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أمهل اللجنة المالية شهرا إلنجاز تقرير المناقصات

المجلس يعدل قانون ذوي اإلعاقة
وينظر في «األحداث» اليوم
ف�ي�م��ا ي �ش��رع م�ج�ل��س االم� ��ة ال �ي��وم
في مناقشة قانون االحداث أقر أمس
ب��االج �م��اع امل ��داول ��ة ال �ث��ان�ي��ة ل�ق��ان��ون
ح � �ق� ��وق االش � � �خ � ��اص ذوي االع� ��اق� ��ة
واح � ��ال � ��ه ع �ل ��ى ال �ح �ك ��وم ��ة وي �ش �ت �م��ل
ال�ق��ان��ون على م��زاي��ا مالية للمعاقني
ومن يرعاهم.
وك ��ان امل�ج�ل��س ف��ي ب��داي��ة الجلسة
ق��د اق��ر ال�ت��وص�ي��ات النيابية املقدمة
من النواب عقب جلسة مناقشة أزمة
إيقاف النشاط الرياضي وأحال على
ل�ج�ن��ة ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ل �ل��دراس��ة
اقتراحا بتشكيل لجنة استشارية من
 30نائبا من ذوي الخبرة الرياضية
ت�س�م��ى ال�ل�ج�ن��ة ال��وط�ن�ي��ة ال��ري��اض�ي��ة
االستشارية ملعاونة اللجنة البرملانية
ف� � ��ي م � �ع ��ال � �ج ��ة أوج� � � � ��ه االخ � � �ت �ل ��االت

ال��ري��اض�ي��ة ووض ��ع االس�ت��رات�ي�ج�ي��ات
النتشال الرياضة الوطنية الكويتية.
ورف � ��ض امل �ج �ل��س رف� ��ع ال �ح �ص��ان��ة
ع � ��ن ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل� �ع� �ي ��وف
ون �ب �ي��ل ال �ف �ض��ل وواف � ��ق ع �ل��ى سحب
تقريري املناقصات العامة والوكاالت
التجارية على أن تمهل اللجنة املالية
ش � �ه ��را إلن � �ج� ��ازه� ��ا ك� �م ��ا ت� ��م ت�ك�ل�ي��ف
مكتب املجلس بالتنسيق مع اللجان
البرملانية إعداد جدول األعمال بشأن
م �ت��اب �ع��ة ت�ن�ف�ي��ذ ال �ق ��وان�ي�ن ال� �ص ��ادرة
ع��ن م�ج�ل��س األم� ��ة ك �م��ا م �ن��ح اللجنة
ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة أج� �ل��ا ك �ل �ج �ن��ة ت�ح�ق�ي��ق
ف��ي م �ل��ف االب �ت �ع��اث إل ��ى ن �ه��اي��ة دور
االنعقاد الحالي.
تفاصيل المضبطة (ص)12-04
رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مترئسا جلسة أمس

الصبيح :إبعاد الوافدين
المخالفين لجمع التبرعات
أكدت وزيرة الشؤون االجتماعية
وزي � ��رة ال ��دول ��ة ل �ش ��ؤون ال�ت�خ�ط�ي��ط
والتنمية هند الصبيح أن ال��وزارة
ح� � ��ازم� � ��ة ف� � ��ي ات � � �خ� � ��اذ اإلج � � � � � ��راءات
ال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة ض� � ��د أي ج � �ه� ��ة غ �ي��ر
م��رخ �ص��ة ت �ق ��وم ب �ج �م��ع ال �ت �ب��رع��ات
م �ش �ي��رة ال� ��ى ت��وق �ي��ع غ ��رام ��ات على
ال �ك��وي �ت �ي�ين واب� �ع ��اد ال ��واف ��دي ��ن عن

البالد في حال املخالفة.
ول �ف �ت��ت ال ��ى خ� ��روج ال �ك��وي��ت من
امل��رح �ل��ة ال��رم��ادي��ة ب �ش��أن م��وض��وع
التبرعات باالضافة إل��ى حصولها
على أكثر من إشادة من الكونجرس
األميركي ووزارة الخزانة االميركية
ومؤتمر باريس أخيرا.

انتقادات لتعامل الوزراء
مع األسئلة البرلمانية
ان �ت �ق��د أك� �ث ��ر م ��ن ن ��ائ ��ب ك�ي�ف�ي��ة
تعامل بعض ال��وزراء مع األسئلة
النيابية مشيرين إل��ى أن��ه فضال
ع ��ن أن االج ��اب ��ات ت��أت��ي م �ت��أخ��رة
فانها مبتورة ومنقوصة وليس
ل � �ه� ��ا ع �ل��اق � ��ة أص� �ل� ��ا ب� �م ��واض� �ي ��ع
األسئلة مطالبني الوزراء باحترام
أسئلتهم والرد عليها بمهنية.

وأض � ��اف � ��وا أن ب �ع ��ض ال� � � ��وزراء
ي � �ت � �ح � �ج � �ج ��ون ب � �ح � �ك� ��م امل� �ح� �ك� �م ��ة
ال� � ��دس � � �ت� � ��وري� � ��ة ب � � �ش� � ��أن ال � � �س� � ��ؤال
البرملاني ويرفضون االج��اب��ة عن
األس� �ئ� �ل ��ة ب ��ذري� �ع ��ة ال �خ �ص��وص �ي��ة
والسرية داعني الوزراء إلى تغيير
منهجية الرد على األسئلة.

قناة المجلس

محمد طنا:

 الدواعشمنتشرون بجميع
مناطق الكويت

 استمرار العالجبالخارج دليل على
ضعف القطاع
الصحي بالكويت
 حكومتنا وطنيةوأعارض عندما
ألمس تقصيرا
أو خطأ
تفاصيل (ص)14

الدويسان :األمير حكيم العرب
والشرق األوسط
أك� ��د ال �ن��ائ��ب ف �ي �ص��ل ال��دوي �س��ان
خالل جلسة أمس ان صاحب السمو
األمير الشيخ صباح األحمد الجابر
الصباح حكيم العرب وحكيم الشرق
االوس ��ط ف�ق��د ج�ن��ب س�م��وه الكويت
وي�لات الحروب وأبعدها عن البؤر
امل�ل�ت�ه�ب��ة .ول �ف��ت ال��دوي �س��ان إل ��ى أن

الحكومة حال تنفيذها التوصيات
والتوجيهات التي ترد في خطابات
سموه تحقق الرخاء للجميع.
واض ��اف ال��دوي�س��ان ان��ه م��ن أش��د
امل� �ع� �ج� �ب�ي�ن ب� �س� �ي ��اس ��ة س � �م� ��وه ف��ي
ال� ��داخ� ��ل وال � �خ� ��ارج م �ش �ي��را ال� ��ى أن
الكويت في  2015اختلفت كثيرا عن

ذي ق�ب��ل ح�ي��ث أص�ب�ح��ت ال�ح�ك��وم��ة
أك �ث��ر ج��دي��ة ف ��ي م��واج �ه��ة األزم� ��ات
ال �ت��ي ن�م��ر ب�ه��ا داع �ي��ا ال�ج�م�ي��ع إل��ى
ع� ��دم ال �ت��دخ��ل ف ��ي ش� ��أن ال �س �ي��اس��ة
ال�خ��ارج�ي��ة واال ف �س��وف ي �ع��ود ذل��ك
بالضرر على الكويت.

نواب :لماذا تبيع الحكومة
الشركات الرابحة؟
أبدى النواب د .عبدالحميد دشتي
ود .عبدالله الطريجي وجمال العمر
خ �ش �ي �ت �ه��م م ��ن ال �ت ��وج ��ه ال �ح �ك��وم��ي
للتفريط ف��ي ال�ش��رك��ات التابعة لها
وأم�ل�اك �ه ��ا ال �ع �ق��اري��ة م�ع�ل�ق�ين ع�ل��ى

رسالة واردة من لجنة حماية املال
العام بضرورة وقف جميع عمليات
ب�ي��ع ال �ش��رك��ات واالراض � ��ي اململوكة
ل�ل��دول��ة متسائلني ع��ن معايير بيع
تلك الشركات واصولها وأك��دوا أنه

ال توجد منهجية لدى الهيئة العامة
ل�ل�اس �ت �ث �م��ار ب ��دل �ي ��ل ب �ي ��ع ش ��رك ��ات
ع��دة بالرغم م��ن أنها راب�ح��ة كما أن
البعض اآلخ��ر تم بيعه بمبالغ تقل
كثيرا عن أصولها.
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بعث برقية تهنئة إلى السلطان قابوس بن سعيد

أمير البالد يستقبل ناصر المحمد
ومستشار خادم الحرمين

سمو أمير البالد مستقبال سمو الشيخ ناصر املحمد

استقبل ح�ض��رة ص��اح��ب السمو
أم�ي��ر ال�ب�لاد الشيخ ص�ب��اح االحمد
الجابر الصباح حفظه ال�ل��ه ورع��اه
ب �ق �ص��ر ب� �ي ��ان ص� �ب ��اح أم � ��س ع�ض��و
ه �ي �ئ��ة ك� �ب ��ار ال �ع �ل �م��اء وامل �س �ت �ش��ار
الخاص لخادم الحرمني الشريفني
باململكة العربية السعودية الشقيقة
ال ��دك� �ت ��ور ع �ب��دال �ل��ه ب� ��ن م �ح �م��د ب��ن

عبدالرحمن املطلق وذلك بمناسبة
زيارته للبالد.
وح � �ض� ��ر امل� �ق ��اب� �ل ��ة ن� ��ائ� ��ب وزي � ��ر
ش � ��ؤون ال� ��دي� ��وان االم � �ي� ��ري ال�ش�ي��خ
ع�ل��ي ج ��راح ال�ص�ب��اح ووزي ��ر ال�ع��دل
وزي��ر االوق��اف والشؤون االسالمية
يعقوب عبداملحسن الصانع.
ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل ح� �ض ��رة ص��اح��ب

 ..وسموه مستقبال الدكتور عبدالله بن محمد املطلق

ال�س�م��و ام�ي��ر ال �ب�لاد ال�ش�ي��خ صباح
االح � �م� ��د ال� �ج ��اب ��ر ال� �ص� �ب ��اح ح�ف�ظ��ه
ال�ل��ه ورع ��اه بقصر ب�ي��ان ظهر امس
سمو الشيخ ناصر املحمد االحمد
الصباح كما استقبل رئيس مجلس
ام �ن��اء ج��ام�ع��ة م�ي��ون��خ ال�ت�ق�ن�ي��ة في
دول� ��ة ال �ك��وي��ت اح �م��د ي �ع �ق��وب ب��اق��ر
العبدالله و اعضاء مجلس االمناء

وذل � � � ��ك ب� �م� �ن ��اس� �ب ��ة ت ��أس � �ي ��س ف ��رع
ل�ج��ام�ع��ة م�ي��ون��خ التقنية ف��ي دول��ة
الكويت.
م� ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى ب� �ع ��ث ح �ض��رة
صاحب السمو أمير ال�ب�لاد الشيخ
ص� �ب ��اح األح� �م ��د ال� �ج ��اب ��ر ال �ص �ب��اح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ورع � ��اه ب�ب��رق�ي��ة تهنئة
الى اخيه صاحب الجاللة السلطان

ق ��اب ��وس ب ��ن س�ع�ي��د س �ل �ط��ان ع�م��ان
ال �ش �ق �ي �ق��ة اع� � ��رب ف �ي �ه��ا س� �م ��وه ع��ن
خ��ال��ص ت �ه��ان �ي��ه واط� �ي ��ب ت�م�ن�ي��ات��ه
ب � �م � �ن ��اس � �ب ��ة ال� � � ��ذك� � � ��رى ال� �خ ��ام� �س ��ة
واالرب� �ع�ي�ن ل�ل�ع�ي��د ال��وط �ن��ي امل�ج�ي��د
لسلطنة عمان الشقيقة.
م � �ش � �ي � ��دا س � � �م� � ��وه ح � �ف � �ظ� ��ه ال� �ل ��ه
ب� ��االن � �ج� ��ازات ال �ش��ام �ل��ة وال �ن �ه �ض��ة

املباركة التي تشهدها سلطنة عمان
ال�ش�ق�ي�ق��ة متمنيا ل�ج�لال�ت��ه م��وف��ور
الصحة وال�ع��اف�ي��ة ولسلطنة عمان
الشقيقة املزيد من التقدم واالزدهار
في ظل القيادة الحكيمة لجاللته.

ولي العهد هنأ السلطان قابوس بالعيد
الوطني العماني
بعث سمو ولي العهد الشيخ نواف
االح �م��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه الله
ب�ب��رق�ي��ة ت�ه�ن�ئ��ة ال ��ى ص��اح��ب ال�ج�لال��ة
ال�س�ل�ط��ان ق��اب��وس ب��ن سعيد سلطان
عمان الشقيقة ضمنها سموه خالص
ت �ه��ان �ي��ه واط �ي ��ب ت�م�ن�ي��ات��ه ب�م�ن��اس�ب��ة
ال ��ذك ��رى ال�خ��ام�س��ة واالرب� �ع�ي�ن للعيد
ال� ��وط � �ن� ��ي امل � �ج � �ي ��د ل �س �ل �ط �ن ��ة ع� �م ��ان
ال �ش �ق �ي �ق��ة م �ت �م �ن �ي��ا ل �ج�ل�ال �ت��ه م��وف��ور
ال �ص �ح��ة وال �ع��اف �ي��ة ول�س�ل�ط�ن��ة ع�م��ان
الشقيقة كل التقدم واالزدهار.
م� ��ن ج �ه ��ة أخ� � � ��رى ،اس �ت �ق �ب��ل س�م��و
ول � ��ي ال �ع �ه ��د ال �ش �ي ��خ ن� � ��واف األح �م ��د

ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه بقصر
بيان صباح امس سمو الشيخ ناصر
املحمد األحمد الصباح.
ك �م ��ا اس �ت �ق �ب��ل س �م ��و ول � ��ي ال �ع �ه��د
الشيخ ن��واف األحمد الجابر الصباح
ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه ب�ق�ص��ر ب �ي��ان ظ �ه��ر ام��س
رئ�ي��س مجلس أم�ن��اء ج��ام�ع��ة ميونخ
التقنية في دولة الكويت احمد يعقوب
ب ��اق ��ر ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه وأع� � �ض � ��اء م�ج�ل��س
األم�ن��اء وذل��ك بمناسبة تأسيس فرع
لجامعة ميونخ التقنية بدولة الكويت
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ � � ��رى اس �ت �ق �ب ��ل س�م��و
ول � ��ي ال �ع �ه ��د ال �ش �ي ��خ ن� � ��واف األح �م ��د

ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه بقصر
ب�ي��ان ص�ب��اح ام��س ع�ض��و هيئة كبار
ال�ع�ل�م��اء وامل �س �ت �ش��ار ال �خ��اص ل�خ��ادم
الحرمني الشريفني باململكة العربية
السعودية الشقيقة الدكتور عبدالله
بن محمد بن عبدالرحمن املطلق وذلك
بمناسبة زيارته للبالد .حضر املقابلة
وزي��ر ال�ع��دل وزي��ر األوق ��اف وال�ش��ؤون
اإلس �ل��ام� � �ي � ��ة ي � �ع � �ق� ��وب ع �ب ��دامل �ح �س ��ن
ال� �ص ��ان ��ع وم� �ع ��ال ��ي رئ � �ي ��س امل ��راس ��م
والتشريفات بديوان سمو ولي العهد
الشيخ مبارك صباح السالم الحمود
الصباح.

سمو ولي العهد مستقبال رئيس مجلس أمناء جامعة ميونخ التقنية في دولة الكويت
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رئيس مجلس األمة :نحتاج إلى عمل عربي موحد لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني

الغانم :التعاضد الخليجي أحد األدوات
المهمة لمكافحة اإلرهاب

الشيخ محمد بن زايد مستقبال رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم

أكد رئيس االتحاد البرملاني العربي
رئيس مجلس األمة مرزوق علي الغانم
أن مباحثاته م��ع ك��ل م��ن ن��ائ��ب رئيس
ال��دول��ة رئيس ال ��وزراء ب��دول��ة اإلم��ارات
ال�ع��رب�ي��ة امل�ت�ح��دة الشقيقة ح��اك��م دب��ي
سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
وولي عهد أبوظبي نائب القائد األعلى
للقوات املسلحة سمو الشيخ محمد بن
زايد آل نهيان كانت بناءة ومثمرة.
وق ��ال ال��رئ�ي��س ال�غ��ان��م ف��ي تصريح
ص�ح��اف��ي ف��ي خ �ت��ام زي��ارت��ه ال�ق�ص�ي��رة
ل� ��دول� ��ة اإلم� � � � � ��ارات ال� �ع ��رب� �ي ��ة امل �ت �ح��دة
ال�ش�ق�ي�ق��ة م �س��اء أم ��س األول :ت�ن��اول��ت
ك��رئ �ي��س ل�ل�ات �ح��اد ال �ب��رمل��ان��ي ال�ع��رب��ي
خ�لال مباحثاتي م��ع صاحبي السمو
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ب ��ن راش� � ��د آل م �ك �ت��وم
ومحمد بن زايد آل نهيان كافة امللفات
اإلقليمية امللحة وعلى رأسها األوضاع
في األراض��ي الفلسطينية املحتلة وما
ي �ع��ان �ي��ه أه �ل �ن��ا ه �ن ��اك ع �ل��ى ي ��د ق ��وات
االح� �ت�ل�ال وال �ح ��اج ��ة إل� ��ى ع �م��ل ع��رب��ي
م ��وح ��د ي �س �ت �ه��دف امل �ج �ت �م��ع ال ��دول ��ي
ل��وض�ع��ه أم ��ام م�س��ؤول�ي��ات��ه األخ�لاق�ي��ة
لوضع حد ملعاناة الشعب الفلسطيني.
وأض � � ��اف ك �م��ا ت �ط��رق��ت امل �ب��اح �ث��ات
إل� � ��ى ت� � �ط � ��ورات األوض� � � � ��اع ف� ��ي ال �ي �م��ن
وال� �ع ��راق وس ��وري ��ا إض ��اف ��ة إل ��ى بحث
م �ل ��ف اإلره� � � � ��اب ال � � ��ذي أص� �ب ��ح ي�ش�ك��ل
ظاهرة متنامية مقلقة تستدعي جهدا
وت�ن�س�ي�ق��ا وت �ع��اون��ا إق�ل�ي�م�ي��ا ودول �ي��ا
ملكافحته.
وأوضح في هذا الصدد أن التعاضد
الخليجي وال�ت�ن�س�ي��ق ع��ال��ي املستوى
ب�ي�ن دول امل �ج �ل��س ال �ت �ع��اون ف ��ي ك��اف��ة
امل�ج��االت يعتبر إح��دى األدوات املهمة
ملكافحة اإلرهاب.
وت��اب��ع :استمعت ب�ح��رص واهتمام
ب��ال �غ�ين إل ��ى م��رئ �ي��ات ووج� �ه ��ات نظر
ص��اح �ب��ي ال �س �م��و إزاء م ��ا ي �ح��دث في
اإلق�ل�ي��م ووج ��دت منهما ح��رص��ا بالغا
ومتابعة دقيقة لتطورات األم��ور على

صعيد كافة امللفات اإلقليمية امللتهبة
وت �ل �م �س��ت م �ن �ه �م��ا رغ� �ب ��ة ف ��ي ب � ��ذل م��ا
يمكن بالتعاون مع الشركاء اإلقليميني
وال ��دول� �ي�ي�ن إلي� �ج ��اد ح �ل ��ول س�ي��اس�ي��ة
لكافة القضايا اإلقليمية.
وق ��ال ال �غ��ان��م :ل�ق��د حملني صاحبا
ال �س �م ��و ال �ش �ي ��خ م �ح �م��د ب� ��ن راش� � ��د آل
مكتوم والشيخ محمد بن زايد آل نهيان
تحياتهما ال�ق�ل�ب�ي��ة ال �ص��ادق��ة للقيادة
ال �س �ي��اس �ي��ة ب ��دول ��ة ال �ك��وي��ت م��ؤك��دي��ن
أن ال �ت �ع��اون وال�ت�ن�س�ي��ق ال�ك��ام�ل�ين بني
ال�ب�ل��دي��ن س�ي�ظ��ل ع �ن��وان ال �ع�لاق��ات بني
البلدين كما كانت دوما عبر التاريخ.
وأش� ��ار إل ��ى أن ��ه أع ��رب للمسؤولني
اإلم � ��ارات� � �ي �ي��ن رف� �ي� �ع ��ي امل � �س � �ت ��وى ع��ن
ام �ت �ن ��ان ��ه ل �ل ��دع ��م ال � � ��ذي ت �ق ��دم ��ه دول� ��ة
اإلم � � ��ارات ال �ع��رب �ي��ة امل �ت �ح��دة ل�لات �ح��اد
البرملاني العربي مشيدا بالدور الفاعل
وال � �ح � �ي� ��وي ال � � ��ذي ي � �ق ��وم ب� ��ه امل �ج �ل��س
الوطني االتحادي (البرملان) في أعمال
ونشاطات االتحاد.

أحمد املر خالل استقباله الغانم

وذكر أن املجلس الوطني االتحادي
ب��رئ��اس��ة م�ح�م��د أح �م��د امل ��ر ي�ع�ت�ب��ر من
دع� ��ائ� ��م االت � �ح � ��اد ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال �ع��رب��ي
مشيرا ب�ه��ذا ال�ص��دد إل��ى دع��م البرملان
ال�ك��وي�ت��ي وب��اق��ي ال �ب��رمل��ان��ات ال�ع��رب�ي��ة
ملقترح اإلمارات في البند الطارئ الذي
تم إقراره في مؤتمر االتحاد البرملاني
الدولي في جنيف مؤخرا.
وق � � � � � � ��ال :إن م � � ��ا ت� �ل� �م� �س� �ت ��ه خ �ل��ال
اجتماعاتي مع صاحبي السمو الشيخ
م�ح�م��د ب ��ن راش� ��د آل م �ك �ت��وم وال�ش�ي��خ
م�ح�م��د ب��ن زاي ��د آل ن�ه�ي��ان م��ن تطابق
ت ��ام ف ��ي وج �ه ��ات ال �ن �ظ��ر ب�ي�ن ال �ك��وي��ت
واإلم��ارات ليس بمستغرب فالعالقات
ال�ت��اري�خ�ي��ة والتنسيق ال�س�ي��اس��ي بني
البلدين أصبحت مضربا للمثل.
م��ن جانبه أك��د ن��ائ��ب رئ�ي��س ال��دول��ة
رئ� �ي ��س م �ج �ل��س ال� � � � ��وزراء ح ��اك ��م دب��ي
ال �ش �ي��خ م �ح �م��د ب ��ن راش� � ��د آل م �ك �ت��وم
وولي عهد ابوظبي نائب القائد االعلى
ل �ل �ق��وات امل �س �ل �ح��ة االم ��ارات� �ي ��ة ال�ش�ي��خ

محمد ب��ن زاي��د ال نهيان ح��رص دول��ة
االم��ارات على تعزيز الروابط االخوية
والعالقات التاريخية مع دولة الكويت.
وق ��ال ��ت وك ��ال ��ة ان� �ب ��اء االم � � � ��ارات ان
ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م ��د ب � ��ن راش � � ��د اك� � ��د ل ��دى
اس�ت�ق�ب��ال��ه ف��ي دب ��ي م �س��اء ام ��س األول
رئيس االتحاد البرملاني العربي رئيس
مجلس االم��ة الكويتي م ��رزوق الغانم
ع �م��ق ال ��رواب ��ط االخ ��وي ��ة ال �ت��ي تجمع
ق �ي��ادت��ي وش �ع �ب��ي ال �ب �ل��دي��ن الشقيقني
واص� �ف ��ا اي ��اه ��ا ب��امل �ت �م �ي��زة ع �ل��ى ك��اف��ة
امل�س�ت��وي��ات ال�س�ي��اس�ي��ة واالق�ت�ص��ادي��ة
واالجتماعية.
واض��اف��ت ال��وك��ال��ة ان الشيخ محمد
ب ��ن راش� ��د ح �م��ل رئ �ي��س م�ج�ل��س األم ��ة
الكويتي تحياته ال��ى ص��اح��ب السمو
أم� �ي ��ر دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت ال �ش �ي ��خ ص �ب��اح
االح� �م ��د ال �ج��اب��ر ال �ص �ب��اح وت�م�ن�ي��ات��ه
ل �س �م ��وه ب �ت �م ��ام ال �ص �ح ��ة وال� �س� �ع ��ادة
وللشعب الكويتي اطراد التقدم واألمن
واالستقرار.

وق��ال��ت ان ال�ش�ي��خ م�ح�م��د ب��ن راش��د
ت �ب��ادل م��ع ال�غ��ان��م ال�ح��دي��ث ح��ول ع��دد
م ��ن ال �ق �ض��اي��ا ال �ع��رب �ي��ة وس �ب��ل ت�ع��زي��ز
ال �ت �ض��ام��ن ال �ع��رب��ي ودور ال�ب��رمل��ان�ي�ين
العرب في تحقيق هذا الهدف األسمى
للدول والشعوب العربية.
وعلى صعيد متصل قالت الوكالة ان
الشيخ محمد بن زاي��د رحب بالرئيس
الغانم لدى استقباله له بقصر البحر
ف ��ي اب��وظ �ب��ي م�ت�م�ن�ي��ا ل ��دول ��ة ال�ك��وي��ت
املزيد من النماء والتطور في ظل قيادة
ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و ام�ي��ر الكويت
الشيخ صباح االحمد الجابر الصباح.
ون�ق�ل��ت ال��وك��ال��ة ع��ن رئ�ي��س مجلس
االم ��ة ال�ك��وي�ت��ي م ��رزوق ال�غ��ان��م اع��راب��ه
ع ��ن ال �س �ع��ادة ب ��زي ��ارة دول� ��ة االم � ��ارات
العربية امل�ت�ح��دة الشقيقة مشيرا الى
ما يميز الشعبني الشقيقني من روابط
االخوة والتعاون والتضامن والتالحم
والتاريخ املشترك.

المر :جهود الغانم في تعزيز العالقات الخليجية
والعربية تدعو لالحترام والتقدير
أش � � ��اد رئ � �ي ��س امل� �ج �ل ��س ال��وط �ن��ي
االت�ح��ادي في دول��ة االم��ارات العربية
امل �ت �ح��دة ال�ش�ق�ي�ق��ة أح �م��د م�ح�م��د امل��ر
بالعالقات االخوية املتينة التي تجمع
االمارات والكويت على االصعدة كافة.
ون� ��وه امل ��ر ف ��ي ت �ص��ري��ح ل �ـ (ك��ون��ا)
مساء امس األول على هامش الزيارة
القصيرة التي قام بها رئيس االتحاد
ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال� �ع ��رب ��ي رئ� �ي ��س م�ج�ل��س
االم��ة ال�ك��وي�ت��ي م ��رزوق ال�غ��ان��م ل��دول��ة
االم ��ارات بجهود الرئيس الغانم في
تعزيز العالقات الثنائية بني البلدين

السيما البرملانية منها.
وأض � � � ��اف ان ال� �ط ��اق ��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
ال �ش �ب��اب �ي��ة ال� �ت ��ي ي �ح �م �ل �ه��ا ال��رئ �ي��س
ال�غ��ان��م وال�ج�ه��ود ال�ت��ي يبذلها باسم
دول � ��ة ال �ك��وي��ت ف ��ي ت �ع��زي��ز ال �ع�لاق��ات
الخليجية والعربية تدعو لالحترام
وال� �ت� �ق ��دي ��ر .وأك� � ��د امل � ��ر ان ال �ع�ل�اق��ات
البرملانية املتميزة ب�ين البلدين تعد
ام �ت��دادا للعالقات السياسية املتينة
ال �ت��ي ت�ج�م��ع االم � � ��ارات ب��ال �ك��وي��ت في
ظ��ل ال�ق�ي��ادة ال��رش�ي��دة لرئيس ال��دول��ة
ال �ش �ي��خ خ �ل �ي �ف��ة ب ��ن زاي� � ��د آل ن �ه �ي��ان

وأخ �ي��ه ح�ض��رة ص��اح��ب ال�س�م��و امير
الكويت الشيخ صباح االحمد الجابر
الصباح .وأوض��ح ان تلك العالقات ال
ت�ع��د ع�لاق��ات ج��دي��دة ول �ي��دة اللحظة
والساعة بل هي عالقات متجذرة منذ
ق ��رون ط��وي�ل��ة تمتد ع�ل��ى الصعيدين
ال� �ش� �ع� �ب ��ي وال � ��رس� � �م � ��ي م � �ش � �ي ��را ال ��ى
ت�ن��ام�ي�ه��ا امل �ت��واص��ل ط ��وال ال�س�ن��وات
املاضية.
وق ��ال امل ��ر ان ال �ع�لاق��ة ب�ي�ن مجلس
االم � ��ة ال �ك��وي �ت��ي وامل �ج �ل ��س ال��وط �ن��ي
االت� � �ح � ��ادي ت �ع ��د ع�ل�اق ��ة م �ث��ال �ي��ة ف��ي

ق��وت �ه��ا وت ��راب �ط �ه ��ا م �ب �ي �ن��ا ان� �ه ��ا م��ن
اف �ض��ل ع�ل�اق ��ات ال �ب��رمل��ان��ات ال�ق��ائ�م��ة
خ �ل �ي �ج �ي��ا وع ��رب � �ي ��ا .وأش� � � ��ار ال � ��ى ان
العالقات االماراتية-الكويتية توثقت
ب ��ال� �ه� �م ��وم وال � �ت � �ح� ��دي� ��ات امل �ش �ت��رك��ة
وت �ع �م �ق��ت رواب � �ط � �ه� ��ا ب��ال �ط �م��وح��ات
وال �ت �ط �ل �ع��ات امل ��وح ��دة ل ��دى ال�ب�ل��دي��ن
معربا عن امنياته للبلدين الشقيقني
حكومة وبرملانا وشعبا بدوام التقدم
والرخاء.

التعاون والتنسيق
سيظالن عنوان
العالقات بين
الكويت واإلمارات
هناك تطابق تام
في وجهات النظر
بين البلدين
ملف االرهاب أصبح
يشكل ظاهرة
مقلقة تستدعي
تعاونا اقليميا
ودوليا لمكافحته
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أحال اللجنة الوطنية الرياضية على الشباب والرياضة للدراسة

مجلس األمة يقر توصيات الرياضة
ويؤبن المخلد وصرخوه
متابعة سامح محمد
وعبده ابراهيم
وأيمن عبداهلل
أقر مجلس األمة في
جلسته العادية أمس
باإلجماع قانون حقوق
األشخاص ذوي اإلعاقة
المتضمن مزايا مالية
للمعاقين ومن يرعاهم
وأحاله على الحكومة.
وكان المجلس أقر في
بداية الجلسة توصيات
مقدمة من النواب
عقب جلسة مناقشة
أزمة إيقاف النشاط
الرياضي كما أبن فقيدي
الكويت عضو المجلس
التأسيسي والنائب
السابق يوسف المخلد
والنائب السابق د .ناصر
صرخوه.
ورفض رفع الحصانة
عن النائبين نبيل الفضل
وعبداهلل المعيوف كما
وافق على طلب اللجنة
المالية سحب التقريرين
بشأن قانون المناقصات
العامة والوكاالت
التجارية على أن يمهل
اللجنة شهرا إلنجاز
التقرير بشأنهما.
وإلى تفاصيل المضبطة:

الغانم :العم
المخلد وصرخوه
كانا مثالين
للقدوة في
االخالق والتعاون
مع الجميع
العمير :الحكومة
تشاطر المجلس
تأبين المخلد
وصرخوه اللذين
حافظا على استقرار
الوطن

رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم مرئسا جلسة أمس وبجواره النائبني عدنان عبدالصمد وكامل العوضي

اف � �ت � �ت� ��ح رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س األم � ��ة
م� � ��رزوق ال �غ��ان��م ال �ج �ل �س��ة ال �ع��ادي��ة
ال �ع �ل �ن �ي��ة ام � ��س ال � �ث �ل�اث ��اء ال �س��اع��ة
التاسعة والنصف.
م� ��رزوق ال �غ��ان��م :ال�ت�ص��وي��ت على
التوصيات املقدمة من النواب عقب
ج�ل�س��ة م�ن��اق�ش��ة ال��ري��اض��ة ون�ص��ت
التوصيات على ما يلي:
ع � �ل� ��ى ض� � � ��وء م� � ��ا أس � � �ف� � ��رت ع �ن��ه
م �ن��اق �ش��ة امل� �ج� �ل ��س ل � �ق� ��رار ال �ل �ج �ن��ة
األوملبية الدولية واالت�ح��اد الدولي
ل�ك��رة ال �ق��دم (ال�ف�ي�ف��ا) وغ�ي��ره�م��ا من
االت� �ح ��ادات وامل �ن �ظ �م��ات ال��ري��اض�ي��ة
وقف النشاط الرياضي لالتحادات
واألن��دي��ة ال��ري��اض�ي��ة بالكويت دون
وج��ه ح��ق وم��ا سبقه م��ن ت�ه��دي��دات
اربكت ممارسة النشاط.
وبالنظر الى ما عرض من وقائع
واس �ب��اب ل�ه��ذا االج ��راء ال�س��اف��ر غير
املبرر والفاقد لكل سند من القانون
أو الشرعية انه لم يأت من ف��راغ بل
م �ه��دت ال �ي��ه ودع� ��ت ال �ي��ه وس��ان��دت��ه
ول�ل�أس ��ف ش �ك��وى ات ��ت م��ن داخ��ل
ال�ك��وي��ت وع�ب��ر ت��دخ�لات وات�ص��االت
غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة م ��ن ال �ب �ع��ض ال��ذي��ن
ُي � �ف � �ت� ��رض ع �ل �ي �ه ��م ال � �ح � �ف� ��اظ ع �ل��ى
مكانة وحقوق دول��ة الكويت بحكم
ت�م�ث�ي�ل�ه��م ل �ه��ا ف��ي م �ج��ال��س ادارات
ه��ذه االت �ح��ادات ال��دول�ي��ة واملحلية.
والتي كان يجب عليها أداء األمانة
وال �ق �ي��ام ع�ل��ى ص�ح�ي��ح امل�س��ؤول�ي��ة.
وان ي �ن �ه �ض��وا دف� ��اع� ��ا وان� �ت� �ص ��ارا
ل �ب �ل��ده��م م ��ن ك ��ل ت �ه��دي��د أو إج� ��راء

ع�ل��ى غ�ي��ر س�ن��د أو س�ب��ب ي��ؤي��ده أو
ي �ب��رره م��ن س��وء اس�ت�ع�م��ال السلطة
وال� �خ ��روج ب �ه��ا ع��ن غ��اي �ت �ه��ا .ب��ل لم
ي �ق��ف االج � � ��راء ع �ل��ى وق� ��ف ال �ن �ش��اط
ب��ل ام�ت��د ليشمل ت��دخ�لا س��اف��را في
س �ي ��ادة ال �ك��وي��ت األم� ��ر ال� ��ذي يجب
ال��وق��وف ام��ام��ه وال �ت �ص��دي ل�ك��ل من
ح ��اول او ي �ح��اول ال�ن�ي��ل م��ن مكانة
ال� �ك ��وي ��ت وم �ص��ال �ح �ه��ا ال �ع �ل �ي��ا ف��ي
املحافل الدولية واالقليمية.
ومل��ا ك��ان الثابت فيما ع��رض من
وقائع ان هناك اي��ادي عابثة لعبت
دورها في دعم صدور قرار االيقاف
االم� ��ر ال� ��ذي ي�ت�ط�ل��ب ق �ي��ام امل�ج�ل��س
ع �ل��ى م �س��ؤول �ي��ات��ه س �ل �ط��ة شعبية
وتعالج مثل هذه االنحرافات
ُتراقب ُ
ومحاسبة ك��ل م��ن س��اه��م او ش��ارك
او ع �م ��ل ب �ط ��ري ��ق م �ب ��اش ��ر أو غ�ي��ر
م�ب��اش��ر ل�ل�إض ��رار ب�س�م�ع��ة ال�ك��وي��ت
ومكانتها .لذلك ووضعا لألمور في
صحيح نصابها واظ�ه��ارا للوقائع
واالحداث جلية واضحة امام الكافة
بكل املسؤولني عنها أو املتسببني
في حدوثها .وللتوثيق نتقدم نحن
املوقعني ادن��اه بطلب عرض التالي
ع �ل��ى امل �ج �ل��س امل��وق��ر ل�ي�ت�خ��ذ فيها
شأنه وهي:
اوال ال�ب��دء ال �ف��وري للتحقيق في
اسباب االيقاف:
اح� � ��ال� � ��ة امل � � ��وض � � ��وع ال� � � ��ى ل �ج �ن��ة
الشباب والرياضة لتتولى التحقيق
في ضوء كل ما جاء أو أثير بجلسة
ال �ي��وم وي�ت�ص��ل ب�ص��ور ق ��رار اي�ق��اف

النشاط ال��ري��اض��ي وتحديد ك��ل من
س��اه��م او ش� ��ارك او س �ع��ى داخ�ل�ي��ا
او خارجيا بطريق مباشر او غير
م�ب��اش��ر وأدى م��ا ق��ام ب��ه م��ن اع�م��ال
ال��ى ص��دور ق��رار االي �ق��اف اي��ا كانت
ص �ف �ت��ه او م��وق �ع��ه وع �ل��ى ان ت�ق��دم
اللجنة تقريرها ال��ى املجلس خالل
ثالثة اشهر متضمنا:
أ م� ��ا ان �ت �ه ��ت ال� �ي ��ه ال �ت �ح �ق �ي �ق��ات
مشفوعا برأيها وتوصياتها.
ب اقتراح ماهية االستراتيجيات
وال� �س� �ي ��اس ��ات ووض � ��ع امل �ق �ت��رح��ات
ال �ل��ازم � ��ة إلع � � � ��ادة ب � �ن� ��اء ال ��ري ��اض ��ة
ال �ك��وي �ت �ي��ة وان �ت �ش��ال �ه��ا م ��ن ال �ح��ال��ة
امل �ت��ردي��ة ال �ت��ي وص �ل��ت ال�ي�ه��ا خ�لال
اآلون� � � ��ة االخ � �ي � ��رة وت � ��راه � ��ا ال �ل �ج �ن��ة
م �ع��ال �ج��ة ل� �ل ��وض ��ع وم ��وص� �ل ��ة ال ��ى
م �ع��ال �ج��ة االع � �م� ��ال ال� �ت ��ي أدت ال��ى
حدوث املشكلة تأكيدا لعدم تكرارها
مستقبال.
وللجنة في ذلك كافة الصالحيات
التي تمكنها من انجاز اعمالها في
هذا الشأن وذلك وفقا ألحكام املادة
( )114م��ن ال��دس�ت��ور وامل� ��ادة ()147
من الالئحة الداخلية للمجلس.
ث ��ان �ي ��ا ق� �ي ��ام وزارة ال �خ��ارج �ي��ة
م � � ��ن خ � �ل � ��ال م � �س� ��ؤول � �ي � �ت � �ه� ��ا ع �ل ��ى
ت� �ن� �س� �ي ��ق ال � �س � �ي� ��اس� ��ة ال� �خ ��ارج� �ي ��ة
ل�ل��دول��ة وع�لاق��ات�ه��ا م��ع ال�ح�ك��وم��ات
وامل� � �ن� � �ظ� � �م � ��ات ال� � ��دول � � �ي� � ��ة ورع � ��اي � ��ة
مصالح الكويت بالتواصل الفوري
وم�خ��اط�ب��ة ك��اف��ة ال� ��دول وال�ص��دي�ق��ة
ف ��ي دع � ��وة واض� �ح ��ة ل �ل��وق��وف ام ��ام

القرار غير املسؤول واملخالف لكافة
ال �ق��وان�ي�ن واالت �ف ��اق ��ات وامل �ع��اه��دات
املنظمة للعالقة بني الدول االعضاء
واللجنة االوملبية الدولية واالتحاد
الدولي لكرة القدم (الفيفا) وغيرهما
من االتحادات واملنظمات الرياضية
وال �ع �م��ل ع �ل��ى ال �ت �ص��دي وال ��وق ��وف
امام مثل هذه االجراءات التعسفية.
ثالثا تكليف الشعبة البرملانية
ال�ق�ي��ام وف �ق��ا مل�ي�ث��اق�ه��ا امل �ب��ادرة ال��ى
ت �ص �ع �ي��د م ��وق ��ف االت � �ح� ��اد ال ��دول ��ي
بما يمثله من مخالفة لكل املبادئ
وال � �ق � �ي� ��م ال � �ت� ��ي ت� �ح� �ك ��م م �م ��ارس �ت ��ه
الختصاصاته ودعوة الدول اعضاء
ال �ش �ع��ب ال �ب��رمل��ان �ي��ة ف��ي ال �ب��رمل��ان��ات
امل�خ�ت�ل�ف��ة ال ��ى ال ��وق ��وف ال ��ى ج��ان��ب
الحق الكويتي الثابت في مواجهة
االج� ��راءات غير امل�ش��روع��ة لالتحاد
ال � � ��دول � � ��ي وال � � �ح� � ��د م� � ��ن ت� �ص ��رف ��ات ��ه
الخاطئة وال�ت��ي تستهدف تحقيق
ب �ع��ض امل� �ص ��ال ��ح ال �ش �خ �ص �ي��ة غ�ي��ر
املسؤولة او املقدر عواقبها.
راب � � �ع� � ��ا ق� � �ي � ��ام وزارة ال� �ش� �ب ��اب
وال � � ��ري � � ��اض � � ��ة وس � � ��ائ � � ��ر ال � �ج � �ه� ��ات
الحكومية ذات الصلة العمل ف��ورا
ع�ل��ى ات �خ��اذ االج � � ��راءات ال�ق��ان��ون�ي��ة
حيال كل من تورط بشكل مباشر او
غير مباشر ع��ن طريق االت�ص��ال او
العمل مستغال شخصه او منصبه
واي ��ا ك��ان م��وق�ع��ه ف��ي ال �ت��واص��ل مع
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المجلس وافق على سحب التقريرين وإعادتهما إلى اللجنة لمزيد من الدراسة

إمهال المالية شهرا إلنجاز تقاريرها
عن الوكاالت التجارية والمناقصات
تتمة المنشور ص04
امل �ن �ظ �م��ات ال��ري��اض �ي��ة ال ��دول� �ي ��ة او
االقليمية اضرارا بمصلحة الشباب
ال �ك��وي �ت��ي ع ��ن ط ��ري ��ق ال �س �ع��ي ال��ى
اي�ق��اف النشاط ال��ري��اض��ي بتضليل
وم � �ع � �ل� ��وم� ��ات غ� �ي ��ر ص �ح �ي �ح ��ة م��ن
خ�ل�ال تبني اذاع ��ة اخ �ب��ار وب�ي��ان��ات
واش ��اع ��ات ك ��اذب ��ة وم �غ��رض��ة ح��ول
اوض ��اع النشاط ال��ري��اض��ي بالبالد
األمر الذي نال من الدولة وهيبتها
واض� ��ر ب�م�ص��ال�ح�ه��ا ال �ق��وم �ي��ة على
ال��رغ��م م��ن ت��واف��ق ق��وان�ين ال��ري��اض��ة
ال�ك��وت�ي��ة م��ع ن�ظ��م اللجنة االومل�ب�ي��ة
الدولية واالتحاد الدولي لكرة القدم
(ال�ف�ي�ف��ا) وغ�ي��ره�م��ا م��ن االت �ح��ادات
واملنظمات الرياضية مما ينفي اي
ادع ��اء ب��وج��ود م�ث��ل ه��ذا ال�ت�ع��ارض
م �م ��ا ي �س �ت��وج��ب اخ � �ط� ��ار ال �ج �ه��ات
القضائية املختصة للتحقيق وفقا
ألحكام املادة ( )15من قانون الجزاء
رقم ( )16لسنة .1960
د .ع�ب��دال�ل��ه ال�ط��ري�ج��ي :م��وض��وع
 30ع �ض��وا مل �ع��اون��ة ل�ج�ن��ة ال�ش�ب��اب
وال ��ري ��اض ��ة ف �م��ن امل �ف �ت ��رض اح��ال��ة
التوصية الجديدة الى اللجنة.
د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي :رئ �ي��س
اللجنة بناء على التوصيات سيقوم
بدوره ولكن نحن كمقدمي االقتراح
حرصنا على ان يكون الرياضيون
وامل �خ �ت �ص��ون ق��ري �ب�ي�ن م ��ن ال�ل�ج�ن��ة
حتى ينتشلوا الوضع الرياضي من
ه��ذا ال �ت��ردي وع��زم�ن��ا ع�ل��ى انتشال
الرياضة واحلنا هذا املوضوع الى
اللجنة املختصة ول�ك��ن ن��ري��د ال��زام
اللجنة بالسماع الى كل غيور على
ال��ري��اض��ة وه ��م م ��وج ��ودون ف��ي كل
مجال ومنهم قانونيون يتعاملون
م��ع ال�ه�ي�ئ��ات ال��ري��اض�ي��ة ول�ك��ن ه��ذه
اض��اف��ة ملزمة ل�لإح��ال��ة ال��ى اللجنة
لتتخذ ما تراه مناسبا.
(م � ��واف � � �ق � ��ة ع � ��ام � ��ة ع � �ل� ��ى اح� ��ال� ��ة
التوصية الى اللجنة)
تأبين المخلد وصرخوه
مرزوق الغانم :تلقى اهل الكويت
ببالغ الحزن نبأ وفاة العم الفاضل
يوسف املخلد احد الذين حظوا بثقة
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي وه ��و م�ن��ذ ب��داي��ة
تمثيله للشعب كان مثاال للسياسي
املتسلح بالنضج وال�ح�ك�م��ة ُ
وب�ع��د
النظر لقد ك��ان ط��وال حياته داعيا
ال� ��ى ال �ت �ع��اض��د االج �ت �م��اع��ي ي�ض��ع
م �ص �ل �ح��ة ال � ��وط � ��ن ف� � ��وق ك � ��ل ش ��يء
ومتخلقا بأخالق الفروسية فأتقدم
بصادق العزاء ألسرة الفقيد الكبير
ونسأل الله ان يتغمد الفقيد بواسع

العمر :أتحدى
الحكومة أن تحزم
أمرها وتعرف
وزراء المستقبل

د .علي العمير

رح� �م� �ت ��ه وت �ل �ق �ي �ن��ا ب� �ب ��ال ��غ ال� �ح ��زن
واألس� ��ى ن�ب��أ وف ��اة ن��اص��ر ص��رخ��وه
اح��د ال�ب��رمل��ان�ي�ين امل�خ�ض��رم�ين وه��و
ح�ظ��ي ب �ش��رف تمثيل االم ��ة بثالثة
فصول تشريعية وكان الفقيد قدوة
في اخالقه ومناقبه وك��ان حريصا
على التعاون مع الجميع.
د .علي العمير :الحكومة بدورها
تشاطر املجلس بتأبني العم الراحل
يوسف املخلد فقد كان وفيا لوطنه
وشعبه وش��ارك ف��ي تأجيل الحياة
الدستورية وأحد واضعي الدستور
ون�ش��اط��ر املجلس بتأبني د .ناصر
صرخوه فقد كان مساهما بأخالقه
وح��ري�ص��ا ع�ل��ى ال �ت �ع��اون وال�ح�ف��اظ
على الوطن واستقراره نسأل لهما
الرحمة الواسعة للفقيدين.
د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة :ن �ح��ن ن�ع��زي
اث�ن�ين م��ن ال �ن��واب السابقني اللذين
ك � ��ان ل �ه �م��ا دور ك �ب �ي��ر ف� ��ي ارس � ��اء
دعائم الديمقراطية وبحكم زمالتي
ل�ل��دك�ت��ور ن��اص��ر ص��رخ��وه ف�ق��د ك��ان
يمتلك اداء متميزا وعلميا واخذ الله
امانته في جامعة الكويت في املوقع
ال��ذي خ��دم منه الكويت ونتمنى ان
يتخلق الجميع بأخالقه.
م� ��رزوق ال �غ��ان��م :ه �ن��اك ق ��رار ب��أن
ي�م�ث��ل ال��رئ �ي��س ال� �ن ��واب وان يمثل
الوزير الحكومة فأرجو االكتفاء.
كشف الرسائل
• رس� ��ال� ��ة م� ��ن ح� �ض ��رة ص��اح��ب
ال� �س� �م ��و أم� �ي ��ر ال � �ب�ل��اد ي �ع �ب��ر ف�ي�ه��ا
ع��ن ش �ك��ره وت �ق��دي��ره ل�ه��دي��ة رئ�ي��س
م �ج �ل��س األم � ��ة وال� �ت ��ي ك ��ان ��ت م�ح��ل
قبوله واعتباره.
• رس� � ��ال� � ��ة م� � ��ن رئ� � �ي � ��س ل �ج �ن��ة
ال � � �ش� � ��ؤون امل� ��ال � �ي� ��ة واالق � �ت � �ص ��ادي� ��ة
يطلب فيها سحب تقريري اللجنة

سعدون :الوكاالت
التجارية في كثير
من الدول تم
إلغاؤها ألنها
بمنزلة احتكار

د .عبدالله الطريجي

ال� � � �س � � ��ادس ع � �ش� ��ر ب� � �ش � ��أن ت �ن �ظ �ي��م
ال � � ��وك � � ��االت ال � �ت � �ج� ��اري� ��ة وال � �ت ��اس ��ع
والعشرين بشأن املناقصات العامة
املدرجني على ج��دول االعمال ملزيد
من الدراسة.
• رسالة من رئيس لجنة حماية
االم��وال العامة يؤكد فيها ض��رورة
م ��راع ��اة م�ج�م��وع��ة م ��ن ال�ت��وص�ي��ات
عند قيام الحكومة ببيع الشركات
ال�ت��اب�ع��ة ل�ه��ا او ال�ت��ي ت�س��اه��م فيها
بصورة مباشرة او غير مباشرة.
• رس � ��ال � ��ة م � ��ن رئ � �ي� ��س ال �ل �ج �ن��ة
االس � �ك� ��ان � �ي� ��ة ي� �ط� �ل ��ب ف� �ي� �ه ��ا اح ��ال ��ة
بعض االق�ت��راح��ات بقوانني املرفقة
ال � ��ى ل �ج �ن��ة ال� � �ش � ��ؤون ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة
وال � �ق� ��ان� ��ون � �ي� ��ة إلب � � � � ��داء ال � � � � ��رأي ف��ي
الصياغة القانونية واع��ادت�ه��ا الى
اللجنة طبقا لنص امل��ادة ( )101من
الالئحة الداخلية.
د .عبدالحميد دش �ت��ي :ال��رس��ال��ة
ال� � � ��واردة م ��ن رئ �ي��س ل �ج �ن��ة ح�م��اي��ة
االم��وال العامة مهمة فهناك خشية
ف��ي التفريط ف��ي ش��رك��ات الحكومة
وام�لاك�ه��ا العقارية وه��ي متضمنة
ع��دة توصيات رائ�ع��ة اي�ق��اف جميع
ع�م�ل�ي��ات ب�ي��ع ال �ش��رك��ات واالراض ��ي
امل �م �ل��وك��ة ل �ل��دول��ة ال �ت��اب �ع��ة ل �ل��دول��ة
وارى امل ��واف � �ق ��ة ع �ل ��ى م� ��ا ورد ف��ي
الرسالة.
• رس��ال��ة م��ن اللجنة االسكانية
ت�ط�ل��ب ف�ي�ه��ا االق� �ت ��راح ��ات ب�ق��وان�ين
امل ��درج ��ة ع �ل��ى ج� ��دول اع �م��ال �ه��ا ال��ى
ال �ل �ج �ن��ة ال �ت �ش��ري �ع �ي��ة .ف��امل�ق�ت��رح��ات
االس� �ك ��ان� �ي ��ة م �ه �م��ة ف �ه �ن��اك ك� ��م م��ن
امل �ق �ت��رح��ات ت �ق��دم��ت ب �ه��ا وه� ��ي في
ش��أن اي �ج��ارات ال�ع�ق��ارات واقترحنا
بتشكيل لجنة م��ن ال�ب�ل��دي��ة وك��ذل��ك
تفعيل قانون حماية املستهلك ألنه
ال يمكن ان نسكت عن الغالء الفاحش

ف��ي اس �ع��ار ال �ع �ق��ارات واالي� �ج ��ارات
ال ن� ��ري� ��د ان ي � �ك� ��ون م� ��ال� ��ك ال �ع �ق ��ار
سيفا مصلتا على رق��اب املواطنني
وك��ذل��ك اي�ق��اف التأجير ف��ي مساكن
السكن ال�خ��اص وت�ع��دي��ل اخ��ر وهو
مقترح بناء بيوت وشقق بواسطة
ال � �ش� ��رك� ��ات امل �ت �خ �ص �ص ��ة وت� �ح ��دد
سقف االي �ج��ار  250دي �ن��ارا واذا ما
رفعت قيمة ب��دل االيجار تؤخذ من
هذه االيجارات .وكل البنايات التي
ت�ط��رح�ه��ا وزارة االس� �ك ��ان س �ت��ؤول
بعد  25سنة وبالتالي يكون هناك
كم من العقارات وكذلك انشاء مدينة
صباح األح�م��د املتطورة وارج��و ان
نعطيها صفة االستعجال.
ف� �ي� �ص ��ل ال� � ��دوي � � �س� � ��ان :ن� ��ري� ��د ان
نتحني هذه الفرصة لتأكيد محبتنا
ووف��ائ�ن��ا ووالئ �ن��ا ل�ص��اح��ب السمو
ع�ل��ى ض��وء م��ا يلقيه م��ن توصيات
وت��وج �ي �ه��ات ل�ن��ا ف �ه��ذا ال�ب�ل��د ام��ان��ة
نحملها ع�ل��ى اع�ن��اق�ن��ا وت��وص�ي��ات
سموه ستحقق الرخاء للجميع اذا
نفذناها.
ان ��ا م��ن أش ��د امل�ع�ج�ب�ين بسياسة
االم� �ي ��ر ف ��ي ال� ��داخ� ��ل وال � �خ� ��ارج ف��ي
ال ��داخ ��ل ب �ع��د ع ��ام  2012وم ��ا تبعه
من موجة الربيع العربي ومقولته
«ضاعت إال» اختلفنا او اتفقنا مع
الحكومة تبقى انها تنفذ توجيهات
صاحب السمو.
واألم��ن ف��ي الكويت مستتب وان
الحكومة جادة في مواجهة االزمات
ال� �ت ��ي ن �م��ر ب �ه��ا وب ��ات ��ت ال �ح �ك��وم��ة
مختلفة ع��ن ذي ق�ب��ل ال �ك��وي��ت ع��ام
 2015اك� �ث ��ر ام� ��ان� ��ا م� ��ن  2015ول��م
ي �ك��ن ل�ي�ت�ح�ق��ق ذل ��ك اال ب�ف�ض��ل ال�ل��ه
وح�ك�م��ة ص��اح��ب ال�س�م��و  .ص��اح��ب
السمو حكيم العرب وحكيم الشرق
االوس � ��ط وج �ن��ب ال �ك��وي��ت ال �ح��روب

وال�ب��ؤر املتوترة فعلينا ان ننصاع
ال ��ى س �م��وه ون �ت��رك ش ��أن ال�س�ي��اس��ة
ال �خ��ارج �ي��ة ل �س �م��وه .وم� ��ن ي�ت��دخ��ل
ف��ي ش��أن السياسة ال�خ��ارج�ي��ة يؤد
ال � ��ى ال � �ض� ��رر ب��ال �ك��وي��ت ول �ن �ح �ت��رم
خيارات صاحب السمو اذكر بحكم
امل�ح�ك�م��ة ال��دس �ت��وري��ة ف��ي امل� ��ادة 99
م ��ن ال ��دس �ت ��ور وان � ��ه ل �ي��س م ��ن حق
النائب التدخل في الشأن السياسي
ال �خ��ارج��ي .م�ق�ط��ع ف�ي��دي��و لشخص
هاجم الكويت وهاجم دولة صديقة
وظ �ه��ر ان ��ه ل �ي��س ن��ائ �ب��ا س��اب �ق��ا وال
حاليا.
بيع الشركات واألصول
ج �م��ال ال �ع �م��ر :ب��ال�ن�س�ب��ة ل��رس��ال��ة
ل�ج�ن��ة ح�م��اي��ة امل ��ال ال �ع��ام منهجية
ه �ي �ئ��ة االس �ت �ث �م��ار ت �م �ث��ل اخ �ت��راق��ا
ل�ف�ل�س�ف��ة خ �ط��اب��ات ص��اح��ب السمو
 ٪ 60م � ��ن اي � ��رادات� � �ن � ��ا ت �ن �خ �ف��ض
واي��رادات �ن��ا  ٪ 09منها ه��ي النفط
ل�ك��ن االي � ��راد اآلخ ��ر وه ��و ال�ف��وائ��ض
ف� ��ي ه �ي �ئ��ة االس� �ت� �ث� �م ��ار واالخ� � � ��وان
ي� �ت� �ص ��رف ��ون ف �ي �ه ��ا دون رؤي� � � ��ة او
اس � �ت ��رات � �ي � �ج � �ي ��ة ل� �ب� �ي ��ع ال � �ش� ��رك� ��ات
واالصول.
ه��ل ه �ن��اك ات �ج��اه للخصخصة؟
وم� ��ا م �ع��اي �ي��ر ب �ي��ع ال� �ش ��رك ��ات م�ث��ل
امل��واش��ي وغيرها وه��ذا يجرنا الى
ال�ع�ج��ز ف��ي امل�ي��زان�ي��ة ل�ل�ع��ام الحالي
بقيمة  8مليارات دينار والحكومة
ع ��اج ��زة ع ��ن س ��د ه� ��ذا ال �ع �ج��ز وأي
حلول مالية الهدف منها استفادة
البنوك او بعض املؤسسات املالية
ع �ل��ى ح� �س ��اب امل� � ��ال ال � �ع� ��ام ف �س��وف
يحاسب وزير املالية .وجهنا اسئلة

التتمة ص06

الطريجي :لماذا
تبيع الحكومة
الشركات الرابحة
في ظل انخفاض
النفط والعجز في
الميزانية؟
الحويلة :توفير
الرعاية التعليمية
والصحية لذوي
اإلعاقة
حمدان العازمي:
لماذا تحرم
أم المعاق
من الراتب إذا
تعدت  55عاما
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مخاوف نيابية من بيع الحكومة
لشركاتها وأراضيها وأمالكها العقارية
تتمة المنشور ص05
ل� �ن� �ع ��رف م �ن �ه �ج �ي��ة ال� �ح� �ك ��وم ��ة ف��ي
الحفاظ على امل��ال ال�ع��ام .الحكومة
اص �ب �ح��ت ف ��ي وض� ��ع ق ��ص ول �ص��ق.
كيف تدير الحكومة ه��ذه البلد في
ح ��ل ال �ت��وت��ر االق �ل �ي �م��ي وان �خ �ف��اض
اس � �ع� ��ار ال� �ن� �ف ��ط .ال �ح �ك ��وم ��ة ل��دي �ه��ا
م�ش�ك�ل��ة ال ت �ع��رف ان ت �خ��رج وزي ��را
او تعني وزي ��را .فهل ه��ذه منهجية
ادارة بلد م��ا يخيفني كيفية ادارة
الحكومة للبلد وات�ح��دى الحكومة
ان ت �ع �ل��م م ��ن ه ��م وزراء امل�س�ت�ق�ب��ل
ف�ل�ت�ح��زم ام��ره��ا وت �ع��رف التشكيل
الصحيح للحكومة ف�ه��ي ف��ي وق��ت
ليس به مجال للهرج.
س � � �ع� � ��دون ح � � �م� � ��اد :ب� �خ� �ص ��وص
امل � �ن ��اق � �ص ��ات ال � �ع� ��ام� ��ة وال � ��وك � ��االت
نعم فعال يجب ان ي�ع��اد النظر في
ال�ق��ان��ون�ين لتصحيح ال�خ�ل��ل كثرت
التجاوزات والتعدي على املال العام
م��ن قبل لجنة امل�ن��اق�ص��ات املركزية
ف�ه��ي ت��رس��و ع�ل��ى امل �ن��اق��ص ال�ث��ال��ث
وال ��راب ��ع م ��ن دون اس �ب��اب ف�ل�ن�ع��دل
ال�ق��وان�ين بحيث اس�ت�ي�ف��اء ال�ش��روط
وامل�ع��اي�ي��ر واالس �ع ��ار وت��رس��و على
ه� ��ذه ال �ش ��رك ��ة .وط �ل �ب��ت ن �س �خ��ة من
م�ح��اض��ر ال�ل�ج�ن��ة ال�ف�ن�ي��ة ف��ي وزارة
االش �غ��ال وتغيير ال�ت�ص��وي��ت االول
بالرفض للجنة املناقصات وغيرت
ت �ص��وي �ت �ه��ا .وال� ��وك� ��االت ال �ت �ج��اري��ة
ف ��ي ك �ث �ي��ر م ��ن ال � � ��دول ت ��م ال �غ��اؤه��ا
ألن��ه بمثابة احتكار وامل�ل��ك سلمان
بن عبدالعزيز اول ما تسلم الحكم
الغى الوكاالت حتى تكون املنافسة
ش ��ري �ف ��ة .ل �ك��ن ع �ن��دن��ا ف ��ي ال �ك��وي��ت
ن �ك� ّ�ي��ف ال� �ق ��ان ��ون ب� �ن ��اء ع �ل��ى ه��وى
ال��وك�ي��ل وال�غ��رف��ة تشجع على كثرة
ال ��وك�ل�اء وال ب ��د م ��ن ال �غ ��اء ال��وك�ل�اء
ال� � ��دول االخ� � ��رى ت �ت �ف��ق م ��ع ال �ش��رك��ة
االص ��ل األم م�ب��اش��رة فعندنا مطار
دب ��ي وم �ط��ار اب��وظ �ب��ي ان �ظ ��روا ال��ى
تكلفته والوقت الذي نفذ فيه.
د .ع�ب��دال�ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :ال��رس��ال��ة
ال��واردة من لجنة حماية املال العام
وزي��ر امل��ال يحذر م��ن ال��وض��ع املالي
ل �ل��دول��ة ون �ح �ت��رم ه ��ذا ال�ت�ح��ذي��ر اذا
كانت نية ملحاربة هذا الفساد نحن
ف ��ي ال �ل �ج �ن��ة ك �ت�ب�ن��ا رس ��ال ��ة ب�ع��دم��ا
وج��دن��ا تالعبا وتحايال م��ن بعض
املتنفذين في الدولة فشركة تعليم
ال�س�ي��ارات تحول عقدها م��ن تعليم
الى مخازن وتغير سعرها وتفاجأنا
ب �ب �ي��ع ش ��رك ��ة امل �ن �ت �ج��ات ال ��زراع �ي ��ة
ب �م ��ا ي � �ق� ��ارب  8م�ل�اي�ي�ن واص ��ول �ه ��ا
 15م � �ل � �ي� ��وان� ��ا وب � ��اع � ��وه � ��ا ل� ��واف� ��د
وال��واج�ه��ة واح��د كويتي واول ق��رار
ط��رد امل��وظ�ف�ين الكويتيني .ودي��وان
امل �ح��اس �ب��ة ب �ع��ث رس ��ال ��ة للمجلس
للتريث ف��ي بيع الشركات اململوكة

العبداهلل:
الحكومة ترغب
أن تواكب ما يصدر
عن المجلس من
توصيات

جمال العمر

ل �ل��دول��ة ورئ �ي��س ه�ي�ئ��ة االس�ت�ث�م��ار
ي�ق��ول س��وف نبيع ش��رك��ة امل�ع��ارض
رأس�م��ال�ه��ا  3م�لاي�ين واص��ول �ه��ا 27
مليونا منها  11مليونا ودائ��ع و3
في البنك و 8ماليني مبان وحققت
ارباحا  18مليونا وايرادها اكثر من
 ٪ 12وش��رك��ة م��اك��دون��ال��دز مؤجرة
ب�ـ  36ال��ف سنويا وارض امل�ع��ارض
س�ع��ر م�ت��ره��ا امل��ؤج��ر ب �ـ  250فلسا.
واآلن ن �س��أل ال �ح �ك��وم��ة مل� ��اذا تبيع
الشركات الرابحة؟ في ظل انخفاض
النفط والعجز في امليزانية وندري
ان ه �ن ��اك ح��رام �ي��ا غ �ي��ر ال��رج �ع��ان.
ي �ج��ب ع �ل��ى وزي� ��ر امل��ال �ي��ة ان ي��وق��ف
موظفي الهيئة العامة لالستثمار
عند حدهم وحجمهم.
د .ي ��وس ��ف ال� ��زل� ��زل� ��ة :ال� ��وك� ��االت

الشيخ محمد العبدالله

وامل�ن��اق�ص��ات م �ش��روع��ان بقانونني
ك ��ان ��ا ع �ل��ى ج� � ��دول اع � �م ��ال ال�ل�ج�ن��ة
املالية منذ  4س�ن��وات وف��ي ك��ل مرة
ت��أت��ي ل�ل�م�ج�ل��س ث��م ي �ت��م سحبهما
وب� � �ع � ��د وض� � �ع � ��ت ال� �ل� �ج� �ن ��ة ال� ��وق� ��ت
ال�ك��اف��ي وق ��دم ال�ت�ق��ري��ران م�ن��ذ فترة
واشعبناهما نقاشا واذا كان هناك
فيهما نقص في التشريعني من حق
رئ �ي��س ال�ل�ج�ن��ة ان ي�س�ح�ب�ه�م��ا لكن
ب �ش��رط اع��ادت �ه �م��ا ال ��ى امل�ج�ل��س في
مدة اسبوعني ألننا بحاجة اليهما
اآلن.
ف�ي�م��ا ي�خ��ص ال�ل�ج�ن��ة االس�ك��ان�ي��ة
باحالة االقتراحات الى التشريعية
ح �ت��ى ت�ع�ي��د ص�ي��اغ�ت�ه��ا أي اق �ت��راح
بقانون يحال الى التشريعية للنظر
ف ��ي ص �ي��اغ �ت��ه ودس� �ت ��وري� �ت ��ه وه ��ذا

ما تم فعال من التشريعية وال ارى
س �ب �ب��ا ف ��ي اع � ��ادة االق� �ت ��راح ��ات ال��ى
ال�ل�ج�ن��ة ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة ف��أرج��و سحب
طلب اللجنة االس�ك��ان�ي��ة واالن�ت�ه��اء
م ��ن ه ��ذه االق� �ت ��راح ��ات ف ��ي ال�ل�ج�ن��ة.
وان � ��ا م ��ع أي ام� ��ر ي��دع��و للتحقيق
ف��ي أي ام��ر او تعد على امل��ال العام
ل�ك��ن ع�ن��دم��ا ن�ت�ك�ل��م ع��ن االس�ت�ث�م��ار
فليس م��ن ال �ص��واب ان نقيد أي��دي
الجهة املعنية في هيئة االستثمار
او نوقف أي تصرف في استثمارات
ال�ك��وي��ت بحجة ان ه�ن��اك مخالفات
ألن من املمكن ان تأتي فرصة للبيع
وال �ش��راء ول�ن�ح��دد م��ن ه��و املخالف
ولنحدد املسؤولية واملحاسبة.
مبارك الحريص :أثني على كالم
د .يوسف الزلزلة ألن اعادة التقارير

الفقيد قدم أروع األمثلة في حب الكويت وأهلها

الخرينج يقترح إطالق اسم يوسف
المخلد على أحد شوارع الكويت

ن �ع��ى ن��ائ��ب رئ �ي��س مجلس
األم � ��ة م� �ب ��ارك ب �ن �ي��ه ال �خ��ري �ن��ج
امل �غ �ف��ور ل��ه ب � ��أإذن ال �ل��ه ت�ع��ال��ى
ال � �ع� ��م ي ��وس ��ف خ ��ال ��د امل �خ �ل��د
ع� �ض ��و امل� �ج� �ل ��س ال �ت��أس �ي �س��ي
ون ��ائ ��ب رئ� �ي ��س م �ج �ل��س األم ��ة
ل �ل �ف �ص��ل ال �ت �ش ��ري �ع ��ي ال �ث��ال��ث
 ١٩٧٥ -١٩٧١وع �ض��و مجلس
األم� ��ة ل �ع��دة ف �ص��ول تشريعية
ع�م��ل خ�لال�ه��ا ال�ف�ق�ي��د ب�ك��ل جد
وإخ � � � �ل � � ��اص واض � � � �ع� � � ��ا ن �ص ��ب
عينيه املصلحة العليا للكويت
وأه �ل �ه��ا م �ق��دم��ا أروع األم�ث�ل��ة
ف ��ي ح ��ب ال �ك��وي��ت وأه �ل �ه��ا من
خ �ل��ال ع �م �ل��ه ال� �ب ��رمل ��ان ��ي ال ��ذي

ق � � ��دم م � ��ن خ�ل��ال� ��ه ال� �ك� �ث� �ي ��ر م��ن
ال �ق��وان�ين واألع �م ��ال ال�ب��رمل��ان�ي��ة
التي ستبقى خالدة في ضمير
الشعب الكويتي.
وأك � ��د ال �خ��ري �ن��ج أن للفقيد
الكبير دورا في إعداد الدستور
من خالل عضويته في املجلس
التأسيسي مساهما ومشاركا
بكل روح وطنية ف��ي نقاشات
وإع ��داد ال��دس�ت��ور والتصويت
ع �ل �ي��ه ل� �ت� �خ ��رج ه � ��ذه ال��وث �ي �ق��ة
ال��وط �ن �ي��ة ال �ت��ي ي �ع �ت��ز ب �ه��ا كل
الشعب الكويتي مفتخرا بها
وب��ال��رج��ال ال��ذي��ن أع��دوه��ا من
اجل الكويت وشعبها.

وان �ط�لاق��ا م��ن ه ��ذه األع �م��ال
الجليلة ال�ت��ي ق��ام بها املغفور
ل� ��ه ب � � ��إذن ال� �ل ��ه ت� �ع ��ال ��ى اق� �ت ��رح
إطالق اسم املغفور له بإذن الله
ت �ع��ال��ى ي��وس��ف خ��ال��د امل�خ�ل��د
ع�ل��ى اح ��د ال �ش ��وارع الرئيسية
أو اح� ��د م ��راف ��ق ال ��دول ��ة وذل ��ك
تخليدا ل��ذك��راه العطرة وحتى
يكون نبراسا وق��دوة لألجيال
ال � � �ق� � ��ادم� � ��ة ف � � ��ي ح � � ��ب ال � ��وط � ��ن
والتفاني من اجله.

الى اللجنة تعرقل عمل اللجنة ألن
ال�ت�ق��اري��ر ص ��ادرة اص�لا ع��ن اللجنة
التشريعية.
ال �ش �ي��خ م�ح�م��د ال �ع �ب��دال �ل��ه :فيما
يخص الرسالة الثالثة ونظرا لعدم
وج��ود وزي��ر املالية ونطلب تأجيل
النظر في الرسالة ليستطيع الوزير
ان يبني وجهة نظر هيئة االستثمار
وال�ح�ك��وم��ة ت��رغ��ب ان ت�ت�م��اش��ى مع
ما يصدر عن املجلس من توصيات
واذا كانت هناك فرصة لبيع عقار
او ع� ��ائ� ��د ك �ب �ي��ر ف ��اح� �ت ��رام ��ا ل �ه��ذه
التوصية فلن نستطيع ذلك وارجو
تأجيل الرسالة او تسجل الحكومة
تحفظها عليها.
ع �ب��دال �ل��ه ال �ت �م �ي �م��ي :ن �ظ��را ل�ع��دم
اك�ت�م��ال ال�ن�ص��اب ي��ؤج��ل التصويت
على الرسائل.
بند األسئلة
• س � ��ؤال ال �ن ��ائ ��ب د .خ �ل �ي��ل أب��ل
لوزير التربية بشأن تكلفة الطالب
م� ��ن م ��رح� �ل ��ة ري � � ��اض االط� � �ف � ��ال ال ��ى
الثانوية العامة.
د .خليل أب��ل :سألت السؤال ايام
ال��وزي��ر ن��اي��ف ال�ح�ج��رف وج��اوب�ن��ي
االخ احمد املليفي واتحدث االن في
وج��ود الدكتور بدر العيسى .اليوم
افضل م��درس��ة ل��ري��اض االط�ف��ال في
ال�ك��وي��ت ك��م تكلف ول��ي االم ��ر؟ ول��و
ق� ��ارن� ��ا ه � ��ذه امل� ��درس� ��ة م� ��ع م � ��دارس
وزارة ال� �ت ��رب� �ي ��ة ف �ل��ا م � �ق ��ارن ��ة م��ن
حيث مخرجات التعليم واملعلمني
واملناهج واالنشطة .الدولة املتطورة
ل��م ت�ت�ط��ور ب��امل�ب��ان��ي وال �ج �س��ور بل
ببناء البشر وتنمية االن�س��ان كلفة
ال �ط��ال��ب ف ��ي ري � ��اض االط� �ف ��ال على
ال��دول��ة  4654دي �ن��ارا س�ن��وي��ا ال�ي��وم
وص � �ل� ��ت  5000واف� � �ض � ��ل م ��درس ��ة

التتمة ص07

أبل :تكلفة
الطالب في رياض
األطفال وصلت الى
 5آالف دينار إما
أن نخفضها وإما
نغلقها
العيسى :لست
راضيا عن التعليم
النوعي فتكلفته
أكثر ومعلموه غير
متخصصين
الرويعي :ردود وزير
التربية عن أسئلتي
مضيعة للوقت
وسوف يحاسب
العمير :سنزيل 29
قسيمة زراعية
في الوفرة بسبب
السكك الحديدية
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استنكار نيابي من عدم ردود الوزراء
على األسئلة وتهديدات بالمحاسبة
تتمة المنشور ص06
خ��اص��ة ت��أخ��ذ  3000دي �ن��ار ف��إم��ا ان
ن �خ �ف��ص ال �ك �ل �ف��ة او ن �غ �ل��ق م� ��دارس
رياض االطفال .عيالنا اليوم عندما
تقول له أنشد النشيد الوطني يقول
«وطني حبيبي» الخلل في منظومة
ال�ت�ع�ل�ي��م وخ �ل��ل ك�ب �ي��ر ي �ح �ت��اج ال��ى
ن�ظ��رة استراتيجية ج��دي��دة واع��دك
ان��ه خ�ل�ال اش�ه��ر س��وف اس��أل��ك عما
ق ��دم ��ه ه � � ��ؤالء ال � �ج� ��دد وم � ��ا ال �ن �ق �ل��ة
ال �ن��وع �ي��ة ال �ت��ي ح �ق �ق��وه��ا؟ التعليم
الديني كلفة الشخص الواحد 7000
دي � �ن� ��ار ه� ��ل ه � �ن ��اك خ� �ط ��ة واض� �ح ��ة
للتعليم عندنا؟ اذا كانت مثل هذه
الكلفة بهذا الشكل فإما ان نرفع من
م�س�ت��وى التعليم او نغلق م��دارس
رياض االطفال وهذه املدارس.
هناك عناصر سيئة في منظومة
ال�ت�ع�ل�ي��م ال � ��ذي ه ��و أه� ��م م �ج��ال من
مجاالت تنمية الدول.
 وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة وزي � ��ر ال�ت�ع�ل�ي��مالعالي د .بدر العيسى :فيما يتعلق
بالتكلفة فالتعليم دائما مكلف في
ك ��ل ال � ��دول وامل� �ق ��ارن ��ة ب�ي�ن ال�ت�ع�ل�ي��م
ال� �خ ��اص وال �ح �ك��وم��ي ف �ه �ن��اك ع��دة
ج��وان��ب ل�ح�س��اب التكلفة م��ن حيث
ك ��ادر امل�ع�ل�م�ين وم �س��اح��ة االراض ��ي
وال �خ��دم��ات ال �ت��ي ت�ق��دم�ه��ا امل��درس��ة
وامل � � ��دارس ال �خ��اص��ة امل� �ع ��دالت بها
مختلفة ،وم��ن يقدم خدمات عاملية
ف��ال�ت�ك�ل�ف��ة اي �ض��ا ع��ال �ي��ة ون �ح��ن في
ال � � � ��وزارة ك� � ��ادر امل �ع �ل �م�ي�ن اك� �ث ��ر م��ن
م� �ع� �ظ ��م امل� � � � � ��دارس ال � �خ� ��اص� ��ة وام � ��ا
ب��ال�ن�س�ب��ة ل �ل �م �ع��ام�لات امل��وق �ع��ة من
ال��وزي��ر وال تمشي ب��ال��وزارة فهناك
متخصصون ف��ي ال� ��وزارة يقومون
ب��ال�ت�ن�س�ي��ق ل�ل�ن�ق��ل م��ن م��درس��ة ال��ى
م ��درس ��ة او ادارة ال� ��ى ادارة وه ��ذا
كله يعرفه املوظف اكثر من الوزير.
وطلب النقل يؤدي الى التكدس.
 د .خ�ل�ي��ل أب ��ل :ال �ت �ك��دس معناهس ��وء ت�ن�س�ي��ق ف ��ي ال � � ��وزارة وه �ن��اك
نسمع بعض االه��وال عن املوظفني
ك��أن �ه��ا ع � ��زب خ ��اص ��ة ل� �ه ��م ،اج �ل��س
ي� ��ا وزي � � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ،م� ��ع امل �ع �ل �م�ين
وامل�ع�ل�م��ات وس ��وف تسمع االه ��وال
 18716دي � � �ن� � ��ارا ت �ك �ل �ف ��ة ال �ت ��رب �ي ��ة
ال�خ��اص��ة ،ه��ل ان��ت راض عنها ،وال
احد مثبت كمدير وليسوا مختصني
في التربية الخاصة .هكذا نتعامل
مع التعليم في دولة الكويت.
 وزي � ��ر ال �ت��رب �ي��ة ب� ��در ال �ع �ي �س��ى:ب��ال �ن �س �ب��ة ل �ل �ت �ع �ل �ي��م ال� �ن ��وع ��ي ،ف�لا
ارض��ى عن التعليم النوعي فمعظم
امل �ع �ل �م�ي�ن ف� �ي ��ه غ� �ي ��ر م�ت�خ�ص�ص�ين
وت�ك�ل�ف�ت��ه اك �ث��ر م��ن ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ام،
واهتمامنا س��وف يتركز على هذا
القطاع وكذلك القطاع الخاص.
• سؤال النائب د .عودة الرويعي
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عاشور :جمع
التبرعات بصورة
غير قانونية أمر
مرفوض وتخرج
أموال لدعم جهات
غير معروفة

د.عودة الرويعي

ل � ��وزي � ��ر ال� �ت ��رب� �ي ��ة ب � �ش� ��أن ال�ل�ائ �ح ��ة
املنظمة لالبتعاث خارج البالد.
 د .عودة الرويعي :الجواب الذيج��اء ن��ي ع �ب��ارة ع��ن ص�ف�ح��ة واح ��دة
فقط ،وهو من نوعية الردود التي ال
تحمل شيئا ومضيعة الوقت وهذا
االم ��ر س��وف ي�ح��اس��ب عليه ال��وزي��ر
مستقبال وال ��رد ل��م يكن م��ن ال��وزي��ر
الحالي.
اسئلتنا من املفترض الرد عليها
ب�ك��ل اح �ت��رام ومهنية اي منطق ان
يحول طالب مبتعث من بريطانيا
ال � ��ى االردن ب �س �ب��ب ك� �ث ��رة ال� � ��زالزل
ولالسف هذه ردود الوزراء التعليم
ب��رب�س��ة وال� ��رد ب��رب�س��ة وس �ب��ب آخ��ر
م��ن امل�م�ل�ك��ة امل �ت �ح��دة ال ��ى االم � ��ارات
والسبب آخر كثرة الزالزل.
اغ �ل��ب ال�ط�ل�ب��ة ال��ذي��ن يتعرضون
ملشكالت في بلد االبتعاث يعاقبون
ع �ن��دم��ا ي �ط �ل �ب��ون ال �ن �ق��ل او ت�غ�ي�ي��ر
ال�ت�خ�ص��ص ،ه ��ذا ام ��ر دس �ت��وري ان

لقطة عامة من جلسة أمس

عادل الخرافي

يأخذ الطالب فرصة اخرى.
ن� � ��ري� � ��د ان ن � � �ع� � ��رف امل � �ش � �ك�ل��ات
الحقيقية للطالب هل في الهجرة او
التحويل او قبول الطلبة او غيرها!!
ي �ج��ب ع �م��ل دورة داخ� � ��ل وزارة
ال �ت��رب �ي��ة ووزارة ال�ت�ع�ل�ي��م ال �ع��ال��ي،
وي� �ف� �ت ��رض ان ي� �ك ��ون ال �ت �ع �ل �ي��م ه��و
االس � �ت � �ث � �م� ��ار ال �ح �ق �ي �ق ��ي وت� �ط ��وي ��ر
االن � �س� ��ان وت� �ط ��وي ��ر ال �ب �ش��ر ول �ي��س
ال� �ب� �ن ��اء وال� �ح� �ج ��ر ون� �ط ��ال ��ب وزي� ��ر
التربية والتعليم العالي ال��رد على
االس�ئ�ل��ة بشكل مهني وان ي�م��د يد
العون للنواب.
• س ��ؤال ال�ن��ائ��ب د .عبدالحميد
دش �ت��ي ل ��وزي ��ر ال �ن �ف��ط ع ��ن ت��زوي��ده
باالسماء التي حصلت بتخصيص
للقسائم الزراعية.
 د .ع �ب��دال �ح �م �ي��د دش� �ت ��ي :ك�ن��تاتمنى ان تأتيني االجابة دون تعلل
بحكم املحكمة الدستورية ومراعاة
ال� �خ� �ص ��وص� �ي ��ة ال � �ق � ��واع � ��د ال� �ع ��ام ��ة

مذكورة في رد الوزير.
ليست ه�ن��اك تعليمات واض�ح��ة
ح �ت��ى ب �ع��د اق � � ��رار ال� ��وزي� ��ر ،أوق �ف �ن��ا
تعيينات ك��ان��ت ت��رس��خ ال�ف�س��اد في
الهيئة ،وارجو ان تعلن االشتراطات
للفرد والشركات في تحقيق االمن
الغذائي ،وال��ى اآلن الناس ال تدري
شيئا ،وه�ن��اك كثير م��ن املقترحات
ب��أن رغبة تملك قطعة ارض لتكون
اس �ت ��راح ��ة خ �ص��وص��ا ال� �ح ��دود من
ال �س��امل��ي ل�لاح �م��دي ف �ه��ذه ال �ح��دود
لو نظمت بشكل جيد ليكون هناك
نسبة للتخضير واقامة بيت ريفي
ل�ي�س�ت�ش�ع��ر امل� ��واط� ��ن ان ال �ح �ك��وم��ة
واملجلس قلبهم على املواطن.
 د .ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر وزي � ��ر ال �ن �ف��ط:الوضع الحالي هو تطبيق القانون
وه ��و امل�ه�ي�م��ن وامل �ع �م��ول ب��ه حاليا
وب � � ��اذن ال� �ل ��ه ب �ع��د اص � � ��دار الئ �ح �ت��ه
ال �ت �ن �ف �ي��ذي��ة س� ��وف ي �ط �ب��ق ،وه �ن��اك
توصيات ص��درت من مجلس االمة

ونحن عاملون بها بما فيها االحالة
للنيابة العامة واحلنا تقرير لجنة
ال�ت�ح�ق�ي��ق م ��ع م ��ا ورد م ��ن ال�ف�ت��وى
والتشريع الى النيابة العامة.
س ��وف ت� ��زال  29ق�س�ي�م��ة زراع �ي��ة
ف��ي ال��وف��رة بسبب ال�س�ك��ك ال�ح��دي��د،
وس � �ن � �ع � ��وض امل � �ب � ��ان � ��ي امل ��رخ� �ص ��ة
وامل �ح �م �ي��ات وف� ��ي ال �ع �ب��دل��ي ه �ن��اك
مخاطبات بني الزراعة والنفط حول
مزارع الستكمال استكشافاتها عن
النفط.
ون �س �ت �غ��ل امل� �ن ��اط ��ق ال� �ح ��دودي ��ة
استغالال جيدا ،ولكن الهيئة العامة
ل� �ل ��زراع ��ة ال ت �خ �ص��ص اس �ت��راح��ات
ول �ك �ن �ه��ا ت �خ �ص��ص اراض� � ��ي ل�لام��ن
الغذائي.
 د .عبدالحميد دش�ت��ي :نتمنىاالع�لان وارش��اد املخاطبني بأحكام
ه� � ��ذا ال � �ق� ��ان� ��ون والب � � ��د ان ن �ع��وض
اصحاب امل��زارع تعويضا عادال عن
امل �ب��ان��ي وامل �ن �ش��آت واالس� �ت ��راح ��ات
فكرة مستحدثة.
 صالح ع��اش��ور :غالبا االجوبةتأتي ناقصة او مبتورة او الجواب
ف� ��ي واد وال � � �س� � ��ؤال ف� ��ي واد آخ� ��ر.
وردي ��ت ج��واب�ين ال��ى وزي��ر التعليم
ووزير البلدية ،بعض االسئلة مهم
ج� ��دا وال � �ج� ��واب ي� �ك ��ون م �ب �ت ��ورا او
ناقصا وتابعنا بعد االن�ف�ج��ار في
باريس والحظنا االجتماع املنعقد
ف��ي ت��رك�ي��ا وان ��ا ه�ن��ا وج�ه��ت س��ؤاال
عن التبرعات غير املرخصة ،وجمع
تبرعات ب�ص��ورة غير قانونية هذا
ام��ر مرفوض والكويت موقعة على
ات�ف��اق�ي��ات م�ك��اف�ح��ة االره � ��اب ،ولكن
تخرج منها اموال لدعم االرهاب.
 هند الصبيح :ما تفضل به االخص��ال��ح ع��اش��ور ت��أت��ي ت �ب��رع��ات من
دون ت��راخ �ي��ص ن �ق��وم ب ��االج ��راءات
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المجلس يرفض رفع الحصانة النيابية
عن الفضل والمعيوف
المجلس وافق على  20طلبا ورفض 32

 52طلبا لرفع الحصانة
في الفصل الرابع عشر

تتمة المنشور ص07
امل �ط �ل��وب��ة م��ن اس �ت��دع��اء وتحقيق
واذا كانوا وافدين يتم ابعادهم.
وحصلنا على اك�ث��ر م��ن اش��ادة
من الكونجرس االميركي وخرجت
من املرحلة الرمادية.
واذا كانت التبرعات صدرت من
كويتي يأخذ غرامة واذا كان وافد
يتم ابعاده.
 ص ��ال ��ح ع ��اش ��ور :ال�ج�م�ع�ي��اتامل��رخ�ص��ة ال�ت��ي تعمل تحت مظلة
ال ��دول ��ة اذا ع�م�ل��ت اع�ل�ان ��ا ف��أرج��و
ال �ت �ح �ق �ي��ق م� �ع� �ه ��م ،وال �ج �م �ع �ي��ات
غير املرخصة ال��ى اآلن اعالناتهم
م� ��وج� ��ودة وال ت �ت��م م��راق �ب �ت �ه��م او
م �ح ��اس �ب �ت �ه ��م ،ال � ��وض � ��ع ك� �م ��ا ه��و
م ��وج ��ود م ��ن  6اش� �ه ��ر وال ي��وج��د
اجراء من الشؤون او الداخلية فهل
هذا غطاء ملن يخالف القانون؟!
ال�ك��وي��ت س��ادس دول��ة يمكن ان
ت �خ��رج م�ن�ه��ا ام � ��وال ت��دع��م ج�ه��ات
غير معروفة وغير شرعية.
 ع ��دن ��ان ع �ب��دال �ص �م��د :ق�ض�ي��ةال� �س ��ؤال ف��ي ص ��وب وال� �ج ��واب في
ص� � ��وب آخ� � ��ر االج � ��اب � ��ة ع� ��ام� ��ة وال
ترتبط باالسئلة املوجهة للوزير،
فلماذا التهرب م��ن االسئلة س��ؤال
م��ن  4ص�ف�ح��ات وال ت��وج��د اج��اب��ة
ع �ل��ى ال� �ن� �ق ��اط امل � �ح� ��ددة وه � ��و ع��ن
امللحقني الثقافيني بالخارج.
 ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه:الحكومة لديها طلبان اوال تأجيل
البت في الرسالة لعدم وجود وزير
املالية لكي يبني التفاصيل الفنية
او سنضطر الى عدم املوافقة على
الرسالة.
 م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه ��ل ي��واف��قاملجلس على الرسالة الثانية؟
 د .ي ��وس ��ف ال ��زل ��زل ��ة :الب � ��د انن � �ح� ��دد م� �ه� �ل ��ة ل� �ت� �ق ��دي ��م ت� �ق ��ري ��ري
الوكاالت واملناقصات.
 ف� �ي� �ص ��ل ال� � �ش � ��اي � ��ع :س �ح �ب �ن��اال �ت �ق ��ري ��ري ��ن الن ب �ع ��ض ال �ج �ه��ات
طلبت أن ي�ك��ون ل��ه دور ف��ي هذين
ال� �ق ��ان ��ون�ي�ن واط � �ل� ��ب م �ه �ل��ة ش�ه��ر
لتقديم القانونني.
 نبيل الفضل :ه��ذان القانونانالب� ��د ل �ه �م��ا م ��ن ت �ح��دي��د م �ه �ل��ة ث��م
اي��ن ه��ذه الجهات منذ سنوات ،لن
ن ��ؤج ��ل ش �غ �ل �ن��ا م ��ن اج� ��ل ش�خ��ص
اهمل.
(موافقة عامة)
 م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه ��ل ي��واف��قاملجلس على ال��رس��ال��ة الثالثة من
لجنة حماية املال العام؟
 عدنان عبدالصمد :هذه مجردتوصيات وليست ملزمة للحكومة
وم ��ن امل �م �ك��ن ان ن�ع�ط��ي ال�ح�ك��وم��ة
مبررات الرفض.

د .عبدالحميد دشتي

 ج� �م ��ال ال� �ع� �م ��ر :ه � ��ذه ط �ل �ب��اتوم� � � �ب � � ��ررات ال� �ح� �ك ��وم ��ة ي� �م� �ك ��ن ان
تقولها اآلن.
 ال� �ش� �ي ��خ م �ح �م ��د ال� �ع� �ب ��دال� �ل ��ه:ال �ح �ك��وم��ة ت �ت �ط �ل��ع ال � ��ى ال �ت �ع��اون
املثمر م��ع املجلس ون��رى بأنه من
االف�ض��ل ان ي�ق��وم ال��وزي��ر املختص
ب��ال��رد على املجلس وب�ي��ان وجهة
النظر قبل التصويت على الرسالة.
• موافقة على تأجيل النظر في
ال��رس��ال��ة ال � ��واردة م��ن ح�م��اي��ة امل��ال
العام.
 م � � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه ��ل ي��واف��قامل �ج �ل��س ع �ل��ى ال ��رس ��ال ��ة ال��راب �ع��ة
الواردة من اللجنة االسكانية؟
 د .ي � ��وس � ��ف ال� � ��زل� � ��زل� � ��ة :ه� ��ذهال�ت�ق��اري��ر اص�لا ج��اءت م��ن اللجنة
التشريعية.
بند طلبات رفع الحصانة
• التقرير االول للجنة الشؤون
التشريعية عن طلب النيابة العامة
رفع الحصانة النيابية عن النائب
نبيل الفضل في القضية رقم / 838
 2015حصر الفروانية املقيدة برقم
 2015 / 135ج �ن��ح امل �ب��اح��ث وق��د
وافقت اللجنة على رفع الحصانة
عن الفضل.
• ال� �ت� �ق ��ري ��ر ال� � �س � ��ادس ل �ل �ج �ن��ة
ال �ش��ؤون ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة وال�ق��ان��ون�ي��ة
ع� ��ن ط� �ل ��ب ال� �ن� �ي ��اب ��ة ال� �ع ��ام ��ة رف ��ع
ال �ح �ص��ان��ة ع ��ن ال� �ن ��ائ ��ب ع �ب��دال �ل��ه
امل �ع �ي��وف ف��ي ال�ق�ض�ي��ة رق ��م / 261
 2015ج�ن��ح ص�ح��اف��ة وق��د رفضت
اللجنة رفع الحصانة عن املعيوف.
 الغانم :هل يوافق املجلس علىت�ث�ب�ي��ت ال �ت �ق��ري��ر ب��امل�ض�ب�ط��ة دون
تالوته.
 اح � �م � ��د ال� �ق� �ض� �ي� �ب ��ي :ان �ت �ه��تال�ل�ج�ن��ة بأغلبية آراء ال�ح��اض��ري��ن
برفع الحصانة.

 ال � �غ� ��ان� ��م :امل � ��واف � ��ق ع� �ل ��ى رف ��عالحصانة يرفع يده.
 5م��ن  34رف��ض رف��ع الحصانة
وعدم املوافقة
وان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال� ��ى ال �ت �ق��ري��ر
ال�ث��ام��ن ب�ش��أن قضية ض��د النائب
عبدالله املعيوف.
 أح� �م ��د ال �ق �ض �ي �ب ��ي :ال �ق �ض �ي��ةم��رف��وع��ة م ��ن ال �ش �ي��خ ط�ل�ال ال�ف�ه��د
م ��دع� �ي ��ا ع� �ل ��ى ال � �ن� ��ائ� ��ب امل� �ع� �ي ��وف
وان �ت �ه��ت ال �ل �ج �ن��ة ال� ��ى رف� ��ض رف��ع
الحصانة.
 ع� �ب ��دال� �ل ��ه امل � �ع � �ي� ��وف :اف �ت �خ��ران �ن��ي اذه� ��ب ل �ل �ق �ض��اء ،وان� ��ت اي�ه��ا
ال �ش ��اك ��ي ل �ق��د ت �ق��دم��ت ب��ال �ش �ك��وى
على السلطتني في الفيفا وتذهب
ب� ��ال � �ش � �ك� ��وى ه� � � ��ذه ال� � � ��ى ال� �ق� �ض ��اء
ال�ك��وي�ت��ي ف�ي�ج��ب ع��دم ش �ك��واك في
ال � �خ� ��ارج ،وان � ��ا اك � ��رر م ��ا ق �ل �ت��ه ل��ك
وعليك االحتكام للقضاء النزيه.
 الغانم :املوافقة على عدم رفعالحصانة يرفع يده
 6من  36معارضني
ل��م ت��رف��ع ال�ح�ص��ان��ة ع��ن ال�ن��ائ��ب
املعيوف
وتال االمني العام اقتراحا مقدما
م ��ن ب �ع��ض ال � �ن� ��واب ل �ع �ق��د ج�ل�س��ة
خ��اص��ة  3و 17م��ن ش�ه��ر ديسمبر
مل �ن��اق �ش��ة ال � � � � ��وزراء ب� �ش ��أن ت�ن�ف�ي��ذ
ال� �ق ��وان�ي�ن ال� � �ص � ��ادرة م� ��ن م�ج�ل��س
االمة.
والقوانني هي:
 - 1العمالة املنزلية انشاء شركة
مقفلة مساهمة االستقدام العمالة
املنزلية.
 - 2محكمة االسرة.
 - 3ال��رع��اي��ة ال�س�ك�ن�ي��ة واس �ه��ام
النشاط والقطاع الخاص لتعمير
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ب �ن �ظ ��ر امل� �ج� �ل ��س ط �ل �ب�ي�ن ب��رف��ع
ال� �ح� �ص ��ان ��ة ع � ��ن ال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن ن �ب �ي��ل
ال �ف �ض��ل وع� �ب ��دال� �ل ��ه امل� �ع� �ي ��وف ف��ي
جلسة ام��س يرتفع ع��دد الطلبات
برفع الحصانة في الفصل الرابع
ع� �ش ��ر ح� �ت ��ى االن إل� � ��ى  52ط �ل �ب��ا
م�ن�ه��ا  28ط�ل�ب��ا ف��ي دور االن�ع�ق��اد
ال � �ث ��ان ��ي و 24ط �ل �ب ��ا ف � ��ي ال �ث ��ال ��ث
ع��ن  12ن��ائ �ب��ا م��ن ب�ي�ن�ه��م ال�ن��ائ�ب��ة
السابقة د .معصومة امل�ب��ارك قبل
ان ت �ق �ض��ي امل �ح �ك �م��ة ال��دس �ت��وري��ة
بإبطال عضويتها وايضا النائبة

املستقيلة صفاء الهاشم وتنوعت
ال �ق �ض��اي��ا امل��رف��وع��ة م ��ا ب�ي�ن جنح
صحافة وحصر العاصمة وجنح
م�ب��اح��ث وت �ص��درت ق�ض��اي��ا حصر
العاصمة الترتيب االول بـ  14طلبا
ثم قضايا جنح صحافة بـ  12طلبا
ثم قضايا جنح مباحث بـ  7طلبات
ثم قضايا جنح مرئي ومسموع بـ
 6طلبات ثم طلبني لكل من قضايا
جنح الصالحية و جنح الفردوس
وجنح مستأنفة.
وافق املجلس على  20طلبا ولم

يوافق على  32طلبا ول��م يبت في
ط �ل �ب�ين ف �ق��ط وك � ��ان ال �ن��ائ��ب نبيل
الفضل اك�ث��ر ال �ن��واب ال��ذي��ن قدمت
ف��ي حقه طلبات رف��ع الحصانة بـ
 21طلبا يليه النائب عبد الحميد
دش �ت��ي ب �ـ  10ط�ل�ب��ات ث��م ال�ن��ائ�ب��ان
فيصل الدويسان وسعدون حماد
بـ  5طلبات لكل منهما.

طلبات رفع الحصانة في الفصل التشريع الرابع عشر
النائب

قرار املجلس
عدد
الطلبات
موافقة رفض لم يبت

القضايا املطلوب رفع الحصانة فيها

نبيل الفضل

21

10

11

-

 6جنح مباحث و  4جنح صحافة و 2حصر
العاصمة و  2جنح مستأنفة و  2مرئي
ومسموع و  1جنح الصالحية و  1حصر
نيابة الفروانية و 1جنح كيفان و1جنح
الفروانية و  1حصر قضائي

عبد الحميد دشتي

10

3

7

-

 6حصر العاصمة و  1حصر نيابة سوق املال
و 1جنح صحافة و 1جنح امن الدولة  1جنح
الفحيحيل

فيصل الدويسان

5

1

4

-

سعدون حماد

5

1

4

-

3

3

-

-

 2جنح مرئي ومسموع  1حصر العاصمة

2
1
1
1
1

-

2
1
1
1
1

-

 2حصر العاصمة
جنح الواحة
 1جنح صحافة
 1جنح الفروانية
 1جنح صحافة

1

1

-

-

1جنح صحافة

1

1

-

-

1جنح صحافة

52

20

32

-

 14حصر العاصمة و  10جنح صحافة و 7
جنح مباحث و  6جنح مرئي ومسموع و
 2جنح مستأنفة و  2جنح الصالحية و11
باقي القضايا

صفاء الهاشم
(املستقيلة)
حمدان العازمي
محمد طنا
حمد الهرشاني
محمد البراك
عبدالله املعيوف
د.معصومة املبارك
(بطالن عضوية)
عيسى الكندري وزير
املواصالت والبلدية
االجمالي

 3جنح صحافة و  1جنح الصالحية و  1مرئي
ومسموع
 2جنح صحافة و  2حصر العاصمة و 1جنح
مرئي ومسموع

aldostoor
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تكليف مكتب المجلس بتحديد جلسة
لمناقشة تنفيذ الوزراء للقوانين
تتمة المنشور ص08
االراضي الفضاء اململوكة للدولة.
 - 4ق� ��ان� ��ون ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
(قرض مواد البناء).
 - 5ق� ��ان� ��ون ال ��رع ��اي ��ة ال �س �ك �ن �ي��ة
(توفير السكن ملن باع بيته).
 - 6ص � �ن� ��دوق م �ع��ال �ج��ة ق ��ان ��ون
املتعثرين.
 - 7حماية املستهلك.
 - 8ش��رك��ة مساهمة لالتجار في
املواشي.
 - 9ت ��أس �ي ��س ش� ��رك� ��ات ك��وي �ت �ي��ة
م �س��اه �م��ة ت �ت��ول��ى ت�ن�ف�ي��ذ م�ح�ط��ات
القوى الكهربائية.
 - 10ان �ش��اء ال �ص �ن��دوق ال��وط�ن��ي
ل � ��رع � ��اي � ��ة وت � �ن � �م � �ي� ��ة امل� � �ش � ��روع � ��ات
الصغيرة واملتوسطة.
 - 11ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة /2014
.2015
 - 12ال �خ �ط��ة ال �س �ن��وي��ة / 2015
.2016
 - 13ال �خ �ط��ة االن �م��ائ �ي��ة /2015
.2020
 - 14ان � �ش� ��اء ال � ��دي � ��وان ال��وط �ن��ي
حقوق االنسان.
 - 15هيئة تنظيم االتصاالت.
 - 16انشاء الهيئة العامة للطرق
والنقل البري.
 - 17التأمني الصحي للمواطنني
املتقاعدين.
 ع� � � � ��ادل ال � � �خ� � ��راف� � ��ي :ي � �ج� ��ب اني �ك��ون ه �ن��اك ت�ق�ي�ي��م ح�ق�ي�ق��ي ل�ل�اداء
الحكومي.
 يوسف ال��زل��زل��ة :طلب مستحقواق� �ت ��راح ب ��أن ي �ح��ال ال �ط �ل��ب امل �ق��دم
ال��ى مكتب املجلس وم��ن ث��م الفريق
امل �ك �ل��ف ب �م �ت��اب �ع��ة ال �ح �ك��وم��ة ي �ق��وم
بدوره.
 عودة الرويعي :يجب ان يضافال ��ى ه ��ذا االق� �ت ��راح ج�م�ي��ع ال�ق��وان�ين
ال � �ت� ��ي اص� �ب� �ح ��ت ح � �ب� ��را ع� �ل ��ى ورق
ول��م ت�ق��م ال�ح�ك��وم��ة ب��ان�ه��اء ال�ل��وائ��ح
ال��داخ �ل �ي��ة ل �ل �ق��وان�ي�ن واط ��ال ��ب ب��أن
يكون يوما كامال وليس ساعتني.
 عبدالحميد دشتي :التأخير فياصدار اللوائح يجب أن نقرر ونقوم
بدورنا الرقابي على اكمل وجه.
 ع��دن��ان عبدالصمد :كنا اذا اقرق��ان��ون ن�س�ت��دع��ي ال �ج �ه��ات املعنية
وس��ؤال �ه��ا ع��ن س�ب��ب ع ��دم التنفيذ،
وأؤك ��د ع�ل��ى رأي ت�ح��وي��ل االم ��ر ال��ى
مكتب املجلس ولجنة األولويات.
 فيصل ال�ك�ن��دري :ه�ن��اك قواننيتمس امل��واط��ن بشكل مباشر وعلى
سبيل املثال قانون العمالة املنزلية
لذلك يجب انعقاد مثل هذه الجلسة
لكي تبني الحكومة اسباب تأخرها
ف ��ي ت �ن �ف �ي��ذ ال� �ق ��وان�ي�ن ال� �ت ��ي اق��ره��ا
املجلس.

مضبطة
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فيصل الكندري:
على الحكومة
كشف أسباب
تأخرها في تنفيذ
القوانين

سعدون حماد

 س � �ع � ��دون ح � �م � ��اد :ان � �ن� ��ي ع �ل��ىاق �ت ��راح ال��زل��زل��ة ب�ت�ح��وي��ل االق �ت��راح
الى مكتب املجلس وبدوره يحيلها
ال ��ى ال�ل�ج��ان امل�خ�ت�ص��ة وي �خ��رج لنا
بتقرير.
 الغانم :االمر يحتاج الى تنظيمالننا قمنا ب��دورن��ا التشريعي على
اك�م��ل وج��ه واق �ت��رح بتكليف مكتب
امل �ج �ل��س ل ��وض ��ع ال ��وق ��ت امل �ن��اس��ب
وتنفيذ هذا االقتراح.
وت�ل�ا االم�ي�ن ال �ع��ام ال�ب�ن��د ال�ت��ال��ي
وه� ��و اق� �ت ��راح ب��ان �ش��اء ق �ل��ادة ق��ائ��د
االنسانية على ان يتقدم الى ما بعد
قانوني االعاقة واالحداث.
 الغانم :موافقة.ترفع الجلسة ربع ساعة.
قانون ذوي اإلعاقة
واس� � �ت � ��أن � ��ف ال � ��رئ� � �ي � ��س ال� �غ ��ان ��م
ال �ج �ل �س��ة ال� �س ��اع ��ة  12.30ب �ع ��د ان
رفعها ربع ساعة للصالة.
وت�ل�ا األم�ي�ن ال �ع��ام ت�ق��اري��ر بشأن
ال � �ت � �م� ��دي� ��د ب� �ع� �ق ��د اح � � �ك� � ��ام ق� ��ان� ��ون
االشخاص من ذوي االعاقة.
 د .ع�ب��دال�ح�م�ي��د دش �ت��ي :نشكرمقدمي االقتراحات وأعضاء اللجنة
وال نستكثر على مواطنينا وأهلنا
ذوي االح�ت�ي��اج��ات ال�خ��اص��ة تقليل
ب� �ع ��ض م� �م ��ا ي �ت �ط �ل �ب��ه م� ��ن ش� ��روط
لالخوة في التأمينات االجتماعية

مراقب املجلس عبدالله التميمي مترئسا الجلسة

ب �ع��د م ��ا ت ��م ال� �ت �ش ��دد ف �ي �ه��ا وال �ت��ي
ج��اءت لتغطية اع�م��ال النهب التي
ت �م��ت ف��ي ال �ت��أم �ي �ن��ات االج�ت�م��اع�ي��ة.
وع�ن��دم��ا نطلب ب��إع��ادة االم ��ور ال��ى
اص �ل �ه��ا وت�ح�ق�ي��ق ال �غ��اي��ة ال�س��ام�ي��ة
ال �ت��ي وض ��ع م��ن اج�ل�ه��ا ال�ت��أم�ي�ن��ات
االج� �ت� �م ��اع� �ي ��ة .اذا ق �ل �ل �ن��ا س� �ن ��وات
الخدمة للمعاق حتى نعطيه كامل
االم� � �ت� � �ي � ��ازات ف � �ه� ��ذا ام� � ��ر م �س �ت �ح��ق
وايضا من يرعى املعاق ولكي يشق
طريقه في املجتمع بشكل ال يشعر
املعاق فيه بأنه عالة على املجتمع.
ال �ت �ع ��دي�ل�ات م �س �ت �ح �ق��ة واص �ب��ح
م �س �ت �ح �ق��ا ع �ل �ي �ن��ا ال � �ي� ��وم امل ��واف� �ق ��ة
على ه��ذه التعديالت لطمأنة اهلنا
واب �ن��ائ �ن��ا واخ��وات �ن��ا امل �ع��اق�ين وم��ن
يرعاهم فهم رضوا بما قسم لهم الله
تعالى فلنسمح له بالتقاعد املبكر
وس�ت�ج��دون الكثير م��ن التعديالت
التي تعيد نظام التأمني االجتماعي
الى اصله بعدما تم تعديله من اجل
النهب والسلب ونهب ث��روات االمة
وع �ل��ى امل��ؤس �س��ة ان ت �ت �ع��اون معنا
إلنصاف الناس.
 ع � ��دن � ��ان ع� �ب ��دال� �ص� �م ��د :ف �ق��دتالكويت اثنني من رجالها املخلصني
وكانت لهما بصماتهما الواضحة
يوسف املخلد ود .ناصر صرخوه
ال � � ��ذي ك� � ��ان رف � �ي ��ق درب � � ��ي ال �ط��وي��ل
املليء باآلمال والتحديات واجهها

الجالل إلطالق اسم صالح
المحمد على قاعدة عسكرية
ق ��ال ال �ن��ائ��ب ط�ل�ال ال �ج�لال:
ن�ظ��را ل �ل��دور الكبير ال ��ذي ق��ام
ب��ه امل �غ �ف��ور ل��ه ال�ش�ي��خ ص��ال��ح
املحمد في خدمة بلده وأهله
ل��ذا فانني اؤي��د اقتراح اطالق

دشتي :التعديالت
على قانون ذوي
اإلعاقة مستحقة
لطمأنة أهلنا

اس� �م ��ه ع �ل��ى اح� � ��دى ال �ق��واع ��د
ال� �ع� �س� �ك ��ري ��ة وذل � � � ��ك ت �خ �ل �ي��دا
لذكراه.

بصالبة وم��وق��ف ال يلني جمع بني
األصالة والعلم والتقوى واألخ�لاق
النبيلة.
وي� � ��وس� � ��ف امل � �خ � �ل� ��د س � ��اه � ��م ف��ي
ت��أس�ي��س دس �ت��ور م�ت�ين وك�ن��ز ثمني
ن �س �ت �ظ��ل ب� ��ه ف� ��ي دول� �ت� �ن ��ا امل��دن �ي��ة
الحديثة تغمد الله الفقيدين بواسع
رحمته.
ن � �ش � �ك� ��ر اع� � � �ض � � ��اء ل � �ج � �ن� ��ة ذوي
االحتياجات الخاصة ال��ذي��ن بذلوا
الجهد الكبير في ال��واج��ب الوطني
وه� ��و االه �ت �م ��ام ب �ه��ذه ال �ف �ئ��ة يجب
االه �ت �م��ام ب �ه��م وت �ع��وي �ض �ه��م .وف��ي
ال ��دوائ ��ر ال�ح�ك��وم�ي��ة امل �س��ؤول��ون ال
ي �ط �ب �ق��ون ه ��ذا ال �ق��ان��ون ب �ح��ذاف �ي��ره
خ � ��اص � ��ة ف� � ��ي م� � ��راك� � ��ز امل � �س ��ؤول � �ي ��ة
وال�ت��رق�ي��ات ح�ت��ى أص�ب�ح��ت االع��اق��ة
ع��ائ�ق��ا ل�ه��م ف��ي ال �ت��رق �ي��ات .ي�ج��ب ان
يطبق ك��ل امل�س��ؤول�ين ه��ذا ال�ق��ان��ون
واملشكلة التي نواجهها هي االدعاء
الباطلة بخصوص االع��اق��ة وتكون
ع �ل ��ى ح� �س ��اب ذوي االح �ت �ي ��اج ��ات
ال �خ��اص��ة ال�ح�ق�ي�ق�ي�ين وي �ج��ب على
امل �س��ؤول�ين ف�ل�ت��رة امل �ع��اق الحقيقي
م ��ن امل� �ع ��اق ال��وه �م��ي وال ي �م �ك��ن ان
يكون عدد املعاقني بهذه الصورة.
ب��ال�ن�س�ب��ة ل�لإح��ال��ة ال ��ى ال�ت�ق��اع��د
يجب ان ننظر لها بالدولة ككل وقد
ت �ك��ون االح��ال��ة ل�ل�ت�ق��اع��د م��ن صالح
ال ��دول ��ة ألن امل �ك��اف��أة ق ��د ت �ك��ون اق��ل

م��ن ال��رات��ب ال��وظ�ي�ف��ي ه �ن��اك بعض
امل �س ��ؤول�ي�ن ي �ح��ال��ون ال� ��ى ال�ت�ق��اع��د
جبرا وقسرا على الرغم من كفاءتهم
وص � �غ� ��ر س� �ن� �ه ��م ف� �ق ��دن ��ا م��وج �ه�ي�ن
واصحاب خبرة بسبب االحالة الى
التقاعد فزيادة السنوات زي��ادة في
الخبرة.
 ع �ب ��دال �ل ��ه ال �ت �م �ي �م��ي :ال �ج��ان��باإلن�س��ان��ي ل�ه��ذه الشريحة يجب ان
تكون اولوية حكومية ولدى وزيرة
ال�ش��ؤون ال�ت��ي حظيت قبل اسابيع
ب �ث �ق��ة امل �ج �ل ��س وه � ��ي م� ��ن ال � � ��وزراء
ال��ذي��ن ن�ع��ول عليهم إلص�ل�اح وضع
ال��وزارة وهيئة املعاقني من تزييف
وت ��زوي ��ر م��ن م��دع��ي اإلع ��اق ��ة .هيئة
االع��اق��ة ك��ان��ت ف��ي ال�ش�ع��ب البحري
وف� ��ي م �ب �ن��ى ص �ع��ب ل �ل �م �ع��اق�ين وال
اعتقد ان هناك بيتا ليس فيه معاقا
او م �ع��اق��ة .ال � ��دول امل �ت �ق��دم��ة ت�ق��اس
حضارها اآلن بما تقدمه للمعاقني
ونحن مسؤولون عنها وكان هناك
ع��دم انصاف في السنوات السابقة
وكانت حقوقهم تسلب حتى زيفت
اوراق ح �ت��ى ي� �ك ��ون م �ع��اق��ا ف�ع�ل��ى
ال��وزي��رة نفض ه��ذه املؤسسة حتى
يعطى املعاق اولوية .نحن في دولة
ح ��ري ��ات ودي �م �ق ��راط �ي ��ة وي� �ج ��ب أال

التتمة ص10

الجيران :فرنسا تتخلى عن
االصالحيين وتالحق أشباح
أك � � ��د ال � �ن� ��ائ� ��ب ع� �ب ��دال ��رح� �م ��ن
ال �ج �ي��ران ان ف��رن�س��ا تتخلى عن
ك��ل م�ب��ادئ املفكرين الفرنسيني
وال �ف�ل�اس �ف��ة واالص�ل�اح� �ي�ي�ن من
دي � �ك� ��ارت ال� ��ى س ��ارت ��ر وت�ل�اح��ق

االش� � � �ب � � ��اح .وأض � � � � � ��اف :ي �ص �ع��ب
ال �ق �ض��اء ع �ل��ى اس �ب ��اب االره� ��اب
وسط تقاطع حسابات املصالح
ل� �ل ��دول ال �ك �ب ��رى وت �خ �ل �ي �ه��م ع��ن
شعارات حقوق االنسان.

عبدالصمد :يجب
على المسؤولين
تمييز المعاق
الحقيقي من
الوهمي
التميمي :نعول
على وزيرة الشؤون
إلصالح هيئة
المعاقين من تزوير
مدعي االعاقة
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مزايا مالية وتخفيض سن التقاعد المباشر
لألشخاص ذوي اإلعاقة
تتمة المنشور ص09
ننقص من الحقوق وينبغي تكثيف
دورات ألولياء األمور للتعرف على
كيفية التعامل مع املعاقني وهناك
ن �ق��ص ف ��ي ت �ث �ق �ي��ف امل �ج �ت �م��ع ن�ح��و
حقوق املعاق.
 خ�ل�ي��ل ال �ص��ال��ح :ه �ن��اك  50ال��فمعاق في دول��ة لم تتعرض لحروب
كبيرة أو كوارث طبيعية وهذا الرقم
ك�ب�ي��ر ج ��دا .ه �ن��اك ك�ث�ي��ر م��ن االم ��ور
م �س �ت �ح �ق��ة ون� ��ري� ��د م� ��ن م��ؤس �س��ات
ال � ��دول � ��ة ان ت� �ت� �ع ��اون م� ��ع ب�ع�ض�ه��ا
ال�ب�ع��ض ل�ح��ل ك��ل م�ش��اك��ل امل�ع��اق�ين
م��ن مسكن وغ�ي��ره .هناك حزمة من
التغييرات قادمة في هيئة اإلعاقة
ونحن دول��ة قائد االنسانية ودول��ة
ال� �ك ��وي ��ت دول � � ��ة ال� �ع� �م ��ل االن� �س ��ان ��ي
ف�ي�ن�ب�غ��ي ان ن �ك��ون ع �ل��ى ق� ��در ه��ذه
املسؤولية.
 د .ع �ب��دال �ل��ه ال �ط��ري �ج��ي :مهماتكلمنا ع��ن ه��ذه الشريحة العزيزة
فلن نوفيهم حقهم وال ب��د م��ن سن
ت �ش��ري �ع��ات ت �س �ه��ل ج �م �ي��ع ج��وان��ب
ال � �ح � �ي ��اة مل � ��ن ش � � ��اءت ال� � �ظ � ��روف ان
ي�ك��ون��وا م�ع��اق�ين ون��ؤي��د رف��ع سقف
ال��رات��ب التقاعدي ملا له من دور في
توفير حياة كريمة ون��دف��ع لتقاعد
اولياء االمور وخصوصا من لديهم
اعاقة شديدة وان يكون هناك تدرج
لباقي الشرائح.
من يحاول ان يتحايل للحصول
على ه��ذه االمتيازات من دون وجه
ح��ق ي�ج��ب ان ن�ت�ص��دى ل �ه��م .وعلى
الوزيرة ان تتقبل جميع مالحظات
النواب بصدر رحب وليت امر احد
امل�ع��اق�ين وت�ش�ك��و م��ن س��وء معاملة
الهيئة وات�ص�ل��ت ال��وزي��رة بها وقد
شكرتها على ذلك .واتصل بي ولي
ام��ر معاق يقول بعض املعاقني من
ت �ج��اوز  14س�ن��ة ال ي��وج��د م �ك��ان له
فاضطروا ان يذهبوا الى الحضانة
ول��م تقبلهم واج ��روا بيتا بالخفية
م ��ع واف � ��د ل �ك��ي ي �ت �ع �ل �م��وا .ض� ��رورة
دعم الرياضيني املعاقني وموضوع
معامالت املعاقني لينبغي ان يكون
بها تسهيالت.
 ع��ادل ال�خ��راف��ي :يجب أال ننظرالى املعاقني بنظرة مادية بل نعمل
لنخلق الجو املناسب لهم والكويت
ب �ل��د خ �ي��ر .امل �ن �ش��آت ك �ث �ي��ر م �ن �ه��ا ال
ت ��راع ��ي ح ��ق امل� �ع ��اق ف ��ي اس �ت �ع �م��ال
هذه املنشأة ولألسف انهم يعانون
م ��ن اس �ت �خ��دام �ه��ا اض ��اف ��ة ال ��ى ع��دم
العدالة .نحن نعتقد انهم يحتاجون
امل��زي��د م��ن ال��رع��اي��ة وال�ع�ن��اي��ة وع��دم
التقصير معهم.
 د .يوسف ال��زل��زل��ة :نحن نتكلمع��ن ق��ان��ون مهم ج��دا وال ينبغي أال
يشعر امل�ع��اق ان��ه ف��ي ج��و غير جيد

الصالح 50 :ألف
معاق في الكويت
عدد كبير جدا في
دولة لم تتعرض
لحروب كبيرة أو
كوارث

صالح عاشور

ن �ح ��ن ك �م �ج �ت �م��ع ك ��وي �ت ��ي ال ب� ��د ان
ن�ق��وم ب��ال��واج��ب االه ��م ت�ج��اه ه��ؤالء
االخ ��وان .عندما تقوم االم بمراعاة
املعاق على حساب وقتها وجهدها
وم��ال �ه��ا واذا اع �ط �ي �ن��ا ه� ��ذا امل �ع��اق
ومن يرعاه الحق فهذا امر طبيعي
ويكون لها راتب معني هذا ضرورة
واي �ض��ا ام ��ر ال�ت�ق��اع��د م�ه��م ف �ب��دل ان
نضعه ف��ي م��ؤس�س��ات ال��دول��ة ال ان
نهتم به.
 ص��ال��ح ع ��اش ��ور :ه ��ذا ال �ق��ان��ونم��ن ال �ق��وان�ين ال��راق �ي��ة ال �ت��ي تعكس
ح�ض��ارة ال�ب�ل��دان وال�ت�ع��دي�لات التي
اتت من اللجنة ال بد االستجابة لها
وهي تصب لصالح هذه الفئة وفي
دولة بها رخاء وفائض في امليزانية
م � ��ن ب� � ��اب اول � � ��ى ان ي �ش �ع ��ر ه � ��ؤالء
امل�ع��اق�ين ب�ه��ذا ال�خ�ب��ر .وزارة املالية
في تقريرها بينت ان الهيئة العامة
للمعاقني غير متعاونة مع ال��وزارة
وم��ؤس�س��ة ال�ت��أم�ي�ن��ات االجتماعية

لقطة جماعية من جلسة أمس

هند الصبيح

واذا ك��ان��ت ال�ه�ي�ئ��ة ال ت�م��د ال� ��وزارة
والتأمينات باالحصائيات الكافية
فما بل التعاون مع الجهات االخرى
وخصوصا مجلس االمة .ويفترض
عدم التركيز على االمتيازات املادية
فقط بل ال بد ان نجعل لهم تأمينا
اج � �ب� ��اري� ��ا م� �ث ��ل ال� �ت ��أم�ي�ن ال �ص �ح��ي
وكذلك يجب زيادة مراكز الخدمات
في كل محافظة لذوي االحتياجات
ال�خ��اص��ة فهي م��ا زال��ت غير كافية.
وما زلنا منذ صدور القانون هناك
م ��واد ل��م تفعل بحيث نستطيع ان
ن �ق��دم ل�ه��م خ��دم��ة ج �ي��دة .ال�ك��وي�ت�ي��ة
ت�ش�ت�ك��ي م��ن ع ��دم م�ع��ام�ل��ة اب�ن��ائ�ه��ا
امل �ع��اق�ين م�ع��ام�ل��ة ال �ك��وي �ت��ي ف�ل�ا بد
م ��ن ت �ف �ع �ي��ل م � ��واد ال� �ق ��ان ��ون س�ي�م��ا
املرتبطة ب��وزارة الداخلية والصحة
وال� � �ش � ��ؤون .م �ن��ذ ام � ��س ت ��م ت��وزي��ع
رسالة على النواب ورئيس املجلس
منذ نقابة العاملني بالهيئة لشؤون
ذوي االع ��اق ��ة وذا ك ��ان ه ��ذا ال �ك�لام

ص �ح �ي �ح��ا ف �ه �ن��اك م �س��ؤول �ي��ة ع�ل��ى
ال��وزي��رة وم�ث�لا ه�ن��اك ظلم واق�ص��اء
ت �ج��اه م��وظ �ف��ي ال �ه �ي �ئ��ة ف� ��إذا ك��ان��ت
ال�ه�ي�ئ��ة ب�ي�ئ��ة غ�ي��ر ج��اذب��ة ف�م��ا ب��ال
الجهات االخ ��رى وإح�ل�ال الوافدين
ب� ��دال م �ن �ه��م وال� �ت ��رق� �ي ��ات ت �ت��م ع�ل��ى
املحسوبية وال�ت��رض�ي��ات واإلح��ال��ة
الى التحقيق بطريقة عشوائية ومن
دون أي قرارات.
ال� �ت ��وس ��ع ف� ��ي ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ع�ل��ى
ب�ن��د امل �ك��اف��آت ل�ل�ع��ام�ل�ين م��ن خ��ارج
الهيئة وعلى الوزير التي تعرضت
الستجواب سياسي فنحتاج وقف
ه ��ذه ال �ت �ج��اوزات وال�ت�ح�ق�ي��ق فيها
اذا كانت صحيحة فاملتسبب يأخذ
جزاءه.
 س � � �ع� � ��دون ح � � �م� � ��اد :ال ي� �ج ��وزح��رم��ان امل�ع��اق�ين م��ن حقوقهم كافة
وال�ت�ع��دي�لات ج��وه��ري��ة ج��دا ومنها
ت�ع��دي��ل وال�ت�ع��دي��ل مستحق ويجب
ان يحصلوا على رواتبهم بالكامل

واالم� ��وال ال�ت��ي ح�ص��ل عليها مدير
ع � � ��ام ال� �ت ��أم� �ي� �ن ��ات ت� �ك� �ف ��ي ل �ت �غ �ط��ي
ال� ��زي� ��ادات امل��ال �ي��ة ل �ت��دع �ي�لات ذوي
االع��اق��ة وامل�ش�ك�ل��ة م��ن يحصل علي
راتب من الشؤون ال يجمع بني راتب
الشؤون واالعاقة وكذلك من يذهب
ب��ال�ع�لاج ل�ل�خ��ارج م��ن امل�ع��اق�ين يتم
خصم ذلك منهم بعكس ما يحصل
م ��ع امل��وظ �ف�ي�ن واالع� ��اق� ��ة ال �ب �ص��ري��ة
ب �ع�ي�ن واح � � ��دة ال ي �ت ��م ش �م ��ول ��ه م��ن
ضمن املعاقني وكذلك بالترقيات ال
تشملهم.
وم� �ت ��وس ��ط ال� ��رات� ��ب  616دي �ن��ار
ل� �ل� �م ��رأة امل� �ت� �ق ��اع ��دة م� ��ن ال �ح �ك��وم��ة
بسبب إع��ان��ة م�ع��اق واق �ت��رح انشاء
م��رك��ز خ��دم��ة ل�ل�م�ع��اق�ين وم ��ن ل��دي��ه
اع��اق��ة ش��دي��دة م��ن امل�ف�ت��رض ان يتم
وصول الخدمة الى منازلهم.
 د .خليل أبل :أشيد بدور االمانةالعامة ملجلس االم��ة على جهودهم
في االفتتاح ل��دور االنعقاد والعمل
ال ��دؤوب ه�ن��اك مسؤولية اك�ب��ر تقع
ع� �ل ��ى ع ��ات ��ق ه �ي �ئ��ة امل� �ع ��اق�ي�ن وه ��م
ب� �ح ��اج ��ة ال � � ��ى دم � � ��ج ف � ��ي امل �ج �ت �م��ع
وال �ه �ي �ئ��ة م� ��ا ع �ن��ده��ا س �ل �ط��ة ع�ل��ى
ال� � � � ��وزارات وم� ��ا ال� �خ ��دم ��ات امل �ق��دم��ة
للمعاقني ويفترض انه لدى الهيئة
ق ��ان ��ون� �ي ��ون الح� ��ال� ��ة م� ��ن ي� �ق ��وم م��ن
ال� ��وزارات بمخالفة ق��ان��ون املعاقني
وان� ��ا اط �ل��ب دراس � ��ة واح � ��دة خ��اص��ة
باملعاقني عملتم عليها ف��ي الهيئة
وان��ا اعتقد دورك��م اكبر بكثير مما
تقومون به اآلن واذا لديكم قصور
تشريعي االن اعلمونا لنمكنكم من
محاسبته.
 محمد طنا :نتحدث عن شريحةك �ب �ي��رة وم �ه �م��ة وم �ن �ش��آت امل�ع��اق�ين
ل�لأس��ف أن ت�ك��ون ف��ي دول��ة الكويت
وك �ث �ي��ر م��ن االدارات ال ت��وج��د بها
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الطريجي :نؤيد
رفع سقف الراتب
التقاعدي لتوفير
حياة كريمة
للمعاقين
عادل الخرافي :يجب
أال ننظر للمعاقين
بصورة مادية
الزلزلة :ينبغي أال
يشعر المعاق أنه
في جو غير جيد
عاشور :ضرورة
إقرار التأمين
الصحي وتفعيل
مواد قانون
2010/8
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امهال التعليمية حتى نهاية الدور الحالي
للتحقيق في ملف االبتعاث
المداولة الثانية لقانون ذوي اإلعاقة

تتمة المنشور ص10
ام ��اك� ��ن خ ��اص ��ة ب��امل �ع��اق�ي�ن وك��ذل��ك
املواقف املخصصة للمعاقني ويجب
ت �ص �ح �ي��ح االخ � �ط� ��اء خ �ص��وص��ا م��ا
اشرنا له باالستجواب والتوصيات
التي اقرت في مجلس االمة ونتابع
ال �ت ��وص �ي ��ات واذا اض� �ط ��رن ��ا االم ��ر
الس� �ت� �ج ��واب ال � ��وزي � ��رة م � ��رة اخ� ��رى
سوف نفعل.
 ج�م��ال ال�ع�م��ر :ه��ذه ال�ت�ع��دي�لاتم �س �ت �ح �ق��ة ون � �ت ��اج ج� �ه ��ود االخ � ��وة
ال � �ن ��واب واوج� � ��ه ح��دي �ث��ي ل �ل��وزي��رة
وامل �ش �ك �ل��ة ه � ��ذا ال� �ع ��دد ال �ك �ب �ي��ر م��ن
امل � �ع� ��اق�ي��ن وه � � � ��ذا ي� �ع� �ن ��ي  ٪ 3م��ن
ال�ش�ع��ب ال�ك��وي�ت��ي ي �ن��درج��ون تحت
املعاقني ولم نزود بالكلفة الحقيقية
ل� �ل� �ت� �ش ��ري� �ع ��ات وال أع � � � ��رف ت �ح �ف��ظ
الحكومة واملعاملة الرديئة نتيجة
ال�ك�ث��اف��ة وه �ن��اك اع��اق��ات متشابهة
واختالف في نسبة االعاقات ونحن
امام قانون انساني بامتياز.
 ح �م ��دان ال �ع ��ازم ��ي :امل � ��رأة ال�ت��يتعدت سن  55سنة اعطاها القانون
رات��ب وح��رم االم ال�ت��ي لديها معاق
ي �ج��ب اع � ��ادة ال �ن �ظ��ر ف ��ي ه ��ذا االم ��ر
وكذلك ملرافق املريض وم��اذا قدمنا
ل��ه للسفر وه��و ب�ح��اج��ة ال��ى رع��اي��ة
واواض� ��ح ف�ي��ه ن�ق��ص ال�ت�ش��ري��ع وم��ا
الهدف من حرمان املعاق اثناء السفر
ل�ل�ع�لاج ب��ال �خ��ارج وك��ذل��ك الع��اق��ات
البصرية ال يتم تشخيصها كإعاقة.

د .محمد الحويلة

 سعود الحريجي :الحديث حولامل�ع��اق�ين ل��ه ش�ج��ون وب�ع��ض االم��ور
ن�ح�ت��اج ال��ى تصحيح وخ��اص��ة في
املرتب الكامل اذا بلغت مدة الخدمة
 15س� �ن ��ة ال ت ��وج ��د ب��امل �ح��اف �ظ��ات
ال �ك �ث �ي��ر م� ��ن امل� � � � ��دارس امل �خ �ص �ص��ة
ب�ت�ع�ل�ي��م امل� �ع ��اق واخ � ��ص م�ح��اف�ظ��ة
ال �ج �ه��راء وك�ث�ي��ر م��ن ه ��ذه ال�ق��وان�ين
وامل ��واد ل��م تفعل والب��د م��ن التركيز
ومعالجة االخطاء واستغرب قانون
 55سنة ال يخدم ام املعاق باعطائها
راتبا.
 د .م�ح�م��د ال�ح��وي�ل��ة :تتمنى انيتم التصويت على هذه التعديالت

التي سوف تسد بعض الثغرات في
القانون منها على املادة  29واملادة
 42ب��االض��اف��ة ال��ى امل� ��ادة  40م�ك��ررا
ب ��أن ي�س�ت�ح��ق امل��وظ��ف م �م��ن ي��رع��ى
ول � ��دا م� �ع ��اق او زوج � ��ا م �ع��اق��ا ح��ق
التقاعد املباشر.
امل �س��ؤول �ي��ة م�ج�ت�م�ع�ي��ة وج�م�ي��ع
ال � �ج � �ه� ��ات ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة م � ��ن خ�ل�ال
وض ��ع م�ع��اي�ي��ر اك��ادي�م�ي��ة واض�ح��ة
وان تكون البيئة املدرسية جاذبة
وال� � �ق � ��ان � ��ون ي� ��وف� ��ر ل� �ه ��م ال ��رع ��اي ��ة

التتمة ص12

نص التعديالت على قانون المعاقين
واف��ق مجلس االم��ة ف��ي جلسته
العادية أمس باالجماع على تعديل
بعض أحكام القانون رقم  8لسنة
 2010ف��ي ش��أن ح�ق��وق االش�خ��اص
ذوي اإلع��اق��ة ف��ي مداولتيه األول��ى
والثانية وأحاله على الحكومة.
ون��اق��ش امل�ج�ل��س ال�ت�ق��ري��ر ال �ـ 30
للجنة ش ��ؤون ذوي االح�ت�ي��اج��ات
ال � �خ� ��اص� ��ة ال� �ب ��رمل ��ان� �ي ��ة امل �ت �ض �م��ن
خ�م�س��ة اق �ت��راح��ات ب �ق��وان�ين ح��ول
امل� ��زاي� ��ا امل ��ال� �ي ��ة ل �ل �م �ع��اق وامل �ك �ل��ف
برعايته حيث خلص التقرير الى
ادخ ��ال ت�ع��دي�لات ع�ل��ى ث�ل�اث م��واد
من القانون.
ون � �ص� ��ت امل � � � ��ادة ( )29امل� �ع ��دل ��ة
على ان ي�ص��رف مخصص شهري
ل�ل�ش�خ��ص ذي االع ��اق ��ة ح �ت��ى سن
الـ 21سنة تحدد قيمته الهيئة بناء
على تقرير اللجنة الفنية املختصة
طبقا لنوع ودرجة االعاقة ويستمر
صرفها إذا استمر بالدراسة حتى

11

س ��ن ال� � �ـ 28وك ��ذل ��ك ت�س�ت�ح��ق امل ��رأة
التي ترعى معاقا ذا اعاقة شديدة
وال تعمل مخصص ش�ه��ري وفقا
للشروط والضوابط التي تضعها
الهيئة وي��وق��ف ص��رف املخصصا
ال� �ش� �ه ��ري ��ا ف� ��ي ح ��ال ��ة ال� �ش� �ف ��اء م��ن
االع � ��اق � ��ة ب � �ن� ��اء ع� �ل ��ى ش � �ه� ��ادة م��ن
اللجنة املختصة.
ك�م��ا ن�ص��ت امل� ��ادة ( )41امل�ع��دل��ة
ع �ل��ى اس �ت �ث �ن��اء م ��ن أح �ك ��ام ق��ان��ون
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وق��ان��ون
م� �ع ��اش ��ات ال �ع �س �ك��ري�ي�ن ي�س�ت�ح��ق
امل ��ؤم ��ن ع �ل �ي��ه او امل �س �ت �ف �ي��د ال ��ذي
ت�ق��رر اللجنة الفنية املختصة أنه
معاق معاشا تقاعديا يعادل 100
ف��ي امل�ئ��ة م��ن امل��رت��ب ال�ك��ام��ل بما ال
يتجاوز  2750دينارا إذا بلغت مدة
الخدمة املحسوبة ف��ي امل�ع��اش 15
ع��ام��ا على األق��ل بالنسبة للذكور
و 10س�ن��وات بالنسبة ل�لان��اث وال
يشترط الحصول على املعاش في

هذه الحالة بلوغ سن معينة.
ون � �ص� ��ت امل � � � ��ادة ( )42امل� �ع ��دل ��ة
ع �ل��ى اس �ت �ث �ن��اء م ��ن أح �ك ��ام ق��ان��ون
ال �ت��أم �ي �ن��ات االج �ت �م��اع �ي��ة وق��ان��ون
م� �ع ��اش ��ات ال �ع �س �ك��ري�ي�ن ي�س�ت�ح��ق
امل��ؤم��ن ع�ل�ي��ه او امل�س�ت�ف�ي��د املكلف
ق��ان��ون��ا ب��رع��اي��ة م �ع��اق ذي إع��اق��ة
م� �ت ��وس� �ط ��ة أو ش� � ��دي� � ��دة م �ع ��اش ��ا
ت�ق��اع��دي��ا ي �ع��ادل  100ف��ي امل�ئ��ة من
امل� ��رت� ��ب ال� �ك ��ام ��ل ب� �م ��ا ال ي �ت �ج��اوز
 2750دينارا إذا بلغت مدة الخدمة
امل �ح �س��وب��ة ف ��ي امل� �ع ��اش  20ع��ام��ا
للذكور و 15عاما لالناث.
وتضمن تعديل ذات املادة نصا
باال يشترط للحصول على املعاش
ف��ي ه��ذه ال�ح��ال��ة ب�ل��وغ س��ن معينة
وذل ��ك وف �ق��ا ل �ل �ش��روط وال �ض��واب��ط
التي تضعها الهيئة باالتفاق مع
مؤسسة التأمينات االجتماعية.

غير
موافق
موافق

ممتنع

م

االسم
عبدالله املعيوف

غير
موافق
موافق

م

االسم

1

أحمد الري

33

2

أحمد الجسار

34

عدنان عبدالصمد

3

أحمد القضيبي

✓

35

عسكر العنزي

✓

4

أحمد مطيع

✓

36

علي العبيدي

✓

5

أنس الصالح

✓

37

علي العمير

✓

6

بدر العيسى

✓

38

عودة الرويعي

✓

7

جابر املبارك

39

عيسى الكندري

✓

8

جمال العمر

✓

40

فارس العتيبي

✓

9

حمدان العازمي

✓

41

فيصل الدويسان

✓

10

حمد الهرشاني

42

فيصل الشايع

✓

11

حمود الحمدان

✓

43

فيصل الكندري

✓

12

خالد الجراح

✓

44

كامل العوضي

✓

13

خلف دميثير

✓

45

ماجد موسى

✓

14

خليل الصالح

✓

46

ماضي الهاجري

✓

15

خليل عبدالله

✓

47

مبارك الخرينج

16

راكان النصف

✓

48

مبارك الحريص

17

روضان الروضان

✓

49

محمد الخالد

18

سعد الخنفور

✓

50

محمد طنا

19

سعدون حماد

✓

51

محمد العبدالله

20

سعود الحريجي

✓

52

محمد الهدية

21

سلطان الشمري

✓

53

محمد الجبري

22

سلمان الحمود

54

محمد الرشيدي

23

سيف العازمي

✓

55

محمد الحويلة

✓

24

صالح عاشور

✓

56

مرزوق الغانم

✓

25

صباح الخالد

57

منصور الظفيري

✓

26

طالل السهلي

58

نبيل الفضل

27

عادل الخرافي

✓

59

هند الصبيح

28

عبدالحميد دشتي

✓

60

ياسر أبل

29

عبدالرحمن الجيران

✓

61

يعقوب الصانع

30

عبدالله التميمي

✓

62

يوسف الزلزلة

✓

31

عبدالله الطريجي

✓

63

يوسف العلي

✓

32

عبدالله العدواني

✓

النتيجة

47

✓

✓

✓

✓

✓

-

ممتنع

12

مضبطة
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المجلس يشرع اليوم في مناقشة
قانوني األحداث وجامعة جابر
تتمة المنشور ص11
التعليمية وامل�ط�ل��وب م��ن الهيئة
ت �ف �ع �ي��ل دوره � � � ��ا ال� ��رق� ��اب� ��ي ع �ل��ى
املدارس.
 وزيرة الشؤون هند الصبيح:ب�ع��ض ال�ت�ع��دي�لات س ��وف تسلب
روح القانون ف��ي امل�ع��اق كانسان
ص�ح�ي��ح ول��دي �ن��ا م �ع��اق��ون اع��اق��ة
شديدة وهم دكاترة في الجامعة
ومهندسون.
امل � � � � ��رأة ال � �ت � ��ي ت� �ع� �م ��ل ف � �ه� ��ي ال
ت��رع��ى معاقا ف��ي ن�ص��وص امل��ادة
 29وك��ذل��ك امل��رت��ب الكامل راعينا
ذلك حتى يتقاضوا اكبر قدر من
ال�ت��أم�ي�ن��ات ام��ا ف�م��ا ي�خ��ص ذوي
املعاقني فنريد للمعاق ان يندمج
في املجتمع.
ف��أرج��و ان نعمل س��وي��ا لدمج
امل � � �ع� � ��اق ف� � ��ي امل� �ج� �ت� �م ��ع وه � �ن� ��اك
ال� �ت ��زام ��ات م��ال �ي��ة س� ��وف ت�ت��رت��ب
ع�ل��ى ب�ع��ض امل ��واد خ��اص��ة لدينا
انه اكثر من  40الف معاق مسجل
في هيئة االعاقة.
وواف ��ق امل�ج�ل��س ع�ل��ى ال�ق��ان��ون
من حيث املبدأ؟
(موافقة عامة)
 م� ��اض� ��ي ال � �ه� ��اج� ��ري (م� �ق ��رراللجنة) :اشكر النواب ملا طرحوه
من ثناء على عمل اللجنة وانوه
ان��ه عند طباعة االق�ت��راح سقطت
بعض املواد سهوا.
وال �ت �ق��ري��ر ي �ح �ت��وي ع �ل��ى رأي
اللجنة وه��و التعديل على امل��ادة
 29وه��و م�ن��ح  300دي �ن��ار ل�ك��ن ال
يتم صرفه م��دى الحياة والنص:
ي � � � �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 ت�ح��دد قيمته الهيئة
على تقرير اللجنة الفنية شريطة
اال ي�ق��ل ع��ن  300دي �ن��ار ويستمر
ص� ��رف� ��ه اذا اس� �ت� �م ��ر ب ��ال ��دراس ��ة
ال �ج��ام �ع �ي��ة ح �ت��ى س ��ن ال �ث�لاث�ين
او ب��ال��دراس��ات العليا ح�ت��ى سن
 45س �ن��ة وت �س �ت �ح��ق امل� � ��رأة ال�ت��ي
ت��رع��ى ع��اق��ا متوسطة او شديدة
م �خ �ص �ص��ا ش� �ه ��ري ��ا ال ي� �ق ��ل ع��ن
 250دي � �ن � ��ارا ول � ��و ك ��ان ��ت ت�ع�م��ل
وف�ق��ا ل�ل�ش��روط وال �ض��واب��ط التي
تضعها الهيئة.
 واق� �ت ��رح د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ةان ي �ت��م ال �ت �ص��وي��ت ع �ل��ى ق��ان��ون
امل � �ع� ��اق �ي�ن ف � ��ي امل � � ��داول � � ��ة االول � � ��ى
ون� ��ؤج� ��ل امل � ��داول � ��ة ال� �ث ��ان� �ي ��ة ال ��ى
االسبوع القادم.
 محمد طنا :يفترض ان تكونالحكومة جاهزة.
 وج� � � � ��رى ال � �ت � �ص� ��وي� ��ت ن� � ��داءب� ��االس� ��م ع� �ل ��ى امل� � ��داول� � ��ة االول� � ��ى

وكانت النتيجة كالتالي:
م � ��واف� � �ق � ��ة  47ع � � � ��دم م� ��واف � �ق� ��ة
وال� � �ح� � �ض � ��ور  47م� ��واف � �ق� ��ة ع �ل��ى
القانون في املداولة االولى.
وجرى التصويت نداء باالسم
ع �ل ��ى امل � ��داول � ��ة ال �ث ��ان �ي ��ة وك ��ان ��ت
النتيجة كالتالي:
م � ��واف� � �ق � ��ة  47ع � � � ��دم م� ��واف � �ق� ��ة
وال� �ح� �ض ��ور  47م��واف �ق��ة وي �ح��ال
للحكومة.
 م ��اض ��ي ال � �ه� ��اج� ��ري :ال �ش �ك��رلزمالئي أعضاء اللجنة السابقني
وال�ح��ال�ي�ين وال�ح�ك��وم��ة ولجميع
ال� �ع ��ام� �ل�ي�ن ف � ��ي م� �ك� �ت ��ب ال �ل �ج �ن��ة
وال�ح�ك��وم��ة على تعاونها املثمر
ح �ت��ى ح�ق�ق�ن��ا ش�ي�ئ��ا ل �ه��ذه ال�ف�ئ��ة
العزيزة على قلوبنا جميعا.
 وزي� � � � � ��رة ال � � � �ش� � � ��ؤون :ن �ش �ك��راللجنة على التعاون من اللجنة
وال � �ت � �ع� ��دي �ل�ات ال � �ت� ��ي ت� �ص ��ب ف��ي
م� �ص� �ل� �ح ��ة ذوي االح � �ت � �ي� ��اج� ��ات
ال �خ ��اص ��ة وس �ت �ت��اب �ع �ه��ا وس ��وف
ت �ت �ع��دل ب �ع��ض االم � ��ور ف ��ي هيئة
االعاقة.
 وت� �ل ��ا االم � �ي� ��ن ال� � �ع � ��ام ط �ل �ب��ام � ��ن ل �ج �ن ��ة ال �ت �ع �ل �ي �م �ي��ة ك �ل �ج �ن��ة
ت�ح�ق�ي��ق ف ��ي م ��وض ��وع االب �ت �ع��اث
ف��ي ال�ج��ام�ع��ة والتطبيقي تطلب
م�ن�ح�ه��ا اج �ل�ا ج ��دي ��دا ي �م �ت��د ال��ى
ن� �ه ��اي ��ة دور االن � �ع � �ق� ��اد ال �ح��ال��ي
ل�لان�ت�ه��اء م��ن ال�ت�ح�ق�ي��ق (م��واف�ق��ة
عامة).
* طلب ادراج موضوعي تقرير
صفقة الداو وشركة ادفانتج على
ان ي�ض��م ت�ق��ري��ر وزي ��ر امل��ال�ي��ة في
ش��أن ادف��ان�ت��ج وان ي�ت��م نظرهما
االرب �ع��اء امل��واف��ق 2015 /11 /18
ق �ب��ل غ �ي��ره �م��ا م ��ن امل ��وض ��وع ��ات
بعد القوانني التي تم التصويت
عليها.
(موافقة عامة)
قانون األحداث
ان �ت �ق��ل امل �ج �ل��س ال � ��ى م �ن��اق �ش��ة
تقرير اللجنة بشأن االحداث.
 م� � ��رزوق ال� �غ ��ان ��م :ه ��ل ي��واف��قاملجلس على تثبيت التقرير في
ملضبطة
موافقة
موافقة عامة
ت� ��رف� ��ع ال �ج �ل �س ��ة ال� � ��ى ي� � ��وم غ��د
الساعة  9صباحا

إحالة اللجنة الثالثينية إلى الشباب والرياضة للدراسة
كلف املجلس مكتب املجلس
بالتنسيق مع اللجان البرملانية
بشأن اعداد مذكرة عن القوانني
ال �ص��ادرة ع��ن املجلس ومتابعة
تنفيذها ح�ت��ى يتسنى تحديد
جلسة خاصة ملناقشتها.
ع�ل��ى ض ��وء م�ن��اق�ش��ة املجلس
ف ��ي ج �ل �س �ت��ه امل �ن �ع �ق��دة ف ��ي ي��وم
االرب � �ع� ��اء امل ��واف ��ق 2015/11/4
للوضع الرياضي العام في دولة
الكويت وما تم عرضه بالجلسة
م��ن وق��ائ��ع واس�ب��اب أدت ال��ى ما

آلت اليه من ترد عام يحتاج الى
ت��دخ��ل األم��ة م��ن خ�لال ممثليها
ف� � ��ي س� �ب� �ي ��ل ان � � �ق� � ��اذ ال� ��ري� ��اض� ��ة
ال� �ك ��وي� �ت� �ي ��ة .ل � � ��ذا ن� �ق� �ت ��رح ن �ح��ن
امل ��وق� �ع�ي�ن ادن � � ��اه ع � ��رض ط�ل�ب�ن��ا
إلقرار التوصية التالية :تشكيل
لجنة استشارية ملعاونة لجنة
ال �ش �ب��اب وال��ري��اض��ة ال�ب��رمل��ان�ي��ة
ت � �س � �م� ��ى «ال � �ل � �ج � �ن� ��ة ال ��وط� �ن� �ي ��ة
الرياضية االس�ت�ش��اري��ة» إلنقاذ
الوضع الرياضي العام في دولة
ال�ك��وي��ت وي �ك��ون ع��دد اعضائها

 30ع � �ض� ��وا م � ��ن ذوي ال �خ �ب ��رة
وامل� �خ� �ت� �ص�ي�ن وامل � �ش � �ه � ��ود ل �ه��م
ف��ي امل �ج��ال ال��ري��اض��ي (اداري �ي��ن
واع� �ض ��اء م �ج��ال��س ف ��ي األن��دي��ة
او اي م ��ن ال �ه �ي �ئ��ات ال��ري��اض �ي��ة
السابقني والحاليني ومن بينهم
ال�ق��ان��ون�ي��ون وق��دام��ى الالعبني)
وذلك لتقديم املشورة والدراسات
واملقترحات ملعالجة كافة اوجه
االخ �ت�لاالت وامل�ش��اك��ل ال�ت��ي ادت
إلن � � �ح� � ��دار ال � ��وض � ��ع ال ��ري ��اض ��ي
ال �ع��ام محليا واقليميا ودول�ي��ا

واقتراح ماهية االستراتيجيات
والسياسات ووضع التوصيات
امل� �ن ��اس� �ب ��ة وال �ل��ازم � ��ة الن �ت �ش��ال
ال ��ري ��اض ��ة ال��وط �ن �ي��ة ال �ك��وي �ت �ي��ة
من حالة التردي العام وم��ا آلت
ال �ي��ه ال� �ي ��وم ول �ت �ك��ون م� ��دة عمل
ال�ل�ج�ن��ة س�ن�ت�ين ق��اب�ل��ة للتمديد
مل��دة مماثلة ومل��رة واح��دة وعلى
ان ت �خ �ص��ص امل �ك ��اف �ئ ��ة امل��ال �ي��ة
املناسبة ألع �ض��اء اللجنة وفقا
للوائح املعمول بها.

القوانين الصادرة عن المجلس والمطلوب معرفة مدى تنفيذها من الحكومة
م

نص القانون

رقم
القانون

السنة

تاريخ النشر
بالجريدة
الرسمية

1

قانون رقم  68لسنة  2015في شأن العمالة املنزلية قانون رقم  69لسنة  2015بشأن انشاء شركة مساهمة مقفلة
الستقدام وتشغيل العمالة املنزلية.

68
69

2015

2015/8/1

2

قانون رقم  12لسنة  2015باصدار قانون محكمة االسرة

12

2015

2015/3/22

3

قانون رقم  113لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية السكنية والقانون
رقم  27لسنة  1995في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير االراضي الفضاء اململوكة للدولة الغراض
الرعاية السكنية (املواد  27 - 11 - 9 - 7 - 6 - 5 - 4 - 3مكرر ز  10 - 34 -مكررا  12 - 11 -من قانون  47لسنة )1993
(تشكيل لجنة فنية ملتابعة تنفيذ املشاريع للمؤسسة في اصدار اللوائح الخاصة باملؤسسة ومنحة صالحيات
مجلس الخدمة املدنية وديوان الخدمة  -جواز قيام املؤسسة بتسليم اراض لها لشركات القطاع الخاص النشاء
قسائم  -تقديم تقارير نصف سنوية ملجلس االمة  -انشاء لجنة فنية متخصصة  -ملدير املؤسسة ان يطلب اي
بيانات من اي جهة حكومية  -الغاء باب املدن السكنية الثالث مكررا) (املواد  9 - 5 - 2من القانون  27لسنة )1995
(انجاز  50ألف وحدة خالل سنة  -طرح االراضي بني الشركات املحلية او العاملية  -جواز بيع القسائم الزائدة).

113

2014

2014/8/17

4

قانون رقم  19لسنة  2014باضافة مادة جديدة برقم  28مكررا الى القانون رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية (املادة  28مكرر د) (قرض مواد البناء  30ألف دينار).

19

2014

2014/2/16

5

قانون رقم  2لسنة  2015باضافة مادة جديدة برقم  29مكررا الى القانون رقم  47لسنة  1993في شأن الرعاية
السكنية (املادة  29مكررا) (توفير السكن ملن باع بيته بااليجار)

2

2015

2015/2/15

6

قانون رقم  28لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رقم  51لسنة  2010بشأن انشاء صندوق ملعالجة اوضاع
املواطنني املتعثرين في سداد القروض االستهالكية تجاه البنوك وشركات االستثمار.

28

2014

2014/3/30

7

قانون رقم  39لسنة  2014حماية املستهلك

39

2014

2014/6/8

8

قانون رقم  29لسنة  2015في شأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية لالتجار في املواشي.

29

2015

2015/6/14

9

قانون رقم  19لسنة  2015بتعديل بعض احكام القانون رقم  39لسنة  2010بتأسيس شركات كويتية مساهمة
تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية املياه في الكويت.

19

2015

2015/5/10

10

قانون رقم  3لسنة  2014بتعديل بعض احكام القانون رقم  98لسنة  2013في شأن انشاء الصندوق الوطني
لرعاية وتنمية املشروعات الصغيرة واملتوسطة.

2

2014

2014/2/2

11

قانون رقم  119لسنة  2014باصدار الخطة السنوية لعام  2015 /2014وما تم بشأن شركات مساهمة عامة في
املجاالت التنموية قانون رقم  10لسنة  2015باصدار الخطة السنوية لعام  2016 /2015قانون رقم  11لسنة 2015
باصدار الخطة االنمائية للسنوات .2020 / 2019 - 2016 /2015

100

2015

2015/3/31

12

قانون رقم  67لسنة  2015في شأن الديوان الوطني لحقوق االنسان.

67

2015

2015/7/26

13

قانون رقم  37لسنة  2014بانشاء هيئة تنظيم االتصاالت وتقنية املعلومات.

37

2014

2014/5/18

14

قانون رقم  115لسنة انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري قانون رقم  3لسنة  2015بتعديل بعض احكام
القانون رقم  115لسنة  2014في شأن انشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري.

115
3

/2014
2015

2014-/8/17
2015/2/15

15

قانون رقم  114لسنة  2014في شأن التأمني الصحي على املواطنني املتقاعدين.

114

2014

2014/8/17

aldostoor

االربعاء  06صفر  18 . 1437نوفمبر 2015

برلمان

13

سأل عن خطط الموانئ لمواجهة نتائج إنهاء عقودها مع القطاع الخاص

الزلزلة :سنستخدم أدواتنا الدستورية
لتقويم مخالفة وزير المواصالت
وج ��ه ال �ن��ائ��ب د .ي��وس��ف ال��زل��زل��ة
س��ؤاال ال��ى وزي��ر امل��واص�لات عيسى
ال �ك �ن��دري ق ��ال ف �ي��ه :ل�ق��د ت��م توجيه
م �ج �م��وع��ة م ��ن االس �ئ �ل��ة ال �ب��رمل��ان �ي��ة
الى وزير املواصالت قبل ما يقارب
شهرين ول��م يتم اس�ت�لام االج��اب��ات
ع�ل�ي�ه��ا ،ول��ذل��ك ارج ��و ال�ت��أك�ي��د على
ال��وزي��ر املعني لاللتزام ب��امل��ادة 124
من الالئحة الداخلية وع��دم تأخير
االجابة على االسئلة البرملانية واال
اعتبر مخالفا لالئحة وسنستخدم
ادواتنا الدستورية لتقويم مخالفته
ل ��ذل ��ك ب �ع��د ت��وج �ي��ه ه � ��ذه االس �ئ �ل��ة
ل��وزي��ر امل ��واص�ل�ات ن��رج��و ش��اك��ري��ن
تنبيهه لعدم مخالفة املادة  124من
الالئحة.
وب� ��اع � �ت � �ب� ��ار وزي � � � ��ر امل � ��واص �ل��ات
امل � �ح � �ت� ��رم رئ � �ي � �س� ��ا مل� �ج� �ل ��س ادارة
م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ ال�ك��وي�ت�ي��ة وال ��ذي
ان� � ��اط� � ��ت ب� � ��ه امل� � � � � ��ادة ال � �ث� ��ال � �ث� ��ة م��ن
الئ �ح �ت �ه��ا ال ��داخ� �ل� �ي ��ة دور ال��رق �ي��ب
واملنفذ لسياسة ال��دول��ة العليا في
املجاالت املعهودة ب��ادارة انشطتها
ال� � ��ى امل ��ؤس� �س ��ة واع� �ط� �ت ��ه ف� ��ي ه ��ذا
ال�خ�ص��وص ف��ي ال�ف�ق��رة  1م��ن امل��ادة
سالفة ال��ذك��ر اب�ل�اغ مجلس االدارة
والذي يعتبر املدير العام للمؤسسة
مقررا له بموجب امل��ادة الثالثة من
الفصل االول من الالئحة الداخلية
للمؤسسة ب��االه��داف وال�س�ي��اس��ات
والخطط العامة للدولة وب��اي قرار
او توجيه يصدر عن مجلس الوزراء
بما يتصل باعمال مؤسسة املوانئ
وي �ت��ول��ى ت�ن�ف�ي��ذ ال �س �ي��اس��ة ال�ع��ام��ة
ل �ل��دول��ة ف ��ي ن �ط ��اق ع �م��ل امل��ؤس �س��ة
كما ان��ه يعتبر بموجب ه��ذه امل��ادة
امل � �س� ��ؤول االول ع ��ن م �ت��اب �ع��ة ذل��ك
التنفيذ.
وب� � �ن � ��اء ع� �ل ��ى م � ��ا ت � �ق� ��دم ون� �ظ ��را
ل�ت�ن��ام��ي م��ا ي�ص�ل�ن��ا م��ن م�ع�ل��وم��ات
س��واء ع��ن طريق ال�ق�ن��وات الرسمية
ال� �ح� �ك ��وم� �ي ��ة ك� �م�ل�اح� �ظ ��ات دي � � ��وان
امل�ح��اس�ب��ة او االع�لام�ي��ة كالصحف
ال�ي��وم�ي��ة وغ�ي��ره��ا وح�ت��ى الشعبية
منها م��ن خ�ل�ال ل�ق��اءات�ن��ا ملواطنني
عن ت�ج��اوزات وانحرفات تقوم بها
االدارة التنفيذية ملؤسسة امل��وان��ئ
ال �ك��وي �ت �ي��ة ع� ��ن س� �ي ��اس ��ات ال ��دول ��ة
ون � �ه ��ج ادارة ال � �ب�ل��اد ب� �م ��ا ي�خ��ص
ادارة ش��ؤون امل��وان��ئ البحرية بناء
ع �ل��ى ت��وج �ي �ه��ات ص ��اح ��ب ال �س �م��و
ام �ي��ر ال �ب�ل�اد ح�ف�ظ��ه ال �ل��ه وم ��ا نتج
ع��ن ت�ل��ك ال �ت �ج��اوزات واالن �ح��راف��ات
م ��ن ان �ع �ك��اس��ات خ �ط �ي��رة وك��ارث �ي��ة
وض �ع��ت م��وان��ئ دول� ��ة ال �ك��وي��ت في
م��ؤخ��رة ال�ق��ائ�م��ة م��ا ب�ي�ن مثيالتها
ف��ي منطقة الخليج ال�ع��رب��ي واث��رت

سلبا وب �ش��دة ع�ل��ى اق�ت�ص��اد ال�ب�لاد
ورفعت من تكلفة السلع وال��واردات
على املواطنني واملقيمني واصحاب
االع�م��ال من تجار وصناعيني على
حد سواء فمثال على سبيل املثال ال
الحصر ارتفعت تكلفة الواردات الى
ال �ب�لاد م��ن امل ��واد ال�غ��ذائ�ي��ة بجميع
انواعها نتيجة لسوء ادارة مرافق
م ��ؤس� �س ��ة امل � ��وان � ��ئ وك � �ث� ��رة اع� �ط ��ال
معداتها وت�ه��ال��ك بنيتها التحتية
اله�م��ال وتقاعس االداراة التنفذية
ملؤسسة املوانئ الكويتية مع ضعف
رق��اب��ة ال��وزي��ر املختص على ادائها
وع��دم تقويم اعوجاجها واملطالبة
ف��ي االه�ت�م��ام ب��االع��داد والتخطيط
ل��رف��ع ج ��ودة ال �خ��دم��ات وامل�ح��اف�ظ��ة
على املرافق والذي ادى الى تعطيل
اع�م��ال مناولة الحموالت م��ن امل��واد
ال �غ��ذائ �ي��ة وغ �ي��ره��ا وب��ال �ت��ال��ي ادى
ل � �ف� ��رض اج� � � ��ور اض� ��اف � �ي� ��ة ورس � � ��وم
م ��ن ق �ب��ل م �ش �غ �ل��ي ال �س �ف��ن ال �ن��اق �ل��ة
ل �ل �ب �ض��ائ��ع ن �ت �ي �ج��ة ت �ع �ط �ي��ل اع �م��ال
م�ن��اول��ة سفنهم وتسليم البضائع
الصحابها وت�ك��دس تلك البضائع
ف��ي جميع م��راف��ق م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ
وال � � � ��ذي زاد م� ��ن ت �ك �ل �ف��ة ن� �ق ��ل ت�ل��ك
البضائع ال��ى م�خ��ازن التجار لعدم
تمكن مركبات الناقلني من مواكبة
االع � ��داد م��ن ال�ب�ض��ائ��ع ل �س��وء ادارة
م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ واح� ��وال مرافقها
املهملة.
واي �ض��ا اص� ��درت ادارة مؤسسة
امل ��وان ��ئ ال��رق �ي��ب وامل � �ش ��رف ع�ل�ي�ه��ا
رئ� � �ي � ��س م� �ج� �ل ��س ادارت � � � �ه� � � ��ا وزي� � ��ر
امل� ��واص �ل�ات ق� � ��رارا ب��ان �ه��اء ال �ع �ق��ود
املبرمة مع شركات القطاع الخاص
وت �ق��دم ��ت ب �ط �ل��ب ل� ��دي� ��وان ال �خ��دم��ة
امل��دن �ي��ة امل ��واف� �ق ��ة ع �ل��ى االس �ت �ع��ان��ة
بخدمات عدد  400موظف بمختلف
التخصصات االداري� ��ة والفنية من
غ�ي��ر ال�ك��وي�ت�ي�ين ل�س��د ال�ع�ج��ز ال��ذي
س � ��وف ي �ت��رت��ب ع �ل��ى ع � ��دم ت �ج��دي��د
ع � �ق� ��ود ت� �ل ��ك ال � �ش� ��رك� ��ات ال �ك��وي �ت �ي��ة
ن��اس�ف��ا ب��ذل��ك ت��وج�ه��ات وس�ي��اس��ات
ال��دول��ة العليا في تخفيض االنفاق
وال� �خ ��اص ب��امل��رت �ب��ات واالج� � ��ور بل
وت� �م ��ادت ب ��ان اع �ل �ن��ت ف��ي صحيفة
االهرام املصرية في عددها الصادر
ب � �ت � ��اري � ��خ  2015/10/30ب �ط �ل��ب
ت��وظ�ي��ف ك� ��وادر للعمل ف��ي امل��وان��ئ
الكويتية على النحو التالي:
 م�ش�غ��ل راف �ع ��ة ج �س��ري��ة ب��رات��ب 350دينارا كويتيا.
 س� ��ائ� ��ق ش ��اح� �ن ��ة ب� ��رات� ��ب 250دينارا كويتيا.
 كاتب س��اح��ات وارص�ف��ة براتب 200دينار كويتي.

د .يوسف الزلزلة

 ع��ام��ل ت��رب�ي��ط ح��اوي��ات ب��رات��ب 200دينار كويتي.
 فني حاويات مبردة براتب 250دينارا كويتيا.
 م� ��وظ� ��ف ك � ��ون� � �ت � ��رول ب �م �ح �ط��ةحاويات براتب  300دينار كويتي.
 م �خ �ط ��ط س � ��اح � ��ات وب � ��اخ � ��راتبراتب  350دينارا كويتيا.
 م �خ �ط ��ط س � ��اح � ��ات وب � ��اخ � ��راتبراتب  350دينارا كويتيا.
 م ��وظ ��ف ام � ��ن وس �ل�ام ��ة ال �س �ن��ةاالول � � � ��ى  105د.ك وال� �ث ��ان� �ي ��ة 120
والثالثة  150د.ك.
ه � ��ذا م� ��ع ال �ع �ل ��م ان ج �م �ي��ع ه ��ذه
الوظائف باالمكان شغلها من قبل
مخرجات التعليم الكويتي وال��ذي
يضخ في سوق العمل اعدادا سنويا
ت� �ج ��اه ��د ال � �ج � �ه� ��ات امل� �خ� �ت� �ص ��ة ف��ي
برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة
والجهاز التنفيذي للدولة لتوظيف
ال�ع�م��ال��ة الكويتية لتوفير وظ��ائ��ف
ف ��ي ال �ج �ه��ات ال �ح �ك��وم �ي��ة وال �ق �ط��اع
الخاص وعليه فان هذا النهج غير
السوي من قبل ادارة املؤسسة يعمل
على االضرار في جهود تلك الجهات
وفي هيكل العاملني في الدولة برفع
نسبة غير الكويتيني فيها وبنفس
الوقت تقوم االدارة بانهاء خدمات
كويتيني من ذوي الخبرة الطويلة
ف ��ي اع �م ��ال امل ��وان ��ىء وب ��ذل ��ك ي�ك��ون
ال �ت��أث �ي��ر م�ض��اع�ف��ا ع �ل��ى االق �ت �ص��اد
ال�ك��وي�ت��ي ه ��ذا ن��اه�ي��ك ع��ن ان �ح��راف
ف��ي س �ي��اس��ة ت�ش�ج�ي��ع امل �ش��ارك��ة ما
ب�ي�ن ال �ق �ط ��اع ال� �ع ��ام وال � �خ� ��اص ف��ي

أداء االعمال الحكومية واستيعاب
م � � �خ� � ��رج� � ��ات ال � �ت � �ع � �ل � �ي� ��م ب� �ج� �م� �ي ��ع
مستوياته وح��ل مشاكل التوظيف
للمواطنني الكويتيني.
ومما يرجى توجيهه من أسئلة
إلى وزير املواصالت:
 ك � ��م اع � � � � ��داد ال � �س � �ف ��ن ال � �ت� ��ي ت��ممناولتها في الفترة من يناير 2013
ال� ��ى س �ب �ت �م �ب��ر  2015م ��ع ت��وض�ي��ح
االع� � ��داد ب �ش �ك��ل ش �ه��ري وت��زوي��دن��ا
باالوراق الرسمية بذلك.
 ك��م اع� ��داد ال�س�ف��ن امل�ت��وق�ف��ة فياملراسي الخارجية لكل من مينائي
ال�ش��وي��خ وال�ش�ع�ي�ب��ة ف��ي ال�ف�ت��رة من
ي �ن��اي��ر  2013ال� ��ى س �ب �ت �م �ب��ر 2015
م��ع توضيح االع ��داد بشكل شهري
م��ع ت��وف �ي��ر م �ع �ل��وم��ات ع��ن س��اع��ات
بقاء السفن في امل��راس��ي الخارجية
ف � ��ي ن � �ف ��س ال � �ف � �ت� ��رة وع � � ��ن اس � �ب ��اب
ع��دم ادخ��ال �ه��ا ال��ى م �م��رات التفريغ
والتحميل في املينائني حال وصول
ت �ل��ك ال �س �ف��ن وع �م��ا اذا ك ��ان ال�س�ب��ب
ي��رج��ع ل�ل�اح��وال ال�ج��وي��ة او لنقص
في جاهزية املراسي الستقبال تلك
ال �س �ف��ن واس� �ب ��اب ذل� ��ك ال �ن �ق��ص مع
تزويدنا باالوراق الرسمية بذلك.
 م� ��ا ع � ��دد امل � �ع� ��دات ال��رص �ي �ف �ي��ةامل�م�ل��وك��ة م��ن ق�ب��ل م��ؤس�س��ة امل��وان��ئ
ال�ك��وي�ت�ي��ة م��ع ب �ي��ان اع ��داد ال�ص��ال��ح
منها للعمل واس �ب��اب ع��دم اص�لاح
العاطل منها.
 م � � ��ا ال� � �ط � ��اق � ��ة االس� �ت� �ي� �ع ��اب� �ي ��ةملنصة تفتيش البضائع وم��ا عدد
ال � �ح� ��اوي� ��ات ال � �ت ��ي ي� �ت ��م ت�س�ل�ي�م�ه��ا

الصحابها شهريا منذ يناير 2013
ال� ��ى س�ب�ت�م�ب��ر  2015م ��ع ت��زوي��دن��ا
باالوراق الرسمية بذلك.
 ن��رج��و م��واف��ات�ن��ا ب �ج��دول يبنيم �ع��دالت ف �ت��رة ب �ق��اء ال �ح��اوي��ات في
م�ن�ص��ة ال�ت�ف�ت�ي��ش ش �ه��ري��ا ل�لاع��وام
م ��ن  2013ال ��ى س�ب�ت�م�ب��ر  2015مع
تزويدنا باالوراق الرسمية بذلك.
 يرجى تزويدنا بدراسة الجدوىاالق�ت�ص��ادي��ة ال�ت��ي بموجبها قامت
املؤسسة باتخاذ قرار انهاء العقود
امل� �ب ��رم ��ة ب�ي��ن امل ��ؤس� �س ��ة وش ��رك ��ات
ال �ق �ط��اع ال �خ��اص وال� ��ذي ورد ذك��ره
ف��ي كتاب املؤسسة امل��رس��ل لرئيس
دي � � ��وان ال �خ ��دم ��ة امل ��دن �ي ��ة س�ب�ت�م�ب��ر
 2015ويحمل رقم م م ك .2680 / 1 /
 ما خطط ادارة املؤسسة ملواجهةنتائج انهاء العقود املبرمة ما بني
املؤسسة وشركات القطاع الخاص
ي��رج��ى ت��زوي��دن��ا ب�ه��ا تفصيليا مع
تحديد الجهة امل�ع��دة لتلك الخطط
واملسؤولة عن تنفيذها.
 ارج � � ��و ت � ��زوي � ��دي ب �ن �س �خ��ة م��نج� �ل� �س ��ة م� �ج� �ل ��س ادارة م��ؤس �س��ة
امل��وان��ىء ال�ك��وي�ت�ي��ة وال �ت��ي ت��م فيها
م �ن��اق �ش��ة ق � � ��رار االدارة ف� ��ي ان �ه ��اء
ال �ع �ق��ود امل �ب��رم��ة م ��ا ب�ي�ن امل��ؤس �س��ة
وش ��رك ��ات ال �ق �ط��اع ال� �خ ��اص وم ��اذا
ك��ان ق��رار مجلس االدارة حيال هذا
املوضوع.
 ارج� � ��و ت� ��زوي� ��دي ب �خ �ط��ة ادارةاملؤسسة الخاصة بصيانة مرافق
املؤسسة منذ ع��ام  2013ال��ى عامنا
هذا وما خطتها للعام املقبل.
 ارج��و ت��زوي��دي ب��اع��داد واسماءش��رك��ات ال �ق �ط��اع ال �خ��اص ال �ت��ي تم
انهاء عقودها املبرمة مع املؤسسة
وهل هناك اي تأثير قانوني ومالي
على هذا االنهاء.
 ارج��و ت��زوي��دي بأسماء واع��دادالعاملني الكويتيني الذين تم انهاء
خدماتهم مع تبيان اسباب االنهاء
ف� ��ي ال� �ف� �ت ��رة م� ��ن ي �ن��اي��ر  2014ال��ى
سبتمبر . 2015
 ارج � � � � � ��و ت � � � ��زوي � � � ��دي ب� ��أس � �م� ��اءوج � �ن � �س � �ي� ��ات م � �س � �ت � �ش� ��اري امل� ��دي� ��ر
ال �ع��ام ال �ق��ان��ون �ي�ين واالق �ت �ص��ادي�ين
والفنيني ومسوغات تعيينهم وما
ي�ت�ق��اض��ون��ه م��ن اج ��ور وه ��ل ي��وج��د
من يتم االستعانة باستشاراته من
مكاتب او افراد خارجيني.

تجاوزات
وانحرافات ادارة
الموانئ لها
انعكاسات خطيرة
وكارثية
ارتفاع تكلفة
الواردات الى
البالد من المواد
الغذائية نتيجة
سوء االدارة
وضعف الرقابة
انهاء خدمات
الكويتيين ذوي
الخبرة في اعمال
الموانئ له تأثير
مضاعف على
االقتصاد
ما خطة المؤسسة
بشأن صيانة
مرافقها منذ عام
 2013حتى العام
الحالي
كم عدد السفن
التي تم مناولتها
خالل الفترة من
يناير  2013وحتى
سبتمبر 2015؟
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خالل لقاء مع برنامج منصة الجماهير

طنا :الدواعش منتشرون بجميع
مناطق الكويت
أك� � � � ��د ال � � �ن� � ��ائ� � ��ب م � �ح � �م� ��د ط �ن ��ا
لبرنامج منصة الجماهير على
ت�ل�ف��زي��ون امل�ج�ل��س أن ال��دواع��ش
م �ن �ت �ش ��رون ف� ��ي ج �م �ي��ع م �ن��اط��ق
ال� � �ك � ��وي � ��ت ول� � �ي � ��س ف� � ��ي م �ن �ط �ق��ة
ال � �ج � �ه ��راء وح� ��ده� ��ا م� �ش� �ي ��را إل ��ى
وج � � � ��ود أش � � �خ � ��اص ي � �ن� ��اص� ��رون
أف � �ك� ��ار ال �ت �ن �ظ �ي �م��ات اإلره ��اب� �ي ��ة
م� �ث ��ل داع � � ��ش وج� �ب� �ه ��ة ال �ن �ص ��رة
وي�ح�ض��ون ال�ش�ب��اب ع�ل��ى القتال
في الخارج تحت مسمى الجهاد
مطالبا املواطنني بأن من يرصد
ح ��االت مل�ث��ل ت�ل��ك ال��دع��وات يقوم
باإلبالغ عنها.
وم ��ن ج�ه��ة أخ ��رى أك ��د ط�ن��ا أن
النواب يعملون جاهدين لتنفيذ
ت � ��وص� � �ي � ��ات س � �م� ��و األم � � �ي � � ��ر ف��ي
أك�ث��ر م��ن ل�ق��اء م�ع�ه��م بخصوص
ح� � �ص � ��ول امل � �ع� ��اق�ي��ن ع � �ل� ��ى ك ��اف ��ة
ح �ق��وق �ه��م م �ع �ت �ب��را أن ال �ح �ك��وم��ة
الحالية مجتهدة ووطنية وأن��ه
ي �ت �خ��ذ ج��ان��ب امل� �ع ��ارض ع�ن��دم��ا
يلتمس خطأ أو تقصيرا منها.
ك �م��ا اع �ت �ب��ر ط �ن��ا أن اس �ت �م��رار
إي�ف��اد امل��رض��ى للعالج بالخارج
دل� �ي ��ل ض �ع��ف م �س �ت��وى ال �ق �ط��اع
ال�ص�ح��ي داخ ��ل ال�ك��وي��ت مطالبا
ف� ��ي ه � ��ذا ال � �ص� ��دد ب ��إي� �ج ��اد آل �ي��ة
أك �ث��ر ش�ف��اف�ي��ة الخ �ت �ي��ار األط �ب��اء
ال��زائ��ري��ن وال��ذي��ن رص��د ش�ك��اوى
عديدة من املواطنني بخصوص
ض �ع��ف إم �ك��ان��ات �ه��م وك �ف��اء ت �ه��م
الطبية .وإلى تفاصيل اللقاء:
اع�ت�ب��ر ال �ن��ائ��ب م�ح�م��د ط�ن��ا ان
ت�ج��رب��ة ع�م�ل��ه ال�س�ي��اس��ي كنائب
في البرملان في مراحلها األول��ى
ح �ي��ث ل ��م ي �ت �ج��اوز ع �م��ر دخ��ول��ه
ال �ح �ي��اة ال �س �ي��اس �ي��ة غ �ي��ر ع��ام�ين
م ��وض� �ح ��ا ان ذل� � ��ك ي ��دف� �ع ��ه إل ��ى
مزيد من االجتهاد لخدمة أهالي
ال�ج�ه��راء وأب�ن��اء ال��دائ��رة الرابعة
وج �م �ي��ع امل ��واط� �ن�ي�ن م �ع��رب��ا ع��ن
رف �ض��ه ل��وص�ف��ه ب�ن��ائ��ب ال�ج�ه��راء
ألن��ه يخل بعمل ال�ن��ائ��ب املتعلق
ب ��األم ��ة ك �ل �ه��ا وال ي �ق �ت �ص��ر ع�ل��ى
م �ن �ط �ق��ة ب �ع �ي �ن �ه��ا وان ت ��رك �ي ��زه
ع �ل��ى ق �ض��اي��ا وه� �م ��وم ال �ج �ه��راء
ب��اع�ت�ب��اره األق ��رب إل�ي�ه��ا واألك�ث��ر
علما بها.
وع��ن عمله ال�س��اب��ق ف��ي وزارة
الداخلية قال طنا :قدمت لبلدي
ال �ك��وي��ت ف��ي وزارة ال��داخ�ل�ي��ة ما
يجعلني اشعر بالرضا والفخر
خالل الفترة من عام  19 78حتى
الغزو غير ان��ي اعتبر ان ما قدم
نقطة في بحر وأقل مما تستحقه
الكويت.

وأك � ��د ط �ن��ا أن ن � ��واب امل�ج�ل��س
ي�س�ع��ون ج��اه��دي��ن مل�ن��ح امل�ع��اق�ين
جميع حقوقهم تلبية لتوصية
أم �ي��ر ال �ب�ل�اد ح �ي��ث ط �ل��ب س�م��وه
في اكثر من لقاء جمعه بالنواب
العمل على تحقيق متطلباتهم
وم�ن�ح�ه��م ك��اف��ة ح�ق��وق�ه��م معربا
ع��ن اع �ت �ق��اده ب ��أن ب �ع��ض ح�ق��وق
املعاقني مهضومة وتحتاج إلى
جهد نيابي لحسم تلك القضية.
وف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب �ت �ص �ن �ي �ف��ه
ال �س �ي��اس��ي م ��ن ح �ي��ث امل �ع��ارض��ة
ق � ��ال ط� �ن ��ا إن � ��ه ي� �ك ��ون م �ع��ارض��ا
ل�ل�ح�ك��وم��ة ع�ن��د ال�ت�م��اس��ه وج��ود
خ� �ط ��أ أو ت �ق �ص �ي ��ر م� �ع� �ت� �ب ��را ان
ال � �ح � �ك� ��وم� ��ة ال � �ح� ��ال � �ي� ��ة وط� �ن� �ي ��ة
ومجتهدة وأن معارضتها فقط
م��ن أج��ل أن يحسب النائب على
امل � �ع � ��ارض � ��ة ج� �ع� �ج� �ع ��ة م � ��ن دون
نتيجة وال فائدة فيها.
وأش � � � ��ار ط� �ن ��ا إل� � ��ى ان� � ��ه ح �ق��ق
ن�ت��ائ��ج اي�ج��اب�ي��ة ف��ي ال �ع��دي��د من
امل �ل �ف��ات ال �ح �س��اس��ة أث� �ن ��اء عمله
في وزارة الداخلية وان الجانب
األم� �ن ��ي ك �ش��ف ل ��ه ام� � ��ورا ك �ث �ي��رة
ف��ي البلد يسعى إل��ى معالجتها
ت �ش��ري �ع �ي��ا م ��ؤك ��دا أه �م �ي��ة ع�م��ل
ال �ج �م �ي��ع ع� �ل ��ى ت� �ع ��زي ��ز ال �ل �ح �م��ة
الوطنية حفاظا على البلد ووفاء
ل�ه��ا م�ش�ي��را ف��ي ه��ذا ال �ص��دد إل��ى
أن م��ا وف��رت��ه ال�ك��وي��ت ملواطنيها
م� ��ن م� ��زاي� ��ا ت �س �ع��ى م �ع �ظ��م دول
ال � �ع� ��ال� ��م ل� �ل� �ح� �ص ��ول ع �ل �ي �ه��ا ف��ي
دول� �ه ��م وي �ت �م �ن��ون �ه��ا داع� �ي ��ا ف��ي
ه� ��ذا ال� �ص ��دد إل� ��ى ت� ��رك ال �ت�ن��اح��ر
السياسي والتركيز على تنمية
البلد وال�ت��ي تحتاج إل��ى شراكة
الجميع.
وف� � �ي� � �م � ��ا ي � �ت � �ع � �ل� ��ق ب� �ت� �ع ��رض ��ه
مل �ض��اي �ق��ات م��ن ب �ع��ض امل �غ��ردي��ن
أوض� � � ��ح ان� � ��ه ي� �ت� �ع ��ام ��ل م � ��ع ذل ��ك
ب � �ه� ��دوء ت � ��ام م �ع ��رب ��ا ع� ��ن رف �ض��ه
لرفع قضايا على املغردين إال في
حاالت يتعرض فيها النائب إلى
السب والقذف.
تجارة اإلقامات
وت � � �ط� � ��رق ال � �ن � ��ائ � ��ب ط � �ن� ��ا إل� ��ى
الحديث عن ملف تجار اإلقامات
ق� � ��ائ� �ل��ا :ان ه � � ��ذا امل� � �ل � ��ف ي� �س ��يء
ل �ل �ك��وي��ت ف� ��ي ال � �خ� ��ارج وي �س �ب��ب
خلل التركيبة السكانية مشيرا
إل ��ى ت �ق��دي �م��ه س� ��ؤاال إل ��ى وزي ��رة
ال �ش��ؤون طلب فيه اإلف �ص��اح عن
أس�م��اء ت�ج��ار اإلق��ام��ات مطالبها
بالتعامل بمصداقية وشجاعة
ف� ��ي ه� � ��ذا امل � �ل� ��ف ول� � ��و ك� � ��ان ع �ل��ى

ف��ي ج�م�ي��ع م �ج��االت �ه��ا الف �ت��ا إل��ى
وجود شكاوى عديدة تصله من
املواطنني حول األطباء الزائرين
م �ع �ت �ب��را ان� ��ه أح� ��د امل �ل �ف��ات ال �ت��ي
تحتاج إلى إصالح من الوزارة.

محمد طنا

حساب خسارة املنصب الوزاري.
وف � �ي � �م� ��ا ي� �ت� �ع� �ل ��ق ب �م �ط��ال �ب �ت��ه
ب � �م � �ن� ��ح ال� � �ش� � �ب � ��اب دون ال � �س ��ن
ال� �ق ��ان ��ون� �ي ��ة ال� �ح ��ال ��ي ال� �ح ��ق ف��ي
االن� �ت� �خ ��اب وك ��ذل ��ك ال �ع �س �ك��ري�ين
ق� � � ��ال إن ال� � �ش� � �ب � ��اب ي � �م� ��ارس� ��ون
العمل السياسي ف��ي الجامعات
وي�ن�ت�خ�ب��ون ات �ح��ادات �ه��م وك��ذل��ك
أع� �ض ��اء ال �ج �م �ع �ي��ات ال �ت �ع��اون �ي��ة
ف �ل �م��اذا ي �ح��رم��ون م��ن ح�ق�ه��م في
ان �ت �خ��اب م�م�ث�ل�ي�ه��م ف ��ي م�ج�ل��س
األمة معتبرا ان منح العسكريني
ح��ق االن �ت �خ��اب ال ي�خ��ل بعملهم
العسكري وان ذلك مطبق ويعمل
به في دول أخرى.
وتابع مؤكدا اهمية االهتمام
ب��ال �ش �ب��اب ب��اع �ت �ب��ار ان االوط� ��ان
تبنى على سواعدهم انهم األمل
ف ��ي ب� �ن ��اء ال �ب �ل��د وان م ��ن ح�ق�ه��م
إنشاء صاالت متعددة االغراض
ي � � �م � ��ارس � ��ون ف � �ي � �ه ��ا ان �ش �ط �ت �ه ��م
ال� � ��ري� � ��اض � � �ي� � ��ة واالج� � �ت� � �م � ��اع� � �ي � ��ة
وينظمون فيها مشاريع صغيرة
إلب�ع��اده��م ع��ن الكثير م��ن األم��ور
ف� � ��ي ظ� � ��ل ال � � �ظ � � ��روف االق� �ل� �ي� �م� �ي ��ة
وب ��ال� �ت ��ال ��ي ت �ح �ق �ي��ق ن� �ف ��ع ام �ن��ي
واقتصادي كاشفا عن متابعته

ه��ذا امل�ق�ت��رح وت��واص�ل��ه م��ع وزي��ر
الشباب لسرعة إقرار املقترح.
وع � � � � � ��ن م� � � �ل � � ��ف ال� � �ج� � �م� � �ع� � �ي � ��ات
التعاونية وصف النائب الفساد
امل � �س � �ت � �ش� ��ري ب � ��أن � ��ه م� � ��ا ت �ش �ي �ل��ه
ال �ب �ع��اري��ن وان ه �ن��اك م�ت�ن�ف��ذي��ن
م� ��ن داخ � � ��ل ال� � � � ��وزارة وخ ��ارج� �ه ��ا
معتبرا أن تخصيص الجمعيات
ال� � �ت� � �ع � ��اون� � �ي � ��ة غ� � �ي � ��ر دس � � �ت� � ��وري
ألن� � �ه � ��ا م � �ل� ��ك ل� �ل� �م� �س ��اه� �م�ي�ن م��ن
أه��ل امل�ن�ط�ق��ة م�ع�ل�ن��ا ت�ص��دي��ه ملن
ي �ح��اول ال��دف��ع ن �ح��و خصخصة
القطاع التعاوني كما اعتبر ان
ت�ف��اوت األس �ع��ار ب�ين الجمعيات
اح ��د اش �ك��ال ال �ف �س��اد وان ات�ح��اد
الجمعيات ال يقوم ب��دوره لكبح
جماح األسعار.
وبسؤاله عن القطاع الصحي
ق ��ال إن اس �ت �م��رار إي �ف��اد امل��رض��ى
ل�ل�ع�لاج ب��ال �خ��ارج ي�ع�ن��ي ضعف
م � �س � �ت� ��وى ال � � �خ � ��دم � ��ات ال� �ط� �ب� �ي ��ة
امل� �ق ��دم ��ة داخ� � ��ل ال � �ب �ل�اد م �ط��ال �ب��ا
ف ��ي ه� ��ذا ال� �ص ��دد ب ��وض ��ع آل �ي��ات
ش�ف��اف��ة لعملية اخ�ت�ي��ار األط �ب��اء
م� � � ��ن ال� � � � �خ � � � ��ارج ت� � �ض � �م � ��ن ج� �ل ��ب
ال�ك�ف��اء ات املميزة وال�ت��ي تضيف
إل� ��ى ال �خ��دم��ة ال �ص �ح �ي��ة امل �ق��دم��ة

تجنيس البدون
وفيما يتعلق بقضية تجنيس
ال � �ب � ��دون ط ��ال ��ب ط� �ن ��ا ال �ح �ك��وم��ة
ب��إن�ه��اء ه��ذا امل�ل��ف بحلول عادلة
لتحقيق م�ص�ل�ح��ة ال �ب�لاد وغ�ل��ق
ال � �ب � ��اب ام� � ��ا ال� �ت� �ن ��ام ��ي امل �س �ت �م��ر
ل�ت�ل��ك امل�ش�ك�ل��ة ف��إن األع� ��داد تزيد
واملشكلة تتنامى باستمرار إذا
لم يتم حلها.
وف � � � � ��ي رده ع� � �ل � ��ى األس � �ئ � �ل � ��ة
ال �ت��ي وج �ه��ت إل �ي��ه ع �ل��ى م�ن�ص��ة
ال �ج �م��اه �ي��ر ال� �ت ��ي ص� �ع ��د إل �ي �ه��ا
النائب قال انه ضد الفتات الشكر
وان ��ه ي�ت�ع��ام��ل م��ع امل��واط �ن�ين في
ج�م�ي��ع ال ��دوائ ��ر م�ت�م�ن�ي��ا اخ�ت�ف��اء
ظ� ��اه� ��رة ال�ل�اف� �ت ��ات ب ��اع �ت �ب ��ار ان
خدمة املواطن واجب على النائب
وليس تفضال منه ونفى أنه قال
إن امل�ج�ل��س ال �ح��ال��ي ال يشرفني
غير أن��ه أك��د تلقيه ع��رض��ا ماليا
لتقديم استقالته إلى املجلس.
وبسؤاله عن حقيقة تصريحه
ب��وج��ود دواع� ��ش ب��ال �ج �ه��راء ق��ال
أن ��ا م �ت��أك��د م��ن ذل ��ك وك ��ل ان �س��ان
ي � �ح� ��رض اوالدن� � � � ��ا ع� �ل ��ى ال �ق �ت��ال
وال� �ج� �ه ��اد ف ��ي ال � �خ� ��ارج ه ��و م��ن
ضمن التنظيم وه��م م��وج��ودون
بجميع م�ن��اط��ق ال�ك��وي��ت ووزي��ر
الداخلية يعلم بذلك.
وت��اب��ع ان ال�خ�ل�ي��ة امل�ض�ب��وط��ة
أخ�ي��را دليل ان الكويت مخترقة
من دولة وحزب مطالبا الجميع
ب� �ع ��دم ال �ت �ع��اط��ي م ��ع االج� �ن ��دات
ال� � �خ � ��ارج� � �ي � ��ة ك� � �م � ��ا اش� � � � � ��ار إل � ��ى
م� �ع ��ارض� �ت ��ه االت� �ف ��اق� �ي ��ة األم �ن �ي��ة
الع � � �ت � � �ق� � ��اده ب � �م � �خ� ��ال � �ف� ��ة ب �ع��ض
بنودها أحكام الدستور.
وع� � � ��ن م � �ع� ��ارض � �ت� ��ه ت �ط �ب �ي��ق
بصمة الوجه في منطقة الجهراء
ق��ال ط�ن��ا :ال�ج�ه��راء ليست طوفة
ه�ب�ي�ط��ة ح �ت��ى ي �ت��م ت�ط�ب�ي��ق ذل��ك
بها دون غيرها من مستشفيات
ال � ��دول � ��ة وان � � ��ا ض� ��د ك� �ش ��ف وج ��ه
املرأة.

حكومتنا وطنية
وأعارض عندما
ألتمس تقصيرا أو
خطأ
أنا ضد رفع قضايا
على المغردين إال
في حالة تناولهم
ما يمس الشرف
واألهل
إنشاء صاالت
متعددة األغراض
للشباب يحقق
أهدافا أمنية
واقتصادية
استمرار العالج
بالخارج دليل على
ضعف القطاع
الصحي بالكويت
لم أقل يوما إن
هذا المجلس ال
يشرفني ووجود
عرض مالي مقابل
االستقالة خبر
صحيح
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الخالد يشارك في أعمال الدورة
الـ 137للمجلس الوزاري الخليجي
اختتم املجلس الوزاري الخليجي
اجتماعا تحضيريا بالرياض أمس
لجدول أعمال ال��دورة الـ 36للمجلس
األع���ل���ى مل��ج��ل��س ال���ت���ع���اون ب��م��ش��ارك��ة
النائب األول لرئيس مجلس الوزراء
ووزي�������ر ال���خ���ارج���ي���ة ال���ش���ي���خ ص��ب��اح
الخالد.
وب���ح���ث االج���ت���م���اع ال�����ذي ي��ت��رأس��ه
وزي������ر ال���خ���ارج���ي���ة ال���س���ع���ودي ع����ادل
الجبير ف��ي دورت����ه ال����ـ 137للمجلس
ال�����������وزاري مل���ج���ل���س ال����ت����ع����اون م����ا ت��م
تنفيذه بشأن قرارات املجلس األعلى
واملجلس الوزاري وما تم انجازه في
إط��ار التكامل وال��ت��ع��اون ف��ي مسيرة
العمل الخليجي املشترك.
ك��م��ا ب��ح��ث ع����ددا م��ن امل��وض��وع��ات
ال��ح��ي��وي��ة امل��ت��ع��ل��ق��ة ب��م��س��ي��رة ال��ع��م��ل
ال���خ���ل���ي���ج���ي امل����ش����ت����رك إض������اف������ة إل����ى
ت��دارس آخ��ر املستجدات والتطورات
العربية واإلقليمية والدولية الراهنة
وت���داع���ي���ات���ه���ا ع���ل���ى أم�����ن واس���ت���ق���رار
امل����ن����ط����ق����ة وم������خ������اط������ر ال�����ت�����ه�����دي�����دات
اإلرهابية على أمن واستقرار املنطقة.

اتفاقية جديدة
لتنظيم الخدمات
الجوية مع األردن
أع���ل���ن���ت اإلدارة ال���ع���ام���ة
ل����ل����ط����ي����ران امل������دن������ي ت���وق���ي���ع
ات����ف����اق����ي����ة ج�����دي�����دة ل��ت��ن��ظ��ي��م
ال�������خ�������دم�������ات ال�������ج�������وي�������ة م���ع
األردن لتحل محل االتفاقية
ال���س���اب���ق���ة ب���ه���ذا ال����ش����أن ب�ين
البلدين.
وق���ال���ت اإلدارة ف���ي ب��ي��ان
صحافي ام��س إن االتفاقية
ال����ج����دي����دة ت��ض��م��ن��ت ق���واع���د
ت��ش��غ��ي��ل ش����رك����ات ال���ط���ي���ران
ال�����وط�����ن�����ي�����ة ل���������دى ال����ب����ل����دي����ن
وت��ب��ادل ح��ق��وق النقل فضال
ع����ن ت��س��ه��ي�لات وام����ت����ي����ازات
ث���ن���ائ���ي���ة وت����ع����زي����ز ال���ت���ع���اون
ب���ي���ن���ه���م���ا ف�������ي م������ج������ال أم�����ن
وسالمة الطيران املدني.
وق������ام ب��ال��ت��وق��ي��ع رئ��ي��س
اإلدارة ال����ع����ام����ة ل���ل���ط���ي���ران
امل���دن���ي ف����واز ال���ف���رح وس��ف��ي��ر
اململكة ل��دى ال��ك��وي��ت محمد
الكايد.

وزير الخارجية مشاركا في أعمال املجلس الوزاري الخليجي

وم�������ن امل�����ق�����رر أن ي����رف����ع امل���ج���ل���س
ال�����وزاري ن��ت��ائ��ج االج��ت��م��اع إل���ى لقاء
قادة دول مجلس التعاون الخليجي
امل����ق����رر ع����ق����ده ب����ال����ري����اض ف����ي ش��ه��ر
ديسمبر املقبل ل��ل��ت��داول وللتوجيه
بشأنها.
وك��ان في استقبال الشيخ صباح
ال��خ��ال��د ل����دى وص���ول���ه م���ط���ار ق��اع��دة
ال����ري����اض ال���ج���وي���ة وزي�����ر ال��خ��ارج��ي��ة
ال���س���ع���ودي ع������ادل ال��ج��ب��ي��ر واالم��ي��ن

العام لدول مجلس التعاون الدكتور
عبداللطيف الزياني وسفير الكويت
ل���دى ال��س��ع��ودي��ة ال��ش��ي��خ ث��ام��ر جابر
االح���م���د وارك�����ان ال��س��ف��ارة الكويتية
وع������دد م����ن امل����س����ؤول��ي�ن ف����ي االم���ان���ة
العامة لدول مجلس التعاون.
وي��ض��م وف���د ال��ك��وي��ت امل���ش���ارك في
االج����ت����م����اع ك��ل��ا م�����ن م���س���اع���د وزي�����ر
ال���خ���ارج���ي���ة ل���ش���ؤون م��ك��ت��ب ال��ن��ائ��ب
األول لرئيس مجلس ال��وزراء ووزير

ال��خ��ارج��ي��ة السفير ال��ش��ي��خ ال��دك��ت��ور
أحمد ناصر املحمد األحمد الصباح
وم��س��اع��د وزي����ر ال��خ��ارج��ي��ة ل��ش��ؤون
م���ج���ل���س ال�����ت�����ع�����اون ل��������دول ال��خ��ل��ي��ج
العربية السفير ناصر حجي املزين
وسفير دولة الكويت لدى السعودية
الشيخ ث��ام��ر ج��اب��ر األح��م��د الصباح
وع��������ددا م����ن ك���ب���ار م���س���ؤول���ي وزارة
الخارجية.

الفهد :الكويت تقف مع فرنسا
والمجتمع الدولي في مكافحة االرهاب
اكد وكيل وزارة الداخلية الفريق
س��ل��ي��م��ان ف���ه���د ال���ف���ه���د ام�����س م��ت��ان��ة
ال��ع�لاق��ات الكويتية  -الفرنسية في
امل���ج���ال االم���ن���ي م���ش���ددا ع��ل��ى م��وق��ف
الكويت الثابت بالوقوف الى جانب
فرنسا ف��ي مكافحة االره���اب بشتى
اشكاله وصوره.
وذك���ر ال��ف��ري��ق الفهد ف��ي تصريح
ص��ح��ف��ي ل����دى وص���ول���ه ب���اري���س في
م��س��ت��ه��ل زي�������ارة رس���م���ي���ة ت��س��ت��غ��رق
اي��ام��ا ع���دة ع��ل��ى رأس وف���د ام��ن��ي ان
«ال���ع�ل�اق���ات ال��ك��وي��ت��ي��ة  -ال��ف��رن��س��ي��ة
ت��س��ت��ن��د ال����ى اس����س راس���خ���ة خ��اص��ة
ما يتعلق في املجال االمني» مشيرا
الى ان هناك فرصا عدة للتعاون بني
البلدين في الفترة املقبلة.
وتوجه باإلنابة عن نائب رئيس
م��ج��ل��س ال��������وزراء ووزي������ر ال��داخ��ل��ي��ة
الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح
وب�����األص�����ال�����ة ع�����ن ن���ف���س���ه ب���خ���ال���ص
ال����ت����ع����ازي وص���������ادق امل������واس������اة إل���ى
فرنسا ق��ي��ادة وح��ك��وم��ة وشعبا في
ضحايا الهجمات «اإلجرامية» التي
ض���رب���ت ب���اري���س ال��ج��م��ع��ة امل��اض��ي��ة
م���ؤك���دا ان���ه���ا ت��ت��ن��اف��ى م���ع ال��ش��رائ��ع
السماوية والقيم اإلنسانية كافة.
واع������رب ال��ف��ه��د ع���ن وق�����وف دول���ة

سليمان الفهد

ال�����ك�����وي�����ت ج����ن����ب����ا إل���������ى ج������ان������ب م���ع
ال��ج��م��ه��وري��ة ال��ف��رن��س��ي��ة وامل��ج��ت��م��ع
ال����دول����ي ب����أس����ره مل��ك��اف��ح��ة اإلره������اب
بشتى صوره وأشكاله.
ك��م��ا ع��ب��ر وك��ي��ل وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
ع���ن ع��م��ي��ق ال��ش��ك��ر وال��ت��ق��دي��ر ل��وزي��ر
ال��داخ��ل��ي��ة ال��ف��رن��س��ي ب��رن��ار ك��ازن��وف
على دعوته في هذا التوقيت من أجل
االل��ت��ق��اء وال��ت��ب��اح��ث ح���ول ال��ت��ع��اون
األم����ن����ي ب��ي�ن ال���ج���ان���ب�ي�ن وال���ت���ش���اور
ب����ش����أن امل���س���ت���ج���دات ع���ل���ى ال���س���اح���ة
اإلقليمية من متغيرات أمنية.
وق��������ال ان «ل��������دى دول��������ة ال���ك���وي���ت
رغ���ب���ة ص����ادق����ة ف����ي االس����ت����ف����ادة م��ن

ال����خ����ب����رات ال���ف���رن���س���ي���ة ال������رائ������دة ف��ي
م������ج������ال ال����ت����ك����ن����ول����وج����ي����ا األم����ن����ي����ة
والتعاون بشكل عام لتحقيق األمن
وال����ت����ص����دي ل���ل��إره������اب وال���ج���ري���م���ة
املنظمة ومكافحة املخدرات وتبادل
املعلومات والتدريب».
وك��ان ف��ي استقبال ال��وف��د االمني
على ارض املطار سفير دولة الكويت
لدى فرنسا سامي السليمان واركان
سفارة الكويت في باريس.
وم������ن امل����ق����رر ان ي����ج����ري ال���وك���ي���ل
ال����ف����ه����د خ���ل���ال ال�������زي�������ارة م���ب���اح���ث���ات
م���ع امل��س��ؤول�ين ال��ف��رن��س��ي�ين لتعزيز
العالقات في املجال األمني بني دولة
الكويت والجمهورية الفرنسية.
وي����ض����م ال�����وف�����د االم�����ن�����ي امل����راف����ق
ل����ل����وك����ي����ل ال�����ف�����ه�����د ك���ل���ا م�������ن وك����ي����ل
ال��������وزارة امل���س���اع���د ل���ل���ش���ؤون امل��ال��ي��ة
واإلداري���������������ة ال������ل������واء ال����ش����ي����خ أح���م���د
العبدالله الخليفة الصباح ووكيل
ال�����وزارة امل��س��اع��د ل��ش��ؤون الجنسية
والجوازات اللواء الشيخ مازن جراح
الصباح وم��دي��ر ع��ام االدارة العامة
ملكتب وكيل ال���وزارة لشؤون املكتب
اللواء منصور محمود العوضي.

أخبار
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الصانع يشارك
في اجتماع وزراء العدل
العرب بالقاهرة
توجه وزير العدل وزير األوقاف
وال�������ش�������ؤون اإلس��ل��ام�����ي�����ة ي���ع���ق���وب
ال��ص��ان��ع إل���ى ال��ق��اه��رة ع��ل��ى رأس
وف���د م��ن وزارة ال��ع��دل للمشاركة
في اجتماع وزراء العدل العرب في
دورته الـ 31اليوم وغدا واالجتماع
ال��ت��ن��س��ي��ق��ي ل�������وزراء ال���ع���دل ب���دول
مجلس التعاون الخليجي.
وق���ال���ت وزارة ال���ع���دل ف���ي ب��ي��ان
ص��ح��اف��ي ام����س إن وزراء ال��ع��دل
ال�������ع�������رب س����ي����ن����اق����ش����ون ق���ض���اي���ا
مكافحة اإلره���اب وآل��ي��ة تنفيذها
واالس���ت���ط�ل�اع ال���خ���اص ب��م��ت��اب��ع��ة
تنفيذها ومكافحة غسل األم��وال
وتمويل اإلرهاب وتعزيز التعاون
ال��ع��رب��ي وال���دول���ي ف��ي ذل���ك امل��ج��ال
إض���اف���ة ال����ى م��ن��اق��ش��ة اس��ت��ح��داث
آلية عربية موحدة لضمان تنفيذ
االتفاقيات العربية.
وأض�����������اف�����������ت أن االج�������ت�������م�������اع
سيتطرق إلى توحيد التشريعات
العربية وفي مقدمتها مشروعات
القوانني االس��ت��رش��ادي��ة ومشروع
القانون العربي املوحد للمخدرات
وم������س������اع������دة ض�����ح�����اي�����ا األع������م������ال
اإلرهابية وحماية امللكية الفكرية
وح��ق��وق األش��خ��اص ذوي اإلعاقة
وم���ش���روع إن��ش��اء دوائ����ر قضائية
ب��ح��ري��ة وامل����ش����روع االس���ت���رش���ادي
ل�ل�اس���ت���ث���م���ار وش����ب����ك����ة ال����ت����ع����اون
ال����ق����ض����ائ����ي ال����ع����رب����ي ف������ي م���ج���ال

يعقوب الصانع

م���ك���اف���ح���ة اإلره������������اب وال���ج���ري���م���ة
املنظمة.
وذك��رت أن االجتماع سيناقش
أي��ض��ا م��ك��اف��ح��ة االت���ج���ار بالبشر
وال���ن���ظ���ام األس����اس����ي الس���ت���رج���اع
م���ت���ح���ص�ل�ات ال���ف���س���اد وم��ك��اف��ح��ة
االستنساخ البشري وتنظيم نقل
وزراع����ة األع��ض��اء ال��ب��ش��ري��ة ومنع
ومكافحة االتجار فيها.
وي���ض���م ال���وف���د امل����راف����ق ل��ل��وزي��ر
ال����ص����ان����ع ك��ل��ا م�����ن وك����ي����ل وزارة
العدل املساعد للشؤون القانونية
زكريا األنصاري والوكيل املساعد
لشؤون قصر العدل علي السلمان
وم������دي������ر م���ك���ت���ب ال������وزي������ر ص���ال���ح
امل��ك��ي��م��ي وم��ح��م��د ال��غ��ري��ب ب��اح��ث
قانوني ب���إدارة العالقات الدولية
وعلى الصفار سكرتيرا للوفد.

ثامر العلي وكوالخ
بحثا تعزيز التعاون

ثامر العلي مستقبال السفير آدم كوالخ

بحث رئيس جهاز االمن الوطني
الشيخ ثامر العلي الصباح ورئيس
م��ن��دوب��ي��ة االت���ح���اد األوروب�������ي ل��دى
ال���ك���وي���ت ال���س���ف���ي���ر آدم ك������والخ أه���م
املواضيع ذات االهتمام املشترك.
وق�����ال ج���ه���از األم�����ن ال��وط��ن��ي في
بيان صحافي امس ان اللقاء تناول
ت��ع��زي��ز ال��ت��ع��اون ب�ين دول����ة ال��ك��وي��ت
واالتحاد األوروبي وسبل تطويرها

على األصعدة واملجاالت كافة.
واس������ت������ع������رض ال�����ج�����ان�����ب�����ان آخ����ر
التطورات واألح��داث التي تشهدها
امل���ن���ط���ق���ة وآخ�������ر امل���س���ت���ج���دات ع��ل��ى
ال���س���اح���ت�ي�ن اإلق���ل���ي���م���ي���ة وال����دول����ي����ة
والقضايا ذات االهتمام املشترك.

16

األخيرة
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حماية البيئة تصدر دليلين
عن ترشيد استهالك المياه

المطيري  :التدخين من أهم
أسباب االنسداد الرئوي

أكدت الجمعية الكويتية لحماية
البيئة استمرارها في التعاون مع
وزارة ال�ت��رب�ي��ة م��ن خ�ل�ال سلسلة
ب ��رام ��ج ت��رب��وي��ة م �ك �م �ل��ة ل�ل�ع�م�ل�ي��ة
التعليمية ومنها برنامج املدارس
ال�خ�ض��راء ال ��ذي أطلقته الجمعية
وتشارك عدة مدارس واإلص��دارات
العلمية الهادفة للطالب.
وق � ��ال األم �ي��ن ال� �ع ��ام ل�ل�ج�م�ع�ي��ة
امل � �ه � �ن� ��دس ع � �ب� ��داألم � �ي� ��ر ال � �ج� ��زاف
ل �ـ(ك ��ون ��ا) ام ��س ان ال �ت �ع��اون اث�م��ر
بنشر دليلني هما ترشيد استهالك
املياه في املنازل وترشيد استهالك
امل �ي��اه ف��ي امل��ؤس �س��ات التعليمية
ب�ين ط�لاب امل ��دارس دع�م��ا ملفاهيم
وس �ل��وك �ي��ات ال�ت��رش �ي��د واالع �ت ��دال
ف� ��ي اس� �ت� �ه�ل�اك امل� � �ي � ��اه وذك � � ��ر ان
اإلص� � � ��دارات ت �ش �م��ل م��اه �ي��ة امل �ي��اه
االف �ت��راض �ي��ة وح �ص��ة اإلن �س��ان من
امل�ي��اه وم��دى تناقصها باإلضافة

أك � ��دت وزارة ال �ص �ح��ة أه�م�ي��ة
اإلج ��راءات التي يمكن للمرضى
ات � �خ� ��اذه� ��ا ل �ت �ح �س�ي�ن ص �ح �ت �ه��م
التنفسية قبل أو بعد تشخيص
مرض االنسداد الرئوي املزمن.
وقالت رئيس املركز االعالمي
ف � ��ي وزارة ال� �ص� �ح ��ة د .غ��ال �ي��ة
امل �ط �ي��ري ف ��ي ت �ص��ري��ح ل �ـ(ك��ون��ا)
ام��س بمناسبة اح�ت�ف��ال منظمة
الصحة العاملية ب�ي��وم االن�س��داد
ال ��رئ ��وي امل ��زم ��ن ت �ح��ت ش �ع��ار لم
يفت االوان.
أن ال � � �ت� � ��دخ �ي ��ن وال� � �ت� � �ع � ��رض
ل��دخ��ان ال�ت�ب��غ ال �ت��دخ�ين السلبي
أه��م ع��وام��ل االص��اب��ة ب��االن�س��داد
ال��رئ��وي ب��االض��اف��ة إل��ى التعرض
ط� ��وي� ��ل األم� � � ��د ل� �ل� �غ� �ب ��ار وامل� � � ��واد
ال�ك�ي�م�ي��ائ�ي��ة ف�ض�لا ع��ن ال�ع��وام��ل
ال��وراث�ي��ة ال�ت��ي تلعب دورا كذلك
في االصابة باملرض.

عبداألمير الجزاف

غالف الدليل

إل��ى توضيح كيفية وصولها إلى
امل � �ن� ��ازل ف �ض�ل�ا ع ��ن ح �م��اي��ة م �ي��اه
املدرسة ومنع تلوثها واملسؤولية
املجتمعية تجاهها وت�ل��وث املياه
ومراحل تنقيتها.
واش ��ار ال��ى ان م�ح��اور الدليلني
تشمل م�ع��اي�ي��ر وم��واص �ف��ات مياه

الشرب في الدول العربية وأسباب
ت �ل��وث �ه��ا وم � � ��دى ال� �ح ��اج ��ة إلدارة
م �ت �ك��ام �ل��ة ل �ه ��ا م �ب �ي �ن��ا ان دل �ي �ل��ي
استهالك املياه إصداران تعليميان
للطالب واملعلمني ضمن برنامج
مشاريع تطبيقية صغيرة في هذا
املجال.

بدء توزيع مساعدات كويتية
لالجئين السوريين في السودان
ب ��دأت ال�ه�ي�ئ��ة ال�خ�ي��ري��ة االس�لام�ي��ة
العاملية امس توزيع مساعدات اغاثية
كويتية آلالف األسر السورية الالجئة
بالسودان.
وق��ال سفير الكويت ل��دى ال�س��ودان
طالل الهاجري في مراسم بدء توزيع
امل �س ��اع ��دات ان ه ��ذه امل �س ��اع ��دات تعد
االول � � ��ى م ��ن ن��وع �ه��ا ل �ص��ال��ح االخ � ��وة
ال �س��وري�ي�ن امل��وج��ودي��ن ف��ي ال �س��ودان
وأوض � � ��ح ان ه � ��ذه امل � �س ��اع ��دات ت�م�ث��ل
ب ��داي ��ة ل�س�ل�س��ة م ��ن امل �س ��اع ��دات حيث
س �ي �ت��واص��ل ال ��دع ��م ل�ل�اس ��ر ال �س��وري��ة
املوجودة بالسودان
م��ن ج��ان �ب��ه ق ��ال م��دي��ر ادرة ال�ع�م��ل
التطوعي بالهيئة الخيرية االسالمية
العاملية محمد النجار ان الهيئة دأبت
م �ن��ذ ب ��داي ��ة االزم � ��ة وب �ت��وج �ي �ه��ات من
س�م��و ام �ي��ر ال �ب�لاد ع�ل��ى ت�ق��دي��م ك��ل ما
يمكن لتنفيذ برامج اغاثية للسوريني.
واش� ��ار ال �ن �ج��ار ال ��ى ت�ق��دي��م الهيئة
م �س ��اع ��دات ب�ق�ي�م��ة  45م �ل �ي��ون دوالر

جانب من توزيع املساعدات

لالجئني السوريني اض��اف��ة ال��ى انشاء
ارب �ع��ة آالف ب�ي��ت ل�لاج�ئ�ين ال�س��وري�ين
في دول الجوار السوري.
م��ن جهته أع ��رب معتمد الالجئني
بالسودان حمد الجزولي عن خالص
ش� � �ك � ��ره وت� � �ق � ��دي � ��ره ل� � ��دول� � ��ة ال� �ك ��وي ��ت
ب�م�خ�ت�ل��ف م��ؤس �س��ات �ه��ا ع �ل��ى دوره� ��ا
الكبير واملتواصل في املجال االنساني.

وم � ��ن ج �ه �ت��ه اوض � ��ح م ��دي ��ر م�ك�ت��ب
ال�ه�ي�ئ��ة ال�خ�ي��ري��ة االس�لام �ي��ة ال�ع��امل�ي��ة
بالسودان الدكتور احمد السنوسي ان
املساعدات التي ب��دأ توزيعها تشتمل
ع �ل��ى  15ص �ن �ف��ا م ��ن امل� � ��واد ال �غ��ذائ �ي��ة
واالح�ت�ي��اج��ات ال�ض��روري��ة ال�ت��ي تكفي
حاجة االسرة الواحدة ملدة شهر.
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إغالق جزئي
لطريق النويصيب
اليوم وغدا
أع�ل�ن��ت اإلدارة ال �ع��ام��ة ل�ل�م��رور
أن �ه��ا س�ت�غ�ل��ق ط��ري��ق ال�ن��وي�ص�ي��ب
جزئيا بواقع يوم واحد لكل اتجاه
وت� �ح ��دي ��دا ع �ن��د ال �ك �ي �ل��و ( )73م��ن
الساعة ال�س��ادس��ة صباحا وحتى
الساعة  11صباحا بالتعاون مع
وزارة االشغال العامة.
وق� ��ال� ��ت ادارة االع� �ل ��ام االم �ن��ي
بوزارة الداخلية في بيان صحافي
ان ع �م �ل �ي��ة االغ� �ل� ��اق ت � �ب ��دأ ال� �ي ��وم
ب��ات �ج��اه م�ن�ف��ذ ال �ن��وي �ص �ي��ب وغ ��دا
باتجاه مدينة الكويت.
ودع� ��ا ال �ب �ي��ان ق��ائ��دي امل��رك �ب��ات
ومستخدمي طريق النويصيب الى
ت��وخ��ي الحيطة وال�ح��ذر واالل�ت��زام
ب�ح��دود السرعة وتعليمات رج��ال
امل � ��رور وال �ت �ق �ي��د ب �ع�ل�ام��ات امل� ��رور
اإلرشادية والتحذيرية مضيفا ان
بامكان قائدي املركبات استخدام
ط��ري��ق ب��دي��ل ه��و ال �ط��ري��ق امل ��وازي
لطريق النويصيب باالتجاهني.

رئيس التحرير

عالم علي الكندري

جريـدة برلمانيـة يوميـة

تصدر عن األمانة العامة لمجلس األمة الكويتي

د .غالية املطيري

ودع� � ��ت ال � ��ى ض � � ��رورة ال �ت �ق �ي��د
بقوانني منع التدخني فى األماكن
ال� �ع ��ام ��ة واالم� � ��اك� � ��ن ال �ح �ك��وم �ي��ة
حماية لغير امل��دخ�ن�ين م��ن خطر
أدخ� �ن ��ة ال �ت �ب��غ إض ��اف ��ة ل �ض��رورة
تشديد ال�ق��وان�ين ال�خ��اص��ة ببيع
ال �ت �ب��غ إل� ��ى األط� �ف ��ال وامل��راه �ق�ي�ن

ح� �م ��اي ��ة ل� �ه ��م م � ��ن ه � � ��ذا ال �خ �ط��ر
الداهم.
وأض��اف��ت امل �ط �ي��ري أن امل��رض
عبارة عن التهاب مزمن في الرئة
ي �س �ب��ب ص �ع��وب��ة ت ��دف ��ق ال� �ه ��واء
م��ن الرئتني الف�ت��ة حسب تقارير
ع��امل�ي��ة إل ��ى أن ه �ن��اك  65مليون
شخص في العالم لديهم انسداد
رئ��وي تتراوح شدته بني معتدل
إلى شديد.
وب � �ي � �ن� ��ت أن ال� � �ي � ��وم ال� �ع ��امل ��ي
ألمراض االنسداد الرئوي املزمن
الذي يصادف اليوم يتم االحتفال
به من قبل املبادرة العاملية ملرض
الرئة االنسدادي املزمن بالتعاون
م��ع ال�ع��ام�ل�ين ف��ي م�ج��ال ال��رع��اي��ة
الصحية والجماعات الداعمة.
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