زا
م��وس�م�ي��ة وه ��ي ك ��أي ان �ف �ل��ون��زا أخ��رى
ونحن في فترتها حيث تبدأ من شهر
أكتوبر.
وأوض� � � � � � � � � � � � � � � � � � � ��ح أن ان� � � � � �ت� � � � � �ق � � � � ��ال
االنفلونزا باملدارس ت �ك��ون س��ري�ع��ة
ن �ظ��را ل��وج��ود ع ��دد ك�ب�ي��ر ل�ل�ط�ل�ب��ة في
الفصل مطمئنا بعد وجود خطورة في
هذا الشأن.
وذك � � ��ر أن � ��ه ت� ��م م �ن��اق �ش��ة م ��وض ��وع
ال� �ت ��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي ل �ل �م �ت �ق��اع��دي��ن ف��ي
اللجنة الصحية البرملانية مبينا انه تم
ط��رح شركتني للتأمني وخ�لال األشهر
القادمة ننتهي من هذا املوضوع.

ماضي الهاجري

ال � � �س� � ��ادس� � ��ة وال� � �ع� � �ش � ��ري � ��ن ل �غ �ي��ر
ال� �ج ��ام� �ع ��ي وي �س �ت �م��ر ص ��رف ��ه إذا
استمر ب��ال��دراس��ة الجامعية حتى
سن الثالثني أو بالدراسات العليا
حتى سن الخامسة واألربعني.
وبني الهاجري أن اللجنة وافقت
ك��ذل��ك على تخفيض س��ن التقاعد
م��ن  20ع��ام��ا للذكور إل��ى  15عاما
و 10س �ن��وات ل�ل�إن��اث الس�ت�ح�ق��اق

املعاش التقاعدي للمعاق واملكلف
ق��ان��ون��ا ب��رع��اي��ة م �ع��اق ذي إع��اق��ة
ش��دي��دة أو متوسطة وي�ع��ادل 100
 %من املرتب الكامل بما ال يتجاوز
 2750دي� �ن ��ار ف �ض�ل�ا ع ��ن م��واف �ق��ة
اللجنة على استحقاق املوظف أو
املوظفة ممن يرعى أح��د الوالدين
أو ول� � ��دا أو زوج� � ��ا م �ع��اق��ا إع��اق��ة
شديدة دائمة حق التقاعد املباشر
وبمرتب كامل بما ال يتجاوز 2750
دينارا.
وأم��ل الهاجري أن يقر القانون
ف ��ي ال �ج �ل �س��ة ب �م��داول �ت �ي��ه األول� ��ى
والثانية حتى نبشر هذه الشريحة
التي ينبغي أال تحرم من حقوقها
امل� ��دن � �ي� ��ة واالج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة ب �س �ب��ب
اإلع��اق��ة ب��اع�ت�ب��ار أن ت�ل��ك ال�ح�ق��وق
ليست منة أو شفقة.

حمدان العازمي:
ال تراجع أو تأجيل
الستجواب وزير الصحة
اكد النائب حمدان العازمي ان
اس �ت �ج��واب��ه امل ��زم ��ع ت �ق��دي �م��ه ال��ى
وزي� ��ر ال �ص �ح��ة د .ع �ل��ي ال�ع�ب�ي��دي
اليزال قائما نافيا التراجع عنه او
تأجيله.
وق � � ��ال ال � �ع ��ازم ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص�ح�ف��ي :ان�ت�ظ��ر ال��وق��ت امل�ن��اس��ب
ل� �ت� �ق ��دي ��م اس � �ت � �ج� ��واب� ��ي ل� �ل ��وزي ��ر
العبيدي الذي لم يجبني على 168
سؤاال برملانيا.
واض � ��اف قائال  :س��اك �ش��ف في
االس�ت�ج��واب ك��ل ال�ف�س��اد املتفشي
ف ��ي اروق � ��ة ال �ص �ح��ة وامل �ن��اق �ص��ات
الطبية تمرر دون وجه حق.
وع��ن اجتماع اللجنة الصحية
ام� ��س ق� ��ال ال �ع ��ازم ��ي ان ال�ل�ج�ن��ة
ال� �ص� �ح� �ي ��ة ال � �ب ��رمل ��ان � �ي ��ة ن��اق �ش��ت
امل�ق�ت��رح��ات ال�خ��اص��ة ف��ي ال�ت��أم�ين
الصحي وامل��دي�ن��ة الطبية مشيرا
ال � � � ��ى ان ال � �ص � �ح� ��ة ت� � ��أخ� � ��رت ف��ي
تنفيذ وتطبيق التأمني الصحي
للمتقاعدين ووكيل الوزارة يطلب
تأجيله وه��ذا غير معقول ودليل
االهمال.
وقال ان قانون التأمني الصحي
اق � ��ر م �ن ��ذ ف� �ت ��رة ط ��وي �ل ��ة والت� � ��زال
الصحة ت ��راوغ ف��ي تطبيقه الفتا

حمدان العازمي

ال � � ��ى ان وزي � � � ��ر ال � �ص � �ح ��ة ت �ع �ه��د
بتطبيق ق��ان��ون التأمني الصحي
ف � � ��ي ش� � �ه � ��ر س� �ب� �ت� �م� �ب ��ر امل � ��اض � ��ي
وال � � � � � � ��وزارة ل � ��م ت� �ل� �ت ��زم وال �ل �ج �ن��ة
ال�ص�ح�ي��ة ت�م�ن��ح الصحة الضوء
االخضر بالتأجيل.
وتساءل ك�ي��ف ت�ط�ل��ب اللجنة
الصحية من وزارة الصحة ترتيب
االول��وي��ات وك��ان م��ن امل�ف�ت��رض ان
ت �ل��زم �ه��ا ب ��االول ��وي ��ات ال �ب��رمل��ان �ي��ة
على هذا الصعيد.
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دعا لجنة الميزانيات إلقرار االعتماد التكميلي للهيئة

دشتي لإلسراع في صرف المستحقات
المتأخرة ألساتذة التطبيقي
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب د .ع �ب��د ال�ح�م�ي��د
دش � �ت� ��ي رئ � �ي� ��س وأع � � �ض� � ��اء ل �ج �ن��ة
امل �ي��زان �ي��ات وال �ح �س ��اب ال�خ�ت��ام��ي
ب�س��رع��ة إق ��رار االع�ت�م��اد التكميلي
مل �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال �ع��ام��ة للتعليم
ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي وال �ت ��دري ��ب ال� ��ذي أق ��ره
مجلس الوزراء في السابق لصرف
امل� �س� �ت� �ح� �ق ��ات امل� ��ال � �ي� ��ة امل � �ت� ��أخ� ��رة
الع�ض��اء هيئة ال�ت��دري��س لساعات
ال �ع �م ��ل اإلض ��اف� �ي ��ة خ �ل��ال ال �ف �ص��ل
ال ��دارس ��ي  2015 /2014وم�ك��اف��آت
الفصل الصيفي لذات العام.
وأوض� � � ��ح دش� �ت ��ي ف� ��ي ت �ص��ري��ح
ص � �ح� ��اف� ��ي :ان م� �ج� �ل ��س ال � � � � ��وزراء
واف��ق في وق��ت سابق على اعتماد
ت�ك�م�ي�ل��ي مل �ي��زان �ي��ة ال�ه�ي�ئ��ة ال�ع��ام��ة
للتعليم التطبيقي والتدريب يقدر
بنحو  10م�لاي�ين دي�ن��ار كما اعلن
وزير التربية الدكتور بدر العيسى

ع��ن ذل��ك ف��ي وق��ت س��اب��ق م��ؤك��دا ان
اعضاء هيئة التدريس في الهيئة
أدوا واج� �ب� �ه ��م ورس ��ال� �ت� �ه ��م ع�ل��ى
ال�ن�ح��و األك �م��ل وه��و م��ا يستوجب
إي �ف��اء ه��م ك��ام��ل مستحقاتهم غير
م�ن�ق��وص��ة ب�م�ق�ت�ض��ى م��ا أم��رن��ا به
بالشرع.
ورسولنا الكريم حني قال صلى
ال �ل��ه ع�ل�ي��ه وس� �ل ��م أع� �ط ��وا األج �ي��ر
أجره قبل ان يجف عرقه.
وأوضح النائب دشتي ان هناك
طلبا في لجنة امليزانيات والحساب
ال� �خ� �ت ��ام ��ي ل �ت �ع��دي��ل االع � �ت � �م ��ادات
امل��ال �ي��ة ف�ي�م��ا ب�ي�ن أب � ��واب م�ي��زان�ي��ة
الهيئة ليتسنى إجراء النقل املالي
ال ��ذي ب�م��وج�ب��ه ت�ت��م عملية ص��رف
املستحقات امل��ال�ي��ة الع �ض��اء هيئة
التدريس والتي سبق اإلشارة اليها
م�ط��ال�ب��ا رئ �ي��س ل�ج�ن��ة امل �ي��زان �ي��ات

د .عبدالحميد دشتي

والحساب الختامي النائب عدنان
عبدالصمد وأعضاء اللجنة سرعة
اقرار ذلك االعتماد تمهيدا إلدراجه
على النحو املستعجل على جدول
اعمال مجلس االمة إلقراره.
ورأى ال� �ن ��ائ ��ب دش� �ت ��ي ان ك��ان

كيف يصبح لدينا عجز مع أول انخفاض في سعر برميل النفط؟

عسكر :أين ذهبت الفوائض
المليارية السنوية منذ 2009؟
وج��ه ال�ن��ائ��ب ع�س�ك��ر ال�ع�ن��زي
سؤاال إلى نائب رئيس مجلس
ال� � � � � � ��وزراء وزي � � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة أن ��س
الصالح قال فيه:
من املعلوم ان امليزانية العامة
ال� ��دول� ��ة ك ��ان ��ت ت �ح �ق��ق ف��وائ��ض
ووف��رة مالية ضخمة بمليارات
الدنانير سنويا ط��وال الخمس
س � �ن� ��وات امل ��اض� �ي ��ة خ ��اص ��ة م��ن
ب�ع��د االزم ��ة امل��ال�ي��ة ف��ي / 2008
 2009وال �ت��ي اع �ل �ن��ت ال�ح�ك��وم��ة
الكويتية وقتها أن�ه��ا ل��م تتأثر
ب�ه��ا وب�ع��ده��ا م�ب��اش��رة ارت�ف�ع��ت
اس � �ع � ��ار ال� �ن� �ف ��ط ح� �ت ��ى ت �خ �ط��ت
حاجز املائة دوالر.
وأض ��اف :ك��ان��ت وزارة املالية
ت �ق ��در س �ع��ر ب��رم �ي��ل ال �ن �ف��ط ف��ي
امل� �ي ��زان� �ي ��ة س �ن��وي��ا ب �ق �ي �م��ة اق��ل
بكثير جدا من قيمته الحقيقية
في ذات السنة املالية للموازنة
وهو ما كان ي��ؤدي الى تحقيق
فوائض ووف��رات مالية ضخمة
كل سنة.
لذلك ارجو إفادتي باالتي:
 م��ا ح�ج��م ال �ف��وائ��ض امل��ال�ي��ةفي امليزانية العامة للدولة منذ
العام  2010 / 2009وحتى اآلن

عسكر العنزي

م��ع ب�ي��ان قيمة ال�ف��ائ��ض ف��ي كل
س �ن��ة م��ال �ي��ة وال �ج �ه��ة ال� �ت ��ي ت��م
توجيه الفائض اليها؟
 م � ��ا م� � ��دى االس� � �ت� � �ف � ��ادة م��نالوفرة املالية التي تمتعت بها
ال� �ب�ل�اد ب �س �ب��ب ارت � �ف� ��اع اس �ع��ار
النفط والتي استمرت اكثر من
س �ب��ع س� �ن ��وات ت �خ �ط��ى خ�لال�ه��ا
سعر برميل النفط مائة دوالر؟
 ه� � � ��ل ت� � � ��م ال� � � �ت� � � �ع � � ��اون ب�ي�نوزارة امل��ال �ي��ة وال �ه �ي �ئ��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل��اس� � �ت� � �ث� � �م � ��ار ل � � �ل� � ��دخ� � ��ول ف ��ي
م �ش��روع��ات اس�ت�ث�م��اري��ة ممولة
م��ن ال �ف��وائ��ض امل��ال �ي��ة ال�س�ن��وي��ة

ل �ت �س �ه ��م ف � ��ي ت� �ن ��وي ��ع م� �ص ��ادر
ال� � � ��دخ� � � ��ل ال� � ��وط � � �ن� � ��ي ب� � � � ��دال م ��ن
االعتماد على النفط فقط؟
 اذا ك��ان��ت ه�ن��اك م�ش��روع��اتت� � �م � ��ت امل� � �س � ��اه� � �م � ��ة ف � �ي � �ه� ��ا م ��ن
ال � �ف� ��وائ� ��ض امل� ��ال � �ي� ��ة ال �س �ن ��وي ��ة
ف� � � ��أرج� � � ��و م � � ��واف � � ��ات � � ��ي ب � �ب � �ي ��ان
ب �ت �ل��ك امل� �ش ��روع ��ات وم ��ا ط��ري�ق��ة
وح �ج��م امل �ش��ارك��ة او امل�س��اه�م��ة
ب��ال �ف��وائ��ض امل��ال �ي��ة ف �ي �ه��ا؟ وم��ا
ح� �ج ��م م � ��ا ح �ق �ق �ت ��ه م � ��ن أرب � � ��اح
س �ن��وي��ة؟ واي ��ن ت��م ت��وج �ي��ه تلك
األرباح؟ مع تقديم كافة االوراق
واملستندات الدالة على ذلك.
 واذا ك� � ��ان ذل� � ��ك ل � ��م ي� �ت ��م ،فأين ذهبت الفوائض وال��وف��رة
املالية السنوية وهي بمليارات
الدنانير سنويا حتى تنكشف
امل�ي��زان �ي��ة وي�ص�ب��ح ل��دي�ن��ا عجز
م � ��ع اول ان � �خ � �ف� ��اض ف � ��ي س �ع��ر
ب ��رم� �ي ��ل ال� �ن� �ف ��ط؟ م� ��ع ت ��زوي ��دي
ب� �ك ��اف ��ة االوراق وامل� �س� �ت� �ن ��دات
الدالة على اإلجابة.

ه � �ن� ��اك م �ل�اح � �ظ� ��ات ع� �ل ��ى ال �ه �ي �ئ��ة
وان ك��ان ه�ن��اك م��ن سيستفيد من
ت �ل��ك امل� �ب ��ال ��غ وه � ��و غ �ي��ر م�س�ت�ح��ق
ف�ه��ذا ش��أن م��ن أوك�ل��ت ال�ي��ه األم��ان��ة
وامل� �س ��ؤول� �ي ��ة ف� ��ي ال �ه �ي �ئ��ة وال � ��ذي
ط��ال��ب ب�ت�ل��ك امل �ب��ال��غ ورف �ع �ه��ا ال��ى
مجلس الوزراء مشيرا الى ان هناك
مستحقات متاخرة العضاء هيئة
ال� �ت ��دري ��س وامل� ��درب�ي��ن ف ��ي ال�ه�ي�ئ��ة
تستوجب صرفها وإنصافهم على
النحو األس��رع معربا عن ثقته في
رئ�ي��س وأع �ض��اء لجنة امل�ي��زان�ي��ات
ب�س��رع��ة اق� ��رار م��ا ت��م اإلش � ��ارة اليه
لصرف تلك املستحقات.

الجيران :ال يمكن
استمرار التجاهل
الحكومي لطلبات
ديوان المحاسبة
ق ��ال ال �ن��ائ��ب ع�ب��دال��رح�م��ن
الجيران ال يمكن استمرارهذا
ال��وض��ع ب�ت�ج��اه��ل ال � ��وزارات
وال �ه �ي �ئ��ات ل �ط �ل �ب��ات دي� ��وان
امل �ح��اس �ب��ة م �ش �ي��را إل � ��ى ان
ك� ��ل ال � � � � ��وزارات أو ال �ه �ي �ئ��ات
ال� � �خ � ��اض� � �ع � ��ة ت� � �ح � ��ت والي � � ��ة
دي��وان املحاسبة متمثلة في
ذات الشخص ال��ذي يمثلها
مسؤولة وشريكة في اتخاذ
القرار في ترسية مناقصات
أو ع�ط��اءات جنبا إل��ى جنب
مع ممثلي لجنة املناقصات.
وأض � � � � � � � � � ��اف :وع� � �ل� � �ي� � �ه � ��ا
ال �ت �ق �ي��د ب �م��ا ج� ��اء ف ��ي امل� ��ادة
 52م � � � ��ن ق � � � ��ان � � � ��ون دي � � � � ��وان
امل � � �ح � � ��اس � � �ب � � ��ة وال � � �خ � � ��اص � � ��ة
ب��امل �خ��ال �ف��ات امل��ال �ي��ة م��ؤك��دا
ان ه� ��ذه املادة واضحة في
م�ض�م��ون�ه��ا وش �ك �ل �ه��ا ول�ك��ن
مفعلة
على أرض الواقع غير ّ
ألسباب خاصة وموضوعية
وع� ��ام� ��ة ت �ح �ت��اج إل � ��ى إرادة
سياسية واضحة لترجمتها
على أرض الواقع وليتحقق
م� �ب ��دأ ال �ش �ف��اف �ي��ة وت �ط �ب �ي��ق
ال� �ق ��ان ��ون ب � ��دال م ��ن س �ي��اس��ة
غض الطرف الحالية.

برلمان
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التميمي :نشكر وزيري الدفاع
والبلدية إلقامة مخيمات
في المنطقة الجنوبية
أث �ن��ى م ��راق ��ب م �ج �ل��س األم ��ة
النائب عبدالله التميمي على
ج� �ه ��ود ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
ال � � ��وزراء وزي� ��ر ال ��دف ��اع ال�ش�ي��خ
خالد الجراح ووزير املواصالت
وزي ��ر ال��دول��ة ل �ش��ؤون ال�ب�ل��دي��ة
عيسى الكندري لتجاوبهم مع
دع ��وت ��ه ب �ف �ت��ح م �ن �ط �ق��ة ج �ن��وب
إس �ط �ب�ل�ات االح� �م ��دي وم��واق��ع
أخرى في بر املنطقة الجنوبية
الق� ��ام� ��ة م� �خ� �ي� �م ��ات امل ��واط� �ن�ي�ن
أس��وة باالخرين والسماح لها
بإقامة املخيمات الربيعية.
وق � � � ��ال إن ال� �ت� �س� �ه� �ي ��ل ع �ل��ى
امل� ��واط � �ن�ي��ن ب� ��االس � �ت � �ف� ��ادة م��ن
بعض امل��واق��ع ال�ت��ي ت�ق��ام فيها
امل �خ �ي �م��ات ال��رب�ي�ع�ي��ة ه��و ق��رار
صائب خصوصا أن املواطنني
ي �ن �ت�ظ��رون ه ��ذا امل��وس��م ب �ف��ارق
الصبر فترات طويلة والبد من
مساعدتهم للتمتع واالستفادة

عبدالله التميمي

من تلك املواقع السيما القريبة
مل � �ن� ��اط� ��ق س� �ك� �ن� �ه ��م خ �ص��وص ��ا
م ��ع ت �ح �س��ن األج � � ��واء وه �ط��ول
األمطار بكثافة.

الفضل يقترح إطالق اسم
صالح المحمد على إحدى
القواعد العسكرية
ت �ق��دم ال �ن��ائ��ب ن�ب�ي��ل ال�ف�ض��ل
باقتراح برغبة طالب فيه وزارة
الدفاع باطالق اسم املغفور له
الفقيد الفريق املتقاعد الشيخ
صالح املحمد الحمد الصباح
على اح��دى القواعد العسكرية
او امل� � ��دارس ال �ت��اب �ع��ة ل�ل�ج�ي��ش
الكويتي.
وق� � � ��ال ف � ��ي ن � ��ص االق � � �ت� � ��راح:
ودع��ت ال�ك��وي��ت رئ�ي��س االرك��ان
االس � � �ب� � ��ق ال� � �ف � ��ري � ��ق امل� �ت� �ق ��اع ��د
ال�ش�ي��خ ص��ال��ح امل�ح�م��د ال�خ��ال��د
ال� �ص� �ب ��اح وه� � ��و ال� ��رج� ��ل ال� ��ذي
ع � ��رف ع� �ن ��ه والؤه واخ �ل�اص ��ه
وت� �ف ��ان� �ي ��ه ل �ل �س �ل��ك ال �ع �س �ك��ري
ف� ��ي ال� �ج� �ي ��ش ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف�م�ن��ذ
ب��داي��ة ال�خ�م�س�ي�ن��ات م��ن ال�ق��رن
املاضي التحق الفقيد بالكلية
ال � �ع � �س � �ك� ��ري� ��ة ف� � ��ي ب ��ري� �ط ��ان� �ي ��ا
وب�ع��د ت�خ��رج��ه ط�ب��ق م��ا تعلمه
ف ��ي االك ��ادي� �م� �ي ��ة ال �ب��ري �ط��ان �ي��ة
العسكرية في الجيش الكويتي
وش ��ارك ال�ف�ق�ي��د اي�ض��ا ف��ي ع��دة
ح ��روب خ ��ارج ال �ك��وي��ت ومنها
ع �ل��ى س �ب �ي��ل امل� �ث ��ال ال ال�ح�ص��ر
ق � �ي� ��ادت� ��ه ل� � �ـ (ل � � � ��واء ال � �ي� ��رم� ��وك)
ال� �ك ��وي� �ت ��ي ف� ��ي ح� � ��رب 1967م،
وايضا كانت له صوالت مشرفة
ف��ي ال �ح��رب ض��د اس��رائ �ي��ل ع��ام
1973م.

نبيل الفضل

واض � � ��اف :أن ال �ف �ق �ي��د اي �ض��ا
عمل على ارسال افراد الجيش
ال�ك��وي�ت��ي ف��ي ب�ع�ث��ات خ��ارج�ي��ة
ال � � � � ��ى ال � � �ك � � �ل � � �ي� � ��ات وامل � � � � � � � ��دارس
وامل�ع��اه��د العسكرية بمختلف
م �س �ت��وي��ات �ه��ا ف ��ي ال� � ��دول ال �ت��ي
ت�م�ت�ل��ك ب��اع��ا ك�ب�ي��را ف��ي امل�ج��ال
ال� � �ع� � �س� � �ك � ��ري ،م � � ��ا س� � ��اع� � ��د ف��ي
تطوير ق��وة وت��رس��ان��ة الجيش
الكويتي.
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منها  22للجيران و  12للنصف و 11للطريجي و 8للجبري و 6لكل من القضيبي والعازمي والحمدان

 91سؤاال جديدا من  18نائبا
إعداد  :أيمن عبداهلل

أدرج على جدول اعمال جلسة اليوم  91سؤاال جديدا إلى 14
وزيرا وتصدر مقدمي االسئلة النائب د.عبدالرحمن الجيران بـ
 22سؤاال إلى  14وزيرا يليه النائب راكان النصف بـ  11سؤاال
إلى  3وزراء وجاء في الترتيب الثالث النائب د.عبداهلل الطريجي
بـ  11سؤاال إلى  6وزراء يليه النائب محمد الجبري بـ  8اسئلة
ثم النواب حمدان العازمي واحمد القضيبي وحمود الحمدان
ولكل منهم  6اسئلة وقدم صالح عاشور وفيصل الكندري
ود.عبد الحميد دشتي ود.عودة الرويعي ومحمد الهدية
سؤاال واحدا لكل منهم.
المستشارون العرب
وج� ��ه ال �ن��ائ��ب د.ع �ب��دال��رح �م��ن
الجيران  22سؤاال إلى  14وزيرا
منها  3اسئلة إلى وزي��ر التربية
والتعليم العالي عن نقل دكتور
كويتي من كلية العلوم الصحية
إلى كلية الدراسات التكنولوجية
قسم الهندسة الكيميائية وعدد
امل�س�ت�ش��اري��ن ال �ع��رب ال��ذي��ن تمت
إعادة التعاقد معهم بعد بلوغهم
س ��ن ال �س �ب �ع�ي�ن وأم� ��اك� ��ن ع�م�ل�ه��م
وط� �ب� �ي� �ع ��ة امل� � �ه � ��ام امل� ��وك � �ل� ��ة ل �ه��م
واملبالغ النقدية واملزايا العينية
التي يتقاضاها كل منهم نظير
عمله كما وج��ه س��ؤال�ين لكل من
وزراء االع �ل ��ام وال� �ش� �ب ��اب وزي ��ر
ال �ت �ج��ارة وال �ص �ن��اع��ه واالس �ك��ان
وامل��واص�لات والبلدية والصحة
واالش� � �غ � ��ال ال� �ع ��ام ��ة وال �ك �ه ��رب��اء
وامل� � � � � � � ��اء وال� � � � �ع � � � ��دل واالوق� � � � � � � ��اف
وال�خ��ارج�ي��ة وال��دف��اع والداخلية
واملالية والدولة لشؤون مجلس
ال � ��وزراء وال� �ش ��ؤون االج�ت�م��اع�ي��ة
والتخطيط عن عدد املستشارين
العرب الذين تمت إعادة التعاقد
معهم بعد بلوغهم سن السبعني
وأم��اك��ن ع�م�ل�ه��م وط�ب�ي�ع��ة امل�ه��ام
امل ��وك� �ل ��ة ل �ه��م وامل� �ب ��ال ��غ ال �ن �ق��دي��ة
واملزايا العينية التي يتقاضاها
كل منهم نظير عمله.
مشروع مستشفى الرازي
وجه النائب راكان النصف 12
سؤاال إلى  3وزراء منها  6اسئلة
إلى وزير الصحة عن العقد الذي
اب��رم��ه مكتب الصحة بواشنطن
وش��رك��ة خ��اص��ة ت�ت��ول��ى اب�ت�ع��اث
الكويتيني في ال��والي��ات املتحدة
األم��ري �ك �ي��ة وت� � �ج � ��اوزات ال �ع�ل�اج
ب� ��ال � �خ� ��ارج وف �ض �ي �ح ��ة ال� ��رش� ��وة
امل�م�ن�ه�ج��ة ل�ج�ل��ب امل �م��رض��ات من
الخارج وتأخير استالم مشروع
م� �س� �ت� �ش� �ف ��ى ال � � � � � � ��رازي وت ��وق � �ي ��ع

ع �ق��دي ش��رك�ت��ي إت �ن��ا و ي��اك��و مع
ال � � � � ��وزارة ووج � � ��ه  4اس� �ئ� �ل ��ة إل ��ى
وزي��ر التربية والتعليم عن قيام
مجموعة من املوظفني العاملني
ف � ��ي م� �ع� �ه ��د ال � �ك� ��وي� ��ت ل�ل�أب� �ح ��اث
العلمية برفع قضايا على املعهد
وميزانية مشروع خطة التحول
االس�ت��رات�ي�ج��ي ال�خ��اص��ة بمعهد
ال� � �ك � ��وي � ��ت ل �ل��أب� � �ح � ��اث ال �ع �ل �م �ي��ة
وامل �ك �ت��ب ال �ت �ن �ف �ي��ذي ألك��ادي �م �ي��ة
ال �ك��وي��ت ل�ل�ف�ن��ون وق� ��رار تشكيل
مجلس األمناء كما وجه سؤالني
إل��ى وزي ��ر االع�ل�ام وال �ش �ب��اب عن
ب ��رن ��ام ��ج ل �ي ��ال ��ي ال� �ك ��وي ��ت ال� ��ذي
ي �ع��رض ع �ل��ى ت �ل �ف��زي��ون ال�ك��وي��ت
وع��دد ال��دع��اوى القضائية التي
تم رفعها ضد وزارة اإلعالم.
لجنة الترقيات
وج � � � ��ه ال � � �ن � ��ائ � ��ب د.ع� � �ب � ��دال� � �ل � ��ه
الطريجي  11سؤاال إلى  6وزراء
منها  4اسئلة إلى وزي��ر التربية
وال �ت �ع �ل �ي��م ال� �ع ��ال ��ي ع� ��ن امل �ك �ت��ب
ال� � � ��ذي ي � �ش� ��رف ع� �ل ��ى امل �ب �ت �ع �ث�ين
م � � ��ن األط � � � �ب� � � ��اء ال � � � ��دارس � �ي� ��ن ف ��ي
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ك �ن��دا وت �ع �ي�ين ال �ع �م �ي��د امل �س��اع��د
للشؤون األكاديمية السابق في
ك�ل�ي��ة ال �ع �ل��وم ال �ط �ب �ي��ة امل �س��اع��دة
وت � �ج� ��اوزات ش��اب��ت ت��رق �ي��ة أح��د
أع� � �ض � ��اء ه� �ي� �ئ ��ة ال� � �ت � ��دري � ��س ف��ي
كلية التربية األس��اس�ي��ة وترقية
م� � �س � ��اع � ��د ال� � �ع� � �م� � �ي � ��د ل � �ل � �ش� ��ؤون
األك ��ادي � �م � �ي ��ة ف� ��ي ك �ل �ي��ة ال �ع �ل��وم
وأس�م��اء أع�ض��اء لجنة الترقيات
التي ناقشت طلبه ووجه سؤالني
لكل م��ن وزي��ري الصحة والنفط
ف �س��أل وزي � ��ر ال �ص �ح��ة ع ��ن م��رك��ز
ث �ن�ي��ان ال �غ��ان��م ألم� ��راض ال�ج�ه��از
ال �ه �ض �م��ي وس� � ��أل وزي� � ��ر ال �ن �ف��ط
عن صحة خبر استحواذ شركة
ايكويت على شركة أم أي جلوبل
وم ��ات ��م ن �ش��ره ح� ��ول م �ف��اوض��ات
ب�ي��ع م�ص�ف��اة روت� ��روام ك�م��ا وج��ه
س� ��ؤاال ل �ك��ل م ��ن وزراء ال �ت �ج��ارة
وال� �ص� �ن ��اع ��ة وال� � ��دول� � ��ة ل� �ش ��ؤون
م�ج�ل��س ال� � ��وزراء وامل��ال �ي��ة ف�س��أل
وزير التجارة عن معايير املقابلة
ال�ش�خ�ص�ي��ة ال �ت��ي أج��رت �ه��ا لجنة
امل �ق��اب�ل�ات ل �ل��وظ��ائ��ف االش��راف �ي��ة
لوظيفة مدير ادارة وس��أل وزي��ر

الدولة عن التعيينات والعالوات
االج�ت�م��اع�ي��ة ف��ي ب��رن��ام��ج إع ��ادة
الهيكلة وس ��أل وزي ��ر امل��ال�ي��ة عن
طبيعة العقد امل�ب��رم ب�ين ال��وزارة
واملجلس االوملبي اآلسيوي

في غير الغرض ال��ذي خصصت
ألجله بمقابل م��ادي م��ن الباطن
ووج��ه س��ؤاال إل��ى وزي��ر االسكان
عن وجود عيوب ومالحظات في
بيوت مدينة جابر االحمد.

مؤسسة الموانئ الكويتية
وجه النائب محمد الجبري 8
اس�ئ�ل��ة منها  7اس�ئ�ل��ة إل��ى وزي��ر
امل ��واص�ل�ات وال �ب �ل��دي��ة ع��ن إل �غ��اء
مزايدة رقم ( م.م.ك) 2006 / 3 /.
الستغالل قطعة أرض باملنطقة
ال�ت�خ��زي�ن�ي��ة ال �ع��اش��رة ف��ي ميناء
الدوحة واملالحظات التي شابت
ص� �ن ��دوق امل ��وان ��ئ االس �ت �ث �م��اري
وإع � � � � �ف� � � � ��اء م� � ��ؤس � � �س� � ��ة امل � � ��وان � � ��ئ
ال �ك��وي �ت �ي��ة ل �ش��رك��ة ك��وي �ت �ي��ة م��ن
مقابل استغالل مضاعف كونها
املقابل املنفرد في ميناء الشعيبة
وت � �س � �ه � �ي� ��ل م� ��ؤس � �س� ��ة امل � ��وان � ��ئ
الكويتية العمال استيالء شركة
ك� ��ي ج� ��ي ال ل� �ل� �م� �ن ��اول ��ة الراض
ع � ��ائ � ��دة ل �ل �م��ؤس �س ��ة ف � ��ي م �ي �ن��اء
ع �ب��دال �ل��ه واس� �ت� �غ�ل�ال ش��رك��ة ك��ي
جي ال لألراضي املخصصة لها

العالج بالخارج
وج��ه النائب ح�م��دان العازمي
 6اس�ئ�ل��ة إل ��ى وزي ��ر ال�ص�ح��ة عن
إن� �ه ��اء إج� � � ��راء ات ت �ع �ي�ين ال �س �ي��د
م �ب��ارك ال�ق�ب�ن��دي م�ل�ح�ق��ا صحيا
ف � ��ي أمل ��ان � �ي ��ا وك � �ش� ��ف ت �ف �ص �ي �ل��ي
ع� � � ��ن ك� � � ��ل ال� � � � �ح � � � ��االت امل� ��رض � �ي� ��ة
ال �ت��ي ارس �ل��ت ل �ل �ع�لاج ب��ال �خ��ارج
وط �ب �ي �ع��ة ال �ن �ش��اط��ات وال �ع �ق��ود
ب �ي ��ن ش � ��رك � ��ة ات � � �ن � � ��ا وال � � � � � � ��وزارة
والشركات والجهات التي وقعت
م�ع�ه��ا ال � ��وزارة ل�ج�ل��ب امل�م��رض�ين
وامل� �س ��اع ��دي ��ن ال �ف �ن �ي�ين م ��ن دول
خارجية و الشركة الدوائية التي
رساعليها عقد دواء ( microcyn
.)wond Care

التتمة ص07

 19جوابا جديدا لـ  13وزيرا

هند الصبيح

ادرج في كشف االجوبة ال��وارد
ف� ��ي ب� �ن ��د االح� � � � ��االت ع� �ل ��ي ج� ��دول
اع �م��ال ال �ي��وم  69ج��واب��ا ج��دي��دا لـ
 13وزي ��را منها  15ج��واب��ا ل��وزي��ر
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م��ل
وال �ت �خ �ط �ي��ط ه �ن��د ال �ص �ب �ي��ح و11
ج ��واب ��ا ل ��وزي ��ر االع �ل��ام وال �ش �ب��اب
الشيخ سلمان الحمود و 9أجوبة
ل� � ��وزي� � ��ر امل � � ��واص � �ل ��ات وال� �ب� �ل ��دي ��ة
عيسى الكندري و 6أجوبة لوزير
امل��ال �ي��ة أن ��س ال �ص��ال��ح و 5أج��وب��ة
ل��وزي��ر ال�خ��ارج�ي��ة ال�ش�ي��خ صباح

محمد الجبري

الخالد و 4أجوبة لكل من وزيري
التربية والتعليم العالي و النفط
وش�ئ��ون االم��ة و 3أج��وب��ة لكل من
وزراء العدل واالوقاف و الداخلية
واالسكان وجوابان لكل من وزراء
ال� � ��دول ل� �ش ��ؤون م �ج �ل��س ال� � ��وزراء
والصحة والتجارة والصناعة .

الشيخ سلمان الحمود

األسئلة المدرجة على جدول
أعمال جلسة  17نوفمبر
النائب

العدد

عبدالرحمن الجيران

22

راكان النصف

12

عبدالله الطريجي

11

محمد الجبري

8

احمد القضيبي

6

حمدان العازمي

6

حمود الحمدان

6

محمد طنا

4

نبيل الفضل

3

مبارك الخرينج

2

فيصل الشايع

2

خليل ابل

2

ماجد موسى

2

صالح عاشور

1

فيصل الكندري

1

عودة الرويعي

1

عبدالحميد دشتي

1

محمد الهدية

1

االجمالي

91

aldostoor

الثالثاء  05صفر  17 . 1437نوفمبر 2015

جدول األعمال

إيقاف النشاط الرياضي والوظائف االشرافية
ومؤسسة الموانئ أهم محاور أسئلة النواب
تتمة المنشور ص06
تقرير ديوان المحاسبة
وج��ه ال�ن��ائ��ب أح�م��د القضيبي
 6اسئلة منها  5اسئلة إلى وزير
النفط واالمة عن إلغاء املناقصة
( )RFP-2013041املــخـــــتــــصـــــــــــــة
ب� �خ� �ط ��وط أن ��اب� �ي ��ب ش ��رك ��ة ن�ف��ط
الكويت لتغذية مشروع املصفاة
ال� ��راب � �ع� ��ة واألس � � � ��س ال �ق��ان��ون �ي��ة
ف � � ��ي ت � �ش � �ك � �ي� ��ل ل � �ج � �ن� ��ة ت �ح �ق �ي ��ق
تتولى التحقيق ف��ي املالحظات
وامل �خ��ال �ف��ات ال� � ��واردة ف��ي ت�ق��ري��ر
دي� ��وان امل�ح��اس�ب��ة وط �ل��ب تبعية
م �س �ت �ش �ف��ى األح� � �م � ��دي ال �ت��اب �ع��ة
لشركة نفط الكويت إلى ال��وزارة
م� �ب ��اش ��رة وال � ��وض � ��ع ال �ق ��ان ��ون ��ي
ملجالس إدارات الشركة النفطية
ال � �ت� ��اب � �ع� ��ة مل� ��ؤس � �س� ��ة ال � �ب � �ت� ��رول
ال�ك��وي�ت�ي��ة وال �ت��ي ان�ت�ه��ت مدتها
ال �ق��ان��ون �ي��ة خ �ل��ال ش �ه��ر ي��ول �ي��و
 2014ومناقصة أن��اب�ي��ب نفطية
ألغتها لجنة املناقصات املركزية
ووج� ��ه س� ��ؤاال إل ��ى وزي� ��ر ال��دول��ة
لشؤون مجلس الوزراء.
الخطوط الجوية الكويتية
وج��ه ال�ن��ائ��ب ح�م��ود الحمدان
 6اس �ئ �ل��ة إل ��ى  3وزراء م �ن �ه��ا 4
اس� �ئ� �ل ��ة إل � ��ى وزي� � ��ر امل� ��واص�ل��ات
و ال� �ب� �ل ��دي ��ة ع� ��ن ق � � ��رار امل �ج �ل��س
ال � �ت � ��أدي � �ب� ��ي مل � ��دي � ��ر ال� �ع� �م� �ل� �ي ��ات
ال � �ح� ��ال� ��ي ب ��ال� �خ� �ط ��وط ال� �ج ��وي ��ة
الكويتية وكشف بأسماء جميع
ط �ي��اري االي��رب��اص  340أ ال��ذي��ن
ق ��ام ��وا ب ��رح�ل�ات ب��رخ��ص ط�ب�ي��ة
م� �ن� �ت� �ه� �ي ��ة ال � �ص �ل�اح � �ي� ��ة وك� �ش ��ف
ب ��أس � �م ��اء وع � � ��دد امل ��وظ � �ف �ي�ن م��ن
ح � �م � �ل ��ة ال� �ج� �ن� �س� �ي ��ة اإلي � ��ران� � �ي � ��ة
ف� ��ي ش� ��رك� ��ة ال� �خ� �ط ��وط ال �ج ��وي ��ة
الكويتية ووجه سؤاال إلى وزير
ال�ن�ف��ط وش ��ؤون االم��ة ع��ن توجه
ال �ح �ك��وم��ة إلن� �ش ��اء م �ئ��ة م�ح�ط��ة
لتعبئة الوقود كما وج��ه سؤاال
إل � ��ى وزي� � ��ر ال �ت ��رب �ي ��ة وال �ت �ع �ل �ي��م
العالي عن أسباب تأخر افتتاح
مدرسة خيطان النموذجية.
اتحاد النقابات
وج� � � ��ه ال� � �ن � ��ائ � ��ب م� �ح� �م ��د ط �ن��ا
 4اس� �ئ� �ل ��ة إل� � ��ى وزي � � ��ر ال � �ش� ��ؤون
االجتماعية والعمل والتخطيط
ع ��ن س �ح��ب ص��ال��ة أف � ��راح ال�س�ي��د
نهار البغيلي الرشيدي وإسناد
إدارتها إلى إدارة تنمية املجتمع
بالوزارة وعقد جمعيات عمومية
غ � �ي� ��ر ع� � ��ادي� � ��ة ألع � � �ض� � ��اء ات � �ح� ��اد
ال� �ن� �ق ��اب ��ات ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ب��ال �ق �ط��اع
الحكومي وتحويل بنات من دور
الحضانة إلى املخفر سنة .2014
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إيقاف النشاط الرياضي
وج� ��ه ال� �ن ��ائ ��ب ن �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل 3
اس �ئ �ل��ة إل ��ى وزراء وزي� ��ر ال�ت��رب�ي��ة
وال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م ال � � �ع � ��ال � ��ي واالع � � �ل � ��ام
والشباب والدولة لشؤون مجلس
ال� � ��وزراء ف �س��أل وزي� ��ر ال �ت��رب �ي��ة عن
ت� �ع ��ذر اع� �ت� �م ��اد ش � �ه ��ادة امل��راس �ل��ة
اون الي��ن واالن�ت�س��اب وس��أل وزي��ر
االع � �ل� ��ام ق � � ��رار ب ��إي � �ق ��اف ال �ن �ش ��اط
ال� ��ري� ��اض� ��ي وس � � ��أل وزي � � ��ر ال ��دول ��ة
ع ��ن ت �ح��دي��د س� �ن ��وات االس �ت �ع��ان��ة
باملواطن املتقاعد فقط .
الحظر الدولي
وج� � ��ه ن� ��ائ� ��ب رئ � �ي� ��س م �ج �ل��س
االم� ��ة م �ب��ارك ال �خ��ري �ن��ج س��ؤال�ين
إل��ى وزي��ري ال�ت�ج��ارة والصناعة
وامل� � ��واص� �ل��ات وال� �ب� �ل ��دي ��ة ف �س��أل
وزي � � � ��ر ال� � �ت� � �ج � ��ارة ع� � ��ن اخ� � �ت � ��راق
ال�ح��رس ال �ث��وري اإلي��ران��ي مليناء
الشويخ وس��أل وزي��ر املواصالت
ع��ن منع رس��و السفن املوضوعة
ع �ل��ى ق��ائ �م��ة ال �ح �ظ��ر ال ��دول ��ي في
امل��وان��ئ الكويتية ودخ ��ول املياه
اإلقليمية الكويتية.
تقاعد القياديين
وج ��ه ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال �ش��اي��ع
س � ��ؤال �ي��ن إل � � ��ى وزي� � � � ��ري امل ��ال� �ي ��ة
واالع �ل��ام وال �ش �ب��اب ف �س��أل وزي��ر

محمد
الجبري

حمدان
احمد
القضيبي العازمي

حمود
الحمدان

امل � ��ال� � �ي � ��ة ع� � ��ن ق� � � � � � ��رارات م �ج �ل��س
ال� ��وزراء ب�ش��أن ت�ق��اع��د القياديني
وال �ع �س �ك��ري�ي�ن ورج � � ��ال اإلط� �ف ��اء
م �م��ن ل��دي �ه��م خ ��دم ��ة ال ت �ق��ل ع��ن
ثالثني عاما فسأل وزي��ر االع�لام
ع��ن اإلج� � ��راء ات ال �ق��ان��ون �ي��ة ال�ت��ي
اتخذتها الهيئة العامة للشباب
والرياضة ضد األندية الرياضية
لتعطيل تسجيل األعضاء الجدد
العمالة الوافدة
وجه النائب خليل أبل سؤالني
إل� ��ى وزي� � ��ري ال �ص �ح��ة وال �ت��رب �ي��ة
وال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي ف� �س ��أل وزي ��ر
ال� �ص� �ح ��ة ع� ��ن إج � � � � ��راء ات ف �ح��ص
ال �ع �م��ال��ة ال ��واف ��دة ال �ق��ادم��ة ألول
م � ��رة م� ��ن ال � �خ� ��ارج وس� � ��أل وزي� ��ر
ال�ت��رب�ي��ة ع��ن ف�ص��ل ق�س��م هندسة
ال� �ك� �م� �ب� �ي ��وت ��ر ع� � ��ن ك� �ل� �ي ��ة ع� �ل ��وم
وهندسة الحاسوب.

خلية العبدلي
وج� ��ه ال� �ن ��ائ ��ب م ��اج ��د م��وس��ى
س��ؤال�ين إل��ى وزي ��ري ال�خ��ارج�ي��ة
وال� � � ��داخ � � � �ل � � � �ي� � � ��ة ف � � � �س� � � ��أل وزي � � � ��ر
ال �خ��ارج �ي��ة ع��ن امل �س �ت �ج��دات في
ال�ت�ح�ق�ي�ق��ات م��ع خ�ل�ي��ة ال�ع�ب��دل��ي
وس� � � � ��أل وزي� � � � ��ر ال � ��داخ� � �ل� � �ي � ��ة ع��ن
أس� �م ��اء ال ��ذي ��ن دخ� �ل ��وا ال �ك��وي��ت
من اإليرانيني بتأشيرات زي��ارة
بكفالة من السفارة اإليرانية في
البالد من الجنسني .

محمد
طنا

نبيل
الفضل

مبارك
الخرينج

مصفاة الزور
وج ��ه ال� �ن ��واب ص��ال��ح ع��اش��ور
وف � �ي � �ص ��ل ال� � �ك� � �ن � ��دري ود.ع� � � � ��ودة
ال� � ��روي � � �ع� � ��ي وم� � �ح� � �م � ��د ال � �ه� ��دي� ��ة
ود.ع �ب ��دال� �ح �م� �ي ��د دش� �ت ��ي ف �س��أل
ع��اش��ور وزي��ر التربية والتعليم
ع� � ��ن وج � � � ��ود ش � � �ه � � ��ادات م � � ��زورة
لدكاترة وأساتذة وسأل الكندري
وزي� ��ر ال �ن �ف��ط وش � ��ؤون االم� ��ة عن
إلغاء الحزمة الرابعة من مشروع
م �ص �ف��اة ال � ��زور وس� ��أل ال��روي �ع��ي
وزي ��ر ال�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ال�ع��ال��ي
عن أسماء أعضاء لجان املقابالت
ال � �خ� ��اص� ��ة ب ��اخ� �ت� �ي ��ار امل ��دي ��ري ��ن
العاملني في املناطق التعليمية
ل �ل �ع��ام ال ��دراس ��ي ال �ح��ال��ي وس��أل
محمد ال�ه��دي��ة وزي ��ر امل��واص�لات
والبلدية عن ارتفاع بند الرواتب
ف ��ي م �ي��زان �ي��ة ال �خ �ط��وط ال �ج��وي��ة
ال�ك��وي�ت�ي��ة ف��ي س�ن��ة  2014وس��أل
النائب عبدالحميد دشتي وزير
ال � �ع� ��دل واالوق� � � � ��اف ع� ��ن م �ش ��روع
ق ��ان ��ون ن �م ��وذج ��ي م ��وح ��د ل ��دول
مجلس التعاون الخليجي بشأن
مكافحة اإلرهاب.

فيصل
الشايع

خليل ابل ماجد
موسى
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أكدوا أنه ال دين لإلرهابيين وال وطن لهم والدول العربية واإلسالمية أكثر من عانى منه

نواب :على العالم أن يوحد جهوده
لوقف انتشار اإلرهاب وتوسعه
فيما أدان نواب في مجلس االمة
ح��ادث باريس االره��اب��ي وم��ا سبقه
من تفجيرات في ع��دة دول اال انهم
طالبوا بان يكون هناك موقف جاد
وح��اس��م م��ن دول ال �ع��ال��م ك��اف��ة وان
تتضافر الجهود م��ن اج��ل مكافحة
االرهاب واالرهابيني فكرا وتمويال
وكشف من يحرضون ومن يمولون
واوض �ح��وا ان��ه ل��م ت�ع��د ه�ن��اك دول��ة
ب �م ��أم ��ن م� ��ن االره � � � ��اب ف ��ال� �ي ��وم ف��ي
باريس وأم��س في لبنان وقبله في
ال �ك��وي��ت وال �س �ع��ودي��ة وغ ��دا ال اح��د
ي�ع��رف اي��ن سيضرب االره ��اب فهو
ي�ق�ت��ل ب�ع�ش��وائ�ي��ة وخ �س��ة ل��م تعرف
ل�ه��ا ال�ب�ش��ري��ة م�ث�ي�لا وت�ع�ج��ز اللغة
عن التعبير عما يقترفه االرهابيون
من مجازر يذهب ضحيتها ابرياء
ال ذن��ب لهم واش ��اروا ال��ى ان جميع
ام��اك��ن التجمعات ب��ات��ت مستهدفه
ت�ق�ب��ل اك �ب��ر ع ��دد م ��ن ال �ن ��اس س ��واء
في املساجد أو املطاعم او املسارح
وغير ذلك.
وط� � ��ال � � �ب� � ��وا ب � � � ��اال ت� � �ك � ��ون ردود
االف �ع��ال م��ؤق�ت��ه وتنتهي ب�ع��د فترة
الن االره � ��اب م�س�ت�م��ر م�ن��ذ س�ن��وات
واذا ل��م ن��واج�ه��ه بتجفيف منابعة
ال �ف �ك��ري��ة وامل ��ال �ي ��ة ف �س��وف ي�س�ت�م��ر
ل� �س� �ن ��وات ق� ��ادم� ��ة وس� � ��وف ي�ن�ت�ش��ر
ال��ى ام��اك��ن ج��دي��دة وق��ال��وا ان ال��دول
العربية واالسالمية اكثر من عانى
من االرهاب طوال السنوات املاضية
وال�ي��وم امتد ال��ى اوروب ��ا كما زادت
ش� ��راس� ��ة االره� ��اب � �ي�ي��ن وزاد خ�ب��ث
خططهم.
وف � � ��ي ه � � ��ذا ق � � ��ال ال � �ن� ��ائ� ��ب ع � ��ادل
ال � �خ� ��راف� ��ي أم �ي��ن س� ��ر امل� �ج� �ل ��س ان ��ه
ش��يء م�ح��زن وم��ؤل��م وغ�ي��ر أخ�لاق��ي
باملرة فكلما ازداد قتل االبرياء كلما
ش�ع��رن��ا ب��ال �ح��زن واالل� ��م وت�س��اء ل�ن��ا
ك�ي��ف ل�ه��ذا ال�ع�ق��ل ال�ب�ش��ري ان يقبل
ق�ت��ل االب ��ري ��اء س ��واء ف��ي ب��اري��س او
لبنان او ف��ي السعودية او الكويت
او اليمن او سوريا او في اي مكان
في العالم.
ف�ق�ت��ل االب��ري��اء وامل��دن �ي�ين ف��ي اي
مكان ف��ي العالم بطريقة عشوائية
ليس له اي تفسير او تقييم باللغة
املتاحة.
وق��ال ان��ه اذا ك��ان ه��ؤالء يفعلون
ذل ��ك ب��اس��م االس�ل��ام وي��دع��ون ان�ه��م
م �س �ل �م�ين ف �ك �ي��ف ي� �ب ��اح دم امل �س �ل��م
البريء دون ان يكون في حالة حرب
او بينهما عداوة.
وتمنى ان تكون هناك وقاية لكل
افراد املجتمع العاملي وليس املسلم
فقط.
وق � ��ال ان ص ��اح ��ب ال �س �م��و ام �ي��ر

الخرافي :العقل
البشري يعجز عن
تفسير ما يحدث

عادل الخرافي

فيصل الشايع

د .هادي الحويلة

احمد القضيبي

ال� �ب�ل�اد ب� � ��ادر ب �ش �ج��ب وادان� � � ��ه ه��ذا
العمل االرهابي الجبان وباعتباره
ه��و ال�ش�خ�ص�ي��ة االن �س��ان �ي��ة االول ��ى
ف ��ي ال �ع ��ال ��م ك� ��ان م ��ن ال �ط �ب �ي �ع��ي ان
ي�ب��ادر ب��ادان��ة ه��ذا العمل االج��رام��ي
ال �ج �ب��ان وت��أي �ي��د ك ��اف��ة االج � � ��راءات
ال �ت��ي ت�ت�خ��ذه��ا ف��رن �س��ا ض��د ه��ؤالء
االرهابيني الجبناء خصوصا وقد
ج��رب��ت ال �ك��وي��ت م�ث��ل ه ��ذا ال �ع��دوان
االث��م ول��ذل��ك فالشعب الكويتي كله
يرفض هذا العدوان تحت اي ذريعة.

االرهابي الجبان واي��دت فرنسا في
اتخاذ كافة االجراءات التي اتخذتها
ل�ح�م��اي��ة م��واط�ن�ي�ه��ا وال �ت �ص��دي بال
ه � � ��وادة مل� �ح ��ارب ��ة االره� � � ��اب خ��اص��ة
واننا قد طالنا هذا االرهاب منذ اقل
من شهرين تقريبا حني تم تفجير
م �س �ج��د اإلم � � ��ام ال � �ص� ��ادق ف� ��ي ي��وم
ج�م�ع��ة واث� �ن ��اء ال �ص�ل�اة وامل �ص �ل��ون
كانوا سجودا.

امل� � �ج � ��رم �ي��ن وم � � � ��ن ي � �ق� ��ف وراء ه � � � � ��م
والضرب بيد من حديد على أيديهم.
وذك ��ر ال �ع �ن��زي ان ال �ك��وي��ت سبق
وت �ع��رض��ت ل �ح��ادث ت�ف�ج�ي��ر م�م��اث��ل
ف��ي م�س�ج��د االم� ��ام ال �ص��ادق بهدف
اشعال ن��ار الفتنة وض��رب وحدتنا
الوطنية لكن حكمة صاحب السمو
األم � �ي � ��ر وح� �ن� �ك� �ت ��ه ق �ط �ع ��ت ع �ل �ي �ه��م
الطريق.
وقال النائب الدكتور عبدالحميد
دش�ت��ي ان م��ن ي��ري��د ص��دق��ا محاربة
ه � � ��ذا االره � � � � � ��اب ف ��ال � �ط ��ري ��ق س ��ال ��ك
ومعروف وواضح وضوح الشمس.
ف�ب��اري��س وم �ت �خ��ذوا ال �ق��رار فيها
يعلمون ما تعانيه امتنا ومنطقتنا
منذ عقود ج��راء االع�م��ال االرهابية
الجبانة.
خ��اص��ة ان ك��ل ق�ط��ر م��ن اق�ط��ارن��ا
يعاني من االرهاب وبيوتنا هدمت
وشعوبنا ه�ج��رت وش ��ردت نتيجة
هذا االرهاب.
ول��ذل��ك ف��إن�ن��ا ن �ح��زن م��ن قلوبنا
ع �ل��ى ه � ��ذه االرواح ال �ب��ري �ئ��ة ال �ت��ي
س� �ق� �ط ��ت ض� �ح� �ي ��ة ل � �ه � ��ذا االره � � � ��اب
امل �ن �ب��وذ ال ��ذي ال ي�م�ك��ن ان ي �ق��وم به
ك��ائ��ن ي�ن�ت�م��ي ل�ل�ب�ش��ر او ي �م �ك��ن ان
نعده انسانا.
الي �م �ك��ن ان ي� �ك ��ون م��رت �ك��ب ه��ذا
الفعل االجرامي مسلما او يفعل ذلك
من اجل االسالم فاالسالم منه براء.
واشار الى ان االرهاب له فكر وله
م �م��ول��ون ول ��ه ح ��واض وه ��ذه يجب
محاربتها وضربها في عقر دارها
حتى يتم القضاء عليها الن العالم
يعاني منذ عقود من هذا االرهاب.
ل��ذل��ك ي�ج��ب ال�ع�م��ل ع�ل��ى تخفيف
م �ن��اب��ع االره� � ��اب ف �ك��را وح��اض �ن��ات
وتمويال ونكون صادقني وجادين
ه��ذه امل��رة ف��ي التصدي لالرهابيني
وال ن�ت�ع��ام��ل م��ع ال �ح��دث ب ��ردة فعل
آن� �ي ��ة دون ال� ��وص� ��ول ال� ��ى ال� �ج ��ذور
واألس��س والبيئية التي ترعى هذا
الفكر االره��اب��ي الجبان وسيعاني
اح �ف��ادن��ا وال�ب�ش��ري��ة م��ن ه ��ذا الفكر

لعقود قادمة ولذلك فهذه فرصة الن
يقف العالم ويتعاطى مع االره��اب
واالرهابيني فكرا وسلوكا وعقيدة.

باسم اإلسالم
وم��ن جانبه ق��ال النائب سعدون
حماد العتيبي ان الضحايا االبرياء
ق�ت�ل��وا ب�لا ذن��ب ج�ن��وه ول��م يكونوا
ف��ي م�ع��رك��ة م��ع اح ��د وم ��ا ح ��دث في
ب��اري��س ي�م�ك��ن ان ي �ت �ك��رر ف��ي دول��ة
اخ� � � ��رى م �ث �ل �م ��ا ح � � ��دث ع� �ن ��دن ��ا ف��ي
الكويت مؤخرا ي��وم تفجير مسجد
االم � � ��ام ال � �ص� ��ادق ول� ��ذل� ��ك ي �ج��ب ان
ت�ت�ض��اف��ر ج �ه��ود ج�م�ي��ع ال � ��دول في
محاربة االرهاب.
األم� � � � � ��ر األخ� � � � � ��ر ه � � ��و ان ه � � ��ؤالء
االره��اب�ي�ين ت�ح��دث��وا ب��اس��م االس�لام
وي��ري��دون ان يوهموا الناس بانهم
فعلوا ذل��ك باسم االس�لام واالس�لام
برئ منهم الى يوم الدين.
قتل االبرياء
وم��ن ج��ان�ب��ه ن��دد ال�ن��ائ��ب فيصل
الشايع باألعمال االرهابية في كافة
ان �ح��اء ال�ع��ال��م ق��ائ�لا :ب �ص��ورة عامة
نحن ضد اي تفجيرات في اي مكان
م��ن ال�ع��ال��م ونشجبها ونستنكرها
ون� �ط ��ال ��ب ب �م �ح��ارب �ت �ه��ا ح ��رب ��ا ب�لا
ه ��واده ف��ي اي م�ك��ان ف��ي ال�ع��ال��م الن
اناسا يقتلون فيها بال أي ذنب فهو
يقتل لكونه كان يحضر مسرحية او
حفال موسيقيا او جلس في مطعم
ل �ت �ن��اول ال �ع �ش��اء او م� ��ارا ب��ال �ش��ارع
الذي وقع به التفجير.
ل ��ذل ��ك ك ��ان ��ت ال �ك��وي��ت م ��ن أوائ� ��ل
ال � � � ��دول ال � �ت� ��ي ادان � � � ��ت ه� � ��ذا ال �ع �م��ل

عمل استخباراتي
واستنكر النائب الدكتور هادي
ال �ح��وي �ل��ة ال �ت �ف �ج �ي��رات وق� ��ال ان من
ال� ��واض� ��ح ان � ��ه ع �م��ل اس �ت �خ �ب��ارات��ي
م �خ �ط ��ط ل � ��ه ع� �ل ��ى أع � �ل� ��ى م �س �ت��وى
وم � �م� ��ول ب� �س� �خ ��اء وق � � ��ام ب �ت �ن �ف �ي��ذه
م �ج �م ��وع ��ات اب� �ع ��د م� ��ا ي� �ك ��ون ع�ل��ى
االح� �س ��اس ب��ال �ب �ش��ر او االح �س��اس
باي وازع ديني او واخالقي.
لذلك ف��ان واج��ب العالم ال�ي��وم ان
ي��وح��د ج �ه��وده وي�ص�ط��ف مل�ح��ارب��ة
هذه الفئات الضالة املارقة بدءا من
فكرها الضال وانتهاء باملخططني
واملمولني واملنفذين.
ال دين وال وطن
وأع � ��رب ال �ن��ائ��ب ع �س �ك��ر ال �ع �ن��زي
ع ��ن اس� �ت� �ن� �ك ��اره ال� �ش ��دي ��د ل �ل �ح��ادث
واش� ��ار ال ��ى ان ح� ��وادث االره � ��اب ال
دي��ن لها وال وط��ن لكن اغ��رب ما في
ح� ��ادث ب��اري��س ان امل �ن �ف��ذي��ن ك��ان��وا
يصيحون ال�ل��ه اك�ب��ر ل�ك��ي يلصقوا
ال�ت�ه�م��ة ب ��االس�ل�ام وامل�س�ل�م�ين وه��م
اب �ع��د م��ا ي�ك��ون��ون ع��ن االس �ل�ام وان
ح�م�ل��وا ج � ��وازات س�ف��ر م��ن دول ��ة او
دول اسالمية.
وق � � ��ال ح� �ض ��رة ص ��اح ��ب ال �س �م��و
األم �ي��ر وس �م��و ول ��ي ال �ع �ه��د وس�م��و
رئ � �ي� ��س ال� � � � � ��وزراء رئ � �ي� ��س امل �ج �ل��س
ورئ� �ي ��س ال �ب��رمل��ان ال �ع��رب��ي م ��رزوق
ال� �غ ��ان ��م م� ��ن اوائ � � � ��ل ال� ��ذي� ��ن ن� � ��ددوا
ب� � ��ال � � �ح� � ��ادث االره � � � ��اب � � � ��ي ال � �ج � �ب� ��ان
وم��رت�ك�ب�ي��ه واي� ��دوا ح��ق ف��رن�س��ا في
ات � �خ� ��اذ ك ��اف ��ة االج � � � � � ��راءات ل�ت�ع�ق��ب

وقفة واضحة
وق� ��ال ال �ن��ائ��ب اح �م��د ال�ق�ض�ي�ب��ي:
البد ان تكون لنا وقفة واضحة وان
تتضافر الجهود ويتكاتف العالم
ملحاربة هذا الفكر وما يدفع اليه من
سلوك اجرامي عدواني.
كل الدول
وش��دد النائب عبدالله التميمي
على ان االره��اب الدي��ن ل��ه وال وطن
له وانه يضرب اينما كان بعشوائية
ي ��وم ف��ي ب �ي��روت وي ��وم ف��ي ب��اري��س
وغدا ال ندري اين سيضرب؟
وقال ان الفكر االرهابي واالعمال
االرهابية مرفوضان تماما وعلينا
ان نتعقب ك��ل م��ن خطط او م��ول او
نفذ ه��ذه االع�م��ال التي لم يعد احد
في مأمن منها بل اصبح يطال امن
العواصم وهي باريس بلد الحرية
والتنوير.
م� ��ؤك� ��دا ان� �ن ��ا ب� �ح ��اج ��ة اآلن ال ��ى
خ� � �ط � ��اب اع �ل ��ام� � ��ي ج� � � ��اد وح� ��اس� ��م
واجراءات تحاصر هؤالء املتطرفني
الضالني املضلني الذين ال يعرفون
حرمة الدماء وال حرمة قتل االبرياء.
واك � � � ��د ع � �ل� ��ى ال� �ج� �م� �ي ��ع ت ��وح �ي ��د
ال� � �ج� � �ه � ��ود وال� � �ص � � �ف � ��وف مل ��واج� �ه ��ة
االره� � � � � � � � ��اب ب � �ل ��ا ه � � � � � � ��وادة وك � �ش� ��ف
امل�ت��ورط�ين فيه ب��دءا م��ن املخططني
وامل �ح��رض�ي�ن وامل �م��ول�ي�ن وامل�ن�ف��ذي��ن
واتخاذ االج��راءات الكفيلة بردعهم
وع� �ل ��ى االع � �ل ��ام ال � �ج� ��اد ان ي�ف�ض��ح
ه��ؤالء ال��ذي��ن ي��دع��ون ان�ه��م يفعلون
ذلك باسم االسالم.

حماد :االسالم
بريء من مرتكبي
الحادث
الشايع :حرب
بال هوادة على
اإلرهابين
الحويلة :مرتكبي
الحادث فئة مارقة
العنزي :الكويت
اكتوت بنار
اإلرهاب في تفجير
«الصادق»
دشتي :تجفيف
منابع التمويل
والفكر الشاذ
القضيبي :تكاتف
العالم لمحاربة
اإلرهاب
التميمي :أمس
في بيروت واليوم
في باريس وغدا ال
ندري أين سيضرب
اإلرهابيون
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الخالد يلتقي طلبة الكويت الدارسين في اإلمارات
التقى نائب رئيس مجلس الوزراء
وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد
عددا من طلبة الكويت الدارسني في
دول��ة االم��ارات من مختلف الكليات
الجامعية والعسكرية.
ون�ق��ل ال�خ��ال��د ف��ي كلمة ل��ه خ�لال
ال�ل�ق��اء الليلة ق�ب��ل امل��اض�ي��ة تحيات
ال �ق �ي��ادة ال�س�ي��اس�ي��ة ال�ع�ل�ي��ا ممثلة
ب� �ح� �ض ��رة ص� ��اح� ��ب ال� �س� �م ��و أم �ي ��ر
ال� �ك ��وي ��ت ال� �ش� �ي ��خ ص � �ب ��اح األح� �م ��د
الجابر الصباح وسمو ول��ي العهد
ال � �ش � �ي� ��خ ن � � � ��واف األح � � �م � ��د ال� �ج ��اب ��ر
الصباح وسمو الشيخ جابر املبارك
ال �ص �ب ��اح رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال � � ��وزراء
وت �م �ن �ي��ات �ه��م ب��ال �ت��وف �ي��ق وال �ن �ج��اح
لجميع طلبة الكويت الدارسني في
االمارات.
وأك � ��د ان ال �ك ��وي ��ت ت ��دع ��م ج�م�ي��ع

ابنائها الدارسني في الخارج وتقف
ال � ��ى ج��ان �ب �ه��م ح ��رص ��ا م �ن �ه��ا ع�ل��ى
تسهيل مسيرتهم ف��ي ط�ل��ب العلم
ل�ت�ح�ق�ي��ق اع �ل��ى امل ��رات ��ب وتمثيلها
ال� �ت� �م� �ث� �ي ��ل امل � � �ش � ��رف ف � ��ي م �خ �ت �ل��ف
املحافل وامليادين.
ودع� � ��ا ال �ط �ل �ب��ة وال� �ط ��ال� �ب ��ات ال��ى
ت� �م� �ث� �ي ��ل ب � �ل ��ده ��م ت� �م� �ث� �ي�ل�ا م �ش��رف��ا
ع �ب��ر ال �ت �ح �ل��ي ب ��االخ�ل�اق ال�ح�م�ي��دة
وح�س��ن ال�ت�ع��ام��ل واالل �ت��زام بالنظم
وال �ق��وان�ين وب ��ذل امل��زي��د م��ن الجهد
ف ��ي ت�ح�ص�ي�ل�ه��م ال �ع �ل �م��ي ل�ي�ك��ون��وا
مثاال يحتذى به وسفراء ايجابيني
لبالدهم.
كما ناقش مع الطالب والطالبات
ع� � � � � ��ددا م � � ��ن ال� � �ق� � �ض � ��اي � ��ا امل� �ت� �ع� �ل� �ق ��ة
ب�م�س�ي��رت�ه��م ال�ع�ل�م�ي��ة واس �ت �م��ع ال��ى
استفساراتهم وم��داخ�لات�ه��م وأب��رز

الصعوبات التي يواجهونها واعدا
اي� ��اه� ��م ب �ت��ذل �ي��ل ت �ل ��ك ال �ص �ع��وب��ات
والعقبات وحل جميع املشاكل التي
قد يواجهونها خالل دراستهم.
حضر اللقاء سفير الكويت لدى
االم � ��ارات ص�ل�اح م�ح�م��د البعيجان
وامللحق الثقافي الكويتي في دبي
ه��ان��ي الشايجي وأع �ض��اء السفارة
الكويتية في ابوظبي والوفد املرافق
لنائب رئيس مجلس ال��وزراء وزير
الداخلية الشيخ محمد الخالد.
وي � � ��زور ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ال �خ��ال��د
االم��ارات للمشاركة في اعمال القمة
ال��دول �ي��ة ال �ث��ان �ي��ة ل�ح�م��اي��ة االط �ف��ال
م��ن االس�ت�غ�لال عبر االن�ت��رن��ت التي
تستمر يومني بمشاركة ممثلني عن
نحو  50دولة.

افتتح مركز التقاضي وأكد ضرورة تقليل الدورة المستندية

الصانع :الئحة قانون اإلعالن
القضائي خالل أيام
أكد وزير العدل وزير األوقاف
وال � �ش� ��ؤون اإلس�ل�ام �ي ��ة ي�ع�ق��وب
الصانع سعيه الحثيث لتقليل
ال� ��دورة امل�س�ت�ن��دي��ة ف��ي (ال �ع��دل)
م� � ��ن خ � �ل ��ال رؤي � � � ��ة وخ� � �ط � ��ة م��ن
شأنها تحقيق ذلك.
وق ��ال ال�ص��ان��ع ل��دى افتتاحه
م��رك��ز ال�ت�ق��اض��ي ل � ��وزارة ال�ع��دل
في مقر جمعية املحامني الليلة
ق�ب��ل امل��اض�ي��ة إن إص ��دار الئحة
ال� � �ق � ��ان � ��ون ال� � �خ � ��اص ب� ��اإلع�ل��ان
ال� �ق� �ض ��ائ ��ي س� �ي� �ت ��م ف � ��ي االي � � ��ام
ال �ق �ل �ي �ل��ة امل� �ق� �ب� �ل ��ة إض� ��اف� ��ة إل ��ى
توقيع قرار الالئحة التنظيمية
ل�ل�اع�ل�ان االل �ك �ت��رون��ي وق � ��رارات
أخرى من قانون االعالن أبرزها
ت� �ع ��دي ��ل امل� � � � ��ادة  9م � ��ن ق ��ان ��ون
املرافعات الخاص.
وق��ال إنه آن األوان لئال يترك
ق ��ان ��ون امل ��راف� �ع ��ات ال � ��ذي ص��در
ف��ي ع��ام 1980م� ��ن دون تحديث
م ��ن خ �ل�ال اس �ت �خ��دام ال��وس��ائ��ل
االلكترونية.
وح� � � � � ��ول م� � ��رك� � ��ز ال � �ت � �ق ��اض ��ي
أف ��اد ال �ص��ان��ع ب ��أن امل��رك��ز ي�ق��دم
خ � ��دم � ��ة ل� �ج� �م� �ي ��ع امل� �ت� �ق ��اض�ي�ن
ع�ب��ر ممثليهم ف��ي امل �ح��اك��م من
م �ح��ام�ي�ن وب ��ال� �ت ��ال ��ي م� ��ن امل �ه��م
ت �ق��دي��م ال� �خ ��دم ��ات ال� �ض ��روري ��ة
وامللحة والروتينية للمحامني.
وبني أن هناك إمكانية لتنفيذ

يعقوب الصانع لدى افتتاحه مركز التقاضي في وزارة العدل

التجربة في محافظتي الجهراء
واألحمدي ألنهما األعلى كثافة
س �ك��ان �ي��ا وس �ي �ك��ون ال �ع �م��ل ف��ي
امل��رك��ز ص�ب��اح��ا وم �س��اء لتقديم
خدمة جيدة للمتقاضني.
وذك� ��ر أن امل ��رك ��ز ل �ي��س ح�ك��را
على املحامني بل هو متاح ألي
متقاض إذ يمكنه تقديم أوراق
دع � ��واه وص�ح�ي�ف�ت��ه ال�ق�ض��ائ�ي��ة
وب � � � � � ��اإلج � � � � � ��راءات ال� ��روت � �ي � �ن � �ي� ��ة
املعهودة في قصر العدل أو في
غيره من املحاكم.
وب�ي�ن أن امل�ح��ام��ي يستطيع
االس �ت �ف��ادة م��ن ه ��ذه ال �خ��دم��ات

وهو في مكتبه فيختصر الوقت
والجهد تحقيقا لسرعة اإلنجاز
الذي يكفل سرعة وصول الحق
إلى صاحبه.
من جانبه أكد رئيس مجلس
إدارة جمعية املحاميني وسمي
ال��وس�م��ي أن ك�ث�ي��را م��ن األح�ل�ام
ال �ت��ي ك�ن��ا ن�س�ع��ى ل�ه��ا ق��د ب��دأت
تتحقق مبينا أن��ه ت��م الحديث
ك� �ث� �ي ��را ع� ��ن ص �ح �ي �ف��ة ال ��دع ��وى
واألوراق واالع�لان��ات وتسهيل
إجراءات التقاضي والتنفيذ.

الشيخ محمد الخالد خالل لقائه الطلبة الدارسني في اإلمارات

الخرافي :االعتماد األكاديمي
وضع معايير تحقيق الجودة
أعلن الجهاز الوطني لالعتماد
األكاديمي وضمان ضبط الجودة
انتهاءه من وضع معايير تحقيق
الجودة ونيل االعتماد األكاديمي
املؤسسي وآلية وإج��راءات تنفيذ
هذا االعتماد.
ج � � � ��اء ذل � � � ��ك ف � � ��ي ك � �ل � �م� ��ة وزي � � ��ر
ال �ت��رب �ي��ة وزي� � ��ر ال �ت �ع �ل �ي��م ال �ع��ال��ي
د.ب��در العيسى التي ألقتها نيابة
ع�ن��ه ع�ض��و مجلس إدارة الجهاز
ال ��وط� �ن ��ي ل�ل�اع� �ت� �م ��اد األك ��ادي� �م ��ي
وض �م��ان ض�ب��ط ال �ج��ودة د .ف��اي��زة
ال� �خ ��راف ��ي خ �ل��ال ال � �ن� ��دوة األول � ��ى
ل �ل �ج �ه��از ام � ��س ب� �ع� �ن ��وان ت �ج��وي��د
أداء م��ؤس�س��ات التعليم ال�ع��ال��ي..
تجارب ناجحة.
وب� �ي� �ن ��ت ال � �خ� ��راف� ��ي أن إن� �ش ��اء
ال� � �ج� � �ه � ��از ال � ��وط� � �ن � ��ي ل�ل�اع� �ت� �م ��اد
االكاديمي وضمان جودة التعليم
جاء انطالقا لرؤية حكيمة تتعلق

د .فايزة الخرافي

ب��االرت �ق��اء ب��امل�ن�ظ��وم��ة التعليمية
ف��ي ال �ك��وي��ت وض �م��ان فعالياتها
ل� � �ت� � �ح� � �س �ي��ن م � � �س � � �ت� � ��وى ب� � ��رام� � ��ج
مؤسسات التعليم العالي وتقييم
برامجها
وأك � � ��دت إي � �م� ��ان م �ج �ل��س إدارة

الجهاز الوطني «بأن التوسع في
التعليم ال�ع��ال��ي وجعله حقا لكل
م��واط��ن ه��و م��ن أس��اس�ي��ات التقدم
وال �ت �ن �م �ي��ة وح� ��ق م � �ش� ��روع على
ان ي �ت��زام��ن م � ��ع ض �م��ان ج��ودت��ه
الرفيعة وفعاليته».
م� � ��ن ج ��ان � �ب � �ه ��ا ق � ��ال � ��ت امل� ��دي� ��ر
ال�ع��ام للجهاز ال��وط�ن��ي لالعتماد
االكاديمي وضمان جودة التعليم
ال� ��دك � �ت� ��ورة ن� ��وري� ��ة ال� �ع ��وض ��ي إن
ال �ج �ه��از ح��ري��ص ع�ل��ى اق��ام��ة تلك
ال� � �ن � ��دوة االول� � � ��ى م� ��ن ن ��وع� �ه ��ا ف��ي
الكويت بمشاركة خبراء في مجال
االع �ت �م��اد االك��ادي �م��ي م��ن أم��ري�ك��ا
و ال �س �ع��ودي��ة وامل �م �ل �ك��ة امل �ت �ح��دة
لعرض تجارب بعض الجامعات
ال � � �ت� � ��ي ط� � �ب � ��ق ف � �ي � �ه� ��ا االع� � �ت� � �م � ��اد
االكاديمي ومدى االستفادة منها.

السكنية :غدا القرعة للدفعة 15
من قسائم جنوب المطالع
وزع ��ت امل��ؤس �س��ة ال �ع��ام��ة ل�ل��رع��اي��ة
ال�س�ك�ن�ي��ة ام� ��س ب �ط��اق��ات االح �ت �ي��اط
ل ��دخ ��ول ال �ق��رع��ة ع �ل��ى ال��دف �ع��ة ()15
م��ن ال�ق�س��ائ��م الحكومية ف��ي م�ش��روع
جنوب املطالع (إن  )8وتشمل ()383
قسيمة بمساحة  400متر مربع.

وقالت املؤسسة في بيان صحافي
ام ��س إن ال �ق��رع��ة ع�ل��ى ه ��ذه ال�ق�س��ائ��م
س �ت �ت��م غ � � ��دا ف� ��ي م � �س ��رح امل��ؤس �س��ة
بجنوب السرة.
وت � �ض� ��م م ��دي� �ن ��ة ج � �ن� ��وب امل� �ط�ل�اع
ال �س �ك �ن �ي ��ة  30400وح� � � ��دة س �ك �ن �ي��ة

بمساحة  400متر مربع إض��اف��ة إلى
الخدمات األساسية واملباني العامة
(امل� ��دارس وامل��راك��ز الصحية وم��راك��ز
اإلط� �ف ��اء وم ��راك ��ز ال �ض��اح �ي��ة وف ��روع
الجمعيات التعاونية واملساجد).
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الفقيد له بصمات في المجلس التأسيسي الذي له الدور األكبر في إنجاز الدستور

نواب ينعون المخلد:
صاحب تاريخ حافل بالعطاء
الخرافي :صاحب
سيرة عطرة من
العطاء الوطني
العازمي :ساهم
بوضع اللمسات
األولى للديمقراطية
والحياة البرلمانية

صالة الجنازة في مقبرة الصليبيخات أمس على فقيد الكويت العم يوسف املخلد

تقدم ع ـ ــدد من الـ ــنواب بخـ ــالص
ال�������ع�������زاء ب������وف������اة ع����ض����و امل���ج���ل���س
التأس ـ ـيـ ــسي العــم يوس ــف مخ ــلد
امل���خ���ل���د م���ؤك���دي���ن ان�����ه اح�����د رج����ال
ال����ك����وي����ت االوف�������ي�������اء وامل���خ���ل���ص�ي�ن
وال����������ذي����������ن وض��������ع��������وا ال����ل����م����س����ات
االول����ى للديم ـ ـقـ ــراطية والح ــياة
البرمل ــانية.
واش�����اروا ال���ى ان الفقيد املخلد
س���ط���ر ت����اري����خ����ا ح����اف��ل�ا ب��ال��ع��ط��اء
والتفاني في خدمة وطنه وشعبه
الفتني الى بصماته الواضحة في
املجلس التأسيسي.
قال النائب ع��ادل الخرافي امني
س��ر مجلس االم����ة :ن��ع��زي انفسنا
في عضو املجلس التأسيسي العم
ي��وس��ف مخلد امل��خ��ل��د ال���ذي خلف
س��ي��رة ع��ط��رة م��ن ال��ع��ط��اء الوطني
وت��اري��خ��ا ح��اف�لا م���ن ال��ت��ف��ان��ي في
خدمة وطنه وشعبه.
واض��اف :نتقدم بخالص العزاء
للوطن بالفقيد الغالي ونسأل الله
له الرحمة واملغفرة وألهله الصبر
والسلوان.
حياة برلمانية
وم���ن ج��ه��ت��ه ق���ال ال��ن��ائ��ب ح��م��دان
العازمي نعزي انفسنا واسرة فقيد
ال��ك��وي��ت ال��ع��م ي��وس��ف امل��خ��ل��د ال��ذي
س��اه��م ب��وض��ع ال��ل��م��س��ات االول����ى ملا
ت���ش���ه���ده ال���ك���وي���ت م����ن دي��م��ق��راط��ي��ة
وح���ي���اة ب��رمل��ان��ي��ة ن��ف��خ��ر ب��ه��ا وك���ان
رحمة الله عليه من الرجال االوفياء
امل��خ��ل��ص�ين ن���س���أل ال���ل���ه ل����ه امل��غ��ف��رة
والرحمة.

تاريخ حافل
وب����������دوره ت����ق����دم ال����ن����ائ����ب م��ح��م��د
ال�����ب�����راك ب���خ���ال���ص ال�����ع�����زاء ل��ل��ك��وي��ت
واه����ل����ه����ا ب���ال���ف���ق���ي���د ال����غ����ال����ي ع��ض��و
امل��ج��ل��س ال��ت��أس��ي��س��ي ال���ع���م ي��وس��ف
م��خ��ل��د امل��خ��ل��د ال����ذي س��ط��ر ت��اري��خ��ا
حافال بالعطاء والتفاني في خدمة
وط���ن���ه وش���ع���ب���ه س���ائ�ل�ا امل����ول����ى ع��ز
وج���ل ان ي��غ��ف��ر ل���ه وي��رح��م��ه ويلهم
اهله الصبر والسلوان.
بصمات واضحة
ومن جانبه عزى النائب د.يوسف
ال�����زل�����زل�����ة ال����ك����وي����ت ب�����وف�����اة ال��ف��ق��ي��د
ي���وس���ف م��خ��ل��د امل��خ��ل��د ه����ذا ال��رج��ل
كانت بصماته واضحة في املجلس

املخلد إلى مثواه األخير

التأسيسي الذي له الدور االكبر في
ان��ج��از دس��ت��ور ال��ك��وي��ت ال���ذي نعتز
ون��ف��خ��ر ب��ه ون��س��أل ال��ل��ه ل��ه ال��رح��م��ة
وامل���غ���ف���رة وان ي��ل��ه��م ذوي�����ه ال��ص��ب��ر
والسلوان واتمنى من القائمني على
م��ؤس��س��ات ال��دول��ة املختلفة تخليد
ذكرى هذا الرجل عن طريق تسمية
اح�����د ش��������وارع ال���ك���وي���ت او امل����راف����ق
العامة باسمه.
أحد الرجال األوفياء
وقال النائب د .منصور الظفيري
برحيل عضو املجلس التأسيسي
ال��ع��م ي��وس��ف املخلد ف��ق��دت الكويت
اح���د رج��ال��ه��ا االوف���ي���اء واملخلصني
لها.

واض��اف ان ه��ذا الشخص الذي
رحل يعتبر من الرجال املؤسسني
ل���ل���ح���ي���اة ال���ن���ي���اب���ي���ة ف�����ي ال���ك���وي���ت
ويشهد التاريخ لهم هو وزمالئه
ف��ي ذل���ك ال��وق��ت ملساهمة ب��إرس��اء
الديمقراطية في البالد.
واردف :ون������ع������زي اه�����ل�����ه واه������ل
ال��ك��وي��ت ب��رح��ي��ل��ه وان ي��ت��غ��م��ده الله
ب��ال��رح��م��ة وان ي��ل��ه��م اه���ل���ه ال��ص��ب��ر
والسلوان.
الديمقراطية
وق������ال ال���ن���ائ���ب راك�������ان ال��ن��ص��ف
ان ال���ف���ق���ي���د ال���ع���م ي���وس���ف امل��خ��ل��د
م��ن ال��رج��ال االوائ����ل ال��ذي��ن ارس���وا
ال��ح��ي��اة الديمقراطية ف��ي الكويت

من خالل املجلس التأسيسي.
وب��ي�ن ال��ن��ص��ف ان م��ج��ل��س االم���ة
ون�����واب�����ه ي���ت���رح���م���ون ع���ل���ى ال��ف��ق��ي��د
وان ي��ت��غ��م��ده ال���ل���ه ب���واس���ع رح��م��ت��ه
ح����ي����ث ان ه��������ذا ال������رج������ل م������ن ج��ي��ل
ال����رج����ال امل��خ��ل��ص�ين ال����ذي����ن ع��م��ل��وا
وساهموا بنهضة الكويت سياسيا
وديمقراطيا واجتماعيا.
واض�����������اف ان ال������راح������ل خ���س���رت���ه
ال���ك���وي���ت ك����اف����ة مل����ا ي��ت��م��ت��ع ب����ه ه���ذا
ال��رج��ل م��ن السمعة الطيبة والعمل
ملصلحة الكويت.
االستقرار السياسي
واك����د ال��ن��ائ��ب ف��ي��ص��ل ال��ك��ن��دري
ان ال��ف��ق��ي��د ي��وس��ف امل��خ��ل��د يعتبر
م��ن ال��رج��ال ال��ذي��ن اس��س��وا الحياة
ال��دي��م��ق��راط��ي��ة ف��ي ال��ك��وي��ت وال���ذي
تسير عليه ال��ب�لاد االن وك��ان لهم
الدور في االستقرار السياسي.
واض��اف ان العالقة بني الحاكم
واملحكوم التي تتميز بها الكويت
ج���اءت م��ن االوائ�����ل ال��ذي��ن اح��ده��م
ال����ف����ق����ي����د م������ن خ���ل���ال ع���ض���وي���ت���ه���م
ف�����ي امل���ج���ل���س ال���ت���أس���ي���س���ي ال�����ذي
وض��ع اللبنات االساسية للحياة
ال����ن����ي����اب����ي����ة ف������ي ال�����ك�����وي�����ت وخ���ت���م
بالرحمة على الفقيد وأن يجعله
ف��ي ج��ن��ات ال��خ��ل��د وأن ي��ل��ه��م اهله
الصبر والسلوان.

البراك :سطر تاريخا
حافال بالعطاء
والتفاني في خدمة
وطنه وشعبه
الزلزلة :بصماته
واضحة في
المجلس التأسيسي
الظفيري :فقدت
الكويت أحد
رجالها األوفياء
المخلصين
النصف :ساهم
في نهضة الكويت
سياسيا واجتماعيا
وديمقراطيا
الكندري :له دور
في االستقرار
السياسي بالبالد
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الفقيد كان يدافع عن قضية العرب األولى ودعوته كانت مستمرة لمقاطعة الكيان الصهيوني الغاصب

صوالت وجوالت المخلد البرلمانية لم تغفل
القضايا العربية والقومية
تتطرق الدستور في هذا الجزء
إل � ��ى م�ل�ام ��ح م ��ن م� ��داخ�ل��ات ال �ع��م
الراحل يوسف املخلد في البرملان
م ��داف� �ع ��ا ع� ��ن ال �ق �ض ��اي ��ا ال �ع��رب �ي��ة
وال� � �ق � ��وم� � �ي � ��ة ف � �ض�ل��ا ع� � ��ن ح� �ق ��وق
املواطن الكويتي.
ففي الفصل التشريعي الثاني
 25يناير  30 - 1967ديسمبر 1970
رأى النائب الراحل يوسف املخلد
أن الجواب على الخطاب األميري
لم يتناول قضية الجنوب العربي
وث � � ��ورة ع � ��دن ب �ش �ك��ل أوس� � ��ع وأن
االستنكار ال يؤدي إلى نتيجة.
وف� ��ي م ��اي ��و  1967وب�م�ن��اس�ب��ة
ذك� � � � � � � ��رى اغ� � � �ت� � � �ص � � ��اب ف� �ل� �س� �ط�ي�ن
خ �ص��وص��ا م ��ع اش � �ت� ��داد ال� �ص ��راع
ال �ع��رب��ي  -اإلس��رائ �ي �ل��ي واق� �ت ��راب
نشوب ال�ح��رب ب�ين دول املواجهة
وإس��رائ�ي��ل رأى رح�م��ه ال�ل��ه تقديم
ال �ش �ك��ر ل� � ��دول امل �ع �س �ك��ر ال �ش��رق��ي
مل��وق �ف �ه��ا امل� �س ��ان ��د ل �ل �ع��رب وع �ل��ى
الصعيد الداخلي طالب بتشكيل
ل �ج��ان ل�ج�م��ع ال �ت �ب��رع��ات ملصلحة
ج� �ي ��ش ال� �ت� �ح ��ري ��ر ال �ف �ل �س �ط �ي �ن��ي
والجيوش العربية.
واق �ت��رح ب�ع��ض ال �ن��واب إرس ��ال
برقيات إلى برملانات العالم تعبر
ع ��ن اس �ت �ن �ك��ار امل �ج �ل��س ل� �ق ��رارات
إس� ��رائ � �ي� ��ل ال � �ت� ��ي ك� � ��ان األع � �ض� ��اء
ي�ح��رص��ون ع�ل��ى تسميتها باسم
ال� �ع� �ص ��اب ��ات ال �ص �ه �ي��ون �ي��ة وك ��ان
ه ��دف األع �ض ��اء م��ن االق� �ت ��راح هو
مناشدة برملانات العالم معارضة

مشاركته في انتخابات
مجلس األمة

ض��م ال�ق��دس وعندما ت��م فتح باب
ما يستجد من أعمال تحدث بعض
األعضاء وعبروا عن مواقفهم.
واع �ت �ب��ر ال ��راح ��ل امل �خ �ل��د أن ��ه ال
جدوى من إرسال البرقيات بينما
ال� �ط ��ائ ��رات ال �ت��ي ه��اج �م��ت ال �ب�لاد
العربية كانت مزودة ببترول دولة
إسالمية (إيران) وأنه ال مجال غير
القوة وأكد أهمية سالح املقاطعة.
وف� ��ي ج �ل �س��ة  26م � ��ارس 1985
ناقش مجلس االمة استقالة وزير
ال� � �ش � ��ؤون االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة وال �ع �م��ل
ال �س��اب��ق ي��وس��ف م�ح�م��د ال�ن�ص��ف
ح �ي��ث ج� ��رى ن �ق��اش ث� ��ري تضمن
م� �س ��اج�ل�ات ب ��رمل ��ان� �ي ��ة ب�ي��ن وزي� ��ر
املالية واالقتصاد جاسم الخرافي
ووزير العدل والشؤون القانونية
ال�ش�ي��خ س�ل�م��ان ال��دع�ي��ج م��ن جهة
وع��دد م��ن ال�ن��واب م��ن جهة اخ��رى
من ضمنهم يوسف املخلد وراشد
ال� �ح� �ج� �ي�ل�ان وه� ��اض� ��ل ال � �ج �ل�اوي
وأح �م��د الخطيب واح �م��د الربعي
وح�م��د ال�ج��وع��ان وم�ح�م��د امل��رش��د
جاسم القطامي وغيرهم.
وك � ��ان اول م ��ن اث � ��ار امل ��وض ��وع
ه��و ال �ن��ائ��ب ي��وس��ف امل�خ�ل��د حيث
طلب معرفة حقيقة هذه االستقالة
خصوصا ان الوزير لم يستمر في
منصبه سوى ثمانية ايام.

خ � � ��اض ال� � ��راح� � ��ل ان� �ت� �خ ��اب ��ات
م�ج�ل��س األم ��ة  1963ف��ي ال��دائ��رة
الرابعة وحصل على  722صوتا
وحل باملركز األول.
ش ��ارك ف��ي ان�ت�خ��اب��ات مجلس
األم ��ة  1967ف��ي ال��دائ��رة ال��راب�ع��ة
وحصل على  1083صوتا وحل
باملركز األول.
ش ��ارك ف��ي ان�ت�خ��اب��ات مجلس
األم ��ة  1971ف��ي ال��دائ��رة ال��راب�ع��ة
وحصل على  1093صوتا وحل
باملركز األول.
ش ��ارك ف��ي ان�ت�خ��اب��ات مجلس
األم ��ة  1975ف��ي ال��دائ��رة ال��راب�ع��ة
وح �ص��ل ع �ل��ى  961ص��وت��ا وح��ل
باملركز الخامس.

سيرة ذاتية

يوسف املخلد

خالل الذكرى الـ  48لصدور الدستور

من أقوال الفقيد :اتقوا اهلل في الكويت
بمناسبة الذكرى الـ  48لصدور
ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي ن�ظ�م��ت ادارة
ال �ت��دري��ب ب��االم��ان��ة ال �ع��ام��ة ن��دوة
ب� � �ع� � �ن � ��وان «ال � � ��دس� � � �ت � � ��ور ع � �ط � ��اء»
وذل� � ��ك ب �ح �ض ��ور ع �ض ��و امل �ج �ل��س
التأسيسي ن��ائ��ب رئ�ي��س مجلس
األم� � ��ة االس � �ب� ��ق وع� �ض ��و امل �ج �ل��س
التأسيسي يوسف املخلد.
وأك � � ��د ال � ��راح � ��ل رح� �م ��ه ال� �ل ��ه ان
الدستور هو صمام األمان ووافق
ع�ل�ي��ه ح��اك��م ع ��ادل وش �ع��ب حكيم
وأص �ب��ح ن��اف��ذ التطبيق وه��و من
أحسن دساتير العالم.

وخ� ��اط� ��ب امل� �خ� �ل ��د ن � � ��واب االم� ��ة
الحاليني ب��أن اح�ت��رم��وا الدستور
وق ��وان�ي�ن ال ��دول ��ة وق��اع��ة ع�ب��دال�ل��ه
ال �س��ال��م م��ؤك��دا ان ق��اع��ة ع�ب��دال�ل��ه
ال� �س ��ال ��م ل �ي �س��ت ق ��اع ��ة م� �ه ��ات ��رات
م �س �ت��درك��ا :ف��ي ح �ي��ات��ي ال�ن�ي��اب�ي��ة
ح � �ض� ��رت  4أو  5اس� �ت� �ج ��واب ��ات
واآلن ف��ي دورة واح��دة ي�ق��دم  4أو
 5اس �ت �ج ��واب ��ات ف��ات �ق��وا ال �ل ��ه ف��ي
الكويت ..اتقوا الله في الكويت.
وق � ��ال ل� �ن ��واب امل �ج �ل��س :عليكم
مسؤولية كبيرة والشعب الكويتي
ينتظر حل قضايا مهمة فاتركوا

ش ��ارك ف��ي ان�ت�خ��اب��ات مجلس
األم��ة  1981في الدائرة الخامسة
ع�ش��رة وح�ص��ل على  224صوتا
وحل باملركز الثالث.
ش ��ارك ف��ي ان�ت�خ��اب��ات مجلس
األم��ة  1985ف��ي ال��دائ��رة السابعة
ع�ش��رة وح�ص��ل على  635صوتا
وحل باملركز الخامس.
ش ��ارك ف��ي ان�ت�خ��اب��ات مجلس
األم��ة  1992ف��ي ال��دائ��رة السابعة
ع�ش��رة وح�ص��ل على  456صوتا
وحل باملركز الثالث.

امل�ه��ات��رات التي بينكم والدستور
ليس في حاجة ال��ى تعديل اال اذا
كان التعديل الى االمام والى مزيد
من الحريات.
وزاد الفقيد رحمه الله الشعب
ال �ك��وي �ت��ي ف ��ي أم ��س ال �ح��اج��ة ال��ى
الوحدة الوطنية فقد كنا ال نعرف
سنة وشيعة أو بدويا أو حضريا
فنحن في خير عظيم ونعمة.
ووج � ��ه ح��دي �ث��ه ل �ل �ن��واب ق��ائ�لا:
ارج��وك��م الكويت ف��ي حاجة اليكم
وال اع�ت�ق��د ان ال��دس �ت��ور ب��ه ش��يء
م �خ��ال��ف والب � ��د ان ت �ح �ت��رم ق��اع��ة

عبدالله السالم استلمتم االمانة
ف��اذك��روا ال�ق�س��م ال ��ذي اقسمتموه
ان��ه قسم ل��و تعلمون عظيم البلد
ف ��ي أم ��س ال �ح��اج��ة ل �ك��م اح �ت��رم��وا
انفسكم كنواب.
وخ � ��اط � ��ب ال � �ش � �ع� ��ب ال� �ك ��وي� �ت ��ي
ب �ق��ول��ه :ال ت �ن �ت �خ��ب ع �م��ا او خ��اال
ب ��ل ع�ل�ي��ك اخ �ت �ي��ار ال �ك �ف��اءة دع ��وا
الطائفية والفئوية فالكويت في
حاجة لكم.

ي �ع��د ال ��راح ��ل ي��وس��ف امل�خ�ل��د
أح � ��د ال � ��رم � ��وز األول� � � ��ى ل �ل �ح �ي��اة
ال�ن�ي��اب�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة ح�ي��ث عمل
م � ��ع أب� � �ن � ��اء ج� �ي� �ل ��ه ع� �ل ��ى وض ��ع
أس� ��س ال��دي �م �ق��راط �ي��ة وال �ح �ي��اة
ال��دس �ت��وري��ة م��ن خ�ل�ال املجلس
ال� �ت ��أس� �ي� �س ��ي ال � � ��ذي ج� � ��اء ع �ق��ب
اس � �ت � �ق �ل��ال ال � � �ب �ل ��اد ث� � ��م واص� � ��ل
م�س�ي��رت��ه م ��ع م�ج�ل��س األم� ��ة في
العمل التشريعي خ�لال خمسة
مجالس.
وول � ��د ي ��وس ��ف خ ��ال ��د امل�خ�ل��د
امل � � �ط � � �ي� � ��ري ف� � � ��ي ح� � � ��ي ال� � �ش � ��رق
ب��ال �ع��اص �م��ة ع� ��ام  1923وت�ل�ق��ى
ت�ع�ل�ي�م��ه ف ��ي ال� �ب ��داي ��ة ب �م��درس��ة
م�ح�م��د ص��ال��ح ال�ت��رك�ي��ت ث��م في
مدرسة بن شرهان.
ب �ع��د ذل� ��ك ع �م��ل ف ��ي ال �ت �ج��ارة
ال �ح��رة وك ��ان ي�م�ل��ك دك��ان��ا لبيع

السلع في مكتب والده في سوق
الكويت حتى عام .1938
وع�ق��ب اس�ت�ق�لال ال �ب�لاد بعام
واح��د أصبح ال��راح��ل عضوا في
املجلس التأسيسي خالل الفترة
.1963 - 1962
وم ��ع ت��أس �ي��س م�ج�ل��س األم��ة
ت � �م � �ك� ��ن م � � ��ن ال � � �ح � � �ص� � ��ول ع �ل ��ى
العضوية فيه لدورات تشريعية
ع��دي��دة اب �ت��داء م��ن مجلس األم��ة
االول  1967 - 1963ث��م مجلس
االم� � � ��ة ال � �ث� ��ان� ��ي 1970 - 1967
وأص� �ب ��ح ع �ض��و ون ��ائ ��ب رئ�ي��س
م �ج �ل��س االم� � ��ة ال� �ث ��ال ��ث - 1971
 1975وع��اد عضو مجلس االمة
الرابع  1976 - 1975وفي مجلس
االمة السادس .1986 - 1985

اقتراح لـ البلدي بتسمية
شارع باسم يوسف المخلد
اق�ت��رح عضو املجلس البلدي
ورئ� � �ي � ��س ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� �ف� �ن� �ي ��ة ف ��رز
املطيري تسمية الشارع الفاصل
ب�ي�ن ج �ل �ي��ب ال �ش �ي��وخ وع �ب��دال �ل��ه

امل � �ب� ��ارك ب ��اس ��م ال �ف �ق �ي��د ال ��راح ��ل
يوسف املخلد.
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«الدستور» تنشر آخر حوار أجرته مع الراحل أحد فرسان الديموقراطية الكويتية

المخلد :الدستور الكويتي كفل الحريات

أعضاء لجنة الدستور نخبة ممتازة وكان لها باع طويلة في مجال المواد الدستورية
أجرى الحوار :زكريا عبدالجواد

فقدت الكويت أمس واحدا من أبناء الكويت األبرار
وأحد فرسانها السياسيين هو عضو المجلس
التأسيسي والنائب السابق العم يوسف خالد المخلد
الذي وافته المنية.
وبهذه المناسبة آثرت الدستور نشر آخر حوار أجري
مع الفقيد إذ انه أكد رحمه اهلل أن الدستور الكويتي
من أفضل دساتير العالم فقد أعطى كل ذي حق حقه
وكفل الحريات.
وكان المخلد رحمه اهلل قد لفت إلى أن األجواء آنذاك
كانت مهيأة الستقبال تلك الوثيقة التي شملت
بنودها كل مراحل الحياة السياسية وتطورها وروى
المخلد قصة ميالد الدستور بداية من ترشحه للمجلس
التأسيسي واختيار اعضاء لجنة اعداد الدستور ولفت
رحمه اهلل الى أن أعضاء اللجنة كانوا مجموعة ممتازة
ولها باع طويل في المجال الدستوري.
وإلى التفاصيل:
 م ��ا داف �ع ��ك ل �ل �ت��رش��ح الن �ت �خ��اب��اتاملجلس التأسيسي؟
• رشحت نفسي لالنتخابات
بضغط من قبل كبار عائلتي فقد
طلبوا مني الترشح ورغم رفضي
الشديد اال أنهم اص��روا وسجلوا
اس� � �م � ��ي ف� � ��ي ق� � ��وائ� � ��م امل ��رش� �ح�ي�ن
وتكفلوا باملقر االنتخابي.وكانت
ه��ي نقطة ال�ب��داي��ة للترشح فأنا
ك�ن��ت م��وظ�ف��ا ف��ي ال�ب�ل��دي��ة وك�ن��ت
ب �ع �ي��دا ك ��ل ال �ب �ع��د ع ��ن ال�س�ي��اس��ة
لكني دخلتها من اوسع ابوابها.
 ه� � ��ل ه� � � ��ذا ش � �ك� ��ل م� � ��ن اش � �ك� ��الاالنتخابات الفرعية؟
• ال ..ل� � � ��م ت� � �ك � ��ن ه � � �ن� � ��اك اي
انتخابات فرعية ول��م يكن هناك
اي م � ��رش � ��ح ض � � ��دي ف� �ك� �م ��ا ق �ل��ت
أه�ل��ي واص��دق��ائ��ي اس�ت�ق��روا على
ترشيحي لالنتخابات.
دقة في العمل
 وكيف كانت حمالتكم االنتخابيةتتم؟
• ك��ان��ت ال�ح�م�لات االنتخابية
تتم على أع�ل��ى مستوى وأحسن
ت �ن �ظ �ي��م  ،ول� �ق ��د ق �م �ن��ا ب�ت�ق�س�ي��م
مؤيدينا ال��ى مجموعات ،وعلى
رأس ك��ل مجموعة قائد يحركها
وي �ب��دأ ل�ن�ش��ر اف �ك��ارن��ا وال �ت��روي��ج
ل�ن��ا ،فكانت ه�ن��اك دق��ة ف��ي العمل
والتنظيم  .وبفضل من الله وفقت
في االنتخابات ونجحت.

 ان�ت��م خضتم ان�ت�خ��اب��ات املجلسالتأسيسي وانتخابات مجلس األم��ة..
ما الفرق بني الحمالت االنتخابية في
كلتيهما؟
• الفرق كان كبيرا النني وفي
ان �ت �خ��اب��ات امل �ج �ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي
ك �ن��ت ال ارغ� ��ب ف��ي ال �ت��رش��ح ،ك�م��ا
ك� �ن ��ا م ��رش� �ح�ي�ن اث � �ن �ي�ن ف� �ق ��ط ف��ي
ال��دائ��رة ان��ا وع �ب��اس م �ن��اور ،لكن
وم � ��ع م �ج �ل��س األم� � ��ة ازداد ع��دد
املرشحني.
 ما دور الشيخ عبدالله السالم فياقناعكم بالدستور؟
• ك��ان ل��ه دور كبير ف��ي صنع
ال ��دس� �ت ��ور ،واس� �ت� �ط ��اع ب�ح�ك�م�ت��ه
وحنكته السياسية
ان ي� �ت� �ج ��اوز ال� �خ�ل�اف ��ات ال �ت��ي
ص��اح �ب��ت ت �ل��ك ال �ف �ت��رة وذل� ��ك من
خ �ل ��ال ت� �ق ��ري ��ب وج� � �ه � ��ات ال �ن �ظ��ر
ب�ين الفريقني واق�ن��اع�ه��م بما فيه
مصلحة ال �ب�ل�اد ،ودائ �م��ا م��ا ك��ان
ي �ج �ل��س ل �ي �س �ت �م��ع إل� � ��ى أع� �ض ��اء
لجنة إع��داد الدستور ويناقشهم
ويطلع على آخر املستجدات.
مجموعة مممتازة
 م��ارأي��ك ف��ي اع �ض��اء لجنة إع��دادالدستور؟  ..وه��ل كانت تمثل شرائح
املجتمع الكويتي؟
• ح� �ق� �ي� �ق ��ة ك � ��ان � ��ت م �ج �م��وع��ة
م �م �ت��ازة وت �ض��م ن�خ�ب��ة م�ت�ك��اف�ئ��ة
وك� ��ان ل�ه��ا ب ��اع ط��وي��ل ف��ي م�ج��ال

لم تكن هناك ما
يسمى باالنتخابات
الفرعية آنذاك
ولم يكن هناك أي
مرشح ضدي
الحمالت االنتخابية
كانت تتم على أعلى
مستوى وقمنا
بتقسيم مؤيدينا
إلى مجموعات

النائب السابق يوسف املخلد

املواد الدستورية خاصة املرحوم
د .عثمان خليل عثمان كان له دور
كبير في اع��داد الدستور ووضع
مواده بشكل يالئم الكويت.
 من طلب استقدام خبير دستوريغير محسن عبدالحافظ؟
بالطبع نحن من طلب استقدام
امل��رح��وم د .عثمان خليل عثمان
وأوك � � �ل � � �ن� � ��ا ال � � �ي� � ��ه م � �ه � �م� ��ة وض � ��ع
ال� ��دس � �ت� ��ور وت �ج �ه �ي ��ز ن �ص��وص��ه
وب��ال �ف �ع��ل ق ��ام ب�م�ه�م�ت��ه ع �ل��ى ات��م
وج � � � ��ه ،وك � �ن � ��ا م� �ع� �ت ��رض�ي�ن ع �ل��ى
محسن عبدالحافظ كونه منحازا
ال ��ى ال�ح�ك��وم��ة ب�س�ب��ب وظ�ي�ف�ت��ه «
كونه خبير الحكومة الخاص» .
 ه ��ل ك ��ان ��ت ل �ك��م أدوار ف ��ي ح��لال � �خ �ل�اف ��ات ال� �ت ��ي ك ��ان ��ت ت �ن �ش��ب ب�ين
أعضاء لجنة إعداد الدستور؟
• ف� ��ي ب� �ع ��ض األح� � �ي � ��ان ل�ك��ن
غ��ال �ب��ا م ��ا ت �ح��ل ت �ل��ك ال �خ�ل�اف��ات
ب�ي��ن األع� � �ض � ��اء ان� �ف� �س� �ه ��م .وذل� ��ك
الن ال�غ��ال�ب�ي��ة ك��ان��ت م�ت�ف�ق��ة على
ضرورة انجاز ووضع الدستور.
 هل كنت تعلمون كل شيء يحدثداخل اللجنة؟
• ل � �ي � �س� ��ت ك � � ��ل األم� � � � � � ��ور ك �ن��ا
ن �ع �ل �م �ه ��ا الن م � � � ��واد ال ��دس � �ت ��ور
ك��ان��ت ت �ع��د ون �ط �ل��ع ع�ل�ي�ه��ا وم��ن
ث��م ك��ان��ت ت�ح��دث ال�خ�لاف��ات وك��ان
امل��رح��وم ال�ش�ي��خ س�ع��د العبدالله
دائما ماكان يدافع عن الحكومة
وآرائها.

 هل كانت الدواوين تتابع أعمالكم ..وما شكل التفاعل معكم؟
ك ��ان ال �ج��و م�ه�ي��أ ج ��دا ف��ي تلك
ال � �ف � �ت� ��رة الس � �ت � �ق � �ب� ��ال ال� ��دس � �ت� ��ور
وال �ح �ي��اة ال��دي �م��وق��راط �ي��ة وم�ث��ال
ع�ل��ى ذل ��ك دواوي � ��ن االث �ن�ي�ن حيث
ك��ان امل��واط�ن��ون يطالبون بوضع
ال��دس�ت��ور واج�ت�ه��دن��ا ح�ت��ى خ��رج
ال��دس �ت��ور ال� ��ى ال� �ن ��ور .وب��ال�ط�ب��ع
كانت ال��دواوي��ن على اط�لاع دائ��م
ع�ل��ى ج�م�ي��ع األع �م��ال ال �ت��ي كانت
ت �ت��م ف��ي امل �ج �ل��س ال�ت��أس�ي�س��ي أو
م �ج �ل ��س األم � � � ��ة .وك� ��ان� ��ت ت �ج��ري
داخلها النقاشات حول كل مادة
توضع في اطار الدستور.
شغف شعبي
 ه��ل ك ��ان ه �ن��اك ح �ض��ور شعبيلجلسات املجلس ومتابعة م��ا يجري
داخله؟
• بالفعل كانت هناك متابعة
جماهيرية وشغف شعبي كبير
ل�لاط�لاع على ك��ل م��ا ي��دور داخ��ل
املجلس وح�ض��ور ك��ل النقاشات
وال�ج�ل�س��ات وك��ان��وا يشاركوننا
نفس قاعة املجلس «مقر املجلس
البلدي الحالي».
محبة الكويت
 ما رأي��ك في الخالفات التي كانتت��دور دائما بني الشيخ سعد العبدالله
والدكتور احمد الخطيب؟

• كما أش��رت من قبل فالشيخ
س �ع��د ك� ��ان ي ��داف ��ع ع ��ن ال�ح�ك��وم��ة
دائ� �م ��ا ب�ي�ن�م��ا د.أح� �م ��د ال�خ�ط�ي��ب
ك� ��ان ي �ت �ح��دث ب �ل �س��ان ال �ح��رك��ات
ال�ش��اب��ة وال��دواوي��ن وك��ان يسعى
الى تحقيق اهدافهم وآمالهم لكن
وم��ع ك��ل ال�خ�لاف��ات ك��ان��ت أس��اس
العالقة محبة الكويت واختالف
الرأي اليفسد للود قضية.
 ما التيارات السياسية التي كانتموجودة في تلك الفترة؟
• ك��ان��ت ع��دي��دة وم�ت�ن��وع��ة ما
بني التجار والقوميني املستقلني
وال ��رج� �ع� �ي�ي�ن ،ول � ��م ت �ك ��ن ظ ��اه ��رة
بكثافة مثل الوقت الحالي.
 هل كنتم تدخلون تعديالت كثيرةعلى مواد الدستور؟
• ك��ان��ت تعديالت بسيطة ألن
املواد كانت تحال من اللجنة بعد
أن يتم االت�ف��اق عليها ومالحظة
م� � ��دى م ��واء م� �ت� �ه ��ا ل � �ل � �ب �ل�اد ،ل �ك��ن
ال �خ�لاف ال�ك�ب�ي��ر ك��ان ح��ول امل��ادة
الثانية من الدستور وادى االمر
إل ��ى ت��دخ��ل س �م��و االم �ي��ر ال�ش�ي��خ
عبدالله السالم.
 مل� � � ��اذا ص� �م� �م ��ت ع� �ل ��ى م ��وض ��وعالتعليم اإللزامي حتى املرحلة الثانوية
في ظل مطالبات بقصره على املرحلة
االبتدائية؟

التتمة ص13

الشيخ عبداهلل
السالم استطاع
بحنكته السياسية
أن يتجاوز أي
خالف صاحب إعداد
الدستور
الجو كان مهيأ
في تلك الفترة
الستقبال
الدستور والحياة
الديمقراطية
الدواوين كانت
على اطالع دائم
على جميع أعمال
المجلس التأسيسي
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 ..وأعطى كل ذي حق حقه

االستجوابات اليوم المعنى لها والقيمة وكنا نتحدث بإخالص ووفاء
التيارات السياسية
كانت متنوعة
ما بين التجار
والقوميين
والمستقلين
والرجعيين

تتمة المنشور ص12
• ص � �م � �م� ��ت ألن� � � � ��ه ال ت� ��وج� ��د
اس� �ت� �ف ��ادة م� ��ن م ��رح �ل ��ة ال �ت �ع �ل �ي��م
االب� �ت ��دائ ��ي ف �ق��ط ف� �ك ��ان الب � ��د م��ن
ضمان تخريج وتعليم أكبر قدر
ممكن من ابناء الكويت وتأهيلهم
إلى سوق العمل لالرتقاء بالبالد.
 ومل � ��اذا ك �ن��ت ت �ط��ال��ب بتخفيضسن الترشح لعضوية املجلس إلى 25
عاما؟
• ف �ع�لا ت �ق��دم��ت ب�ط�ل��ب ب�ق��ان��ون
يسمح ملن بلغ  25عاما أن يترشح
للمجلس كما طالبت بالسماح ملن
بلغ  18عاما ان يشارك تصويتا في
العملية االنتخابية ،فكيف يسمح
ل�ش�خ��ص ك�ب�ي��ر ف��ي ال �ع �م��ر وي �ك��ون
ذات ث�ق��اف��ة م�ت��دن�ي��ة وع�ل��م م�ح��دود
ان ي � �ش � ��ارك وي � �ت ��رش ��ح ل �ع �ض��وي��ة
امل �ج �ل��س وي� �ك ��ون م ��ن ي �ص �غ��ره في
�اف ونحرمه من
السن على وع��ي ك� ٍ
الحق الديموقراطي ،ومنذ دخولي
املجلس إل��ى ان غ��ادرت��ه كنت اق��دم
ك��ل ع��ام ط�ل��ب اق �ت��راح لتعديل سن
املرشح وكذلك الناخب.
 لكن أال تالحظ انه في تلك الحقبة 1962كانت البلد تمر ببدايات معرفة
الحياة السياسية.
• وقتها كنا ملوك املنطقة.
 في هذا الوقت كان يمكن أن يكونلديك ش��اب ناضج بالغ م��ن العمر 25
عاما ملاذا طالبت بمشاركته في الحياة
السياسية والنيابية؟
• كما قلت من قبل النه سيكون
له األحقية في ممارسة السياسة
عمن يكبره سنا ويقل عنه ثقافة،
وال �ح��ل ن�ف�س��ه م��ع ال �ج �ي��ش ،فمن
ق�ب��ل ك ��ان ه �ن��اك رف ��ض مل�ش��ارك�ت��ه
ف��ي ال �ح �ي��اة ال�س�ي��اس�ي��ة واح�ق�ي��ة
التصويت في االنتخابات واالن
ي �ط ��ال �ب ��ون ب ��اع �ط ��ائ ��ه ال� �ح ��ق ف��ي
ال�ت�ص��وي��ت ب��اع�ت�ب��اره م��واط�ن��ا له
الحق في ذلك.
 ما قصة اعتراضكم على ممارسةال ��وزي ��ر م �ه��ام��ه ال��وظ�ي�ف�ي��ة إل ��ى ج��ان��ب
التجارة؟
• أغلبية ال��وزراء كانوا تجارا
ف��ي األس��اس وم��ن هنا ك��ان هناك
ش��د وج ��ذب ح ��ول ت�ل��ك امل�ش��ارك��ة.
لكن اتفق فيما بعد على احترام
ال ��دس� �ت ��ور وال� �ق ��وان�ي�ن وض � ��رورة
ان ي�ت�خ�ل��ى ال �ت��اج��ر ع ��ن ت�ج��ارت��ه
ح �ف��اظ��ا ع �ل��ى امل �ص �ل �ح��ة ال �ع��ام��ة
فالنفس أمارة بالسوء ،فلهذا كان
ه�ن��اك ت�ج��اذب كبير ،وات�ف��ق على
رفضه فيما بعد

كبار عائلتي أصروا
على ترشحي
وسجلوا اسمي في
قوائم المرشحين
وتكفلوا بالمقر
االنتخابي
لقطة من إحدى جلسات املجلس التأسيسي

قنبلة موقوتة
 كان التجار والديموقراطيون ضدتجنيس البدون ..فما كان رأيكم؟
• رأي � ��ي ان� ��ه ك ��ل ف� ��رد الب� ��د أن
ي� ��أخ� ��ذ ح� �ق ��ه وم� � ��ن ق� �ب ��ل ل� ��م ي�ك��ن
ل��دي�ن��ا ب ��دون ف��ال�ج�ن�س�ي��ة س�ي��ادة
ل�ه��ا ش��أن �ه��ا ،ف�ه��ل م��ا ن ��راه ال�ي��وم
عن تلك القضية وما يثار حولها
هو الحل؟ وهل من يقال عنه انه
اب �ل��ى ب�ل�اء ح�س�ن��ا ت �ج��اه ال�ك��وي��ت
يستحق الجنسية ف��إن اردت ان
تعطيه الجنسية اعطها من دون
م � �ب� ��ررات والت� �ق ��ل ان� ��ه ق � ��دم .وف��ي
رأي� ��ي ان ��ه ح �ت��ى اآلن ت�ع�ت�ب��ر تلك
ال �ق �ض �ي��ة ق�ن�ب�ل��ة م��وق��وت��ة ،اذا لم
تحلها الحكومة .فالحل بسيط،
فاذا كان فردا من مواليد الكويت
وال ت��وج��د ع �ل �ي��ه اي� ��ه ق �ض��اي��ا او
اتهامات جنائية فلماذا ال يأخذ
الجنسية؟ واآلن تجد اناسا مات
اج ��داده ��م واب ��اؤه ��م ف��ي ال�ك��وي��ت
ولم يأخذوا الجنسية.
 ف��ي ال�ع��ام  1961ه��ل ك��ان��ت هناكمشكلة اسمها البدون؟
 ل ��م ت �ك��ن واض� � �ح � ��ة ...وك��ان��تالحكومة مستعدة أن تجنس كل
من يوجد على ارض الكويت ألننا
لم يكن لدينا جيش أو شرطة .
وماذا عن الترخيص لالحزاب؟ -ك �ن��ت ش �خ �ص��ا م �ح��اي��دا ول��م

أقف مع أي طرف ضد االخر ،ولي
رأي خاص ان كانت االحزاب التي
يريدها البعض مثل التي توجد
ف��ي ال � ��دول ال �ع��رب �ي��ة «م ��ا نبيها»
الن �ه��ا ل ��م ت ��أت اال ب��ال��دم��ار لتلك
الدول .
 هل اعترضتم على تعيني الوزراءكأعضاء في املجلس؟
• ال لم نعترض
 ل� �ك ��ن ح � � ��دث خ �ل ��اف ع� �ل ��ى ت �ل��كالقضية !
• ال ..االع� � �ت � ��راض ك � ��ان ع�ل��ى
التجارة بجوار املنصب الوزاري .
 ومع االنتهاء من وضع الدستوركيف تقبل الشعب هذا املوضوع؟
• ف � � ��ور االن � �ت � �ه� ��اء م � ��ن وض ��ع
ال ��دس� �ت ��ور ث ��م ن� �ش ��ره واس �ت�ق �ب �ل��ه
ال �ش �ع��ب ب �ك��ل ف� ��رح وس� � ��رور الن��ه
وكما ذكرت الجميع كان ينتظره
ويريد تطور الكويت.
 عندما ت�ق��رأ م��واد ال��دس�ت��ور فيوق �ت �ن��ا ال� �ح ��ال ��ي ..ه ��ل ت ��راج ��ع ن�ف�س��ك
وتقول إن هناك مدة البد أن تتغير ..أم
راض عنه؟
أنت ٍ
راض ع��ن
�ع
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•
ٍ
دس � �ت ��ور ال� �ك ��وي ��ت واق ��ول� �ه ��ا ل�ك��م
وبكل صراحة انه الدستور الذي
وضعناه «راح» بسبب التعديالت
التي وضعت واملطالب الجديدة
ب��ال �ت �ع��دي�لات .ف��ال��دس �ت��ور يشمل
ب � �ب � �ن � ��وده ك� � ��ل م� � ��راح� � ��ل ال� �ح� �ي ��اة

ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة وال� � �ح� � �ق � ��وق ب ��داي ��ة
م��ن اف �ت �ت��اح امل �ج �ل��س و ال�خ�ط��اب
االميري انتهاء بمناقشة امليزانية
 .اضافة الى ان الالئحة الداخلية
للمجلس التي وضعناها كاملة
وش��ام�ل��ة  ..ف �م��اذا ت��ري��د ان تلغى
او ت�ح��ذف منها ب�ع��ض ب�ن��وده��ا.
وك �ي ��ف ي �ط��ال��ب ال �ب �ع��ض ب��وض��ع
ح��د للمداخالت اث�ن��اء الجلسات،
واعطاء العضو مدة محددة فقط
للتحدث ثم تأتي وتنهي الجلسة
ف� ��ي ح� � ��دود ال �ث��ان �ي��ة او ال �ث��ال �ث��ة
عصرا وتقول انتهى ال��دوام فهل
هي بقالة؟!
 وماذا استفاد املواطن الكويتي منالدستور؟
• كفل الحريات كلها  .فمثال ال
يعدل الدستور إال العطاء الشعب
املزيد من الحرية والديموقراطية.
ف��ال��دس �ت��ور ال�ك��وي�ت��ي م��ن اح�س��ن
دس��ات �ي��ر ال�ع��ال��م وي�ع�ط��ي ك��ل ذي
حق حقه.
 وماذا عن االستجوابات؟• فمن الطبيعي والدستوري
ان ل �ل �ن ��ائ ��ب وال� � ��وزي� � ��ر ح� �ق ��ا ف��ي
ال �ت �ح��دث داخ ��ل امل�ج�ل��س وع��رض
وجهة نظره ،لكن اآلن تجد كل من
يهاجم االخ ��ر ي�ه��دد باستجواب
«ون � �ب� ��ي ن �ف �ن �ش��ك ال� � �ح �ي��ن» .ف�م��ن
ان��ت ك��ي تنهي اع�م��ال ف��رد وضع
ص��اح��ب ال�س�م��و ث�ق�ت��ه ف �ي��ه؟ .فلو

ن �ظ��رن��ا ال� ��ى ال �ب��رمل��ان��ات االخ� ��رى
نجد ان يوميا تقدم استجوابات
 .الن األص��ل ف��ي االس�ت�ج��واب هو
ت �ق��دي��م ت� �س ��اؤل ح� ��ول ق �ض �ي��ة م��ا
وان �ت �ظ ��ار االج ��اب ��ة م ��ن امل �س��ؤول
وليس هدفه طرح الثقة.
 مارأيك في االستجوابات الحالية؟• ك ��ان ل�ن��ا ص ��والت وج ��والت
وع�ن��دم��ا ك��ان ي�ت�ح��دث ال �ف��رد منا
ك� ��ان ي �ت �ح��دث ب ��إخ�ل�اص ووف � ��اء.
االن ت �ج��د ن��ائ �ب��ا ي �ق��ول ل�ل�اع�ل�ام،
ان ��ا ض��د ه ��ذا امل��وض��وع ويصبح
ف��ي ال �ي��وم ال�ت��ال��ي وي �ص��وت معه،
االس� �ت� �ج ��واب ��ات ح��ال �ي��ا ال معنى
ل � �ه� ��ا والق� � �ي� � �م � ��ة  ،ف� � ��االص� � ��ل ف��ي
االستجواب ان له سنده وقيمته
واح �ت��رام��ه ف�ك�ي��ف ي �ص��ارخ نائب
وي �ق��ول ل��وزي��ر «ه �ش�ي �ل��ك»! فالبد
م � ��ن اح � � �ت � ��رام أدب � � �ي � ��ات ال �ج �ل �س��ة
وال � �ح� ��وار وع �ن��دم��ا ي��أم��ر رئ�ي��س
املجلس بانتهاء النقاش والحوار
يلزم كل منا مكانه وبكل هدوء .

عثمان خليل كان
له دور كبير في
إعداد الدستور
ووضع مواده
وضعا يالئم
الكويت
خالفات كثيرة
أثارتها مواد
الدستور والشيخ
سعد العبداهلل
كان يدافع عن
وجهة نظر
الحكومة
أحمد الخطيب
كان يتحدث بلسان
الحركات الشابة
ويسعى إلى تحقيق
أهدافها
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مداخالته اتسمت بالحكمة والرزانة وقدم  26سؤاال و 26اقتراحا برغبة و 23اقتراحا بقانون

صرخوه ...قامة برلمانية كبيرة أثرى العمل
السياسي في  3فصول تشريعية
ف�ق��دت ال�ك��وي��ت ام��س اح��د ابنائها
االب� � � ��رار ال� �ن ��ائ ��ب ال� �س ��اب ��ق د .ن��اص��ر
ع �ب ��دال �ع ��زي ��ز ص � ��رخ � ��وه ،وه � ��و ق��ام��ة
برملانية كبيرة اثرى العمل البرملاني
والسياسي باقتراحاته ورغباته التي
تمس املواطنني وتميز الفقيد بخلقه
الراقي ورحابة صدره وتعاونه الجم
مع زمالئه النواب.
وأب ��ن ال �ن��ائ��ب ع��دن��ان عبدالصمد
الفقيد الراحل بقوله:
ع � �ظ ��م ال � �ل� ��ه أج� � ��ورن� � ��ا وأج � ��ورك � ��م
ب��رح�ي��ل د.ن��اص��ر ص��رخ��وه ال ��ذي ك��ان
أخ ��ا وص��دي �ق��ا وزم �ي�ل�ا ث��اب �ت��ا صلبا
ال يخشى ف��ي ال�ح��ق ل��وم��ة الئ��م م��زج
خ �ص��ائ��ل ال �ع �ل��م وامل �ع��رف��ة واإلي� �م ��ان
والتواضع والتقوى والبصيرة فكان
ب�ح��ق ال �ن��اص��ح األم�ي�ن أح ��ب ال�ك��وي��ت
وأخ�ل��ص لها وال�ي��وم تبادله الكويت
مشاعر الحب وال��وف��اء رحمك الله يا
أبا محمد وإلى جنان الخلد «الحول
والق��وة إال بالله العلي العظيم وإن��ا
لله وإنا إليه راجعون».
وي ��ذك ��ر ان ال�ف�ق�ي��د رح �م��ه ال �ل��ه قد
ش ��ارك ف��ي  3م�ج��ال��س تشريعية هي
م �ج��ال��س  1981وح �ص��ل ع �ل��ى امل��رك��ز
االول برصيد  795صوتا و 1985وفاز
باملركز الثاني برصيد  1213صوتا
وم �ج �ل��س  1992وف� ��از ب��امل��رك��ز األول
برصيد  1722صوتا.
وق � � ��دم ص� ��رخ� ��وه  26س � � ��ؤاال و26
اقتراحا برغبة و 23اقتراحا بقانون
ج�م�ي�ع�ه��ا س��اه �م��ت ف��ي اث � ��راء ال�ع�م��ل
البرملاني وايجاد قاعدة تشريعية في
املجالس البرملانية.
واقترح الفقيد رحمه الله بقانون
تعديل بعض احكام املرسوم االميري
رقم  15لسنة  1959بقانون الجنسية
الكويتية واق �ت��رح على أال ي�ك��ون ملن
كسب الجنسية الكويتية وفقا الحكام
امل ��واد  8 - 7 - 5 - 3م��ن ه��ذا القانون
م��ن االن�ت�خ��اب ألي هيئة نيابية قبل
ان �ق �ض��اء ع�ش��ر س �ن��وات م �ي�لادي��ة من
تاريخ كسبه لهذه الجنسية.
ويسرى هذا الحكم على من سبق
لهم التجنيس بالجنسية الكويتية
ال�ع�م��ل ب�ه��ذا ال�ت�ع��دي��ل وت�ح�س��ب ه��ذه
امل� � � ��دة ل� � �ه � ��ؤالء م � ��ن ت � ��اري � ��خ ك �س �ب �ه��م
الجنسية .والي �ك��ون ل�ل�م��ذك��وري��ن في
الفقرتني السابقتني حق الترشيخ او
االنتخاب في اي هيئة نيابية.
واقترح تعديل بعض احكام قانون
االج��راءات واملحاكمات الجزائية رقم
 17لسنة 1960على ان يتولى النائب
ال� �ع ��ام س �ل �ط��ة ال �ت �ح �ق �ي��ق وال �ت �ص��رف
واالدع� ��اء لكافة ال�ج��رائ��م ع�ل�اوة على
االخ �ت �ص��اص��ات االخ ��رى ال �ت��ي ينص

عبد الصمد :الفقيد
كان أخا وصديقا
وزميال ثابتا صلبا
ال يخشى في الحق
لومة الئم

حوار يجمع الراحل د.ناصر صرخوه ود.أحمد الربعي في قاعة عبدالله السالم

عليها القانون ويعاون النائب العام
اع �ض ��اء ال �ن �ي��اب��ة ال �ع��ام��ة وم�ح�ق�ق��ون
ي �ع �ي �ن��ون ل� �ه ��ذا ال � �غ ��رض ف� ��ي دوائ � ��ر
ال �ش��رط��ة واالم � ��ن ال �ع ��ام وللمحققني
وض� �ب ��اط ال �ش��رط��ة ص �ف��ة امل �ح �ق��ق ملا
ي �ب��اش��رون��ه م ��ن ت �ح �ق �ي �ق��ات واع �م ��ال
التحقيق خاضعة ل�لاش��راف الفعلي
للنائب ال�ع��ام ف��ي ال�ح��دود التي نص
عليها القانون.
واي� �م ��ان ��ا م �ن��ه ب �ح��ق امل� ��واط� ��ن ف��ي
ال� �ع� �ي ��ش ح� �ي ��اة ك ��ري� �م ��ة ف� �ق ��د اق� �ت ��رح
الفقيد ص��رف ب��دل س�ك��ن للكويتيني
املشمولني بالرعاية السكنية.
واق�ت��رح رحمه الله قيام الحكومة
ب �ط��رح ق �س��ائ��م س�ك�ن�ي��ة ل�ل�ب�ي��ع ق��درت
ب �ع �ش��رة آالف ق�س�ي�م��ة س�ك�ن�ي��ة ع�ل��ى
االق� � � ��ل ل �ل �ب �ي��ع س� �ن ��وي ��ا ومل� � � ��دة ع �ش��ر
سنوات متوالية وتقوم لجنة التثمني
ال � �ت� ��ي ي � �ص� ��در وزي� � � ��ر امل� ��ال � �ي� ��ة ق� � ��رارا
بتشكيلها وباجراءات عملها بتقدير
ث �م��ن ك ��ل ق �س �ي �م��ة م �ه �ت��دي��ة ف ��ي ذل��ك
بالسعر السائد ف��ي املنطقة الكائنة

بها القسيمة.
على ان تكون االول��وي��ة في الشراء
الصحاب الطلبات املقيدة للحصول
على ال��رع��اي��ة السكنية وف�ق��ا الحكام
ق��رار مجلس ال��وزراء رقم  1116لسنة
 1989امل � �ش ��ار ال� �ي ��ه وي � �ك ��ون ال� �ش ��راء
مقابل ثمن رمزي يقدره وزير املالية.
واي� �م ��ان ��ا م ��ن ال �ف �ق �ي��د رح� �م ��ه ال �ل��ه
ب��اه �م �ي��ة ال�ت�ع�ل�ي��م ك��رك �ي��زة اس��اس�ي��ة
ل�ب�ن��اء امل�ج�ت�م��ع ون�ه�ض�ت��ه ف�ق��د ت�ق��دم
ب �م �ش��روع ال �ق��ان��ون ف��ي ش ��أن جامعة
ال� �ك ��وي ��ت ع �ل ��ى ان ت �ع �ن��ى ال �ج��ام �ع��ة
ب��ال �ث �ق��اف��ة ون �ش��ر امل �ع��رف��ة وب��ال �ت��راث
االس � �ل ��ام� � � ��ي وت � �ع � �م� ��ل ع � �ل� ��ى اع � � � ��داد
امل �ت �خ �ص �ص�ي�ن وال� �ف� �ن� �ي�ي�ن ف � ��ي ه ��ذه
الفروع وغيرها وتقوم الجامعة على
رع��اي��ة البحوث العلمية وال��دراس��ات
امل �خ �ت �ل �ف��ة ال� �ت ��ي ت �س �ه��م ف� ��ي ال �ت �ق��دم
ال �ع �ل �م��ي وت �ش �ج �ي �ع �ه��ا ب �غ �ي��ة خ��دم��ة
امل�ج�ت�م��ع وت�ح�ق�ي��ق ال �ت �ط��ور واي �ج��اد
الحلول ملختلف القضايا التي تواجه
امل �ج �ت �م��ع وت �ت �ك��ون ج��ام �ع��ة ال �ك��وي��ت

الراحل صرخوه مستقبال أحد ضيوف مجلس األمة

م��ن ك�ل�ي��ات وم �ع��اه��د وم��راك��ز علمية
وم�س�ت�ش�ف�ي��ات ت�ع�ل�ي�م�ي��ة ت�ل�ح��ق بها
ويكون انشاؤها ودمجها بناء على
ق��رار مجلس الجامعة واعتماد وزير
التعليم العالي.
لم تخل مسيرة الفقيد الراحل من
اللمسة االنسانية تجاه معاناة فئة
ال�ب��دون فتقدم باالقتراح بقانون في
ش��أن م�ع��ال�ج��ة اوض ��اع غ�ي��ر م�ح��ددي
الجنسية
وق��د طالب في اقتراحه ب��أن يكون
ك��وي�ت�ي��ا بحكم ال �ق��ان��ون تبعا لصفة
جنسية امل��رج��ع م��ن ول��د ف��ي الكويت
او ف��ي ال�خ��ارج الب كويتي وم��ن كان
ابوه متوفى وكان شقيقا الخ كويتي
او االخ� ��ت ك��وي�ت�ي��ة ب �ش��رط اال ي�ك��ون
ح�ص��ول�ه��ا ع�ل��ى ال�ج�ن�س�ي��ة الكويتية
وفقا لحكم امل��ادة الثامنة م��ن قانون
ال�ج�ن�س�ي��ة ال�ك��وي�ت�ي��ة وم ��ن ك ��ان اب��وه
م�ت��وف��ى وك ��ان ل��ه ع��م ك��وي�ت��ي او عمة
ك��وي�ت�ي��ة ب �ش��رط أال ي �ك��ون حصولها
على الجنسية الكويتية بالتطبيق

ل �ح �ك��م امل � � � ��ادة ال� �ث ��ام� �ن ��ة م � ��ن ق ��ان ��ون
الجنسية ال�ك��وي�ت�ي��ة .وم��ن ك��ان اب��وه
متوفى وكان جده البيه كويتيا.
ويشترط في املواليد من كل هؤالء
حتى ع��ام  1965ان يكون ق��د شملهم
احصاء ذلك العام وال��ى املواليد بعد
ذل ��ك ال �ت��اري��خ وج� ��ود ش �ه��ادة م�ي�لاد
كويتية.
وم��ن اج��ل العناية ب�ش��ؤون البيئة
وح �م��اي �ت �ه��ا وامل �ح��اف �ظ��ة ع �ل �ي �ه��ا م��ن
اآلث ��ار ال �ض��ارة بالصحة ال�ع��ام��ة فقد
ت �ق��دم ب��االق �ت��راح ب �ق��ان��ون امل��رف��ق في
شأن حماية البيئة.
من اجل انشاء هيئة عامة للعناية
بشؤون البيئة تسمى الهيئة العامة
ل �ش��ؤون ال�ب�ي�ئ��ة تتمتع بالشخصية
االع �ت �ب��اري��ة امل�س�ت�ق�ل��ة م��ال�ي��ا واداري� ��ا
وتلحق بمجلس الوزراء وذلك لوضع
ال �خ �ط��ط ورس� ��م ال �س �ي��اس��ات ال�لازم��ة
وت � �ح� ��دي� ��د امل � ��واص� � �ف � ��ات وامل� �ع ��اي� �ي ��ر
املناسبة لحماية البيئة في قطاعات
ال� ��دول� ��ة امل �خ �ت �ل �ف��ة وم ��راق� �ب ��ة ورص ��د
م�س�ت��وى ال�ت�ل��وث ف��ي جميع مراحله
واع ��داد م�ش��روع��ات ال�ق��وان�ين والنظم
ال� �ت ��ي ت �ح �ق��ق ال �ح �ف ��اظ ع �ل��ى س�لام��ة
ال �ب �ي �ئ��ة وت �ط �ه �ي��ره��ا وح �م��اي �ت �ه��ا من
اخ � �ط � ��ار ال � �ت � �ل ��وث ب �ج �م �ي��ع اش �ك ��ال ��ه
ودراس � � � � ��ة م� �ش� �ك�ل�ات ت � �ل� ��وث ال �ب �ي �ئ��ة
واق � � �ت� � ��راح ال � �ح � �ل ��ول ال� �ع�ل�اج� �ي ��ة ل �ه��ا
وات � � �خ � � ��اذ االج � � � � � � � ��راءات وال� ��وس� ��ائ� ��ل
الوقائية ملواجهتها واملحافظة على
الحياة الفطرية والحميات الطبيعية
وتنميتها.
واق �ت��رح م�ع��اش��ا ت�ق��اع��دي��ا شهريا
ل ��رئ � �ي ��س ون � ��ائ � ��ب رئ � �ي � ��س امل �ج �ل��س
البلدي.
دائ � �م� ��ا م� ��ا ك � ��ان ال �ف �ق �ي��د ي�ت�ل�م��س
ح��اج��ة امل ��واط ��ن وح ��رص ��ه ع �ل��ى ع��دم
امل �س��اس ب��دخ �ل��ه ف �ق��د اق �ت��رح تثبيت
ال �ح ��د االق� �ص ��ى ل �ل��رس��وم واالس� �ع ��ار
امل�س�ت�ح�ق��ة م�ق��اب��ل االن �ت �ف��اع ب��امل��راف��ق
وال �خ��دم��ات ال �ع��ام��ة ب�ح�ي��ث ال ي�ج��وز
زي ��ادة ال��رس��وم او ال�ت�ك��ال�ي��ف ال�ع��ام��ة
وم � ��ا ف� ��ي ح �ك �م �ه��ا ال � ��واج � ��ب اداؤه � � ��ا
مقابل االن�ت�ف��اع ب��امل��راف��ق والخدمات
ال�ع��ام��ة ع�ل��ى اخ �ت�لاف ان��واع �ه��ا التي
تقدمها الدولة لالفراد او الجامعات
وال زي��ادة اسعار هذه الخدمات على
ما فرضته منها السلطات املختصة
بمقتضى ال��رخ�ص��ة امل�خ��ول��ة ل�ه��ا في
ذل ��ك ب��ال �ق��وان�ين وال � �ق� ��رارات امل�ن�ظ�م��ة
للمرافق العامة حتى اول يناير سنة
 1995ب��وص�ف�ه��ا ال �ح��د االع �ل��ى ل�ه��ذه
الرسوم والتكاليف واسعار الخدمات
كما ال يجوز فرض رس��وم جديدة اال
بقانون في كل حالة على حدة.

وم�م��ا ي��دل على دف��اع��ه ع��ن حقوق
االنسان اقتراحه اال يجوز باية حال
ان ي �ب�ق��ى امل �ق �ب��وض ع�ل �ي��ه م�ح �ج��وزا
م��دة ت��زي��د ع��ن ارب ��ع وع�ش��ري��ن ساعة
دون ام��ر كتابي م��ن املحقق بحبسه
احتياطيا.
وت��أك�ي��دا على ح��رص الفقيد على
اهمية العملية التعليمية والنهوض
ب��ه ف �ق��د اق �ت��رح ان �ش��اء م�ج�ل��س اع�ل��ى
ل�ل�ت��رب�ي��ة وال�ت�ع�ل�ي��م ع�ل��ى ان يختص
امل �ج �ل��س ب ��اب ��داء ال � ��رأي ف ��ي مختلف
امل� � �ج � ��االت ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة وال� �ت ��رب ��وي ��ة
وكذلك اقتراح السياسات التعليمية
وال�ت��رب��وي��ة واق ��رار الخطط التربوية
وب ��رام ��ج ت�ن�ف�ي��ذ ال �س �ي��اس��ات ال�ع��ام��ة
للتعليم ومتابعة تنفيذها وتعديل
م ��دد ال ��دراس ��ة ب��امل��راح��ل التعليمية
املختلفة واق�ت��راح تعديل اح�ك��ام هذا
ال�ق��ان��ون وغ �ي��ره م��ن ق��وان�ين التعليم
واللوائح الصادرة تنفيذا لها وإبداء
الرأي في االمور التربوية والتعليمية
ال �ت��ي ي ��رى م�ج�ل��س ال � ��وزراء او وزي��ر
التربية عرضها عليه.
ك��ان ص��رخ��وه رح�م��ه ال�ل��ه حريصا
ع �ل��ى اه �م �ي��ة م �ش��ارك��ة امل��واط �ن�ي�ن في
متابعة جلسات مجلس االمة وتجنب
اي نوع من التقصير في نشر حقيقة
ما يدور في املجلس من امور واتاحة
ال�ف��رص��ة ل�ق�ط��اع ك�ب�ي��ر م��ن امل��واط�ن�ين
مل�ع��اي�ش��ة م�ج�ل�س�ه��م .ف�ق��د اق �ت��رح نقل
وقائع جلسات مجلس االمة باالذاعة
والتلفزيون.
وت�م�ي��ز الفقيد بتدينة ال�ج��م فانه
وان �ط�ل�اق ��ا م ��ن ال �ت �ع��ال �ي��م االس�لام �ي��ة
السامية وم��راع��اة ملشاعر املواطنات
الصالحات امللتزمات بهذه التعاليم
وال�ق�ي��م ف��ي ه��ذا املجتمع ال�ك��ري��م فقد
اقترح ان تعتمد وزارة الصحة العامة
ف ��ي س�ي��اس�ت�ه��ا ب��ال�ن�س�ب��ة ملستشفى
وم ��راك ��ز ال � � ��والدة اش � ��راف وم �ب��اش��رة
الطبيبات لعمليات الفحص والوالدة
واال يسمح ل�لاط�ب��اء ال��رج��ال ب��اج��راء
م �ث��ل ه� ��ذه االع� �م ��ال اال ف ��ي ال �ح��االت
الضرورية جدا.
واق� �ت ��رح ال �ف �ق �ي��د ان ت �ق��وم ال��دول��ة
ب �ت �خ �ص �ي��ص وس� ��ائ� ��ل ن �ق ��ل س��ري �ع��ة
ومأمونة يكون لها مقر معلوم ومعلن
عنه لنقل املرضى املصابني بأمراض
م� ��زم � �ن� ��ة او م �س �ت �ع �ص �ي��ة ك��ال �ش �ل��ل
وال�ع�م��ى وم��رض السكر وغ�ي��ره��ا من
االم��راض املشابهة الى مراكز العالج
الطبي املختصة في االوقات املحددة
ل��ذل��ك عند صعوبة ان�ت�ق��ال مثل هذه
ال�ح��االت للعالج بالوسائل الخاصة
العادية.

مشاركة عزاء
يتقدم رئيس مجلس األمة
ونائب رئيس مجلس األمة وأعضاء مجلس األمة
واألمين العام لمجلس األمة وجميع منتسبي األمانة
بخالص العزاء إلى

عائلتي المخلد وصرخوه
بوفاة

عضو المجلس التأسيسي والنائب السابق

يوسف خالد المخلد
والنائب السابق

ناصر عبدالعزيز صرخوه
تغمد اهلل الفقيدين بواسع رحمته وأسكنهما
فسيح جناته وألهم أهلهما الصبر والسلوان
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مهرجان الموروث الشعبي
الخليجي ينطلق اليوم

في أول زيارة من نوعها لمسؤول كويتي بعد تحريرها

الجبري من عدن :اليمن سيعود
قويا بشعبه وشرعيته
ف ��ي زي � ��ارة وص �ف��ت ب��أن �ه��ا االول� ��ى
م��ن نوعها مل�س��ؤول كويتي رفيع قام
ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ب��رمل��ان ال�ع��رب��ي عضو
مجلس األم��ة محمد الجبري بزيارة
إل��ى م�ق��ر ق ��وات ال�ت�ح��ال��ف ال�ع��رب��ي في
محافظة عدن اليمنية بعد تحريرها
من املتمردين الحوثيني.
وق � ��ال ال �ج �ب ��ري :ان وج ��ودن ��ا هنا
ال �ي��وم ف��ي ع��دن امل �ح��ررة ه��و ل�لإع��راب
ع � ��ن دع � �م � �ن ��ا وت� ��أي � �ي� ��دن� ��ا ال� �ك ��ام� �ل�ي�ن
لـ عاصفة األمل التي يقودها التحالف
ال� �ع ��رب ��ي ب ��زع ��ام ��ة امل �م �ل �ك��ة ال �ع��رب �ي��ة
السعودية الشقيقة لبسط الشرعية
ف��ي كافة رب��وع اليمن وإلرس ��اء االم��ن
واالستقراء في هذا البلد الشقيق الذي
حاول بعض املتمردين أن يغتصبوه

النائب محمد الجبري خالل زيارته إلى عدن

ويفرضوا عليه وعلى شعبه العربي
ب ��ل وع� �ل ��ى امل �ن �ط �ق��ة ب ��أس ��ره ��ا واق �ع��ا
ج � ��دي � ��دا مل� � � ��آرب ع� ��دوان � �ي� ��ة وأه� � � ��داف

شيطانية مدفوعة من الخارج.
وأض� ��اف ال�ج�ب��ري ف��ي تصريحات
للصحافيني من مقر قيادة التحالف

حديقة الشهيد ..أكبر متنفس بيئي
بين غابات االسمنت في العاصمة
ت�س�ت�ح��ق ح��دي�ق��ة ال�ش�ه�ي��د لقب
أك �ب��ر م�ت�ن�ف��س ب�ي�ئ��ي ف��ي ال�ك��وي��ت
ال�ع��اص�م��ة إذ ت�ع��د واح ��ة خ�ض��راء
وس� ��ط امل �ب��ان��ي ش��اه �ق��ة االرت� �ف ��اع
فكانت بمنزلة الرئة التي تتنفس
منها املدينة.
ت �ق��ع ال �ح��دي �ق��ة ب �م �ن �ط �ق��ة ش��رق
ف��ي ال�ع��اص�م��ة وت �ح��وي مساحات
خ � �ض � ��راء واس� � �ع � ��ة واس � �ت� ��راح� ��ات
ومجموعة من النوافير وإضاءات
حديثة ملونة بعد إعادة تطويرها
وزراعتها بأشجار جديدة مالئمة
للظروف الجوية فضال عن تشييد
الصرح التذكاري لدستور الكويت
بمناسبة االحتفال بالذكرى الـ 50
للمصادقة عليه وصمم من مادة
التيتانيوم.

الصرح التذكاري للدستور في حديقة الشهيد
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ال�ع��رب��ي ف��ي ع ��دن :ن �ق��ول ال �ي��وم بملء
أف��واه �ن��ا ان ال �ي �م��ن س �ي �ع��ود س�ع�ي��دا
ب �ع��روب �ت��ه ق ��وي ��ا ب �ش �ع �ب��ه وش��رع �ي �ت��ه
ناصرا ومستنصرا لقضايا أمته.
وإذ ج � ��دد ال� �ج� �ب ��ري ث � �ن� ��اءه ع�ل��ى
ق ��وات ال�ت�ح��ال��ف ال�ع��رب��ي امل��راب�ط��ة في
عدن بقيادة السعودية ومجهوداتها
إلع �م��ار ك��اف��ة امل ��دن ال�ي�م�ن�ي��ة امل �ح��ررة
مشيدا على وجه الخصوص بالدور
امللموس من أف��راد الجيش اإلماراتي
املوجودين هناك دعا املجتمع الدولي
إل ��ى دع ��م ال �ش �ع��ب ال �ي �م �ن��ي وم � ��ؤازرة
العمليات اإلن�س��ان�ي��ة ال�ت��ي ت�ق��وم بها
دول ال �ت �ح��ال��ف ال� �ع ��رب ��ي ف ��ي ج�م�ي��ع
املناطق ال�ت��ي اس�ت�ع��ادت حريتها من
املتمردين الحوثيني.

النسر األسمر
يظهر في
الكويت للمرة
األولى
س �ج��ل ف��ري��ق رص ��د وح �م��اي��ة
ال�ط�ي��ور ف��ي الجمعية الكويتية
لحماية البيئة ع�ب��ور  29نسرا
أسمر البالد وذلك للمرة األولى
م��ن نوعها ون��ادرة ال�ح��دوث في
مثل هذا التوقيت من العام.
وق � � ��ال ع� �ض ��و ال� �ف ��ري ��ق س�ع��د
النوري لوكالة األنباء الكويتية
(كونا) امس إن عبور هذا العدد
م ��ن ال �ن �س��ور ي �ع��د رق �م��ا ج��دي��دا
ي �س �ج��ل ل �ل �ك��وي ��ت .وأوض � � ��ح أن
النسر األسمر أو النسر الشائع
من الجوارح ذات الحجم الكبير
وي�ع�ت�ب��ر م ��ن ال �ط �ي��ور امل �ه��اج��رة
خالل مواسم الهجرة الخريفية
وال��رب �ي �ع �ي��ة وه � ��و م ��ن ال �ط �ي��ور
ال� �ق� �م ��ام ��ة ال � �ت� ��ي ت� �ت� �غ ��ذى ع �ل��ى
ال�ط�ي��ور ال�ن��اف�ق��ة م��ان�ع��ة انتشار
األم � � � � ��راض وال � �ف � �ي� ��روس� ��ات ب�ين
الكائنات الحية املختلفة وكذلك
إلى اإلنسان.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

ي �ن �ط �ل��ق م� �ه ��رج ��ان امل � � ��وروث
ال �ش �ع �ب��ي ال �خ �ل �ي �ج��ي ال� �ي ��وم في
ق��ري��ة ص �ب��اح األح� �م ��د ال �ت��راث �ي��ة
وي �ق��ام ب�م�ك��رم��ة أم �ي��ري��ة سامية
وسط مشاركة كبيرة من محبي
التراث من الكويت ودول مجلس
التعاون الخليجي.
وأع� ��رب امل �ش��رف ال �ع��ام لقرية
الشيخ ص�ب��اح األح�م��د التراثية
املستشار ف��ي ال��دي��وان األم�ي��ري
م �ح �م��د ض� �ي ��ف ال� �ل ��ه ش � � ��رار ف��ي
ت� �ص ��ري ��ح ص� �ح ��اف ��ي ام � � ��س ع��ن
االع �ت��زاز وال�ف�خ��ر ب��رع��اي��ة سمو
أم � �ي� ��ر ال� � �ب �ل��اد ال� �ش� �ي ��خ ص �ب ��اح
األح �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ل�ه��ذا
امللتقى التراثي الكبير الذي بات
ب�ف�ض��ل دع ��م س �م��وه واه�ت�م��ام��ه
واح � � ��دا م� ��ن أك� �ب ��ر امل �ه��رج ��ان ��ات
ال �ت��ي ت�ج�م��ع م�ح�ب��ي ت� ��راث أه��ل
الكويت والخليج بدليل األعداد
الغفيرة املشاركة في مسابقاته.
وأض��اف أن مسابقات املهرجان

ت �ض ��م ف �ض�ل�ا ع ��ن ف �ئ��ة األغ �ن ��ام
ال�ت��ي ت�ب��دأ ال �ي��وم(ج �م��ال وم��راح
وإن� � �ت � ��اج) م �س��اب �ق��ات ال �ص �ق��ور
(ج �م ��ال وس ��رع ��ة وه� ��دد وط �ل��ع)
وك� � ��ذل� � ��ك ال � �ف � ��روس � �ي � ��ة (س� ��رع� ��ة
وج�م��ال وق��درة وتحمل) إضافة
إل��ى منافسات امل��وروث البحري
وت �ق��ام ف��ي دواوي � ��ن ال�ص�ي��ادي��ن
ب ��ال ��وط� �ي ��ة وال� �ف� �ن� �ط ��اس ورأس
ال�س��امل�ي��ة .م��ن ج��ان�ب��ه ق��ال نائب
رئيس اللجنة العليا للمهرجان
ورئ� �ي ��س ل �ج �ن��ة امل �س��اب �ق��ات ف��ي
امل �ه ��رج ��ان ال �ش �ي��خ ص �ب��اح فهد
ص � �ب� ��اح ال� �ن ��اص ��ر ال� �ص� �ب ��اح إن
مسابقة األغ�ن��ام تستمر شهرا
ك ��ام�ل�ا وت �ش �م ��ل خ �م �س��ة أن � ��واع
م�ن�ه��ا (امل ��اع ��ز ال �ش��ام��ي وامل��اع��ز
العارضي والغنم النعيم والغنم
ال �ع��رب وال �غ �ن��م ال �ن �ج��د) ووص��ل
ع ��دد امل �ش��ارك�ين ف ��ي ه ��ذه الفئة
إلى نحو  1100مشارك.
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